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نسخه هايي از اخالق سلطنت، بخشي از 
تاريخ وّصاف فضل هللا شيرازي

پوران زينالي
عنوان  با  رساله  يك  از  نسخه  چهار  مجلس  كتابخانۀ  در 
اخالق سلطنت وجود دارد. موضوع اين رساله راه و رسم 
به  را  رساله  اين  ديباچه،  در  مؤلف،  است.  مملكت داري 
سلطان محمد خدابنده (حكـ 703ـ716 ق) تقديم نموده 
است. جز نسخه هاي مجلس نسخه يا نسخه هاي ديگري 

از اين رساله شناسايي نشده است. 
مشخصات نسخه هاي مجلس بدين قرار است: 

1. نسخۀ شمارۀ 568، مورخ 1314 ق.1
2. نسخۀ  شمارۀ 4023. 2

3. نسخۀ سوم در صفحات 104 پ ـ 119ر  مجموعه اي 
به شمارۀ 5307، حدود سدۀ سيزدهم.3

4. نسخۀ شمارۀ 7415، در اول نسخه تملك بدرالملوك 
مورخ 1341 ق.4 

در هيچ يك از فهرستها نام مؤلف ذكر نشده است و تنها 
در معرفي نسخه 7415 فهرست نويس به اين نكته اشاره 
فضل هللا بن  به  كتاب  اين  حاضر  نسخۀ   «در  كه  مي كند 
عبدهللا شيرازي صاحب ”تجزية االعصار“ [كذا] مشهور به 

”تاريخ وصاف“ نسبت داده شده است».
به  اخالق سلطنت  دستنويسهاي  به  از دستيابي  پس 

نظر رسيد كه اين رساله با رساله اي با همين نام، متعلق 
فضل هللا  عّزالّدين  عبدهللا بن  اشرف الّدين  شهاب الّدين  به 
شيرازي (633 ـ زنده تا 728 ق) كه در تجزية االمصار و 
تزجية االعصار وي درج شده است، شباهتهايي دارد. از اين 
اين  شد. در پي  اثر بررسي  موضوع در متن چاپي  روي، 
بررسي يقين حاصل شد كه اين رساله بي هيچ تفاوتي، و 
صاحب  به  متعلق  سلطنِت  اخالق  رسالۀ  همان  واقع،  در 

تاريخ وصاف است. 
گفتني است كه فضل هللا شيرازي تعدادي از رسائلش 
را در تاريخ خود ــ تاريخ وّصاف ــ گنجانيده است، حال 
اينكه اين رسائل ارتباط چنداني با اين تاريخ ندارند. برخي 
از اين رسائل چون گوي و چوگان و رسالۀ تشبيهّيه در 
وجود  مؤلف)  خط  (نسخۀ  اثر  اين  از  مؤلف  اوليۀ  تحرير 
ندارد، ولي در نسخه هاي كهن اين اثر درج شده اند و اين 
مسئله بيانگر اين است كه مؤلف خود آنها را افزوده است. 
كتاب،  چهارم  جلد  (نسخه برگردان  سلطنت  اخالق  اما  و 
كه  است  رسائلي  شمار  در  الف)5   176 ـ  الف   149 ص 
فضل هللا شيرازي خود در تحرير اوليۀ اثرش (نسخۀ خط 

مؤلف) گنجانيده است. 
ديگر  رسائل  انضمام  به  ــ  سلطنت  اخالق  رسالۀ 
ـ در  تاريخ وصاف الحضره توسط دانشگاه تهران  فضل هللاـ 

در سال 1388ش به چاپ رسيده است.6

1. نك: فهرست كتابخانۀ مجلس شوراي ملي، ج 2، يوسف اعتصامي، 
تهران، 1311ش.

2. نك: فهرست كتابخانۀ مجلس شوراي ملي، ج11، احمد منزوي، 
تهران، 1345ش.

3. نك: همان، ج16، احمد منزوي، تهران، 1348ش.
4. نك: فهرست نسخ خطي كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي، ج25، 
اسالمي،  تبليغات  دفتر  انتشارات  مركز  خويي،  صدرايي  علي 

تهران، 1376ش.
5. تجزيةاألمصار و تزجيةاألعصار (تاريخ وّصاف) نسخه برگردان جلد 
ابي  فضل هللا بن  عّزالدين  عبدهللا بن  شرف الدين  كتاب،  چهارِم 
نعيم يزدي/ شيرازي، به كوشش ايرج افشار، محمود اميد ساالر، 

نادر مطلبي كاشاني، طاليه، تهران، 1388ش.
خالصۀ  و  ديگر  رسائل  انضمام  به   ،4 (ج  وصاف الحضره  تاريخ   .6
مقدمه  شيرازي،  فضل هللا  عبدهللا بن  جويني)،  جهانگشاي 
تصحيح تعليق، عليرضا حاجيان نژاد، دانشگاه تهران، 1388ش.
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قصص االنبيای كسايی
فرشاد مزدرانی*

مقدمه
در  موجود  عربی  متعدد  مخطوطات  به  نگاهي  با 
قرون  در  گويا  كه  فهميد  مي توان  جهان  كتابخانه های 
(متوفی  ثعلبی  قصص االنبيای  بر  عالوه  اسالم،  ميانی 
اسالم  جهان  در  نيز  ديگری  «قصص االنبيا»هاي  427ق) 
رواج چشمگيری داشته اند كه از جملۀ آنها قصص االنبياي 
كسايي است. از اين كتاب با عناوين مختلفی ياد شده، اما 
بدء  است.  كسايی  قصص االنبيای  همان  آن  شامِل  عنوان 
الدنيا و قصص االنبياء،1 خلق الدنيا و ما فيها،2 بدء الخلق و 
قصص االنبياء،3 المبتدی فی قصص االنبياء،4 المبتدات من 
خلق السموات و االرض و قصص االنبياء،5 قصص االنبياء و 
المبتدا،6 و المبتداء7 از جمله عناوينی اند كه در فهرستها و 
منابع مختلف، با اشاره به نام كسايی، برای اين كتاب ذكر 
شده اند. ابن خلدون نيز در تاريخش از اين اثر كسايی با 

عنوان البدء8 ياد كرده است.

نسخه های متعدد و تحوالت  آنها
قصص االنبيای  عربی  نسخه های  شد،  ذكر  كه  همان طور 
از  كه  است  آن  نشان دهندۀ  اين  و  است  فراوان  كسايی 
همان  يا  اسالم  ميانی  سده های  قصه گويان  معلوم،  قرار 
در  اما  می داشتند.  ارجمند  بسيار  را  كتاب  اين  ُقّصاص، 
عين حال، اختالفات متعدد ميان نسخه های موجود نيز 
بيانگر آن است كه گويی در ميان آن قصه گويان هيچ گاه 
وجود  قصص االنبياء  اين  از  واحد  نسخه ای  حفظ  دغدغۀ 
قصص االنبيای  از  مانده  به جا  نسخه های  است.9  نداشته 
قصه ها  تنظيِم  لحاظ  از  حتی  و  محتوا  نظر  از  كسايی 
از  موجود  نسخ  اقدم  دارند.  يكديگر  با  بسياری   تفاوتهای 
قصص االنبيای كسايی نسخۀ موجود در موزۀ بريتانياست 
كه تاريخ كتابت آن 617 ق است10 و نسخه های متأخر 

آن به 1200 ق هم می رسند.
برخی از محققان غربی از جمله ويلر تكستون11 (كه متن 
قصص االنبيای كسايی را به انگليسی ترجمه كرده است)،12 
و  ليتسبارسكی،13  مارسلوس  نِيگل،  توتّولی،تيلمان  روبرتو 

آويوا شوسمان14 معتقدند كه قصص االنبيای كسايی مجموعه 
 قصه هايی بوده كه دستور العمل قصه گويان محسوب می شده 
است و آنان نيز اين قصه ها را از حفظ برای ديگران می خوانده 
و نقل می كرده اند. سپس اين قصه ها بسط يافته و سرانجام به 

كتابی برای قصه گويان بدل شده اند.15 
متعدد  نسخه های  كه  است  اين  است  مشخص  آنچه 
عرضه  را  يكسانی  متن  كسايی  قصص االنبيای  از  موجود 

* محقق آزاد
1. فهرست نسخه های عكسی مركز احياء ميراث اسالمی، ج4، عكس 

نسخۀ خطی كتابخانۀ واتيكان ـ رم، شمارۀ 241.
2. فؤاد سيد، فهرس المخطوطات العربی، مطبعة دارالكتب، القاهره، 

.1963
الثانی،  الجزء  المصوره،  المخطوطات  فهرس  عبدالبديع،  لطفی   .3

نسخۀ خطی كتابخانۀ واتيكان، شمارۀ 444.
4. نشريۀ نسخه های خطی دانشگاه تهران، دفتر 5، مكتبة شيخ االسالم 

عارف حكمه، مدينه.
ف  رقم 5961  المخطوطات،  قسم  سعود،  الملك  جامعة  مكتبة   .5

.2/1731
6. فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، ج17، 

نسخۀ شمارۀ 9893.
7. فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ آيت هللا مرعشی نجفی، ج6، 

نسخۀ شمارۀ 2313.
8. ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ترجمۀ عبدالمحمد آيتی، تهران، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383ش، 18/1.
9. Nagel, Tilman, “AL-KISA`I”, Encyclopedia of Islam, vol 

5, Brill, Leiden 1986, p. 176.

فارسی  ادبيات   :or.3054 شمارۀ  بريتانيا،  موزۀ  خطی  نسخۀ   .10
مترجمان  برگل،  يو.ا.  ترجمۀ  ج2،  استوری،  تأليف  مبنای  بر 
[فارسی] يحيی آرين پور و ديگران، مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات 

فرهنگی، 1362ش.
11. Wheeler M. Thackston

12. Tales of the Prophets, Great Books of Islamic World, inc. 

1997.

13. Marcellus Lidzbarski

14. Aviva Schussman

15. Tottoli, Roberto, Biblical prophets in the Quran and mus-

lim literature, Curzon Press, 2002, p. 155

نقل  در  دارند.  ترجمه  دست  در  را  كتاب  اين  نوشاوند  راحله  خانم 
بخش هايی از اين كتاب به متن پيش از انتشار ترجمۀ ايشان نيز 
رجوع كرده ام. از ايشان سپاسگزارم كه اين بخشها را،  به همراه 

متن انگليسی، در اختيارم قرار دادند.  



29 دورة دوم، سال پنجم، شمارة 41، مهر و آبان 1389

تفاوتهای قابل توجهی در  نمی كنند و در بسياری موارد 
محتوا دارند. بعضی از اين نسخه ها چندين بخش دارند و 
اين در حالی است كه نسخه هايی نيز هستند كه شامل 
نمی خورند.  چشم  به  نسخه ها  ديگر  در  كه  بخشهايی  اند 
اصلی  متن  به  ديگری  مطالب  گويی  كه  گفت  می توان 
آن  از  مطالبی  مصالحی،  به  بسته  يا،  شده  افزوده  كتاب 
متعدد  نسخه هاي  ترتيب،  اين  به  است.1  شده  حذف 
همچنين  و  تغييرات  دستخوِش  كسايی  قصص االنبيای 
نسخه ها،  برخی  مثًال  گرفته اند.  قرار  ايدئولوژيك  تحوالت 
نيز  مهدی(ع)  حضرت  خروج  به  عيسی(ع)  داستان  در 
می پردازند،2 ولی در برخی ديگر از نسخه ها چنين روايتي 
به چشم نمی خورد. توتّولی نيز به نسخه هايی اشاره می كند 
كه در آنها رواياتی به چشم مي خورد كه به وضوح نمايانگر 

ورود عناصری ملهم از شيعه اند.3

مضامين و نوع روايت و قصه ها
راويانی كه مؤلف بيشترين روايات را از ايشان نقل كرده 
است عبارت اند از: ابن عباس، وهب بن منّبه، كعب االحبار، 
و قتاده. در چند مورد نيز از امام جعفر صادق (ع) رواياتی 

را نقل كرده است.

 5961 شمارۀ  سعود،  ملك  دانشگاه  كتابخانۀ  نسخۀ  از  اول  صفحۀ 
ف 2/1731

متن با مقدماتی راجع به خلِق لوح و قلم و عرش و كرسی 
و  می شود  آغاز  دوزخ  و  بهشت  و  آسمانها  و  زمينها  و  آب  و 
به خلق آدم و حّوا (عليهما السالم) می رسد و بعد به قصص 

نسخه های  بيشتر  گويا  و  می پردازد،  انبيا  ساير  به  مربوط 
موجود، با داستاِن حضرت عيسی (ع) خاتمه می يابند. تأكيد 
به  بسيار  توجه  و  داستان  شخصيتهای  همۀ  شناسايِی  بر 
همين  و  است  اثر  اين  ويژگيهای  از  داستانها  نمايشی  رونِد 
مناسبی  روايی  كشِش  از  داستانها  تا  است  شده  سبب  نكته 
برخوردار شوند. همچنين می توان گفت كه گويی در توصيِف 
سرگذشت پيامبران، داستانها و اخباری كه آكنده از جزئيات 
خيالپردازانه اند از نظر مؤلف دور نمی مانده اند و اين امر نشاني 
از رّد پای ويژۀ روايات كتاب مقدس در منابع اسالمی  است.4 
به عبارت ديگر، در اين داستانها تمركز اصلی بر ماجراهايی 
است كه روايت می شوند، نه بر نظريه پردازی های كالمی يا 
برداشتهای نمادين از رسالت پيامبران پيش از پيامبر اسالم 
در  كه  بوده  قصه گويی  كسايی  شوسمان،  اعتقاد  به  (ص). 
كارش به آثار يهوديان مراجعه می كرده است.5  البته در اينجا 
نيز بايد تعدد و تحوالت نسخه های گوناگون اين متن را در 

نظر داشت.

هويت مؤلف و تاريخ تأليف اثر
دشوار  قصص االنبياء،  اين  مؤلف  كسايی،  هويت  تعيين 
است. تا آنجا كه جسته ايم، تراجم اسالمی اطالع دقيقی 
نمی گذارند.  اختيار  در  قصص االنبياء  اين  مؤلف  دربارۀ 
نسخه های به جا مانده از اين اثر و استنادات مؤلفان متأخر 
به آن كمابيش نشان می دهند كه مؤلف اين قصص االنبياء 
حتی  است.  بوده  كسايی  عبدهللا  محمدبن  نام  به  فردی 
در  دارد.  وجود  نظر  اختالف  هم  كسايی  نام  جزئيات  در 
كسايی  اين  كنيۀ  و  نام  متأخر  منابع  برخی  و  فهرستها 
چند گونه ياد شده است: ابوالحسن، ابو عبدهللا، ابوجعفر، 
ابوبكر، عبدالملك، محمدبن عبدهللا، محمدبن عبدهللا بن 
محمد، محمدبن عبيدهللا، محمدبن عبدالملك، حسن بن 
محمد، و جز آن. به هر حال، نام مؤلف در بيشتر نسخه ها 
1. Ibid, p. 153.

2. اين روايت در نسخۀ خطی شمارۀ 9893 دانشگاه تهران موجود 
است و با اينكه اين نسخه مربوط به قرنهای يازدهم و دوازدهم 
هجری است، اما قرائنی در دست است كه نشان می دهد اين 
روايت در نسخه های كهن مربوط به قرن هفتم هجری (يا شايد 

پيشتر از آن) نيز وجود داشته است.
3. Tottoli, p. 155.

4. Ibid.

5. Ibid, p. 163.
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«محمدبن عبدهللا كسايی» ضبط شده و فهرست نويسان 
نيز غالباً همان را ثبت كرده اند.

 1923 و   1922 سالهای  طی  آيزنبرگ5  ايزائاک 
منشورات  سلسلۀ  در  را  كسايی  قصص االنبيای  متن 
بريل منتشر كرد.6 اين متن از مشخصات يك تصحيح 
دارد  مقدمه ای  نه  يعنی  است؛  بی بهره  دقيق  انتقادی 
مورد  نسخه های  يا  نسخه  به  راجع  آن  در  مصّحح   كه 
استفاده توضيحاتی داده باشد، و نه اختالف واريانتهای 
نسخه بدلها ضبط شده اند. اما آيزنبرگ، پيش از آن نيز، 
عبدهللا  محمدبن  به  راجع  رساله ای   ،1898 در  يعنی 
كه  كند  ثابت  تا  بود  كوشيده  آن  در  و  نوشته  كسايی 
است.7  نحوی  كسايی  همان  قصص االنبياء  اين  مؤلف 
مردود  ادعايی  اين  شد  ذكر  پيشتر  كه  همان طور  اما 
الفهرست  در  جمله  از  مربوط،  منابع  در  چراكه   است؛ 
ابن نديم، االنساب سمعانی، و طبقات القراء ذهبی، هيچ 
نحوی  كسايی  كه  است  نشده  نكته  اين  به  اشاره ای 
توجه  با  امر  اين  و  است؛  داشته  هم  قصص االنبيايی 
به شهرت كسايی نحوی و اهميت آثار وی، و توجهی 
كه به آثار او می شده، قابل توجه است. همچنين، در 
مؤلف  كسايی،  نام  از  كه  گوناگونی  واريانتهای  ميان 
«علی بن  از  اثری  است  موجود  مذكور،  قصص االنبيای 
حمزه» به چشم نمی خورد؛ البته يكی از كنيه هايی كه 
برای محمدبن عبدهللا كسايی ذكر شده ابوالحسن است 
شايد  اين  و  است  مشترک  نحوی  كسايی  كنيۀ  با  كه 
يكی از داليلی باشد كه سبب شده تا اين قصص االنبياء 
به اشتباه به كسايی نحوی نسبت داده شود و در رديف 
آثار او قرار گيرد و متتبعان بعدی نيز، با توجه به آوازه 
و نام كسايی نحوی و تعدد آثار وی، اين امر را بپذيرند 
و دليلی برای تتبع بيشتر دربارۀ هويت مؤلف اصلی آن 

نيابند.
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صفحات آغازين نسخۀ دانشگاه تهران، شمارۀ 9893

كتابی ديگر نيز، با عنوان عجايب الملكوت، به اين 
كسايی منتسب است و حاجی خليفه در كشف الظنون 
از آن ياد كرده است.1 متأسفانه عجايب الملكوت هم 
تاريخی  شاهد  و  شناختی  حال  شرح  اطالع  هيچ 
دقيقی دربارۀ مؤلفش در بر ندارد.2 حاجی خليفه در 
معرفی  نيز  را  كسايی  قصص االنبيای  كشف الظنون، 
كرده و مؤلف آن را علی بن حمزۀ كسايی كوفی، امام 
هدية العارفين  است.3  دانسته  ق،   189 متوفی  نحو 
اين  صاحب  را  كوفی  كسايی  حمزۀ  علی بن  نيز 
دادن  نسبت  البته  می كند.4  معرفی  قصص االنبياء 
ادعای  نحوی  كسايی  به  نظر  مورد  قصص االنبيای 

مردودی است كه ما به آن خواهيم پرداخت.
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بروكلمان تاريخ تأليف اثر را ابتدای قرن پنجم می داند.1 
نِيگل، در دائرة المعارف اسالم، بر اساس تحقيقات صورت 
در  ذكرشان  كه  پيامبرانی  قصه های  به  راجع  گرفته 
نسخه های متعدد عربی اين اثر رفته است، معتقد است كه 
اين قصه ها برگرفته از روايات و حكايتهای رايج در سنت 
قرون ميانی اسالم است. او همچنين عقيده دارد كه بررسی 
دقيق مضامين كتاب عجايب الملكوت نيز ثابت می كند كه 
اين اثر بعد از قرن ششم تأليف شده است.2 استوری هم 
از  پيشتر  كمی  را  قصص االنبياء  كسايی  كه  است  معتقد 

617 (تاريخ كتابت اقدم نسخ موجود) نوشته است.3

انجامۀ نسخۀ دانشگاه تهران، شمارۀ 9893
كسايی  قصص االنبيای  از  سالمه  طاهربن  دكتر  تصحيح 
(1998م) آخرين تصحيح منتشر شده از اين متن است.4 او 
در مقدمه ای كه بر اين تصحيح نوشته است ادعای آيزنبرگ 
را مبنی بر اينكه كسايی نحوی مؤلف كتاب است نقد كرده 
و با توجه به نام رّواتی كه كسايی از آنان روايت كرده است، 
كه  می گيرد  نتيجه  ق)،  (499ـ571  عساكر  ابن  جمله  از 
كرده  اشتباه  نحوی  كسايی  به  كتاب  نسبت  در  آيزنبرگ 
است. او، بر اين اساس، كسايی را از قرن ششم دانسته است.5 
از جمله نكاتی كه ذكرشان ضروری می نمايد اين است كه 

گويا در اين تصحيح از نسخه های پاريس، دمشق، و تونس 
استفاده شده و نسخۀ موزۀ بريتانيا كه اقدم نسخ موجود از 
قصص االنبيای كسايی است مورد استفاده قرار نگرفته است.  
قدری  راويان  نام  ميان  در  عساكر  ابن  نام  وجود  همچنين، 

مشكوک می نمايد.
نگارنده در جست وجوهای خود در منابع اسالمی فقط 
متأسفانه  كه  برخورد  كسايی»  عبدهللا  «محمدبن  يك  به 
راجع به او نيز اطالعات زيادی در دست نيست. در كتاب 
غايةالنهاية فی طبقات القراء6 از قاری ای با نام محمدبن 
قاسم بن  از  را  قرائت  كه  شده  ياد  كوفی  كسايی  عبدهللا 
اين  با  است.  فراگرفته  291ق)  (متوفی  الخياط  احمد 
حساب، اين كسايی قاری در مقطع زمانی بين اواخر قرن 

سوم تا سالهای ميانی قرن چهارم می زيسته است. 
شايد  شد،  ذكر  پيشتر  كه  نكاتی  همۀ  به  توجه  با 
بهترين راه برای هر اظهارنظری دربارۀ تاريخ تأليف اين 
مضامين  و  محتوا  همچنين  و  آن،  مؤلف  هويت  و  كتاب 
اصلی مطروحه در آن، تصحيِح انتقادی دقيق اين اثر باشد 
تا با استناد به شواهد درون متنی آن بتوان تا حدودی به 
اين اهداف نزديك شد؛ در غير اين صورت، تاريِخ تأليف 
آن،  مؤلف  هويت  همچون  نيز،  كسايی  قصص االنبيای 

معمايی خواهد بود كه حل آن دشوار می نمايد.
از قصص االنبيای كسايی ترجمه ای كهن به فارسی موجود 
است كه نگارنده مشغول تصحيح آن است. هدف از نوشتن 
اين يادداشت نيز باز كردن مدخلی بود برای بررسی نسخۀ 
كهن فارسی اين اثر و پرداختن به برخی ويژگيهای زبانی و 

روايی آن. ان شاء هللا در به اين امر خواهيم پرداخت. 
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تونس،  عربيه،  نقوش  دار  للكسائی،  قصص االنبياء  و  الخلق  بدء   .4

1998م.
و  ببيند  را  كتاب  اين  از  نسخه ای  نشده  موفق  هنوز  نگارنده   .5
اطالعات فوق را نيز مرهون عنايت استاد شفيعی كدكنی است 
كه اخيراً اين كتاب را در پرينستون ديده و نكاتی راجع به آن 

برای نگارنده يادداشت كرده بودند.
غاية  محمد،  محمدبن  ابی الخير  شمس الدين  جزری،  ابن   .6
مصر،  االول،  طبع  الثانی،  الجزء  القراء،  طبقات  فی  النهاية 

1933م. 


