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گزارش میراث )ص 8( دوتن  در شمارۀ 82-83 نشنیۀ 

علی یشنف صادقی به یستناد یین بیت خاقاری: 

لقبشــان در مصــادر وــنده مفعــکل

زوزن ز  ییــن  زتــیــنین  آن  یستاد  دو 

نشان دیده یست وه منظکر خاقاری یز یستادا یهِل تینین وه 

وتابی در مصادر عنبی دیشته »یبکعلی جعفنا تیزیری« )ره 

وتاب  یز  یو  دربارۀ  یردک  یطالعی  وه  بکده یست  تینیری( 

ندا 
ُ
و یعقکب  یبکیکسف  رکشتۀ  المصادر  فی  المهذب 

ندا 
ُ
ریشابکرا، مؤلف البلغه، به دست می آید. پس یز آرکه و

ریشابکرا رگارش وتاب البلغه ری به پایان  بنده یست:

درباب  البلغه  رظین  وتابی  وه  یو خکیسته یرد  یز  عده یا 

مصادر فنیهم وند و لغات مستعمل و ره رادر ری در آن گند 

آورد. یو سپس می گکید وه در آن وتاب یز تنتیب دیوان 

االدب یبنیهیم فاریبی پینوا ونده وه تنتیحی عالی و دلپسند 

)رییع( یست و هیچ وس بن یو پیشی رگنفته یست و با آرچه 

یبکعلی جعفنا تیزیری رابینا )ضنین( و پیشینیان و پسینیان 

یو یختیار ونده یرد متفاوت یست. )صادقی، 1399: 8(

صادقی در خصکص سال هاا زردگی یبکعلی جعفنا 

می رکیسد:

یما  فارغ شده،  البلغه  یز تألیف  ندا در سال 438ق 
ُ
و

تألیف  آن  یز  بعد  سال  ری چند  المهذب  ریست  معلکم 

ونده یست. یز سیاِق عحارت یو معلکم می شکد وه تیزیری 

ندا 
ُ
در زمان تألیف المهذب هنکز زرده بکده یست، زینی و

هیچ گکره دعایی یز قحیل »رحمه هللا« یا »رحمة هللا علیه« 

به درحال رام یو رمی آورد. شنح حال تیزیری ری درجایی پیدی 

رکندم. شاید با جست وجکا بیشتن بتکین یثنا یز یو در 

منابع پیدی وند. )همارجا(

در یین جستار رگاررده چند رکته ری به گفتار یستاد صادقی 

می یفزیید:

رام روستایی وه یبکعلی جعفنا یز آن بنخاسته در متن . 1

دیوان خاقانی تکن ن و در دستنکیسی یز آن تکا ن آمده یست 

ندا 
ُ
و شد،  مالحظه  چنارکه   .)319  :1368 )خاقاری، 

تکا دن  ری  یبکعلی  نسبت  المهذب  در  ریز  ریشابکرا 

گفته یست. یاقکت حمکا یز تکن ن ذونا رکنده، ولی یز 

دو روستا به رام تکا ن یز یعمال هنیت و یصفهان یاد 

می وند وه هن دو ری تکن ن ریز گفته یرد.

 رام 
ً
رام روستاا یادشده در حکیلی هنیت، وه ضمنا

یک یز بلکوات هنیت ریز بکده یست، در منابع به دو 

صکرت تکن ن و تکا ن آمده یست. در دستنکیسی راقص 

وه  هنوا  فامی  تألیف  هرات  تاریخ  ترجمۀ  یز 

به صکرت عکسی منتشن شده یست، در ضمن شنح 

یکی یز حکیدث شهن هنیت رام یین روستا تکا ن یست 

  کبن دحعی

دینشگاه شینیز 
Akbar.nahvi@yahoo.com

(ین دیت) ییلزیت  لعوبن تکا دن 
هتکن دنچ
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)فامی هنوا، 1378: 121(. ولی در وتاب زمچی یسفزیرا 

)1339-1338: 2/ 52( وه در آن همین حادثه یز قکِل فامی 

رقل شده، در متن وتاب رام یین روستا تبن ن و در 
فهنست یعالم جغنیفیایِی وتاب تکن ن چاپ شده یست.1

ه گارۀ 
ُ
زمچی یسفزیرا )همان: 84/1( یز بلکوات ر

هنیت یکی ری  یو ن و تکن ن رکشته یست و حافظ یبنو 

)1349: 27( همان بلکک ری  یو ن و تکا ن. 

یین رکته ریز گفتنی یست وه تکا ن یصفهان )وه یاقکت 

یز آن رام بنده( یمنوز، تکن ن و تکن ِن آهیگن ن رامیده می شکد.

یبکعلی جعفنا، به ظّن بسیار قکا، یز یهالی هنیت . 2

بکده یست، زینی المصادر یو در ریشابکر در دستنس 

ندا ریشابکرا بکده و تألیفی دیگن یز یو در دستنس 
ُ
و

چاچ/  )حدود  ییالق  راحیۀ  در  وه  بکده  رکیسنده یا 

تاشکند یمنوزا( یکی یز آثار خکد ری تألیف ونده یست. 

یینین  شنق  در  یبکعلی  وه  ری  رظن  یین  یمن  همین 

پنیونده  راحیه  همان  در  یو  تألیفات  و  می زیسته 

بکده یست تقکیت می وند.

ندا ریشابکرا چنین بندیشت می شکد وه . 3
ُ
یز سخن و

یبکعلی جعفنا مدت ها پیش یز یو می زیسته، زینی 

ندا پس یز ستایش یز رظم و تنتیب دیوان االدب 
ُ
و

فاریبی می گکید وه هیچ وس در یین خصکص »بن یو 

]یعنی فاریبی[ پیشی رگنفته یست و با آرچه یبکعلی 

جعفنا تیزیری رابینا )ضنین( و پیشینیان و پسینیان یو 

یختیار ونده یرد، متفاوت یست«. یگن یبکعلی جعفنا با 

ندا ریشابکرا معاصن می بکد، ذوِن »و پسینیان یو« 
ُ
و

ندا یز شخصی 
ُ
مناسبتی رمی دیشت. آشکار یست وه و

 
ً
وه پیش یز خکدش می زیسته سخن گفته یست و ضمنا

همۀ وساری ری وه در حکزۀ لغات عنبی یا فنهنگ هاا 

عنبی به فارسی تألیفاتی دیشته یرد در رظن دیشته یست. 

با یین حال، آرچه بعد یز یین ذون می شکد یین مکضکع 

ری روشن تن می وند:

ندا ریشابکرا، یبن بابکیه )شیخ صدوق( ریز . 4
ُ
عالوه بن و

در وتاب من الیحضره الفقیه مطلحی ری یز یکی یز آثار 

ـ  دو رکته ری  یبکعلی جعفنا رقل ونده یست وه یکی  

دربارۀ زردگاری یو روشن می وند. 

یبن بابکیه، چنارکه روش یوست، گاهی پس یز رقِل 

روییتی، رظن خکد ری دربارۀ مفاد آن روییت بیان می وند 

و یا لغاتی یز آن روییت ری تکضیح می دهد )بنیا رمکره 

رک. یبن بابکیه، 1429ق: 1/ 223، 263 و...؛ 2/ 51، 361 و...؛ 

3/ 18، 41 و...؛ 4/ 24، 35، 81 و...(. وا در باب پارصد و 

هشتمِ وتاب خکد، مکسکم به »وتاب یلّدیات«، پس یز 

آوردِن روییتی بلند دربارۀ دیۀ یردیم هاا ینسان، ویژۀ 

 لنُّسغ ری وه در آن روییت به وار رفته به صکرت زین 

تکضیح دیده یست: 

قال یلخلیل بن یحمد: یلنُّسغ مفصل ما بین یلساعد و یلکّف، 

رساغ 
َ
و فی خلق یالنسان لبتکن دن، یلنُّسغ وندن دست، و یال

جمُعه. )همان: 4/ 85(

یز سخن یبن بابکیه دو رکتۀ یرزشمند به دست می آید:

 لف. تینیری عالوه بن فنهنگی در تنجمۀ مصادِر عنبی، 

ندا ریشابکرا و خاقاری یز آن یاد ونده یرد، 
ُ
وه و

آن  در  دیشته وه  االنسان  خلق  به رام  وتابی هم 

»یلنُّسغ« ری به »گندِن دست« معنی ونده بکده یست. 

ب. یینک حدود سال هاا زردگاری تینیری ریز روشن 

می شکد. یبن بابکیه در سال 381ق درگذشته و 

وتاب خکد ری در سال 372ق رکشته2 و در یین 

هنگام خلق االنسان تینیری در یختیار یو بکده یست. 

پس یبکعلی جعفنا در قنن چهارم می زیسته و 

قنن  آن  یول  ریمۀ  در  ری  خکد  عمن  یز  بخشی 

گذریریده بکده یست.

در دو دستنکیِس روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، مبفکظ در   .1

وتابخارۀ مجلس شکریا یسالمی، رام یین شهن به دو صکرت آمده یست: در 

 1485 به شمارۀ  دیگنا،  در  و  تکن ن  )ص430(،   2298 به شمارۀ  یکی، 

)فنیم192(، تکا ن. 

متأسفاره رتکینستم یین سال ری به مأخذا مستند ونم. رمی دیرم سال 372    .2

یز ودیم مأخذ در ذهن من نشسته یست، یما در یینکه درست یست شکی 

ردیرم. زینی یبن بابکیه در 19 شعحان 368 یز ریشابکر عازم ماوریءیلنهن گندیده 

)پاوتچی، 1369: 63( و پس یز سفنهاا طکالری در آن راحیه هنگام بازگشت 

به خنیسان در راحیۀ ییالق با مبمد بن حسن علکا، معنوف به رعمه، دیدیر 

ونده و به تکصیۀ یو وتاب من الیحضره الفقیه ری در شهنک یربلخ )وه در 

شده یست(  تبنیف  بلخ  به   )2 1429ق:  )یبن بابکیه،  الفقیه  الیحضره  من  مقدمۀ 

رکشته یست. بنابنیین سال 372 طحیعی به رظن می رسد.    
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مال  یست.  ذون  شایستۀ  دیگن  رکتۀ  چند  یینجا  در 

مبّمدتقی مجلسی، معنوف به مجلسی یول، وتابی به عنبی 

در شنح وتاب من الیحضره الفقیه رکشته یست مکسکم به 

روضة المتقین فی شرح اخبار االئمة المعصومین. علی یوحن 

غفارا در تصبیح وتاب من الیحضره الفقیه بعضی مطالب 

آن وتاب ری در پایین صفبات با رمز »م ت« آورده یست. 

یز جمله دربارۀ خلق االنسان تینیری یز آن وتاب چنین رقل 

ونده یست: »یسم وتاب فی یللغة للتینیری و هک مبمد بن 

عحدهللا، لغکٌا مشهکٌر« )یبن بابکیه، 1429ق: 4/ 85، حاشیه(. در 

یینکه رام تینیری »مبمد بن عحدهللا« بکده باشد باید جارب 

یحتیاط ری رگه دیشت. رگاررده درریافت وه مجلسی یّول 

یین مطلب ری یز وجا یقتحاس ونده یست، ولی رحاید یز وتاب 

)د.  زینی طنیبی  بنگنفته باشد،  طنیبی  البحرین  مجمع 

1087ق ( وتاب خکد ری در 1079 رکشته، حال آرکه مجلسی 

یّول در 1070ق در گذشته بکده یست. به همه حال طنیبی 

 یلتینیری می گکید: 
ِ
)1428ق: 145/2( در تکضیح

فی  قال  یالنسان.  وتاب خلق  له  یللغة.  یهل  من   
ٌ
رجل

یلقامکس  سم) محمن لن وبنهللا، لغکا مشهکر.

یو در تکضیح ویژۀ »یلنُّسغ« ریز می گکید: 

قال  لسین فن ]وذی[ فی وتاب خلق یالنسان، یلنسغ وندن 

 یلید. )همان: 3/ 8(
ُ
ا رقحة

َ
دست، ی

پن ویضح یست وه طنیبی مطلب یخین ری یز وتاب یبن بابکیه 

یقتحاس ونده یست و  لتکن دن ریز در وتاب یو به  لسین فن تبنیف 

شده یست. یما یینکه می گکید رام تینیری »مبمد بن عحدهللا« 

بکده و سخن خکد ری به قاموس فینوزآبادا مستند ونده یست، 

درست به رظن رمی رسد. در چاپی یز قاموس وه در دستنس 

رگاررده یست، چنین مطلحی ریست. بلکه در یین وتاب در 

تکضیح تّعز )تّعج، شهنوی در فارس( آمده یست: 

یاب یلتّّکزیّة، و 
ّ
م بلد بفارس و یقال تّکج. منه یلث

َّ
تّکز وحَق

محمن لن وبنهللا یللغکا و یبکیعلی مبمد بن یلصلت و 

یبنیهیم بن مکسی و یحمد بن علی یلتّکزیّکن یلمبّدثکن. 

)فینوزآبادا، 1998م: 504( 

 »مبمد بن عحدهللا یللغکا« یز همینجا به وتاب طنیبی 
ً
ظاهنی

وه  عحارتی  وه  می رود  هم  یحتمال  یلحته  یافته یست.  ریه 

طنیبی به فینوزآبادا نسبت دیده یست در دستنکیسی یز 

قاموس وجکد دیشته و یز آن نسخه به گفتاِر مجلسی یّول و 

طنیبی ریه یافته یست.

به همه حال بنده در یینکه رام یبکعلی جعفنا تینیری 

»مبمد بن عحدهللا« بکده شک دیرم. گفتنی یست وه گفتار 

مجلسی یّول به وتاب تنقیح المقال مامقاری ریه یافته و 

شکشتنا )1428ق: 383/9( آن ری رقد و بنرسی ونده یست. 
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