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اشعار طبری در نسخۀ خطی 

»الکفایس فی علم االعراب« 

علی ذبیحی

پژوهشگردرزمینۀفرهنگوادبوزبانمازندرانی
azabihin@yahoo.com

نسخۀخطیالکفایة فی علم االعرابدرنحوعربیمتعلقبه

قدس آستان مرکزی کتابخانۀ در محفوظ نهمهجری، قرن

رضویاست.ایننسخهبهشمارۀ3898وبهزبانعربیوخط

نسخهفتوهشتسطری،شامل227برگ)باصفحات

شناسنامه،مکررویادداشتهایاستدراکیدرمیانبرگها-

244برگ(دراندازۀ20/5×14سانتیمتراست)عرفانیان1370:

.)329

الکفایههمراستابانسخههایمتعددتفسیر کتاب هللا،االبانه

ودیگرنسخههایهمخانواده،عالوهبرشرحوتعلیقاتدر

حاشیۀصفحات،دارایلغاتگویشیبهزبانطبریبههمراه

خطوطارتباطیبینمتناصلیوشرحوتعلیقاتدرحاشیهو

بهسنتکتابتزیدیانشمالایراناست.تاکنونسهنسخۀ

دانشگاهتهران،مجلسسناودکترحسینمفتاح)عمادیحائری

23:1388(بیشازنسخۀآستانقدسمجالبروزومعرفی

یافتهاند.

صفحۀآغازنسخۀالکفایهدارایدوتاریخبازبیِنقدیمی

استازجملهتاریخ»شهرمحرمالحرامسنۀ1104«.همچنین

درحاشیۀباالیهمینصفحهآمدهاست:»کتابالکفایهفی

لیفبعضیمتاخریناززمخشریوامثالاو.«
ٔ
علماالعرابتا

صفحاتآغازیننسخه)1پ-5ر(بهاختصاربهحمدو

ثنایخداورسولاسالموآلاخیارواصحابوابرار،احتیاج

طالببهدانستنعلماالعرابجهتتحصیلعلوماسالمیاز

از الکفایه انتخابکتاب فقه،کالم،تفسیرواخبار،علت

زمخشریوداشتنکتابیمختصراماجامعجهتیادگیری

آساِنطالبعلومدینی،وچگونگیتقسیمبندیابوابآن،

اختصاصدارد.

انجامۀارزشمندنسخۀآستانقدسبهصورتزیراست:

تّمکتبةالکتابالمسمیبالکفایةبعونهللاالملکالوهابوالیه

المرجعوالمابعلییدیالعبدالضعیفالمحتاجالیرحمة

هللاتعالیمحمدبننصرهللاالمجلیغفرهللاذنوبهماوستر

الزوال قبل االثنین یوم في بعده نبی ال من بحق عیوبهما

الشمسالخامسفیماهالقدیمدیهماهتاریخهماخمسو

ثمانینوثمانمایةمنهجرةالمصطفیخیرالبریه.

همچنیندرذیلانجامهنیزآمدهاست: 

تّمالکتاببحمدهللاتعالیعلییداضعفالعبادمحمدبن

نصرهللابمدرسةسیدساداتالعالمالعاملالعالمهالفاضل

استار مظهر و المغلقات و المشکالت کشاف الکامل

المعجزاتومبیناسراراالیاتسیدالمکرمالمعظمسید

محمدکیازادهللاعمره.

مشخصاتنسخۀخطیالکفایهدرجلددوازدهمفهرست 

کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضویاینگونهآمده

است:

دوشنبه کتابت تاریخ المجلی، کاتبمحمدبننصرهللا ...

پنجمدیماهقدیم885هجریقمری،محلکتابتمدرسۀ

سیدمحمدکیا]زادهللاعمره[1،عناویناقساموابوابوفصول

بخطثلثجلی،اوراقمعلقبهحواشیکاتبواستادفقیه

و ابراهیم بن علی محمود قاضی و فقیهحاجی و حسن

جاربردیوابوسعیدبناحمدزواریوسیدهادیکیاو

عدهایدیگر...)عرفانیان331-329:1370(.


ًً
باتوجهبهتاریخ885هجریدرنسخۀالکفایه،احتماال

»استادفقیهحسندرارتباطبایوسفبنحسنجماستانی

شمارۀ6623 به االبانه نسخۀ در شده یاد ]َچِمستانی؟[2«

کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران)دانشپژوه313:1357-319(و

تفسیر  نسخۀ در شده یاد جماستانی« حسن بن »سلیمان

کتاب هللابهشمارۀ95کتابخانۀصدوقییزدی)حسینیاشکوری

1.کاتبناماوراباجملۀدعائیۀ»زادهللاعمره«نوشتهاستوازاینجامعلوممیشود

کهبفرضعدمتغییرنامبانی،مدرسۀمذکورازابنیۀقرننهمبودهاست)نک:عرفانیان

1370،ص331،یادداشت1(.

2.َچِمستانامروزهازمناطقشهریشهرستاننوِرمازندرانودردامنۀجنگلواقع

میباشد.
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75:1383-76(استکههردونسخهبهشیوۀکتابتزیدیبا

از تفسیرکتاب هللا با ارتباط در و بوده لغات طبری ترجمۀ

ابوالفضلبنشهردویربنیوسفدیلمی)1388(هستند.

کتابالکفایه فی علم االعراباثرضیاءالدینمکیاخطب

ازشاگردانبرجستۀ خوارزمصدراالئمةخطیبخوارزمی

عالمهجارهللازمخشریاست.اوازدانشمندانبرجستۀسدۀ

ششمهجریاستکهشهرتاوبسیفراترازخوارزموسنت

حنفیاناینشهر،درمیانشیعیانوزیدیانومذاهبسنی

گسترشیافتهبود.علتاصلیشهرتاودرمیانشیعیان،

تعلقخاطراوبهنقِلفضائلاهلبیتوتألیفدوکتابمناقب

ومقتل الحسین)ع(بودهاست.اوبهدلیلآنکهازشاگردان

زمخشریبودهوخودنیزدرعلومادبدستیقویداشتهو

اشعاربسیارینیزسرودهبوده،محلعنایتدانشمندانمذاهب

مختلفبودهاست.همچنینکتابالکفایههمیکیازدالیل

اینشهرتبودهاست.دراینخصوصزیدیانایرانبهدلیل

نیازبهکتابیدرنحووهمعالقۀخاصیکهبهسنتزمخشری

وشاگردانشداشتهاند،کتاباورابارهارونویسیمیکردهاند

کتاب و مکی »ضیاءالدین مقالۀ تاریخی، بررسیهای وبگاه )انصاری،

الکفایه«(وطالبعلمانزیدیگیالنوطبرستانآنهارادر

مدرسههامیخواندهاند)دانشپژوه180:1350(.اماازآنجاکه

سنتترجمهولغتنویسیدربینسطوربهزبانمحلیدرمیان

زیدیانشمالایرانرایجبود،کتابالکفایهنیزطبقهمانسنت

دارایافزودههاییبهترجمۀطبریمیباشد.

همانند نسخه، این کتابت نحوۀ و ترجمه چگونگی

نسخههایمتعددِتفسیر کتاب هللا وهمخانوادههایآنبهسنت

دانشپژوه را سنت این است. ایران شمال زیدیان کتابت

)1348(،آقابزرگ)الذریعه،ج4،ص256-258(،مادلونگ)1987(،

31و32، :1388( عمادیحائری و )108 -106 :1388( برجیان

13:1389(توضیحدادهاند.همچنینمادلونگدرمقدمۀاخبار 

ائمة  الزیدیهبهمناسبتذکرتاریخزیدیانایرانپسازسده

ششمهجری،ذکرینیزازالگوینسخههایخطینوشتههای

زیدیانایراندرسدههایهفتمبهبعدمیکندوازنسخههای

اإلبانههوسمیونیزچندیننسخهتفسیرباهمانسبکوسیاق

میان به نگارِشنسخههاسخن الگوی نوعو نظر نقطه از

میآورد«)انصاری،وبگاهبررسیهایتاریخی،مقالۀ»تفسیرکتابهللامتنی

ازکدامیندوره...«(.»ایندستنویسهابهطرزیخاصتنظیم

بهفارسییا
ً
شدهوداراییادداشتهاوتوضیحاتیاستغالبا

گویشیمحلیکهبهطورپراکندهبرصفحاتنسخهنوشتهشده

وهرکدامبهوسیلۀیکخطبهواژۀموردتوضیحدرمتنوصل

شدهاست«)مادلونگ434:1369(.

نسخۀموردگفتوگو،عالوهبرتشابهساختاریومحتوایی

بامکتوباتزیدیوسهنسخۀدیگِرالکفایه،دارایهشت

تکبیتگویشیمشابهبازباِنترجمۀلغاتدرحاشیۀبرخیاز

صفحاتنسخهاستکهدراینمجالبراینخستینبارارائه

میشوند.بههمینمنظورعالوهبررونویسِیاشعاریادشده،

تصاویرآننیزیکجاارائهمیگردندتاضمندراختیارداشتن

ابیاِتنسخۀخطی،خوانشهایمشکوکنیزبرطرفگردد.

اشعار

ـــن ـــمم ـــاخاس ـــهمالمت ـــوک ـــهب ـــتج مالم

ـــن ـــهم ـــییاس ـــمت ـــتپرجین ـــنبمالم اجی

)گ10ر(

دوســتییا تــو بکــدی پیــدا ازل جــه

تـــومحمـــدانکفتـــیکـــهدوســـتییا

)گ10پ(

ســیما مــی نمانــِد کــه دنیــز

هـروبدلیخونشـورممـیدیما)شـومدیما(

)گ11ر(

ــا ــرجین ــرمپ ــیکاف ــنج ــرچنی ــنپ م

یــافالنایــنشربتی)شــربتــی(مــرکواجینا

)گ11پ(

بســوجانی مــرا و دکــدی آتــش

تراخیربا]،[کهمراخوشنزدجانی)نرنجانی؟(

)گ12ر(

ایــنغــمکــهمــندارمــهایــرهاشــترداشــتی

ــتی ــونداشـ ــدوزخجـ ــادربـ ــراقـ کافـ

)گ141ر(



37

جستار

ی
مان

عب
ه 

ِحَر
ل 

اه
ر 

ام
دف

فر
خ
فر
ه
زان

فر

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

ــاره ــیب ــورهغم ــراخ ــرهم ــورمی ــننخ م
ــار1 ــهمـــیزندئـــیآوییـ جـــوننخوشـ

)گ142ر(

کــرمــراایــنعقــلبــودیدلبتــوکــیدادمی

تـومرادیوانهخونیاینسـخوندلگیرنیسـت

)گ188پ(

منابع
آقابـزرگطهرانی،محمدمحسـن،الذریعه الی تصانیف الشـیعه،

بیروت:1403-1406ق/1986-1983.

انصـاری،حسـن،»وبـگاهبررسـیهایتاریخـی«بـهنشـانی

گمنـام »دانشـمندان مقالههـای ،ansari.ketaban.com
ایـران)سـومینمشـیخهزیـدی(«و»تفسـیرکتـابهللامتنیاز

کدامیـندوره...«و»کتابـیکالمـیازابومضـرالشـریحی«و

»ضیاءالدینمکیوکتابالکفایه«.

برجیـان،حبیـب،1388،»متونطبـری«،آینۀ میـراث،ضمیمۀش

15،تهران:میراثمکتوب.

حسـینیاشـکوری،احمـد،1383،فهرسـت نسـخه های خطی 

کتابخانۀ صدوقی یزدی،قم:مجمعذخایراسالمی،

میکروفیلم هـای  فهرسـت   ،1348 محمدتقـی، دانشپـژوه،

1.باالیاینبیتلغت»کیلی/گیلی«نوشتهشدهاست.

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،ج1،تهران:دانشگاهتهران.

دانشپـژوه،محمدتقی،1350،»دومشـیخۀزیـدی«،نامۀ مینوی 

)مجموعـۀمقاالت(،بهکوشـشحبیـبیغماییوایرجافشـار
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عمادیحائـری،محمـد،1388، تفسـیر کتـاب هللا،ابوالفضـلبن

شـهردویردیلمـی،2ج،چـاپعکسـیومقدمـهبهکوشـش:
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اسالمی.

عمادیحائـری،محمـد،1389،االبانـه همـراه  بـا زوائـد االبانه،

ابوجعفـرمحمـدبـنیعقـوبهوسـمی،چـاپعکسـی،بـه

کوشـشمحمـدعمادیحائـری،تهـران:کتابخانـۀمجلـس

شورایاسالمی.

مادلونـگ،ویلفـرد،1987میـالدی، اخبـار االئمـة الزیدیـة فـی 

طبرستان و دیلمان و جیالن،بیروت.

مادلونـگ،ویلفـرد،1369،»متـونبازیافتـهعربـیدربـارهتاریخ

امامـانزیـدیطبرسـتانودیلمـانوگیالن«،ترجمۀحشـمت

موید،ایرانشناسی،سال2،ص431-446.

انجامۀ نسخۀ الکفایة في علم االعراب
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تصویر یکجا شدۀ اشعار گویشی در نسخۀ الکفایس فی علم االعراب


