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سی و سه رباعِی تازه منسوب به كمال 
اسماعيل در دو جنگ رباعی

مهرداد چترائی
ميرزامحمدصالح رضوی فرزند ميرزا محسن نّواب رضوی1 
كه هم خود وی و هم پدرش يعنی ميرزا محسن نّواب در 
رضوی  قدس  آستان  توليت  صفوی  اول  عباس  شاه  زمان 
است؛  كرده  تدوين  شعر  جنگ  سه  داشته  اند،  برعهده  را 
در يكی از اين جنگها كه به لطايف  الخيال موسوم است، 
و  كرده  جمع  الفبايی  ترتيب  به  را  فارسی  شاعران  اشعار 
در دو جنگ شعر ديگر، رباعيهای شاعران فارسی را مرتب 

نموده است.
«لطايف الخيال»2 را كه جنگی مفصل از ابيات برگزيدۀ 
شاعران فارسی است و بيش از 25 هزار بيت از شعر 1037 
شاعر را در بر دارد، در نوشتاری ديگر همراه با فهرست 
شاعران آن جنگ به تفصيل معرفی نموده  ايم و اين سطور 
به معرفی دو جنگ رباعی محمدصالح رضوی و رباعيهای 
جزء  آنها  بيشتر  كه  ــ  جنگ  دو  آن  در  اسماعيل  كمال 

رباعيات ديوان وی نيست ــ اختصاص دارد.

جواهرالخيال
اين مجموعۀ رباعی به ترتيب موضوعی تدوين يافته است 
و در 21 باب مرتب شده و هر باب دارای چندين فصل 

است:
ـ باب اول: در ذكر رباعياتی كه در معرفت  هللا گفته شده 

و در آن بيست و پنج فصل است.
و  عاشقی  و  عشق  باب  در  كه  رباعياتی  در  دوم:  باب  ـ 

معشوق حقيقی گفته شده و در آن نه فصل است.
ـ باب سوم: در ذكر رباعياتی كه در باب جرم و تقصير و 

نامۀ عمل و گناه و توبه گفته شده.
ـ باب چهارم: در ذكر رباعياتی كه در باب فضل و عطا و 

رحمت و عفو نامتناهی الهی و اميدواری گفته شده.
ـ باب پنجم: در ذكر رباعياتی كه در مناجات و از آن عالم 

گفته شده.
ـ باب ششم: در ذكر رباعياتی كه در شأن پيغمبر صلی  هللا و 
اميرالمؤمنين عليه  السالم و نجف  اشرف و كربالی معّال و 

در شأن ائمه گفته شده و آن هفده فصل است.
ـ باب هفتم: در ذكر رباعياتی كه در باب علم و هوش و 
باب  در  و  خموشی  و  و نادانی  مذهب جهل  و  عرفان 
زاهد و واعظ و پيش نماز گفته شده و آن چهار فصل 

است.
ـ باب هشتم: در ذكر رباعياتی كه در ذّم غرور و كبر و 
چهار  آن  در  و  شده  گفته  خودنمايی  و  خودپسندی 

فصل است.
ـ باب نهم: در ذكر رباعياتی كه در باب بخشش و كرم و 
اعانت و ذّم بخل و طمع و حرص گفته شده و در آن 

پنج فصل است.
ـ باب دهم: در ذكر رباعياتی كه در باب ذّم عالقه به دنيا 
نشدن  جمع  و  هوس  و  هوا  منع  و  بی  تعلقی  مدح  و 
دنيا و آخرت با هم و عبرت گفته شده و در آن هفت 

1. برای شرح احوال و آثار وی، نك: عالم  آرای عباسی، اسكندر بيك 
منشی، ج2، ص928؛ قصص الخاقانی، ولی قلی  بن  داود شاملو، 
ج1، ص205 تا ص212؛ فرهنگ سخنوران، عبدالرسول خيام پور، 
ج2، ص542؛ ريحانة االدب، مدرس تبريزی، ج3ـ4، ص434؛ 

زندگانی شاه عباس اول، نصرهللا فلسفی، ج2، ص555.
2. نسخه  ای از لطايف الخيال محمدصالح رضوی به شمارۀ 8217 در 
دارای  كه  می شود  نگهداری  اسالمی  شورای  مجلس  كتابخانۀ 
277 برگ است و در هر صفحۀ آن 27 سطر كتابت شده است. 
البته گاهی سطور بعض صفحات كمتر می  شود، چون بين ابيات 
شاعران گوناگون فاصله ای گذاشته شده است. خط نسخه نسخ 
معمولی است و كتابت آن بسيار پاكيزه و مرتب است. كاتب اين 

نسخه ماده تاريخ كتابت آن را چنين ذكر كرده است:
خـواهـی ار زيـن كـتـاب تـاريـخـش

شـد «گــل انــتـخــاب» تـاريـخـش
كه «گل انتخاب» سال 1104 را نشان می  دهد (چهارده سال پس 

از مرگ مؤلف).
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فصل است.
ـ باب يازدهم: در ذكر رباعياتی كه در مذّمت و ِشكوه از 
دنيا و فلك و چرخ و دهر گفته شده و آن ده فصل 

است.
ـ باب دوازدهم: در ذكر رباعياتی كه در مذّمت خلق و مدح 

دوری از ايشان گفته شده و آن شش فصل است.
سلوک  طريق  در  كه  رباعياتی  ذكر  در  سيزدهم:  باب  ـ 
فصل  پنج  آن  و  شده  گفته  زندگانی  وضع  و  مردم  با 

است.
جسم  مذّمت  در  كه  رباعياتی  ذكر  در  چهاردهم:  باب  ـ 
فصل  چهار  آن  و  است  عبد  ربط  مانع  چسم  آنكه  و 

است.
ـ باب پانزدهم: در باب جبر و اختيار و قضا و قدر خوف و 

رجا و در آن سه فصل است.
عالمی  از  يك  هر  كه  رباعياتی  ذكر  در  شانزدهم:  باب  ـ 

گفته شده.
ـ باب هفدهم: در احوال مختلف خود و شكوه از روزگار 

و زندگانی خود.
ـ باب هجدهم: در ذكر رباعياتی از عالم موعظه و پند و 

آن سه فصل است.
ـ باب نوزدهم: در ذكر رباعياتی كه در باب پيری و افسوس 

بر جوانی و مرگ گفته شده و سه فصل است.
ـ باب بيستم: در ذكر رباعياتی كه در باب می و شراب و 
ساقی و ُحسن و خط و خال و زلف گفته شده و 25 

فصل است.
ـ باب بيست و يكم: در ذكر رباعياتی كه به طريق تجنيس 

گفته شده.
مؤلف در اين مجموعه، پس از پايان باب بيست و يكم، تمام 
نام  ذكر  با  و  قافيه  ها  الفبايی  ترتيب  اساس  بر  را  رباعيها 
شاعر هر رباعی منظم كرده است؛ يعنی هم از نظر موضوع 
می  توان رباعي ها را جستجو كرد و هم از نظر ترتيب الفبايی 

قافيه  ها.
تاكنون دو نسخه از جواهرالخيال شناخته شده است 
كه يكی در كتابخانه آستان قدس رضوی به شمارۀ 298/7 
ش 267 است كه برگهايی از آغاز و انجام آن افتاده است 
قم  مرعشی  آيت هللا  كتابخانۀ  در  است  نسخه  ای  ديگر  و 
به شمارۀ 10673 كه مجموعۀ دو كتاب جواهرالخيال و 
معارج الخيال را در بردارد. در اين مجموعه از برگ 96 تا 

برگ  از  و  موضوعی)  ترتيب  (با  جواهرالخيال  برگ 179 
180 تا برگ 246 همان رباعيهای مندرج در جواهرالخيال 
است كه براساس ترتيب الفبايی قوافی (و بدون رباعيات 

مكرر) كتابت شده است.
عنوان  به  جواهر الخيال  آغاز  در  كه  يادداشتی  از 
كه  برد  پی  می  توان  است،  آمده  صفحه  يك  در  مقدمه 
ظاهراً چند صفحه  ای از ابتدای نسخه كه شامل فهرست 
اسامی شاعران بوده است افتاده، چون پس از آن مقدمۀ 
يك صفحه  ای چنين نوشته: «بدانكه اين مجموعۀ مسّمی 
به جواهر الخيال كه اقل خلق هللا، محمد صالح رضوی از 
ميان رباعيات شعرايی كه فهرست اسامی ايشان گذشت، 

انتخاب نموده ...» 
رباعيهای  كه  ــ  رباعيات  ترتيب  و  نظم  در  همچنين 
ذيل هر كدام از موضوعات دارای ترتيب الفبايی قافيه نيز 
هست ــ در همين مقدمه با ذكر مثالهای متعدد توضيح 
داده است و چنانكه خود گفته «... مدتهای مديد اوقات 
صرف نموده و زحمت بسيار كشيده كه اين مقدار رباعی 
بر  كه  گردانيده  مرتب  ترتيب  اين  به  را  آنها  و  تحصيل 

صاحب صحبتان آسان باشد...»
جنگها  گونه  اين  در  كمتر  كه  ديگر  مهم  بسيار  نكتۀ 
از  استفاده  با  را  رباعيات  وی  كه  است  اين  دارد  همانند 
نشانه  های خاصی كه خود وضع كرده است، ارزشگذاری 
نموده و در اين باره چنين توضيح داده است: «... و بدانكه 
آن  نشان  شده  گذاشته  نقطه  دو  كه  رباعی  هر  مقابل  بر 
است كه معنی آن تأملی دارد و آنچه سه نقطه گذاشته 
شده اشاره به اشكال است و آنچه در ميان چهار مصراع 
منتخب  منتخِب  كه  است  آن  نشان  شده  گذاشته  نقطه 

است...» 
نسخه  تصوير  در  نشانه گذاری  اين  صفحات  اغلب  در 
به طور واضح معلوم نيست، ولی در مقابل بعضی رباعيها 
مي توان اين عالمتها را ديد و همين شيوۀ مؤلف نشانۀ ذوق 

و شّم شعری اوست.

معارج الخيال
اين مجموعه نيز يك جنگ رباعی است كه محمدصالح 
رضوی ترتيب داده است و تفاوت آن با جواهرالخيال 
در اين است كه رباعيات معارج الخيال بر اساس ترتيب 
شده  تنظيم  رباعيها  آن  شعرای  تخلص  يا  نام  الفبايی 
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است. چنانكه گفته شد، نسخه  ای از اين جنگ رباعی 
كتابخانۀ  مجموعۀ 10673  در  جواهرالخيال  همراه  به 
حضرت آيت هللا مرعشی قم نگهداری می  شود؛ از ابتدای 
معارج الخيال  برگيرندۀ  در   96 برگ  تا  مجموعه  اين 
شاعران،  نام  الفبايی  ترتيب  به  جنگ  اين  در  است. 
شاعر  آن  منتخب  رباعيهای  يك،  هر  نام  ذكر  از  پس 
«عنايت  مجموعه  اين  شاعر  نخستين  است.  شده  ذكر 
است.  جرفادقانی»  «يقين  شاعر  آخرين  و  آشنا»  خان 
مؤلف برای دستيابی آسان تر به رباعيهای هر شاعر و در 
صورتی كه رباعيهای شاعری متعدد بوده است، ترتيب 
الفبايی قافيه  های رباعيات منتخب آن شاعر را رعايت 

كرده است.
از نكات ديگری كه هم در اين دو جنگ رباعی و هم 
در لطايف الخيال به چشم می  خورد، اينكه، مؤلف اين سه 
مجموعه، هر جا اشعاری از مولوی انتخاب كرده، به وضوح 
تخلص وی را «خاموش» آورده است كه بنابراين می توان به 
شهرت اين تخلص نزد قدما پی برد. مرحوم فروزانفر بنا بر 
قول مرحوم محمدباقر الفت اصفهانی، خاموش را تخلص 
جالل الدين  موالنا  زندگانی  (نك:  است  دانسته  مولوی 

محمد، ص4).
جواهرالخيال  رباعيات  گفت  می  توان  كلی  طور  به 
به  است.  همانند  تقريباً  معارج الخيال  رباعيات  با 
در  اسماعيل  كمال  از  رباعی   37 تعداد  مثال  عنوان 
بقيه  رباعی،  يك  جز  به  كه  است  آمده  جواهرالخيال 
در معارج الخيال تكرار شده است. از آنجا كه تعدادی 
از اين رباعيها كه در اين دو جنگ رباعی به نام كمال 
می  توان  نيامده،  شاعر  ديوان  در  است،  ثبت  اسماعيل 
حدس زد كه شايد نسخه  ای از ديوان كمال اسماعيل 
در دست محمدصالح رضوی بوده است كه به زمانۀ ما 
ـ چنانكه  نرسيده است؛ هر چند تعدادی از اين رباعيهاـ 
هم  ديگر  شاعران  به  منابع  بعضی  در  ــ  آمد  خواهد 

منسوب شده است.1 
1

روزی دو سه دست برگشايند تو را
انـدر بـد و نيـك آزمـايـنـد تـو را

گرد تو فلك حصـاری از آينه است
تا هـر چه كنی همان نمايند تـو را

كمال  ديوان  در  رباعی  اين   .181 برگ  جواهرالخيال، 

اسماعيل نيست.
2

بـر چـهـرۀ الله رنگـت ای دّر خـوشـاب
غمگين نشوی كه نرگست رفت به خواب

از سـاغـر نـاز هـر دو مـی مـی  خـوردنـد
بيـدار يكـی مانـد و يكـی رفت به خواب

كمال  ديوان  در   .172 و   167 برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل نيست.

3
گر مو به سر تو نيست ای ّدر خوشاب

آزرده مـبـاش يكـسـر مـو زيـن بـاب
تـو شعــلـۀ آتـشـی و روشـن بـاشـد

كـانـدر سـر شعـله مـو نمـی  آرد تـاب
اسماعيل  كمال  ديوان  در   .172 برگ  جواهرالخيال، 

نيست.
4

خال لبت ای دلبر شيرين حركات
عكس مگسی نشسته بر شاخ نبات

يا روح سكنـدر است كز تشنه لبی
جا كرده كنـار چشمـۀ آب حيـات

اسماعيل  كمال  ديوان  در   .170 برگ  جواهرالخيال، 
نيست.

5
گفتم كه چرا ماه تـو بر ميـخ گـريخت

از مشك همه غاليه بر روت كه بيـخت
گفتـا كه چو مشاطّه رخـم می  آراست

از هوش برفت و سرمه در آينه ريخـت
جواهرالخيال، برگ 170. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است (جمال خليل شروانی، تصحيح محمدامين رياحی، 

تهران، زوار، 1366ش).
اختالف  با  رباعی  اين  (ص323)  نزهة المجالس  در 
نزهة المجالس)  (مؤلف  شروانی  خليل  نام  به  جزئی، 
آمده است (رباعی شمارۀ 1731). در خالصة االشعار فی 
تبريز،  سفينۀ  در  (مندرج  تبريزی  ابوالمجد  الرباعيات 
برگ های 297 ب تا 307 الف) اين رباعی به نام مهستی 
1. رباعي های كمال اسماعيل در برگهای 65 و 66 معارج الخيال به 
همان  هم  مقاله  اين  در  كه  است  آمده  قافيه  ها  الفبايی  ترتيب 

ترتيب رعايت شده است.
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فارسی2،  ادبيات  بهارستان،  گنجينۀ  (نك:  است  آمده 
ص 115، رباعی 277، به كوشش بهروز ايمانی، تهران، 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

1384ش).
6

تركـم سـوی آمـاجـگه آمـد سـرمسـت
چـون غمـزۀ خود تير و كمانی در دست

هر تير كه چون منش ز خود دور انداخت
نـاالن نـاالن بـرفـت و در خـاک نشست

العلومی،  بحر  حسين  (تصحيح  برگ 174  جواهرالخيال، 
تهران، دهخدا، 1348ش).

اين رباعی در ديوان كمال اسماعيل (ص868، رباعی 
نزهة المجالس  در  همچنين  است.  آمده   (361 شمارۀ 
(ص444، رباعی شمارۀ 2749) بدون نام گوينده و نيز 
در خالصة االشعار فی الرباعيات (گنجينه بهارستان، ص 

142، رباعی شمارۀ 387) به نام مهستی آمده است.
7

عاشق كه هميشه حال او خسته خوش است
وز نيـك و بـد زمانـه وارستـه خـوش است

پـيـوستــه كـس خـوش نبـود در عــالـم
جـز ابـروی يار من كه پيوسته خوش است

جواهرالخيال، برگ 167. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است.

8
دست تو نه از رسيدن سنگ شكست

نـه از اثــر آه دل تـنـگ شـكـسـت
بستـی تـو حنـا بـر سـر انگشتـانـت

آن شاخ گل از گرانی سنـگ شكست
اسماعيل  كمال  ديوان  در   .172 برگ  جواهرالخيال، 

نيست.
9

اين كشته نگر كمال اسماعيل است
قـربان شدنش نه از ره تبديل است

قـربان تـو شد كمال انـدر ره عشق
قربان گشتن كمال اسماعيـل است

جواهرالخيال، برگ 193. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است.

10
بد اصل و گدا چو خواجه گردد نه نكوست

مـغـرور شــود نـدانـد از دشمـن دوسـت
گــر دايـــرۀ كــوزه ز گــوهـــر ســازی

از كـوزه همـان بـرون تـراود كه در اوست
كمال  ديوان  در   .193 و   144 برگهای  جواهرالخيال، 

اسماعيل نيست.
اين رباعی به نام بابا افضل كاشانی در مجموعۀ رباعيات 
او (ص 100) آمده است (رباعيات بابا افضل كاشانی، به 
تصحيح سعيد نفسی، چاپ 2، تهران، فارابی، 1363ش).

11
آن را كه زكـار بـد پشيـمـانـی نيـست

بــا او اثـــری ز لــطف يـزدانی نيست
غافـل شـدن و دل به جهـان بستن تـو

جز محض خـری و عيـن نـادانی نيست
جواهرالخيال، برگ 197. در ديوان كمال اسماعيل نيست. 
(اين رباعی در رباعيات بابا افضل كاشانی به نام بابا افضل 

آمده است، ص 93).
12

روزی كه فتـاد مهـرۀ چـرخ بـه گشـت
هر كس ز پـی نقش مـرادی مـی  گشت

القصـه چـو در ميـانه بـازی شـد راست
از شيعه دو شش فتاد و سنی سه پلشت

جواهرالخيال، برگ 198. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است.

13
ای روی تـو در لطـافـت آئينـه روح

خواهم كه قدمهای خيالت به صبوح
در ديـده كشـم ولـی ز خـار مـژه ام

ترسم كه شود پـای خيالت مجـروح
جواهرالخيال، برگ 200. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 

است.
رباعی  (ص329،  نزهة المجالس  در  رباعی  اين 
و  است  آمده  بيلقانی  شرِف  نام  به   (1779 شمارۀ 
نوشته:  چنين  رباعی  اين  دربارۀ  پانويس،  در  مصحح 
(ش431)  شمس  كبير  ديوان  در  معروف  رباعی  «اين 
نيز  و  شده  وارد  (ص374)  فاريابی  ظهير  ديوان  در  و 
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عرفات العاشقين  از  (ش721)  ابوسعيد  رباعيات  جزو 
نقل شده است.»

14
گـر درد كنـد پـای تو ای حورنـژاد

غمگين نشوی كه هرگزت درد مباد
آن درد من است بر منش رحم آمد

از بهـر شفـاعتـم به پـای تـو فتـاد
كمال  ديوان  در   .200 و   172 برگهای  جواهرالخيال، 

اسماعيل نيامده است.
15

نقـاش ازل ز عنـبـر ای حـورنـژاد
ابـروی دالرای تـو را خـم مـی  داد

يك قطره زكلك عنبرينش بچكيد
بر طـرف لب شكرفروش تـو فتـاد

كمال  ديوان  در   .200 170و  برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل نيامده است.

با  شمارۀ 1841)  رباعی  (ص336،  نزهة المجالس  در 
اختالفی اندک، به نام جمال اصفهانی است؛ ولی در ديوان 
جمال الدين عبدالرزاق نيامده. مصحح نزهة المجالس اين 
در  نيز  و  ملحقات)  (ص452،  ظهير  ديوان  در  را  رباعی 
يافته  گوينده،  نام  بدون  ص 1199)  (ج2،  مونس االحرار 
(گنجينۀ  فی  الرباعيات  خالصة االشعار  در  همچنين  است. 
شاعر  نام  بدون  شمارۀ 306)  رباعی  ص123،  بهارستان، 

آمده است.
16

هركس كه در آن قامت موزون نگرد
او را به قيـاس خـويش كوته شمـرد

چون روز نشاط و طرب ماست قدت
كوتاه نمـايد چـو بـه شـادی گـذرد

هم  اسماعيل  كمال  ديوان  در  برگ 171.  جواهرالخيال، 
نقل شده (ص871، رباعی شمارۀ 376).

17
گر فكر خط تـو در ضميـر انـدازد

از شـرم بنفشـه سـر به زير اندازد
چون ترک سياه مست قيقاج انداز

مـژگان تو برگشته كه تيـر انـدازد
كمال  ديوان  در   .203 و   168 برگهای  جواهرالخيال، 

اسماعيل نيامده است.
18

كی دست به زلف الله پوش تو رسد
يا لب بـه لب شكـرفـروش تـو رسد

كـوتـاه قـّد تـو بــرای دل مـاسـت
تا نـالـۀ زار مـا بـه گـوش تـو رسـد

كمال  ديوان  در   .204 171و  برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل نيامده است.

19
لعــل لـب او كـه درج گـوهـر بـاشـد

چون بوسه در او نهی چه در خور باشد
گـر خـرد نيـامـد لب او عيبـی نيست

يـاقـوت بـزرگ قيـمـتـی  تـر بــاشـد
كمال  ديوان  در   .205 و   169 برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل (ص948، رباعی شمارۀ 757) با اختالفی اندک 
آمده و در نزهة المجالس (ص402، رباعی شمارۀ 2404) 

نيز بدون نام گوينده آمده است.
 (2490 شمارۀ  رباعی   ،413 (ص  نزهة المجالس  در 

مصراعهای دوم و چهارم اين رباعی نقل شده است.
20

صـد بار وجود را به هـم بيخته  اند
تا هم چو تو صورتی برانگيخته  اند

سبـحـان هللا ز فـرق سـر تا پايت
در قالـب آرزوی مـن ريـختـه  انـد

كمال  ديوان  در   .207 و   166 برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل نيامده است. اين رباعی در نزهة المجالس (ص 
آمده  بيلقانی  مجير  نام  به   (1158 شمارۀ  رباعی   ،256

است.
21

آخر رقـمی ز مشك بر مـاه زدنـد
بر تنگ شكر مورچـگان راه زدنـد

آئينـه روی دوست زنـگـار گرفت
از بس كه بر او سوختگان آه زدند

كمال  ديوان  در   .208 و   170 برگهای  جواهرالخيال، 
بخش  (ج1،  مجمع الفصحا  در  است.  نيامده  اسماعيل 
نام  به  اول  مصراع  در  تغييری  اندک  با   (1254 ص   ،2

عسجدی مروزی آمده است.
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22
گفتـم سخنـت شكسته وش چون آيـد

بـا آنكـه همـه چـون در مكنـون آيـد
گفتا كه به اين دهان تنگی كه مراست

تـا نشـكنـمـش چگـونـه بيـرون آيـد
كمال  ديوان  در  و 215.  برگهای 169  جواهرالخيال، 
(ص408،  نزهة المجالس  در  است.  نيامده  اسماعيل 
نام  به  اندک  اختالفی  با   (2454 شماره  رباعی 
جمال الدين عبدالرزاق آمده است ولی در ديوان جمال 

نيست.
23

جانم به لب از لعل خموش تو رسيـد
وز لعـل خمـوش باده نوش تو رسيـد

گـوش تـو شـنيـده  ام كـه دردی دارد
درد دل من مگر به گـوش تـو رسيـد

كمال  ديوان  در   .216 و   172 برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل نيامده است.

24
بـر عـارض الله رنگـت اين رشـك قمـر

سـر بـر زده از جيـب سمـن سنبـل تـر
نی نی كه خطی كشيده گرد رخ خويش

تا حسـن از ايـن خـط ننهـد پـای به در
جواهرالخيال، برگ 218. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 

است.
25

جانـانه بلنـد و سـرفـراز اولـی تر
وز هر چه كند غمزه و ناز اولی تر

كوته نظری گفت دراز است قدش
او عمـر بلنـد است دراز اولـی تـر

جواهرالخيال، برگهای 172 و 218. در ديوان كمال 
(ص405،  نزهة المجالس  در  است.  نيامده  اسماعيل 
رباعی شمارۀ 2423) با اختالف اندک بدون نام شاعر 
به  هدايت،  رضاقلی  الفصحاء،  (مجمع  است  آمده 

كوشش مظاهر مصفا، تهران، اميركبير،1382ش).
26

ابرو نبود بر رخت ای غيرت حور
خم گشته ز باد دود شمع كافـور

نی نی غلطم كه از يد كاتب صنع
بسم اللهی است بر سر سورۀ نـور

كمال  ديوان  در   .218 و   168 برگهای  جواهرالخيال، 
اسماعيل نيست.

27
بر عارض الله رنگت ای بدر منير

چوگان گويم زلف تو را يا زنجيـر
چون گوی دلم ربود گفتم چوگان

چون پای دلم ببست گفتم زنجير
كمال  ديوان  در   .219 و   171 برگهای  جواهرالخيال، 

اسماعيل نيست.
قافيۀ اين رباعی خالی از اشكال نيست؛ شايد در اصل 

به گونۀ ديگری بوده است.
28

با دشمن و دوست انس گيريم چو شمع
نقش همـه كس فـرا پذيـريـم چو شمع

عّشـاق زمـانـه ايـم و شـرط است كه مـا
آن دم كه نسوزيـم بميـريـم چـو شمـع

جواهرالخيال، برگ 112. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است.

29
بـر عـارض الله رنگـت ای سرو روان

آن نيست نشـان آبلـه گشتـه عيـان
از بس كه به خوبی شده انگشت نمـا

ز آسيب اشارت به رخت مانده نشان
كمال  ديوان  در   .233 و   172 برگهای  جواهرالخيال، 

اسماعيل نيامده است.
30

رويت دريای حسن و لعلت مرجان
زلفت عنبر، صدف دهن، ُدر دندان

ابرو كشتـی و چيـن پيشانی مـوج
گرداب بال غبغب و چشمت طوفان

اسماعيل  كمال  ديوان  در   .166 برگ  جواهرالخيال، 
نيست.

رباعيات  جزء  را  رباعی  اين  نفيسی  سعيد  مرحوم 
اشعار  و  احوال  و  زندگی  (محيط  است  آورده  رودكی 

رودكی، تهران، اميركبير، 1300ش، ص 516).
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31
ای كرده ميان ديده چون نور وطن

شـد كعبـه ز يمن قدمت ديدۀ من
هر سو مژه  ها صف زده چون اهل طواف

افتـنـد بـه سجـدۀ تـو هـر چشـم زدن
اسماعيل  كمال  ديوان  در   .168 برگ  جواهرالخيال، 

نيست.
32

مهـر تو ز تن بـردن نخـواهـد رفتن
تا جان ز بدن بـرون نخـواهـد رفتن

گفتنی كه برون كن از دلت مهر مرا
اين از دل من بـرون نخـواهـد رفتن

جواهرالخيال، برگ 177. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است.

33
ای روی تو همچو مشك زلف تو چو خون

می  گـويـم و مـی آيـمـش از عهـده بـرون
رو مشـك ولـی نـرفتـه در نـافـه هـنـوز

خـون زلــف ولـی آمـده از نـافـه بــرون
جواهرالخيال، برگ 166. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 

است.
با   (1267 شمارۀ  رباعی  (ص269،  نزهة المجالس  در 

اختالف، بدون نام گوينده آمده است.
34

در مكتـب حسـن روزی از نيـم نگـاه
می  داد ز نرگس به سمن آب آن مـاه

يك قطره اشك ريخت بر پشت لبش
از نازكـی ای كه داشت گـرديد سيـاه

اسماعيل  كمال  ديوان  در   .170 برگ  جواهرالخيال، 
نيست.

35
مـی  آيـد و چهـره از عـرق تـر كرده

چوگان به كف و اسب ز جا بر كرده
انـدر خـم زلـفــهـای گـردآلـودش

دلهای شكسته خاک بـر سر كـرده
جواهرالخيال، برگهای 166 و 242. در نزهةالمجالس 

(ص378،  است  آمده  اسماعيل  كمال  نام  به  هم 
اسماعيل  كمال  ديوان  در   .(2197 شمارۀ  رباعی 
نيز با اندک اختالفی آمده است (ص946، شمارۀ 

.(750
36

ای شوخ كه در حسن و لطافت ماهی
هـر چنـد كـه كـوتـاه قـدی دلخواهی

شـاخ گلـی از پستی خـود عـار مـدار
عمـر منـی از بهـر هميـن كـوتـاهـی

جواهرالخيال، برگ 172. در ديوان كمال اسماعيل نيامده 
است.

است  ترتيبی  اساس  بر  شده  نقل  رباعی  سی وشش 
رضوی،  صالح  محمد  معارج الخيال  مجموعۀ  در  كه 
در زير نام «كمال اسماعيل مشهور به خّالق المعانی» 
ذكر شده است كه ما در زير هر رباعی جای آن را 
 36 اين  جز  به  داده  ايم.  نشان  نيز  جواهر الخيال  در 
رباعی، يك رباعی هم در جواهرالخيال به نام كمال 
اسماعيل آمده است كه در معارج الخيال نيامده و آن 

اين است:
37

ای زلـف مسلسلت بـالی دل من
وی لعل لبت گـره گـشای دل من

من دل به تو داده  ام برای دل تـو
تو دل به كسی مده برای دل من

جواهرالخيال، برگ 166. در ديوان كمال اسماعيل 
نيامده است. اين رباعی در ديوان اميرشاهی سبزواری 
اميرشاهی  (ديوان  است  آمده  وی  نام  به  (ص109) 
سبزواری، تصحيح سعيد حميديان، تهران، ابن سينا، 

1348ش).
جنگ  اين  دو  در  رباعی   37 مجموعۀ  ترتيب  بدين 
رباعی به نام كمال اسماعيل اصفهانی آمده است كه چهار 
رباعی از اين رباعيات در ديوان كمال اسماعيل هست و 
آن  ديوان  در  شده  چاپ  رباعيات  جزء  ديگر،  رباعی   33
شاعر نيامده است؛ هر چند كه در انتساب تعدادی از اين 

33 رباعی به كمال اسماعيل اصفهانی ترديد وجود دارد.
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دو كتابي كه سعدی و ايرج ميرزا 
نام آنها را فراموش كرده  اند 

وحيد سبزيان پور1
يك. داستان خواب ديدن مردی شيطان را

سعدی در بوستان، داستانی نقل كرده، می گويد نام كتاب 
را فراموش كرده ام: 

نــدانــم كجــا ديـــده ام در كتــاب
كه ابليس را ديد شخصی به خـواب

به قامت صنـوبـر به طلعـت چـو مـاه 
بــرازنــدۀ بــزم و ايــوان و گـــاه

فرا رفت و گفت ای عجب ايـن تويـی
فـرشتـه نبـاشـد بـديـن نيـكويــی 

نظــر كـرد و گفـت: ای نظيـر قمــر 
نـدارنـد خـلـق از جمـالـت خـبــر

تـرا سهمـگـيــن روی پنـداشـتـنــد
به گـرمـابـه در زشـت بنـگـاشتنـد

بخنديد و گفت: آن نه شكل من است 
و ليكن قلم در كف دشمـن است 

(بوستان) 
در هيچ يك از منابع در دسترس اين مقاله، اشاره ای به 

منبع اين حكايت نشده است. 
حكايت  اين  شرح  در  خطيب رهبر  و  خزائلی  يوسفی، 
سعدی  شدۀ  فراموش  كتاب  نام  به  اشاره ای  بوستان،  از 
ايرانی  انديشۀ  و  فكر  يك  مثل،  اين  ريشۀ  اما  نكرده اند. 
است، يا دست كم در فرهنگ ايرانيان قبل از اسالم وجود 
داشته است، زيرا ثعالبی شاعری به نام ابوالفضل السكری 
المروزی را نام می برد كه ضرب المثلهای ايرانی را به عربی 
مذكور  شاعر  ابيات  از  يكی  زير  بيت  است.  كرده  ترجمه 

است كه به اعتقاد ثعالبی از حكمتهای ايرانيان است: 
ما أقبـح الشيطـان لكّنه

ليس كما ينقش أو يذكر
(ثعالبی 1403: 102/4)

گفته  كه  آنگونه  ولی  است  زشت  شيطان  چقدر  ترجمه: 
بيشتر  اطالع  (برای  نيست  می شود  نقاشی  يا  و  می شود 
از ريشۀ ايرانی اشعار شاعر مذكور، نك: آذرنوش 1386: 

214ـ215). 

عربی  منابع  با  سعدی  آشنايی  به  توجه  با  بنابراين 
می توان حدس زد كه منبع فراموش شدۀ سعدی در نقل 
اين داستان، كتاب يتيمة الدهر اثر ثعالبی است كه حدود 

دو قرن قبل از سعدی می زيسته است. 

دو. داستان دو روباه در اشعار ايرج و منطق الطير 
ايرج ميرزا در مثنوی عارف نامه داستان دو روباه نر و ماده 
را باز می گويد كه به دام صيادی می افتند، يكی از آن دو 
می پرسد: پس از اين كجا يكديگر را خواهيم ديد؟ ديگری 
می گويد: در دكان پوستين فروشان. ايرج ميرزا در ابتدای 
اين حكايت می گويد: نمی دانم اين داستان را كجا خوانده 

يا شنيده ام.
نـدانـم در كـجـا ايـن قصـه ديـدم

و يـا از قـصـه پــردازی شـنـيـدم 
كـه دو روبـه يكـی ماده يـكـی نـر

به هـم بودنـد عمـری يار و همسـر 
ملك با خيـل، تازان شد به نخجيـر

كشيـدنـد آن دو روبـه را به زنجيـر 
چـو  پـيـدا گشـت آغـاز جــدايـی

عيـان شـد روز خـتــم آشنــايــی 
يكی مويه كنان با جفت خـود گفـت

كه ديگر در كجـا خواهيم شد جفت
جـوابـش داد آن يك از سـر ســوز

هـمـانـا در دكـان پـوسـتـيـن دوز 
(ايرج ميرزا)  
در منابع فارسی، اين داستان در منطق الطير آمده است:  

آن دو روبه چون به هم همبر شدند
پس به عشرت جفت يكـديگر شدنـد  

خسـروی در دشت شد با يـوز و بـاز 
آن دو روبــه را ز هـم افـكنــد بــاز  

ماده می پرسيد ز نر كای رخنه جـوی 
ما كجـا با هـم رسيـم آخـر بگـوی؟  

گفـت مـا را گــر بـود از عمـر بـهـر
در دكــان پـوستـيـن دوزان شـهـر 

(عطار)  
محمدجعفر محجوب (1356: 91) در تعليقات خود 
نكرده  اشاره  داستان  منبع  به  ميرزا  ايرج  اشعار  بر 

.wsabzianpoor@yahoo.com 1. دانشيار دانشگاه رازى
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است. دروديان (111:1380) منبع آن را منطق الطير 
عطار و  حلبی (1358: 9) منشأ الهام آن را محاضرات 
ثَعلبان  َصيَّاٍد  َشِرِك  فِی  «َوَقَع  است:  دانسته  راغب 
فقاَل أحُدهما لَِصاِحِبه: يا أَِخی أيَن تََری نَلَتِقی؟ قاَل 
فِی الَفرائين بعَد ثالثِة أياٍم.» دو روباه در دام صيادی 
افتادند يكی به ديگری گفت: ای برادر گمان می كنی 
كجا يكديگر را ببينيم؟ گفت: سه روز ديگر در دكان 

پوستين فروشان. 
داستان  مأخذ    (622  :1383) كدكنی  شفيعی 
سمعانی   روح االرواح  را  منطق الطير  در  مذكور 
دانسته است. گوهرين، خاتمی و برزی در شرح خود 
داستان  اين  منبع  بارۀ  در  توضيحی  منطق الطير  بر 
هرچند  كه  است  اين  تأمل  قابل  نكات  از  نداده اند. 
راغب (وفات: 502 ق) مقدم بر سمعانی (وفات: 534 
ق) بوده ولی به نظر می رسد منبع راغب نيز كتاب 
بوده   (285/5) توحيدی  ابوحيان  الذخائر  و  البصائر 
وفات  400ق  سال  در  راغب  از  قبل  قرن  يك  كه 

نموده است. 

منابع 
عربي،  و  فارسی  ميان  چالش  آذرتاش، 1386،  آذرنوش، 

تهران.
عنی  الذخائر،  و  البصائر   ،1964 ابوحيان،  التوحيدی، 

بتحقيقه و التعليق عليه ابراهيم الكيالنی. 
محاسن  في  يتيمةالدهر   ،1403 ابومنصور،  الثعالبي، 
أهل العصر، شرح و تحقيق مفيد محمد قميحة، بيروت، 

لبنان.
فارسی،  ادب  خواندنيهای   ،1358 علی اصغر،  حلبی، 

تهران.
شعر  مضامين  سرچشمه های   ،1380 ولی هللا،  دروديان، 

ايرج ميرزا، تهران.
و  تصحيح  مقدمه،   ،1383 محمدرضا،  كدكنی،  شفيعی 

تعليقات بر منطق الطير، تهران. 
محجوب، محمدجعفر، 1356، تحقيق در احوال و آثار و 
افكار و اشعار ايرج ميرزا و خاندان و نياكان او، تهران.

تبار َرْشوندی ميرزا كوچك خان جنگلی 
(1260- 11 آذر 1300ش)

عنايت هللا مجيدی*
اَلَموت، در جنوب دريای كاسپين و در جوار شهرهای شمالی 
ديگر،  عبارت  به  دارد.  قرار  گيالن  شهرهای  ويژه  به  ايران 
الموت، از راه سه هزار و دو هزار به شهسوار در شرق، و از 
راه قديمی انبوه ـ ديلمان به الهيجان و رشت در غرب، با 
تمامی شهرها و قصبات درون اين خطۀ جغرافيايی از شمال 
ايران همجوار است و بنا بر شواهد، از زمان های دور تاكنون 
است.  بوده  خويشاوندی  و  ارتباط  دارای  آنجا  مردمان  با 
بی ترديد اين همجواری و موقعّيت خاص جغرافيايی منطقۀ 
الموت، از توجه نيروهای نهضت جنگل دور نمانده بوده است 
به  طبيعی  امری  نيز  آن  از  سامان  اين  مردم  تأثيرپذيری  و 
نظر می آيد. درخور توجه است كه به سبب همين موقعيت 
نهضت  فعاليت  با  آن  نزديكی  و  الموت  منطقۀ  جغرافيايی 
جنگل در گيالن شرقی،بخشی از قوای سپهساالر تنكابنی ــ 
برای حفظ امنيت در مناطق مورد عالقۀ خود در شمال ــ 
و نيز قوای دولت مركزی برای درهم شكستن نهضت جنگل 
در مناطق همجوار با الموت از طريق همين منطقه به شمال 
ايران گسيل شده است؛1 اما جای بسی دريغ است كه تاكنون 
پژوهشگران  قلم  به  جامع  و  محققانه  تك نگاری  يك  حتی 

دربارۀ نقش اين منطقه و نهضت جنگل ارائه نشده است. 
اگر گزارشهای روزانۀ عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور 
حاكم الموت به دست ما نرسيده بود، بی گمان بخشی ــ 
به  كه  منطقه  اين  مردم  تاريخ  از  ــ  قرن  نيم  به  نزديك 
مانده  فرو  ابهام  در  يكسره  می شود،  مربوط  دوره  همين 
شخصيت  دو  اجماالً  قاجاری  حاكم  اين  گزارش  از  بود. 
يا جريان در ارتباط با نفوذ جنبش جنگل در الموت باز 

شناخته می شود: 
نخست، امير اسعد خلعت بری، فرزند محمد ولی خان 
سپهساالر تنكابنی، كه مقر حكومت او در رودبار الموت 
حفظ  و  كوچك خان  ميرزا  با  هم واليتی  سبب  به  و  بود 

* رئيس كتابخانه مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
1. الموتی، ضياءالدين، قيام مسلحانۀ دهقانان الموت، تهران: 1359، 

ص 109-112؛ سالور، روزنامۀ خاطرات، ج 7، ص 5575
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موقعيت و منافع خود در رودبار و شمال ايران، سرانجام 
می ديده  ناگزير  ميرزا  با  هم سويی  و  همكاری  به  را  خود 

است. 
دوم، عين السلطنه قهرمان ميرزا كه به سبب اختالفات 
ِملكی با مردم منطقه، می كوشيد تا حوزۀ حكومتی خود 
از  معنا  اين  دارد.  نگاه  دور  جنگل  نهضت  جريان  از  را 
نوشته های او به روشنی فهميده می شود. به رغم اين دو 
جريان، نشانه هايی از ارتباط و همكاری نزديك برخی از 
مردم رودبار الموت با اين نهضت و نقشی كه ايفا كرده اند 

در دست است.1 
پس از اين مقدمۀ كوتاه، به موضوع اين گفتار، يعنی 
انتساب تبار ميرزا كوچك خان به طايفۀ ُكرد رشونِد الموت 
می پردازم كه نخستين بار و در مقدمۀ كتاب مجمل رشوند، 
به اشارتی دربارۀ آن اكتفا كرده بودم؛2 اما اكنون با يافتن 
چند منبع معتبر، به نظر می رسد طرح مطلب و داوری در 
بارۀ اين انتساب، امكان پذير شده است. گزارشهای مربوط، 

با رعايت ترتيب تاريخی، نقل و بررسی می شود. 
ميرزا  رشوندی  «تبار  باب  در  گزارش  نخستين 
سالور  ميرزا  قهرمان  عين السلطنه  آِن  از  كوچك خان» 
عز الدوله،  ميرزا  عبدالصمد  فرزند  (1250-1324ش) 
تا  از 1312  او  است.  قاجار،  شاه  ناصرالدين  بزرگ  برادر 
1355ق حاكم و مالك 44 آبادی از بخش الموت بود،3 
ده  سودمند  و  مفصل  خاطرات  روزنامۀ  در  عين السلطنه 
جلدی خود، كه آن را در مدت اقامت در الموت به رشتۀ 
تحرير كشيده است و از مهم ترين منابع مربوط به وقايع 
بيان  ضمن  می آيد،  شمار  به  سالهای (1299-1364ق)4 
اخبار منطقه، وقايع نهضت ميرزا كوچك خان و تأثير آن 
را در اين خطه با دقت ضبط و گزارش كرده است و از اين 

جهت مرجعی يگانه است. 
عين السلطنه از انتشار اخبار  چنانكه گفته شد ظاهراً 
در  ناامنی  به  او  نظر  به  كه  الموت  در  ميرزا  به  مربوط 
ناخشنود  می افزود،  او  مشكالت  بر  و  می زد  دامن  منطقه 
بوده است. وی ضمن وقايع 16 جمادی الثانی 1336ق با 
می نگارد:  چنين  است»  رشوند  كوچك خان  «ميرزا  عنوان 
«در رودبار كه رفتم گفتند ميرزا كوچك خان اصًال رشوند 
است؛ از رشوندهای رودبار كه سابقاً جمعی از آنها به رشت 
رفته توطن اختيار كردند، ليكن خودش مايل نيست به اين 
سمت معرفی شود. اين مسئله را هم ساالر سعيد (رشوند) 

از رشوندهای رشت كشف نموده بود. من به ميرزا اسحق5 
قسم دادم به رشوندهای الموت نگويد كه اين هم مزيد بر 
علت خواهد گرديد. من همين قدر می دانم هر آشوبی، هر 
انقالبی، هر هرزگی، هر جنگی در ايران واقع شود من و 
الموت و الموتی از آن مستثنی نمی باشيم و آخرش نصيب 

و قسمتی به ما عايد می شود.»6 
ظاهراً اهميت اين خبر خاص، از نظر تيزبين مصححان 
روزنامۀ خاطرات عين السلطنه دور نمانده است، به طوری 
را  آن  ضرورتاً  خود  سودمند  مقدمۀ  در  افشار  ايرج  كه 
برجسته ساخته و آورده است: «بخش عمده ای ازين جلد به 
حوادث جنگل يعنی نهضت ميرزا كوچك خان اختصاص 
دارد. طبق نوشته ای از همين كتاب ميرزا كوچك خان از 

مردم رشوند بود.»7
خّياط  حسين  ميرزا  آِن  از  ارزشمند  گزارش  دومين 
از  او  است.  (1254-1320ش)  ــ  قزوينی  فرنيای  ــ 
مبارزين انقالب مشروطيت، عضو حزب دموكرات و حزب 
سوسياليست بود. افزون بر اين از نخستين ياران نزديك 
ميرزا كوچك خان جنگلی و از اعضای هيئت اتحاد اسالم 
نهضت  پايان  تا  آغاز  از  كه  می رفت  شمار  به  نهضت  آن 
و  داشت  همكاری  پيوسته  خان  كوچك  ميرزا  با  جنگل 
از  او  می آمد.  شمار  به  نهضت  اين  برجستۀ  چهره های  از 
دوستان عارف قزوينی نيز بود و به خواست او به رودبار 

نهضت  با  الموتی  فعاالن  از  تن  چند  همكاری  باب  در  مشخصاً   .1
سيد  الموت،  دهقانان  مسلحانۀ  قيام  كتاب  در  اشاراتی  جنگل، 
ضياءالدين الموتی (تهران، 1359ش، ص 104، 136)، نيز در 
روزنامۀ خاطرات عين السلطنه، مجلدات هفتم و هشتم گزارش 

شده است.
2. مجيدی، عنايت هللا، شناختی از ايل و خاندان رشوند، مقدمه بر 
مجمل رشوند، تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب، 1376ش، ص 

بيست و نه.
مجلۀ  الموت»،  تيولی  آباديهای  «سرنوشت  عنايت هللا،  مجيدی،   .3

انجمن، ش 18 (تابستان 1384): 81ـ96.
4. سالور، قهرمان ميرزا، روزنامۀ خاطرات عين السلطنه قهرمان ميرزا 
تهران،  ج،  افشار، 10  ايرج  و  سالور  مسعود  كوشش  به  سالور، 

اساطير، 1374ـ1380ش. 
5. مقصود، ميرزا اسحاق وزير است كه بخشی از امالک الموت خود 

را به سپهساالر فروخت. 
6. سالور، همان، 5147/7.

7. سالور، همان، ص هشت ـ نه (مقدمه).
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الموت سفر كرد و اطالعاتی دربارۀ مراغيان ــ كه عارف با 
آن طايفه منسوب است ــ برايش فراهم آورد و از همين 
حسين  ميرزا  پيوست.1  جنگل  نهضت  به  رودبار  منطقۀ 
خياط در خاطرات خود، كه در 1312ش آن را به رشتۀ 
تحرير كشيده، آنجا كه فرجام تلخ ميرزا كوچك  خان را 
رشوندهای  با  وی  خويشاوندی  موضوع  می كند،  گزارش 
رودبار را بی ابهام و صريح چنين متذكر می شود: در تاريخ 
ميرزا  كه  رسيد  خبر  1340ق  سال  ربيع الثانی  چهارم 
ايران،  دولت  مهاجم  قوای  با  تصادم  هنگام  كوچك خان 
در كوره های ييالق بين ماسال و خلخال از زحمت سرما 
جدا  بدن  از  خلخاليها  را  او  سر  و  گفت،  وداع  را  دارفانی 
كرده و به طهران می برند؛ و پس از تحقيق معلوم شد كه 
جسدش را در قريۀ خانقاه خلخال مدفون ساخته اند. بلی 
عاقبت كوزه در راه آب خواهد شكست. ميرزا كوچك  خان 
اسمش ميرزا يونس، پسر ميرزا بزرگ از طايفۀ رشوند، از 
سال 1298  تولدش در  قزوين است.  اهالی بلوک رودبار 
در محلۀ اوستاسرای رشت، وفاتش در سال 1340ق واقع 

شد.»2
هبة هللا بن  (بن  محمد  سيد  آِن  از  گزارش  سومين 
الموسوی  قزوينی)  حسينی  سيدرفيع  ميرزا  عالمه 
تا  است.  1296ق)  (تولد  بحرالعلوم  به  معروف  القزوينی 
از  است،  اثر  چند  صاحب  او  كرده ام،  جست وجو  كه  آنجا 
حوادث  القدسية،4  مواهب  واليت،3  شريفۀ  رسالۀ  جمله: 
البلدان،7  اوزان  رسالۀ  تبريزی،6  آتشكدۀ  نخبة  االيام،5 

رسالۀ اوكيان،8 و تاريخچۀ ميرزاكوچك  خان.9 
سيدمحمد بحرالعلوم در كتاب تاريخچۀ ميرزاكوچك 
ميرزاكوچك  داستان  وقايع  شاهد  كه  است  مدعی   خان 
مدارک  از  را  خود  كتاب  مطالب  يا  و  است  بوده   خان 
تحرير  و  آورده  فراهم  ربيع الثانی 1370ق  در 25  معتبر 
كرده است.10  الزم به يادآوری است كه او نسبت به ميرزا 
كوچك نظر خوبی نداشته است. اينك گزارش بحرالعلوم: 
ميرزابزرگ  و  بزرگ  ميرزا  پسر  خان  «ميرزاكوچك 
پسر ميرزا يونس است. ميرزا يونس اصًال از ايل َرْشَوند 
جانب  به  قزوين  مختصر  پست  ايالت  از  يكی  كه  بوده 
اَلموت می باشد؛ و ميرزا بزرگ كه از عهد پدر در قزوين 
شهر  به  مستوفی  عبدالوهاب  ميرزا  عصر  در  می زيسته، 
رشت رفته داخل در خدمت وی شد و از قصبۀ فوَمن 

دختری بگرفت. از او چند فرزند ذكور و اناث به وجود 
و  ناميد  يونس  خود  پدر  اسم  به  را  بزرگتر  پسر  و  آمد 
كوچك  ميرزا  و  آقا  كوچك  را  وی  اوقات  بيشتر  چون 
او  اصلی  نام  كرده  تبعيت  نيز  مردم  لذا  می خواندند، 

مهجور و به نام مزبور مشهور گشت.»11 
دربارۀ نوشتۀ بحرالعلوم چند نكته درخور توجه است: 

كه  پدربزرگش  نام  از  را  خود  نام  ميرزاكوچك  خان،   .1
يونس بوده گرفته بوده است؛ 

2. مادر ميرزاكوچك خان اهل فومن بوده است؛ 
از  ــ  كوچك  ميرزا  پدر  ــ  بزرگ  ميرزا  هجرت  زمان   .3
عبدالوهاب  ميرزا  عهد  به  رشت  به  الموت  يا  قزوين 

مستوفی رشتی12 باز می گردد. 
حال با توجه به اطالع اخير، ببينيم ميرزا بزرگ در چه 

تاريخی به رشت رفته بوده است؟ 
آقا  ميرزا  به  معروف  گيالنی  حسين  محمد  ميرزا 
كارگزاران  شمار  در  1212ق  تا   1183 از  رشتی  بابا 
(در مقام نيابت و وزارت) امير هدايت  هللا خان فومنی 
و امير سليمان خان اعتضادالدوله حكمران گيالن قرار 
خان  عبدالوهاب  ميرزا  سالها  همين  ميانۀ  در  داشت. 
1. عارف قزوينی، ابوالقاسم، خاطرات عارف قزوينی، به كوشش مهدی 
نورمحمدی: با مقدمۀ ايرج افشار، تهران، سخن، 1388ش، ص 

85ـ90.
2. فرنيا، حسين، من و آزادی: خاطرات ميرزا حسين خياط (فرنيا) 
از دوستان عارف قزوينی و ميرزا كوچك خان. به كوشش مهدی 

نور محمدی، تهران، سخن، 1388ش، ص 121.
3. طهران، 1325ش، سربی، رقعی، 72 ص.

4. طهران، 1324ش، سربی، رقعی، 177 ص.
5. منزوی، احمد، فهرستوارۀ كتابهای فارسی، تهران، 613/1؛ گلريز، 
محمدعلی، مينودر يا باب الجنة قزوين، قزوين، طه، 1368ش، 

312/2، آغابزرگ طهرانی، الذريعه، 94/7.
6. آغا بزرگ طهرانی، الذريعه...، 91/24.

7. آغا بزرگ طهرانی، همان، 476/2؛ گلريز، مينودر... ، 645/2. 
8. آغا بزرگ طهرانی، همان، 480/2؛ گلريز، مينودر... ، 645/2.

9. نسخۀ خطی كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ش 15515، تحرير 
25 ربيع الثانی 1370ق، 28 ص.

10. همان، ص 28.
11. همان، ص 1.

12. نيز نك: شايسته، فريدون، نهضت جنگل از آغاز تا فرجام، رشت، 
فرهنگ ايليا، 1385ش، ص 11.
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مستوفی رشتی در سايۀ حمايت ميرزا آقا بابا استيفای 
حقوق ديوانی را در شهر رشت بر عهده داشت. از محرم 
ميرزا  رشتی،  بابای  ميرزا  بركناری  از  پس  1212ق، 
رشت  امور  زمام  او  جای  به  مستوفی  خان  عبدالوهاب 
ميرزا  ديگر  داماد  دو  كمك  به  او  گرفت.  دست  در  را 
بابای رشتی يعنی حاج يوسف خان (كالنتر كل واليات 
بزرگ  علمای  (از  حسين  ميرزا  مال  حاجی  و  گيالن) 
بر  آثار  و  خدمات  شد.  قدرتی  و  نفوذ  صاحب  منطقه) 
جا مانده از او (مسجد، مدرسه و تكيه) حكايت از اين 
دارد كه زمانی طوالنی در آن مقام باقی بوده است. مثًال 
در موضوع قتل كاظم خان حاكم ماسال در 1277ق 
مقتول  ماترک  ديوانی  حقوق  استيفای  در  او  دخالت 
نشان دهندۀ حضور و تصدی وی در ديوان رشت است.1 
تاريخ به بعد اطالعی از سرنوشت او نداريم. با  از اين 
توجه به تاريخ تولد نخستين فرزند ميرزا بزرگ، يعنی 
ميرزا كوچك خان در 1298ق و اينكه به فرض هنگام 
تولد ميرزا، پدرش بيست ساله بوده، شايد بتوان گفت 
رشت  به  قزوين  يا  الموت  از  بزرگ  ميرزا  رفتن  تاريخ 
ميرزا  خدمت  در  آنجا  استيفای  ديوان  در  اشتغال  و 
عبدالوهاب خان مستوفی، بعد از 1280ق بوده است. 

ميرزا  رشوندی  تبار  دربارۀ  خبر  چهارمين 
سرداری  رشوند  خان  رحيم  محمد  نظر  كوچك خان، 
رشوند  معتمدين  از  كه  وی  است.  (1295ـ1385ش) 
به  هنوز  او  سودمند  بسيار  خاطرات  و  است  شمار  به 
چاپ نرسيده، معتقد است كه طايفۀ ميرزايی (طايفۀ 
ميرزاكوچك  خان) يكی از طوايف رشوند رودبار الموت 

است كه از شهرستان رودبار به رشت رفته اند.2 
رشوند3  اشرف الملوک  به  متعلق  روايت  پنجمين 
رشوند  خان  محمدرحيم  فرزند  1326ش)،  (متولد 
سرداری است. وی كه در باب خانواده و طايفۀ رشوند 
رودبار، از زمان محمد زمان خان تا هم اكنون اطالعات 
بزرگ  ميرزا  است  معتقد  دارد،  حافظه  در  ارزشمندی 
روستای  رشوندهای  از  كوچك خان،  ميرزا  پدر  رشوند 
شهرستان رودبار الموت است و با يكی از رشوندهای 
همين آبادی ازدواج كرده بوده است؛ و يكی از نوادگان 
ميرزا بزرگ نيز به نام كبری خانم در عمارلو با عموزادۀ 

ساالر نصرت عمارلويی عقد ازدواج بسته بوده است. 

آثار  مجموعه  كتاب  مصحح  ــ  مجاهد  احمد  نظر 
می افزايد  گزارشها  اين  بر  را  ــ  غزالی  احمد  فارسی 
خبرنامه های  نخستين  از  يكی  در  است  معتقد  كه 
نهضت جنگل، گزارشی در باب احوال و خاندان ميرزا 
كوچك خان و انتساب او به ايل ُكرد رشونِد الموت ديده 
و خوانده است كه اميدوارم روزی بدان دسترسی پيدا 

كنم. 
نكتۀ ديگری كه در پايان ذكر آن را بی فايده نمی بيند 
اين است كه از گزارش سيدمحمد بحرالعلوم برمی آيد 
كه نام يونس، نخست نام پدربزرگ ميرزا كوچك بوده 
او  بر  را  پدربزرگش  نام  شد  زاده  ميرزا  چون  و  است 

نهادند.
لقب «ميرزا» هم كه در آغاز نامهای اين خانواده 
خط  و  سواد  داشتن  سبب  به  بايد  می شود  ديده 
خوش بوده باشد كه می توانسته اند در دستگاه ميرزا 
عبدالوهاب مستوفی رشتی نقش دبيری و منشيگری 
خان  محمدعلی  كه  احوالی  شرح  در  كنند.  ايفا  را 
رشوند از خود نوشته است، مطلبی است كه با سه 
موضوع ــ يونس، ميرزا و ميرزايی ــ ارتباطی برقرار 
شهرستان  رودبار  از   ...» می خوانيم:  هم  با  می سازد. 
از راه بهرام آباد به شهر [قزوين] رفته [پيرامون سال 
1237ق] در مدرسۀ موالويردی خان با دو نفر نوكر 
بودند  شده  نوكر  از  يكی  كه  شعبان  ميرزا  ولدان  از 
خود  هم درس  خوشنويس  نام  يونس  ميرزا  يكی  و 

ساخته ...»4 
با فرض كه اين ميرزا يونس خوشنويس پدربزرگ 
ميرزابزرگ باشد كه از لحاظ زمانی هم درست می آيد، 
خواهد  خان  كوچك  ميرزا  جّد  شعبان  ميرزا  وقت  آن 

قاجاريه،  و  زنديه  عهد  در  گيالن  حكمرانان  هومن،  يوسفدهی،   .1
رشت، گيالن، 1382ش، ص 37ـ38، 112ـ115؛ سرتيپ پور، 
نامها و نامدارهای گيالن، رشت، گيلكان، 1370ش، ص 554؛ 
شايسته، فريدون، نهضت جنگل از آغاز تا فرجام، رشت، فرهنگ 

ايليا، 1385ش؛ دانشنامۀ فرهنگ و تمدن گيالن، 11/7.
و  پنجاه  و  نه  و  بيست  ص  رشوند،  مجمل  عنايت  هللا،  مجيدی،   .2

چهار.
3. مجيدی، عنايت هللا، همان، ص پنجاه و پنج.

4. رشوند، مجمل رشوند، ج 2، صفحۀ چهل و چهار. 
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بود و اين نكته ای است جديد. 
و اما اين گزارش كه ارتباطی ديگر با موضوع مورد 

بحث برقرار می سازد: 
طايفه های فانفين رودبار الموت: مشهدی شعبانعلی 
قريۀ  معتمد  و  است  ميرزائی  طايفۀ  از  كه  ميرزايی 

فانفين است (در 1341ش).»1 
رشوند  خان  محمدرحيم  سخن  يادآور  خبر  اين  و 
است، آنجا كه می گويد طايفۀ ميرزائی رودبار شهرستان 
رشوند  طوايف  از  ــ  خان  كوچك  ميرزا  به  منسوب  ــ 

است. 

برای  انگيزه ای  و  مايه  مختصر  تحقيق  اين  اميدوارم 
عالقه مندان به جست و جو در اين موضوع تلقی گردد و با 
جستجو در ميان اسناد و اوراق به جا مانده دربارۀ خانوادۀ 
اختيار  در  و  بيابند  ديگری  اطالعات  كوچك خان،  ميرزا 

محققان و مشتاقان بگذارند. 

دستنوشت كتاب من و آزادی، تأليف ميرزا حسين خياط، ص 29

دستنوشت كتاب من و آزادی، تأليف ميرزا حسين خياط، ص 30

بحرالعلوم،  تأليف  خان،  ميرزاكوچك   تاريخچۀ  كتاب  دستنوشت 
نسخۀ خطی كتابخانۀ مجلس، ش 15515، ص 1

قزوين»،  الموت  رودبار  تاريخی  «جغرافيای  محمدباقر،  زندی،   .1
اسالمی،  معارف  الهيات  دانشكدۀ  ليسانس  فوق  پايان نامۀ 

1353ش، ص 265. 
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گذری بر سير تحول سكه 
در سه سدۀ نخست دورۀ اسالمی

مهبانو عليزاده
پيشينۀ  شناخت  برای  مهم  منابع  مختلف  انواع  ميان  در 
تاريخی يك فرهنگ، سكه به عنوان سندی برجای مانده 
از پيشينيان در شمار مهم ترين اين دست منابع مستند 
شدن  روشن  به  پرارزش  سند  اين  است؛  شده  شناخته 
تاريخ و سير تمدن درگذشته كمكی شايان می كند. ميزان 
ارزشمند  منابع  از  را  آن  سكه،  سنديت  و  تحقيق  ارزش 
نتيجه  به  نيل  برای  پژوهشگر  و  مورخ  استناد  قابل  و 
سكه  ضرب  حالت  و  قطع  نقش،  طرح،  می سازد.  قطعی 
در هر زمان فارغ از جنبه های هنری، بيانگر شكل و شيوۀ 
حكومتی زمان و دورۀ مورد مطالعه و نشان دهندۀ بخشی 
از حيات فرهنگی ـ تاريخی آن است. برای مثال سكه های 
عرب ـ ساسانی و سكه های اسپهبدان طبرستان و حكام 
عرب ايران در صدر اسالم بهترين نمونه از وضع اجتماعی 

و سياسی و مذهبی آن زمان هستند.1
بهره گيری  با  تا  است  شده  تالش  حاضر  مطالعۀ  در 
چگونگی  به  بسيط،  سطحی  در  متأخر،  و  متقدم  آثار  از 
شكل گيری مفهوم ضرب سكه در سده های نخست اسالمی 
و برشماری برخی از اين سكه ها پرداخته شود. بی گمان از 
اين رهگذر ناگزير از نگاهی تاريخی به دوره های گوناگون 
بنی عباس  آغازين  بخش  و  40ـ132ق)  (حك:  بنی اميه 

(حك: 132ق به بعد) خواهيم بود.
سكه  كلی  نام  بررسی  ضمن  خلدون،  ابن  مقدمۀ  در 
چنين آمده كه سكه، مهر بر دينارها و دراهم بوده است؛ 
اين مهر تكه ای آهنين بوده كه بر روی آن نقوش و كلماتی 
همان نقش  فلز  بر  آن  با نقر  می شده كه  تعبيه  معكوس 
سكه  خاص  معنای  اين  می شد.  منعكس  برعكس  نگار  و 
اصطالح  و  عرف  در  و  يافت  مفهومی  تغييری  رفته رفته 
دولتها دارای معنای عام و دربرگيرندۀ نامی برای تمامی 

نقود گشت.2
پيش از ظهور اسالم، با توجه به قرارگيری جغرافيايی 
و حكومتی شبه جزيرۀ عربستان ميان دو قدرت بزرگ آن 
زمان، يعنی ايران و بيزانس، مبادالت مردمی با استفاده از 
سكه های ساسانی و گاه نيز بيزانسی صورت می پذيرفت. 

پادشاهان،  صورت  غيرعرب  سكه های  دست  اين  روی  بر 
مسكوكات  اين  می شد.  نقش  تصاوير  ديگر  و  حيوان  دژ، 
ايرانی  درهم  قالب  در  اسالم  از  پيش  عربستان  در  رايج 
درهمهای  كه  بود  رومی  دينار  و  ساسانيان)  (مسكوک 
ايرانی به سه نوع معروف «الدراهم الوافيه»؛ درهمهای شش 
حجاز  در  كه  دانگی  چهار  درهمهای  و  (الجواز)؛  دانگی 
پيش از اسالم رايج بود تقسيم می شد.3 با ظهور اسالم و 
با پشت سر نهادن دورۀ صحابه و تابعين پيامبر (ص)، به 
آرامی و در طی زمان، در ضرب سكه تحولی شگرف روی 
داد. اين تحول در دو مسير مختلف قابل شناسايی است: 
نخست آنكه با افول قدرتهای همسايه و نيز افزايش توان 
اين امكان به وجود آمد كه در خالفت  مسلمانان، اساساً 
اسالمی سكه به استقبال ضرب شود؛ دوم آنكه تغييراتی 
در شكل و محتوای سكه به وجود آمد. البته قابل ذكر است 
كه اين تحول در مناطق شمالی ايران همچون تپورستان 
آنجا  از  واقع  در  گرفت.  صورت  ديرتر  بسيار  (طبرستان) 
تابع  مدتها  تا  طبرستان  حكام  ساسانيان،  انقراض  با  كه 
شاهزادگان  از  تيره  چند  حتی  و  نشدند  اعراب  حكومت 
خود  فرمانروايی  به  مستقل  طور  به  همچنان  ساسانی 
ادامه دادند، كماكان به ضرب سكه با شيوۀ پيشين ادامه 
دادند. از مشهورترين نمونه ها، شاخۀ اول گاوبارگان اند كه 
استيالی آنان بر طبرستان از 21ق/ 642م آغاز می شود 
به  خاندان  اين  نسب  می يابد.  ادامه  761م  144ق/  تا  و 
گيل  می رسد.  ساسانی  شهريار  پيروز  فرزند  جاماسب، 
مشهور به گاوباره، سرسلسله گاوبارگان بود و فرزند ارشد 
او، دابويه پس از پدر به فرمانروايی طبرستان منسوب شد 
كه فرزندان وی شاخۀ اول گاوبارگان اند. اسپهبد فرخان4 
فرزند دابويه اولين فرمانروا از اين خاندان است كه به رسم 
ساسانيان سكه زده است.5 بر روی سكه ای كه به نام او 
پر  دو  با  شاهنشاهی  تاج  به  مزين  چهره اش  شده،  ضرب 
شاهين بر سر است؛ و برگوش گوشواره و بر شانه ماه و 
ستاره دارد. پشت سر او عبارت ساسانی «فّره افزود» ديده 
راست  حاشيۀ  در  خسروپرويز،  سكه های  مانند  می شود. 

1. جعفری مذهب، 100ـ102؛ ملكزادۀ بيانی، 57، 62.
2. ابن خلدون، 498/1ـ499.
3. امام شوشتری، تاريخ، 66.

4. ترابی طباطبايی، 8ـ14.
5. اعظمی سنگسری، 52.



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 40، مرداد و شهريور 181389

سكه عبارتی ديگر را ضرب كرده كه حاكی از فراوانی و 
آبادانی است. در مقابل آن به خط پهلوی كلماتی نوشته 
شده به معنی «ضرب نو» يا «تاريخ نو». در پشت اين سكه 
آتش مقدس بر آتشدان شعله ور است و در دو سوی آن 
است.  تپورستان  آن  ضرب  جای  و  ايستاده اند  موبد  دو 
يزدگرد  شدن  كشته  با  كه  است  طبرستانی  سكه  تاريخ 
و  با 32ق  مطابق  برابر 652م  آن  ابتدای  و  می شود  آغاز 
21 يزدگردی است. اسپهبد دازمهر (حك 109ـ122ق/ 
727ـ740م)، فرزند و جانشين اسپهبد فرخان نيز به رسم 
ساسانيان سكه زد. سكه های طبرستان از اين دودمان و 
سيم،  از  رسيده اند  حكومت  به  بعدها  كه  خلفا1  حكمام 
چهاردانگ  حقيقت  در  اما  است؛  مشهور  نيم درمی  به  و 
درهم ساسانی است. اندازۀ قطر آن هم كمتر از سكه های 
بعدی،  حاكم  از  فرخان،  اسپهبد  از  پس  است.  ساسانی 
سكه های  94ق  و   91  ،90 سالهای  در  خورشيد،  يعنی 
در  ضرب،  تاريخ  و  نام  جز  كه  است  شده  ضرب  بسياری 
به  ندارند.  تفاوتی  نيايش  و  پدر  سكه های  با  موارد  ديگر 
هر حال نبايد از ياد برد كه اين سكه ها همه اگرچه دارای 
شاخصه های سكه های اسالمی نيستند، اما از نظر تاريخی 

در محدودۀ پژوهش حاضر قرار دارند.

دورۀ خلفای راشدين
پس از وفات پيامبر اسالم، از آن رو كه دورۀ خالفت ابوبكر 
(11ـ13ق/ 632ـ634م) چندان نپاييد، تغيير خاصی در 
مراحل تهيه و سپس ضرب سكه روی نداد. اما در زمان 
عمربن خطاب، خليفۀ دوم (13ـ23ق/ 634ـ644م)، كه 
بايد آن را زمان فتوح اسالمی ناميد، پس از فتح مدائن 
(در عراق كنونی)، عمًال ضرابخانۀ ساسانيان با همۀ ادوات 
ترتيب  بدين  و  افتاد  مسلمانان  دست  به  آن  قالبهای  و 
ضرب سكه توسط خالفت مركزی امكان يافت؛ اما در آغاز 
زمان  اين  در  نكرد.  تغيير  سكه ها  ساسانی  شاخصه های 
برخی حكام عرب در محدودۀ منطقه ای خود به نقر نام 
مشاه به خط كوفی و حمد و ثنای پروردگار بر سكه های 
سكۀ  به  مسكوک  نوع  اين  كه  می كردند  اكتفا  ساسانی 
ياد برد كه  يافت.2 البته نبايد از  اشتهار  ساسانی  عرب ـ 
طرح مسكوكات بيزانسی با حروف التين و طرح صليب در 
پشت سكه نيز تقريباً همزمان با سكه های عربی ساسانی 
مسير تغييرات خود را طی نمود. چنانكه نمونۀ معروف آن 

تغيير نقش هراكليوس به خليفه است كه در آن، تصوير 
خليفه به شكل ايستاده با شمشير (البته با حذف صليب) 

در وسط سكه ديده می شود.
ضرب سكه های موسوم به عرب ـ ساسانی3 در سالهای 
30ـ80ق/ 650ـ700م در سرزمينهای اسالمی رايج شد. 
وجود  از  بودند  عبارت  سكه  نوع  اين  اصلی  شاخصه های 
آن  مقابل  در  نوشته ای  و  سكه  روی  بر  پادشاه  چهرۀ 
همچنين نقش آتشدان و دو نگهبان در طرفين محل و 
عباراتی  افزودن  نهايت  در  و  پهلوی  خط  به  ضرب  تاريخ 

عربی همچون «بسم هللا» و «لـله الحمد» است.4
طور  به  سكه هايی  ضرب  به  شيوه،  اين  از  سخن  در 
همزمان در 54ق و به نام عبدالرحمن بن زياد در اّرجان و 
برم قباد می توان اشاره كرد. نام وی به خط پهلوی بر روی 
سكه های عرب ـ ساسانی و يا نقش نيمرخ خسرو پرويز 
آمده  دايره  نمی  يك  و  دايره  يك  درون  سر،  بر  تاجی  با 
است. از شاخصهای اين سكه می توان به نشانل هالل ماه و 
ستاره درون دايره در مقابل تاج، نام حاكم به خط پهلوی 
كوفی  خط  به  «بسم  هللا»  جملۀ  خسرو،  تصوير  كنار  در  و 
و  «بركت»  معنی  به   abzud پهلوی  واژۀ  سكه،  حاشيۀ  بر 
موقعيتهای  «افزوده شده» و عالمت ماه و ستاره بر روی 
ساعت 3، 6، 9 اشاره كرد. در پشت اين سكه ها، درون سه 
دايرۀ متداخل، آتشدانی قرار دارد كه دو نفر مالزم در دو 
سوی آن ايستاده اند. در سمت راست درون دايرۀ مركزی 
نام محل ضرب و در سمت چپ تاريخ ضرب سكه به خط 
پهلوی نقش شده است. ادامۀ ضرب اين سكه ها در اّرجان 
در 56ق و برم قباد در 58ق با نام حكم بن ابی العاص نيز 
صورت گرفته است. بر اساس اين سكه هاست كه می توان 
اين  ضرب  محل  محدودۀ  به  توجه  با  كه  گرفت  نتيجه 
ارودطاب  تا  اموی  حاكمان  اين  حكومتی  قلمرو  سكه ها، 

(مارون) تا كرانه های شرقی رود كرخه بوده است.5
با گذار از اين مصاديق، بايد گفت ادامۀ روند يادشده 
در باال مبنی بر برخی تغييرات به آهستگی، به تغيير خط 
پهلوی به عربی انجاميد. اما از مهم ترين موضوعات در دورۀ 

1. ترابی طباطبايی، 19ـ26.
2. نك: حقيقت، 195.

3. قزاز، 103ـ105.
4. براون، 196.

5. نيستانی، 83ـ87.
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مسكوكات  ضرب  بر  مركزی  حكومت  نظارت  عدم  اموی 
بود كه اسباب بروز تقلب در آنها را فراهم آورد و ضرب اين 
سكه های مقلوب با برخی نامهای مصطلح تاريخی همچون 
«المفرغه»1 و «الزيوف»2 به مثابۀ رواج اين دغلكاريها رواج 
به  اموی  عبدالملك  ضرب  در  قلب  همين  پايۀ  بر  يافت. 
حجاج بن يوسف ثقفی فرمان داد درهمهايی را سكه زنند 
و مسكوكهای سره را از ناسره باز شناسند. كار مهم حجاج 
آن بود كه در دور دايرۀ وسط، تركيب جمالت «بسم هللا ال 
اله اال  هللا وحده ال شريك له» را افزود. اين واقعه در 74ق 

يا به نقلی در 75ق رخ داد.3
نام  آن  روی  يك  در  مدور،  شكل  به  درهم  و  دينار 
خدا و بر روی ديگر تاريخ و نام خليفه بود. در اين دوره 
هنوز صورت شاه را مانند خسرو دوم و يا يزدگرد سوم در 
سكه ها مشاهده می كنيم. در پشت سكه مانند گذشته يك 
آتشدان ديده می شود؛ نام ضرب كننده مثًال معاويه، زيادبن 
ابيه و عبد هللا بن حازم به خط پهلوی ذكر شده است. تنها 
حجاج بر روی سكه ای از اين نوع نام خود را به خط كوفی 
ضرب كرد. ذكر محل ضرب سكه هميشه به پهلوی بود. 
مكانهای ضرب آنها ابرشهر، اذربايجان، بيشاپور، يزد، مرو 
و شهرهای ديگر بوده است. تاريخ ضرب اين سكه ها نيز 
يعنی  می گرفت،  صورت  متفاوت  گاهشماری  نظام  سه  با 
نظم گاهشماری بر اساس سال جلوس يزدگرد سوم، سال 
مرگ يزدگرد سوم، و گاهشماری هجری قمری كه غالباً 
به  نسبت  مورخان  ميان  در  می شد.  برده  كار  به  مشتركاً 
اختالف  اين  عربی  سكه های  نخستين  ضرب  دقيق  زمان 
هست. مقريزی نخستين كسی است كه ضرب نخستين 
ادامه  در  و  می دهد  نسبت  معاويه  به  را  عربی  سكه های 
به تصوير مردی با شمشير بر روی دينارهای ضرب شده 
را  مقريزی  سخنان  برخی  می كند.  اشاره  معاويه،  توسط 
خود،  اثر  كه  بالذری  ميان  اين  در  ندانسته اند.4  درست 
بزرگ ترين  از  نگاشته،  مقريزی  از  پيش  را  فتوح البلدان 
مورخان متقدم مانند واقدی،5 مداينی،6 سفيان بن عيينه 
و ابن ابی الزناد نقل كرده است كه عبدالملك بن مروان 
ضرب  به  بار  اول  برای  685ـ705م)  65ـ86ق/  (حك: 
دينار اقدام كرد. اين سكه به سبب ضرب شدن در دمشق، 
به الدمشقيه معروف بود. طبری، ابن اثير و دميری تاريخ 
فكر  ضرب دينار اسالمی را 76ق ذكر كرده اند. اما ظاهراً 
ضرب دينار از 74ق ذهن عبدالملك را به خود معطوف 

داشته كه در 76ق آن را عملی كرده است.
در زمان خالفت او در سرزمينهای مختلف حكام اقدام 
به ضرب سكه كردند كه يكی از مهم ترين آنها مربوط به 
عبدهللا بن زبير است كه بر روی آن عبارت: «عبد هللا امير 
ای ُورُّويشنيگان amīr ī wurrōyišnīgān (اميرالمؤمنين)» 
قطری بن  خوارج  بزرگان  از  يكی  توسط  آن  دوم  نمونۀ  و 

فجائه7 است: «قطری امير ای ُورُّويشنيگان.»
اطالعات سكۀ اخير را ای. واكر در فهرست سكه های 
اسالمی عرب ـ ساسانی در موزۀ بريتانيا به چاپ رسانده 

است.8
بر روی سكه ای كه محل كشف آن را ايذه دانسته اند، 
شعاری همچون شعار دينار و درهم اموی با تاريخ 70ق 
وجود دارد با اين مضمون: «ال اله اله  هللا، وحده ال شريك 
نظر  اظهار  قاطعيت  با  نمی توان  سكه  اين  مورد  در  له.» 
كرد.9 كهن ترين سكۀ مكشوفه ای كه پژوهشگران در مورد 
قدمت آن متفق القول اند، متعلق به 77ق است. روی سكه 
برخی از حروف التينی ديده می شود كه مخلوطی از طراز 
در  ظاهراً  كه  سكه  اين  روی  بر  است.  رومی  و  اسالمی 
موزۀ سكه در عراق موجود بوده است، شعار «ال اله اال  هللا 
وحده ال شريك له» در وسط سكه، دور آن جملۀ «محمد 
رسول هللا ارسله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين 
كله» ديده می شود. در پشت سكه « هللا احد  هللا الصمد لم 
يلد و لم يولد» و دور آن «بسم  هللا ضرب هذا الدينار فی 
سنة سبع و سبعين» نقش بسته است. در اين سكه تأثير 
اين  می رسد  نظر  به  هويداست.  روشنی  به  التينی  خط 

1. حلقه ای كه اطراف آن بسته و درون آن خالی است و اصطالحاً 
اشاره به خالی بودن از اصالت است (المنجد، ذيل واژه؛ نيز نك: 

امام شوشتری، تاريخ، 67).
2. تقلبی و مردود (المنجد، ذيل واژه؛ امام شوشتری، تاريخ، 67).

3. كرملی بغدادی، 34ـ35؛ ديانت، 73.
4. ديانت، 73؛ مقريزی، 64ـ65.

5. محمدبن عمر (747ـ822م) صاحب كتاب المغازی.
كتاب  صاحب  اديب  و  مورخ  (752ـ839م)  محمد  علی بن   .6

السيرةالنبوية.
7. سكه های او طراز عرب ساسانی دارد. (با تاريخ 72ـ73ق) كه در 
اردشير خره، بيشاپور و جاهای ديگر. ضرب شده است (عقيلی، 

304ـ305).
8. واكر، 81ـ112.

9. امام شوشتری، 378.
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سكه را بايد نخستين گام مهم در تعريب سكه های پيش 
از اسالم دانست. از همين سال به بعد ضرب دينار بر طبق 
طراز اسالمی بدون حروف التينی آغاز شد و شاخص قابل 
بيان آن كه تقريباً در تمامی سكه های دورۀ اموی يكسان 

است، وجود سورۀ اخالص است.
در اين دوره كه بايد آن را دورۀ ابتدايی ضرب سكه از 
سوی مسلمانان دانست. هنوز نشانه های فراوانی از تأثير 
ساسانيان و خط ايشان در اين مسكوكات ديده می شود. 
سكه های نقره در سالهای نخست حكومت امويان از نظر 

وزن با سكه های قديمی ساسانی برابرند.
سكه ها  نقوش  در  كه  تغييراتی  مهم ترين  از  يكی 
به  توجه  با  كه  معنا  بدين  است،  شمايل شكنی  داد،  رخ 
تحريم صورت سازی از موجودات زنده در انديشه و قوانين 
اسالمی،1 تحولی شگرف در ضرب سكه های اسالمی بروز 
يافت. در واقع با حذف تصوير از روی سكه،2 به جای آن 
عبارت و شعارهايی دينی تمامی سطوح سكه بجز حاشيه 
گرفت  بر  در  ضرب)  محل  ذكر  و  تاريخ  ضبط  (برای  را 
كه باز هم به طور طبيعی اصلی ترين و پربسامدترين اين 

شعارها، «ال اله اال  هللا» بود.
با اين شيوه قديم ترين سكه مربوط به سال 78ق در 
شهر ارمينيه (تقريباً ارمنستان امروزی) است كه می توان 
سكه  اين  در  دانست.  عربی  سكۀ  از  كاملی  نمونۀ  را  آن 
اگرچه تمامی جمالت آن با نمونۀ ياد شده در باال (سكۀ 
مربوط به سال 77ق) يكی است،3 اما در اين سكه هيچ يك 
و  ساسانی  مسكوكات  محتوايی  و  صوری  شاخصه های  از 
بيزانسی وجود ندارد. تنها اختالف در جمالت اين سكه با 
نمونۀ باال در قسمت حاشيه (دور مركز) پشت سكه است 
كه چنين نقر شده است: «بسم هللا ضرب هذا الدرهم (در 

نمونۀ پيش: دينار) بارمينية فی سنة ثمان و سبعين.»
دشت  كوفه،  بصره،  در  شده  يافت  سكه هايی  نمونۀ 
سالهای  به  مربوط  باال  شاخصه های  همان  با  ميسان، 
79ـ83ق و با كمی تأخير در موصل (از سال 82ق)، همه 
مربوط به دورۀ عبدالملك است كه پس از آن، اين روند از 

حدود 100ق شكلی ديگر می يابد.
به  عبدالملك  دستور  زمان،  اين  در  رخداد  مهم ترين 
حجاج بن يوسف ثقفی برای ايجاد جنبشی در ضرب سكه 
واقع  در  مقلوب،  سكه های  در  غش  از  دوری  برای  بود 
دارد.  واسط  شهر  بنای  با  تنگاتنگی  ارتباط  موضوع  اين 

حجاج پس از بنای اين شهر بين سالهای 75 تا 86ق،4 
ضرابخانه ای هم در آن بنا نهاد كه در آنجا به ضرب سكه 
پرداخت و عمًال سبب شد تا به نوعی مسير يكسان سازی 
همۀ  اما  شود.  پيموده  سكه  ضرب  در  يكدست سازی  و 
عمربن  خالفت  زمان  سكه های  وزن  همان  سكه ها  اين 
عراق  والی  هبيره،  عمربن  اينكه  تا  داشتند  را  عبدالعزيز 
در زمان خالفت يزيدبن عبدالعزيز (حك 101ـ105ق)، 
درهم را با وزن شش دانگ به ضرب رسانيد. پس از ابن 
وزن  در 106ق  او  و  رسيد  خالد  به  عراق  واليت  هبيره، 
يوسف بن  سپس  كرد.  تثبيت  دانگ  هفت  در  را  درهم ها 
شش  را  آن  وزن  و  كرد  كوچك تر  را  سكه ها  ثقفی  عمر 
معتبرترين  از  سكه  نوع  سه  اين  وزن  نظر  از  كرد.  دانگ 
مسكوكات دورۀ اموی به حساب می آيد كه در بعضی از 
آنها شكل شتر، اسب، فيل، خرگوش، درخت ماه و ستاره 
100ق  سال  حدود  يعنی  زمان  اين  از  می شود.5  ديده 
امير  نام  افزايش  آن  و  گرفت  صورت  توجه  قابل  حركتی 
كوفه،  از  سكه ای  پشت  در  است.  سكه  روی  بر  حاكم  يا 
«بامر  می شود:  ديده  جمله  اين  100ق  سال  به  مضروب 
االمير عبدالحميد بالوفا و العدل.» اين سكه امروزه در موزۀ 
استانبول نگهداری می شود.6 پس از آن دست كم جملۀ 
ديده  سكه ها  نمونه  بسياری  در  العدل»  و  بالوفا  «امر هللا 

می شود.
ادامۀ اين روند در موصل قابل پی جويی است كه به ربع 
نخست سدۀ سوم هجری مربوط می شود و در آن نمونه 
«بسم هللا  مانند  است؛  آمده  ضرب  به  آمر  نام  با  جمالتی 
امر االمير يحيی بن يحيی بالموصل» يا «امر الوليدبن تليد 
حاكم  114ـ121ق  در  تليد  وليدبن  اين  كه  بالموصل» 
موصل بوده است. در زمان وليد اشكال هندسی به متن 
سكه وارد گشت و نمونه هايی از مربع يا مربع متداخل با 
دربارۀ  الهی  آيات  به  می توان  كريم  قرآن  از  نمونه ای  برای  تنها   .1
ساخت گوسالۀ سامری از سوی بنی اسرائيل و نهی قرآن از اين 

امر اشاره كرد.
2. كرملی بغدادی، 43.

زمان  مرو،  در  79ق  ضرب  درهم  و  77ق  ضرب  ديناری  برای   .3
.Ancient, Islamic…, pl. 22, no. 3 :عبدالملك مروان نك

4. بحشل، تاريخ واسط، ص 37ـ40.
5. ديانت، 78ـ79؛ قزاز، 101.

الذخائر،  الكوفية»،  «المسكوكات  سلمان،  كامل  سيد  جبوری،   .6
شماره 1، سال 2000، ص 218.
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لوزی از مصاديق پراشتهار است.1
پس از افول قدرت امويان در دمشق2 و روی كار آمدن 
خالفت  قالب  در  اسالمی  خالفت  جديد  برگ  بنی عباس، 
عباسيان روی نمود. اولين خليفۀ عباسی، سفاح، چون به 
انتقال  با  749ـ754م)  132ـ136ق/  (حك:  رسيد  قدرت 
مقر خالفت و قدرت خود از موصل به شهر هاشميه (انبار) 
در همانجا به ضرب سكه مشغول شد. به دستور وی تغييری 
نمادين و البته اساسی در نقر سكه روی داد كه در واقع 
وجه تفارق ميان سكه های دورۀ اموری و دورۀ عباسی است. 
بر اين پايه كه به فرمان او آيات الهی سورۀ اخالص كه در 
تمامی دورۀ اموی بر سكه ها منقوش بود، جای خود را به نام 
پيامبر در پشت سكه با عبارت «محمد رسول هللا» داد؛ اين 
نوشته ابتدا در سه سطر و سپس در يك سطر ضرب شد و 
بدين ترتيب سورۀ اخالص حذف گرديد. افزودن دايره هايی 
ديگر  از  نيز  كلمات  گاه  و  جمالت  تفكيك  برای  كوچك 
موارد قابل توجه است. با گذشت اندک زمانی، اين دواير 
شدند.  سكه  ضرب  محل  بيانگر  حدی  تا  خود  جداكننده، 
بدين معنا كه تعداد حلقه ها نشان دهندۀ محل ضرب بود. 
در زمان منصور عباسی در 146ق با انتقال مقر خالفت به 
مدينةالسالم (بغداد)، سكه های طالی مضروب آن سرزمين 
رايج شد. قديم ترين نمونه از اين سكه ها مربوط به همان 
146ق است. در اين گروه سكه ها ستاره و سپس هالل ماه 
نيز افزوده شد.3 پس از منصور، فرزندش مهدی به خالفت 
وجود  به  تغيير  مهم ترين  در 158ق  وی  زمان  در  رسيد. 
آمده عبارت بود از افزودن نام خليفه به متن سكه، يعنی در 
پشت سكه قسمت وسط جملۀ «محمد رسول هللا صلی هللا 
عليه و سلم الخليفةالمهدی» نوشته شد. در سكه ای مربوط 
«الخليفةالمهدی  جملۀ  سكه  پشت  در  164ق  سال  به 
مما امر به موسی ولی عهد المسلمين» ديده می شود. در 
مهم ترين  هادی (169ـ170ق/ 785ـ786م)  خليفه  زمان 
تغيير، افزودن نام وزير به روی سكه بود. همچون سكه ای 
برمكی  جعفر  نام  سكه  اين  نمونۀ  در  بغداد.  در  از 170ق 
ثبت شده است. در زمان خالفت امين، نوشتن نام وليعهد 
به  مربوط  سكه ای  مانند  گشت.  مرسوم  سكه  روی  بر  نيز 
سمرقند در 202ق، در زمان فرزندش، مأمون لقب «امام» 
الرحمن  «بسم هللا  همچنين  و  شد؛  افزوده  سكه  روی  به 
فضل بن  دوره  اين  در  شد.  «بسم هللا»  جايگزين  الرحيم»4 
سهل ذوالرياستين در مقام وزارت مأمون به ويژه بر مسائل 

مربوط به ضرب سكه التفات تمام داشت و درست ها (سكۀ 
سيم) و جعفری (سكۀ زر) دارای اشتهار است.

نام ذوالرياستين بر روی سكه ای خاص (ضرب 201ق) 
متون  اساس  بر  كه  آمده  دست  به  (سبك)  خفاف  نام  با 
ادبی و تاريخی عرب از آن در داد و ستد استفاده نمی شده 
بلكه ويژۀ جشنها ضرب می شده و آن را در جشنها بر سر 
مردم می ريخته اند.5 در اين زمان طاهريان هم به عنوان 
داخلی  مناطق  در  مركزی  حكومت  حكمرانان  و  واليان 
و  می زدند  سكه  مركزی  خالفت  منوال  همان  به  ايران، 
گاه نيز در مناطق تحت سيطرۀ خود بدون نام سكه ضرب 
نقرۀ  مسكوكات  توليد  بر  هم  سامانی  اميران  است.  شده 
خالص  حجم  و  فرغانه  و  بدخشان  در  اسالم  شرق  جهان 
مسكوكات ضرب شده و به خصوص سكه های نقره نظارت 

داشتند و دارای تعداد زيادی دارالضرب بوده اند.
250ـ316ق  از  كه  هم  طبرستان  علوی  سادات 
بودند،  مستولی  امروزين  گرگان  و  مازندران  مناطق  بر 
267ـ269ق  از  قرآنی  آيات  نقش  با  را  خود  سكه های 
ضرب می كردند. ضرب سكه ای از سرسلسلۀ ايشان مشهور 
به داعی الكبير كه از 250 تا 270ق در مازندران حكومت 

كرده، نمونۀ شاخصی از اين دست است.6
افريقيه  مناطق  و  مصر  در  خالفت،  سرزمين  غرب  در 
(شمال آفريقا) با روی كار آمدن دولت موحدان، ابن تومرت، 
زدن سكه های چهار گوش را رواج داد؛7 دينار بر همان شكل 
باقی بود، منتهی در وسط دايرۀ آن شكل مربعی ترسيم شد 
كه تا حدی يادآور سكه های اواخر دورۀ امويان در زمان وليد 
بود كه نقش مربع و لوزی متداخل داشت.8 يك طرف جمالتی 
حاكی از يكتاپرستی و ستايش يزدان و طرف ديگر نام مهدی 
و نام خلفای پس از وی بود. در واقع در تمامی سكه های اين 

1. جبوری، 218.
2. امويان پس از غلبۀ عباسيان، از مقر خالفت در دمشق، به غرب 
انتقال يافتند و در اندلس (جنوب اسپانيای امروزی) تا 422ق/ 

1032م اقتدار خود را در آن سرزمين حفظ كردند.
3. قيسی، 115ـ116.

حسينی،  نك:  مختلف،  دوره های  اسالمی  شعارهای  برای   .4
102ـ119.

5. قوچانی، 8، 19.
6. جمالزاده، 21.

7. ابن خلدون، 500ـ501.
8. ترابی طباطبايی، 145.
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دوره ها، به كار گرفتن عبارات مذهبی به صورت بخش ثابتی 
از نقشها باقی ماند و اين سبك در ميان طاهريان، صفاريان 

و سامانيان نيز همچنان بر جای ماند.1
ضرب سكه در دوره های پسين نيز همچنان با همان 
سبك و سياق بدون تغييری چشمگير تداوم يافت تا آنكه 
در سال 334ق بغداد، پايتخت عباسيان به دست خاندان 
ايرانی تبار آل بويه افتاد و مسير تاريخ و به تبع آن مسير 

ضرب سكه نيز دستخوش تغييرات جدی گشت.2
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دستنويسی اصيل از تاج  التراجم 
سيد محمد عمادی حائری*

معصومه(س)  فاطمۀ  حضرت  آستانۀ  كتابخانۀ  در  يك. 
به  كهن  تفسيری  نفيِس  دستنويِس  از  مجلد  دو  قم،  در 
خطی).  نسخ   392 شمارۀ  (به  می شود  نگهداری  فارسی 
اين دو مجلد ــ كه مجموعاً 434 برگ از آنها باقی مانده 
و برخی برگهای آنها نيز فرسوده و پاره شده است ــ جلد 
دوم و سوم از يك تفسير چهار جلدی است، همانند برخی 
جلد  (هر  مجلد  چهار  در  كه  تفاسير  و  مصاحف  از  ديگر 
شده اند.1  تقسيم بندی  قرآن)  سبع  هفت  از  نيمی  شامل 
الثالث)  (المجلّد  سوم  مجلد  آغاز  وقفنامۀ  در  آنچه  بنابر 
آمده، «اثيرالدين نجم االسالم ... تاج الوزراء ابوعيسی احمد 
بن ابی شجاع ...روذ ناُزويَه» اين مجلد را با سه جلد ديگر 
اربع  سنة  «رمضان  در  صندوق  با  همراه  مصحف  اين  از 
مقدسۀ  روضۀ  بر  ق)  خمسمائة» (سال 594  و  تسعين  و 
«السيدة الشريفة الرضية الطاهرة فاطمة بنت االمام المطهر 
... موسی بن جعفر الكاظم صلوات هللا و سالمه عليهما» 

وقف كرده است (نك: تصوير 1).2 

تصوير 1. وقفنامۀ آغاز مجلد سوم دستنويس

با توجه به وقفنامۀ مذكور، پيداست كه تاريخ كتابت 

اين تفسير ــ و طبعاً تأليف آن ــ از قرن ششم جديدتر 
دانش پژوه  محمدتقی  بار،  آخرين  و  اولين  برای  نيست. 
اين دو مجلد بازمانده را در فهرست نسخ خطی كتابخانۀ 
(دانش پژوه 1355: 90- كرد  معرفی  قم  مقدسۀ  آستانۀ 

91)، تصوير صفحه ای از متن تفسير و وقفنامۀ آغاز مجلد 
سوم را به چاپ رساند (همان: تصاوير ش [315] و [316] 
در پايان فهرست، كه در اصل بدون شماره  است) و دربارۀ 

اين تفسير و اهميت آن نوشت: 
و  سطور  زير  آيات  ترجمۀ  با  كهن  فارسی  به  قرآن  تفسير 
و  داستانها  و  قصه ها  آوردن  و  آنها  از  برخی  در  تفسير  يا 
حرفها  و  كلمه ها  و  آيتها  شمارهای  و  سوره ها  نزول  جای 
و خواص سوره ها پس از عنوان «ترجمة سورة ...» پيش از 
هر يك از آنها. من آن را با تاج  التراجم و بصائر يمينی و 
تفسير سورآبادی و گزيدۀ آن ــ نسخۀ مزار شيخ جام ــ و 
لطائف العرفان درواجكی و ينابيع العلوم اندخودی سنجيدم، 
هيچ يك از اينها نيست و تفسير نسفی هم نبايد باشد. از 
ابوالفتوح رازی هم نخواهد بود. از رهگذر زبان فارسی بسيار 
ارزنده است و همين اندازه هم كه مانده بايد نشر شود تا 

ديگر بيشتر از اين آسيب نبيند (همان : 90). 

دو. نوشتۀ دانش پژوه موجب شد كه تا كنون اين دستنويس 
به عنوان تفسيری قديمی و ارزشمند كه از عنوان آن و 
مؤلفش چيزی نمی دانيم، تلقی  شود. چند سالی پيش از 
اين، نگارنده برای رؤيت دو مجلِد اين تفسير به كتابخانۀ 
با  كتابخانه  وقت  مسئوالن  اما  كرد؛  مراجعه  قم  آستانۀ 
است  مرمت  دست  در  نفيس  نسخۀ  اين  اينكه  به  اشاره 
نشان  حتی  و  ــ  دستنويس  تصوير  نهادن  اختيار  در  از 
دادن نسخۀ در حال مرمت ــ خودداری كردند و يادآور 
شدند كه خود آن را در دست تصحيح و توضيح و انتشار 
دارند. از همين رو، نگارنده در رساله ای كه آن هنگام در 
آغاز كاِر تأليف آن بود، تنها اشاره ای گذرا به اين نسخه 

* پژوهشگر متون و مصحح، عضو گروه متن شناسی مركز پژوهشی 
 E-mail: M.EmadiHaeri@gmail.com      ميراث مكتوب
مخصوصاً  و  قرآنی  تفاسير  و  مصاحف  تقسيم بندی  دربارۀ   .1

تقسيم بندی چهارپاره، نك: عمادی حائری 1389: 8.
2. وقف نسخۀ اين تفسير ــ كه گرايشهای آشكار ضد شيعی دارد 
ــ در محيط شيعی قم و بر آستانۀ فاطمۀ معصومه (س)، خود 

در خور تأمل است. 
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كرد و ــ بر اساس تصويری كه دانش پژوه از يك صفحۀ 
آن منتشر كرده بود ــ فقط به سنی مذهب بودن مفسر 
و ترجمۀ عربی گرای او از آيات قرآن توجه داد و آن را از 
قرن ششم برشمرد (عمادی حائری 1386: 36، پانوشت 
و در جريان نظارت بر طرحی كه به شناسايی  3). اخيراً 
دستنويسهای مهم فارسی و عربی می پردازد، تصويری از 
مجلد سوم نسخۀ خطی اين تفسير به واسطۀ عكسی كه 
از آن در مركز احيای ميراث اسالمی (قم) محفوظ است 
قرار  نگارنده  اختيار  در  عكسی)  نسخ   4306 شمارۀ  (به 
گرفت و فرصتی برای بررسی و شناسايی آن فراهم آمد. 
در نگاه نخست، چند نكته در باب اين تفسير شايان توجه 

می نمود: 
1. ربط وثيق ترجمۀ آيات با تفسيری كه در ادامۀ ترجمۀ 
مؤلف  و  آيات  مترجم  می داد  نشان  كه  آمده  آيات 

تفسير يك تن اند،
2. ترجمۀ تفسيرِی مفسر از آيات قرآن، بسنده دانستن 

ترجمه برای تفسير برخی آيات و عدم تفسير آنها، 
3. استقالل ترجمۀ آيات قرآن از نخستين ترجمۀ كامل 
قرآن به فارسی (ترجمۀ آيات در ترجمۀ تفسير طبری) 
كه از استقالل رأی مترجم در امر ترجمۀ قرآن حكايت 

می كرد،1 
4. تعلق مفسر به مذهب اهل سنت و صبغۀ كالمی تفسير، 

همراه با گرايشهای ضد شيعی،
5. نگاه معتدل صوفيانه و تعلق خاطر مفسر به صوفيان 
متقدم و نقل گاه به گاه اقوال و و آرا و حكايات آنان،

6. عربی گرايی مترجم و مفسر و كاربرد گستردۀ واژگان 
ـ كه مخصوصاً با توجه به قدمت اثر جلب توجه  عربیـ 

می كرد ــ در كنار استفاده از واژگان قديم فارسی، 
(مانند  سوره  هر  ويژگيهای  ذكر  به  مفسر  پای بندی   .7
شمارۀ آيات هر سوره، مكی و مدنی بودن آنها، ثواب 

قرائت و ...) در آغاز ترجمه و تفسير هر سوره.  
ويژگيهای  يادآور  همگی  كه  ــ  نشانه ها  اين  مجموع 
ـ نگارنده را واداشت كه در اظهارنظِر صريِح  تاج  التراجم بودـ 
دانش پژوه (مبنی بر يكی نبودن اين تفسير با تاج التراجم) 
ترديد كند و شخصاً پاره هايی از متن اين دستنويس را با 
داد  نشان  مقايسه  اين  نتيجۀ  بسنجد.  تاج التراجم  تفسير 
كه اين تفسير دقيقاً همان تاج التراجم فی تفسير القرآن 

لألعاجم ابوالمظفر شاهفوربن طاهر اسفراينی (م 471 در 
طوس) است.

ــ  آن  قدمت  علی رغم  ــ  تاج التراجم  تفسير  از  سه. 
و  اهميت  گويای  كه  مانده  برجای  متعددی  نسخه های 
بخش  كنون  تا  است.2  گذشته  سده های  در  آن  به  اقبال 
عمده ای از تاج التراجم (از آغاز قرآن تا پايان سورۀ انبياء) 
علی اكبر  و  هروی  مايل  نجيب  كوشش  به  جلد  سه  در 
(تهران،  است  شده  منتشر  و  تصحيح  خراسانی  الهی 
چندان  نه  آينده ای  در  شنيده ها،  مطابق  و  ش)   1375
دور دورۀ كامل اين تفسير ــ با تصحيح مجدد مجلداتی 
كه پيش از اين منتشر شده ــ از سوی بنياد پژوهشهای 
آستان قدس رضوی انتشار خواهد يافت. اينك كه ماهيت 
دستنويس كتابخانۀ آستانۀ قم كشف شده، نبايد از نقش 
دستيابی  و  تاج التراجم  متن  تصحيح  در  دستنويس  اين 
بود؛  غافل  اسفراينی  متن  اصيل  ضبطهای  و  ساختار  به 
نسخه های  ديگر  با  اختالفاتی  نسخه  اين  آنكه  ويژه  به 
از  اصيل تر  ضبطی  اختالفات  اين  در  و  دارد  تاج التراجم 
ضبط ديگر نسخه ها در اختيار می گذارد. كاربرد هماهنگ 
و يكسان صورتهای اصيل تر و كهن تِر پيغامبر، خدای (در 
بخشاينده  و  «الرحمن»)  برابر  (در  مهربان  «هللا»)،  برابر 
(در برابر «الرحيم») در اين دستنوشت (برای نمونه ای از 
كاربرد اين واژگان در اين دستنويس، نك: تصوير 2)، در 
ضبطهای  گاه  تاج التراجم  ديگر  دستنويسهای  كه  حالی 
جديدتِر پيغمبر، خداوند (در برابر «هللا»)، بخشاينده (در 
برابر «الرحمن») و مهربان (در برابر «الرحيم») را آورده اند 
 ،(1371/3 تاج التراجم،  اسفراينی،  نك:  نمونه،  (برای 
از  يكی  است.  دستنويس  اين  اصيل  ضبطهای  جملۀ  از 
در  قرآن  قديم  مفسران  و  مترجمان  رأی  استقالل  نقش  دربارۀ   .1
ارائۀ ترجمه ای مستقل از نخستين ترجمۀ قرآن به فارسی، نك: 
عمادی حائری 1389: 25-26، 29، نيز: پی نوشت 6 ص 31-

قرآن  ترجمۀ  باب  در  تاج التراجم  مؤلف  نظر  ذكر  به  كه   ،32
می پردازد.  

2. اسفرايني از تاج التراجم در كتاب ديگرش، التبصير في الدين و 
تمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين، نام برده و اهّم مطالب 
عربي  به  فارسي  از  تفصيل  و  تكميل  با  را  تاج التراجم  ديباچۀ 
برگردانده و در التبصير درج كرده است (نك: باغستاني 1389: 

 .(21-19
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اختصاصات مهم اين نسخه آن است كه در آغاز ترجمه و 
تفسير هر سوره عبارت «ترجمة سورة ...» را آورده است، و 
می دانيم كه در قرون چهارم و پنجم واژۀ «ترجمه» معنايی 
برابر با «تفسير» در روزگار ما داشته است (نك: آذرنوش 
1375: 54-55، 61؛ همو 1382: 71، ستون 2؛ صادقي 

 .(313 :1386

و  نور  سورۀ  پايان  دستنويس:  سوم  مجلد  از   111 صفحۀ   .2 تصوير 
آغاز سورۀ فرقان

در دستنويس آستانۀ قم برخی واژگان فارسی اعراب گذاری 
شده اند، كه در اين ميان قرار دادن ضّمه بر روی حرف 
ماقبل آخِر صيغه های اول شخص مفرد (برای نمونه، نك: 
 ،12  ،10  ،8  ،3 س   ،214 ص  دستنويس،  سوم  مجلد 

برنجانُْم،  ُكُنْم،  كرده اُم،  باُشْم،  بياميُزْم،  بَدُهْم،   :15  ،14
نسخه  كاتب  لهجۀ  گويای  و  اعتنا  خور  در  كرُدم)  تواُم، 
و يا حتی مصّنف تاج التراجم (اسفراينی) است. جز اينها، 
بايد به تقسيم بندی چهار جلدی تاج التراجم در مجلدات 
دستنويس آستانۀ قم نيز توجه داشت. ظاهراً تقسيم بندی 
چهار جلدی تاج التراجم اصيل و از خوِد اسفراينی است. 
چهار  در  بايد  تاج التراجم  از  طبعی  هر  باشد،  چنين  اگر 
جلد انتشار يابد و تقسيم بنديهای نسخ ديگر بايد با اين 

تقسيم بندی تطبيق داده شود.
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