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»کعیم خع یان« لقب یمفوح ناشناخته  ی  یت که کتاب قرة 

َسخ قرة العین 
ُ
العین بفو  هف  شفه  یت. نام  ین شخص، در ن

در  یوجود،  خطاب  قفیم تعین  آیفه  یت.  گونه  چنف  به 

دیتنویس شمارۀ ۴0۶۴ کتابخانۀ داتح  یتانبول  یت که در 

۷۲۲ق کتابت شفه  یت. در  ین دیتنویس، نام و لقب ُیهفی 

 لله چنلن  یت:

  وحف  کعم  دّل، شمس  الیالم 
ض
یلفنا دهخف ی، رئلس  جل

و  لمسیملن، کعیم خع یان،  د م هللا راله. )گ۲ر( 

کسانس که دریورد قرة العین پژوهش کعده  نف  ز رهفۀ شنایایس 

 ین دعد بعنلایفه  نف. یؤلف کتاب، »قاضس  وس« نلز یفت ها 

در پعدۀ  بهام و  خفا بود تا  ینکه به همت و دقت نظع پژوهشگع 

 شناخته شف و وی، 
ً
 رجمنف، آقای ریس صفعی آق قیعه، تقعیبا

»قاضس  وش«  یت نه »قاضس  وس«، و  وش  ز والیات 

دعغانه در تعکستان  یت. رودس کتاب مفتاح النجاح ر   ز 

تأللفات  و بعشمعده: 

عان لطلف طبع نلکو یخن بوده  قاضس  وش  ز جمیه یسجض

 یت« )رودس، 1۵0(. 

ت ناشناس یانفن ُیهفی  لله کتاب، یعنس کعیم خع یان، 
ض
به ری

صفعی آق قیعه )1393: 26( حفس زده که قاضس  وش یفتس 

در خع یان به یع بُعده  یت. با شنایایس کعیم خع یان، یتوجه 

یس شویم که رکس  ین قّله دریت  یت و کعیم خع یان 

در یاور ء لنهع یس زیسته  یت.

نام ُیهفی  لله قرة العین، در چنف نسخۀ دیگع به صورت 

» بو لمفاخع داخعبن یحمف«، »یوالنا یحمف« و »دّل   بن 

رمع ن« قلف شفه  یت )همان:  ۲۶؛ یاکت، 1396: 1۵۹(.  گع ضبط 

نسخۀ کهن داتح ر  یالک بگلعیم،  به شناخت  ین دعد آیان تع 

نایل خو هلم شف.

السراج  لمعة  دیباچۀ  در  خع یان  کعیم  نام  خوشبختانه 

نایه ها و چکایه های رشلف وطو ط و قصایف  التاج،  لحضرة 

لمعة  ناشناس  یؤلف  یانفه  یت.  جا  به  یوزنس یمعقنفی 

السراج کتابش ر  به »تاج  لفولة و  لفین، شمس  الیالم و 

 لمسیملن،  ختلار  لمیوک و  لسالطلن،  دتخار  لفولة نظام 

 لمیة، دخع آل خع یان،  کعم یاور ء  لنهع، کعیم  بن  لکعیم، 

یحمودبن یحمفبن ربف لکعیم  د م هللا ریوه و ز د کل یوم یموه« 

پلشکش کعده )لمعة السراج: ۶( و نام »تاج« ر  در رنو ن کتاب نلز 

گنجانفه  یت.  ین دعد، با  ین رناوین و  لقاب، بسلار نزدیک 

 یت به کسس که  وصادش ر  در دیباچۀ قرة العین یس بلنلم،  یا 

به صع حت »کعیم خع یان« نایلفه نشفه  یت.

رشلف وطو ط )د.۵۷۳ق( یکس  ز نایه های خود ر  خطاب به 

تاج  لفین یحمود نوشته و  و ر  چنلن خطاب کعده  یت: 

تاج  لفولة و  لفین، نظام  الیالم و  لمسیملن،  ختلار  لمیوک 

و  لسالطلن، کعیم خع یان، دخع یاور ء  لنهع، ز ده هللا ردعة. 

)ص1۴۲( 

شکس نلست که  ین شخص همان دعدی  یت که در بنف باال  ز 

ح نامه های رشیدالدین   و یاد کعدیم. قایم تویسعکانس، یصحض

وطواط، تعیلقات زیادی دریورد  رالم  ین کتاب نگاشته،  یا 

تاج  لفین یحمود ر  نشناخته و در یورد  و یکوت پلشه کعده 

 یت. رنو ن نایه در ینشآت رشلف چنلن  یت: »به یحمود 

نویسف به یمعقنف« که نشان یس دهف »کعیم خع یان« در یمعقنف 

یس نشسته  یت. در دیوان رشلف، چنف شعع خطاب به تاج  لفین 

هست که  حتمال د رد بعّس  ز آنها یعبوط به هملن شخص 

باشف )رک. لمعة السراج: یازده(.

شارع دیگعی که  ز تاج  لفین یاد کعده، یوزنس یمعقنفی 

)د.۵۶۹ق(  یت. وی در قصلفه  ی با یطیع »گستعده نام نلک چو 

یحمود تاج د ر/ یحمود تاج دین، شه  حع ر روزگار« )ص۸0–

۸1(  ز آیفن  و  ز خع یان به یاور ء لنهع یاد یس کنف و  و ر  

»یستودس یمالک یشعق« یس نایف. همچنلن در قصلفۀ دیگعی 

خسمّدخعلیخمینافضلی

alimirafzali@yahoo.com

 نسیخ ناسارخ مسرک
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دربارۀ  و یس گویف: 

تـاج دین یحمود بن ربف لکعیم  یـت آنکه هسـت

یست و  هشلار  پُع  ز  گلتس  یس  حسان  و   ز 

و در بلت دیگعی  ز هملن قصلفه  و ر  »صاحب دیو ن  یتلفا« 

یس خو نف )یوزنس، 1344: ۴۴؛ نلز نک. ۲1۸، ۳۲0(. در قصلفه  ی 

دیگع، یوزنس  ز »تاج دین یحمود  بن ربف لکعیم« به رنو ن 

»نایب صفر وزیع ن« یاد یس کنف )همان: ۲0۲(.  شار ت یوزنس، 

با توجه به  ینکه  هل یمعقنف  یت،  رزش بسلار د رد.

نکتۀ جالب  ین  یت که یوزنس قصلفه  ی در یفح دّل 

  بن رمع ن هم د رد و  و ر  نلز »کعیم خع یان« نایلفه  یت 

)همان: ۲17(: 

کیلــم و کعیــم آیفنــف آن دو رمــع ن

ــان ــع ی خ ــم  ــعی ک و  خـــف ی  کیلم 

 ز توصلفات یوزنس بعیس آیف که دّل   بن رمع ن در دیو ن شاه 

صاحب ینصب بوده و با کیک و قیمف ن یعوکار د شته  یت. 

بنابع ین، »کعیم خع یان« لقب یشتعکس بوده یلان دّل   بن 

رمع ن و تاج  لفین یحمود که هع دو در یک رصع، در یمعقنف 

یس زیسته  نف و  ین  ز رجایب  یت. شایف هملن وجه یشتعک 

بوده که ُیهفی  لله یکس  ز نسخه های قرة العین، دّل   بن 

رمع ن ذکع شفه  یت.

  

خالصۀ آنچه  ز  ین شو هف بعیس آیف  ین  یت که تاج  لفین 

یحمودبن یحمفبن ربف لکعیم، یععوف به »کعیم خع یان«، 

 ز بزرگان خع یان در قعن ششم هجعی بوده که به یمعقنف 

یهاجعت کعده و در آنجا کارش باال گعدته و به ریایت دیو ن 

 یتلفا ریلفه و نلابت صفر وزیع ن ر  نلز بع رهفه د شته  یت. 

وی دعدی بخشنفه و دعهنگ دویت بوده و دو  ثع به نام  و شفه 

 یت: قرة العین در  یثال و حکم و لمعة السراج که تحعیع 

 دیبانه  ی  ز یک د یتان کهن پاریس  یت به نام بختیارنامه. دو 

تن  ز شارع ن نایف ر قعن ششم هجعی، یعنس یوزنس یمعقنفی 

و رشلف وطو ط،  شعاری در یفح تاج  لفین یحمود یعوده  نف. 

همۀ  ین  دبا،  ز تاج  لفین یحمود با لقب »کعیم خع یان« و 

و  وطو ط  رشلف  یف یح  کعده  نف.  ز  یاد  یاور ء لنهع«  »کعیم 

یوزنس یس تو ن  یتنباط کعد که دور ن حّور  ین شخص در 

یمعقنف، در  و یط قعن ششم هجعی بوده  یت.  ین قعینه، 

تاریخ تقعیبس تأللف لمعة السراج و قرة العین ر  نلز یشخص 

یس کنف. » بو لمفاخع داخعبن یحمف« و »یوالنا یحمف« که در 

بعّس نسخه های یتأخع قرة العین به رنو ن ُیهفی  لله  ین 

کتاب ذکع شفه، یس تو نف صورت تحعیف شفۀ نام تاج  لفین و 

پفرش، یعنس یحمودبن یحمف، باشف.  یا  ینکه در یک نسخۀ 

قرة العین، »دّل  بن رمع ن« به رنو ن ُیهفی  لله کتاب یععدس 

شفه، به  یتناد قصلفه  ی  ز یوزنس یمعقنفی، یس تو نف ناشس 

 ز  ین باشف که  ین صاحب ینصب هم »کعیم خع یان« لقب 

د شته و کسس که نسخۀ قرة العین یتعیق به کتابخانۀ ییطنتس 

آلمان ر  یس نوشته، یا دهعیت نگار آن کتابخانه، با دیفن لقب 

»کعیم خع یان« بنا به یابقۀ ذهنس، نام دّل  بن رمع ن ر  

یعادل آن قع ر د ده  یت.
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