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پیشین
یوحن ربکا

صادقی در خصوص سال های زندگی ابوعلی جعفری
مینویسد:

ُ
کردی در سال 438ق از تألیف البلغه فارغ شده ،اما
معلوم نیست المهذب را چند سال بعد از آن تألیف
سیاق عبارت او معلوم می شود که تیزانی
کردهاست .از
ِ
ُ
در زمان تألیف المهذب هنوز زنده بودهاست ،زیرا کردی
هیچ گونه دعایی از قبیل «رحمه هللا» یا «رحمة هللا علیه»
بهدنبال نام او نمیآورد .شرح حال تیزانی را درجایی پیدا
نکردم .شاید با جستوجوی بیشتر بتوان اثری از او در
منابع پیدا کرد( .همانجا)

چند نکته دربارۀ ابوعلی تیزانی

(تیرانی)

اکبر نحوی
دانشگاه شیراز

Akbar.nahvi@yahoo.com

در این جستار نگارنده چند نکته را به گفتار استاد صادقی
میافزاید:

در شمارۀ  83-82نشریۀ گزارش میراث (ص  )8دکتر
علیاشرف صادقی بهاستناد این بیت خاقانی:

1 .1نام روستایی که ابوعلی جعفری از آن برخاسته در متن
دیوان خاقانی تیران و در دستنویسی از آن تیزان آمدهاست
ُ
(خاقانی .)319 :1368 ،چنانکه مالحظه شد ،کردی
نیشابوری نیز در المهذب نسبت ابوعلی را تیزانی
گفتهاست .یاقوت حموی از تیران ذکری نکرده ،ولی از
دو روستا به نام تیزان از اعمال هرات و اصفهان یاد
میکند که هر دو را تیران نیز گفتهاند.
ً
نام روستای یادشده در حوالی هرات ،که ضمنا نام
یک از بلوکات هرات نیز بودهاست ،در منابع به دو
صورت تیران و تیزان آمدهاست .در دستنویسی ناقص
از ترجمۀ تاریخ هرات تألیف فامی هروی که
بهصورت عکسی منتشر شدهاست ،در ضمن شرح
یکی از حوادث شهر هرات نام این روستا تیزان است

لقبشــان در مصــادر کــرده مفعــول
دو استاد آن زتــیــران ایــن ز زوزن

اهل تیران که
نشان دادهاست که منظور خاقانی از استادی ِ
کتابی در مصادر عربی داشته «ابوعلی جعفری تیزانی» (نه
تیرانی) بودهاست که اطالعی اندک دربارۀ او از کتاب
ُ
المهذب فی المصادر نوشتۀ ابویوسف یعقوب کردی
ُ
نیشابوری ،مؤلف البلغه ،به دست میآید .پس از آنکه کردی
نیشابوری نگارش کتاب البلغه را به پایانبردهاست:
عدهای از او خواستهاند که کتابی نظیر البلغه درباب
مصادر فراهم کند و لغات مستعمل و نه نادر را در آن گرد
آورد .او سپس میگوید که در آن کتاب از ترتیب دیوان
االدب ابراهیم فارابی پیروی کرده که ترتیبی عالی و دلپسند
(رایع) است و هیچ کس بر او پیشی نگرفتهاست و با آنچه
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)یناریت( ینازیت یلعوبا ۀرابرد هتکن دنچ

ابوعلی جعفری تیزانی نابینا (ضریر) و پیشینیان و پسینیان
او اختیار کردهاند متفاوت است( .صادقی)8 :1399 ،

یوحن ربکا

)یناریت( ینازیت یلعوبا ۀرابرد هتکن دنچ

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

ُ
4 .4عالوه بر کردی نیشابوری ،ابنبابویه (شیخ صدوق) نیز
در کتاب من الیحضره الفقیه مطلبی را از یکی از آثار
ابوعلی جعفری نقل کردهاست که یکی  ـ  دو نکته را
دربارۀ زندگانی او روشن میکند.
نقل
ابنبابویه ،چنانکه روش اوست ،گاهی پس از ِ
روایتی ،نظر خود را دربارۀ مفاد آن روایت بیان میکند
و یا لغاتی از آن روایت را توضیح میدهد (برای نمونه

(فامی هروی .)121 :1378 ،ولی در کتاب زمچی اسفزاری
قول فامی
( )52 /2 :1338-1339که در آن همین حادثه از ِ
نقل شده ،در متن کتاب نام این روستا تبران و در
1
جغرافیایی کتاب تیران چاپ شدهاست.
فهرست اعالم
ِ
ُ
زمچی اسفزاری (همان )84/1 :از بلوکات نهگانۀ
هرات یکی را ادوان و تیران نوشتهاست و حافظ ابرو
( )27 :1349همان بلوک را ادوان و تیزان.
این نکته نیز گفتنی است که تیزان اصفهان (که یاقوت
تیران آهنگران نامیدهمیشود.
از آن نام برده) امروز ،تیران و
ِ
2 .2ابوعلی جعفری ،به ّ
ظن بسیار قوی ،از اهالی هرات
بودهاست ،زیرا المصادر او در نیشابور در دسترس
ُ
کردی نیشابوری بوده و تألیفی دیگر از او در دسترس
نویسندهای بوده که در ناحیۀ ایالق (حدود چاچ/
تاشکند امروزی) یکی از آثار خود را تألیف کردهاست.
همین امر این نظر را که ابوعلی در شرق ایران
میزیسته و تألیفات او در همان ناحیه پراکنده
بودهاست تقویت میکند.
ُ
3 .3از سخن کردی نیشابوری چنین برداشت میشود که
ابوعلی جعفری مدتها پیش از او میزیسته ،زیرا
ُ
کردی پس از ستایش از نظم و ترتیب دیوان االدب
فارابی میگوید که هیچ کس در این خصوص «بر او
[یعنی فارابی] پیشی نگرفتهاست و با آنچه ابوعلی
جعفری تیزانی نابینا (ضریر) و پیشینیان و پسینیان او
اختیار کردهاند ،متفاوت است» .اگر ابوعلی جعفری با
ُ
ذکر «و پسینیان او»
کردی نیشابوری معاصر میبودُِ ،
مناسبتی نمیداشت .آشکار است که کردی از شخصی
ً
که پیش از خودش میزیسته سخن گفتهاست و ضمنا
همۀ کسانی را که در حوزۀ لغات عربی یا فرهنگهای
عربی به فارسی تألیفاتی داشتهاند در نظر داشتهاست.
با این حال ،آنچه بعد از این ذکر میشود این موضوع
را روشنتر میکند:

نک .ابنبابویه1429 ،ق 263 ،223 /1 :و...؛  361 ،51 /2و...؛

 41 ،18 /3و...؛  81 ،35 ،24 /4و .)...وی در باب پانصد و
هشتم کتاب خود ،موسوم به «کتاب ّ
الدیات» ،پس از
ِ
آوردن روایتی بلند دربارۀ دیۀ اندامهای انسان ،واژۀ
ِ
ُّ
الرسغ را که در آن روایت به کار رفته بهصورت زیر
توضیح دادهاست:
ّ
قال الخلیل بن احمدُّ :
الکف،
الرسغ مفصل ما بین الساعد و
َ
و فی خلق االنسان للتیرانیُّ ،
الرسغ کردن دست ،و االرساغ
ُ
جمعه( .همان)85 /4 :

از سخن ابنبابویه دو نکتۀ ارزشمند به دست میآید:
مصادر عربی،
الف .تیرانی عالوه بر فرهنگی در ترجمۀ
ِ
ُ
که کردی نیشابوری و خاقانی از آن یاد کردهاند،
کتابی هم بهنام خلق االنسان داشته که در آن
ُّ
«گردن دست» معنی کرده بودهاست.
«الرسغ» را به
ِ
ب .اینک حدود سالهای زندگانی تیرانی نیز روشن
میشود .ابنبابویه در سال 381ق درگذشته و
کتاب خود را در سال 372ق نوشته 2و در این
هنگام خلق االنسان تیرانی در اختیار او بودهاست.
پس ابوعلی جعفری در قرن چهارم میزیسته و
بخشی از عمر خود را در نیمۀ اول آن قرن
گذرانیده بودهاست.
 .2متأسفانه نتوانستم این سال را به مأخذی مستند کنم .نمی دانم سال 372
از کدام مأخذ در ذهن من نشستهاست ،اما در اینکه درست است شکی
ندارم .زیرا ابنبابویه در  19شعبان  368از نیشابور عازم ماوراءالنهر گردیده
(پاکتچی )63 :1369 ،و پس از سفرهای طوالنی در آن ناحیه هنگام بازگشت
به خراسان در ناحیۀ ایالق با محمد بن حسن علوی ،معروف به نعمه ،دیدار
کرده و بهتوصیۀ او کتاب من الیحضره الفقیه را در شهرک اربلخ (که در

دستنویس روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ،محفوظ در
 .1در دو
ِ
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،نام این شهر به دو صورت آمدهاست :در
یکی ،بهشمارۀ ( 2298ص ،)430تیران و در دیگری ،بهشمارۀ 1485
(فریم،)192تیزان.

مقدمۀ من الیحضره الفقیه (ابنبابویه1429 ،ق )2 :به بلخ تحریف شدهاست)

نوشتهاست .بنابراین سال  372طبیعی به نظر میرسد.
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منابع
ـ ـابن بابویه ،ابو جعفر محمد (1429ق) .من الیحضره الفقیه.
تحقیق علیاکبر غفاری .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
ـ ـپاکتچـی ،احمـد (« )1369ابنبابویـه» .در :دائـرة المعـارف
بـزرگ اسلامی .زیـر نظر کاظـم موسـوی بجنـوردی .تهران:
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی .ج /3ص.66-62
ـ ـحافـظ ابـرو ( .)1349جغرافیـای حافـظ ابـرو (ربع هـرات).
بهتصحیح نجیب مایل هروی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ـخاقانـی شـروانی ( .)1368دیـوان .بهتصحیـح ضیاءالدیـن
سجادی.تهران :زوار.
ـ ـزمچـی اسـفزاری ( .)1339-1338روضـات الجنـات فـی
اوصـاف مدینـة هـرات .بهتصحیـح محمدکاظـم امـام .تهران:
دانشگاه تهران.
ـ ـــــــــــــــ .روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات.
دستنویس ش 2298کتابخانۀ مجلس شورای اسالمیَّ .
مورخ
999ق .کتابت عبدالحی بن حبیب هللا.
ـ ــــــــــــــــ .روضـات الجنـات فـی اوصـاف مدینـة
هـرات .دسـتنویس ش  1485کتابخانـۀ مجلـس شـورای
اسالمی .بیتا .بیکا.
ـ ـشوشـتری  ،محمدتقـی (1428ق) .قاموس الرجـال .قم :جامعۀ
مدرسین حوزۀ علمیه.
ـ ـصادقـی ،علیاشـرف ( « .)1397کتـاب المصـادر ابوعلـی
تیزانـی» .گـزارش میـراث ،ش ،83-82بهار-تابسـتان 1397
(انتشار :بهار .8 :)1399
ـ ـطریحـی  ،فخرالدیـن (1428م) .مجمع البحریـن .تحقیق احمد
الحسینی .بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.
ـ ـفامـی هـروی ( .)1378تاریخ هـرات (دستنوشـتی نویافته) .با
ّ
مقدمۀ محمدحسـین میرحسـینی و محمدرضـا ابوئی مهریزی.
تهران  :میراث مکتوب.
ـ ـفیروزآبـادی ،مجدالدیـن (1998م) .القامـوس المحیـط .تحقیق
ّ
محمد نعیم القرقسوسی .بیجا :مؤسسة الرسالة.
ـ ـیاقوت حموی (بیتا) .معجم البلدان .بیروت :دارصادر.

ٌ
رجل من اهل اللغة .له کتاب خلق االنسان .قال فی
القاموس اسمه محمد بن عبدهللا ،لغوی مشهور.

او در توضیح واژۀ ُّ
«الرسغ» نیز میگوید:

قال السیرافی [کذا] فی کتاب خلق االنسان ،الرسغ کردن
َ
ُ
دست ،ای رقبة الید( .همان)8 /3 :

پر واضح است که طریحی مطلب اخیر را از کتاب ابنبابویه
اقتباس کردهاست و التیرانی نیز در کتاب او به السیرافیتحریف
شدهاست .اما اینکه میگوید نام تیرانی «محمد بن عبدهللا»
بوده و سخن خود را به قاموس فیروزآبادی مستند کردهاست،
درست به نظر نمیرسد .در چاپی از قاموس که در دسترس
نگارنده است ،چنین مطلبی نیست .بلکه در این کتاب در
توضیح ّ
توز ( ّتوج ،شهرکی در فارس) آمدهاست:

توز کبَ َّقم بلد بفارس و یقال ّ
ّ
توج .منه الثّیاب التّ ّوزیّة ،و
محمد بن عبدهللا اللغوی و ابویعلی محمد بن الصلت و
ّ
ابراهیم بن موسی و احمد بن علی ّ
المحدثون.
التوزیّون
(فیروزآبادی1998 ،م)504 :

ً
ظاهرا «محمد بن عبدهللا اللغوی» از همینجا به کتاب طریحی
راه یافتهاست .البته احتمال هم میرود که عبارتی که
طریحی به فیروزآبادی نسبت دادهاست در دستنویسی از
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در اینجا چند نکتۀ دیگر شایستۀ ذکر است .مال
ّ
محمدتقی مجلسی ،معروف به مجلسی اول ،کتابی به عربی
در شرح کتاب من الیحضره الفقیه نوشتهاست موسوم به
روضة المتقین فی شرح اخبار االئمة المعصومین .علیاکبر
غفاری در تصحیح کتاب من الیحضره الفقیه بعضی مطالب
آن کتاب را در پایین صفحات با رمز «م ت» آوردهاست.
از جمله دربارۀ خلق االنسان تیرانی از آن کتاب چنین نقل
کردهاست« :اسم کتاب فی اللغة للتیرانی و هو محمد بن
ٌ
ٌ
مشهور» (ابن بابویه1429 ،ق ،85 /4 :حاشیه) .در
لغوی
عبدهللا،
اینکه نام تیرانی «محمد بن عبدهللا» بودهباشد باید جانب
احتیاط را نگه داشت .نگارنده درنیافت که مجلسی ّاول
این مطلب را از کجا اقتباس کردهاست ،ولی نباید از کتاب
مجمع البحرین طریحی برگرفتهباشد ،زیرا طریحی (د.
1087ق ) کتاب خود را در  1079نوشته ،حال آنکه مجلسی
ّاول در 1070ق در گذشته بودهاست .به همه حال طریحی
(1428ق )145/2 :در توضیح التیرانی میگوید:
ِ

)یناریت( ینازیت یلعوبا ۀرابرد هتکن دنچ

گفتار مجلسی ّاول و
قاموس وجود داشته و از آن نسخه به
ِ
طریحی راه یافتهاست.
به همه حال بنده در اینکه نام ابوعلی جعفری تیرانی
«محمد بن عبدهللا» بوده شک دارم .گفتنی است که گفتار
مجلسی ّاول به کتاب تنقیح المقال مامقانی راه یافته و
شوشتری (1428ق )383/9 :آن را نقد و بررسی کردهاست.
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