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درصسالص1352خ،صیکصتقسیآصفارسلصناشناختعصازصرو صتنهاص

دستنویسصشناختعصشدۀصرنصزمانص)نسخۀصOr. 6573صکتابخانۀصبآیتانیا،ص

اد [،ص
ّ
بلصتا(صبعصکوششصاستادصجاللصمتینلصبعصچاپصرسیدص)]حد

نامص فصدرصنسخعصدرجصنشدهصبود،ص
ّ
اثآصوصمؤل نامص 1352(.صچونص

تفسیری بر عشری از قرآن مجیدصبآا صرنصانتخابصشد1.

بلدهاصنسخعصا صکهنصوصباشکوهصازصتقسیآ صباصنامصمعانی 

کتاب هللا و تفسیره المنیرص)نسخۀصکتابخانۀصموزۀصطوپقاپلصسآایل،صموّرخص

اد ص
ّ
484ف(صاثآصابونصآصاحمدبنصمحّمدبنصحمدانصبنصمحّمدصحد

درصتآکیعصشناسایلصشدصکعصتوّسطصنسخعصپژوهانصتآکصدرصبآخلصازص

منابعصبعصاختصارصازصرنصیادصشد.صر ا صسیّدصمحّمدصهماد صحائآ ص

باصتوّجعصبعصتصویآصدوص قحۀصچاپصشدۀصنسخعصدرصیکلصازصهمانص

منابع،صبدینصنکتعصپلصبآدصکعصمتنصموسومصبعصتفسیری بر عشریصاز 

و  کتاب هللا  معانی  ازص قرآن مجیدصدروا عصرونویسصدیگآ ص

تفسیره المنیرصاستصوصبآصاساسصرنصمقالعصا صمبسوطصنگاشتص

)هماد صحائآ ،ص1389(.صپسصازصرنصنیزصتصویآصتمامصنسخعصبعصایآانص

مۀصهماد صحائآ ص
ّ
رسیدصوصبعص ورتصچاپصهکسلصنقیسلصباصمقد

فصوصدوصنسخۀص
ّ
اد ،ص1390(.صبدینگونعصنامصاثآ،صمؤل

ّ
منتشآصشدص)حد

موجودصازصرنصشناختعصشدصوصپسصازصرنصنیزصمقاالتصوصیادداشتصهایلص

دربارۀصاثآصمنتشآصشدصکعصدرصاینجاص صدصاستقصا صرنهاصراصنداریم.ص

یافتعصشدهصکعصحاو ص اثآص اینص ازص صدستنویسلصدیگآص
ً
اخیآا

الهاتص
ّ
مطالبلصمهمصوصد یقصدربارۀصاثآصوصنویسندۀصرنصاست.صاینصاط

دربارۀصتاریخصد یقصنگارشصاثآصوصچگونگلصتألیفصرنصاستصوص

فصدرصبآص
ّ
الهاتصمکّمیلصدربارۀصنامصمؤل

ّ
صاینصدستنویسصاط

ً
ضمنا

داردصکعصدرصنوشتۀصحاضآصبدینصمواردصخواهیمصپآداخت.

شناسانیییساۀیراامیناد

نسخۀصموردصنظآصموّرخص814-815فصاستصوصبعصشمارۀص137صدرص

فهآستص درص نسخعص ملصشود.ص نگهدار ص نافذپاشاص کتابخانۀص

اثآص َعلیّه،ص مواهب  نامص زیآص کتابخانعص رنص فارسلص نسخعصها ص

استص شدهص ملّآفلص بلصتاریخص وص کاشقل،ص واهظص حسینص
ّ

مال

)حسینل،ص1395:ص33(.صتنهاصرگاهلصکعصفهآستصنویسصدربارۀصمتنص

اثآصیادصکآدهصبدینص آارصاست:

وصاّماصاورا لصکعصجزصتقسیآصکاشقلصاستصوصدرص)3رص–ص264ب(ص

 آارصدارد،صازصمقّسآ صبنامصرکنصاالسالمصاست.صمتأّسقانعصاینص

تقسیآصدرصرغازصوصانجامصافتادگلصداردصوص احبصرنصراصنیزصنیافتم.

متأسقانعصفهآستصنویسصدرصشناساندنصنسخعصبسیارصکوتاهلصکآدهص

است2.صاینصنسخعصدارا ص292صبآگصاست.صازصاینصمیانص271صبآگص

مآبوطصبعصدستنویسلصکهنصاستصکعصفقطص3صبآگصازصرغازصوص18ص

بآگصازصپایانصرنصراصبآا صکاملصجیوهصدادنصنسخعصازصرو صمواهب 

علیّهصنونویسصکآدهصاند.صبنابآاینصهیچصاستداللص ابلصپذیآشلصبآا ص

شناساندنصنسخعصزیآصنامصمواهب علیّهصوجودصندارد.صاّماصکوتاهلص

فهآستصنویسصرنگاهصنمایانصتآصملصشودصکعصملصبینیمصدرصدوصجا ص

نسخعصنعصتنهاصبعصتاریخصکتابت،صنامصنویسندهصوصنامصاثآصاشارهصشده،ص

الهاتلصبسیارصمهمصدرصشناسایلصد یقصمتنصوصچگونگلص
ّ
بیکعصاط

نگارشصرنصدرجصشدهصکعصدرصهیچصاثآصشناختعصشدۀصدیگآ صبدانهاص

اشارهصنشدهصاست.صباصاینصسهلصانگار صفهآستصنویس،صنعصتنهاص

ممکنصبودصدستنویسصمنحصآبعصفآدِصبخشلصازصیکصمتنصفارسلصازص

الهاتصتلیینصکنندهصا ص
ّ
سدۀصپنجمصازصدیدهاصپنهانصبماند،صبیکعصاط

دربارۀصکلصرنصمتنصازصدستصملصرفت.

ااشیهانیهیجیسیخایرصسوتیهرثتیسرییساّیهانیخیت

نسخۀصکتابخانۀصبآیتانیاصشاملصتقسیآصریۀص76صسورۀصکهف/18صتاص

کتابخانۀص نسخۀص وص استص فآ ان/25ص سورۀص 23ص ریۀص اواسطص

یعلییصصتنیآقیقلعّ

پژوهشگآصمتون
alisafari_m@yahoo.com

یساّیخنیراامینادیخایرصسوتیهرثتی
خسن

ه
خیتیخایسفتیخاا اییهزاه یا 

خسنیسری
ه
ویسکارییسراارۀیشناسانییخفتخسیخاس خنیا 

سنیخنیسنائییویعثاانیهاتارن

اینصنامصراصاستادصمینو صباصتوّجعصبعصمندرجاتصاثآصکعصحدودصیکصدهمص آرنصاستص 1.ص
بآا صرنصانتخابصکآدهصبودند.

لصفارسلصچندصکتابخانۀصتآکیعصراصنوشتعصاندص
ّ
ایشانصتاکنونصفهآستصنسخعصها صخط 2.ص

کعصدرصجا صخودصبسیارصسودمندصاست،صاّماصمتأسقانعصلغزشصهاصوصافتادگلصهایلصدرص
اینصفهارسصدیدهصملصشودصکعصبازبینلصدوبارهصرنهاصراصروشنصملصسازدص)بآا صنقدصیکلص

ازصفهآستصهاصنک.ص قآ صرفص یلع،ص1392(.
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طوپقاپلصسآایلصشاملصتقسیآصریۀص60صسورۀصکهف/18صتاصریۀص78ص

سورۀصحج/22صاست.صبنابآاینصبخشصها ص ابلصتوّجهلصازصدوص

صهآصدوصشاملصسعصجزءص
ً
نسخعصباصیکدیگآصهمصپوشانلصدارندصوصتقآیبا

16،ص17صوص18صازص آرنصکآیمصهستند.

اماصنسخۀصتازهصیابصشاملصتقسیآصبخشصها صپایانلصریۀصهشتمص

سورۀصیس/36صتاصریۀصششمصسورۀصطارف/86صاست.صبعصهبارتلص

نسخعصملادلصتقسیآصهشتصجزءص23صتاص30صازص آرنصکآیمصاستص

وصبنابآاینصبخشصهایلصازصتقسیآصراصدرصبآصداردصکعصدرصدوصنسخۀص

پیشینصموجودصنیستند.

چونصازصاینصتقسیآصتاصکنونصفقطصهمینصسعصنسخعصشناسایلص

شده،صنسخۀصتازهصیابصراصبایدصنسخۀصمنحصآبعصفآدِصبخشصها ص

پایانلصتقسیآصمنیآصدانست،صولذاصتاصیافتعصشدنصدستنویسلصدیگآ،ص

نسخۀصبلصبدییلصخواهدصبود.

العاتیهر رجیسرییساۀیراامیناد
ه
خط

الهاتصتازهصا صکعصازصنسخۀصتازهصیابصبعصدستصرمده،صبآگآفتعصازص
ّ
اط

دوصیادداشِتصمندرجصدرصرنصاست.صیکلصازصدوصیادداشت،صدروا عص

دصششمصتقسیآص)گ154پ(صاستصکعصهالوهصبآص
ّ
انجامۀصپایانصمجی

صصملصکند:
ّ
تاریخصکتابتصنسخع،صنوعصبخشصبند صمتنصراصمشخ

المنیآص تقسیآص منص الّسادسص والسبعص الّسادسص دص
ّ
المجی تّمص

لیفصالنحیفصالققیآص
ّ
اد صهیلصیدصاللبدصالض

ّ
الملآوفصبحد

المسکینصالمذنبصمحّمدبنصهمادصسبحانلصملآوفص]بص[صقوام.ص

هّمصاغقآصلعصولوالدیعصولجمیعصالمؤمنینصفلصربیعصاآلخآصسنةص
ّ
الی

اربعصوهشآص]کذا[صوثمانمایة.

دومینصیادداشتصمندرجصدرصنسخعص)گ237پ(صاهمیّتصبیشتآ ص

دارد.صدرصپایانصاینصیادداشت،صتاریخص715فصدرجصشدهصکعصباصتوّجعص

بعصانجامۀصپیشصگقتعص)موّرخص814ف(صوصاینکعصساختارصظاهآ صنسخعص

صنسخعصیکصنقآص
ّ
بیشتآصبعصسدۀصنهمصنزدیکصاستصوصکاتبصکل

صبایدص815فصباشد.صیادداشتصچنینصاست:
ً
است،ص اهدتا

ةص
ّ
سیفصالسن امامص خواجعص ]کذا[ص بداینجاص تاص اّولص آرنص ازص

محّمدبنص احمدبنص ابونصآص شیخصاالسالمص ینص
ّ
جمالصالد

حمدانصبنصمحّمدبنصهبدالکآیمصبنصجبآیلصنّورصحقآتعصوتغّمدهص

سصروحعصوانارصبآهانعصتقسیآصکآدصوصو صرفتصبعص
ّ
بآحمتعصو د

صدهمصماهصمبارکصرمضانصشبصچهارشنبعص
ّ
وجل

ّ
رحمةصخدا صهز

بودص]از[صشهورصسنۀصسبعصوخمسینصواربلمایع.صاینصبا لصراص

ینص
ّ
تآجمعصکآدصتقسیآصرنآاصخواجعصامامصزینصاالسالمصجمالصالد

خطیبصزاهدصزکلصابوبکآصمحّمدبنصامامصشیخصاالسالمصابونصآص

اد صفآزندصایشان؛ص
ّ
احمدبنصمحّمدبنصحمدانصبنصمحّمدصالحد

رغازصکآدصفلصربیعصاآلخآصسنةصثمانص]و[صخمسینصواربلمایع.ص

]کذا[ص وسبلمایعص هشآص سنةصخمسص رجبص فلص الققیآص کتبص

محّمدبنصهمادصسبحانل.

الهاتلصدرصتکمیلصرگاهلصها صماص
ّ
ازصدوصیادداشتصیادشدهصاط

رنهاص اهّمص کعص ملصریدص بعصدستص منیرص تفسیر  وص اد ص
ّ
دربارۀصحد

بدینص آارصاست:

خسن:صرنچعصازصنامصوصیـ
ه
خلف.یشکلیکاهلیتتیسامیوییسبیخایسفتیا 

بودص دستص بعص طوپقاپلصسآایلص نسخۀص درص فص
ّ
مؤل نسبص

محّمدبنصحمدانصبنص احمدبنص »ابونصآص است:ص بدینگونعص

اد «.صاّماص ورتصکاملصتآصاینصنام،صبآصاساسصدوص
ّ
محّمدصالحد

یادداشتصمندرجصدرصنسخۀصتازهصیاب،صچنینصاست:ص»ابونصآص

هبدالکآیمصبنص محّمدبنص حمدانصبنص محّمدبنص احمدبنص

اد «صکعصدرصنامصپدرانصو صدوصنامصافزودهصدارد.
ّ
جبآیلصالحد

خسنیسریسالی457ق:صتاریخصدرگذشتصیـ
ه
د.صسرگذشتیخایسفتیا 

اد صدرصمنابعصشناختعصشدۀصپیشینصدرجصنشده،صاماص
ّ
ابونصآصحد

خوشبختانعصبعصتصآیحصیادداشتصدومصدرملصیابیمصکعصو صبعص

سالص457فصدرگذشتعصاست.

پ.ص»رصسوتیهرثت«یسامیهاتفت/یهشهیرصخیت:صدرصانجامۀصنسخۀصیـ

الّسادسص دص
ّ
المجی »تّمص شده:ص درجص هبارتص اینص نافذپاشاص

اد ص...«؛ص
ّ
والسبعصالّسادسصمنصتقسیآصالمنیآصالملآوفصبحد

المنیآ«ص »تقسیآص نامص باص راص اثآص کاتب،ص ملصدهدص نشانص کعص

اثآص یمینی  بصائر  تقسیآص درص نامص اینص است.ص ملصشناختعص

محّمدبنصمحمودبنصاحمدصالنیشابور ص)نیشابور ،ص1359:ص81(ص

اد صرحمعصهللاصکعص
ّ
نیزصبعصچشمصملصخورد:ص»خواجعصامامصحد

فصتقسیآصمنیآصاستصگویدص...«.
ّ
مصن

هوفلصدرصلباب االلباب اشارهصداردصکع:

ینصمحّمدصمحمودصکعصماصبعص ددصذکآصاوییمصدرص
ّ
اینصامامصفخآالد

ههدصدولتصبهآامصشاهصازصفحولصائّمۀصغزنینصبودصوصتقسیآصبصائآص

یمینلصتألیفصاوست.ص)هوفل،ص1906:ص281/1(ص

وصازصسویلصتقسیآصبصائر یمینی بآا صهمانصبهآامشاهصغزنو ص

نوشتۀص احبص بنابآاین،ص نوشتعصشده؛ص )حکص511–552ف(ص

بصائر یمینی همصبعصدلیلصا امتشصدرصغزنعصوصهمصبعصدلیلصرنکعص

فقطصچندصدهعصباصنویسندۀصتفسیر منیر فا یعصدارد،صنشانگآص
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فصنیزص
ّ
رنصاستصکعصتفسیر منیر درصروزگار صنزدیکصبعصمؤل

بدینصنامصخواندهصملصشدهصاست.صبنابآاینصیاصنامصاثآصدرصشکلص

کاملصرنص»ملانلصکتابصهللاصتلاللصوتقسیآهصالمنیآ«صبودهصکعصدرص

نامصرنص»تقسیآص یاص نسخۀصطوپقاپلصسآایلصدیدهصملصشودصوص

المنیآ«صبودهصکعصکاتبصنسخۀصطوپقاپلصسآایلصاجزایلصراصبدانص

افزودهصاست.

حسینصکاشقلصنیزصگویاصاینصتقسیآص
ّ

نکتۀصدیگآصاینکعصمال

فسیر یکصجاصبعص»تقسیآص
ّ
راصدرصدستآسصداشتعصوصدرصجواهر الت

نامص 443(.ص 1379:ص )کاشقل،ص استص کآدهص اشارهص اد «ص
ّ
حد

اد («صدرصمیانصبآخلصنویسندگانصوص
ّ
)/صحد ادص

ّ
»تقسیآصحد

بعصویژهصکتابصشناسانصهثمانلصبعصتقسیآصكشف التنزیل فی 

المباحث والتأویلصاثآصابوبکآبنصهیلصبنصمحّمدص تحقیق 

ادصالزبید ص)دص800ف(صاطالفصملصشده،صاّماصچونصکاشقلص
ّ
الحد

اد «صاشارهصکآدهص
ّ
درصجا صدیگآصمتنصبعص»امامصابونصآصحد

کعص ملصشودص حا لص یقینص ص
ً
تقآیبا 221(ص 1379:ص )کاشقل،ص

روشنص نکتعص اینص است.ص منیر  تفسیر  همینص مقصودشص

ملصکندصکعصکاشقلصدرصسدۀصنهمصوصدهمصبعصدستنویسلصازصاینص

اثآصدستآسلصداشتعصاست.

طییـ خسنیویرکاثلیآنیریسه
ه
طیخایسفتیخاا یا  ت.یرألثفیخیتیریسه

پستشیخایاکتیهزاه اییخاا :صیادداشتصدوملصکعصازصنسخعص

نقلصکآدیم،صبالفا یعصپسصازصتقسیآصریۀص24صسورۀصنوح/71ص

اد ص
ّ
نگاشتعصشدهصاستصوصنشانصملصدهدصکعصابونصآصحد

 آرنصراصازصرغازصتاصپایانصریۀص24صسورۀصنوح/71صتقسیآصکآدهص

تصدرگذشتشصدرصسالص457فصکارصناتمامص
ّ
است،صاماصبعصهی

458ف،صنگارشص رنکعصیکصسالصبلد،صیلنلصدرص تاص ماندهص

درص است.ص گآفتعص سآص ازص محّمدص پسآشص راص کتابص دنبالۀص

25صسورۀص ریۀص تقسیآص مذکور،ص یادداشِتص ازص نسخع،صپسص

نوح/71صنقلصشده،صکعصدروا عصدنبالۀصتقسیآصابونصآصتوّسطص

فآزندشصمحّمدصاست.صدرصرغازصبخشلصکعصتوّسطصمحّمدص

نگاشتعصشدهص)گ238ر(صاینصهبارتصدیدهصملصشود:

]و[ص ثمانص ربیعصاآلخآصسنۀص ماهص بیستمص دوشنبعص روزص کآدص رغازص

وص دار]ا[دص امانص درص راص اوص تلاللص واربلمایع.صخدا ص خمسینص

حاجاتصو صبآروردهصبادصوصخواجۀصماضلصراصبیامآزادصوصدهاءص

خیقصمآصایشانصراصمنقطعصمگآدانادصبقضیعصوجود]ه[.

متأسقانعصنسخۀصتازهصیابصازصپایانصافتادگلصداردصولذاصنملصدانیمص

ریاصپسآصتوانستعصتقسیآصراصبعصپایانصبآساندصیاصنع.صاگآصچنینص

باشد،صباصتوّجعصبعصاینکعصو صکارصراصدرص458فصرغازصکآده،ص

صبایدصرنصراصکمابیشصتاصسالص460فصبعصپایانصرساندهص
ً
نهایتا

اینکعصنسخۀصطوپقاپلصسآایلصدرصسالص بعص توّجعص باص باشد.ص

484فصیلنلصکمابیشص24صسالصپسصازصتألیفصکتابصانتساخص

فص
ّ
شدهصاست،صبلیدصنیستصکعصنسخعصدرصدورۀصزندگلصمؤل

دوم،صیلنلصابوبکآصمحّمد،صانتساخصشدهصباشد.

دربارۀصابوبکآصمحّمدبنصاحمدصبایستۀصیادکآدصاستصکعص

یلنلص رثارش،ص ازص یکلص رغازص درص اد ص
ّ
حد ابونصآص پدرشص

المدخل لعلم تفسیر کتاب هللا تعالی،صازصاینصپسآصنامصبآدهص

وصنوشتعصکعصصالمدخل راصبعصهنوانصهدیعصا صبآا صو صنگاشتعص

اد ،ص1408:ص51(:
ّ
استص)حد

القآرن،ص للیمص الموضحص کتابص تصنیفص منص ص
ُ
فآغت لّماص لص

ّ
ان

ـصصرحمعصهللا1صـصوص لصلولد صمحّمدص
ّ
صمن

ً
صکتابلصهذاصتحقة

ُ
قت

ّ
 ن

لصایّاه.
ّ
صمن

ً
ة
َ
ِ ی

همینصابوبکآصمحّمدصکتابصپدرشصالموضح فی التفسیرصراص

نامص باص ناشناختعص اثآ ص است.ص ملصدادهص رموزشص دیگآانص بعص

اثآصهبدالحمیدبنصهبدالمجیدصالحاکملص الدرر  تلخیص 

تألیفصدرص514فصموجودصاستصکعصتیقیقلصازصچندصکتابص

ا یلصبودهصاست.صحاکملصدرصپایانصکتابشصازصرنصمآخذصیادص

کآدهصاست.صحسنصانصار صنخستینصبارصمقالۀصکوتاهلصدرص

ملّآفلصاینصکتابصنوشتعص)درص قحۀص»بآرسلصها صتاریخل«صدرص

سایتص»کاتبان«(صوصاینصخاتمعصراصنقلصکآدهصاست.صازصمندرجاتص

درص حاکملص مأخذص دومینص کعص ملصشودص دانستعص خاتمعص

رر همینصکتابصالموضح فی التفسیر بودهصوصرنص
ّ
تلخیص الد

اد صفآاصگآفتعصاست:
ّ
راصباصیکصواسطعصازصابوبکآصمحّمدصحد

...صواال لصالثانلصهوصالموضحصفلصالتقسیآ.صاخبآنلصبعصالشیخص

االمامصشیخصاالسالمصنا حصالدینصمنبعصبنصمحمدصالمخیصلصهنص

الشیخصاالمامصالزاهدصمحمدبنصاحمدصالحداد صهنصوالدهصمصنفص

الکتابصالشیخصاالمامصالزاهدصابلصنصآصاحمدبنصمحمدصالحداد ص

.
ً
القآیوملصغقآصهللاصلهمصجمیلا

چاپ:ص»محّمدصنلمةهللا«؛صکعصهمانندصیکصنامصدرصمیانصدوصکمانکصنهادهصشدهصاست.ص 1.ص
هماد صحائآ صگویاصبآصهمینصاساسص»محّمدصنلمتصهللا«صراصیکصنامصمستقلصدانستعص
استص)هماد صحائآ ،ص1391:ص121(صدرحاللصکعصچنینصنامصهایلصدرصسدۀصپنجمصرواجص

نداشتعصاست.صمتنصباالصبآصپایۀصنسخعصاست.
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ث.یخاتاالیااشیار نیهصتیُسبعییرصسوتیهرثت:صباصتوّجعصبعصیـ

دصالّسادسصوصالسبعصالّسادسصمنصتقسیآص
ّ
هبارتص»تّمصالمجی

دصششمصنسخعص
ّ
المنیآ«صدرصانجامع،صملصتوانصدانستصکعصمجی

درستصبآابآصباصسبعصششمصرنصاستصولذاصملصتوانصنتیجعص

گآفتصکعصبعصاحتمالصبسیارصمعانی کتاب هللا و تفسیره المنیر 

بآصپایۀصبخشصبند صهقتصسبللصتدوینصشدهصبودهصاست؛ص

دصهقتم/صسبعصهقتمصکعصدرصدنبالۀصنسخعص
ّ
بعصویژهصکعصرغازصمجی

درجصشده،صشاملصریۀص1صسورۀصحجآات/49صاستصکعصمطابقص

صدرصرغازصسبعص
ً
بخشصبند صمصحفصها صهقتصسبللصد یقا

هقتمص آارصدارد1.

شیوۀصبخشصبند صهقتصسبللصتاصسدۀصپنجمصرواجصبسیار ص

تفسیر  ـصصمانندص فارسلص تقسیآها ص ازص شمار ص وص داشتعص

لصبخشصبند ص
ّ
سورآبادیصصصصـصبعصهمینصشیوهصتدوینصشدهصاند.صحت

تقسیآصفارسلصموسومصشدهصبعصترجمۀ تفسیر طبریصبآصاساسص

چهاردهصنیمصهقتصیکص)چهاردهصنیمصسبع(صبودهصکعصبازصتابللصازص

همینصبخشصبند صاست2.

وص رغازص )کعص نسخۀصطوپقاپلصسآایلص دربارۀصبخشصبند ص

انجامصرنصکاملصوصبلصافتادگلصاست(صهماد صحائآ صاحتمالصدادهص

دصهشتمصازصدورۀصاثآصاست،صناگزیآص
ّ
کعصچونصنسخعصحاو صمجی

د صبودهصباشدص
ّ
دصهشتمصازصیکصدورۀصچهاردهصمجی

ّ
بایدصمجی

صبایدصبدینصملنلص
ً
اد ،ص1390:ص13(.صاینصاحتمالص اهدتا

ّ
)حد

باشدصکعصاثآصدرصچهاردهصنیمصسبعصبخشصبند صشدهصباشد،صزیآاص

بخشصبند صمصحفصها ص آرنصهموارهصدارا ص واهد صبودهص

صدرصتقسیآهاصنیزصبایدصهمانصهاصرهایتصملصشد.صباصاینص
ً
وص اهدتا

حالصدرصنسخۀصطوپقاپلصسآایلصچنینصنشدهصوصاینصنسخعصباص

هیچصکدامصازصبخشصبند صها صرایجصمصحفصهاصدرص دیمص

)بعصویژهصهقتصسبللصیاصچهاردهصنیمصسبلل(صسازگار صنداردصولذاص

اینصاحتمالصوجودصداردصکعصکاتبصنسخۀصطوپقاپلصسآایلصدرص

فصپیآو صنکآدهصباشدصوصچونص
ّ
کتابتصاثآصازصبخشصبند صمؤل

بعصنگارشصیکصتقسیآص)وصنعصمصحفص آرنل(صملصپآداختع،صشایدص

نوهلصبخشصبند صبآصاساسصحجمصمتنصراصبآا صتجییدصاثآص

رهایتصکآدهصباشد.

مۀصتفسیری بر عشری از قرآن 
ّ
استادصمتینلصنیزصدرصمقد

اد [،ص1352:صدوازده(صاشارهصکآدهصاندصکع:ص
ّ
مجیدص)]حد

...صاینصبخشصمشتملصاستصبآصجزءها ص16صوص17صوص18ص آرنص

دصبآصاساسص
ّ
صجیدصششمصازصتقسیآ صدرصدهصمجی

ً
کآیم،صیلنلصظاهآا

فصکتابص ائلصشدهصاست.ص
ّ
تقسیمصبندیلصکعصمؤل

معص)همان:صهشت(صنوشتعصاندصکع:ص
ّ
ایشانصدرصجا صدیگآصمقد

دصدیگآصرنصبآص
ّ
دصششمصازصتقسیآ صهزیزصکعصنعصمجی

ّ
اینکصنیزصمجی

اثآصتصاریفصروزگارصملدومصوصیاصمققودصگآدیدهصاستصبعصنامص

تقسیآ صبآصهشآ صازص آرنصمجیدصازصطآفصبنیادصفآهنگصایآانصدرص

اختیار...ص آارصملصگیآد.

تصافتادگلصاینصنسخعصداور صدربارۀصرنصدشوارصاست،ص
ّ
بعصهی

اماصاگآصبپذیآیمصکعصبخشصبند صاثآصبعص ورتصهقتصسبللص

بوده،صملصتوانصگقتصکعصیاصاینصنسخعصنیزصهمانصساختارصراص

داشتعصکعصاکنونصازصمیانصرفتعصوصیاصاینکعصکاتِبصاینصنسخعصنیزص

خودصراصمیزمصبعصتبلیّتصازصرنصندانستعصاست.

خسن
ه
آثاریخایسفتیا 

اثآص بعصسعص نوشتعصشدهص اد ص
ّ
ابونصآصحد دربارۀص منابللصکعص درص

شناختعصشدۀصو صاشارهصشدهصاست.صدرصجستصوجو صجداگانعصا ص

اد صبعصدستص
ّ
کعصنویسندۀصاینصسطورصانجامصداد،صاثآصتازهصا صازصحد

نیامد،صاماصبآخلصنکاتصوصمالحظاتصدربارۀصرثارصشناختعصشدهص

قانصپیشینصتقاوتصداردصیاصرنهاصراص
ّ
هستصکعصباصنظآصبآخلصازصمحق

اد صراصباص
ّ
تکمیلصوصا الحصملصکند.صدرصاینجاصفهآستصرثارصحد

مالحظاتصتازهصیادصخواهیمصکآد.

تنی:یچنانکعصهماد صحائآ صیـ
ه
تنییویرنااثییخلاتذک

ه
بسارثییخلاذک

نون ازصیکص
ّ
اد ،ص1390:ص15(صدرصکشف الظ

ّ
نیزصاشارهصکآدهص)حد

رینص
ّ
رین و ریاحین المتذک

ّ
اد صباصنامصبساتین المذک

ّ
اثآصحد

صنامصبآدهصشدهصاستص)حاجلصخییقع،ص1837:ص50(:
ً
 آفا

ابلصنصآص یخص
ّ
لیش آین:ص

ّ
المتذک ریاحینص وص آینص

ّ
المذک بساتینص

اد .
ّ
احمدبنصمحّمدصالحد

رین 
ّ
چونصحاجلصخییقعصبعصنامصنیا ص احبصبساتین المذک

اشارهصنکآده،صنملصتوانصانتسابصرنصراصبعصنویسندۀصموردصنظآص

ماص طللصگآفت،صزیآاصچنانکعصاشارهصخواهیمصکآد،صشخصلص

الّسمآ ند ص ابونصآص احمدص محّمدبنص »احمدبنص نامص باص

نویسندۀصاینصسطورصدربارۀصجایگاهصرغازصوصانجامصسبعصهاصوصنیمصسبعصهاصمقالعصا صزیآص 1.ص
چاپصدارد.

درصاینصزمینعصنک.ص قآ صرفص یلع،ص1393:ص362–365. 2.ص
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باص اهآص
ّ
هیلصالظ کعص داشتعص وجودص نیزص اد «ص

ّ
بالحد یلآفص

شخصصموردصنظآصماصیکلصنیستصوصشایدصهموص احبص

رین باشد.
ّ
بساتین المذک

اهآصیـ
ّ
رصسوتیخلایضحیلعلمیخلقتآن:یمتنصکاملصاینصاثآصهیلصالظ

صشاملص
ً
ـصصکعصهمدتا موجودصنیست،صاّماصمتنلصبآگآفتعصازصرنص

تقسیآصمقآداتص آرنصبآصپایۀصاشلارصوصشواهدصالموضحصاستصصصـص

درصیکصنسخعص)مجموهۀصشمارۀص3883صکتابخانۀصچستآبیتل،صبلصکا،ص

ینص
ّ
ص طبصالد

ّ
بلصتاص]حدودصسدۀص7ف،صباصاجازهصا صموّرخص708فصبعصخط

یآاز [،صگ228-244(صموجودص
ّ
الش محمودبنصمسلودبنصمصیحص

فسیر 
ّ
استص)ARBERRY, 1959: 47-48(صکعصباصنامصالموضح فی الت

اد ،ص
ّ
توّسطص قوانصهدنانصداوود صبعصچاپصرسیدهصاستص)حد

»تّمتص است:ص رمدهص چنینص نسخعص پایانص درص 1408-ب(.ص

اد «،صکعص
ّ
لیحد الموضحص قسیآص

ّ
الت فلص واهدص

ّ
والش االشلارص

صشاملصاشلارصوصشواهدص
ً
صاینصمتنص آفا

ً
نشانصملصدهدصاحتماال

اد صاست،صنعصمتنصکاملصرن.صاینصنکتعصراصمحّمدصاجملص
ّ
اثآصحد

اال الحلصدرصمقالعصا صیادصکآدهصاستص)هماد صحائآ ،ص1391:ص

اد صدرصرغازصالمدخل لعلم تفسیر )نک.صپسصازصاین(ص
ّ
117(.صحد

ازصاینصاثآشصیادصکآدهصوصرنصراصالموضح لعلم القرآن خواندهص

ازص پیشص الموضح  لذاص وص 51(ص اد ،ص1408-الف:ص
ّ
)حد استص

المدخل نوشتعصشدهصاست.

خلا خلیلعلمیرصسوتیکتادیهللا:یازصاینصاثآصرونویسلصدرصهمانصیـ

مجموهۀصکتابخانۀصچستآبیتلص)گص245-368(صموجودصاستص

کعصبآصاساسصرن،صبعصکوششص قوانصهدنانصداوود ،صبعصچاپص

اد ،ص1408-الف(.صنکتۀصگقتنلصاینکعصاثآ ص
ّ
رسیدهصاستص)حد

 علی الملحدینصازصاحمدبنص
ّ
باصنامصمدخل تفسیر القرآن والرد

اد صبعصنشانلص»1044صتقسیآ«صدرص
ّ
محّمدبنصحمدانصالحد

دارالکتبصالمصآیعص) اهآه(صموجودصاستصکعصبعصاحتمالصبسیارص

بایدصرونویسلصازصاثآصموردصنظآصماصباشد.صنکتۀصدیگآصرنکعص

راص رنص کعص کآدهص اشارهص المدخل  کتابص مۀص
ّ
مقد درص اد ص

ّ
حد

ص
ُ
قت

ّ
بعصهنوانصتحقعصا صبآا صفآزندشصنگاشتعصاست:ص» ن

لصلولد صمحّمد«،صوصچونصنامصاثآصدرص
ّ
صمن

ً
کتابلصهذاصتحقة

بعص توّجعص باص اال الحلص نشده،ص درجص چستآبیتلص نسخۀص

نسخعصا صباصنامص»المنتخبصمنصتحقةالولدصلالمامصالمقّسآص

هیلصبنص اسمص ابومحّمدص اثآص اد «ص
ّ
الحد محّمدص احمدبنص

بامیانلصکعصدرصدارالکتبصالمصآیعصنگهدار صملصشودصاحتمالص

دادهصاستصکعصشایدصتحفةالولد نامصا یلصالمدخل بودهصباشدص

کعصاثِآصبامیانلصمنتخبلصازصرنصاستص)هماد صحائآ ،ص1391:ص

118(.صبایدصبگوییمصکعصباصتوّجعصبعصنسخۀصمدخل تفسیر القرآن 

ملصتوانصگمانصبآدصکعصنامصالمدخل بآا صاینصاثآ،صا یلصاست؛ص

اماصردصیاصتأییدصاحتمالصاال الحلصنیزصنیازمندصبآرسلصوص

سنجشصسعصنسخع/صمتنصباصیکدیگآصاست.

درص ابنصجزر ص اینکعص استص الزمص رنص ذکآص کعص دیگآص نکتۀص

»احمدبنص نامص باص ازصشخصلص القّراء  طبقات  فی  هایة 
ّ
غایةالن

اد «صیادصکآدهص
ّ
محّمدبنصاحمدصابونصآصالّسمآ ند صیلآفصبالحد

)ابنصجزر ،ص1427:ص1ص/ص97-98(صکعصدرصکنیع،صنامصوصنامصپدرصوصنسبِتص

نسبِتص اماص است،ص یکلص ماص نظآص موردص شخصص باص اد «ص
ّ
»حد

صنیا صاوص)احمدصبعصجا صحمدان(صباصشخصصموردصنظآص
ِ
سمآ ند صوصنام

اد صشیخص
ّ
ماصیکسانصنیست.صابنصجزر صنوشتعصکعصابونصآصحد

 ّآاءصدرصسمآ ندصبودهصوصتاصپسصازصسالص400فصزیستعصاست.ص

همچنینصاشارهصکآدهصکعصفآزندشص»نصآ«صبآصو ص آائتصداشتعص

است.صابنصجزر صدرصهمانجاصبعصکتابصالغنیة فی القراآتصاثآص

اد صسمآ ند صاشارهصکآدهصوصنامصمشایخصاوصدرص آائتص
ّ
ابونصآصحد

راصازصهمانصکتابصنقلصکآدهصاستص)ابنصجزر ،ص1427:ص98-97/1(.

دربارۀصاینکعصشخصصموردصنظآصابنصجزر صهمانصابونصآص

اد ص احبصتفسیر منیر باشدصجا صتآدیدصهست،صاماص قوانص
ّ
حد

هدنانصداوود صمصّححصدوصکتابصالمدخل لعلم تفسیر کتاب 

مصگآفتعصولذاصنامص
ّ
فسیر اینصموضوعصراصمسی

ّ
هللا وصالموضح فی الت

ص
ً
نیا صابونصآصراصدرصچاپصهآصدوصکتابصتغییآصدادهصاست.صضمنا

کتابصالغنیة فی القراآت موردصاشارۀصابنصجزر صراصجزوصرثارص

اد صغزنو صبآشمآدهصاست.
ّ
ابونصآصحد

اد صغزنو ،صمشایخص
ّ
مۀصهآصدوصکتابصحد

ّ
داوود صدرصمقد

اد صسمآ ند صراصازصکتابصابنصجزر صبآگآفتعصوصمطالبص
ّ
حد

صازصرو صهمانصمنبعصنقلصکآدهص
ً
مختصآ صدربارۀصایشانصراصهمدتا

اد ،ص1408-الف:ص18ص-ص22(صکعص
ّ
اد ،ص1408-ب:ص7ص–ص9؛صحد

ّ
استص)حد

باصتوّجعصبعصاینصاحتمالص و صکعصاینصدوصیکلصنیستند،صبایدصهمگلص

الهاتصراصباصتآدیدصاستقادهصکآد.
ّ
رنصاط

خسن
ه
رفزثحیخشتباهارییسریشناسانییخاس خنیا 

اد صدرصرثارصابوالمجدص
ّ
بعصمناسبتصذکآصافآاد صازصخاندانصحد

مجدودصبنصردمصسنائلصغزنو صوصهثمانصمختار صغزنو ،صنامصاینص
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افآادصدرصادبیاتصفارسلصمطآحصبودهصوصمصّححانصباصتوّجعصبعص

منابعصروزگارصخودصبعصشناساندنصاینصافآادصپآداختعصاندص)سنائل،ص

1361:ص همایل،ص 385؛ص 1382:ص غزنو ،ص مختار ص  دویازده؛ص 1380:ص

355-356(.صبلدهاصباصتوّجعصبعصمندرجاتصاینصاشلار،صمقالعصا ص

توّسطصنذیآاحمدصدربارۀصافآادصاینصخاندانصنگاشتعصشدص)نذیآص

احمد،ص1379(.

درصزمانصنگارشصرنصمقالع،صنسخۀصمعانی کتاب هللا و تفسیره 

المنیرصشناسایلصنشدهصبودصولذاصارتباطصافآادصیادشدهصدرصرنصرثارصباص

صچونصپیشصفآضصاینص
ً
صصنبودصوصضمنا

ّ
اد صمشخ

ّ
ابونصآصحد

بعص باصتوّجعص ارتباطصبآا صنذیآصاحمدصوجودصنداشت،صمقالۀصاوص

بآخلص ازص خاللص وص درستص داشتعص دستآسص درص کعص منابللص

استداللصها صنادرستصاست.

پسصازصشناسایلصنسخۀصمعانی کتاب هللاصدکتآصمحّمدسآورص

موالیلصدرصمقالعصا صبعصشناساندنصافآادصاینصخاندانصپآداختص

)موالیل،ص1394(صوصگویاصبدونصرگاهلصازصنوشتۀصنذیآصاحمدصبعصچندص

منبعصازصپژوهشگآانصافغانستانصاشارهصکآدصکعصدرصرنهاصبعصمقبآۀص

اد صاشارهصشدهصاست.صهماد صحائآ صنیزص
ّ
خانوادگلصخاندانصحد

راص )نگاشتۀص1326ف(ص ریاض االلواحص نامص باص اثآ ص خودص مقالۀص درص

اد صدرصغزنینصاشارهصشدهص
ّ
شناساندصکعصدرصرنصبعصمسجدصوصمزارصحد

استص)هماد صحائآ ،ص1391:ص122-123(.صمتأسقانعصالواحصبازماندهص

صاینص
ً
ازصافآادصاینصخاندانصکمکلصبعصشناسایلصرنانصنملصکندصوص آفا

منابعصراصبایدصبعصهنوانصپیشینۀصموضوعصدرصنظآصگآفت.

اّماصجزصاینها،صموالیلصباصتوّجعصبعصپیشصفآضلصکعصبآا صارتباطص

اد صداشتع،ص
ّ
دادنصممدوحانصسنائلصوصمختار صباصابونصآصحد

شجآۀصانسابصنادرستلصبآا صافآادصاینصخاندانصفآضصکآدهصکعص

طبقصرن،ص»یوسفصبنصاحمد«ِصموردصاشارۀصسنائلصراصنوۀصابونصآص

اد ص یمدادصکآدهصوصنسبتصفآزندانصاوصراصنیزصصبعصهمینصطآیقص
ّ
حد

اد صرساندهصاست.
ّ
بعصابونصآصحد

درستصرنصاستصکعص»یوسفصبنصاحمد«ِصموردصاشارۀصسنائلصص

دروا عص»ابویلقوبصیوسفصبنصاحمدبنصهبدهللاصالیجاملصالغزنو ص

اد صنسبتصسببلصدارد،ص
ّ
الملآوفصبمیآه«صاستصکعصباصخاندانصحد

ادیان«صوصازصرنصخاندانص
ّ
وصازصهمینصرو صسنائلصو صراصازص»خانۀصحد

یادصشدهص اینصشخصص ازص کعص دانستعصاست.صکهنصتآینصجایلص

المنتخب من معجم شیوخ )سملانل،ص1417:ص1855(صاستصکعصازص

یوسفصبنصأحمدصبعصهنوانصیکلصازصشیوخصخودصیادصکآدهصاست:

جاملص
َّ
شیخصرخآ:صهوصابویلقوبصیوسفصبنصاحمدبنصهبدهللاصالی

صمقّسٌآصفقیٌعص
ٌ
الغزنو ،صالملآوفصبمیآه،صمنصاهلصغزنة:صامامٌصفاضل

صفلصوالیتع،صوانتشآصذکآهصفلصاآلفاف.ص
ٌ
صمشهوٌر،صملآوف

ٌ
واهظ

صمنصاللیماءصوتیمذواصلع.صولعصرحیةصالٰلص
ٌ
واختیفصالیعصجماهة

ةِصهیٰلص
ّ
ٰلص ارصیحملصفلصالمحق

ّ
ویلصحت

ّ
َآصاللمَآصالط

ِّ
اللآاف،صوُهم

بلصاال بهانلص
ّ
االید .صسمعصابابکآصمحّمدبنصهبدهللاصبنصریذهصالض

واباه؛ص الحداد ص حمدانص احمدصبنص محمدصبنص ابابکآص وخالعص

ص وابایلقوبصیوسفصبنصاسآائیلصالقاضل...صوغیآهم.صکتبصاللَّ

صبجمیعصمسموهاتعصبتحصیلصاالشهبل.صتوفلصبغزنةصفلص
َ
االجازة

السنةصالتلصتوفلص]فیها[صالقاضلصالقخآ.1ص

خواهآزادۀص لجاملص یوسفص کعص درملصیابیمص سملانلص نوشتۀص ازص

اد صبوده2صوصاینصیوسفص
ّ
ابوبکآصمحّمدبنصاحمدبنصحمدانصالحد

اد (صسماعصداشتعص
ّ
بآصخالصوصپدربزرگصمادریشص)احمدبنصحمدانصحد

است.صمتأّسقانعصدرنیافتیمصکعصمقصودصازص»القاضلصفخآ«صکیستص

تاصتاریخصدرگذشتصیوسفصبنصاحمدبنصهبدهللاصدانستعصشود،صاّماص

صچندصدهۀص
ً
باصتوّجعصبعصهمآصدرازصاوصملصتوانصگقتصکعصاحتماال

رغازینصسدۀصششمصراصنیزصدریافتعصاست.

چندصشاهدصدرصتأییدصیکلصبودنصممدوحصسنائلصوصمختار صباص

اینصشخصصوجودصدارد.صیکلص صیدهصا صازصسنائلصاستصکعص

هنوانشصمطابقصمتنصچاپلص)سنائل،ص1380:ص604(صچنینصاست:ص

ابویلقوبص فقیعصاالّمةص  دراالسالمص امامص خواجعص مدحص درص

یوسفصبنصاحمدصلجاملصگقت.ص

صازصممدوحصباصنامص»یوسفصاحمد«صیادصشدهص
ً
درصاینص صیدهص آفا

اد صندارد:
ّ
استصوصهیچصاشارتلصبعصخاندانصحد

ــآ ــعصزصخاط ــدصک ــفصاحم ــنصیوس ــیدصزمی خورش

سمائل تــقــدیــآص مشکلص هــمــعص ــآدهص کـ ــلص ح

شاهدصسپسینصدرصهنوانص صیدهصا صدیگآصازصدیوان سنائلصیافتص

درصنسخۀص2353ص فقطص )سنائل،ص1380:ص421(صکعصگویاص ملصشودص

لصایآانص)بلصتاص]میانص528–570ف[3،صص91(صدرجصشدهصوص
ّ
کتابخانۀصمی

استادصمدّرسصرضو صرنصراصبعصپاور لصبآدهصاست:

آتآصنیزصدرجصشدهصاستص)نک.ص
ّ
یوخ درصمنابعصمتأخ

ّ
الهاتصبعصنقلصازصمعجم الش

ّ
اینصاط 1.ص

یوخ(.
ّ
تخآیجاتصمنتخبصملجمصالش

اد صکعصتفسیر منیرصراصتکمیلصکآدهصاست.
ّ
یلنلصهمانصپسآصابونصآصحد 2.ص

3.صنسخعصبآا صخزانۀصکتبصاتابکصارسالنصابعصصبنصرفصسنقآص)حکص528–570ف(صکتابتصشدهص
قص

ّ
صبعصدلیلصتلی

ً
است.صبآخلصازصپژوهشگآانصدرصا التصاینصنسخعصتآدیدصکآدهصوصبلضا

ینصنصیآ ،صرنصراصجلیلصدانستعصاند؛صاّماصنگارندهصنسخعصراصازص
ّ
بعصکتابخانۀصفخآالد

نزدیکصدیدهصوصهیچصنشانعصا صازصجلیلصبودنصدرصرنصنیافتعصاست.صبآهکس،ص آائنلص
صتأییدصملصکند.

ً
ـصصمانندصهنوانصهمینص صیدهصصصـصدرصرنصیافتعصملصشودصکعصا التصرنصراصکامال
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االّمةص فقیعص االجلص االمامص یخص
ّ
الش یمدحص فیع...ص ص

ً
ایضا ولعص

ا ضلصالقضاةصابویوسفصیلقوبصبنصاحمدصالیجاملصرحمةصهللاص

هییهمصویمدحصابنعصابلصالملاللصاحمدبنصیوسف.

البتعصدرصاینجاصبعصجا ص»ابویوسفصیلقوب«صبایدص»ابویلقوبص

ابنعص »ویمدحص رمدهص دنبالعص درص زیآاص باشد،ص درستص یوسف«ص

صفآدصموردص
ِ
ابلصالملاللصاحمدبنصیوسف«صکعصنشانصملصدهدصنام

نظآصیوسفصبودهصاست.صنامصاینصپسآصباصهمینصکنیعص)ابوالملالل(ص

ازص صایدصسنائلصدرجصشدهصاستص دیگآص درصیکلص تآتیبص وص

)سنائل،ص1380:ص217(:

بوالملالــلصاحمدبــنصیوســفصبنصاحمــدصرنــک

ــار ــابصروزگـ ــت ــشصاســتصوصرف ــانصدانـ ــم رس

اد صاشارهص
ّ
اینص صیدهصازصموارد صاستصکعصدرصرنصبعصخاندانصحد

اد صتبار«ص
ّ
بیتلصازصرنص)همان:ص220(صممدوحصراص»حد شدهصوصدرص

خواندهصاست:

رنک بهآص ازص فآازص سآص دانشص وص میکص جمالص ا ص

اد صتبار
ّ
حد وص خیقص احمدص وص یوسقلصا یلص

بازصدرص صیدهصا صکوتاهصازصسنائلصکعصدرصرثا صهمینصابوالملاللص

اهآص
ّ
احمدصاست،صبعصپدرشصیوسفصنیزصاشارهصشدهصکعصهیلصالظ

پیشصازصپسآصدرگذشتعصاستص)سنائل،ص1380:ص1095(:

رفــتص اضــلصبوالملالــلصا صســنائلصرهصکــو

کو... همآاهص جهانص  درص رنص بآص جانتص دلص همچوص

او مــاهِص بوالملالــلص یوســف،ص بــودص رفتابــلص

ــاهصکو ــار صم ــومصب گــآصفــآورفــتصرفــتــابصا ص 

همچنینصدرص صیدهصا صکوتاهصازصسنائلصازص»یوسفصلجامل«صبلص

اد صچنینصیادصشدهصاستص)سنائل،ص1380:ص666(:
ّ
اشارهصبعصنسبتصحد

مبــادا کــآانص تــوص تابــشص بــاص

لجامل یــوســفص دانــــشص ــونص ــ چ

سنائلصچندصبارصدیگآصنیزصبعصستایشصیوسفصبنصاحمدصلجاملص

وصپسآشصپآداختعصاستصکعصبدانهاصنیزصاشارهصملصکنیمصتاصهمۀص

جزئیاتصدرصدستآسصخوانندهصباشد.صنخستینصموردصدرص صیدهصا ص

استصکعصدرصرنصیکصجاصفقطصازصو صباصنامصیوسفصبنصاحمدصیادص

اد ص
ّ
شدهصاستص)سنائل،ص1380:ص100(صوصهیچصاشارتلصبعصنسبصحد

دیدهصنملصشود1:

ــکصرا ــعصفی ــدصک ــفصاحم ــنصیوس ــیدصزمی خورش

نیست ــآ ص دگ محامدص وص هیمص گــعِص بعص اوص چــونص

«ص
ّ
موالیلصبعص آینۀصبیتصزیآصنظآصدادهصکعصمنظورصازص»پدرصوصجد

همانص»ابونصآصاحمد«صوص»محّمدبنصحمدان«صاستص)موالیل،ص

چنینص ص
ً
ا ال سآاسآص صیدهص درص کعص درحاللص 320(،ص 1394:ص

تصآیحلصدیدهصنملصشود:

ــدرصاو صوصپ
ّ
ــد ــوصج ــعصچ ــبصزرنک ــعصهج رر صچ

نیست ــدر ص پ وص ص
ّ
جــد اکنونص جهانص بعص راص کسص

شلآصدیگآصبازص صیدهصا صاستصکعصدرصرنصازصو صبعص ورتص»جمالص

ادیانصیوسف«صنامصرفتعصاستص)سنائل،ص1380:ص212(:
ّ
گوهآصحد

ــعصزد ــفصک ــانصیوس ادی
ّ
ــآصحد ــالصگوه ــونصجم چ

ادوار
ّ
حـــد دیــنص ــدا ص اه ســِآص بآص حّجتص پتِکص

ادیان«صیادصکآدهصاستص)همان:ص213(ص
ّ
سنائلصدرصدنبالعصازص»خانۀصحد

وصبازصبعصیوسفصاشارهصکآده:

بــآون رمــدص ادیــانص
ّ
حد خانــۀص کــزص فتویــلص

استوارص درســتــلص ازص راص رنص داردص ــآرنص ــّصص  ن

اندرگذشــت ناملنــو ص هــلص
ّ
مد مشــتلص دورص

دار پایندهص پادشاص ا ص استص یوسفص دورص دورص

و صدرصدنبالۀصشلآصازصفآزندصیوسف،صیلنلصاحمد،صهمصیادصکآدهص

است:

ازصچنیــنصشــاخلصچنیــنصبــار صپدیــدصرمدصبعصشــآع

بار خوشصبو ص گلص جزص رردص چعص گلص درخِتص پسص

احمــِدصمحمودخصیــتصخواجــعصا صکامــآوزصکــآد

تار مختارص احمِدص ــدو ص ه ص
ِ
چشم سخنص ازص

بنابآصشواهد صکعصیادصشد،صممدوحانصسنائلص»ابویلقوبص

احمدبنص »ابوالملاللص پسآشص وص لجامل«ص احمدص یوسفصبنص

یوسفصبنصاحمدصلجامل«صهستند.صروشنصاستصکعصنامصوصنسِبص

صیادشدهصدرصالمنتخب من 
ِ
یوسفصبنصاحمدصباصنامصوصنسِبصشیخ

یوخصسملانلصمطابقتصد یقصدارد.صازصسویلصبعصتصآیحص
ّ
معجم الش

اد صاینصاستص
ّ
سملانل،صارتباطصیوسفصبنصاحمدصباصخاندانصحد

اد صبودهصاستصوص
ّ
کعصمادرشصفآزندصابونصآصاحمدبنصمحّمدصحد

اد صتبار«صبودنصوصارتباطصو صباص»خانۀص
ّ
ازصاینجاصملصتوانص»حد

ادیان«صراصدریافت.
ّ
حد

دربارۀصستایشصیوسفصبنصاحمدصدرصدیوان عثمان مختاری 
بعص آینۀصیکلصازصابیات،صاینص صیدهصدرصزمانلصسآودهصشدهصکعصسیطانصمسلودبنص 1.ص

ابآاهیمصغزنو ص)492–508ف(صدرصرغازصحکومتشصبودهصاست.
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ص
ّ
صهمینصیوسفصبنصاحمدصلجاملصدرصمد

ً
نیزصبایدصگقتصکعصاحتماال

احمد«ص »یوسِفص ازص ص
ً
 آفا متنص صیدهص درص زیآاص بوده،ص صنظآص

)=صیوسفصبنصاحمد(صیادصشدهصاستص)مختار صغزنو ،ص1382:ص386(:

احمــد یوســفص ا بــالص هالــمص اســاسص

دین وص ّوتص پشتص وص استص هیمص اختآص وص طبعص کعص

اد صدیدهصنملصشودصوص
ّ
درصمتنص صیدهصهیچصاشارتلصبعصخاندانصحد

هنوانص صیدهصنیز،صجزصهناویِنصبآساختۀصکاتبان،صدرصیکصنسخعص

چنینصبودهصاست:

یخصامامصیوسفصبنصاحمدصالحاجلصالحداد 
ّ
 الصیمدحصالش

صتحآیقلصازص»الیجامل«صاست.
ً
کعصنسبتص»الحاجل«صاحتماال

گمانصملصرودصکعصرنچعصپژوهشگآانصپیشینصراصبعصاشتباهصانداختعص

رنصاستصکعصدرصخاللصبآخلصازصشلآها صسنائلصدرصستایشص

اد صاشارهص
ّ
یوسفصبنصاحمدصلجاملصوصفآزندش،صبعصخاندانصحد

شدهصوصبآخلصازصکاتبان،صاینصاشارهصراصنسبِتصیوسفصبنصاحمدصدرص

نظآصگآفتعصوصدرصهنوانصشلآهاصافزودهصاند.

  

خال ۀصرنچعصگقتعصشدصچنینصاستصکعصابونصآصاحمدبنصمحّمدبنص

اد صکتابصخودصتفسیر منیر راصدرصحدودص
ّ
حمدانصبنصمحّمدصالحد

نیمۀصسدۀصپنجمصهجآ صرغازصکآدهصوصبخشصهمدۀصرنصراصنگاشتعصبودص

کعصدرصسالص457فصباصدرگذشتصو صکارصناتمامصماندهصاست.صسالص

بلد،صیلنلص458ف،صفآزندشصابونصآصاحمدصکارصپدرصراصازصسآص

اهآصرنصراصبعصپایانصرساندهصاست.صازصمیانصفآزندانص
ّ
گآفتعصوصهیلصالظ

اد ،صاکنونصفقطصهمینصپسآشصاحمدصراصملصشناسیمص
ّ
ابونصآصحد

کعصرثارصپدرصراصبعصدیگآانصملصرموختعصاست.صجزصاین،صفقطصنوۀص

احمدص یوسفصبنص ابویلقوبص یلنلص اد ،ص
ّ
حد ابونصآص دختآ ص

لجاملصغزنو صراصملصشناسیمصکعصدرصروزگارصخودصمقامصدینلص

بیند صیافتعصبودصوصازصو صنیزصپسآ صبعصنامصابوالملاللصاحمدصزادهص

شدصکعصسنائلصغزنو صوصهثمانصمختار صدرصشلآهایشانصاینصدوص

اد صوصتفسیر 
ّ
تنصراصستودهصاند.صبآخلصجزئیاتصدیگآصدربارۀصحد

منیرصدرصخاللصمقالعصدرجصشدهصاست.

هرااع

ص هایة فی ـ
ّ
ابنصجزر ،صمحّمدبنصمحّمدص)1427ف/ص2006م(.صغایةالن

طبقات القّراء.صتحقیقصج.صبآجستآاسآ.صبیآوت:صدارالکتبصاللیمیة.

ص نون ـ
ّ
حاجلصخییقـع،صمصطقلصبـنصهبـدهللاص)1837م(.ص کشـف الظ

)ج2(.صبعصکوششصگوستاوصفیوگل.صالیپزیگ.

ص اد ،صابونصـآصاحمدبـنصمحّمـد[ص)1352(.صتفسـیری بـر ـ
ّ
]حـد

عشـری از قـرآن مجیـد.صبعصکوشـشصدکتآصجـاللصمتینـل.صتهآان:ص

انتشاراتصبنیادصفآهنگصایآان.

ص محّمـدصـ حمدانصبـنص محّمدبـنص احمدبـنص ابونصـآص اد ،ص
ّ
حـد

)1390(.صمعانـی کتـاب هللا تعالـی و تفسـیره المنیـرص)چـاپص

هکسـلصازصنسـخۀصE. H. 209صکتابخانـۀصطوپقاپلصسـآایل،صمـوّرخص

مـۀصسـیّدصمحمـدصهمـاد صحائـآ .صتهـآان:ص
ّ
484ف(.صبـاصمقد

کتابخانع،صموزهصوصمآکزصاسنادصمجیسصشورا صاسالمل.

ص اد ،صابونصـآصاحمدبـنصمحّمدبـنصاحمـدصالّسـمآ ند ص]؟[صـ
ّ
حـد

)1408ف/ص1988م-الـف(:صالمدخـل لعلـم تفسـیر کتـاب هللا 

تعالـی.صتحقیـقص قـوانصهدنـانصداوود .صدمشـقصوصبیـآوت:ص

دارالقیمصوصدارةصاللیوم.

ص ـــــــــــــص)1408ف/ص1988م-ب(:صالموضح فی التفسـیر.صـ

تحقیقص قوانصهدنانصداوود .صدمشق:صدارالقیم.

ص حسینل،صسیّدصمحمدتقلص)1395(.صفهرست دستنویس های فارسی ـ

ل.
ّ
کتابخانۀ نافذپاشا.صتهآان:صسازمانصاسنادصوصکتابخانۀصمی

ص میمـلصـ
ّ
سـملانل،صابوسـلدصهبدالکآیمصبـنصمحّمدبـنصمنصـورصالت

ـیوخ.صتحقیـقص
ّ
)1417ف/ص1996م(.صالمنتخـب مـن معجـم الش

کتـورصموفقصبـنصهبدهللاصبـنصهبدالقـادر.صالآیـاض:صدارصهالـمص
ّ
الد

الکتب.

ص حکیـم ـ دیـوان  )1380(.ص ردمص مجدودبـنص ابوالمجـدص سـنائل،ص

ابوالمجـد مجدودبـن آدم سـنائی غزنوی.صبعصکوشـشصمحّمدتقلص

مدّرسصرضو .صتهآان:صانتشاراتصسنایل.

ص  قـآ صرفص یلـع،صهیـلص)1392(.ص»تکمیـعصوصاسـتدراکاتلصبـآصـ

فهآسـتصدسـتنویسصها صفارسـلصکتابخانۀصایا وفیـا«.صگزارش 

میراث،صپیاپلص56صوص57ص]فآوردین-تیآ[،صص91–104.

ص ــــــــــــــص)1393(.ص»تقسـیآصبـزرگصوصنکاتـلصدربـارۀصـ

محمدحسـینص بعصکوشـشص طبری پژوهـی،ص در:ص رن«.ص دیباجـۀص

ساکت.صتهآان:صخانۀصکتاب،صص347–367.

ص نسـخۀصـ »کهنصتآیـنص همـاد صحائـآ ،صسـیّدمحمدص)1389(.ص

متآجـمص آرن:صتحییلصمتن،صبآرسـلصدستنوشـت،صزیبایلصشناسـلص

هنآص دسل«.صآینۀ میراث،صضمیمۀص19.

ص ــــــــــــــص)1391(.ص»یافتعصهـا صدیگـآ صدربـارۀصابونصآصـ

اد صوصبآگـلصازصمصحقـلصدیگـآصبـعصخامـۀصهثمـانصوّراف«.ص
ّ
حـد

ترجمان وحی،صس16،صش2ص]پاییزصوصزمستان[،صص129-116.
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ص االّول(.صـ صـفص
ّ
)الن لباب االلبـاب  )1906م(.  محّمـدص هوفـل،ص

بعصکوششصادواردصبآاون.صلیدن:صبآیل.

ص فسیر.صـ
ّ
حسـینصواهظصسـبزوار ص)1379(.صجواهر الت

ّ
کاشقل،صمال

بعصکوششصدکتآصجوادصهبّاسل.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

ص مختار صغزنو ،صهثمانصبنصهمآص)1382(.صدیوان عثمان مختاری.صـ

ینصهمایل.صتهآان:صهیملصوصفآهنگل.
ّ
بعصکوششصجاللصالد

ص اد صـ
ّ
ادصیاصخانـدانصحد

ّ
موالیـل،صمحمدسـآورص)1394(.ص»رلصحـد

غزنـو «.صدر:صمجموعـه مقـاالت همایـش بین المللـی غزنـه و 

زبان و ادب فارسـی.صبعصکوشـشصدکتـآصمحمدصدبیآمقـدم.صتهآان:ص

انتشاراتصفآهنگستانصزبانصوصادبصفارسل،صص313–353.

ص نذیآصاحمدص)1379(.ص»دوصخانوادۀصملآوفص اضلصدرصدورۀصحکیمصـ

سنایلصغزنو «.صقند پارسی،صپیاپل14ص]زمستان[،صص1–20.

ص یـنصمحّمدبـنصمحمـودص)1359(.صتفسـیر ـ
ّ
نیشـابور ،صملینصالد

بصائـر یمینـیص)جص1(.صبعصکوشـشصهیـلصروا ـل.صتهـآان:صبنیـادص

فآهنگصایآان.

ص مـۀصدیـوانصـ
ّ
یـنص)1361(.صمختاری نامـه )مقد

ّ
همائـل،صجاللصالد

هثمانصمختار (.صتهآان:صهیملصوصفآهنگل.

 ARBERRY, Arthur J. (1959). A Handlist of the Arabic ـ
Manuscripts (Vol. IV). Dublin: Hodjes Figgis & Co. LTD.

یادداشتصاّولص)گ154پ(ص



22

جستار

فص یلع
 صر

 قآ
لص

هی

ن
خس ا ه

 ی زاه
ییه

اا ا
فتیخ

سوتیهرثتیخیتیخایس
دیخایرص

نیراامینا
اّیخ

س
ی

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

یادداشتصدومص)گ237پ(ص
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