دالیل نسخهشناختی در ّرد انتساب ترجمۀ تفسیر طبری
موجود به علمای ماورا النهر

حسینعلی رحیمی (عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

کتاب ترجمۀ تفسیر طبری را یکی از کهنترین متون نثر فارسی و نخسهتین ترجمهه و تفسهیر
قرآن به زبان فارسی دانستهاند .عالمه قزوینی در مقالهای که در ذیقعدﮤ  ۱۳۴۱هجهری (تیهر
 ۱۳۰۲نوشتهاست ،کتاب ترجمۀ تفسیر طبری را بهعنوان یکی از قدیمترین کتابهای زبهان
فارسی برمیشمارد .مقالۀ یادشده در پاسخ مدیر مجلۀ ایرانشهر نوشهته شهده کهه از قزوینهی
خواسته بود «قدیمترین کتاب در زبان فارسی ّ
حالیه» را معرفی کند و قزوینهی در پاسهخ سهه
کتاب ترجمۀ تاری طبری ،ترجمۀ تفسیر طبری و کتاب االبنیة عن حقایق االدویة را کهه ههر
سه در «ازمنۀ متقاربه» نوشته شدهاندّ ،
معرفی میکند (قزوینی ۱۶۲ :۱۳۶۲ه. ۱۶۶
این کتاب ،بنا به قوی مشهور ،ترجمهای از کتهاب جامعالبینان عنن تیوینل آی القنرآن از
ّ
محمدبن جریربن یزید طبری (۲۲۴ه ۳۱۰هجری ّ ،
ابوجعفر ّ
مفسرّ ،
مورخ ،محهدث و فقیهه
معرو قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری بودهاست.
دربارﮤ چگونگی این ترجمه ،میزان وفاداری مترجمان به اصل کتاب و تفاوت متن اصلی
تفسیر طبری با این ترجمه بسیار گفتهاند .با مقایسۀ چند صفحه از این کتاب با جامع البینان
طبری میتوان دریافت که کتاب موسوم به ترجمۀ تفسیر طبری ارتباو چندانی با جامع البیان
ندارد .عباپ زریاب خویی نخستین کسی بود که بیان کرد آنچه اینک بهعنوان ترجمۀ تفسنیر
طبری در اختیار ماست ،ترجمۀ تفسیر بزرگ طبری با عنوان جامعالبیان نیست .زیهرا ترجمنۀ
تفسیر طبری هم از نظر مفاهیم و معانی و یا ریخت درونی و هم از نظر ساختمان بیرونی بها
تفسیر طبری تفاوت دارد و درحقیقت ترجمۀ تفسیر طبری ترجمۀ تفسیر طبنری نیسهت (ر .
زریاب خویی  . ۱۲۰۶ :۱۳۳۳بعدها آذرتاش آذرنوش نیز همین موضهوع را تأییهد کهرد و تأکیهد
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نمود که باید از بهکار بردن نام ترجمۀ تفسیر طبری بهرای ایهن اثهر پرهیهز شهودّ .امها پرسهش
اینجاست که آنچه را در مقدمۀ کتاب آمده چگونه باید توجیه کهرد؟ دو بخهش مههم در ایهن
مقدمه آمدهاست؛ بخش اوی:
ّ
ّ
و ای کتاب تفسیر بزرگست از روایت محمدبن جریر الطبری رحمة الله علیه ترجمهه
کرده بزبان پارسی و دری راه راست ،و ای کتاب را بیاوردند از بغداد چههل مصهحف
بود ای کتاب نبشته بزبان تازی و باسنادهای دراز بهود ،و بیاوردنهد سهوی امیهر سهید
ّ
ّ
مظفر ابوصهالح منصهوربن نهوحبهن نصهربن احمهدبن اسهمعیل رحمهة اللهه علهیهم
اجمعین .پس دشخوار آمد بر وی خواندن ای کتاب و عبارت کردن آن به زبان تهازی
و چنان خواست که مرین را ترجمه کند بزبان پارسی .پس علمهاء مهاوراءالنهر را گهرد
کرد و این ازیشان فتوی کرد که روا باشد که مها ایا کتااب را بزبهان پارسهی گهردانیم
(ترجمۀ تفسیر طبری ،ب . ۶/۱

آذرنوش میگوید« :تردید نداریم که مراد نویسهنده از «ایهن کتهاب» همانها قهرآن کهریم
است ،زیرا برای ترجمۀ تفسیر یا داستانهای مربوو به قرآن کریم ،امیر سهامانی را بهه فتهوای
علما نیاز نبود» (آذرنوش ّ ، ۲۶ :۱۳۶۲اما به گمهان مها مسهئله بهدان روشهنی کهه ایشهان بیهان
میدارند نیست؛ زیرا سیاق کالم در عبارات پیشین نشان از آن دارد که «این کتاب» نمیتواند
به آن قطعیتی که آذرنوش میگوید قرآن باشد و ظاهر کالم نشان میدهد که «این کتهاب» در
متن پیشگفته همگی به تفسیر بزرگ طبری اشاره دارندّ ،امها ایهن فهر کهه «بهرای ترجمهۀ
تفسیر یا داستانهای مربوو به قرآن کریم ،امیر سامانی را بهه فتهوای علمها نیهاز نبهود» بهرای
ّ
کسانی مانند آذرنوش چنان بدیهی به نظر رسیده که سبب تأویلی از جمهالت مقدمهۀ کتهاب
ّ
گردیدهاست که اگرچه منطقی بهنظر میرسهد ،چنهدان بها متنهی کهه در مقدمهه آمدهاسهت،
سازگار نیست.
ّ
در ادامۀ همین مقدمه (بخش دوم آمدهاست:
پس بفرمود امیر سید ملک مظفر ابوصالح ایهن جماعهت علمها را تها ایشهان از میهان
خویش هر کدام فاضلتر و عالمتر اختیار کنند تها ایهن کتهاب را ترجمهه کننهد .پهس
ترجمه کردند [و از جمله این مصحف اسنادهای دراز بیفکندند و اقتصهار کردنهد بهر
ّ
ّ
متون اخبار] و این را بیست مجلد ساختند ،از جمله این چهارده مجلد فرونهادند ههر
یکی نیم سبع ،تا جمله همه تفسیر قرآن باشد از پس وفات پیغامبر علیهالسهالم تها آن
گه که محمدبن جریر ازین جهان بیرون شد و آن اندر سای سیصدوچهلوپنج بهود از
ّ
ّ
هجرت پیغامبر علیهالسالم ،و شش مجلد دیگر فرونهادند تا این بیست مجلهد تمهام
شد .و تفسیر قرآن و ّ
قصههای یاران پیغامبر که بودند از پهس او ،و قصههههای امیهران
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ّ
ّ
مؤمنان که بودند تا بدین وقت یاد کردیم اندر هفت مجلهد ،ههر مجلهدی یهک سهبع
ّ
تخفیف را .و بالله التوفی و العصمة (ترجمۀ تفسیر طبری :ب ۶/۱ه. ۷

ّ
مقدمه ه اگر در ّ
صحت و سندیت آن تردید نکنیم ه چند نکته بهدست میآید:
از این
 .۱جواز این ترجمه براساپ فتوایی از علمای ماوراءالنهر بود که در جواب استفتای امیهر
ً
سامانی داده شدهاست که غالبا همین مسئله را دلیلی دانستهاند بر اینکه ترجمهای که در ایهن
کتاب از آیات قرآن ارائه شده نخستین ترجمۀ آیات قرآن به فارسی ه دستکم در ماوراءالنهره
است.
 .۲تعدادی از همین علما ،به شیوهای که در مقدمۀ کتاب آمده ،بخش تفسیر را با ترجمهه
و تلخیم از روی تفسیر بزرگ طبری نوشتهاند.
ّ
ّ
 .۳با توجه به آمدن عبارت «رحمة الله علیهم اجمعین» بعد از عبارت «امیر سید مظفهر
ابوصالح منصوربن نوحبن نصربن احمدبن اسمعیل» در قسمت اوی ،این مقدمه باید بعد از
مرگ امیر منصوربن نوح ،یعنی بعد از سای  ۳۶۶هجری ،نوشته شده باشد.
ّ
 .۴براساپ آنچه مؤلفان یا بهاصطالح مترجمان کتاب میگویند ،میتوان نتیجهه گرفهت
که مطاب آنچه در مقدمۀ کتاب آمده ،اگر اسنادهای دراز را از تفسیر طبری بیفکنیم و مهتن را
خالصه کنیم ،باید به اثری شبیه به آنچه امروزه ترجمۀ تفسنیر طبنری مینهامیم برسهیمّ .امها
همانطور که بیان شد ،زریاب خویی بعد از مقابلۀ کتاب با متن عربی ،این ارتباو را درنیافته
و آن را رد کردهاست .دیگران نیز نظر او را تأیید و بر آن تأکید نمودهانهد .تها آنجها کهه برخهی
معتقدند اطالق نام ترجمۀ تفسیر طبری بر ایهن کتهاب نادرسهت اسهت (ر  .آذرنهوش ۱۳۷۰؛
محمدبیگی ۱۳۷۳؛ «شناسایی برخی از تفاسیر عامه»؛ انوار . ۱۳۶۲
۱ا مفهوم «ترجمه» نزد قدما

آذرنوش به این نکته اشاره کردهاست که کلمۀ ترجمه در آثار نویسندگان سهرزمینهای شهرقی
ایران در قرن چهارم ،در معنای امروزی بهکار نمیرفتهاست و بیشتر بهمعنای «شرح ،تفسهیر
و بیان» آمدهاست .البته وی سه مورد را نیهز از مقدمهۀ کتهاب ترجمنۀ تفسنیر طبنری شهاهد
میآورد که در آن کلمهۀ ترجمنه بههمعنهی امهروزی خهود بههکهار رفتهاسهت (آذرنهوش :۱۳۷۰
۶۶۶ه . ۶۶۶علیاشر صادقی بعدها نشان داد که در این سه مورد نیز ترجمه بهمعنی «شرح
و بیان و تفسیر است» و بهمعنای امروزی خود نیست (صادقی. ۳۱۳ :
عالوهبر تفاوت معنایی لفظ ترجمه در قهرن چههارم بها معنهی امهروزی آن ،ترجمهههای
دیگری نیز در زبان فارسی پدید آمدهاند که تفاوت در متن اصلی و ترجمۀ آنها تا بدین حهد
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زیاد است و این گونه ترجمهها چندان نامتعار نیسهت .امیرمحمهود انهوار بهر وجهود ایهن
تفاوت در برخی از آثار فارسی تأکید دارد که «گاهگاه یها در بیشهتر مهوارد ،ترجمهه بها مهتن
اصلی ،حتی در ترتیب فصل و باب کتاب ،نمیخواند» (انوار  ۴۱ :۱۳۶۲و در این باره ترجمۀ
ّ
خواجه نصیرالدین طوسی از کتاب طهارة األعراق ابنمسکویه و ترجمۀ ابوالمعهالی نصهرالله
ّ
منشی از کلیله و دمنه و ترجمۀ بلعمی از تاری طبری را شاهدی بر این مدعا قرار میدههد و
میگوید« :پیشینیان دانشمند لفظ ترجمه را بهت ّ
وسع بر اینگونه آثار مینهادند و در حقیقت به
تدوین اثری ثانوی میپرداختهاند که با اثر اصلی فرقی فراوان داشتهاست» (همهان . ۴۲ :ایهن
ّ
تفاوت در معنی و کاربرد کلمۀ ترجمه تا حدی میتواند اخهتال کتهاب موسهوم بهه ترجمنۀ
تفسیر طبری را با اصل عربی آن ،یعنی تفسیر جامع البیان ،توجیه کند ،اما اختالفات در ایهن
ّ
دو کتاب به حدی است که کسانی همچون آذرنوش را بهر آن داشهته کهه نهام ترجمنۀ تفسنیر
طبری را برای این کتاب و هرگونه انتساب آن را به طبری رد کنند و چنانکهه اشهاره شهد ،نهام
دیگری برای آن پیشنهاد کنند.
ّ
حای این پرسش مطرح است که مؤلفان کتاب چه اصراری بهر انتسهاب اثهر خهویش بهه
ً
طبری داشتهاند؟ آیا صرفا بهخاطر جایگاه رفیع علمی و دینی طبری است کهه خواسهتهاند از
ّ
نام وی برای اعتبار اثر خود بهره بگیرند؟ در این صورت ،آنچه مؤلفان اثر ،با این جزئیهات از
شیوﮤ کار خود میگویند چیست؟
ّ
پرسش دیگر اینکه چرا عالمان و مفسران قدیم (پیش از زریاب خویی هیچیک ّ
متعر
نام این کتاب و انتساب آن به طبری نشهدهاند؟ نگارنهده تهاکنون حهدود بیسهتوپنج نسهخۀ
خطی از این اثر را مطالعه کردهاست که هریک شامل بخشهایی از کتاب هستند و در ههیچ
نسخهای مترجمان یا کاتبان نامی جز ترجمۀ تفسیر طبری یا ترجمۀ تفسیر کبیر طبری بهر آن
ننهادهاند .ازاینرو ما همچنان و علیرغم تأکیهد آذرنهوش و همرأیهان وی ،ایهن کتهاب را بهه
همین نام معروفش ،ترجمۀ تفسیر طبری میخوانیم.
ّ
آذرتاش آذرنوش در ّ
صحت بخشهایی از مقدمه نیز ابراز تردید کهرده ،میگویهد« :ایهن
سند بسیار مهم تاریخی در آغاز کتاب ترجمۀ تفسیر طبری آمده .ما به ّ
صحت ایهن سهند بهه
ً
صورتی که اینک در دست است اعتماد کامل نداریم» (آذرنوش  ۲۶ :۱۳۷۶و ظاهرا تردید وی
بیشتر در بخشهایی است که از شیوﮤ کار مترجمهان (افکنهدن اسهنادهای دراز و  ...سهخن
رفتهاست (ر  .آذرنوش . ۶۶۶ :۱۳۷۰
ّ
در باب اصالت یا ّ
صحت مقدمه توجه به این نکات بیفایده نیست:
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 .۱همۀ نسخههای خطی باقیمانده که جلد اوی کتاب را شامل هستند و در صهفحههای
اوی افتادگی ندارند این مقدمه را آوردهاند.
 .۲تنها سند تاریخی که مسئلۀ استفتای امیهر سهامانی از علمهای مهاوراءالنهر را در بهاب
ّ
ترجمۀ آیات قرآن بیان میدارد ،همین مقدمه است و در همۀ نسخههایی که آغاز جلد اوی را
دارند ،مسئلۀ استفتا بیان شدهاستّ .
اهمیت مسئله آن است که پذیرش همین روایت تاریخی
ّ
یکی از مقدماتی است که آذرنوش نظریۀ ترجمۀ رسمی خود را بر مبنای آن بیان میکند و رد
این مقدمه مبنای تاریخی آن نظریه را سست میسازد.
ّ
ّ
 .۳متن مقدمه در نسخههای مختلف با تفاوتهای اندکی آمدهاست (تفاوتها به حدی
نیست که در اصل موضوع تغییری ایجاد کند ،مگر در جملۀ آخر که شرح داده خواهد شد ؛
یعنی در همۀ نسخهها هم مسئلۀ استفتا و هم روش ترجمه یا اقتباپ از اثر طبهری بهه همهین
صورت بیان شدهاست .به بیان دیگر ،اگر بخش اوی مقدمه ،یعنی اسهتفتای امیهر سهامانی از
علمای ماوراءالنهر ،مستند و صهحیح و اصهیل باشهد ،بخهش دوم آن نیهز کهه بهه روش کهار
مترجمان یا شارحان اشاره کردهاست به همان اندازه صحیح و معتبر است و بالعکس.
شاهرخ محمدبیگی نیز هماننهد آذرنهوش نهام ترجمنۀ تفسنیر طبنری و انتسهاب اثهر بهه
محمدبن جریر طبری را نادرست میداند .وی با تأیید عدم ارتباو تفسیر طبری با این کتاب،
انتساب آن را به طبری ،اشتباه یا لغزشی علمی میداند که اولین بار ادوارد برون مرتکب شهد
و کسانی چون ملکالشعراء بهار و ذبیحالله صفا و علیاکبر شهابی و دیگران برمبنای سهخن
وی این تفسیر را همان ترجمه فارسی تفسیر طبری بهحساب آوردند «و حبیب یغمائی هم بها
اعتماد به همین اقوای درصدد چاپ این کتاب با نام ترجمه تفسیر طبری برآمد» (محمهدبیگی
. ۲۲ :۱۳۷۳
ّ
البته ایشان به این نکته توجه نکردهاند یا از آن اطالع نداشتهاند که ادوارد براون ،شهابی و
دیگران گمان خود را مبنای نامگذاری کتاب قرار ندادهاند و همگی از نامی اسهتفاده کردهانهد
که کاتبان نسخهها یا مؤلفان نخستین کتاب این نام را بهکار بردهاند .محمدبیگی در ادامه نظر
ً
جالبی ارائه کردهاست« :ترجمۀ تفسیر طبری در هفت جلد مستقیما از تفسیر طبری اقتبهاپ
نشدهاست ،بلکه تفسیر طبری ابتدا بدون ذکر اسناد بهه فارسهی ترجمهه گردیهده و بعهد از آن
شخم ثالثی از روی آن ترجمه فارسی ،این ترجمۀ هفت جلد را تألیف کردهاست» (همهان:
. ۲۲
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ً
ّ
ظاهرا آنچه محمدبیگی را به این نتیجه رسانده مقدمۀ کتاب نیست ،زیرا خود میگویهد:
«در باب اینکه این تفسیر بهوسیلۀ چه کسهی نگاشهته شدهاسهت ،مطلبهی واضهح از مقدمهۀ
کتاب به دست نمیآید» (محمدبیگی . ۲۱ :۱۳۷۳
وی در مقالۀ یادشده نشان میدهد که در کتاب موجود از منابع مختلفی استفاده شده که
یکی از آنها تفسیر طبری است و با توجه به اینکه از منابع دیگری چون تاری طبری ،کتناب
سیر ،تاری ابوعلی سالمی ،کتاب مبتدا ،کتاب فتن ،تفسیر ابنعبا و تفسیر مقاتل استفاده
شده و در متن این تفسیر نیز از این منابع نام برده میشود ،نتیجه گرفتهاست که «مترجم و یها
به تعبیر بهتر و دقی تر مؤلف آن ،شخم ثالثی است» که «اقتباپگونهای» از ترجمۀ فارسی
ً
علمای ماوراءالنهر را با اسهتفاده از منهابع دیگهر در هفهت جلهد تهألیف کردهاسهت .ظهاهرا
محمدبیگی بدون استفاده از نسخههای دیگر و تنها براساپ یافتههای خود از مهتن کتهاب و
تحقی در منابع به این نتیجه رسیده و متن مغشوش مقدمۀ کتاب در چاپ یغمهایی را تفسهیر
کردهاست( .ر  .همان. ۲۲ :
این نظر ّ
البته میتواند مطابقت نداشتن متن کتاب موجود با تفسیر طبنری را تها حهدودی
توجیه کندّ ،اما قصد ما در اینجا توجیه این عدم تطاب نیست ،بلکه جستوجوی ایهن نکتهه
است که آیا در نسخههای بازمانده از کتاب میتوان دلیل قاطعی یافت که این حدپ را رد یها
ّ
مقدمۀ کتاب َّ
مصحح یغمایی ،قرینۀ آشکاری نیست که بیان کنهد
اثبات کند؟ ضمن آنکه در
ّ
عدهای کتاب را در چهارده یا بیست جلد فهراهم آورده و شخصهی دیگهر ،در زمهانی دیگهر،
برمبنای آن ،کتابی در هفت جلد تنظیم کردهاست.
ً
ّ
حای مجددا بخش مذکور مقدمه را نگاه میکنیم:
پس ترجمه کردند [و از جملهه ایهن مصهحف اسهنادهای دراز بیفکندناد و اقتصهار
ّ
ّ
کردند بر متون اخبار] و این را بیست مجلد ساختند ،از جملهه ایهن چههارده مجلهد
فرونهادند هر یکی نیم سبع ،تا جمله همه تفسیر قرآن باشهد از پهس وفهات پیغهامبر
علیهالسالم تا آن گهه کهه محمهدبن جریهر ازیهن جههان بیهرون شهد و آن انهدر سهای
ّ
سیصدوچهلوپنج بود از هجرت پیغامبر علیهالسالم ،و شش مجلد دیگر فرونهادناد
ّ
مجلد تمام شد .و تفسیر قرآن و ّ
قصههای یاران پیغامبر که بودند از پهس
تا این بیست
ّ
او ،و قصههای امیران مؤمنان که بودند تا بدین وقت یاد کردیم اندر هفت مجلهد ،ههر
ّ
ّ
مجلدی یک سبع تخفیف را .و باللهه التوفیه و العصهمة (ترجمنۀ تفسنیر طبنری :ب
۶/۱ه. ۷
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هنگامی که روش کار مترجمان در مقدمۀ کتاب بیان میشود ،ابتدا افعهای سهوم شهخم
جمع است« :ترجمه کردند  ...اقتصار کردند ...اسنادهای دراز بیفکندندّ ،»...امها در جملهۀ
آخر میگوید« :و قصههای امیران مؤمنان که بودند تها بهدین وقهت یهاد کهردیم انهدر هفهت
ّ
ّ
ً
مجلد ،هر مجلدی یک سبع تخفیف را ».و این مسئله ایجاد ابهام کردهاست .ظهاهرا همهین
مسئله آذرنوش را نیز به تردید انداخته که« :گفتار چنان اسهت کهه پنهداری ناسهخی آن را بهه
کتاب افزودهاست» (آذرنوش  . ۶۶۶ :۱۳۷۰علیاشر صهادقی ایهن تغییهر شهخم افعهای را
دلیلی کافی برای آنکه آن را افزودﮤ کاتبان بپنداریم ،نمیداند و معتقهد اسهت نویسهندگان در
آخرین جمله از زبان خودشان سخن گفته و نوشتهاند .صادقی در ادامه به نکتۀ ّ
مهمی اشهاره
میکند و آن ابهام عبارت نسخۀ گلستان در این مورد است «و از عبارت نسخۀ پهاریس تنهها
ّ
یک بخش در حاشیه نقل شدهاست و نمیتوان از آن استنباو کرد که عبارت اصهلی مؤلفهان
چگونه بودهاست» (صادقی . ۳۱۴ :۱۳۶۶
ما این بخش را با نسخههای دیگر کتاب مقابله کردیم .حقیقت آن است که چنهد جملهۀ
مورد بحث در نسخۀ گلستان با نسخههای دیگر قهدری تفهاوت دارد .حهای ایهن بخهش را از
ً
نسخۀ پاریس میآوریم که نسخههای دیگر نیز تقریبا همین متن را با اختالفی اند دارند:
این کتاب را ترجمه کردند و از جملۀ این مصحف ،اسنادهای دراز بیفکندند و اقتصار
کردند بر متون اخبار و ایهن را بیسهت مصهحف گردانیدنهد .از جملهۀ ایهن ،چههارده
مصحف فرونهادند تفسیر قرآن از اوی کون عالم تا آن وقت که پیغامبر ما ازین جههان
بیرون شد و وحی از آسمان گسسته شد ،تا این وقت این چهارده مصحف فرونهادنهد
هر مصحفی نیم هفتیک تا جمله تفسیر قهرآن باشهد .پهس از وفهات پیغهامبر علیهه
السههالم تهها آن وقههت کههه محمههدبن جریههر ازیههن جهههان بیههرون شههد انههدر سههای
سیصدوچهلوپنج از هجرت پیغامبر علیهالسالم ،شش مصحف دیگر فرونهادنهد تها
اینهمه بیست مصحف تمام شد .و تفسیر قرآن و قصتهای یاران پیغامبر علیهالسهالم
ّ
که بودند بدین روزگار که یاد کردیم همه گفته شود والله المعی والموفق و ماا ایا را
ّ
هفت مجلد هم بر آن تألیف نسخت کردیم تخفیف را (براساپ نسخۀ پهاریس ،فهریم
۱۱و . ۱۲

با تدقی در چند جملۀ آخر به گونهای که در نسخۀ پاریس (معتبرترین نسهخۀ موجهود از
جلد اوی کتاب آمده و نسخههای معتبر دیگر نیز آن را تأیید میکند ،میتوان به نکهات زیهر
دست یافت:
ّ
 .۱جملۀ «والله المعین والموف » داللت بر انفصای جمالت قبهل و بعهد دارد .تصهحیح
یغمایی براساپ نسخۀ کتابخانۀ سلطنتی این جمله را ندارد؛ از این رو ،جمالت پیش و پهس
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ً
کامال در هم ادغام شدهاست« :و تفسیر قرآن و ّ
قصههای یاران پیغامبر که بودند از پهس
از آن
ّ
ّ
او ،و قصههای امیران مؤمنان که بودند تا بدین وقت یاد کردیم اندر هفت مجلد ،هر مجلدی
ّ
یهک سهبع تخفیهف را .و باللهه التوفیه و العصههمةّ ».امها براسهاپ نسهخۀ پهاریس و بیشههتر
ّ
نسخههای دیگر این انفصای مشخم است:
« ...و تفسیر قرآن و قصههای یاران پیغامبر علیهالسالم که بودنهد از پهس او و
قصههای امیران مومنین که بودند تا بدین روزگار که یاد کهردیم همهه گفتهه شهود
ّ
ّ
ّ
والله المعین والموف و ما این را اندر یک مجلد هم بران تهألیف نسهخت کهردیم
تخفیف را ( »...نسخۀ موقوفۀ مسجد اورخان ،فریم  ۶از میکروفیلم ش  ۶۱کتابخانۀ مرکزی
دانشگاه تهران .
« ...و تفسیر قرآن و قصههای یاران پیغامبر علیهالسالم از پس او و قصهههای
ّ
امیران مومنین کی بودند تا بدین روزگار کهی یهاد کهردیم همهه گفتهه شهود واللهه
ّ
ّ
المعت والموف و ما این را اندر هفت مجلهد ههم بهدان تهألیف نسهخت کهردیم
تخفیف را» (نسخۀ شمارﮤ  EH 567کتابخانۀ توپقاپی سرای ۱۴ ،رو .
« ...تمام گشت تفسیر قرآن و قصۀ یاران پیغامبران و پس از ایشان و از امیران
ّ
ّ
مومنین تا بدین روزگار که یاد کهردیم واللهه المعهین والموفه و مها ایهن را انهدر
نسخت کردیم هم بر ان تألیف»( .نسهخۀ عکسهی  22 sel 436کتابخانهۀ ملهی آنکهارا از
نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمیه ّ
مورخ  ،۷۰۳فریم . ۴
ّ
در نسخههای ایاصوفیه و حیدرآباد جملۀ «والله المعین والموفه » نیامهده ،امها انفصهای
این دو بخش دیده میشود:
« ...و تفسیر قرآن و قصههای یاران پیغامبر علیهالسالم که بودنهد از پهس او و
قصههای امیران مومنان تا بدین که یهاد کهردیم همهه گفتهه شهد .پهس مها ایهن را
نسخهای کردیم اندر هفت مصحف ،ههر پهارهای یهک سهبع تخفیهف را و باللهه
العصمة والتوفی » (فریم  ۴از میکروفیلم ش  ۷۳کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تههران از نسهخۀ
ش  ،۶۷کتابخانۀ ایاصوفیه .
« ...و تفسیر قرآن و قصههای یاران پیغامبر علیهالسالم که بودنهد از پهس او و
قصههای امیران مومنینی که بودند تا بدین روزگار که یاد کردیم همه گفته شهود و
ما این را اندر دو مجلد هم بران تألیف نسهخت کهردیم تخفیهف را و اللهه اعلهم
بالصواب» (نسخۀ ش  ۶۷۲کتابخانۀ حیدرآباد هندوستان ،برگ  ۲پشت .

ّ

اما در نسخۀ 809
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 YYاز کتابخانۀ توپقاپی سرای ّ
مورخ  ۶۷۶هجری (برگ  ۲پشهت و در

نسخۀ موزﮤ بریتانیا (بهرگ  ۳رو (فهریم  ۶از میکهروفیلم ش  ۲۶۷۶کتابخانهۀ مرکهزی دانشهگاه تههران

ً
جملۀ آخر اصال نیامدهاست.
آنگونه که از جزئیات گفتار براساپ نسخههای کتهاب (بههجز نسهخۀ اسهاپ یغمهایی
بهروشنی برمیآید ،دو تدوین مستقل از کتاب ارائه شدهاست :تدوین نخسهت همهان کتهابی
ّ
است که علمای ماوراءالنهر در بیست مجلد ،به شرحی که بیان شده ،بهه پایهان رسهاندهاند و
تدوین دوم این نسخۀ اخیر است .یعنی کتاب تا اینجا ،به شرحی که ذکر شده ،به پایان رسید
و ما آن را بدین صورت ارائه میکنیم« .ما» در متنی که در نسخۀ پاریس آمده ،کس یا کسانی
ّ
دیگرند که در زمانی دیگر آن را در هفت مجلد ارائه کردهاند .بسیار بعید اسهت کهه «مها» در
این عبارت همان علمای ماوراءالنهر باشد.
ّ
 .۲ممکن است گفته شود این جملۀ آخهر کهه بعهد از «واللهه المعهین والموفه » آمهده،
ً ّ
چنانکه آذرنوش میگوید «پنداری ناسخی آن را به کتهاب افزودهاسهت» ،صهرفا متعله بهه
کاتب یکی از نسخههاستّ ،اما با ّ
توجهه بهه اینکهه ایهن جملهه بها انهدکی تفهاوت در اغلهب
نسخهها از تدوینهای مختلف (یکجلدی ،دوجلدی و هفتجلهدی و نیهز از تحریرههای
متفاوت دیده میشود ،با قرار داشتن جملۀ مورد بحث در نسهخههای ناهمخهانواده ،یها بایهد
احتمای ّ
صحت حدپ آذرنوش را ناچیز دانست و یا ّ
اهمیهت چنهین ناسهخی و نسهخهاش را
بسیار بیشتر از «کاتب یکی از نسخهها» دانست .اگر ناسهخی ایهن جملهه را افهزوده باشهد،
تحریرهای مختلف کتاب بعد از این ناسخ پدید آمدهاند و تمام نسخههای موجود برگرفتهه از
اثر این ناسخ است و نه آنچه علمای ماوراءالنهر نگاشتهاند که این احتمای ممکن ،اما بسهیار
بعید است.
ّ .۳اما عبارت «نسخت کردن این کتاب ،هم بر آن تألیف ،تخفیف را» به دو صورت قابل
تعبیر است :نخست آنکه ناسخ مذکور تنها کتاب را خالصه کرده و دخل و تصهر چنهدانی
ً
در آن نکردهاست .براساپ این تفسیر« ،نسخت کردن» صهرفا استنسهاخ اسهت و ناسهخ یها
ّ
مجلهد تهدوین کردهانهدّ .
البتهه بها
ناسخان تنها جهت تخفیف ،آن را در هفت و برخی در دو
چنین فرضی ،نیازی به بیان این جمله نبود؛ زیرا چنین ّ
تصرفی چندان غیرمعمهوی نیسهت تها
نیاز باشد که بر«نسخت کردن هم بر آن تألیف» تأکید شود؛ زیرا هر ناسخی متن را براسهاپ
تألیف نخست استنساخ میکند .در این صورت« ،هم بر آن تهألیف» را میتهوان «بهر همهان
نظم و نس » معنا کهردّ .امها تعبیهر دوم آن اسهت کهه صهاحب ایهن نسهخه ترجمهۀ علمهای
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ماوراءالنهر را اساپ یا الگوی کار خود قهرار داده و عهالوهبهر تخفیهف ،دخهلوتصهر های
دیگری نیز در آن روا داشتهاست .براسهاپ ایهن تفسهیر« ،نسهخت کهردن» معنهایی فراتهر از
استنساخ معموی دارد که با تأکید بر اینکه «این کتاب را هم بهر آن تهألیف نسهخت کهردیم»
میخواهد ارتباو کتاب خود را با آن تألیف ،علیرغم تفاوتهای موجهود بیهان کنهد؛ «ایهن
کتاب» همین تفسیر موجود است که به دست مها رسیدهاسهت و «آن تهألیف» همهان کتهابی
است که علمای ماوراءالنهر پدید آوردهاند و به دست ما نرسیدهاسهت .ایهن فهر میتوانهد
تفاوتهای کتاب با متن عربی تفسیر طبری را بیشتر توجیه کند .یعنی عالوهبهر تفاوتههایی
که ممکن بود در تألیف علمای ماوراءالنهر با جامع البیان طبری باشد ،این شخم ثالهث ه
کاتب یا مؤلف ه نیز میتوانسته بخشی از این تغییرات را ایجاد کرده باشد؛ اگرچه برای اثبات
آن شاید نیهاز بهه دالیهل محکمتهری باشهدّ ،امها تها همهین انهدازه میتوانهد فهر شهاهرخ
محمدبیگی را درخور اعتنا سازد و بر فر های دیگر برتری دهد.
ّ
بههرحای با هریک از دو فر باال ،این مقدمه نیز به احتمای زیاد از همان شخم ثالث
است ،خواه تنها به خالصه کردن کتاب بسنده کرده باشد و خهواه تصهرفاتی نیهز در آن کهرده
باشد.
نکتۀ مهم آن است که یغمایی نسخۀ پاریس را در اختیهار و بهر آن وقهو کامهل داشهته و
بخشی از آن را هم در پاورقی آوردهاست ،ولی آن قسمت را کهه میتوانسهت بهه حهل شهدن
مشکل کمک کند حذ کرده و سه نقطه گذاشتهاست.
ّ
ّ
۲ا مقایسۀ ساختار کتاب علمای ماورا النهر و تألیف مؤلف اخیر

براساپ آنچه در مقدمۀ کتاب آمدهاست ،کتابی که علمای ماور ّ
اءالنهر تألیف یا بههاصهطالح
ترجمه کردند ،شامل بیست جلد یا مصحف بود که اسنادهای دراز جامعالبیان از آن حهذ
و بر متون اخبار اقتصار شده بود .چهارده جلد از آن اختصاص به تفسیر قهرآن و اخبهاری از
ّاوی آفرینش عالم تا زمان فوت پیامبر (ص داشت؛ شش جلد دیگر ه حدود سهی درصهد از
حجم کتاب ه نیز شامل حوادث پس از وفات پیامبر (ص تها زمهان مهرگ محمهدبن جریهر
ّ
طبری بود .از این مقدمه میتوان اسهتنباو کهرد کهه حهوادث پهس از فهوت پیهامبر (ص در
چهارده جلد نخست نیامدهاست.
در جای دیگری از مقدمۀ کتاب (براساپ نسخۀ پاریس تصهریح شدهاسهت کهه کتهاب
هفههتجلههدی موجههود از چهههارده مصههحف نخسههت از تههألیف علمههای مههاوراءالنهر گرفتههه
شدهاست:
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این عبارت در نسخۀ گلسهتان نیامهده ،امها یغمهایی آن را از نسهخۀ پهاریس در پانوشهت
صفحۀ  ۱۰قبل از آغاز سورﮤ فاتحةالکتاب ارائه کردهاسهت .ایهن عبهارت در نسهخۀ اورخهان
(فههریم ش  ۶از میکههروفیلم ش  ۶۱کتابخانههۀ مرکههزی دانشههگاه ته هران  ،نسههخههای شههمارﮤ EH567
توپقاپی( ،برگ  ۱۶رو و  YY809توپقاپیسرای (بهرگ  ۳رو و نسهخۀ شهمارﮤ  ۶۷۲حیهدرآباد
(برگ  ۳رو نیز آمدهاست ،با این تفاوت که در نسخۀ اورخان و نسخۀ  YY809توپقاپیسهرای
ّ
ّ
بهجای هفت مجلد ،دو مجلهد ذکهر شدهاسهت .بها مطالعهۀ ترجمنۀ تفسنیر طبنری موجهود
درمییابیم که از اخبار و حوادث شش جلد پایانی نیهز بخشههایی بهه اقتضهای بحهث و در
ضمن قصههای مربوو به بخش تفسیر ،ارائه شدهاست که ّ
البته حجم آن بسیار کمتر از سهی
ً
ّ
درصد از کل کتاب و عمدتا مربوو به مسائل سدﮤ ّاوی هجری است و بهندرت به مسائل بعد
از آن اشاره شدهاست.
در این صورت میتوان تفاوتهای موجود بین این کتاب و جامعالبینان طبهری را توجیهه
کرد:
ّ
ّ
علمای ماوراءالنهر چهل مجلد تفسیر طبری را در بیست مجلد خالصه و اسنادهای دراز
را حذ کردند و در این ترجمه خود را مجهاز میدانسهتند کهه دخهلوتصهر هایی در مهتن
ّ
اصلی داشته باشند ،همانند بلعمی در ترجمۀ تاری طبری و بعدها نصرالله منشی در کلیله و
دمنه و خواجه نصیرالدین طوسی در طهارةاالعراقّ .اما بعدها شخم دیگری چههارده جلهد
نخست این کتاب را تلخیم کرده و بخشهایی از شش جلد باقیمانده را همراه بها مطهالبی
که از منابع دیگر در دسترپ داشته به کتاب افزوده و ّ
البته بهه نهام منهابع دیگهر نیهز اشهاراتی
کردهاست (ممکن است برخی از این اشارات بهه منهابع دیگهر و اسهتفاده از آنهها از همهان
ّ
علمای ماوراءالنهر باشد  .مؤلف اخیر بهدلیل اینکه این ارتباو را همچنهان بهین جامعالبینان
طبری و اثر خود قائل بوده کتاب خود را نیز ترجمۀ تفسیر طبنری خوانهده و ایهن انتسهاب بها
ّ
تلقی قدما از ترجمه نیز سازگار بودهاست .ازاینرو ،در هیچ نسخۀ باقیماندهای از کتاب نهام
دیگری بر آن ننهادهاند و پیش از زریاب خویی نیز کسی به نام کتاب و انتساب آن بهه طبهری
اعتراضی نداشتهاست.
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۳ا حکایت حریق و نوشت نام سگ اصحاب کهف

نکتۀ دیگر در تکمیل این بحث اشاره به مواضعی است که نویسنده از مطلبی بدون ذکر منبع
ً
استفاده میکند .مثال در جلد چهارم در قصۀ اصحاب کهف پس از ذکر نام اصحاب کههف
میگوید:
و چنین شنیدهام که نام آن سگ قطمیر بود .و چنین گفتند هر کجا حری افتهد ناگهاه،
چنان که به زمین مصر افتاد ]و[ به زمین مهاوراءالنهر و بهه بخهارا ،نهام ایهن اصهحاب
الکهف بر پارهای قرطاپ نبیسند و اندر آن آتش افکنند ،آتش بنشیند به فرمان خهدای
ّ
عزوجل .و این حکایت حری و نام این سگ اندر نسخت این کتاب نبهود و لهیکن از
علما شنیده آمده بود ،بدین کتاب انهدر نبشهته آمهد( .ترجمنۀ تفسنیر طبنری ،نسهخۀ
مسجد اورخان ،فریم . ۲۳۳

مطلب فوق با تفاوتهایی اند در اغلب نسخههایی کهه جلهد چههارم را دربهر دارنهد،
آمدهاست .تنها دو نسخه این بخش را نیاوردهاند :یکی نسخۀ یوسهف آغها اسهت کهه نسهخۀ
اساپ یغمایی در این بخش بودهاستّ ( .
البته بر ایهن نسهخه و انتخهاب آن بههعنهوان اسهاپ
ً
اشکاالت فراوانی وارد است که یغمایی نیز بهر آن وقهو داشهته و فعهال موضهوع بحهث مها
نیست و دیگری نسخۀ کتابخانۀ سلیمیه که در آن تمام هفت جلد را در یک جلد خالصهه و
بسیاری از داستانهای کتاب حذ یا کوتاه شدهاست .در نسخههای دیگر ،مانند نسخههای
 ۱۳۰۶مجلس ،خراجچی اوغلو ،موزﮤ بریتانیا ،ایاصوفیه ،گوهرشاد ،نسهخۀ شهمارﮤ ۱۱۲۱۳
مرعشی و نسخههای شمارﮤ  YY 809و  E.H. 567از موزﮤ توپقاپیسهرای ،ایهن مطلهب بها
تفاوتهایی اند آمدهاست ،و نکتۀ مهم آن اینکه نسخههای یادشده از تحریرهای مختلهف
کتاب است .در این بخش نویسنده تصریح میکند کهه حکایهت حریه و نهام سهگ «انهدر
نسخت این کتاب نبود» و آن را از علما شنیدهاست.
البته باید اشاره کرد که در جامعالبیان طبری نیز در تفسیر آیۀ  ۱۰از سهورﮤ کههف بهه نهام
اصحاب کهف اشاره شده ،اما سخنی از حکایت حری و نام سگ نیسهت (طبهری. ۱۳۳/۱۶ :
بهرغم این مسئله ،استنباو ما این است که نویسهندﮤ کتهاب موجهود ،هنگهامی کهه از نبهودن
حکایت حری و نام سگ در نسخت این کتاب سخن میگوید ،مهراد وی از «نسهخت ایهن
کتاب» همان نسخۀ علمای ماوراءالنهر است .این حکایت هم نشان میدهد نسهخۀ علمهای
ماوراء النهر جدا از کتابی است که به دست ما رسیده و نسخههای آن موجود است.
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۴ا سال مرگ طبری

با آنچه گفته شد میتوان در بسیاری از مسائل مربوو به کتاب بحث کرد .برای نمونهه ،یکهی
از این مسائل اشتباهی است که دربارﮤ زمان مهرگ طبهری در مقدمهۀ کتهاب دیهده میشهود.
ّ
تاریخ مرگ طبری براساپ این مقدمهه در همهۀ نسهخهها سهای  ۳۴۶هجهری دانسهته شهده،
درحالیکه سای درگذشت طبری  ۳۱۰هجری است .در اینجا دو احتمای را میتهوان در نظهر
ً
گرفت :الف این خطا از همان علمای ماوراءالنهر بوده و مؤلهف یها ناسهخ اخیهر آن را عینها
ّ
تکرار کردهاست .ب این خطا و نیز مقدمه از همین مؤلف یا ناسخ اخیر است.
باید ّ
توجه کرد که این علمای ماوراءالنهر اگرچهه از علمها و دانشهمندان طهراز اوی عصهر
خود نبودهاند و جز در این کتاب ذکر روشهنی از آنهها در منهابع تهاریخی نیامدهاسهتّ ،امها
بههرحای از نامآوران دربار سامانی بودهاند و با توجه به اینکه تاریخ حکومهت امیهر سهامانی
سای  ۳۶۰تا  ۳۶۶هجری بودهاست ،استفتای امیر از علما و واگذار کردن امر ترجمۀ کتهاب
ّ
به ایشان باید در خالی این سایها انجام شده باشد .تاریخ نادرستی کهه در مقدمهۀ کتهاب از
سای مرگ طبری آمده ( ۳۴۶هجری  ،بین  ۶تا  ۲۰سای با زمان تألیف کتاب فاصهله دارد .و
اگر حدپ ملکالشعراء بهار را بپذیریم که علمای ماوراءالنهر کتاب را در سای  ۳۶۶هجری
فراهم آوردهاند ،این فاصله حدود ده سای اسهت (بههار :ب  ۱۶۶/۱و  . ۲۶۴سهای  ۳۴۶هجهری
سالی است که علمای ماوراءالنهر ،اگر در زمان تألیف کتاب دستکم باالی سی سهای سهن
میداشتند ،باید بدان اشرا ذهنی داشته باشند و کموبهیش حهوادث ایهن سهای را بههخهاطر
بیاورند .آیا در میان این افراد کسی نمیتوانسته مدعی شود که قبهل از سهای  ۳۴۶هجهری از
ّ
واقعۀ مرگ طبری اطالع داشتهاست؟
ً
ّ
نظر مؤکد نگارنده این است که احتمای اینکه جمعی از علمای دربار سامانی ّمتفقا چنین
اشتباهی را آن هم با این فاصلۀ زمانی اند بین این تاریخ نادرست و زمان نگهارش کتهاب،
مرتکب شده باشند بسیار کمتر از آن است که شخم ثالثی (ناسخی یها مهؤلفی در زمهانی
ً
دیرتر ،مثال چند دهه بعد از سای  ،۳۴۶آن را مرتکب شده باشد.
۵ا امیر سید

ّ
مقدمه که علیاشر صادقی بدان اشاره میکند ،آوردن لقب «امیر ّ
سهید»
از دیگر نکات این
ّ
در دو جا از مقدمۀ کتاب بهجای «امیر سدید» برای منصور سامانی است .صادقی «سید» را
در این دو جا تصحیف «سدید» دانستهاست (صادقی . ۳۱۴ :۱۳۶۶
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لقب امیر سدید برای منصوربن نوح سامانی بسیار مشهور است (ر  .گردیهزی ۱۶۱ :۱۳۴۷
ّ
و ۱۶۲؛ نرشخی ۱۳۶ ،۱۳۴ ،۳۷ :۱۳۶۳؛ نصرالله منشی ۲۳ :۱۳۴۳؛ منههاب سهراب  :۱۳۴۲ب  ۲۱۱/۱و

ً
ظاهرا در آثار مکتوب فارسی ،تا آنجا که ما جستوجو کردهایم ،جهایی لقهب «سهید» بهرای
امیر منصور ذکر نشدهاست.
صاحب کتاب حبی السیر در باب لقب امیر منصور سامانی به نکتۀ دیگهری نیهز اشهاره
میکند که درخور توجه است .در این کتاب پس از شرح حای امیر منصور آمدهاسهت« :او را
در حین حیات امیر مؤید میگفتند و پس از وفات از وی بهه امینر سندید تعبیهر میکردنهد»
(خواندمیر :ب  . ۳۶۳/۲البته همهین کتهاب در صهفحۀ پهیش شهبیه بهه همهین قهوی را در بهاب
ابوالفوارپ عبدالملک ،برادر امیر منصور ،نیز که پیش از وی امیر سامانیان بود ،آوردهاست:
«و او ]را[ در زمان پادشاهی مؤید میگفتند و بعد از وفات سدید خواندند» (همان. ۳۶۲ :
دراینباره چند نکته قابل ذکر است:
 .۱قولی که در تاری حبی السیر برای دو نفر آمده سهو یا خطایی است که بعیهد اسهت
ً
ً
ّ
مصهحح اسهت .مسهلما آنچهه در صهفحۀ ۳۶۲
از نویسنده باشد و احتماال خطای کاتب یا
دربارﮤ عبدالملکبن نوح آمده نادرست است .زیرا لقهب «سهدید» در ههیچ جها بهرای امیهر
عبدالملک نیامده و لقب رایج وی «امیر رشید» بوده نهه «امیهر سهدید» (ر  .نرشهخی :۱۳۶۳
 ۳۷؛ عنوان «امیر سدید» تنها برای امیر منصور ذکر شدهاست.
 .۲سخن خواندمیر دربارﮤ امیرمنصور را کهه پهیش از مهرگ لقهب دیگهری داشهته ،مهتن
ً
دیگری تأیید نمیکند یا دستکم نگارنده آن را در جایی ندیدهاستّ ،اما اوال سندی در ّرد آن
ً
نیز یافت نشدهاست .ثانیا اینکه پس از مرگ ،از امیهر بها لقهب جدیهدی یهاد شهود نیهز بعیهد
نمینمایدّ ،
خاصه آنکه القاب «امیر ماضی» دربارﮤ امیر اسهماعیل و «امیهر شههید» دربهارﮤ
ً
امیر ابونصر احمدبن اسماعیل سامانی مسلما پس از مرگ این امیران به ایشان اطالق شده و
خواندمیر نیز به این مسئله تصریح دارد ،چنانکه دربارﮤ امیر اسهماعیل سهامانی مینویسهد:
«کلک تقدیر بعد از فوت لقبش را امینر ماضنی تحریهر نمهود» (خوانهدمیر :ب  ، ۳۶۴/۲و نیهز
دربارﮤ امیر ابونصر احمدبن اسماعیل سهامانی چنهین نگاشتهاسهت« :احمهد را شهربت فنها
چشانیدند و بعد از آن او را امیر شهید خواندند» (همان. ۳۶۶ :
 .۳نکتۀ سوم و کلید حل این مسئله را میتوان در سهکههای بازمانهدﮤ دورﮤ سهامانی کهه
اسناد خدشهناپذیر آن عصر است یافت .لقب امیر منصور سامانی در سکههایی که از دوران
ً
وی بهههجا مانههده (غالبهها در پشههت دینارههها و درهمههها المطیااع للااه اسههت (رضههائی باغبیههدی:
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۳۳۳ه . ۳۳۳در فلسههای باقیمانهده از سهای  ۳۶۲تها  ۳۶۷هجهری ضربشهده در بخهارا،
اخسیکت و ق ّبا فقط نام منصوربن نوح بدون لقهب آمدهاسهت (همهان۳۴۳ :هه . ۳۴۶در چنهد
َ
نمونه از فلسهای ضرب بخارا به تاریخ  ۳۶۶هجری و نیز ضرب فرغانهه بهه تهاریخ  ۳۶۶و
 ۳۶۳هجری «الملک المظفر منصور ب نوح» حک شدهاست .اما در فلهس ضهرب بخهارا بهه
تاریخ  ۲۶۶هجری و فلس ضرب بخارا به تاریخههای  ۳۶۲و  ۳۶۳و  ۳۶۴هجهری عبهارت
«امیر السید الملک المظفر» و در فلس ضرب سمرقند به تهاریخ  ۳۶۳هجهری «االمیار الساید
منصور ب نوح» حک شدهاست (همان۳۴۶ :ه . ۳۴۳نکتۀ دیگهر آنکهه در سهکههای برخهی از
دیگر امیران سامانی نیز «امیر السید» حک شدهاست.
از مجموع آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت:
ً
اوال لقب «امیر سید» برای منصوربن نوح سامانی در زمان خود او رایج بوده و سکههای
عصر او بر این مسئله گواهی میدهند.
ً
ثانیا قوی خواندمیر ،که لقب «امیر سدید» بعد از مرگ امیر منصور به او نسبت داده شهد،
صحیح مینماید و همۀ کتابهایی که لقب «امیر سدید» را آوردهاند بعد از مرگ امیرمنصور
نگاشته شدهاند.
با این مسئله میتهوان گفهت لقهب «امیهر سهید» بایهد در کتهاب بیسهتجلدی علمهای
ماوراءالنهر و در زمان حیات منصوربن نوح بهکار رفته باشد و مؤلف کتاب موجهود آن لقهب
ً
را عینا از کتاب علمای ماوراءالنهر نقل کرده و با اینکهه کتهابش رونویسهی و کتابهت از روی
کتاب علمای ماوراءالنهر نبودهاست ،اما لقب «امیر سید» هم آنقدر برایش غریب نبوده کهه
«امیر سدید» را بهجای آن برگزیند.
۶ا زمان و مکان تحریر کتاب موجود

با پذیرش فر محمدبیگی سؤاالت و ابهامات دیگری نیز مطرح میشهود؛ از جملهه اینکهه
شخم یا اشخاص سومی که کتاب ترجمه تفسیر طبری موجود را فهراهم آوردهانهد ،در چهه
زمانی و در کدام حوزﮤ زبانی این کار را انجام دادهاند .این مسئلهای است کهه ّ
البتهه نیهاز بهه
ّ
مفصل دارد و در حای حاضر نمیتوان در این باره اظهار نظر قطعی کردّ ،اما با توجهه
تحقی
ّ
به اینکه «زبان کتاب در نسهخههای متعهدد آن دارای ویژگیههای مهاوراءالنهری و خراسهانی
است که کموبیش در سایر متون کهن نوشتهشده خراسان نیز دیده میشهود» (صهادقی :۱۳۶۶
ّ
 ، ۳۱۶و ّ
حتی در نسخههایی که کاتب متعل به حوزﮤ جغرافیهایی دیگهری بهوده ،آمیختگهی
ویژگیهای زبانی کاتب با ویژگیهای زبان ماوراءالنهری و خراسانی دیده میشهود ،میتهوان
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ّ
گمان کرد که مؤلف اخیر نباید از نظر زمانی و مکانی فاصلۀ زیهادی بها علمهای مهاوراءالنهر
داشته باشد.
از دیگر مسائلی که در نسخههای گوناگون کتاب دیده میشود تحریرهای متفاوتی اسهت
ّ
که از کتاب وجود دارد .تفاوت نسخههای مختلف کتاب گاه در حد اختال نسخهبدیهای
ّ
حدی است که میتواند یک تحریر ّ
مجزا و مستقل بههحسهاب
معموی در سایر متون و گاه به
آید .تفاوت بین برخی نسخهها از نوع روایت داستان ،آوردن یا نیاوردن شأن نزوی و جز آنهها
ً
صرفا به آوردن قصههها اکتفها شهده و در برخهی ّ
حتهی
است ،تا جایی که در بعضی نسخهها
همان قصهها نیز خالصهتر شدهاند .در برخی نسهخهها گههگاه ترتیهب و تهوالی قصههها نیهز
متفاوت است و ّ
حتی قصههای یک نسخه با نسخۀ دیگر ،در یک سورﮤ ّ
معهین ،تفهاوت دارد.
مقایسۀ نسخههای مختلف ،حکایت از ّ
تبعیهت برخهی نسهخهها از نسهخهمادرهای مشهتر
دارد.
ّ
ّ
چنانکه پیشتر بیان شد ،همۀ نسخههایی که آغاز جلد اوی را دارنهد مقدمهۀ کتهاب را بها
اند اختالفاتی که شرح شد آوردهاند؛ حتی تاریخ نادرست مرگ طبهری نیهز در همهۀ آنهها
تکرار شدهاست .با مقایسۀ نسخههای موجود از کتاب ترجمۀ تفسیر طبری ،برداشت ما ایهن
است که این شهخم ثالهث یها مؤلهف اخیهر کتهاب را در هفهت جلهد پدیهد آورده و همهۀ
نسخههای موجود در تحریرههای مختلهف و تهدوینهای متفهاوت یکجلهدی ،دوجلهدی،
چهارجلدی و هفتجلدی پهس از آن پدیهد آمدهانهد .تهدوینهای مختلهف در نسهخههای
ً
موجود نقش تعیینکنندهای ندارند .مثال نسخههای پاریس و گلستان ههر دو در هفهت جلهد
تدوین شدهاند ،اما از تحریرهای متفاوتی هستند ،درحالیکه نسخۀ اورخهان کهه بههصهورت
دوجلدی تحریر شده با نسخۀ  ۱۳۰۶مجلس که در قالب هفتجلدی تهدوین شهده از یهک
تحریر است.
ّ
برای تخمین زمان تقریبی شکلگیری نسخهای که مولف یا ناسخ اخیر پدید آوردهاسهت،
باید به نکات زیر توجه کرد:
ّ
ً
الف تاریخ نادرست مرگ طبری قطعا از مؤلف این نسخۀ اخیر بودهاست و بهه احتمهای
زیاد این خطا باید حداقل چند دهه بعد از سای  ،۳۴۶یعنی حهداقل دههههای پایهانی سهدﮤ
چهارم هجری باشد.
ّ
ب قدیمترین نسخههای بازمانده از کتاب متعل به نیمۀ دوم قرن ششهم تها اوایهل قهرن
هفتم است .در نسخههای قدیمی کتاب از نظر زبان ،تحریهر و سهایر ویژگیهها تفاوتههای
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ّ
متصهور نیسهت .درنظهر گهرفتن
چشمگیری دیده میشود که پدید آمدن آن در زمهانی انهد
ّ
ّ
کمیت و کیفیت این اختالفات در نسخههای متقهدم و زمهان الزم بهرای پدیهد آمهدن چنهین
نسخههای متفاوتی تا پایان قرن ششم ،عامل ّ
مهمی برای تخمین زمهان فهراهم آمهدن چنهین
نسخهای است.
حدپ نگارنده با درنظر گرفتن مطالب فوق آن است که تمام نسخههای موجود از کتهاب
ترجمۀ تفسیر طبری ه با توجه به اختالفات و مشترکات موجود نسخهها ه براسهاپ نسهخهای
پدید آمدهاند که باید از سویی چند دهه با سای ( ۳۴۶سهای نادرسهت مهرگ طبهری فاصهله
داشته باشد تا احتمای چنین خطایی را توجیهپذیر کند و از سوی دیگر آنقدر با نیمههای دوم
سدﮤ ششم فاصله داشته باشد که امکان پدید آمدن این تنوع در تحریر نسخهها وجود داشهته
باشد .ازاینرو ،حدپ میزنیم این نویسندﮤ ثالث اثر خود را در محدودﮤ زمانی بین دهههای
پایانی سدﮤ چههارم تها اواسهط سهدﮤ پهنجم هجهری پدیهد آوردهاسهت و از ترجمهۀ علمهای
ً
ماوراءالنهر استفاده کرده و احتماال در همان حوزﮤ زبانی میزیستهاست .نتیجه آنکهه کتهاب
ترجمۀ تفسیر طبری که تألیف علمای ماوراء النهر است و عالمه محمد قزوینی آن را یکی از
«قدیمترین کتاب[ها] در زبان فارسی ّ
حالیه» میداند به دست ما نرسیدهاست.
منابع
آذرنوش ،آذرتاش (« ، ۱۳۷۰آیا ترجمۀ تفسیر طبری بهراستی ترجمهۀ تفسنیر طبنری اسهت؟» ،یکنی قطنره
باران ،جشننامۀ استاد دکتر عبا زریاب شویی ،تهران.
آذرنوش ،آذرتاش ( ، ۱۳۷۶تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (ب  :۱ترجمههای قرآنی  ،تهران :سروش.
انوار ،سید امیر محمود (« ، ۱۳۶۲نگاهی به سیر ترجمه و تفسیر قرآن کریم بهه فارسهی» ،مجلنۀ دانشنکدﮤ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شمارﮤ  ،۱۶۶ص ۳۶ه.۶۴
بهار ،محمدتقی ( ، ۱۳۶۳سبکشناسی یا تاریخ ّ
تطور نثر فارسی ،ب  ،۱تهران :امیرکبیر.
ترجمۀ تفسیر طبری ( ، ۱۳۳۳به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی ،ب  ،۱تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ترجمۀ تفسیر طبری ( ، ۱۳۴۱به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی ،ب  ،۴تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ترجمۀ تفسیر طبری ،میکروفیلم شمارﮤ  ۱۰۶۴کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تههران از نسهخۀ خطهی کتابخانهۀ
خراجچی اوغلو.
ترجمۀ تفسیر طبری ،میکروفیلم شمارﮤ  ۲۶۷۶کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تههران از نسهخۀ خطهی شهمارﮤ ...
کتابخانۀ موزﮤ بریتانیا.
ترجمۀ تفسیر طبری ،میکروفیلم شمارﮤ  ۲۳۳۳کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران از نسخۀ خطی شمارﮤ ۱۶۱۰
کتابخانۀ پاریس.

91

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
دالیل نسخهشناختی در رد انتساب ترجمۀ ...

مقاله

ترجمۀ تفسیر طبری ،میکروفیلم شمارﮤ  ۶۱کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تههران از نسهخۀ خطهی شهمارﮤ ۳۶۷
موقوفۀ مسجد اورخان.
ترجمۀ تفسیر طبری ،میکروفیلم شمارﮤ  ۷۳کتابخانۀ مرکهزی دانشهگاه تههران از نسهخۀ خطهی شهمارﮤ ۶۷
کتابخانۀ ایاصوفیه.
ترجمۀ تفسیر طبری ،میکروفیلم شمارﮤ  ۲۱۷۱gکتابخانۀ آسهتان قهدپ رضهوی از نسهخۀ خطهی کتابخانهۀ
مسجد گوهرشاد.
ّ
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۱۱۲۱۳کتابخانۀ آیت الله مرعشی.
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۶۷۲کتابخانۀ حیدرآباد هندوستان.
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ خطی شمارﮤ  EH 567از موزﮤ توپقاپیسرای.
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۱۳۰۶sکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ خطی شمارﮤ  YY 809از موزﮤ توپقاپی سرای.
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ عکسی به شمارﮤ  55 hk863موجود در کتابخانۀ ملی آنکارا.
ترجمۀ تفسیر طبری ،نسخۀ عکسی شهمارﮤ  22 sel 436موجهود در کتابخانهۀ ملهی آنکهارا از نسهخۀ خطهی
کتابخانۀ سلیمیه.
خواندمیر ،غیاثالدینبن همامالدین الحسینی ( ، ۱۳۶۰تاری حبی السیر فی اشبار افراد بشنر ،ب ،۲زیهر
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ص ۱۲۰۶ه.۱۲۱۰
«شناسائی برخی از تفاسیر عامه /قسمت اوی»( ،نویسندﮤ ناشناپ  ،مجلهۀ حنوزه ،بهمهن و اسهفند ،۱۳۶۶
شمارﮤ  ،۲۴ص ۳۶ه.۶۶
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