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  مرحوم استاد خليل هللا خليلی: مؤلف

  سعيدافغانی- الحاج داکتر امين سعيدی: برگردان از
  ٢٠١٨  جوالی٠٣

  

  »الفقھاء اللمغانيون فی بغداد«

  ۴ - بغداد درلغمانی فقيھان 
  
  : عبد الملک بن عبد السالم-٧

 عبد الرحمن  برادر عبد هللا بن عبد السالم بن الحسين اللمغاني: ذکر به عمل آمده استن ي چناز آن" ئةالجواھر المضي"در 

 از آن ياد ًا است که بعدالرحمن بن الحسين اللمغانی وی محمد بن عبد کاکای شده است و ياد آوری وی از ًقبال  بود که 

  .وری خواھم داشتآ

  :گويد  میه اشوری نموده و در بارآ ياد  ویازدمياطی 

علم و دانش وی  درسی از ۀبوده ومن در مجلس و حلق هللا  ةرحمأبو حنيفه امام  ۀ مدرس محضر مشھد و وی استاد

به خاک  هللا ةرحمأبو حنيفه مرقد امام  در جوار الخيزرانيه  ۀ  و در مقبروفات يافته ھجري ۶۴٨او در سال . ه امآموخت

  )١(.سپرده  شده است

 أبو محمد عبد الملك :طور است که  ين او اۀروايت  معروف و مشھور دربار: آمده استالسمعاني " األنساب"در کتاب 

وعدالت پسند کيه  زتاھل متقی،  ۀخانواد ۀملج أبو محمد از  است، و اللمغاني، از طرف يک جد یبن الحسين اللمغان

اين  أبو النصر محمد بن علي الزيتياز .  ی داشتئمذھب حنفی  بوده ، وسيمای زيبامشھور و يکی از فقھای ا.  است

  .شنيده است بن الحسن أبو ھبة هللا الحافظ الدمشقي ی شنيده  شنيده، و اين سخن را رفيق من أبو القاسم عل ،روايت

  )٢(.يافته است ھجری در بغداد وفات ۶٢٧ رمضان سال ۵ه در نامبرد

 ذکری به یو دو بار از  "تاريخ مدارس بغداد"  در کتاب معتبرخويش فو عماد عبدالسالم رؤاستاد دانشمند محترم 

  :عمل  آورده است

ن ازمانی که ذکری از استاد:  به عمل آمده و بار دوم )رح (أبوحنيفة  امام ۀزمانی که ذکری از حلقه و مدرس: بار اول

  . شده است "المرفقية" ۀمدرس

                                                 
 .الجواھر المضيئة) 1(
 . بغداد-المثنی کتابخانه  جديد ، ، چاپ األنساب، السمعاني) 2(
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 ھجری ۶١۶ در مدت اقامت خويش در بغداد  درسال مجد الدين عبد الملک بن عبد السالم اللمغاني شان  ۀيد نوشتئأبه ت

بي عماد الدين أ)اتضقاضی الق( تأقضى القضانامبرده در پيش  ،مورد توجه شرف الدين عبد اللطيف البخاري بود

حضور يافت و از جانب وی در بخش تنظيم امور دفتر و ديوان به کار صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي 

  تدريسحلقه و  نمود، در ضمن امور  متذکره ايفای وظيفه میۀکه به حيث استاد در مدرس َو بعدا در جنب اين گماشته شد

 سالگی وفات  ۶٧در سن   ۶۴٨ه سال ذی الحجموصوف در ماه   . کرد ی مینيز رھبررا  هللا  ةأبو حنيفة رحمامام  مرقد

 .)٣(.خاک  سپرده شده  ب هللاةأبو حنيفة رحم  الخيزرانية در جوار مزار  قبر  امام ۀدر مقبر يافت و

موده و ياد آوری ن" عقد الجمان" وی را در کتاب خويش به نام ۀسوانح و زندگی نام" بدر الدين محمود العينی"ھکذا 

ک اشتباه  ياد کرده،  که  اين ي" الدمغاني"نام ه  و نسب وی  را  بياد آوری نموده، " الدامغاني" به نام  وی را نسب 

 کوھی دوران امپراتوری ۀ قريه ھای دور افتادۀ از جملکه اللمغانی به لمغان منسوب است و اين  خاطریه ، باست

  .)٤ (.رفت غزنوی به شمار می

  : بن عبد السالم بن عبد الرحمن بن الحسن اللمغاني اسماعيل-٨

به عمل آمده است ، ودر آن از  ازآن ذکری  "الجواھر المضيئة" موضوف به ابو القاسم البغدادی شھرت دارد و در کتاب

  .شده است  اسم پدر ، پدر کالن  و اعضای خانواده اش ھم ذکری

  )٥(.اجازه روايت ھم داده است وبرايش ر استادان خويش ذکۀموصوف را در جمل حافظ دمياطي

  .مبحث تحقيقاتی درھمين جا خاتمه يافت

  

  ٦ عروضی سمرقندیۀاقتباس از چھار مقال

  )۵(حکايت 

ّ غزنين و امروز ميان ايشان و کفارکوھی است بلند و پيوسته  خائف باشند از )٧(ز ديار سند از اعماللمغان شھري است ا

 و با )١١(و کسوب)١٠(باشند و جلد) ٩(مردمان  بشکوه اما لمغانيان  مردمان  بشکوه باشند و. ّ کفار)٨(تاختن و شبيخون 

 عظيم تا به غايتی که باک ندارد که بر عامل به يک من کاه و يک بيضه رفع کنند و به کم از اين نيز )١٢(جلدی زعری

  .نند و بی حصول مقصود باز نگردندّروا دارند که به تظلم به غزنين آيند و يک ماه و دوماه مقام ک

                                                 
 .۴١، صفحه تاريخ مدارس بغداد ) 3(
  .٧٣، شماره مرحوم مصطفی جواد مقاله  - مجلة المعلم الجديد) 4(
  .١۵٢صفحه ، الجواھر المضيئة) 5(

قندی، تصحيح و اھتمام مرحوم محمد راثر احمد بن عمر بن علی نظامی سم" چھار مقاله"  کتاب ٣١-٢٩صفحات )  6
  )  تا- ب ( . کورشۀانشگاه تھران، چاپخان دکتر محمد معين استاد قزوينی، به کوشش د

  ).قطر المحيط(ن آن چه که تحت حکم بلد باشد، مضافات آ جمع عمل،اعمال البلد، -) 7(
، به وقت شب پنھان بر دشمن تاختن و به وقت شب قتل کردن فوج )خون شب( مقلوب ۀ شبيخون و شبخون، اضاف-)8(

  .روز خون: قس) غياث(ی مطلق جنگ و قتال آمده اھمه جا به معن) نظامی(در نامه دشمن را، و در اسکن
  ).٣٠٤ ص ٢سبک شناسی ج( يعنی با شکوه -) 9(
  ). منتھی االرب( به فتح اول، چابک، -) 10(
  .، بسيار فرا گيرنده)قطر المحيط( به فتح اول، بسيار کسب،-) 11(
ه معنی سوء خلق وشر است، باشد و رجل زعرای سيئ الخلق وال  زعارت به اول و به تشديد و تخفيف راء ب-) 12(

ِزعر به فتح اول و کسر ثانی صفت عربی را با ياء مصدری ). چق). (لسان العرب و تاج العروس(يصرف منه فعل 
  ). ٣٠٤ ص ٢سبک شناسی ج .( فارسی به معنی زعر و زعارت آورده است
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ُ در عھد يمين الدوله سلطان محمود أنار هللا برھانه)١٤(دستی دارند، و از ابرام پشتی، مگر ) ١٣(فی الجمله در لجاج ُ َ ّ)١٥( 

چون اين واقعه )١٦(ايشان بی خاک مراغه کردندی. ّيکی شب کفار بر ايشان شبيخون کردند و به انواع خرابی حاصل آمد

و مشاھير بر خاستند و به حضرت غزنين آمدند، و جامه ھا بدريدند و سرھا برھنه کردند و ) ١٧(تنی چند از معارفبيفتاد 

 کنان به بازار غزنين در آمدند، و به بارگاه سلطان شدند وبناليدن وبزاريدن، و آن واقعه را بر صفتی شرح )١٨(واويال

.  از ايشان ظاھر نگشته بود)١٩(زعارت و جالدت و تزوير  و تمويهدادند که سنگ را بر ايشان گريستن آمد،  ھنوز اين 

 آن سال ايشان را ببخشيد و از عوارض شان )٢٠( بزرگ  احمد حسن ميمندی را برای شان رحمت آمد و خراجۀخواج

  . »يدئبازگرديد و بيش کوشيد و کم خرج کنيد، تا سر سال به جای خويش باز آ«: مصون داشت و گفت

و چون سال به ) ٢١(ّيان با فرحی قوی و بشاشتی تمام باز گشتند و آن سال مرفه  بنشستند و آب به کس ندادندجماعت لمغان

ّ نکت آن قصه مقصور بر آن که سال پار خداوند )٢٢( خود به خواجه رفع کردندۀسر شد ھمان جماعت باز آمدند و قص

خود نگاه داشت واھل لمغان )٢٣(ه حمايت و حياطتبزرگ واليت ما را به رحمت و عاطفت خويش بياراست و ب ۀخواج

  . ُبدان کرم و عاطفت به جای خويش رسيدند و چنان شدند که در آن ثغر مقام توانند کرد

شوند واثر ) ٢٥(اند و  می ترسيم که اگر مال مواضعت را امسال طلب کنند،  بعضی مستأصل ) ٢٤(اما ھنوز چون مزلزلی

  . خواجه احمد حسن ھم لطفی بکرد و مال ديگر سال ببخشيد. باز گردد معموره ۀ ھم به خزان)٢٦(آن خلل

 ببخشد، ھمان )٢٧(در اين دو سال اھل لمغان توانگر شدند و بر آن بسنده نکردند، در سوم سال طمع کردند که مگر

 ۀخواج.  عالم را معلوم شد که لمغانيان بر باطل اندۀجماعت باز به ديوان حاضر آمدند و قصه عرض کردند و ھم

                                                 
  .عناد ورزيدن) مص( لجاج به فتح اول، -) 13(
سبک ٠. ورده استآو معانی غير معنی استثنا » ازقضا«و » شايد«ی ارا در آغاز جمله به معن» مگر« نظامی - ) 14(

  ) ٣٠۴ ص ٢شناسی ج 
  .  خدای حجت وی را بر زبان او نھد-) 15(
ن جا به آی موضعی است که دواب در ايدن است و ھم به معنتی عمل به خاک غلا مراغه، به فتح ميم ھم به معن- ) 16(
ی تمرغ است يعنی درخاک غلتيدن و در عربی به اين معنی امراغه در اين جا به معن). چق(، )لسان العرب(ند تک غلخا

: رک. ی اسم مکان يعنی محل غلتيدن آمده است نه مصدرافقط باب تفعيل و تفعل استعمال می شود و مراغه فقط به معن
  .)١٦٢دکتر فياض ص .  تاريخ بيھقیۀحاشي(صحاح و قاموس 
اين را سخت خواھان بود که » خواجه احمد بن حسن«:  آمده١٦٢چاپ دکتر فياض و دکتر غنی ص ( درتاريخ بيھقی

 حال جانب وی را که دی خلعت بھانه می جست بر حصيری تا وی را بمالد، که دانست وقت نيک است و امير به ھيچ
شير و (در مرزبان نامه باب ھفتم حکايت . ردوزارت داده امروز به حصيری بندھد، وچون خاک يافت مراغه دانست ک

  : ن مراغی که گفتست آسره گفتست «): ١٨٢ص(آمده ) شاه پيالن
  مـا ھـــردو مراغی بچه ايم ای مھتر        باشد زخری درمن وتو ھردو اثر

   خر  ۀدی و من مھرــخر آم... ليکن چو تو جاھلی و من ز اھل ھنر       تو
 خاک بی«.ی مرغی است که برخاک مراغه کندااين حرف در لغت به معن«: گويد» صاد«مؤلف فرھنگ آنند راج ذيل

  . ی منتھز فرصت بودن، پی بھانه گشتنا به معنًمثلی است ظاھرا» مراغه کردن
  . ، علوم)به فتح راء و کسر آن( و جمع معرف - ج معروف، نامداران، ناميان-) 17(
منتھی  (و درد ندبه گويند وياله «  مصيبت زده ساختن، وای و سختیويل، درآمدن بدی و شر و دردمند نمودن و) 18(

ی افسوس  واندوه، و در آخر الف برای  مد صوت ا ندبه است  و ويل به معنۀی افسوس و وا کلما واويال به معن-)االرب
  ).غياث(که در حالت ندبه  در آخر الفاظ پيدا می کند آمده 

  .ق آميزٌزراندودن مجازا سخن تمل) مص  (-) 19(
  ). غياث( ماليات، آن چه که پادشاه و حاکم از رعايا بگيرد -) 20(
  . نم پس ندادند:  نظير-) 21(
 ًا طان يا امير يا وزير است و ظاھری عرض حال و دادخواھی نزد  سلا  قصه برداشتن و قصه رفع کردن، به معن-) 22(

ر بيرون قصر بر منظر پادشاه می داشتند و از در قديم عرض حال را می نوشتند و باالی چوبی نصب می کردند و د
  ). که را داری که نماند ؟: دھخدا. امثال و حکم(اين رو، اين اصطالح پديد آمده 

  . حفظ کردن، تعھد کردن) مص (-) 23(
  . از زلزله، ترسانده شده، لرزيده) ا ملف( مزلزل -) 24(
  ). غياث(از استيصال، از بيخ بر کنده شده ) ا مف (-) 25(
   وھن، فساد، تفرق -) 26(
  .صفحهء قبل:  رک-) 27(
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ُالخراج خراٌج و اداؤه دوائه:  ّبزرگ قصه بر پشت گردانيد و بنوشت که ُُ ُُ ُ  است )٢٨(خراج ريش ھزار چشمه: گفت. َ

خاک بر آن بزرگ .  مثلی شد و در بسيار جای به کار آمدااين معن. گزاردن او داروی اوست، و از روزگار آن بزرگ

  !خوش باد

  
  
  

                                                 
  ). ٣٠٣ ص ٢سبک شناسی ج . ( امروز کفگير گويند-) 28(


