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رداصملا باتک بحاص ،ینازیت یلعوبا

(بهتصحیح احمد بهمنیار ،ص ،)165-164در پایان شرح احوال
«ابوعلی الجعفری من اوالد جعفر طیّار» ،که نام او «حسین
بن جعفر» و از شاعران بیهق بوده ،آمدهاست:
و از اقارب او بوده است ابوعلی محمّد بن عمرو  الجعفری
الىىراىی ،مصنّف کتاب المصادر و کتاب االلفاظ.

ابوعلی تیزانیت
صاحب کتاب المصادر

بنابراین ،معلوم میشود که نام اصلی این ابوعلی« ،محمّد 
بن عمرو» بوده و نسبت جعفری بهواسطۀ انتساب اوست
به جعفر طیّار.
در نسخۀ اساس تصحیح بهمنیار نقطه ندارد و در 
الىىراىی
ِ
یک نسخۀ دیگر (به نشانۀ نب در تصحیح بهمنیار ،یعنی نسخۀ
ّ
برلین) السرانی است (در تصحیح کلیمالله حسینی ،صفحۀ ،286
السرائی در متن آمده و السرابی در حاشیه) .اگر از ضبط نسخۀ
ّ
المهذب فیالمصادر و بیت مزبور در دیوان خاقانی داوری
کنیم ،السرابی و السرائی را باید کنار بگذاریم و التیزانی یا 
چیزی مانند آن را درست بدانیم .فضیلت مرحوم بهمنیار 
است که در اینجا احتیاط کرده و ضبط نسخه را بیتغییر
آوردهاست.
ً
امّا این که تیزان ،که احتماال از دیهها یا محال بیهق بوده،
کجا بوده یا کجاست با فحص بسیار به دست نیامد .در 
شرح احوال «ابوعلی حسین بن جعفر جعفری» گفته شده
که مولد و منشأ او «دویین» است .بهمنیار نتوانسته چنین
جایی را بیابد و نویسندۀ حاضر نیز ،با وجود جستوجویی 
که کرد ،حاصل چندانی نیافت .آنچه به دست افتاد این
است که دهی بهنام تیران در حدود  70کیلومتری شمال
سبزوار  و حدود  80کیلومتری نیشابور  هست که در 
تقسیمات کشوری امروز جزئی است از دهستان برزنون
و بخش سروالیت نیشابور« .دویین» ،که در تاریخ بیهق
در چند جا آمده (از جمله ص 38و ص 125تصحیح بهمنیار)،
هیچ ربطی با «دوین» ،از اعمال استوا که در حوالی قوچان
ِ
امروزی واقع بوده (رک .احسنالتقاسیم مقدسی ،بهتصحیح

مقامی
ت
سیّد احمدرضا قائم
دانشگاه تهران

qaemmaqami@ut.ac.ir

در شماره  83-82مجلۀ گزارش میراث ،یادداشتی از
«کتاب المصادر ابوعلی 
دکتر علیاشرف صادقی با عنوان
ِ
تیزانی» به چاپ رسیدهاست و در آنجا به استناد آنچه در 
خطبۀ نسخۀ کتاب المهذب فیالمصادر ابویوسف کردی
نیشابوری ،صاحب البُلغه ،آمده معلوم شده که تیران ،که
موطن یکی از صاحبان کتابهای مصادر بوده و در یک
ً
بیت خاقانی آمده 1،احتماال تصحیف تیزان است که ضبط
یکی از نسخهبدلهای دیوان خاقانی نیز هست ،و این
استا ِد تیزانی همان کسی است که ابویوسف کردی نام او را 
بهصورت «ابوعلی الجعفری التیزانی الضریر» آوردهاست.
آقای دکتر صادقی گفتهاند که «شرح حال این تیزانی را 
در جایی پیدا نکردم .شاید با جستوجوی بیشتر بتوان
اثری از او در منابع پیدا کرد» .بنده در یک جا اثری از این
فرد یافتهام و با اجازۀ ایشان این یادداشت را در ادامۀ
یادداشت ایشان مینویسم تا مگر دیگران هم در جاهای
2
دیگر نشانی از او بیابند.
بیهق ابوالحسن بیهقی ،معروف به ابنفندق
در تاریخ ِ
 .1آن بیت این است:
لقبشـان در مصادر کـرده مفعول

دو استاد آن ز تیزان این ز زوزن

دوخویه ،ص ،319حاشیه؛ معجمالبلدان یاقوت ،ج ،2ص،631

بنده در مصادر زوزنی جستوجویی کردم که مگر چیزی شبیه گفتۀ
خاقانی بیابم ،ولی حاصلی نیافتم.
 .2جستوجوی بنده در بعضی کتابها که در طبقات لغویان و نحویان و
ادبا نوشته شده و در بعضی کتابهای انساب ،مانند لباب االنساب بیهقی،
مجمع اآلداب ابنفوطی و عمدة الطالب ابنعنبه بیثمر بود (علت جستوجو
در این سه کتاب در ادامۀ بحث روشن میشود).

تصحیح ووستنفلد) ،ندارد ،چون از حدود بیهق بیرون است.
ً
«دُ َویس» که در معجم یاقوت (همانجا) آمده ظاهرا همین ده
است .در منتخب سیاق نیشابور  صریفینی  (بهتصحیح
ّ
محمّدکاظم محمودی ،چاپ مجلس ،ص  )228نام یک «ابوعبدالله
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تاریخ بیهق ،آنطور که از نسخهبدلها معلوم میشود ،در همه جا حرف
نون آخر صریح خوانده میشود؛ قس ص314 ،285 ،270 ،64
ّ
تصحیح کلیمالله) .ضبط یاقوت ممکن است اشتباه باشد ،ولی 

این هم هست که ضبط او و ضبط منتخب سیاق ممکن
است یکدیگر را تقویت کنند.
این را نیز باید گفت که این «دویین» یا «دویس» در 
ربع دیوره واقع بوده (ص 38از چاپ بهمنیار) در جنوب
سبزوار فعلی و این دو خویشاوند« ،ابوعلی حسین بن
جعفر» و «ابوعلی محمّد بن عمرو» ،اگر از اهل یک آبادی
یا آبادیهای نزدیک به هم بودهباشند ،ممکن نیست بتوان
آن تیران مزبور در سطور قبل را که در شمال سبزوار است  
با نسبت محمّد بن عمرو در تاریخ بیهق مرتبط دانست،
ِ
چون آن تیران از ربع دیوره بسیار دور است .اما یک احتمال
دیگر هم این است که ابوعلی محمّد بن عمرو ساکن در 
ً
جای دیگری بودهباشد و اگر چنین باشد ،عجالتا تیزان
هرات (رک .یادداشت صادقی دربارۀ تیزانی) یا میزان طوس (رک.
المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور ،ص )86را میتوان در دایرۀ
احتماالت آورد .بنده از این میزان هم نشانی جز در همین
منتخب سیاق نیافتم و این احتمال هم هست که ضبط
منتخب سیاق در اینجا درست نباشد .این امر ،با وجود
بیدقتیهای مصحح کتاب ،نامحتمل نیست.
جعفری
صاحب ترجمه
این ابوعلی حسین بن جعفر
ِ
ِ
در تاریخ بیهق دو کس را مدح گفته بوده که ابنفندق از
آنها  یاد کردهاست :یکی  «شمسالمعالی قابوس بن
ّ
وشمگیر» و دیگری «صاحب الجیش ابوطاهر هبةالله بن
آلبتگین» .شمسالعمالی در 404ق کشته شدهاست ،اما 
نشانی از فرد دوم به دست نویسنده نیفتاد .اگر این فرد از

بهتصحیح احسان عباس ،ص1016؛ بغیةالوعاة ،بهتصحیح محمّد 
ابوالفضل ابراهیم ،ج ،1ص526؛ الوافی بالوفیات ،بهتصحیح هلموت

ً
ریتر ،ج ،12ص .)272-271احتماال کتاب ابوعلی جعفری نیز
«تهذیب» یکی از کتابهای مصادر پیشین ،یا به احتمال
قویتر تهذیب همین کتاب فارابی  بودهاست ،چنانکه
کتابهای مصادر ابویوسف کردی و زوزنی و ابوجعفر
بیهقی مقری نیز تهذیب بودهاست ،یعنی  نقل و تکرار 
کتابهای پیش از خودشان با پیراستن و کاستن و افزودن
یا تغییر در تبویب آنها .این نکته دربارۀ مصادر زوزنی و
بیهقی ،جز محتوا ،از مقدمۀ کتابهای ایشان نیز معلوم
میشود .از تشابهات دو کتاب اخیر پیشتر محققان یاد

 .1نام فرزند آلبتگین را اسحق یا ابواسحق ابراهیم نوشتهاند ،ولی او ،اگر حتی 
ّ
فرض کنیم که لقب هبةالله و کنیۀ ابوطاهر میداشته ،تا آنجا که میدانیم،
حاجب خوارزمشاه نبودهاست.
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دویسی» آمده و گفته شده که دویس از قراء بیهق است .با 
آنکه حدس زدهاند (علیاشرف صادقی« ،کتاب تاریخ نیشابور»،
نشر دانش ،ش ،)1362( 23ص )43 ،40که صورت درست
ً
ً
احتماال «دویین» چاپ بهمنیار باشد ،ظاهرا نمیتوان بهطور 
قطع یکی را بر دیگری ترجیح داد (با این حال در نسخههای

رداصملا باتک بحاص ،ینازیت یلعوبا

آلبتگین معروف باشد 1،چون پدرش در نیمۀ قرن
فرزندان
ِ
چهارم هجری درگذشتهاست ،تاریخ زندگی ابوطاهر نیز
در همان نیمۀ دوم قرن چهارم میافتد .بنابراین« ،ابوعلی 
حسین بن جعفر جعفری» نیز در نیمۀ دوم قرن چهارم و
ً
احتماال نیمۀ اول قرن پنجم زنده بودهاست .همین ممکن
است دربارۀ خویشاوند او« ،ابوعلی محمّد بن عمرو»،
صاحب کتاب المصادر ،هم صادق باشد .از طرف دیگر،
ابویوسف کردی گفتهاست که شخص اخیر در کتاب
مصادر خود از ترتیب دیوان االدب ابوابراهیم اسحق بن
ابراهیم فارابی پیروی کرده ،نه از آن شیوهای که ابوعلی 
جعفری (احتماال ً با  ّ
تصرف در  شیوۀ فارابی) اختیار  کرده
ِّ
بنا بر اصح اقوال ،در حدود
بودهاست .ابوابراهیم فارابی،
سال 350ق درگذشته و از اینجا معلوم میشود که ابوعلی  
محمّد بن عمرو جعفری نیز زودتر از نیمۀ دوم قرن چهارم
ً
به کار تألیف کتاب خود دست نزده بوده و احتماال به عه ِد
ابویوسف کردی نزدیک بودهاست.
اینکه ابویوسف او را ضریر («نابینا») خوانده اطالعی 
است که در نوشتۀ او آمده و در نوشتۀ ابنفندق نیست و
اگر خلطی در ذهن ابویوسف اتفاق نیفتادهباشد ،باید به آن
اعتماد کرد .اینکه گفتیم اگر خلطی  در  ذهن او اتفاق
نیفتادهباشد ،از آنجاست که ابوعلی حسن بن مظفر ادیب
لغوی نیشابوری نیز مشهور به ضریر بوده و او نیز همعصر
ابویوسف بوده و در همان قرن پنجم میزیسته و از قضا او
نیز کتابی داشته با نام تهذیب دیوان االدب (رک .معجماالدباء،

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

یماقم مئاق اضردمحا دّیس

رداصملا باتک بحاص ،ینازیت یلعوبا

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

و مقصود از این ابوعلی ،ابوعلی فارسی یا قالی یا حاتمی 
نباشد ،بلکه یا ابوعلی ضریر نیشابوری باشد ،صاحب
یا ابوعلی جعفری مورد بحث در این
تهذیب دیوان االدب،
ِ
یادداشت ،یا گاهی چنین باشد .این چیزی است که البته
تحقیق آن شاید تا حدی بهواسطۀ یافتن منقوالت از ابوعلی 
فارسی و ابوعلی قالی در فرهنگهای قدیم عربی و همین
دیوان االدب فارابی (فارابی و قالی و فارسی همعصر بودهاند)
ممکن باشد ،ولی از حدود نوشتۀ حاضر خارج است.

کردهاند ،اما دربارۀ مصادر ابویوسف کردی بعد از تصحیح
ً
آن بهتر میتوان داوری کرد .آنچه اجماال میتوان گفت این
است که مشابهت مصادر زوزنی و بیهقی با دیوان االدب
فارابی بسیار بیشتر است از مشابهت مصادر ابویوسف با 
کتاب فارابی.
احتمال دارد که یک ابوعلینامی که الاقل یک بار در 
المصادر زوزنی و چند بار در تاج المصادر بیهقی نامش
آمده همین ابوعلی جعفری باشد .بینش در تعلیقات صفحۀ
 297المصادر زوزنی ،در شرح آنچه در ذیل لغت «اللّمس»
آمده 1،احتمال داده که مقصود از این ابوعلی ،ابوعلی 
فارسی یا ابوعلی قالی یا ابوعلی حاتمی باشد و فرد اخیر
را ترجیح داده« ،زیرا دأب زوزنی استناد به اقوال ادبا و
لغتدانان ایرانی است» .گفتیم که در تاج المصادر نیز در 
ّ
جلد اول،
چند موضع نام ابوعلی آمدهاست (رک .فهرست پایان
ص ،421و جلد دوم ،ص ،1031که همۀ موارد را ضبط نکردهاست).
دو مورد را یاد میکنیم:
اول در  برابر کلمۀ «اعجز» ،که به «بزرگسرون»تعریف شده (تصحیح عالمزاده ،ج ،1ص ،)287از یکی از
نسخهها در حاشیه نقل شده« :و عجزاء زن بزرگسرون
َ
ّ
و الیقال للمذکر اعجز و انّما یقال آلی عن ابیعلی»؛
ُّ
دوم در برابر«التبوء» بهمعنای «جای گرفتن» که گفته
َّ
دّ
ی الی مفعول واحد و قال ابوعلی :یتعدی
شده «و یتع
ٍ
ً
الی مفعولین ایضا» (ج ،2ص.)845
در چند جا نیز به عبارت «عن ابیعلیّ الفارسی» از ابوعلی 
یا مقصود از ابوعلی
فارسی چیزی نقل شدهاست .حال
ِ
مطلق هم همین ابوعلی فارسی است یا آنکه ابوعلی گاهی 
به فارسی مضاف شده که از ابوعلی دیگری ممتاز شود.
گاهی قبل از نام ابوعلی از «ابوعبیده» هم مطلبی نقل شده
که اگر با ابوعبید صاحب غریب المصنّف اشتباه نشدهباشد،
مقصود از او «ابوعبیده معمر بن مثنّی» است و از آن نیز
نمیشود به نفع هیچ یک از دو طرف احتمال کمک گرفت.
ً
ّ
چنین میآید که احتمال اول قویتر باشد 
عجالتا به نظر بنده
	.1اللّمس ،بسودن و ...و قوله «انّا لمسنا السّماء» قال ابوعلی :ای عالجنا غیب
السّماء( ...المصادر زوزنی ،ص25؛ قس .تاج المصادر ،ج ،1ص.)29
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