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ــتاد افشار، تهران: سخن،  محّرر اسكندرنامه (چاپ زنده ياد اس
ــاخان  ــخت خود - كه به تناقضات نّس 1386) در جايی از نس
بی رسم جاهل در روايت اسكندرنامه اشاره كرده  - گفته است: 
.... و اين تناقضی سخت مجهول است و از نّساخان بی رسم 
ــه محّرر اين كتاب كه اين  ــت و علی الجمل جاهل افتاده اس
ــن ابی البركات  ــم عبدالكافی اب ــخه از آن نقل كرده اي نس
ــرد. در همه، اين حكايت برين  ــخه ها مطالعه ك مبالغی نس
ــخۀ اصل كه در دارالكتب جامع بُِن  منوال نوشته بود و نس

بازار نهاده است، همچنين يافت.1

با توّجه به اين عبارات، استاد افشار، جمع  آورنده و تحريركنندۀ 
ــن ابی البركات  ــكندرنامه را همان عبدالكافی اب ــتين اس نخس

دانسته است.
ــأ اصلی آن روايت  ــكندر است و منش اين كتاب، قّصۀ اس
ــتنس دروغين تواند بود كه با چند مرحله ترجمه شدن،  كاليس
ــتی به دستی، به جمع  ــدن از دس از زبانی به زبانی، و كتابت ش
ــيده بوده است و اگر  آورنده، محّرر يا مصّنف روايت كنونی رس
ــخه  ای باشد كه همو كاتب هم باشد، بايد گفت كه  نسخه، نس
- اگرچه عبارتش  ــتۀ صفحۀ 416 (چاپ كنونی)2 طبق نوش
ــنی و تصريح ندارد – نامش عبدالكافی ابن ابی البركات  روش

بوده است.3
مرحوم مينوی بر آن است كه : «عبدالكافی ابن ابی البركات، 
ــندۀ اين نسخه نيست، محّرر نسخه ای بوده است كه  نام نويس
ــكندرنامه، چاپ استاد افشار] از روی  نسخۀ خّطی موجود [اس

آن نقل شده است.»4
در اينجا با دو مسئله مواجهيم:

ــكندرنامه آمده: «و علی الجمله، محّرر اين كتاب  آنجا كه در اس

ــی ابن ابي البركات  ــخه از آن نقل كرديم عبدالكاف كه اين نس
مبالغی نسخه ها مطالعه كرد ...» آيا عبدالكافی ابن ابی البركات، 
ــت و  ــت؟ يا محّرر كتاب كس ديگر اس همان محّرر كتاب اس
نسختی كه او فراهم آورده، منقول از روايت نسخۀ عبدالكافی 
ــتاد افشار نيز اشارت  ــت؟ چنان كه اس ابن ابی البركات بوده اس
ــت و به  ــن نيس كرده اند، عبارت مذكور، چندان مصّرح و روش
ــكندرنامه را منقول از روايت و  همين دليل، مينوی، نسخۀ اس

نسخت عبدالكافی ابن ابی البركات دانسته است.
ــكندرنامه چه روايت عبدالكافی باشد و چه  به هر حال، اس
ــت كه آغازش افتاده، و اگر  ــطور از نقل او، كهنه كتابي اس مس
ديباچه اش ساقط نشده بود، احتماًال می توانستيم از راوی قّصه، 

رّد قدمی و قلمی در آن پيدا كنيم.

عبـدالكافـی بن ابـی البركـات
پردازنـدۀ اسكنـدرنامـه

بهروز ايمـانی*

* پژوهشگر متون كهن ادبی.                                    1. اسكندرنامه، ص 416.       2. در كتاب، ص 429 آمده كه درست نيست.
3.  اسكندرنامه، ص 37.               4. همان، حاشيۀ ص 39.   
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ــكندرنامه را  ــتنويس اس ــعرا بهار كه دس مرحوم ملك الش
مطالعه كرده بوده، نوشته است كه «رسم الخط كتاب می نماياند 
ــت.»  ــده اس ــاخ نش ــم ديرتر اسنتس كه كتاب نيز از قرن شش
«همچنين او با توّجه به ساختار زبانی و بيانی اثر، از جمله وجود 
ــت و از  ــات و لغات كهنه، آورده: « ... كتاب قديم نيس اصطالح

كتب قرن ششم يا  اواخر قرن پنجم است.»5
ــار از عبدالكافی ابن ابی البركات، نشانی نيافته  ــتاد افش اس
ــت، لذا دربارۀ او سخن نگفته. ما در اين گفتار، احتماالتی را  اس
دربارۀ اين شخص ارائه كرده ايم كه اگر مقرون به صواب باشد، 
ــكندرنامه مشّخص می شود و هم هوّيت  هم تاريخ تحرير اس

محّرر و مدّون آن.
ــت با نام و نسب  ــدۀ 6 ق، فردی اس ــلۀ كاتبان س در سلس
ــركات ابن ابی الغنائم ابن كافی ظفر، كه  عبدالكافی ابن ابی الب

دو اثر به خّط و كتابت او موجود است:
ــمارۀ 5156 كتابخانۀ  ــاهی، دستنويس ش 1. ذخيرۀ خوارزمش
ــخ در سال 582 ق در  ــگاه تهران كه به خط نس مركزی دانش
همدان كتابت كرده و با وجود اصالت نسخه، مرحوم دانش پژوه، 
– 8 ق و ساختگی انگاشته است.6  ترقيمۀ  آن را كتابت سدۀ 7

عبدالكافی بر اين دستنويس، چنين است:
ــن توفيقه و فرغ منه كاتبه  ... تّم الكتاب ... بحمدهللا و حس
ــن ة اثنی و ثمانين  ــر شهر شّوال س ــابع عش يوم الجمع ة الس
ــم المولی و  ــبنا هللا و نعم المعين، نع ــس مائ ة و حس و خم
نعم النصير، كتبه الداعی الفقير المحتاج الی رحم ةهللا تعالی 
ــن ظفر ببلدة  ــركات بن ابی الغنائم ب ــی بن ابی الب عبدالكاف

همدان.7
ــرف النبی ابوسعد خرگوشی (د. 406 يا 407 ق) به  2. ترجمۀ ش
قلم نجم الدين محمود بن علی راوندی (سدۀ 6 ق)، دستنويس 
ــال 599 ق در  ــعد افندی، كه به س ــمارۀ 222 كتابخانۀ اس ش

همدان كتابت كرده است:8 
ــه و فرغ منه كاتبه عبدالكافی  ــّم الكتاب بحمدهللا و مّن ... ت
ــهر  بن ابی البركات بن ابی الغنائم بن كافی ظفر فی اواخر ش

شّوال سن ة تسعة و تسعين و خمسمائة بمدينة همدان.9 
ــرف النبی می توان دريافت كه  ــخۀ ش ــتناد به ترقيمۀ نس با اس
ــال 599 ق زنده بوده و  ــی ابن ابی الغنائم ابن ... تا س عبدالكاف

احتماًال سال هايی از سدۀ 7 ق را نيز درک كرده است.
ــد كافی ظفر  ــم، فرزن ــی ابی الغنائ ــی، يعن ــّد عبدالكاف ج
– 6 ق است و موّفق الدين  ــدۀ 5 ــرايندۀ نامور س همدانی،10 س
لقب او بوده. ابورجای قمی در ذيل نفث ة المصدور از او و برادرش 
اوحدالدين ابوالعشاير ياد كرده و مرّوت و كرامت آنها را در حّق 
ــه خاندان كافی  ــت.11  با توّجه به اين ك ــتوده اس اهل فضل س
ظفرالدين همدانی به علم و فضيلت مشهور بودند، بعيد نيست 
ــكندرنامه (چاپ استاد افشار) همين عبدالكافی  كه پردازندۀ اس
ابن ابی البركات ابن ابي الغنائم ابن كافی ظفر باشد كه از رجال 
ــال هايی از سدۀ 7 ق را نيز زيسته  ــدۀ 6 ق بوده و احتماًال س س

است.
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