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تاریخ  دستنوشت  معرفی در قزوینی، محمد فقید، عالمۀ

نیک پی ونویسندۀآنبهاینسخنبسندهکردهاست:»تاریخ 

 نیک پیکهتاریخعاممبسوطیاستازجنسروضة الصفاو

حبیب السیرتألیفشخصیموسومبهنیکپیبنمسعودبن

دراوایلقرنهشتممیزیستهو
ً
محمدبنمسعودکهظاهرا

یپاریسموجود
ّ
نسخۀعظیمالحجمیازآندرکتابخانۀمل

است«)قزوینی،782/3:2006(.

متون از بسیاری انتشار از تاکنونوپس آنهنگام از

تاریخیودانشنامههایمربوطبهشرححالدانشمندانو...

درهیچیکازاینآثاروگفتاوردهایتاریخیازمنابعکهن

ذکریازنیکپیبهمیاننیامدهاست.

فراهم بزرگ مجلد یک در که کتاب این دستنویس

آمده،دارایبیشاز600برگدرتاریخعمومیبهزبان

اساطیری تاریخ از اثر این در نویسنده است. فارسی

نبوی شریف سیرۀ بیان به سپس و کرده، آغاز ایران

پرداخته،ودرادامهازدولتخلیفگانراشد،دولتاموی،

دولتعباسیتاواپسینخلیفۀآنانسخنگفتهاست.وی

درالبالیاینبخشازاثرازدولتهایکوچکطوایف

ایرانوپیرامونآن،همچوندولتصفاریان،سامانیان،و

دولت سراغ به سپس نیکپی است. کرده یاد غزنویان،

چنگیزخانمیرودورویدادهایتاریخیایندورانراتا

بیان م. 1227 / هـ 624 سال در او درگذشت زمان

میکند.درایناثرهمچنینبرخیاخباروحکایتهای

پیامبر که بُردی حکایت مانند است، آمده نیز نادر

گرامی)ص(آنرابهکعببنزهیربخشید،وآنبُرددرمیان

حاکمانامویوپسازآنعباسیدستبهدستشد،تا

هوسپسبهنوۀاورسید.
ّ
اینکهبهخلیفهالمستعصمبالل

ایننوهفرزنداحمد،بانوییشریفوبزرگواراستکه

خاتون« رابعه ملکهها ملکۀ و زمان »خدیجۀ را او

نامیدهاند.ویهمسرهارونبنعطاملکجوینی،حاکم

عراقاستکهازسویمغوالنبهاینمنصبرسیدهبود

)نکـ:نیک پی،گ457الف(.

دربرگنخسِتاینکتاب،نویسندهخودراچنینمعّرفی

هالمعبود،نیکپیبنمسعودبن
ّ
کردهاست:»أفقرخلقالل

محمدبنمسعود«وپرسشیکهاینجامطرحمیشودایناست

کهاینتاریخنگارکیست؟

نیکپیبهزبانفارسیبهمعناینیکبخت،خوشبختو

پربرکتاست،وچنانچهآنرابهزبانعربیبازگردانیم،ناماین

تاریخنگار»سعیدبنمسعودبنمحمد«میشود.براینپایه،

ممکناستویهمانکسیباشدکهدرمنابعوشرححالنگاشتهها

بانام»سعیدبنمسعودبنمحمدکازرونی«)درگذشتۀ758هـ(

مؤلف تاریخ نیک پی کیست؟

یوسف الهادی  

پژوهشگرومصححمتونتاریخی)نجفاشرف(
ترجمه:محمدباهر
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ازاویادشدهاست.1مابرآنیمکهاینشخصهمانتاریخنگار

موردبحثاست؛زیراهمینسلسلهنامهادرناماوهمتکرار

شدهاست.مابراینباوریمکهفراوانینامهاییهمچونسعید،

موجبشده کهبرسعادتداللتداردـ سعیدالدینومسعودـ

استکهاوبرایخودلقبجامعوفارسی»نیکپی«راکه

گفتیمبهمعناینیکبختوخوشبختاست،برگزیند.

گفتنیاستبسیاریاوقاتدیدهشدهکهنامنویسندۀمورد

بحثمابانامدوفرزنداودرهمآمیختهاست.شرححالآن

دوکههمچونپدر،دانشمندودارایآثاروتألیفاتیهستند،پس

ازاینخواهدآمد.ایندرهمآمیختگیمیاننامپدروفرزندان

تاجاییاستکهحتیدرکتابیکیازهمروزگاراناو،یعنی

جنیدشیرازیراهیافته،واینبهدلیلتصحیفیاستکهممکن

استدرکتابتنسخهپردازانرویدادهباشد.

ماباتوّجهبهآگاهیهاییکهازنامایندوفرزندبهدست

آوردیم،باتالشبسیارتوانستیمنامپدررامشخصومعلوم

سازیم،ودراینمیانمطالبموجوددربرخیازنوشتههای

دستیابشدۀخوداونیزیاریگرمانبودند.

بهدیگرسخن،نامتاریخنگارموردنظرمامیتواند»سعید/

سعیدالدینبنمسعودبنمحمدبنمسعودبنمحمدبنعلی

بناحمدبنعمربلیانیکازرونی،باکنیۀابوالمحّمدین«باشد.

ایننام،نامیاستکهماآنرادرشرححالدوفرزندشمحمد،

ونیزدربرخیازآثاراو،وازجملهکتابالمنتقی فی السیر،

یافتهایم.ویاینکتابرامیانسالهای732هـتا758هـ

نوشتهاست)نکـ:استوری،1362: ـکهسالدرگذشتشاستـ

779/1(.مادراینجاایننامرابهعنواننامکاملاومیشناسیم؛

همچنانکهحاجیخلیفهنیزبههنگامیادکردکتاب المنتقی فی 

السیِر اوچنینگفتهاست:»امامسعیدالدینسعیدبنمسعود

بنمحمدبنمسعودکازرونی،شارح المشارقونویسندۀصفاء 

الصدور و المسلسالت)درگذشتۀ758هـ(«ازدانشمندان

توجماعتاست،واینازنوشتۀاودربرگنخست
ّ
اهلسن

کتابتاریخشدانستهمیشود)حاجیخلیفه،1851/2:1941؛

همو،77:1412؛ ابنحجر،84/4:1406؛ نکـ: همچنین

1براینمونهنکـ:حاجیخلیفه،1688/2:1941؛همو،266/3:2010.دراین

دواثرسالدرگذشتاو758هـذکرشدهاست.درهدیة العارفین)391/1(،

و األعالم زرکلی)101/3(سالدرگذشتوی785هـآمده،واینتاریخدر

ایندواثراشتباهاست.

سخاوی،بیتا:21/10؛سیوطی،113/1:1964؛ابنالعماد،

10/7:1406(.2اوبنابراحتمالقوی،شافعیمذهببوده،و

ث
ّ
نوشتههاوسیرۀاوحکایتازآنداردکهویپرهیزگارومحد

ودانشمندیارجمندبودهاست.

سعیدبنمسعودکازرونی،دوفرزندداشتکهنامهردو

آنهامحمدبود.مادراینجاشرححالآندوراذکرمیکنیم؛زیرا

شرححالآندوبرایشناختپدراهمیتداردوافزونبراین

برخیازنویسندگانوکاتباننامایندوفرزندرابانامپدردرهم

آمیختهاند:

ابوالمحامد،عفیفالدینمحّمدبنسعیدبنمسعودشافعی

)727ـ802هـ(:اودرسال740هـازحافظانیچونمزی،

ذهبی،عالئی،ابوحیّانو...اجازهدریافتکردهاست،وبه

هنگامسفرحّجدرسرزمیننجددرگذشت.ازآثاراوست:

شرح البخاری،تألیف766هـدرشیراز)نکـ:حاجیخلیفه،

392/1:1941(کهبهگفتۀخودشبراینگارشآناز300شرح

بربخاریبهرهگرفتهاست؛شعب األسانید فی روایة الکتب 

22(؛و تلخیص تفسیر ابن کثیر  والمسانید)سخاوی،بیتا:21/10ـ

کهدرآننوشتهشدهاستکهایناثرازآِنابوالمحامدعفیف

بنسعیدبنمسعودبنمحّمدبنمسعودکازرونیاست)نکـ:
شمسالدین،163/1:1995(.3

ه،نسیمالدینمحّمدبنسعیدبنمسعودشافعی
ّ
ابوعبدالل

801هـ(:مزیودیگرانبهاواجازهدادهاند.تقیفاسی )735ـ

گوید:»مطالبیاز المولد النبویراکهپدرشآنرانگاشتهبودو

اوازپدرشروایتمیکرد،ازویشنیدم«.4اوسالیانیدراز

همجاوربود...آنگاهپسازگزاردن
ّ
درمک ـبیشازدهسالـ

حجدرسال798هـرهسپاروطنخویششد،وچونبهالر

رسیددرسال801هـدرگذشت)فاسی،322/4:1406؛ابنحجر،

84/4:1406،همو،77:1412؛مقریزی،168/3:1423؛سخاوی،بیتا:

.)22/10

ناگفتهنمانددردستنوشتیازکتابتلخیص تفسیر ابن 

کثیرنامنخستینچنینآمدهاست:»ابوالمحامد،عفیفبن

2دردستنویس سیرة النبیناماوچنینآمدهاست:»سعیدبنمحّمدبنمسعودبن

محّمدبنمسعودالکازرونی«)نکـ:فهرستمیکروفیلمها،76/2(،درحالیکه

آنچهپیشترذکرکردیمدرستاست.

3ویگوید:دستنوشتیازاینکتابدرکتابخانهعمومیاستانبولوجوددارد.

4نگارشایناثردرسال760هـدرشیرازبهپایانرسیدهاست)نکـ:استوری،

.)779/1:1362
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سعیدبنمسعودبنمحّمدبنمسعود«.ایندرحالیاستکه

»عفیفالدینمحّمدبنسعید«درستاست؛زیرادرهمۀ

منابعیکهشرححالاوآمده،ایننام»عفیفالدینمحّمد«ذکر

شدهاست.

اّمااینکهبهجای»سعید«نام»سعیدالدین«راگفتهاند،از

آنروستکهاینگونهکاربرددرادبیاتمحافلعلمیوسیاسی

آنروزگاررواجداشته،وایرانیاندرسراسرتاریخدیرپایخود

بهبزرگیوعظمتیادکردنالقابشخصیتهایبزرگ
ً
عموما

بهکسیکهنامش
ً
ادبیودینیخودگرایشداشتهاند؛مثال

»سعید«است،»سعیدالدین«میگویند،وحتیگاهیمیبینیم

ة
ّ
ت«راهمبهلقبمیافزایند،مانند»غیاثالمل

ّ
کهواژۀ»مل

چیزی لقب آن در گاه و والدین«، الملة »امین یا والدین«

ة
ّ
میافزایند،مانند»صفیالدین«کهمیگویند:»صفیالحقوالمل

والدین«)نکـ:هندوشاهنخجوانی،3:1385(و....حتیاینافزودههاتا

جاییاستکهابنالفوطیشیبانی،تاریخنگاربغدادی،دربارۀ

ما »شیخ میگوید: شیرازی قطبالدین گرانقدر دانشمند

طبیبالدینابوالثناءمحمود...«)ابنالفوطی،54/5:1417(.

آشکاراستکه»سعیدالدین«همان»سعید«استکهبا

واژۀ»الدین«عظمتوبزرگییافتهاست.مقریزِیتاریخنگار

نامسعدبنمسعودرامحّمدذکرمیکند،ومیگوید: نیز

»...سعیدبنمسعودبنمحّمد،محّمدنامدارد«)مقریزی،1423:

168/3(،واینازآنروستکهنیکپیدرکتاب سیرۀ نبویاش

ب»سعدمحّمد«نهادهاست.
ّ
برخودناممرک

ابنالجزری ابوالخیر شمسالدین که حالی شرح در

نام آورده، او مشایخ و بلیانی جنید از هـ( )751ـ833 

مینویسد:»سعیدالدین است.وی آمده نیز »سعیدالدین«

ثیفاضلبودکهازمشایخبسیاریحدیثشنیده،ومزی
ّ
محد

وبنتالکمالوگروهیدیگربهاواجازۀروایتدادهاند.او

سلسلهراویانراتخریجکرد،وکتابالمولد النبویرابهنیکی

نگاشت،ودراواخرجمادیاآلخرةسال758هـدرگذشت

)ابنحجر،56/4:1972(.

فاستواورادیده،
ّ
جنیدشیرازیکهازهمروزگارانمؤل

شرححالیدربارۀوینوشتهوجزئیاتیاززندگیسعیدبن

مسعودرابازگوکردهاست.مادراینجاتمایلداریماینشرح

حالرابهطورکاملذکرکنیمتاهویتایندانشمندتاریخنگار

»موالنا شود: بازشناخته فرزندش، دو از و آشکار، 
ً
کامال

سعیدالدینابوسعدمحّمدبنمسعودبنمحّمدبنمسعود

ثان،
ّ
بلیانیکازرونی،باکنیۀابوالمحّمدین5،استادفقیهانومحد

وپیشوایپیشوایانهدایتیافتهوناشراحادیثسیّدالمرسلین،

ومقصدطالبانعلمازهرآفاق،ومقتدایاهلحدیثبیهیچ

گفتوگو،بود.منکسیرادرخصلتهاینیک،وحسن

اخالقوکمالعقلومهربانیومحبِّتبسیارچوناوندیدهام.

اودرفقهوحدیثودیگرعلومیگانهبودوطریقسلفصالح

فوگزافهگوییدوریمیگزید؛همواره
ّ
میسپرد،وازتکل

خندانوخوشرویبود.اوابتدانزدشیخالشیوخامینالدین

کازرونیادبآموخت،واینشیخازخویشاناوبود؛چراکه

اقنسبمیرسانند.سعیدالدین،پس
ّ
هردوبهشیخابوعلیدق

ازآن،واردشیرازشدوازآنجابهحجازرفت؛ویازکوفهبا

سروپاییبرهنهلباساحرامبهتنکردوبهحرمتخانۀخدا

باپایپیادهراهیحجشد.

اوکارهایبزرگیرابرعهدهگرفتوبهنیکیبهانجامرساند؛به

شهرهایبسیاریسفرکردواسانیدعالیفراهمآورد،وازمشایخ

شهرهایگوناگوناجازهخواست.مشایخنیزازهردیاریبااو

مکاتبهکردندوبدواجازهدادند.ازجملۀاینمشایخاند:امام

رکنالدینمنصورراستگو،وامامظهیرالدیناسماعیل،فرزندان

ر،واوازایندودرآثارش،حدیث
ّ
شیخصدرالدینابوالمعالیمظف

روایتکردهاست.6ویسپساقامتگزیدوحدیثروایتکرد

وشنیدوکتابهایمعتبریدردیننگاشت.ازجملهکتابهای

اوست:مطالع االنوار فی شرح مشارق االنوار؛ شفاء الصدور؛

المحّمدین؛ المسلسالت7؛مولود النبی)ص(8؛ روضةالرائض فی 

علم الفرائض؛و جامع المناسک.

اوهمچنینبهشرحکتاب ینابیع االحکامپرداخت،اما

5باتوجهبهمنابعموجود،»سعیدالدینابومحّمدبنمسعود«درستاست.

ربنروزبهانعمریعدوی،زاهدودانشمندگرانقدر،
ّ
6صدرالدینابوالمعالیمظف

ودارایآثارفراوان،درگذشتۀسال688یا681هـاست.فرزنداناویکی

ر،معروفبهراستگو)649ـ733هـ(ازبزرگان
ّ
رکنالدینمنصوربنمظف

فضائل  نویسنده ر،
ّ
مظف بن اسماعیل ظهیرالدین دیگری و است، صوفیه

الصلوات،درگذشتۀسال730هـاست)دربارهاینسهتننکـ:عیسیبنجنید

:1351 شیرازی، زرکوب 202؛ ـ 201 و 196 ـ 190 :1364 شیرازی،

178ـ180؛فصیحخوافی،43/3:1340(.

7مجموعهایازاحادیثاستکهنگارشآندرسال742هـبهپایانرسیدهاست

)نکـ:استوری،779/1:1362(.

8استوریبراینباوراستکهایناثرهمانکتابالمنتقی فی سیر مولد النبی 

المصطفیاست)نکـ:همان:779/1(.
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نتوانستآنرابهپایانرساند،ومرگاوپیشازپایاناثرفرا

رسید.ویدررباطشیخکبیر9چندسالبابیانیشافیوکالمی

وافیبهتدریساشتغالداشت؛هیچگاهسائلیراازخودنراند،

و نیکی نورزید. بخل بهطالبعلمان کتاب دربخشش و

پرهیزگاریخویاو،ودستیازیدنبهعروةالوثقیسرشتش

تهایرسولخدا)ص(رابزرگمیشمرد،وبهگرامی
ّ
بود.سن

داشتناهلفضلترغیبمینمود،وسایرطالبعلمانرابه
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