
 

 چکیده
معین الدین محمد زمچی اسفزاری مؤلف کتاب روضات الجنات فیی اوایام مدینی  

گان هرات در قرن نهم هجیری اسی ا او از اسیفزار هیرات  هرات، از دانشمندان و نویسنده

هیای گان در نامباشدا شماری از نویسنده ها و توابع این والی  میبوده که یکی از شهرستان

آفرینی کیرده انیدا نیام گرفتین  که شبههدچار اشتباه شده اند یا این «اسفزاری»و  « زمچی» 

گی ایورت از جانب حاجی خلیفه که در کشف الظنون با دوگانه «اسفراینی»اسفزاری به 

چه از طرم محمید کیا م امیام در مۀدمی  رسد؛ اما آن گرفته، اشتباهی ناآگاهانه به نظر می

روضات الجنات به گون  عمدی آمده که گویا زمچی اسفزاری از اسیفراین بیوده، بیه طیور 

قطع درس  نیس ا زمچی اسفزاری هروی از اسفراین توابع جام نبوده و با آن نسبتی نداشیته 

 نقد مقدمۀ کاظم امام بر روضات الجنّات زمچی اسفزاری

 پوهندوی فضل الرحمن فقیهی نویسنده:



 

اس ؛ بلکه از اسفزار هرات بوده که در جنوب این شهر واقع شده و این منطۀه توسط خیود 

گونیه برقیرار سیاختن رابطیه مییان نیام اسفزاری باغچ  هرات نامیده شیده اسی ا بیه همیین

 «زام»کیه جیام معیرب بر مبنای دلیل عۀلی و نۀلی استوار نیس ؛ ایین «جام»و  «زمچی» 

 شناسی اس اباشد سخنی عکس واقعی  و دور از منطق زبان

بدان توجه نکیرده  «زمچی»رسد و تاریخ نگاران در مورد نام  چه معۀول به نظر میآن

گی و نیز اس  که برای دارنده «چی-»با عالوه شدن پسوند  «زمّ» اند، انتساب اسفزاری به 

گیان معمیول بیوده برای نسب  مکانی به کار رفته و در زبان فارسی دری در شماری از واژه

قریه و جایگاهی اسی  کیه در شیمال خراسیان در سیواحل درییای آمیو  « زمّ» اس ؛ چه 

 جا بوده باشندا موقعی  دارد و ممکن اس  پدران زمچی اسفزاری از آن

 اسفزاری، اسفراین، هرات، روضات الجنّات، زمچی، زمّ.: های کلیدی واژه

 

 مقدمه

قا )اسیماعیل باشیا؛ ها519معین الدین محمد زمچیی اسیفزاری هیروی متوفیای سیال 

ا قا  گان مشهور هرات در قیرن نهیم ه( از دانشمندان، سخنوران و نویسنده229، 2: ج1591

اس ا وی از سخندانان بزرگ و نامدار زبان پارسی دری و از دبیران زبردس  دربار سیلطان 

حسین بایۀرا بوده اس ا اسفزاری یکی از استادان بزرگ فنون ادبی مکتیب هیرات در دور  

روضیات الجنّیات »تیموریان بوده که تاریخ این شهر بزرگ و باستان را با کتاب معیروف  

 به رشت  تحریر درآورده اس ا  «فی اواام مدین  هرات

شیهرت یافتیه و در  «اسیفزاری»و  «زمچیی»معین الدین محمد، با دو تخلص نسبتی 

گی اسفزاری، از توابع منابع به این دو نام یاد شده اس ا هرچند اسفزار، مولد و جایگاه زنده

که چرا و به هرات و جایی معروم اس ؛ اما در مورد مصداق این نام و همچنان در بار  این

گفته شده، گاهی به گون  ناخودآگاه و گاهی هیم بیه طیور  «زمچی» چه مناسبتی اسفزاری 

که شکل غیرعمدی آن در بیان حاجی خلیفیه قصدی سخنان نادرستی ارائه شده اس ا چنان
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، و شکل عمدی آن توسط محمد کا م امام، در مۀدمی  کتیاب «کشف الظنون»در کتاب 

آفرینی ارائه شده اسی ا  روضات الجنات قابل مطالعه اس  که در این دو جای سخنان شبهه

را  «زمچیی»معرفییی دارد و  «اسیفراین»را  «اسییفزار»محمید کیا م امیام کوشییده کیه 

تلۀی نمایدا بدین ترتیب محمد کا م امام، همچنیان کیه عیادت و  «جامچی»و  « زامچی» 

گان سرزمین فارس اس ، خواسته تا اسفزاری را، نه از دانیشمندان خوی شماری از نویسنده

معرفیی  «جیام»های مربوط به اسفراین و گیاهی هیم اهیل هرات، بلکه گاهی از شخصی 

 نمایدا 

های پییشین،  های علمی و ادبی و هم آثار باقی مانده از دورهجا که هم شخصی از آن

رونید، شخیصی  اسیفزاری و اثیر  جزء افتخارات فرهنگی و ادبی هر سرزمین بیه شیمار می

معروف  روضات الجنات از افتخارات هرات و بخشی از هوی  فرهنگی این سیرزمین انیدا 

انتساب اسفزاری به جایی غیر از هرات موطن االی او کاری نادرسی  اسی  و جفیایی بیر 

شودا این امر انگیز  تحۀیق در این مورد شده و محصول آن پژوهیشی اسی   هرات تلۀی می

گرددا این مۀاله، چند و چون این موضیو  را بیه بررسیی و نۀید  گان میکه تۀدیم خواننده

 گرفته و حۀایق را در این زمینه برمال ساخته اس ا

 خلیفه در بارة اسفزاری خطای ناآگاهانۀ حاجی

گونه که گفته شد اسفزار از توابع هرات اس  و اسیفزاری هیروی از دانیشمندان همان

معیین الدیین »همین سرزمین بوده اس ا هم  تاریخ نگاران و تیكکره نوییسان تۀریبیاو او را 

معرفی کرده اندا میرخوانید در حبییب الیسّیر در  «محمد بن عبد اهلل زمچی اسفزاری هروی

موالنا معین الدین محمد اسفزاری عمد  مترسالن زمان خود بوده، و بیه » بار  او گفته اس : 

(ا به 1: ج1331)امام؛  «نمود، از حسن خط تعلیق بهر  تمام داش  نظم اشعار نیز مشغولی می

که آن را  «هدية العارفين»همین گونه البابانی بغدادی معروم به اسماعیل باشا در کتاب  

الدین محمد بن عبداهلل الزمچی  معین»ها و مؤلفان تألیف کرده از وی به نام در معرفی کتاب

 ( یاد کرده اس ا229، 2: ج1591باشا؛  )اسماعیل «االسفزاری المؤرخ الهروی
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یگانه کسی که در ذکر نام و تخلص موالنیا اسیفزاری ناآگاهانیه دچیار اشیتباه شیده، 

اسی ا او  «الظّنون عن اسامی الکتب والفنیون کشف»حاجی خلیفه نویسند  کتاب معروم 

جیا ضیمن کنیدا در یی  در این کتاب از اسفزاری در دو موضع به دو گون  متفاوت یاد می

الیدین عبید  ثقةةاسیحاق احمید بین یاسیین، تیاریخ  هایی چون تاریخ امیام ابیکه کتاباین

هیای الرحمن فامی، کرت نام  ربیعی فوشنجی و تاریخنام  سیفی هیروی را از جملی  تیاریخ

(ا هنگیام 521، 1م: ج1591خلیفیه؛ تألیف شده در بار  هرات یاد آوری کرده اسی  )حاجی

في أوصاف  دينةاه اا )؟     الجنّات،  روضات»الجنّات گفته اس :  معرفی کتاب روضات

ساا ت عاا     ، 798سةة ة فارسییی، لمعییین الییدین: محمیید الزمجییی افسییفزاری  لفییه 

کیه (؛ اما باز بار دیگر در همین کتاب، ضمن این522، 1: ج1591خلیفه؛  )حاجی « وثمفنمفئه

نوییسد:  الجنّات و مؤلیف آن می های تاریخ دیگر یادآوری کرده، در بار  روضاتاز کتاب

الجنّات  لَّفیه: سین   ولمعین الدین، محمد افسفراینی، الکاتیب، الزمجییا سیماه: روضیات» 

 (305 1م: ج1591خلیفه؛ ا )حاجی«158

الجنّات را  مالحظه می شود که حاجی خلیفه در یکجایی از کتاب ، نویسند  روضیات

معرفی داشته اسی ا ایین در حالیی  «محمد اسفراینی»و در جای دیگر  « محمد اسفزاری» 

نواخ  بودن سه مورد: لۀب )معین الدین(، نیام )محمید( و تخلّیص )زمچیی( اس  که ی 

( و موضیو  158الجنّات(، سیال تیألیف ) نواختی نیام کتیاب )روضیاتنویسنده، و نیز ی 

الدیین  رسیاند کیه همیین معین تألیف آن، که تاریخ هرات اس ، در بیان حیاجی خلیفیه می

الظنون با اندك تفاوت دو بار  الجنات اس  که در کشف زمچی اسفزاری و کتاب  روضات

رساند که ممکن اس  مراد حاجی خلیفه دو شخص  ذکر شده اس ا تکرار این امر چنان می

که مۀصدش ی  شیخص بیوده کیه بیه طیور اشیتباه بیا دو نیام اس  و یا این جداگانه بوده

یاد شده اس ا در هر دو اورت نویسند  کتاب میكکور دچیار  «اسفراینی»و  « اسفزاری» 

نماید که چنین اشتباهی از طرم سیایر تیاریخ نگیاران و تیكکره  اشتباه شده اس ا چنان می
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کیه پیی  از حیاجی خلیفیه، نویسان جز حاجی خلیفه نیز اورت گرفته باشدا بیه دلییل آن

سبکی به ادام  معرفی اسفزار، از اشتباه دانشمندان دیگر در این باره خبر داده و گفتیه اسی : 

من اسفزار را به معرفیی گیرفتم؛ زییرا، در نیزد بعی ی از میردم، اسیفزاری بیه اسیفراینی » 

 (  78، 9: ج1913ا )السبکی؛ «تصحیف شده بود

الجنَّات مۀدّمیه،  که بیر کتیاب روضیات «محمد کا م امام»مای  تعجب این اس  که 

یی کییه ضییمیم   تعلیییق و حواشییی نگاشییته، هرچنیید در معرفییی اسییفزاری در مۀدمییه

کیه برخیی  «هديةة العةارفين»مؤلّیف  «اسماعیل باشیا»الجنّات ساخته، بر سخنان  روضات

ها را به خاطر عدم ارجا ، بی ها را به اسفزاری منسوب دانسته اس  خُرده گرفته و آنکتاب

 یی نکرده اس ا پایه دانسته؛ اما به این اشتباه حاجی خلیفه پی نبرده و توجُّه و اشاره

 از اسفزار تا اسفراین

الدین محمد زمچی اسفزاری، طوری کیه از تخلُّیص وی  در این شکی نیس  که معین

کرده اس ا اسفزار در روزگار حییات وی از توابیع  گی می پیداس ، در اسفزار هرات زنده

هرات بوده و همین حاال نیز از توابع هرات و در طرم جنوبی آن موقعی  دارد و این همیان 

 فعيةةجایی اس  که موطن اسفزاری بوده اس ا تاج الدین السبکی در کتیاب  طبۀیات الیشا

إسازا)  ِكَسا    )ه زمااس؟ »گوید:  الکبری، سرزمین اسفزار را از توابع هرات معرفی کرده می

وسسَُُون )ه ِّ   )ه مُز ملسه وِفهزفء وس)هاَّ)ي )همَ و ع   وسفكاي خر اساف )ها َّ)ء دسيكنةساه ِس ا  اا )؟ 

 (ا 78، 9: ج1913ا )السبکی؛ «وسج تفن

های نسبتی که وطن و جایگاه حیات اسفزاری مشخص و واضح اس ، در بار  نامبا آن

هیا منیسوب اسی ، از طیرم برخیی که معین الدین محمّید بیدان «اسفزاری» و  « زمچی» 

سخنانی ارائه شده که عاری از حۀیۀ  و قابل تأمل اسی ا کیا م امیام، در دیباجی  کتیاب 

 «البلیدان معجم»الجنّات اسفزاری، از ی  طرم نخس  به اساس سخن حموی در  روضات

اسیفزار »، و نیز با استناد به سخنان خود مؤلف کیه «المسال  و الممال »و ااطخری در 

 نۀد مۀدم  کا م امام بر روضات الجنّات درمورد زمچی اسفزاری سال سوم  22



 

( دانیسته، ایین جایگیاه را از توابیع هیرات 108، 1: ج1331)اسیفزاری؛  « را باغچ  هیرات

یی را جای داده، اسفزار را مربوط سیرزمین  داند؛ اما از جانب دیگر، سخنان گمراه کننده می

های اسفزار و اسفراین از جمله دهستان»کندا او در این زمینه گفته اس :  معرفی می « جام» 

: یب(؛ به همین روش وی بیه نیام و لۀیب 1331)امام، «های ناحی  پهناور جام اس دهستان

احمید بین محمید  ةمعیین ایاحب الیدعو»که نیسب  بیه  «شیخ آذری طوسی اسفراینی» 

رسید و خیودش اسیفراینی و پیدران  زمچیی بیوده انید،  می « الزمچی الهاشمی المیروزی

 «اسیفزار جیام»نیز هم زمچی و هم از اسیفراین ییا از  «اسفزاری»استدالل جسته که گویا 

نسب شیخ آذری طوسیی اسیفراینی »بوده اس ا در این باره سخن دولتشاه را نۀل کرده که 

احمییید بییین محمییید الزمچیییی الهاشیییمی المیییروزی                                     ؟الدعو بیییه معیییین ایییاحب

 : یب(ا1331ا)امام؛ «رسد می

 «اسیفزار»کیه بوده باشد و یا این «اسفراین»نادرستی این نظریه که شاید اسفزاری از 

مربوط سرزمین جام باشد بسیار آشکار اس ا برای روشن شدن این سخن به موارد زیر بایید 

 توجه کرد:

الجنّات در هیچ جایی از کتاب  خود  که اسفزاری مؤلف کتاب روضاتا نخس  این1

را به اسفراین نسب  نداده و نیز اسفزار را مربوط جام ندانسته اس ؛ بلکه اسیفزار را مربیوط 

دیگیر از لطاییف »گوید:  هرات برشمرده و آن را جایگاه و وطن خود دانسته اس ا وی می

قصبات و بدایع والیات، خط  اسفزار اس  که مولد و منشأ مؤلف اس ا ا ا از قیدیم االییام 

(؛ اما اسفراین 109، 1: ج1331)اسفزاری؛  «شهرت تمام دارد که آن را باغچ  هرات گویند

که به قول کا م امام در ناحی  جام اس ، هیچ مناسبتی به اسفزاری و هیرات نداشیته اسی ا 

 َسْفَرَایین: ا ا ا بلید  »گوید:  حموی در معجم البلدان آن را از توابع نیشابور معرفی داشته می

 (1،188: ج1559ا)حموی؛ «حصین  من نواحی نیسابور على منتصف الطریق من جرجان

نسب شیخ آذری طوسی اسیفراینی »ا استدالل محمد کا م امام به این گفت  دولشاه: 2
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: 1331)امیام؛  «رسید احمد بن محمد الزمچی الهاشمی المروزی می ؟به معین ااحب الدعو

شیخ آذری »داردکه  تواند اسفزاری را اسفراینی گرداند؛ زیرا، این عبارت بیان می یب( نمی

رسید  می «احمد بن محمد هاشمی میروزی»از اسفراین بوده و نسب  به  « طوسی اسفراینی

بوده که نزدی  میرو اسی ا بنیابراین، از بییان  «زمّ»که نه اسفراینی، بلکه زمچی یعنی، از 

کیه شود که اشیاره دارد بیه ایین دولتشاه نه تنها اسفراینی بودن معین الدین زمچی ثاب  نمی

بوده اس ؛ چیزی که در سیطور آینیده در میورد  «زمّ»زمچی اسفزاری ممکن در اال از 

 آن بحث خواهد شدا 

ا قول مۀدسی در احسن التۀاسیم بیانگر این اسی  کیه اسیفزار، میوطن معیین الدیین 3

زمچی اسفزاری، در طرم جنوبی هرات واقع اس ؛ نه در نواحیی جیاما او منیاطق مربیوط 

که گفتیه هایی یادآوری کرده که در طرم جنوبی هرات وجود دارند؛ چناناسفزار را به نام

( مناطۀیی 90:  1911ا )مۀدسی؛ «و سفزار مدنها کواشان، کواران کوش ، ادرسکر»اس : 

که در بیان مۀدسی یادشده، همین حاال در جنوب شیهر هیرات قیرار دارنید کیه بیا انیدك 

 شوندا یاد می «گواشان، غوران و ادرسکن»های تغییری به نام

گیاه گونه، سایر کتب تاریخ و جغرافیا نییز اسیفزار هیرات را وطین و جیایا به همین9

دانسته اندا محمد بن محمد حسنی الطیالبی معیروم بیه شیریف  « زمچی اسفزاری» حیات 

علیى  ؟و ممیا یجیاور هیرا»در بار  اسفزار گفته اس :  «المشتاق اهنز»االدریسی در اثرش 

، منهیا کواسیانا ا ا و منهیا اذرسیکنا ا ا ومنهیا بعةةطریق سجستان میدن اسیفزار و هیی  ر

 ( 982، 1: ج1905ا )شریف االدریسی؛ «کوارانا ا ا دينةهکوش ا ا ا ومنها 

ا غیر از معین الدین زمچی اسفزاری، دیگر دانشمندان نیز بیه ایین سیرزمین منیسوب 9

بوده اند و کسی آنان را به اسفراین جام یا طوس نسب  نداده؛ بلکه به هیرات منیسوب بیوده 

من نواحی سجیستان مین دينةه  َسْفِزَار: ا ا ا »گوید:  اندا یاقوت حموی در معجم البلدان می

ینسب إلیها  بوالۀاسم منصور بن  حمد بن الف ل بن نصر بین عیصام االسیفزاری جزه ا )؟، 
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 (181، 1: ج1559ا )حموی؛«المنهاجی

رساند که اسفزار ناحی  جنوبیی  الجنّات که بسیار مستند اس  می ا متن کتاب روضات7

رود نورغافیان و »هرات اس ا خود اسفزاری در بیان آب و هوای اسفزار بییان داشیته کیه 

رود ادراسکن به هم آمیخته در سه حد اسفزار محیط اس  و عكوب  آب و لطاف  میشارب 

و مواضع نزه و مزار  عجایب و رق  هوا و فسح  ف ا وا ا ا از بیا  ارم آییتی و از روضی  

( اییین رود ادرسییکن کییه در متیین 113، 1: ج1331ا )اسییفزاری؛ «رضییوان کنییایتی اسیی 

ندارد؛ بلکه از م افات هرات اسی ؛  «جام»الجنّات از آن یاد شده هیچ مناسبتی با  روضات

 باشدا های هرات میهمچنان که خود ادرسکن همین اکنون از توابع و شهرستان

از غراییب ثمیار، عنابیی »الجنّات آمده اس :  های اسفزار، در روضات ا در باب میوه8

اس  که مثل انگور بیدانه استخوان ندارد و در تمام والی  از این عناب همین ی  درخی  

: 1331ا )اسیفزاری؛ «اس  که از آثار برزین حکیم اس  و آن قریه را برزین آباد نیام دارد

( همین قری  برزین آباد که از آن نام گرفته اسی ، هیم اکنیون در اسیفزار هیرات 117، 1ج

پابرجاس ؛ اما تغییر نام کرده اس ا فکری سلجوقی در تعلیق میزارات هیرات گفتیه اسی : 

گفتند و شنیده ام که نیام  برزین آباد تا هم اکنون موجود اس  و عوام آن را بوزنه آباد می» 

ا «آن را به شیر آباد تبدیل نموده اند و امید اس  که پس بیه نیام بیرزین آبیاد میسمی شیود

شود که قری  برزین آباد همیین اکنیون در هیرات وجیود  ( مالحظه می973:  1317)فکری؛ 

 شودا دارد؛ در حالی که هیچ اثری از این قریه و نام در جام دیده نمی

گفی  نیه  «جیامچی»برعالوه، باید گف  کیه اگیر کیسی از جیام باشید او را بایید 

الیصاحب »گی نام  یکی از بزرگان گفته اس :  همچنان که عوفی در نام و زنده « زامچی» 

و الیدین و الیوزراء ابوبکیر احمید الجامجیی  لةةالکبیر عالء المل  مل  االمراء ضیاء الدو

الصدر االجل مجد المل  بهاء »(ا باز گفته اس : 111، 1: ج1371)عوفی؛  « اهلل علیه حمةر

، 1: ج1371ا )عوفیی؛ «و الدین علی بن احمد الجامجی، آن علی نام عالی هم ا ا اهه الدو

113) 
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آید که اسفزار در هرات اس ؛ نه در جیام و اسیفزاری از  از این مالحظات نتیجه برمی

 نواحی جام نبوده؛ بلکه از اسفزار هرات بوده اس ا

 

 «زمّ»یا  «جام»، «زام»نسبت زمچی به 

مبحث اشتباه انگیز دیگری که در بار  معین الدین زمچی اسفزاری واقع شده، اختیار و 

در پهلوی اسفزاری اس  و این واژ  نسبتی باعث شده تا برخی بیر  « زمچی» کاربرد تخلُّص 

 «جیام»اساس حدس و گمان چیزهایی را در زمینیه ابیراز دارنیدا گیاهی ایین کلمیه را بیا 

بوده و بدین ترتییب اسیفزاری را از  «زام»منسوب بدانند و ادعا نمایند که این کلمه معرّب 

کیه مرغیی اسی   «زمچ»اش هرات به سایر مناطق منسوب نمایند، گاهی هم با  وطن االی

یی در میسیر خجنید و فرغانیه  همریشه سازند که منطۀیه «زامین»رابطه دهند و زمانی هم با 

 یی از استدالل درس  استوار باشدا که نظر شان بر پایهاس ؛ بدون این

الجنات زمچی اسفزاری نگاشته در بیار   یی که بر روضات محمد کا م امام، در مۀدمه

وجوهی را ارائیه داشیته کیه درسی  و معۀیول بیه نظیر  «زمچی»وجه تخلُّص اسفزاری به 

 شوند: رسندا در زیر آن آراء به بحث گرفته می نمی

قلمداد کیرده کیه در  «جام»ا همچنان که پیشتر اشاره شد، وی زمچی را منسوب به 1

گردیده اسی ا او در ایین  «جام»بوده و چون معرَّب شده  «زام»اال، به اساس سخن ، 

باشد که نام فارسی و اایلی ایین ناحییه )جیام(  جام معرَّب کلم  )زام( می»باره گفته اس : 

 : یب(1331)امام؛  «اس  بوده

نماید و اهل علم آن را بیرعکس بییان داشیته  این ادعا و سخن کا م امام، نادرس  می

 «جیام»معیرّب  «زام»نییس ؛ بلکیه کلمی   «زام»معیرّب  «جام»که کلم  اند؛ یعنی، این

فارسی دری اایل بوده که آن را عربان با ابدال جیم بیه زاء، تبیدیل بیه  «جام» اس ا کلم  

منیسوب اسی   «زام»کیه بیه  «زامیی»نموده اندا ابن اثیر در اللباب در ذیل کلمی   « زام» 

ا )ابن افثییر «وساكي نسفح سه د  ن  فِو  وسنُقسفل هسزسف ِكفه زسف كسك َّهك: جسفم، ف  ِتا ا ا »گوید:  چنین می
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قسصس سه ِةو)حي ن  فِو  نُقسفل هسزساف جسافم »(ا همچنان وی در جای دیگر گفته اس : 99، 2؛ ج

 (293، 1ا )ابن افثیر؛ ج«وع  ب فس ُقسفل هسزسف ز)م ِفها)ي

من ناحی  نییسابور قیصبتان معروفتیان یۀیال لهیا »سمعانی در االنساب خود گفته اس : 

( بیاز در جیای دیگیر 237، 7: ج1312ا )الیسمعانی؛« جام و بیاخرز فعربی  فۀییل: زاما ا ا

ا )سیمعانی؛ «قصب  بنواحی نیسابور یۀال لها جیام ویعیرب فیۀیال زام بیالزایا ا ا» گوید:  می

 (188، 3: ج1312

معیرّب  «جیام»کیه اس ؛ نه ایین «جام»معرّب  «زام»ها همه ثاب  می سازند که این

شود؛ چون در ایورتی  باشد و از این رو، نظری  محمد کا م امام نادرس  نمایان می « زام» 

 «جامی»یا بهتر بگوییم  «جمچی»یا  «جامچی»بود، به نام  که اسفزاری از آن سرزمین می

 ا«زمچی»شد؛ نه  گفته می

که اسفزاری را از هیرات جیدا ا محمدکا م امام برای اح  سخن  و به مۀصد این2

کلم  زمچی »گوید:  جا و غیرقبول دس  زده میهای بی سازد و به جام پیوند دهد، به اعالل

به الف بوده که یی  نیسب  غیرقیاسیی  «زامچی»به جیم عربی، ممکن اس  مخفف کلم  

نظیر نسب  رازی به اضاف  زاء بیه اایل  -به اضاف  جیم به اال کلمه -اس  به جام، یا به زام

های ناحیی  جیام یعینی، زام بیوده بدیین و چون مؤلف از مردم اسفزار که از دهستان -کلمه

 : یب(1331ا )امام؛ «جه  او را زامچی و با تخفیف زمچی گفته اند

دانند که این تعلیل و نظیر، نادرسی  اسی  و ایورت منیسوب کلمی   اهل تحۀیق می

گردد؛ بلکه مانند کلم  جامی به گونی   نمی «زمچی»باشد، دقیۀاو  «جام»اگر معرّب  « زام» 

های معتیبر از بزرگیترین دانیشمندان روایی  شودا این حۀیۀ  در کتاب ساخته می « زامی» 

تخلص داشیته و ییاد شیده انیدا سییوطی گفتیه  «زامی»شده و تعدادی از دانشمندان به نام 

یی از  الزَّامی: )منسوبٌ( إلى زام ناحی  بنیسابور؛ زامی منسوب به زام اس  کیه ناحییه» اس : 

(ا ابن حجر عسۀالنی در کتاب تبصیر المنتبیه خویی  122، 1)سیوطی؛ ج « باشد نیشابور می
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 بوجعفر محمد بن موسیى الزَّامیی افدییب، منیسوب »در بار  یکی از اهل علم گفته اس : 

(ا باز ابن االثییر در کتیاب اللبیاب در ایین 720، 2)العسۀالنی؛ ج «إلى زام: من قرى نیسابور

ِه  ال سةَبةَة -الزَّامی بِفَتْح الزَّای وَفِی آخرهَا مِیم » گوید:  مورد می إِلَیى زاما ا ا خیرج مِنْهَیا  هَة

ى الزَّامیی افدییب النَّحْیوِیّ الیشَّاعِر َعةجمَا ا «من  هل الْعلم مِنْهُم  َبُوجَعْفَر مُحَمَّد بین مُوسیَ

کان بها »( همچنان سمعانی در بار  جام در االنساب گفته اس : 99، 2)اللباب ابن افثیر ؛ ج

من  هل العلم منهم  بیو جعفیر محمید بین موسیى الزَامِییّ افدییب النحیویّ  عة)بجام( جما

شیود؛  می «زامیی»(ا بنابراین، شکل نسبتی کلم  زام، 237،  7: ج1312)السمعانی؛  « الشاعر

توانید  نمی «جیام»گونه زمچی اسفزاری هییچ پیونیدی بیه باشد و بدین «زمچی»که نه این

در زبیان فارسیی  «جیام»به جیای  «زام»داشته باشدا برعالوه، باید گف  که استفاد  کلم  

که شکل معرب جام اسی  اسیتفاده  «زام»دری معمول نبوده و بیشتر فارسی دری زبانان از 

به شکل نسبتی استفاده کیرده انیدا ابین اثییر در همیان  «جام»نبرده اند؛ بلکه از اال کلم  

الجیامی بِفَتْیح الْجِییم وَفِیی »گویید:  اثرش در جای دیگر در مورد جام ابراز نظر کیرده می

وَهِی قَصَبَ  بنواحی نیسابور یُۀَال لَهَیا جَیام وتعیرب فَیُۀَیال لَهَیا زام  -آخرهَا الْمِیم بعد افلف 

، 1)ابین افثییر؛ ج «بهَا آثَار وضییا  اك كنَّهمن الْمَشَاهِیر وافمراء الطا عسهبالزای خرج مِنْهَا جمَا

کیرد؛  تخلیص می «جیامی»بیود، بایید  (ا بدین اساس اگر زمچی اسفزاری از جیام می293

 که سایر اهل جام مانند موالنا جامی و شیخ احمد جامی بدین نام یاد شده انداچنان

ا وی بار دیگر خواسته اسفزاری را از هرات جدا بداند و به زمیخ بیهیق منیسوب دارد 3

تحتیانی و خیاء معجمیه باشید،  ةشاید درس  این کلمه )زمیخی( به یاء مثنیا»و گفته اس : 

مین بیهیق مین اعمیال  ةگوید: زمیخ: ب مّ اوله و تشدید ثانیه و یاء و خیاء، کیوریاقوت می

 یب(ا ، 1: ج1331)امام؛  «نیشابور

 «زمچیی»که کلم  آید؛ زیرا، نخس  این این نظریه هم با دید محۀۀانه درس  در نمی

بر اساس آنچه حموی در کتاب خود آورده از نگاه حرکیات بیسیار متفیاوت  «زمیخی» از 

مین تحی ، وآخیره  ةزُمَّیْخُ: ب م  وّله، وتشدید ثانیه وفتحه، ویاء مثنا»اس ا او گفته اس : 
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مین  ةخاء معجم ، وعربیته من زمخ بأنفه إذا شمخ، وهو فعّیل على وزن سیکّی : وهیی کیور

بیه  «زُمَّیْیخ »(ا اکنیون هرگیاه کلمی  191، 3م: ج1559)حموی؛  « بیهق من  عمال نیسابور

 «زمچیی»گفتیه شیود و در چنیین ایورتی بیا  «زُمَّیْخی»اورت نسبتی به کار رود، باید 

هیای معمیول در تییوری «چ»بیا  «خ»تواند داشته باشد؛ همچنیان کیه ابیدال  مناسبتی نمی

 ها موافق نیس ازبانشناسی وجود ندارد و با روش معمول زبان

را نیام ناحیی  نامعلومیی  «زمچ»یا  «زمچی»ا کا م امام در ادام  سخنان ، سرانجام 9

از خراسان دانسته و اسفزاری را به آن ناحی  نیامعلوم منیسوب داشیته اسی ا وی بیه نۀیل از 

زمچی به فتح اول و سکون ثیانی و جییم فارسییا ا ا نیام »گوید:  برهان قاطع و آنندراج می

، 1: ج1331ا) امیام؛ «جاسی موضعی هم هس  در خراسان و احمد زمچی منسوب بیه آن

 یب( 

الجنّات بدان تیصریح  داش ، اسفزاری در روضات در اورتی که این ادعا حۀیۀ  می

چنان که در انتساب شیخ احمد جامی و موالنا جامی بدان منطۀه تیصریح کیرده کردا هم می

 «زِمِی ْ»ویژه دهخدا، اورت درس  این کلمیه را  ها به اس ا این در حالی اس  که لغتنامه

به کسر زاء و میم، نام موضعی در خراسان ثب  کرده اندا لكا این ادعا هیم درسی  نخواهید 

 موافۀ  نداردا «زمچی»بود؛ زیرا، از لحاظ حروم و حرکات با 

یی دانیسته کیه گوییا  را نام پرنیده «زمچ»ا کا م امام با نۀل از فرهنگ جهانگیری 9 

کیه یی اسی ؛ امیا ایین نیام پرنیده «زمیچ»زمچی بدو منسوب بوده اس ا درس  اس  که 

 نمایدا اسفزاری خویشتن را به ی  پرنده نسب  دهد از عۀل دور می

بوده و زامین را بر مبنیای بییان  «زامینجی»ا وی ابراز داشته که زمچی شاید در اال 7

 : ی (1331های بخارا یا سمرقند دانسته اس ا )امام؛  معجم البلدان یاقوت حموی، از قریه

 «سروشینه»قریه یا شهری از بخارا یا سمرقند اسی  کیه از مربوطیات  « زامین» دقیۀاو 

ونیون: )همَ و ؟ نفء سافنةه، )زامین( بعد المیم »شمرده شده اس ا ابن شمایل گفته اس : 
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، علیى طرییق سة ةمن نواحى سمرقند، وهى مین  عمیال  شیرو ةمن قرى بخارىا وقیل: بلید

(ا نوییسند  حیدود العیالم گفتیه اسی : 799، 2: ج1912شیمایل؛  )ابن « إلى الیصّغد نةفرغا

، 1: ج1923)هیادی؛  «س وشاةهوهی من میدن ز)د  : دينةه على ط نق رجةي وف غفنه، » 

بوده باشید بیا عۀیل و واقیع سیازگار  «زامینجی»در اال  «زمچی»(؛ اما این ر ی که 125

 «زامینچیی»تواند  نمی «زامین»تواند مورد قبول واقع شود؛ چون شکل نسبتی  نیس  و نمی

آید که با عۀل و واقع برابیری داردا ایین  می «زامینی»به کار رود؛ بلکه  اورت نسبتی آن 

گفتیه  «زامیینی»روش مورد استعمال داشته و برخی از دانشمندان زامین بدان منسوب بوده 

ا ا نةةو زامین مفرق طریۀین إلى الشاش والترك وفرغا»شده اندا یاقوت حموی گفته اس : 

ا ا »ا باز در ادامیه گفتیه اسی : «ا ینسب إلیها  بو جعفر محمد بن  سد ابن طاووس الزامینی

،  3: ج1559ا )حموی؛ «اسمع بزامین  با الف ل إلیاس بن خالد بن حکیم الزامینی وغیرها ا ا

داشی ،  وجیود هیم می «زامینچیی»( برعالوه، باید گف  در اورتی که شکل نسبتی 128

 رسدا معۀول به نظر نمی «زمچی»تغییر آن به 

کنید و  ا ابراز نظر دیگر محمد کا م امام نیز بر نسب  اسفزاری به جیام پافیشاری می8

کوشد تا اسفزاری را به غیر اسفزار هرات موطن االی او نسب  دهیدا وی گفتیه اسی :  می

رود زمچی به چیم پارسی ی  نسب  ترکی اسی  بیه زام؛ نظییر )قوشیچی(،  و احتمال می» 

 یب( ، 1: ج1331)امام؛  «)یساق چی( و امثال آن؟

سازند، درسی  اسی ؛ امیا  ترکی را می «گیدارنده»نسب   «چی»و  « جی» این که 

باشد در نادرستی آن هیچ شکی وجود ندارد؛ زییرا، همچنیان کیه  «زام»که منسوب به این

شد بایید از  اس  و اگر ترکیب نسبتی ساخته می «جام»معرّب و شکل عربی  «زام» گفتیم 

و  «زامچیی»شید؛ نیه  گفتیه می «جمچیی»و با تغییری  «جامچی»شکل فارسی دری آن 

 ا«زمچی»
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 اسفزاری «زمچی»حرفی ناگفته در بارة نام 

وجود ندارد تیا معیین الدیین  «زمچی»یا  «زمچ»گاهی به نام پیشتر گفته شد که جای

زمچی اسفزاری بدان منسوب باشد و سایر تأویالت و نظرهایی کیه در بیار  ایین نیام بیرای 

 توانند قابل قبول باشندا  اسفزاری ارائه شد درس  نیس  و نمی

چیزی که تاریخ نگاران بیدان نررداختیه انید و توجیه نکردنید، و نییز میصحح کتیاب 

الجنّات در مۀدم  خود بر کتاب مكکور آن را درنیافته و در میوردش سیخن نگفتیه  روضات

اس ؛ چه این کلمه ممکین اسی  از  «زمچی»اس ، توجیه شکل ترکیبی بدون تغییر کلم  

کیه نیام جاییی  «زمّ»ترکیب یافته باشد؛ یعینی، واژ   «جی-»یا  «چی-»و  «زمّ»دو واژ  

را ساخته و نشان  نیسبتی  «چی-»که با تحول خود شکل  «جی-»، یا « چی  » اس ، با واژ  

جیا بیرای روشین را ساخته باشیندا در ایین «زمچی»اس  با هم ترکیب یافته و کلم  نسبتی 

شیوند تیا  بیه بحیث و بررسیی گرفتیه می «چیی-»و  «زمّ»شدن بیشتر موضو ، دو کلم  

 به شکل معۀول از آن به دس  آید: «زمچی»ترکیب 

ییاد  «زمّ»یی اس  که در آثار جغرافیای تاریخی به نیام  در کنار دریای جیحون منطۀه

شده و مربوط تخارستان قدیم دانسته شده اس ا این سیرزمین طیوری معرفیی شیده کیه در 

یی بیه  در برابر قرییه «زمّ»میان ترمك و فربر، که مربوط بخارا بوده، قرار داردا منطۀه یا قری  

 «اخسییس »در طرم غرب رود جیحون و  «زمّ»یی که  نام اخسیس  واقع شده، به گونه

مربوط خراسان، و  «زمّ»در شرق آن موقعی  داشته اس  و در محاسبات جغرافیایی قدیم، 

بیه میادون النهیر و  «زمّ»رفته اس ا به عبارت دیگر  اخسیس  مربوط خوارزم به شمار می

 شده اس ا با ماوراء النهر مربوط می «اخسیس »

 «البلیدان»که زمّ مربوط تخارستان بیوده از گفتی  ابین الفۀییه همیدانی در کتیاب این

آشکار می شودا او در بیار  انیداز  خیراج حکومی  عبید اهلل بین طیاهر از ارن خراسیان 

وخمیسون  رما ها الفارییاب: دفئه أهف وسته خال  د امکور طخارستان: زمّ: » اس :  گفته
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 (725، 1م: ج 1557ا )ابن الفۀیه الهمدانی؛ « لف درهم

میان ترمك و فربر بخیارا واقیع اسی :  «زمّ»رساند که  بیان حموی در معجم البلدان می

 (121، 1:ج1559ا )حموی؛ « َخْسِیسَ ُ: ا ا بلد بما وراء النهر، مۀابل زمّ، بین ترمك وفربر»

بیان داشته که زم و اخسیس  در برابیر هیم و  «مرااد االطال » سخن ابن شمائل در 

 خسیس ا ا ا : بلد بما وراء النهر، مۀابل زمّ، بیین ترمیك »در دوطرم رود جیحون واقع اند: 

(؛ از همیین 91، 1: ج1922)ابین شیمائل؛  «وفربرا و زمّ فى غربىّ جیحون، و هكه فى شرقیّه

اس  که برخی این رود را، به ویژه در همین منطۀه، به نام همین قریه یاد کرده و گفتیه انید: 

 (210: 1329ا )غیاث الدین؛«زمّ بالفتح نام رودی اس  در مرو»

رسیاند کیه زمّ و فربیر در میادون النهیر و از مربوطیات  بیان ااطخری در مسال  می

و زمّ فى ارن خراسانا ا ا و امّیا »که اخسیس  از ماوراء النهر اس : خراسان اند؛ حال آن

 (251: 2009ا )ااطخری؛«من بخاراا ا ا ي ةفربر فهى مد

زمّ بیه فتیح اول شیهرکی »گفته اس :  «بر زین االخبار»عبد الحی حبیبی در تعلیۀ  

 (129: 1398ا )حبیبی؛ «بود نزدی  جیحون به راه ترمك و آمل

وامّا کور خراسانا ا ا فانّ اعظمها نیسابور ومیرو »ااطخری در جای دیگر گفته اس : 

وبلخ وبخراسان کور دونها فى الکبر فمنها ا ا ا طخارستان و زمّا ا ا وامّا خیوارزم فانّهیا  ةوهرا

 ا (293: 2009)ااطخری؛  «نكکرها فیما وراء النهر النّ مدینتها وراء النهر

را میشخص و واضیح سیاخته و شیبهات را  «زمّ»گاه و موقعی  روایات مكکور جای

کنیدا گی و نسبتی را افاده مییها معنای دارنده در لغتنامه «چی» نمایند؛ اما کلم   برطرم می

ا «چی به یای معیروم لفیت ترکیی اسی  بیه معنیای دارنیده»خوانیم:  در غیاث اللغات می

گانی در زبیان فارسیی دری قابیل مطالعیه ( همانند این کلمه، واژه131:  1329)غیاث الدین؛

 نۀد مۀدم  کا م امام بر روضات الجنّات درمورد زمچی اسفزاری سال سوم  22



 

چی؛ اما گاهی نیز به گون  نسبی نیز به کار رفتیه اسی ؛  چی، جارچی، اداره اند؛ مانند: تفنگ

نسب شییخ آذری طوسیی اسیفراینی بیه معیین »که دولشاه گفته اس : چیا این مانند غزنی

: ییب(، 1331)امیام؛ «رسید احمد بن محمد الزمچی الهاشمی المیروزی می ةااحب الدعو

سازد؛ زیرا، احمد بن محمد زمچی، میروزی   نزدی  می «زمّ»را به  «زمچی»ساختار کلم  

هایی بوده که در آن روزگار قطعاو جزو مرو خراسیان بیزرگ  از قریه « زمّ» نیز بوده اس  و 

 رفته اس ا به شمار می

 نتیجه
 آید:  از آنچه در این مۀاله به بحث و پژوه  گرفته شد نتای  زیر برمی

اسفزار منطۀه و شهرستانی از مناطق و توابع هرات بوده و غیر از اسفراینی اسی  کیه  -
در جانب غربی خراسان زمین واقع اس ا این اسفزار در جنوب هیرات و در مییان هیرات و 

 «شییندند»هیای سیاسیی بیه  سیستان قدیم و فراه کنونی وجود داردا جایی که نسب  انگیزه
 تغییر نام داده شده اس ا

اسفزاری همچنان که در متن کتاب روضات الجنات و سایر منیابع تیاریخی تیصریح  -
زیسته اسی ا او اسیفزار هیرات را میوطن اایلی خیود  شده، از اسفزار بوده و در هرات می

گاهی خود را به اسفراین یا جام نسب  نداده اس ؛ هرچند در کتیاب روضیات دانسته و هیچ
ترین دلیل بر هراتی بودن اسیفزاری، الجنات خود از جام و نواحی آن سخن زده اس ا قوی

 تألیف کتاب روضات الجنات اس  که آن را در واف مدین  هرات تألیف کرده اس ا
انتساب زمچی اسفزاری به اسفراین و به جام که از طرم محمد کا م امیام ایورت  -

های روایی و درایی استوار نییس  و هییچ پیشتوان  معۀیول و منۀیول گرفته، بر پای  استدالل
نماید که این انتساب، ادام  حمی  منطۀه گرایی و تعصّبی اسی  کیه همیواره  ندارد؛ چنان می

 شودا گان در آثار شان بدون دالیل مستند و معۀول اعمال میاز طرم شماری از نویسنده
گونه که اختیار کلم  اسفزاری برای معین الدین محمد، مؤلف کتاب روضیات همان -

 «زمّ»الجنات، بیانگر مولد و وطن االی اوس ، به احتمال قوی ممکن اس  پیدران وی از 
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را ساخته باشد و اسیفزاری بیه دلییل  «زمچی»واژ  نسبتی  «چی-»بوده باشند که با پسوند 
و  «زمچیی»که نخس  نام موطن االی پدران  این نام را نیز برای خود برگزیده باشدا این

 نمایدا برای وی ثب  شده دلیلی اس  که این نظریه را تأیید می «اسفزاری»بعد از آن 
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