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نکاتی چند دربارۀ کتاب « شمس الحساب فخری »
به یاد استاد ایرج افشار
*
محمد باقر وثوقی

کت��اب شمسالحس��اب فخ��ری تألی��ف
شمسالدین عمر بن عبدالعزیز خنجی صمکانی فارسی در سال
 1387خورشیدی از طرف مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی
و با گزارش کتابشناسی و نسخهشناسی استاد ایرج افشار به
چاپ رس��ید .استاد ایرج افشار در مقدمۀ کتاب و با بهرهگیری
از یادداش��تهای محمدامین خنجی 1و س��لطانعلی سلطانی
شیخاالسالمی بهبهانی و تحقیقات خود ،دربارۀ اهمیت کتاب
و شرح حال نویس��نده و زمان تألیف آن مطالب بسیار مفید و
قابل اس��تفادهای را ذکر کرده اند که مانند دیگر نوش��تههای
ایش��ان دارای مطالب تازه و راهگشایی است که خواننده از آن
بهره میبرد.
استاد ایرج افش��ار پیش از چاپ کتاب و در مالقاتهایی که با
ایش��ان در منزل و مرکز دائرةالمعارف بزرگ اس�لامی داشتم،
بنده را از آمادهس��ازی کتاب برای چاپ مطلع ساخته و از من
خواس��تند تا دربارۀ نویسنده و برخی اعالم جغرافیایی کتاب و
«خاندان طیبی» اگر مطلبی به نظرم رس��ید ،به اطالع ایش��ان
برسانم .مسئلۀ «خاندان طیبی» و بهویژه تعیین تاریخ حکومت
اهمیت بس��یاری برای
آن��ان در ایالت ف��ارس و جزیرۀ کیشّ ،
روشنش��دن زمان تألیف کتاب و همانطور وجه تس��میۀ آن
مقدمه ذکر کردهاند،
دارد؛ چه همانگونه که استاد ارجمند در ّ
این کتاب در دوران حاکمیت «خاندان طیبی» بر فارس نوشته
ش��ده و به یکی از اعضای آن خاندان تقدیم ش��ده است .استاد
ایرج افشار در مقدمۀ کتاب در این باره آورده است:
تاریخ تألیف مشخص نیست .ناچار با توجه به داشتن چند
اشارۀ تاریخی مندرج در خطبه و نوشتۀ ناهموار ناخوانایی
که درسگیرندۀ متن از مؤلف آن در نخس��تین برگ نسخه
* استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
 .1محمدامین خنجی از رجالشناسان و محققان جنوب ایران و از جملۀ دوستان نزدیک استاد ایرج
افشار بوده و یادداشت های ارزشمند او دربارۀ رجال الرستان برای نخستین بار در کتاب الرستان کهن
اثر اس��تاد احمد اقتداری به چاپ رس��یده اس��ت ( اقتداری ،احمد ،الرستان کهن ،تهران ،1334 ،ص
 )205 - 150اس��تاد ایرج افش��ار از او با عناوین « مرد فاضل و کتابشناس و نسخهشناس » یاد کرده
است ( راهنمای کتاب ،شمارۀ اول ،سال سوم ،اردیبهشت  ،1339ص .)138برای آگاهی از شرح حال
و نوشتههای او ،نک :خنجی ،محمدامین ،مشاهیر نامی خنج ،تهران ،نشر فرزان.1386 ،

به خط تعلیق نوش��ته تا حدودی میت��وان به زمان تألیف
2
دسترسی یافت.
ایش��ان پس از بررس��ی قرائن مورد اش��اره ،دهۀ سوم قرن
هش��تم هجری را تاریخ مناس��بی برای زم��ان تألیف ذکر
کردهاند 3.همچنین دربارۀ وجه تسمیۀ کتاب مینویسند:
نس��بت الفخری که بر نام کتاب افزوده ش��ده با توجه
ب��ه اینکه آن را برای صاحبدیوان��ی تالیف کرده بوده
است همانطور که مرحومان سلطانی و خنجی متذکر
ش��دهاند میتواند برگرفته از لقبی مانند فخرالدوله یا
4
فخرالملک باشد».
همانگونه که پیش از این گفته شد ،این کمترین ،حسب االمر
استاد در این باره تحقیق نموده و توانستم به برخی از پرسشها
پاس��خ دهم که متأس��فانه بنا به دالیلی نتوانستم یافتههایم را
به ایش��ان عرضه نمایم و کتاب هم به چاپ رس��ید .هماکنون
شاید فرصت مناسبی باشد که برای اطالع عالقهمندان مطالبی
کوتاه در این باره به عرض برس��انم تا هم اطاعت امر یک استا ِد
درگذش��ته باشد و هم بهانهای برای حفظ یاد و خاطرۀ این مرد
بزرگ که بر سر کالسهای درسش در دانشگاه تهران و پس از
آن در همراهی ایش��ان در برخی مسافرتها در مناطق جنوب
و در مالقاته��ای متعدد و حضوری با این اس��تاد فرهیخته،
بس��یاری از او آموختم و افتخار این را دارم که از محضر درس
و بحث ایش��ان اس��تفاده کردهام .ا ّما در مورد نسبت «الفخری»
که بر نام کتاب افزوده ش��ده است ،باید گفت با توجه به اینکه
دالیل متقنی در این کتاب اس��ت که تقدی��م آن را به یکی از
مس��جل میسازد 5و اینکه این
اعضای خاندان امرای «طیبی »
ّ
 .2شمسالدین عمر خنجی فارسی ،شمس الحساب فخری ،با گزارش کتابشناسی و نسخهشناسی
ایرج افشار ،تهران ،مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،1387 ،ص.29
 .3همانجا ،ص.30
 .4همانجا ،صص.29-28
 .5این دالیل همانگونه که اس��تاد بهدرستی اش��اره فرمودهاند در عبارت « شهریار االسالم » که تغییر
شکل یافتۀ واژۀ « ملک اسالم » است که لقب امرای «طیبی» بوده و مکرر در متون تاریخی و از جمله
در تاریخ وصاف و س��مط العلی للحضره العلیا از او با این عنوان یاد ش��ده اس��ت ( فضلهلل بن عبدهلل
ش��یرازی ،تاریخ وصاف الحضره ،تهران ،کتابخانه ابن س��ینا و کتابخانه جعفری تبریز 1338 ،قمری،
ص268و284؛ همچنین ؛ ناصرالدین منشی کرمانی ،سمط العلی للحضره العلیا ،تصحیح عباس اقبال،
تهران ،1328 ،ص 41و.75
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خاندان بین س��الهای  692تا  725هج��ری در ایالت فارس
حکومت داشته از این رو میتوان تاریخ تألیف را بین سالهای
 692تا  725هجری دانس��ت و از طرف دیگر بر اس��اس منابع
تاریخ��ی « فخرالدی��ن» نام دو تن از امرای خان��دان « طیبی »
است که نخستین آنها فرزند «جمالالدین ابراهیم ملک اسالم»
بنیانگذار سلس��لۀ امرای «طیبی» اس��ت که بر اس��اس منابع
موجود « فخرالدین احمد» بین س��الهای  692تا  697هجری
از ط��رف پدر به عنوان حاکم جزیرۀ «کیش» منصوب ش��ده و
طی همین دوره نام او توس��ط ملوک هرموز بر خطبه و س ّکه با
عنوان « ملک ّ
معظم فخرالدین احمد بن ابراهیم الطیبی» ذکر
8
میشده است.
او در س��ال  697هجری سرپرس��تی هیأت سیاسی را بر عهده
گرف��ت که به فرمان « غازانخان » به «چین» اعزام میش��دند
و ب��ا توجه به اینکه این س��فر از طریق دریا به انجام رس��یده،
بهاحتم��ال ،تا این ایّام او همچنان از س��وی پدر حاکم جزیرۀ
کیش بوده اس��ت .این سفر دریایی نهایتاً به مرگ « فخرالدین
احمد» انجامید و به س��ال  704هج��ری به گفتۀ فضلهلل بن
عبدهلل ش��یرازی« :مرکب��ی کوهپیکر بادعن��ان آبمیدان که
بهعرف جنگش خوانند غرقه گشت و متقاضی اجل حلقۀ تقاضا
ب��ر در حجرۀ وجود ملک فخرالدی��ن زد 6».به این ترتیب او در
س��ال  704هجری از دنیا رفته و دو فرزن��د از او باقی ماند که
یکی از آنان به نام پدر «فخرالدین احمد » نامیده ش��د .محمد
بن علی بن محمد شبانکاره ای در مجمع االنساب مینویسد:
«و از احف��اد جمالالدین ،غیاثالدین محمد و فخرالدین احمد
پس��ران ملک فخرالدین احمد باز مانده بودند که بهنام و لقب
پدر بود 10».از زندگانی این فرد اطالع دقیقی در دس��ت نیست
و میدانی��م که بین س��الهای  725تا  726هج��ری در جزیرۀ
کیش بوده و به اتفاق برادرش ملک غیاثالدین بر جزیرۀ کیش
حکوم��ت میکردند و از ای��ن رو در برخی منابع ،این جزیره به
«قیس و ملکان» مشهور شده است .7این دو برادر در سال 726
هجری و به دنبال حملۀ «قطب الدین تهمتن» پادش��اه هرموز
(امارت بین س��الهای 721تا  )747ب��ه جزیرۀ کیش به قتل
رسیدند.12
به این ترتیب کتاب ش��مس الحس��اب فخری برای یکی از دو
 .6همانجا ،ص .507
 .7احمد بن الحاج س��ید محمد القتالی الکالی ،تنبی��ه المنکرین من فضائل اولیاء الصالحین ،بمبئی،
بی تا ،ص .118

امیر نامبرده نوشته شده است .براساس برخی شواهد و اشارات
دیگر در مقدمۀ کتاب ،به نظر میرسد که این اثر به فخرالدین
احم��د فرزند جمال الدین ابراهیم طیبی و س��فیر « غازان » به
دربار چین و حاکم کیش تقدیم شده و از این رو زمان نگارش
آن را باید بین سالهای  692تا  704هجری دانست .دلیل آن،
اش��ارۀ صریح نویسنده در مقدمۀکتاب به « انقالب در مملکت
فارس» اس��ت که به استناد منابع تاریخی این رویداد مربوط به
سالهای  698و  699هجری است که طی آن ایالت فارس ابتدا
گرفتار خشکس��الی و وبا ش��ده  8و بیش از پنجاه هزار نفر جان
خود را از دست داده 9و سال پس از آن ،ده هزار از سواران مغول
با پراکندهشدن خبر مرگ ایلخان ،از سیستان به سمت شیراز
یورش برده و به مدت دو ماه در ایالت فارس به چپاول و غارت
پرداختند.10
موج گس��تردۀ حمالت مغوالن تمامی ایالت فارس و س��واحل
و بن��ادر آن را درب��ر گرفت؛ به گونهای که امی��ر هرموز ناگزیر
ش��د تا در یک حرکت جمعی کلیۀ ساکنان هرموز را به جزیرۀ
«جرون» که بعدها به هرموز مش��هور شد منتقل سازد .11اخبار
این تهاجمات در کلیۀ منابع تاریخی آمده و در تاریخ شاهی از
قصۀ آمدن سوار ده هزار از لشکر نکودر -قهرهم
آن با عنوان « ّ
هلل و اجزاهم -والیت فارس و کرمان و هرموز و شبانکاره و ذکر
خرابی والیات و غارت و تاراج و کش��تن مردم» یاد شده است و
توجه به
نش��ان از گس��تردگی تخریب بهویژه در شیراز دارد .با ّ
این رویداد مهم و تأثیرگذار ،اشارۀ نویسندۀ شمس الحساب به
اینکه «انقالبی در مملکت فارس پیدا ش��د و اکثر ملوک و اکابر
فارس بلکه مجموع معاریف از وقوع این واقعه از اوج یس��ار در
حضیض اعسار افتادند »12به احتمال بسیار اشاره به این حادثه
ب��وده و از این رو میتوان گفت که کتاب بین س��الهای 699
تا  704هجری ،یعنی از زمان حملۀ گس��تردۀ مغوالن به ایالت
 .8میرزا حس��ن حسینی فس��ایی ،فارسنامۀ ناصری ،تصحیح دکتر منصور رس��تگار فسایی ،تهران،
امیرکبیر ،1378 ،ص .285
 .9تاریخ وصاف الحضره ،همان ،ص  .359و در نفس ش��یراز و حوالی آن زیاده از پنجاه هزار تن بدین
علت درگذش��تند .پدر فضل هلل بن عبدهلل ش��یرازی ،مولف تاریخ وصاف الحضره در این ایام از دنیا
رفته است.
 .10تاریخ وصاف الحضره ،همان ،ص .369-370
 .11برای آگاهی بیشتر از این حمالت و تاثیر آن ایالت فارس و نواحی پسکرانه ای نک :وثوقی ،محمد
باقر ،علل و عوامل جابجایی کانون های تجاری در خلیج فارس ،تهران ،پژوهشکدۀ تاریخ اسالم،1390 ،
صص  .169 -165در تاریخ ش��اهی ابعاد گس��تردۀ تخریب این موج از حمالت بهخوبی تشریح شده
اس��ت :تاریخ شاهی ،مؤلف مجهول ،تصحیح باستانی پاریزی ،بنیاد فرهنگ ایرانزمین ،بی تا ،تهران،
مفصلی از این رویداد در شاهنامۀ تورانشاهی آمده که این کتاب
صص  .209 - 205همچنین روایت ّ
توسط دو تن از اتباع پرتغال در قرن هفدهم میالدی ترجمه شده است .برای آگاهی بیشتر بنگرید به :
 Teixiera,Pedro,The travel of the pedro teixiera,translated by William.Sinclair,London,1947,p.161-160

 .12شمس الحساب فخری ،همان ،ص  3ب.
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