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ااوادیلمکاتکه ا

وپیشگهنهناشعیا هلمکت

مرتضینلریایننیمنازنپژوهشگرا نبرجستهندرنحوزۀنمطملعمتن

برن ران خودن تحقیقمتن اخیرن املنهمین درن لهن ااسن قرآنین

داتنویسنهمینلهننقرآ نمتارلزنلردهنونیمدداشسنهمنونمقمالتن

ارزشاندیندرنایننزمینهنبهنرشتۀنتحریرندرآوردهنااس.نیکینازن

تمزهنتریننپژوهشنهمیناو،نمقملهناینااسنبمنعنوا ن»لهننترینن

مکتوبنتمریخندارنفمراین)داسننوشتینفمراینازناحادبننابینالقمامن

خیقمنیندرنپمیم نقرآنینازنقر ناوم(«ن)آینۀ میراث،ناملن15،نش61،نپمییزن

ونزمستم ن1396،نص9-26(نلهندرنآ نجنبهنهمینمختکفنتمریخین

ونادبینداتنوشتینفمرای،نبهنقکمناحادبننابینالقمامنخیقمنی/ن

خمیقمنی،نلهندرنپمیم نقرآنینازناواخرنادۀناومنهجریننوشتهن

شده،نمعرفینشدهنااس.نبنمبراینناگرنتمنلنو ننسخۀناالبنیه عن 

خن447قنونبهنخطناادینطواین حقایق االدویهنرا،نلهنمورَّ

ااسن،نلهننتریننداتنویسنتمریخندارنشنمختهنشدهنمیندانستند،ن

امروزنبمیدناینننوشتۀنخیقمنی/نخمیقمنینرانلهندرناملن292قن

لتمبسنشده،نلهننتریننداتنویسنفمراینبهنشامرنآورد،نلهن

تمریخنلهننتریننمکتوبنتمریخندارنفمراینرانداسنلمنصدنون

پنجمهناملنعقبنترنمینبرد.

لریایننیمندرنپمیم نمقملۀنخود،ندرنتکاکهنای،ندونیمدداشسن

فمراینلهنندیگرنمعرفینلردهنااسنلهنهرندوندرنپمیم ناجزاءن

قرآ نهمینمحفوظندرنلتمبخمنۀنآاتم نقدسنرضوینونبهنترتیبن

درنتمریخنهمین415نون421قننوشتهنشدهناند.ناوندربمرۀنقرآ ن

موّرخن421قنچنینننوشتهنااس:

مجاوعۀناجزاءنقرآنینبهنلتمبسنابوالبرلمتنعکینبننالحسینن

امممن آاتم ن بهن 421قن درن ازناوینخودنوین لهن الحسینی،ن

رضم)ع(نوقفنشدهنااس،نحموینچندنیمدداشسنفمراینبهنقکمن

لمتبنونواقفنآ نااس.ندرندوننسخهنازنایننمجاوعه،نلمتبن

ونواقفنشعرینرانبهنفمرایننگمشتهنااسنلهنازنلهننترینن

قرآ ن نسخۀن درن مینآید.ن شامرن بهن فمراین داتنوشسنهمین

ش1501،ندرنبرگنآخرنآمدهنااس:

لــرانننن�نــه ــنن ایـ ـــدزدهن بـ ــرکن اینهـ

بتمنننن�نه مـــرگن ــدن ــده ب ــزدشن ــ ایـ

الکهمناغفرنلکمتبهنهذانالخطنونلوالدیه.ن)لریایننیم،ن1396:ن23(

قرآنین جزوۀن ازن نخسسن برگن فمراِین یمدداشسن ادامهن درن اون

ش3329نراننیزنآوردهنااس.

ـنلهنالبتهنهیچن نازننظرننویسندهندورنممندهن
ً
آنچهناحتامال

ازن مقملهناین ناینلندننـن اونواردن نتیجهنگیرین ون مقملهن بهن خککین

زندهنیمدناحادنگکچینننمعمنینبمنعنوا ن»گنجینۀنقرآ «نااسن

)نامۀ آستان قدس،نش26نون27،ن1346،نص149-155(نلهندرنآ ندون

قرآ نوقفینلهن،نلهندرنلتمبخمنۀنآاتم نقدسنرضویننگهدارین

ندومیننآنهمنقرآ نشامرۀن
ً
مینشده،نمعرفینشدهنااسنوناتفمقم

جنمبن توجهن موردن آ ن فمراین یمدداشسن لهن ااسن 1501ن

لریایننیمنبودهنااس.

گکچینننمعمنین)هام :ن152-154(ندربمرۀنایننقرآ نمیننویسد:

جزءنهشتمنونآغمزنآیۀن111ناورۀنانعممنااسنتمناوااطنآیۀن86ن

اورۀناعرافنونازنیکنجزءندونآیهنوننیمندرنآخرنلمندارد،نیکن

ورقنازناوااطنآ ننیزنافتمدهنااس.نخطنلوفیندورۀنتکمملنون

نونتنوین،نلمغذن
ّ
نونمد

ّ
نزدیکنبهننسخنبمناعرابنوناعجممنونشد

حنمیینضخیم،ناراورهنندارد،ننشمنهمنترنجی،ننممنجاللهنبهنزرن

تحریردار،نلمتبنابوالبرلمت.نهرنصفحهنششناطر،ناندازهن

مختکفنونبهنطورنمتواطن11×6/5نامنتینمتر،ن54نورقنبهنقطعن

18/3×11/5نامنتینمتر،نجکدنچرمیننوامز،نوقفینابوعکینبنن

حسولهندرنرمضم ن421نهجری.ن

اوناپسننممنواقفنونتمریخنوقفنرانلهندرنپشسنصفحۀناولنآمدهن

چنیننبمزنوشتهنااس:ن

وقفنموّبدنونابیلنمخکدنوقفهنونابکهنلمتبهنابوالبرلمتنعکین

مشهدناالمممنابینالحسننعکینبننمواینالرضمنعکیهنالسکمنابتغمءن

لارضمتنهللانعزوجلنونطکبمنلثوابهنوناکاهنابینعکینبننحسولهنن

]تألیدنازننگمرندهنااس[نعکینا نیکو نفینیدهنالنیخرجنمننالقبةن

ونالاسجدنونذلکنفینشهرنرمضم نانةناحدینونعشریننون

اربعامیه.ن)هام :ن154(

امرسهنامهتت

دانشگمهنفردواینمشهد
Saket@ferdowsi.um.ac.ir

لهسراا رادیانرهت اوتکتانیمتا
نهک» الهلم اب لا هلمکت
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گکچینننمعمنیننممنمتولینوقفنران»ابینعکینبننحسوله«نآوردهنون

اونرانهام نلسیندانستهنلهنثعملبینونبمخرزینبهنترتیبندرن

تتمةالیتیمة وندمیة القصر شرحنحملناونرانآوردهناند.ناپسنبهن

یمدلردناوندرنلتبندیگرینهاچو نالوافی بالوفیات صفدینون

تاریخ بیهق ابننفندقناشمرهنمینلندنوناونرانهام ن»ابوالعالءن

450قن متوفین حسول«ن عکینبنن محادبنن الحضرتینن صفین

مینداندن)هام :ن155(.

گکچینننمعمنیندرنمتننمقملۀنخودنبهنشعرنفمراینانتهمین

داتنویسناشمرهنایننکرده،ناممنتصویرنصفحهناینرانلهنایننشعرن

درنآ ننوشتهنشدهندرنخاللنمقملهنچمپنلردهنونزیرنآ ننوشتهنااس:ن

صفحۀنآخرنقرآ نشامرۀن1501نبمنیکنبیسنشعرنبکهجۀنرازی.ن

)هام :ن154(

دوناملنبعدندرنتیرممهن1348نزندهنیمدنااتمدنعکینالبرنفیمضندرن

مقملهناینبمنعنوا ن»خبرینازنمشهدنهزارناملنپیش«ن)نامۀ آستان 

قدس،نش34،ن1348،نص1-14(نبمناشمرهنبهنمقملۀنگکچینننمعمنی،ن

مطملبنمهایندربمرۀندونقرآنینلهناونمعرفینلردهنبودنبهنرشتۀن

تحریرندرآورد.ناوندرنبخشندومنمقملۀنخودنبهنقرآ نشامرۀن1501ن

پرداختهنونبمندالیکینثمبسنلردهنلهنواقفنهام نلمتبننسخهن

ااس.ناونوقفنممهنرانبهنصورتن»...نوناکاهنالینعکینبننحسولهن

]تألیدنازننگمرندهنااس[نعکینا نیکو نفینیدهنالنیخرجنمننالقبةن

بمن ران آ ن گکچینننمعمنین بهنخالفن ون خواندهن الاسجد...«ن ون

ابوالعالءنمحادنعکینبننحسولنمعروفنبهنصفینالحضرتیننلهن

ذلرشندرنلتبنادۀنپنجمنونششمنآمدهنیکینندانستهنااس.ن

چرانلهن»نممنصفینالحضرتیننمحادنااسننهنعکینونحسولنجدن

میم ن تفموتن بهن ادامهن درن اون 5(.ن )هام :ن پدرش«ن نهن اواسن

»حسول«نون»حسوله«نهمنتوجهنمیندهدنونمینگویدناگرنبهنآ ن

همناهایتینندهیم،نتنهمناحتاملنقمبلنذلرنآ نااسنلهن»عکینبنن

بدانیمن پدرنصفینالحضرتین«ن ران وقفنممهن درن مذلورن حسولۀن

)هامنجم(.ناونالبتهناینناحتاملنراندرخورناعتنمنناینداند،نچرانلهن

»ماکننااسنچندیننعکینبننحسولهندرنزمم نواحدنونحتیندرن

مکم نواحدینوجودنداشتهنبمشند«ن)هام :ن6(.

ااتمدنفیمضناپسنبهنادامۀنوقفنممهنمینپردازدنون»النیخرجن

مننالقبةنونالاسجد«نراننشم نآ نمینداندنلهنبنمینآرامگمهنرضوین

درنآ نروزگمرنقبهنونگنبدینداشتهنلهنالبتهنگنبدنفعکینربطینبهنآ ن

نداردن)هام :ن9(.نهاچنیننبمنردناحتاملناینکهنمنظورنازنمسجد،ن

»مسجدنبمالار«نبمشدن)چرانلهنآ نرانابوالحسننعراقینامختهنلهندورا ن

فعملیتشنبعدنازنتمریخنوقفنممۀنابوالبرلمتنبودهنااس(نحدسنمینزندنلهن

ازنآ ،نمسجدن»پسنپشس«نحرمنبمشدنلهندرن شمیدنمقصودن

قساسنزنمنهنقرارنگرفتهنااسن)هام :ن10(.

فیمضندرنادامهنشرحینجذابنونخواندنینازنتشکیالتن

»قرآ نخمنۀ«نآاتمنهنبهنداسنمیندهدنونآدابنونراومنخواند ن

قرآ نراندرنچهمرنرواقنپیرامو نحرمنبهندقسنتشریحنمینلندنلهن

خودناندینممندگمرنونمهمنبهنشامرنمینآیدن)نک.نهام :ن11-12(.ن

اونبهنخالفنگکچیننمعمنینبهنشعرنفمرایناینلهندرنصفحۀن

پمیمنینایننقرآ نآمدهنتوجهنلردهنونآ نرانچنیننخواندهنااس:

ــه ــراا ل ایـــنن بـــــدزددن ــهن ــرل ه این

ــماــه ــت ــدنمــــرگنب ــدهـ ایــــــزدشنبـ

پیدااسنلهناون»بدزدد«نآوردهنااسنلهنبمنضبطنلریایننیمن)بدزده(ن

متفموتنااس.ناونازننوشتننچنینناشعمریندرنپمیم نقرآ نهمین

خطیننتیجهنمینگیردنله:ن

درنآ نزمم نبراینحفظنذخمئرنوقفی،نتشکیالتینلهنامروزنهسسن

ازنقبیلنمخز نونمأموریننثبسنونضبطنونمراقبسنوجودننداشتهن

ونبدیننگونهنقرآنهمندرنمعرضنداتبردنبودهنااس.ن)هام :ن12(

بنمبرایننگکچیننمعمنینونبهنویژهنعکینالبرنفیمضنحدودن50ناملن

پیشنبهنایننقرآ نونوقفنممهنونشعرنفمراینپمیم نآ نتوجهنلردهنون

مطملبیندربمرۀنآ ننوشتهناند.نبمنایننحملنایننپراشنبمقینااسن

منزممنینایننشعرنفمرایننسبسنبهن
ّ
لهنچرانهیچنیکنبهنتقد

داتنویسناالبنیه عن حقایق االدویهناشمرهننکردهناند.

اگرناینندونااتمدنزندهنیمدنازنمقمالتنمحققم نغربیندربمرۀن

داتنویسناالبنیه ونچمپنهمینآ ندرناوااطنادۀننوزدهمنمیالدین

ونحتینتوجهنالزارنبهناینناثرندرنلتمبنزبان قدیم ترین آثار منثور 

فارسین)1963م/ن1342ش(نبینخبرنبودهناند،نبعیدنااسنازنچمپن

عکسینبنیمدنفرهنگنایرا ن)1344ش(نونچمپنمرحومنبهانیمرن

)1346ش(نآگمهننبودهنبمشند.1نبنمبرایننیمندرنتعکقنشعرنفمراین

پمیمنینبهنلمتب/نواقفنتردیدنداشتهناندنونگام نمینلردهناندنلهن

سنلوتمهینشعر،ن
ّ
شمیدنبعدهمنلسینآ نراننوشتهنبمشد،نونیمنبهنعک

آ نراندرنبرابرننسخۀنپربرگناالبنیه درخورناعتنمنندانستهناند.

دربمرۀنپژوهشنهمینمرتبطنبمناالبنیهننک.نمقدمهنهمینایرجنافشمرنونعکیناشرفن 1.ن
صمدقینبرنچمپنعکسیناالنبیه عن حقایق االدویهن)میراثنمکتوب،ن1388(.


