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دقاشئّقها82-83ایجلۀاگزارش میراث،ایّدد شتسا زا

دکتراعلسا شرفاصّدرسابّاعنو نا»کتّبا لئصّدِقا بوعلسا

تیز نس«ابهاچّپاقیماها یتاوادقاآنجّابها یتنّداآنچهادقا

خطبۀانسخۀاکتّباالمهذب فی  المصادر  بویویفاکردیا

نمشّبوقی،اصّمباالبُلغه،اآیاهایعلوماشاهاکها بر ن،اکها

یوطنایکسا زاصّمبّناکتّباهّیایصّدقابودهاوادقایکا

اتصحیفا با نا یتاکها بطا
ً
بمتاخّرّنساآیاه،1ا متئّال

یکسا زانسخهابالاهّیادیوان خاقانیانیزاهست،اوا ینا

 یتِّدا با ک اهئّناکسسا یتاکها بویویفاکردیانّما واق ا

بهاصوقتا» بوعلسا لجعفریا لتیز نسا لضریر«اآوقدها یت.ا

آرّیادکتراصّدرساگفتها نااکها»شرحامّلا یناتیز نساق ا

دقاجّیساپیا انکردم.اشّیاابّاجستاوجویابمشترابتو نا

 ثریا زا وادقاینّبعاپیا اکرد«.ابناهادقایکااجّا ثریا زا ینا

فردایّفتها ماوابّا جّزۀا یشّنا ینایّدد شتاق ادقا د یۀا

یّدد شتا یشّنایسانویسحاتّایگرادیگر ناهحادقاجّهّیا
دیگرانشّنسا زا وابیّبنا.2

دقاتاریخ بیهقِ    بو لحسنابیهدس،ایعروفابها بنافناقا

)بهاتصحیحا مئاابهئنیّق،اص164-165(،ادقاپّیّناشرحا مو لا

ق«،اکهانّما وا»مسمنا » بوعلسا لجعفریاینا والداجعفراطیّا

بناجعفر«اوا زاشّعر نابیهقابوده،اآیاها یت:ا

وا زا رّقبا وابودها یتا بوعلسایحئااابناعئرواا لجعفریا

ى ،ایصنافاکتّبا لئصّدقاواکتّبا اللفّظ.ا  یىىر 

بنّبر ین،ایعلومایساشوداکهانّما صلسا ینا بوعلس،ا»یحئااا

بناعئرو«ابودهاوانسبتاجعفریابهاو یطۀا نتسّبا ویتا

ق. بهاجعفراطیّا

ى ادقانسخۀا یِّساتصحیحابهئنیّقاندطهانا قداوادقا  یىىر 

یکانسخۀادیگرا)بهانشّنۀاک،ادقاتصحیحابهئنیّق،ایعنسانسخۀا

هامسمنس،اصفحۀا286،ا
ا
برلین(ا یسر ک ا یتا)دقاتصحیحاکلیحا لل

 یسر ئ ادقایتناآیاهاوا یسر د ادقامّشمه(.ا گرا زا بطانسخۀا

ب فی  المصادر وابمتایزبوقادقادیوان خاقانی د وقیا
ّ
المهذ

کنیح،ا یسر د اوا یسر ئ اق ابّیااکنّقابگذ قیحاوا یابا ک ایّا

چیزیایّننااآناق ادقیتابا نیح.افضیلتایرمومابهئنیّقا

 یتاکهادقا ینجّا متیّطاکردهاوا بطانسخهاق ابساتغییرا

آوقدها یت.

ا زادیهاهّایّایحّلابیهقابوده،ا
ً
 یاّا یناکها با ن،اکها متئّال

کجّابودهایّاکجّیتابّافحصابسمّقابهادیتانیّیا.ادقا

شرحا مو لا» بوعلسامسمنابناجعفراجعفری«اگفتهاشاها

کهایولااواینشأا وا»دویین«ا یت.ابهئنیّقانتو نستهاچنینا

جّیساق ابیّبااوانویسناۀامّ رانیز،ابّاوجوداجستاوجویسا

کهاکرد،امّصلاچنا نسانیّفت.اآنچهابهادیتا فتّدا ینا

 یتاکهادهسابهانّما بر نادقاماودا70اکیلویتریاشئّلا

دقا کها هستا نمشّبوقا کیلویتریا 80ا ماودا وا یبزو قا

تدسمئّتاکشوقیا یروزاجزمسا یتا زادهستّنابرزنونا

وابخشایروالیتانمشّبوق.ا»دویین«،اکهادقاتاریخ بیهق 

دقاچنااجّاآیاها) زاجئلهاص38اواص125اتصحیحابهئنیّق(،ا

هیچاقبطسابّا»دوین«،ا زا عئِّلا یتو اکهادقامو لساروچّنا

بهاتصحیحا یدایس،ا  مسنا لتدّیمحا )قک.ا بودها و رعا  یروزیا

ص631،ا ج2،ا یّروت،ا یعجحا لبلا نا مّشمه؛ا ص319،ا دوخویه،ا

تصحیحاوویتنفلا(،انا قد،اچونا زاماودابیهقابیرونا یت.ا

اهئینادها
ً
»دَُویس«اکهادقامعجمایّروتا)هئّنجّ(اآیاهاظّهر 

)بهاتصحیحا صریفینسا نمشّبوقا سیاق  ینتخبا دقا  یت.ا

ها
ا
یحئااکّظحایحئودی،اچّپایجلس،اصا228(انّمایکا» بوعبا لل

ت داصم ت با ک 
او ،تناویت یلعوبا

تسیّدت  لداضوتقوئمتمقوم 

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

آنابمتا ینا یت: 1.ا

دوا یتّداآنازاتیز نا ینازازوزنلدبشـّنادقایصّدقاکـردهایفعول

زوزنساجستاوجویساکردماکهایگراچیزیاشبیهاگفتۀا مصادر  بناهادقا

خّرّنسابیّبح،اولسامّصلسانیّفتح.ا

جستاوجویابناهادقابعضساکتّباهّاکهادقاطبدّتالغویّناوانحویّناوا 2.ا

 دبّانوشتهاشاهاوادقابعضساکتّباهّیا نسّب،ایّنناالباب االنساب بیهدس،ا

مجمع اآلداب  بنافوطساواعمدة الطالب  بناعنبهابساثئرابودا)علتاجستاوجوا

دقا ینایهاکتّبادقا د یۀابحثاقوشنایساشود(.
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دویسس«اآیاهاواگفتهاشاهاکهادویسا زارر ءابیهقا یت.ابّا

آنکهاماسازدها ناا)علسا شرفاصّدرس،ا»کتّباتّقیخانمشّبوق«،ا

)1362(،اص40،ا43(اکهاصوقتادقیتا دانش،اش23ا نشر 

انئساتو نابهاطوقا
ً
ا»دویین«اچّپابهئنیّقابّشا،اظّهر 

ً
 متئّال

رطعایکساق ابرادیگریاترجیحاد دا)بّا ینامّلادقانسخهاهّیا

تاریخ بیهق،اآنطوقاکها زانسخهابالاهّایعلومایساشود،ادقاهئهااجّامرفا

یساشود؛ارساص64،ا270،ا285،ا314ا آخراصریحاخو ناها نونا

ه(.ا بطایّروتایئکنا یتا شتبّهابّشا،اولسا
ا
تصحیحاکلیحا لل

 یناهحاهستاکها بطا واوا بطاینتخباسیاق یئکنا

 یتایکایگراق اتدویتاکننا.

 یناق انیزابّیااگفتاکها ینا»دویین«ایّا»دویس«ادقا

قبعادیوقهاو رعابودها)ص38ا زاچّپابهئنیّق(ادقاجنوبا

یبزو قافعلساوا ینادواخویشّونا،ا» بوعلسامسمنابنا

جعفر«اوا» بوعلسایحئااابناعئرو«،ا گرا زا هلایکاآبّدیا

یّاآبّدیاهّیانزدیکابهاهحابودهابّشنا،ایئکنانمستابتو نا

آنا بر نایزبوقادقایطوقاربلاق اکهادقاشئّلایبزو قا یتاا

بّانسبِتایحئااابناعئروادقاتاریخ بیهق یرتبطاد نست،ا

چوناآنا بر نا زاقبعادیوقهابسمّقادوقا یت.ا یّایکا متئّلا

دیگراهحا ینا یتاکها بوعلسایحئااابناعئروایّکنادقا

ا با نت
ً
جّیادیگریابودهابّشااوا گراچنینابّشا،اعجّلتّ

هر تا)قک.ایّدد شتاصّدرسادقبّقۀاتیز نس(ایّامبا ناطوسا)قک.ا

المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور،اص86(اق ایساتو نادقاد یرۀا

 متئّالتاآوقد.ابناها زا ینامبا ناهحانشّنساجزادقاهئینا

ینتخباسیاقانیّفتحاوا ینا متئّلاهحاهستاکها بطا

ینتخباسیاقادقا ینجّادقیتانبّشا.ا ینا یر،ابّاوجودا

بسادرتساهّیایصححاکتّب،انّیحتئلانمست.

 ینا بوعلسامسمنابناجعفراجعفرِیاصّمِباترجئها

دقاتاریخ بیهق دواکساق ایاحاگفتهابودهاکها بنافناقا زا

بنا رّبوسا »شئسا لئعّلسا یکسا کردها یت:ا یّدا آنهّا

هابنا
ا
وشئگیر«اوادیگریا»صّمبا لجمشا بوطّهراهبةا لل

 یّا آلبتگین«.اشئسا لعئّلسادقا404قاکشتهاشاها یت،ا

نشّنسا زافردادومابهادیتانویسناهانیفتّد.ا گرا ینافردا زا

فرزنا ناآلبتگیِنایعروفابّشا،1اچوناپاقشادقانیئۀاررنا

چهّقماهجریادقگذشتها یت،اتّقیخازناگسا بوطّهرانیزا

دقاهئّنانیئۀادوماررناچهّقمایسا فتا.ابنّبر ین،ا» بوعلسا

مسمنابناجعفراجعفری«انیزادقانیئۀادوماررناچهّقماوا

انیئۀا ولاررناپنجحازناهابودها یت.اهئینایئکنا
ً
 متئّال

 یتادقبّقۀاخویشّوناا و،ا» بوعلسایحئااابناعئرو«،ا

صّمباکتاب المصادر،اهحاصّدقابّشا.ا زاطرفادیگر،ا

 خیرادقاکتّبا  بویویفاکردیاگفتها یتاکهاشخصا

یصّدقاخودا زاترتمبادیوان االدب  بو بر هیحا یحقابنا

 بر هیحافّق بساپیرویاکرده،انها زاآناشموها یاکها بوعلسا

کردها  ختیّقا فّق بس(ا شموۀا دقا تصرافا بّا ا
ً
) متئّال جعفریا

ا رو ل،ادقاماودا
ِّ
بودها یت.ا بو بر هیحافّق بس،ابنّابرا صح

یّلا350قادقگذشتهاوا زا ینجّایعلومایساشوداکها بوعلساا

یحئااابناعئرواجعفریانیزازودترا زانیئۀادوماررناچهّقما

ابهاعهِاا
ً
بهاکّقاتألیفاکتّباخودادیتانزدهابودهاوا متئّال

 بویویفاکردیانزدیکابودها یت.

 ینکها بویویفا واق ا ریرا)»نّبمنّ«(اخو ناها طالعسا

 یتاکهادقانوشتۀا واآیاهاوادقانوشتۀا بنافناقانمستاوا

 گراخلطسادقاذهنا بویویفا تفّقانیفتّدهابّشا،ابّیاابهاآنا

 تفّقا  وا ذهنا دقا خلطسا  گرا گفتیحا  ینکها کرد.ا  عتئّدا

نیفتّدهابّشا،ا زاآنجّیتاکها بوعلسامسنابنایظفرا دیبا

لغویانمشّبوقیانیزایشهوقابها ریرابودهاوا وانیزاهحاعصرا

 بویویفابودهاوادقاهئّناررناپنجحایسازیستهاوا زارضّا وا

نیزاکتّبساد شتهابّانّماتهذیب دیوان االدب )قک.امعجم االدباء،ا

بهاتصحیحا مسّناعبّس،اص1016؛ابغیة  الوعاة،ابهاتصحیحایحئااا

 بو لفضلا بر هیح،اج1،اص526؛االوافی بالوفیات،ابهاتصحیحاهلئوتا

اکتّبا بوعلساجعفریانیزا
ً
قیتر،اج12،اص271-272(.ا متئّال

»تهذیب«ایکسا زاکتّباهّیایصّدقاپمشمن،ایّابها متئّلا

چنّنکها بودها یت،ا فّق بسا کتّبا هئینا تهذیبا رویاترا

کتّباهّیایصّدقا بویویفاکردیاوازوزنساوا بوجعفرا

تکر قا وا ندلا یعنسا بودها یت،ا تهذیبا نیزا یدریا بیهدسا

کتّباهّیاپمشا زاخودشّنابّاپیر یتناواکّیتناوا فزودنا

یّاتغییرادقاتبویباآنهّ.ا ینانکتهادقبّقۀایصّدقازوزنساوا

بیهدس،اجزایحتو ،ا زایدایۀاکتّباهّیا یشّنانیزایعلوما

یساشود.ا زاتشّبهّتادواکتّبا خیراپمشترایحددّنایّدا

نّمافرزنااآلبتگیناق ا یحقایّا بو یحقا بر هیحانوشتها نا،اولسا و،ا گرامتسا 1.ا

هاواکنیۀا بوطّهرایساد شته،اتّاآنجّاکهایساد نیح،ا
ا
فرضاکنیحاکهالدباهبةا لل

مّجباخو قزیشّهانبودها یت.
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کردها نا،ا یّادقبّقۀایصّدق  بویویفاکردیابعاا زاتصحیحا

ایساتو ناگفتا ینا
ً
آنابهترایساتو ناد وقیاکرد.اآنچها جئّال

 یتاکهایشّبهتامصادرازوزنساوابیهدسابّادیوان االدب 

فّق بسابسمّقابمشترا یتا زایشّبهتامصادر  بویویفابّا

کتّبافّق بس.ا

 متئّلاد قداکهایکا بوعلسانّیساکهاال رلایکابّقادقا

المصادر زوزنساواچناابّقادقاتاج المصادر بیهدسانّیشا

آیاهاهئینا بوعلساجعفریابّشا.ابینشادقاتعلیدّتاصفحۀا

ئس«ا
ا
297االمصادر زوزنس،ادقاشرحاآنچهادقاذیلالغتا» لل

 بوعلسا  بوعلس،ا  ینا  زا یدصودا کها د دها  متئّلا آیاه،1ا

فّقیسایّا بوعلسارّلسایّا بوعلسامّتئسابّشااوافردا خیرا

ق اترجیحاد ده،ا»زیر ادأبازوزنسا یتنّدابها رو لا دبّاوا

لغتاد نّنا یر نسا یت«.اگفتیحاکهادقاتاج المصادر نیزادقا

ل،ا چناایو عانّما بوعلساآیاها یتا)قک.افهریتاپّیّناجلاا وا

ص421،اواجلاادوم،اص1031،اکهاهئۀایو قداق ا بطانکردها یت(.ا

دوایوقداق ایّدایساکنیح:ا

ا »بزقگایرون«ا	 بها کها » عجز«،ا کلئۀا بر برا دقا  ولا

تعریفاشاها)تصحیحاعّلحاز ده،اج1،اص287(،ا زایکسا زا

نسخهاهّادقامّشمهاندلاشاه:ا»واعجز ءازنابزقگایرونا

ساعنا بساعلس«؛ا
َ
ئّایدّلاآل

ا
را عجزاوا ن

ا
واالیدّلاللئذک

ا ء«ابهایعنّیا»جّیاگرفتن«اکهاگفتها	 دومادقابر برا» لتبوُّ

یا
َّ
یا لسایفعوٍلاو مااوارّلا بوعلس:ایتعا شاها»وایتعاا

«ا)ج2،اص845(.
ً
 لسایفعولینا یضّ

ا لفّقیس«ا زا بوعلسا دقاچنااجّانیزابهاعبّقتا»عنا بساعلسا

فّقیساچیزیاندلاشاها یت.امّلایّایدصودا زا بوعلِسا

یطلقاهحاهئینا بوعلسافّقیسا یتایّاآنکها بوعلساگّهسا

بهافّقیسایضّفاشاهاکها زا بوعلسادیگریایئتّزاشود.ا

گّهساربلا زانّما بوعلسا زا» بوعبیاه«اهحایطلبساندلاشاها

ف  شتبّهانشاهابّشا،ا
ّ
کها گرابّا بوعبیااصّمباغریب المصن

یدصودا زا وا» بوعبیاهایعئرابنایثناس«ا یتاوا زاآنانیزا

نئساشودابهانفعاهیچایکا زادواطرفا متئّلاکئکاگرفت.ا

لارویاترابّشاا ابهانظرابناهاچنینایساآیااکها متئّلا وا
ً
عجّلتّ

وایدصودا زا ینا بوعلس،ا بوعلسافّقیسایّارّلسایّامّتئسا

نبّشا،ابلکهایّا بوعلسا ریرانمشّبوقیابّشا،اصّمبا

تهذیب دیوان االدب،ایّا بوعلِساجعفریایوقدابحثادقا ینا

یّدد شت،ایّاگّهساچنینابّشا.ا یناچیزیا یتاکها لبتها

تحدیقاآناشّیااتّامایابهاو یطۀایّفتنایندوالتا زا بوعلسا

فّقیساوا بوعلسارّلسادقافرهنگاهّیارایحاعربساواهئینا

دیوان االدب فّق بسا)فّق بساوارّلساوافّقیساهحاعصرابودها نا(ا

یئکنابّشا،اولسا زاماودانوشتۀامّ راخّقجا یت.

ئّء«ارّلا بوعلس:ا یاعّلجنّاغیبا ّالئسنّا لسا
ا
ئس،ابسودناو...اوارولها» ن

ا
 لل 1.ا

ئّء...ا)المصادر زوزنس،اص25؛ارس.اتاج المصادر،اج1،اص29(.  لسا




