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نوادگان  از  الموسوی  موسی  بن  محمد  ابوجعفر  چکیده: 
ادیبان  و  عالمان  از  یکی  السالم،  علیه  کاظم  موسی  امام 
شیعه در نیشابور، و نقیب شیعیان در طوس در قرن چهارم 
ارتباطی  نیز  سامانی  حاکمان  و  امیران  با  که  بوده  هجری 
نزدیک داشته است. هرچند نام وی در هیچ یک از مصادر 
رسمی فقه، حدیث، کالم، تفسیر و رجال شیعه ذکر نشده، 
هجری  پنجم  و  چهارم  قرون  موّرخان  و  ادیبان  از  بسیاری 
چون ابومنصور ثعالبی، و ابونصر ُعتبی مکررًا از او یاد کرده، 
و اقوال و ابیاتی را از او ذکر کرده اند که اغلب با تاریخ، ادبیات، 
فرهنگ و آداب ایرانیان در خراسان قرن چهارم پیوند دارد. 
مقالۀ حاضر ضمن بررسی منابع کهن و گردآوری اطالعات 
پراکنده از زندگی و آثار ابوجعفر موسوی، به معرفی نسخه ای 
30پاره از قرآن کریم می پردازد که وی آن را در سال 402 هجری، بر 
نسخه  این  است.  کرده  وقف  السالم  علیه  رضا  امام  حرم 
به  شیعیان  تاریخ دار  و  وقفی  قرآن های  قدیم ترین  از  یکی 
شمار می آید که به خط نسخ بسیار کهن، و همراه با انبوهی 
ب در خراسان کتابت شده است.  عالئم و نشان های ُمذهَّ
رسم آن به شیوۀ قیاسی و مخالف با رسم عثمانی است، و 
یعقوب  و  بصری  ابوعمرو  قرائت  به  مجموع  در  آن  قرائت 

َحضرمی بسیار نزدیک است.

نقابت  موسوی؛  موسی  بن  محمد  ابوجعفر  کلیدواژه ها: 
وقف  موسوی؛  سادات  چهارم؛  قرن  در  طوس  در  شیعیان 
قرآن بر حرم امام رضا علیه السالم؛ ابومنصور ثعالبی؛ خط 
نسخ کهن؛ قرائات سبعه؛ قرآن نویسی شیعیان؛ قرآن های 

دورۀ سامانی؛ کتابت قرآن در خراسان.

| مرتضی کریمی نیا  عضو هئیت علمی بنیاد دائرة المعارف اسالمی

ابوجعفر محّمد بن موسی الموسوی، عالم و ادیب 
شیعه در قرن چهارم، و قرآن وقفی اش بر حرم رضوی در 

سال 402 هجری
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از رئیس محترم سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی، مدیر محترم اداره مخطوطات و 

تک تک همکاران این بخش کتابخانه که در مدت انجام 
این پژوهش با من همکاری کردند و تصاویر مورد نیاز را در 

اختیار قرار دادند صمیمانه سپاس می گزارم.
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(12): Abū Ja‘far al-Mūsawī, A Shi‘a Poet and 
Scholar in the 4th/10th Century and his Qur’ān 
Dedicated to the Shrine of Imām al-Riḍā in 
402/1012
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Abstract: Enjoying close ties with the Samanid 
viziers and rulers, Abū Ja‘far Muḥammad 
b. Mūsā al-Mūsawī, a descendant of Imām 
Musā al-Kāẓim, was a Shi‘a scholar and poet 
in Nishapur and the Naqīb of the Shi‘ites in 
Ṭūs in the 4th/10th century. Although his 
name was not mentioned in any of the official 
Shi‘a sources including Qur’ān commentaries, 
and books on jurisprudence, hadith, theol-
ogy, and rijāl, many Sunni historians of the 
4th/10th and 5th/11th centuries such as Abū 
Manṣūr al-Tha‘ālibī, and Abū Naṣr al-‘Utbī 
have repeatedly mentioned him, quoting his 
sayings and poems which are often associated 
with Iranian history, literature, culture and 
customs in Khorasan at his time. The pres-
ent article, while examining old sources and 
gathering scattered information about the life 
and works of Abū Ja‘far al-Mūsawī, introduces 
a 30-parts Qur’ān, which was dedicated by him 
to the Shrine of Imām al-Riḍā (Mashhad) in 
402/1012. This copy is considered to be one of 
the oldest dedicated and dated Qur’āns of the 
Shiites, which has been transcribed in an earli-
est type of Naskh script, along with a multitude 
of illuminations in Khorasan. The orthography 
(rasm) of the Qur’ān is closer to the ordinary 
standard Arabic and far from the Uthmānic 
pattern, while its reading is very close to those 
of Abū ‘Amr al-Baṣrī and Ya‘qūb al-Ḥaḍramī in 
general. 
Keywords: Abū Ja‘far Muḥammad b. Mūsā 
al-Mūsawī; Niqābat of Shiites in Tūs in the 
4th/10th century; Dedication of the Qur’āns to 
the Shrine of Imām al-Riḍā (Mashhad); Abū 
Manṣūr al-Tha‘ālibī; Early Naskh script; Variant 
readings; Iranian Qur’ān transcribing; Shiite 
transcribing; Qur’āns of the Samanid period; 
Early Qur’āns of Khorasan.
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ن الرابيع أبيو جعفير حمّميد بين ميوىس  العيامل واألدييب الشييعي مين القير

ّية املوسوي وقرآنه املوقوف للحرم الرضوي يف سنة 402 اهلجر
ميي نيا مرتىض كر

اخلالصة: كان أبو جعفر حمّمد بن موىس املوسوي أحد أحفاد اإلمام 
دباهئـم 

ُ
 مـن علمـاء الشـيعة وأ

ً
مـوىس الكاظـم عليـه السـالم واحـدا

 للشـيعة يف طـوس يف القـرن الرابـع اهلجـري، 
ً
يف نيشـابور، وكان نقيبـا

مراء السامانّين وحّكامهم.
ُ
وكانت له عالقات وثيقة مع أ

ورغـم عـدم ورود امسـه يف أّيٍ مـن مصـادر الشـيعة الرمسّيـة يف علـوم 
دباء 

ُ
الفقه واحلديث والكالم والتفسير والرجال، إاّل أّن الكثير من األ

ّيـن كایب منصـور الثعالـي  ومؤّرخـي القرنـن الرابـع واخلامـس اهلجر
 
ً
وأبياتـا أقـوااًل  عنـه  ونقلـوا  عديـدة  مـّرات  ذكـروه  الُعتـي  نصـر  وایب 
يـخ وآداب وثقافة وأخالق اإليرانّين يف  متحـورت غالبّيهتـا حـول تار

خراسان القرن الرابع.
واملقالـة احلالّيـة ضمـن حبهثـا يف املصـادر القدميـة ومجـع املعلومـات 
 لنسخٍة من 

ً
يفا املتناثرة عن حياة وآثار أبو جعفر املوسوي، تقّدم تعر

 مـن أجـزاء القرآن الكرمي كان قد أوقفها هذا العامل ملرقد 
ً
ثالثـن جـزءا

ّية. اإلمام الرضا عليه السالم سنة 402 هجر
القرآنّيـة  املصاحـف  نسـخ  أقـدم  مـن  واحـدة  هـي  النسـخة  وهـذه 
يـخ، وهـي مكتوبة  املوقوفـة مـن قبـل الشـيعة واملوّثقـة وقفّيهتـا بالتار
 املقترن بعدٍد هائل من العالمئ 

ً
يف خراسان خبّط النسخ القدمي جّدا

سـلوب القيـايس 
ُ
والرمـوز املذّهبـة. أّمـا رسـم القـرآن فيـه فهـو عـىل األ

سـلوب العثمـاين. أّما قراءته فهـي عىل الغالب 
ُ
الـذي خيتلـف عـن األ

يعقوب احلضرمي.  من قراءة ایب عمرو البصري و
ً
يبة جّدا قر

نقابـة  املوسـوي،  مـوىس  بـن  حمّمـد  أبـو جعفـر  األساسيّية:  املفيردات 
وقـف  ّية،  املوسـو السـادات  الرابـع،  القـرن  يف  طـوس  يف  الشـيعة 
القـرآن عـىل حـرم اإلمـام الرضـا عليـه السـالم، أبـو منصـور الثعالـي، 
خّط النسـخ القدمي، القراءات السـبعة، كتابة القرآن لدى الشـيعة، 

كتابة القرآن يف خراسان. مصاحف العهد الساماين، 



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحی نرآنی )12( 77

مقدمه
در شـوال سـال 402 هجـری، قرآنـی 30 پـاره بـر حـرم امـام رضـا علیـه السـالم وقف شـده اسـت. بررسـی این 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی باقی مانده است، ما را با یکی از عالمان،  کنون تنها پنج پاره در  که ا قرآن 
ادیبان، و سـادات شـیعه به نام ابوجعفر محمد بن موسـی الموسـوی، در قرن چهارم هجری پیوند می زند 
ی باقی نمانده  یادی از زندگی و آثار و کمتر ذکر می شود و اطالعات ز کنون در مصادر شیعی  ی ا که نام و
خ بـودن وقف نامـۀ آن در آغـاز قـرن پنجـم هجـری اسـت،  اسـت. یکـی از ویژگی هـای مهـم ایـن قـرآن، مـوّرَ
گواینکه خود قرآن احتمااًل در اواخر سـدۀ چهارم کتابت شـده اسـت. متن وقف نامۀ ابوجعفر موسـوی که 

کتابت شده، چنین است:  گانه  در آغاز تمام اجزای سی 
وقفـه وسـبله السـید أبـو جعفـر محمـد بن موسـی الموسـوي تقبل اهّلل منه علی مسـجد مشـهد1 
اإلمـام أبـي الحسـن علـي بـن موسـی الرضـا علیـه السـالم ال یبـاع وال یوهـب وال یخـرج مـن سـور 

یر 1 و2( المشهد وذلک في شوال سنة اثنتین وأربع مائة. )تصو

این یکی از کهن ترین وقف نامه های قرآنی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی است که واقف آن به وضوح 
کتابـت و وقـف قـرآن  یـخ  شـیعه اسـت. بررسـی جوانـب مختلـف ایـن قـرآن می توانـد جوانـب تـازه ای از تار
بـه دسـت کاتبـان و واقفـان شـیعه و سـنی در قـرن چهـارم هجـری در خراسـان بـزرگ را بر ما آشـکارتر سـازد. 
امـا پیـش از معرفـی تفصیلـی بخش هـای باقـی مانـده از قـرآن ابوجعفـر موسـوی در کتابخانـۀ آسـتان قدس 
رضوی، الزم اسـت نخسـت زندگی و احوال و آثار این دانشـمند و ادیب شـیعه در قرن چهارم و آغاز قرن 
ی در متون کهن، در جایی  کنده از حیات و کنون اطالعات پرا پنجم هجری را مرور کنیم، به ویژه آنکه تا
گـردآوری نشـده اسـت. بنابرایـن در پـارۀ نخسـت مقالـه، بـه شـرح احـوال و آثـار ابوجعفر موسـوی، و در پارۀ 

یم. ی بر حرم امام رضا علیه السالم می پرداز دوم، به معرفی و بررسی قرآن وقف شده از سوی و

پارۀ نخست مقاله
کاظم یا امام جواد علیهما السالم؟ ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی: نوادۀ امام 

یـخ و ادب، بـر دو تـن از عالمـان و  کهـن تراجـم و تار نـام »ابوجعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوی« در منابـع 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی انجام داده ام، تعبیِر »مسجد مشهد االمام«  کنون در وقف نامه های قرآنی  که تا 1. بر اساس پژوهش هایی 
در هیـچ وقف نامـۀ دیگـری بـه کار نرفتـه اسـت. ایـن تعبیـر نشـان می دهـد کـه در قـرن چهارم هجـری، مدفن و مشـهد امام علیه السـالم 
یـد همین نکته  دارای مسـجدی نیـز بـوده اسـت. گفتنـی اسـت در برخـی وقف نامه هـای دیگر قرآنی، عباراتی مشـابه آمده اسـت که مؤ
یـخ 412 هجـری )در جـزوۀ قرآنـی 3316(، عبـارت »وحـرام  اسـت. مثـاًل در وقف نامـۀ ابوالحسـن علـی بـن عبدالرحمـن التاجـر، بـه تار
علـی مـن یخـرج ذلـك مـن مشـهده وهـو القبـة التـي فیـه تربتـه وعن المسـجد التي تشـرع بابه إلیـه« آمـده؛ در وقف نامۀ ابوالبـرکات علی 
ـِة والَمسـجد« آمـده؛ در وقف نامۀ حسـین  خ 421 هجـری )در جـزوۀ قرآنـی 6(، عبـارت »والیخـَرَج ِمـَن الُقّبَ بـن الحسـین الحسـینی، مـوّرَ
خ 514 هجـری )در جـزوۀ قرآنـی 4353(، عبـارت »فـي المسـجد المبنـّي فـي هـذا المشـهد« آمـده؛  بـن علـی بـن حسـین بقـاالن، مـوّرَ
خ 515 هجـری )در جـزوۀ قرآنـی 52(، عبـارت »یقرأ فـي الروضة  در وقف نامـۀ أبوالمجـد سـعید بـن محمـد بـن موسـی البراوسـتانی، مـوّرَ
خ 540 هجری  یة والمسجد المتصل بالقبة« آمده؛ و در وقف نامۀ محمد بن علی بن محمد المعروف بالسرکرینی الرازی، موّرَ الرضو
یـة اإلمامیـة الطاهریـة علي بن موسـی الرضـا علیهما  یـة النبو )در جـزوۀ قرآنـی 3549(، عبـارت »وقـف علـی المسـجد المقدسـة الرضو

السالم والصلوة المعروف بمشهد الطوس« آمده است.
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سـادات شـیعه در قرن چهارم هجری اطالق شـده اسـت: یکی در قم و دیگری در خراسـان. فرد نخست، 
از اعقاب امام جواد علیه السالم، و دومی از نسل امام موسی کاظم علیه السالم است. نخست: ابوجعفر 
محمـد بـن موسـی بـن احمـد بـن محمد بن احمد بن موسـی بن االمـام محمد التقی علیه السـالم، نقیب 
سادات در قم بوده،2 و دوم: ابوجعفر محمد بن موسی بن احمد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر 
کن طوس و نیشـابور، و  بن محمد بن علی بن الحسـین بن علی بن ابی طالب، ادیب و عالم شـیعی سـا

نقیب سادات در طوس بوده است.

که واقف مورد نظر ما در قرآن آستان قدس رضوی، به احتمال قوی،  گرفت  با چند قرینه، می توان نتیجه 
فـرد دوم، و از نسـل امـام موسـی کاظـم علیـه السـالم اسـت. نخسـت آنکه بر اسـاس وقف نامه هـای موجود 
ی خـود را »ابوجعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوی« خوانـده اسـت.  کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، و در 
کرده اند.  ی نیز، از او با عنوان ابوجعفر موسوی یاد  چنانکه در ادامه خواهیم دید، بسیاری از معاصران و
ــ  روشـن اسـت کـه لقـب الموسـوی غالبـًا بـر سـادات از نسـل امـام هفتـم اطـالق می شـده اسـت. دوم آنکـهـ 
کن شـهرهایی چـون  ی و برخـی از اجـداد و نوادگانـش غالبـًا در خراسـان، و سـا چنانکـه خواهیـم دیـد ـــ و
گفتنی  بخارا، طوس و نیشابور بوده اند، و این امر بر عمِل واقف این جزوات قرآنی بیشتر تطبیق می کند. 
ک  ی را موسـوی طوسـی خوانـده و از او اقوالـی در مـدح خـا اسـت ابومنصـور ثعالبـی در برخـی آثـار خـود، و

کرده است.3  طوس نقل 

یخــی نشــان می دهــد، ابوجعفــر موســوی ادیــب، شــاعر، و دانشــمندی  بررســی منابــع و مصــادر ادبــی و تار
کــه در عهــد ســامانیان در شــهرهای مختلــف خراســان ســکونت داشــته، یــا در مســافرت بــوده،  بــوده 
ــن اســماعیل ســامانی4 و ابومنصــور  ــن احمــد ب ــه ابوالحســن نصــر ب ــران ســامانی، از جمل ــران و وزی ــا امی ب

2. ابن فنـدق )در لبـاب األنسـاب، 586/2( نسـب وی را چنیـن ذکـر می کنـد: »أبـو جعفـر بقم وهو محمد بن موسـی بن أحمد بن محمد 
یسندۀ الشجرة المبارکة في أنساب  بن أحمد بن موسی بن محمد التقی بن علی بن موسی الرضا رضی اهّلل عنهم.« تیمی بکری، نو
الطالبّیة )ص 95(، نیز نسب وی را تا امام جواد علیه السالم چنین برمی شمارد: »موسی بن محمد التقی. له ابن واحد معقب اسمه 
احمـد ابوعلـی بقـم؛ و الحمـد ابـن واحـد اسـمه محمـد ابوعلی االعرج بقـم؛ و لمحمد االعرج ابن واحد اسـمه احمـد ابوعبداهّلل النقیب 
الرئیس بقم؛ و الحمد هذا ابنان معقبان: موسـی ابوالحسـن الرئیس بقم ثم انتقل الی طوس و علی؛ اما موسـی بن احمد النقیب، فله 
من االبناء المعقبین ثالثة: محمد ابوجعفر نقیب بقم بعد ابیه، و عبداهّلل ابوالفتح ذوالمناقب سـید االشـراف بقم و احمد ابوعبداهّلل 
بخراسـان المهات شـتی.« بر این اسـاس، نسـب سـید ابوجعفر محمد بن موسـی الموسوی )از نوادگان امام جواد علیه السالم( چنین 
می شـود: محمد بن موسـی بن احمد بن محمد بن احمد بن موسـی بن االمام محّمد التقی علیه السـالم. جّد وی، ابوعبداهّلل احمد 
بن محمد االعرج نقیب سادات در قم بوده، و جّد جّد وی، حضرت موسی بن محمد التقی علیه السالم معروف به موسی المبرقع 
کن بوده اسـت. پدرش ابوالحسـن موسـی بن احمد، نقیب سـادات در قم بوده و سـپس به طوس  )وفات 296 ق( در کاشـان و قم سـا

کرده است و ابوجعفر موسوی ــ فرزند ارشد او ــ نیز پس از وفات پدر نقابت سادات در قم را بر عهده داشته است.  نقل مکان 
3. ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی، ثمار القلوب للمضاف والمنسوب، ص 435؛ همو، لطائف المعارف، ص 118.

4. امیر سـامانی که در 8 سـالگی در سـال 301 به حکومت رسـید و 31 سـال فرمانروایی کرد. رودکی شـعر معروف »بوی جوی مولیان آید 
کرده که ثعالبی )ثمار القلوب، ص  همی« را برای وی سروده است. ابوجعفر موسوی ماجرایی را در خصوص علت مرگ وی روایت 

کرده است. نک.: ادامه همین مقاله. 188( آن را از قول وی نقل 
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کــرده، فــردی ثروتمنــد، بخشــنده و آشــنا بــا امــور دیوانــی،  محمــد بــن عبدالــرزاق طوســی5 رفــت وآمــد 
کتابــت، و نیــز نقیــب ســادات خراســان در طــوس بــوده اســت. اجــداد او پیشــتر در دامغــان و هــرات و 
کــرده اســت. در میــان مــردم  گزیــده بوده انــد،6 و او خــود بیشــتر در نیشــابور و طــوس زندگــی  ُبســت ســکنا 
بســیار محتــرم شــمرده می شــده اســت، و شــاعران برجســتۀ زمانــش چــون ابوالفتــح ُبســتی )330ـ400 ق( 
ــع الزمــان همدانــی )358ـ398 ق( در مــدح او ابیاتــی ســروده اند.7 محمــد بــن عبدالجبــار ُعتبــی  و بدی
کتــاب الیمینــی چنیــن  ی ضمــن اشــاره بــه جزییاتــی از نســب و احــوال او، در  )م 427 ق(، از معاصــران و

یســد: می نو

کانـت نیسـابور داَر قـراره، ومعتقـَد ِضیاعـِه  إن  ـلطان بناحیـة طـوس، و ومـن أعیـان رعایـا الّسُ
وَعقـاره، السـید أبـو جعفـر محمـد بـن موسـی بـن أحمـد بـن أبـي القاسـم8 بـن حمـزة بـن موسـی 
بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـین بن علـي بن أبـي طالب رضـوان اهّلل تعالـی علیهم 

أجمعین

حی 
ُ

الّض شــــــــمِس  من  علیه  َکأّنَ  بــــــــاِح عمــــــــودانســــــــٌب  ــــــــِق الّصَ
َ
َفل نــــــــورًا ومــــــــن   

زراءهم وکتابهم والتقط محاسنهم وآدابهم؛ فألفاظه ینابیع  وقد خدم ملوك آل سامان وعاشر و

یـر وی، ابـو منصور معمری، به دسـتور او،  ز کـم طـوس و سپهسـاالر خراسـان در عهـد سـامانی )کشـته شـده در 350 هجـری(، کـه و 5. حا
کار دقیقی طوسـی و سـپس  رد، و همین اثر مبنای  شـاهنامۀ ابومنصوری را در فاصلۀ سـال های 339 تا 345 هجری قمری فراهم آو

گردید. فردوسی در سرایش شاهنامه 
6. علوی عمری، المجدی فی انساب الطالبین، ص 311.

7. محمد بن عبدالجبار ُعتبی، الیمینی، ص 442ـ443. ابیات ابوالفتح بستی دربارۀ وی چنین است:
غــــــــالٌم الشــــــــریف  للســــــــید  ســــــــالميأنــــــــا  ــــــــغ 

َّ
فلیبل کان  حیثمــــــــا 

غالمــــــــًا للشــــــــریف  کنــــــــُت  إذا  غالمــــــــيو والزمــــــــان  الحــــــــّرُ  فأنــــــــا 
و ابیات بدیع الزمان همدانی دربارۀ وی چنین است:

ســــــــّن  للّتَ اعتقــــــــادي  فــــــــي  ئــــــــْكأنــــــــا  وال فــــــــي  رافضــــــــّيٌ  ِن 
بهــــــــؤال  اشــــــــتغلت  إن  أولئــــــــْكو عــــــــن  أغفــــــــل  فلســــــــت  ء 
ِة  النبــــــــّوَ منتَظــــــــم  ِعقــــــــَد  المالئــــــــْكیــــــــا  مختلــــــــف  بیــــــــَت 
والعواتــــــــِك الفواطــــــــِم  ابــــــــن  واألرائــــــــْكیــــــــا  رائــــــــِك  والّتَ
کــــــــن  أ لــــــــم  إن  حائــــــــٌك  حائــــــــْكأنــــــــا  وابــــــــُن  لعبــــــــدك  عبــــــــدًا 

ینی رازی در کتاب  یـد الموفـق بـن احمـد بـن محمـد المکی، خطیب خـوارزم، در کتاب المناقب )ص 79(، و عبدالجلیـل قزو ابوالمؤ
نقض )ص 218( اظهار می دارند که بدیع الزمان همدانی این قطعه را بر سـر تربت امام رضا علیه السـالم سـروده اسـت. در شـرح این 
ابیـات، پیونـد آن بـا مـدح ابوجعفـر موسـوی، و علـت سـرودن آن، نـک.: محدث ارمـوی، مقدمۀ نقض و تعلیقـات آن، ص 131ـ134. 
محـدث ارمـوی، تعلیقـات نقـض، 2/ 700ـ707 و765/2ـ766. شـادروان محدث ارموی نشـان می دهد کـه مخاطب تعابیری چون 

رائِك واألرائْك« باید ابوجعفر موسوی باشد. »یا ابن الفواطِم والعواتِك والّتَ
8. صحیح آن القاسـم اسـت. نک.: ابن عنبة، عمدة الّطالب فی أنسـاب آل أبی طالب، 1 / 228. »وأما القاسـم بن حمزة بن الکاظم 
یعـرف باالعرابـي وأمـه أم ولـد فأعقـب مـن محمـد، وعلـي، وأحمـد، فمـن بنـي محمد بن القاسـم بـن حمزة،  علیه السـالم وفیـه البقیـة و
قیـل وهـو االعرابـي، أبـو جعفـر محمـد بـن موسـی بـن محمد بن القاسـم بن حمزة بـن الکاظم علیه السـالم خدم ملوك آل ساسـان ]کذا، 

زراءهم وله شعر منه قوله : کّتابهم وو والصحیح: سامان[ وعاشر 
حقیقة  ملکــــــــي  وهو  غزالــــــــي   بــــــــه عیشــــــــي إذا نابنــــــــي هّمفدیت 

ّ
 یلــــــــذ

ولیــــــــس له خصمجمیــــــــل محیــــــــاه وکالدعــــــــص ردفه   لطیف ســــــــجایاه 
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العلـوم وأقوالـه مرابیع العقول ومجالسـه حدائق الجـد والهزل، وجوامع القول الفصل؛ فلم تبق 
 

ّ
یتیمـة خطـاٍب وال کریمـُة صـواٍب وال ُغـّرُة حکمـة وال ُدّرُة نکتـٍة وال ُطرفـُة حکایـٍة وال ِفقـَرُة روایـٍة إال

ِره وتصوره؛ ال تصدأ صفیحُة فکره  ِره ومثال تدّبُ
ُ
وهي ُعرضُة خاطرة وُنهزُة هاجسـة ونصُب تذّک

وال تدرس صحیفُة ذکره وال یْخِسُف بدُر معارفه وال ُینَزُف بحر لطائفه؛ ثّم هو واحُد خراسان من 
یـاع وارتفاع قدر االرتفاع  یـة، في قوة الحال وسـعة المجال واتسـاع رقعِة الّضِ بیـن األشـرف العلو
واشـتداد بـاِع العـّز وامتـداِد ُشـعاع الجـاِه والَقـْدر. وقـد کتبـت عنه من نـوادر األخبار واألشـعار ما 

کتابي الموسوم بـلطائف اآلداب ...9 حکیت بعضه في 

کتـب  نـام ابوجعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوی در مهم تریـن مصـادر هـم روزگار بـا وی، و نیـز در اغلـب 
کـم نیشـابوری )م 405 ق(، ابونصـر ُعتبـی )م 427 ق(،  تراجـم و انسـاب پـس از وی، از جملـه در آثـاِر حا
ابومنصـور َثعالبـی )م 429 ق(، شـیخ الشـرف عبیدلـی )م 436 ق(، علـوی عمـری )م 470 ق(، ابن ُفنـُدق 
بیهقـی )متوفـای قـرن ششـم(، ابن عنبـة )م 827 ق( و دیگـران آمـده اسـت.10 َثعالبـی از او بـا عنـوان السـید 
الشـریف ابوجعفـر الموسـوی، و گاه بـا عنـواِن الموسـوی الطوسـی یاد می کنـد، و مکـررًا از وی، نکات ادبی، 
کم  که در ادامۀ این نوشتار، آنها را خواهیم آورد. حا گاه نکات تفسیری را ذکر می کند  یخی، و  نقل های تار
یاد خود، ابوجعفر  کم به احتمال ز نیشابوری )329ـ405 ق( نیز وی را از اشراف زمان خویش می خواند؛ حا
یـم، نـام  کنـون در اختیـار ندار کـم را ا کتـاب حا گرچـه اصـل  کـرده اسـت. ا الموسـوی را در نیشـابور مالقـات 
کم نیشابوری )اثر محمد بن حسین خلیفۀ  ابوجعفر موسوی در ترجمۀ فارسی بازمانده از تاریخ نیشابور حا
نیشـابوری( چنین آمده اسـت: »محمد بن جعفر بن موسـی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسـین بن 
علـی بـن ابیطالـب رضـی اهّلل عنهـم، السـید ابوجعفـر الموسـوی و کان اوحـد االشـراف فـی عصـره.«11 شـیخ 

9. محمـد بـن عبدالجبـار ُعتبـی، الیمینـی، ص 440ـ441. دو قـرن پـس از این، ابوالشـرف ناصح بن ظفر جرباذقانـی/ جرفادقانی، عالم 
ران سلجوقی در ترجمۀ خود از کتاب یمینی )تألیف محمد بن عبدالجبار العتبی(، وی را به فارسی  اهل سنت، و از دبیران بنام دو
چنیـن معرفـی می کنـد: »ذکـر ابوجعفـر محمـد بـن موسـی بـن احمـد بـن ابوالقاسـم بـن حمزة بن موسـی بن جعفـر بن محمد بـن علی بن 
ن  الحسـین بن علی بن ابی طالب.« این سـید اگرچه مسـکن در نیشـابور داشـت و ضیاع و عقار وی در آنجا بود، لیکن بطوس متَوّطِ
ُکّتـاب ایشـان ُمجاِلـس و ُمَعاِشـر، و  زراء و  بـود و در عهـد ملـوک سـامان در ِعـداد َخـواص حضـرت، و زمـرۀ اعیـان دولـت معـدود، و بـا و
ر، و  ّیـان گشـته، و از ُنَخـب ادب و ُغـَرر ُدَر ـی شـده، و از حدائـق جـّد و هـزل، و حقایـق فضایـل و فضـل َر

ّ
بَمفاخـر و َمعانـی ایشـان متحل

لطایـف ُنَکـت و بذله هـای ُمسَتحَسـن و حکمتهـای ُمسـتبَدع هـر یکـی حّظـی وافـی و نصیبـی وافـر حاصـل کـرده و آنرا بر َطْرف ِلسـان و 
رت بر َحذاَقت سخن ایراد کرده و در جملگی دیار خراسان از اشراف سادات بُمْکَنت و  َنصب عین داشته و در ُمحاِضرات در محاو
َیسار و کثرت ِعقار، و قّوت حال و سَعت َمجال و وفور ِضیاع و َبسَطِت َباع و ِاستیعاب َاسباب ارتفاع درگذشته، و در کتاب لطایف 
اآلداب از مصنفـات عتبـی، نـوادر اخبـار و بدایـع خطـب و اشـعار او بعضـی مسـطور اسـت ... )ابوالشـرف ناصـح بن ظفـر جرفادقانی، 

یخ یمینی، ص 262ـ264(. ترجمۀ تار
یـخ، 7/ 305-306؛ محسـن األمیـن،  10. بـرای برخـی آثـار تراجمـی معاصـر در قـرن اخیـر، نـک: محمدتقـی سـپهر کاشـانی، ناسـخ التوار

أعیان الشیعة، 77/10ـ 78؛ محدث ارموی، تعلیقات نقض، 700/2ـ707 و 765ـ766.
یـخ نیشـابور، ترجمـۀ محمـد بـن حسـین خلیفـۀ نیشـابوری، تصحیـح دکتـر محمدرضـا شـفیعی کدکنـی، ص  کـم نیشـابوری، تار 11. حا
180، ش 2316. چنیـن می نمایـد کـه در ذکـر نـام وی سـهوی رخ داده اسـت، بـا ایـن حـال، عنـوان »ابوجعفر الموسـوی« در این زمان در 

نیشابور تنها بر شخصیت مورد نظر ما تطبیق دارد.
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الشرف عبیدلی )م 436 ق( به صراحت او را نقیب طوس می خواند،12 و نجم الدین ابوالحسن علی بن 
ابی القاسم علوی عمری )معروف به ابن الصوفی( در معرفی او می نویسد: »ووقع من بنی حمزة بن موسی 
الکاظم علیه السـالم قوم الی دامغان وبسـت وهراة وکان منهم بطوس نقیب وجیه یکّنی أبا جعفر محمد 
بن موسـی بن أحمد بن محمد بن القاسـم بن حمزة بن موسـی الکاظم علیه السـالم.«13 و سـرانجام محمد 
بن عبدالجبار العتبی )م 427 ق( در کتاب الیمینی یا تاریخ العتبی، شرحی بلند از شرف نسب، و ذوق 
کرم و جود و سـخای وی را برمی شـمارد. وی همچنین در بیان احوال ناصرالدین  ادب، و علم و فضل و 
کـه ابوجعفـر محمـد بـن موسـی  ابومنصـور سـبکتگین، فرمانـروای غزنـوی )حکــ: 366ـ387 ق( می گویـد 

که آنها را بر سر در خانۀ سبکتگین در سجستان نوشته اند:  گفت  کرد و  الموسوی دو بیت برایم انشاد 

وأنشدني السید أبوجعفر محمد بن موسی الموسوي بیتین ذکر أنهما مکتوبان علی باب داره 
بسجستان، وهما:

ه أن یــــــــرى الفــــــــردوَس عالیًة  َکیــــــــوانمــــــــن َســــــــّرَ إیــــــــوان  إلــــــــی  فلینظــــــــرّنَ   

َکَثٍب  عــــــــن  الّرضواَن  یــــــــرى  أن  ه  َســــــــّرَ  بمــــــــلِء َعینیِه فلینظر إلــــــــی الباني14أو 

تولد و وفات
یـخ دقیقـی از زمـان تولـد و وفات ابوجعفر موسـوی به دسـت نداده اند. اما به  هیـچ یـک از مصـادر کهـن تار
ی اظهار  ی را باید از معّمرین دانسـت. در یکی از نقل های ثعالبی از ابوجعفر موسـوی، و احتمال قوی، و
مـی دارد کـه در ایـام حکومـت نصـر بـن احمد سـامانی )حکــ.: 301ـ331(، پدرش او را بـه مجلس امیر نصر 
یادی از عالمان و شاعران جمع بوده اند.15  بن احمد در بخارا برده است که در آن مجلس باشکوه شمار ز
ی در ایـن زمـان حـدودا 20 سـاله، و چنین فرض کنیم که ایـن حادثه در اواخر حکومت  کـه و گـر بپذیریـم  ا
ی را متولـد سـال های 300 تا 310 هجـری بدانیم.  نصـر بـن احمـد سـامانی رخ داده، در ایـن صـورت بایـد و
یخ شـوال 402 هجری نشـان  وقف قرآن از سـوی ابوجعفر موسـوی بر آسـتان امام رضا علیه السـالم، در تار

که او همچنان در سّن 90 یا 100 سالگی در قید حیات بوده است. می دهد 

اجداد و اعقاب ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی
از منابـع انسـاب و تراجـم کهـن، اطالعـات چنـدی در این باب به دسـت می آید. ابوجعفر موسـوی خود از 
سادات نسل امام موسی کاظم علیه السالم است که نسبش با پنج واسطه به امام علیه السالم می رسد. 

12. »ومنهم نقیب طوس أبو جعفر محمد بن موسی بن أحمد بن محمد األعرابي بن القاسم بن حمزة بن موسی الکاظم.« شیخ الشرف 
عبیدلی، تهذیب األنساب ونهایة األعقاب، ص 169.

13. علوی عمری، المجدی فی أنساب الطالبین، ص 311.
14. عتبی، الیمینی، ص 399.

15. ثعالبی، یتیمة الدهر، 115/4.
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گزارش ابوالحسن علوی عمری  کاظم علیه السالم است.  معروف ترین ایشان، حمزة فرزند بالفصل امام 
کـه اجـداد ابوجعفـر موسـوی، یعنـی نـوادگان امـام کاظم  کـی اسـت  در المجـدی فـی أنسـاب الطالبیـن حا
کوچیده انـد، و ابوجعفـر  علیـه السـالم از نسـل حمـزة بـن موسـی بـه دامغـان و ُبسـت و هـرات در خراسـان 
موسوی در زمان خود از نقیبان طوس به شمار می آمده است.16 همچنین بر اساس گزارش ابن ُفندق، قبر 
موسـی بن احمد )پدر ابوجعفر الموسـوی( در مشـهد رضوی واقع اسـت و ُنَقبای طوس و مشـهد الرضا در 
یند.17 از سخنان ابن فندق بیهقی چنین نیز برمی آید  ی )در میانۀ قرن ششم هجری( از نوادگان او زمان و
که آنان نیز نقابت سادات در طوس  ید داشته  که ابوجعفر موسوی فرزندی به نام حمزة، و نواده ای به نام ز
کـه شـیخ الشـرف عبیدلـی )م 436 ق( بـه صراحـت  و مشـهد را برعهـده داشـته اند. ایـن سـخنی اسـت 
کر )م 571  چنیـن بیـان کـرده اسـت: »وابنـه ابو القاسـم حمزة بـن أبي جعفر نقیب طوس أیضًا«.18 ابن عسـا
یـد بـن  یـد بـن الحسـن بـن ز ق( نیـز از یکـی از نـوادگان دیگـر ابوجعفـر طوسـی، بـه نـام الشـریف أبوالحسـن ز

کرده است.19  ی سماع  که در طابران طوس، از و حمزة بن محمد بن موسی روایاتی را نقل می کند 

آثار ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی
کتاب های  ی در  ابوجعفر موسوی را در درجۀ نخست باید ادیب و شاعر بدانیم. پاره هایی از شعر و نثر و
یعة، از نسخه ای از »مسئلة  یخی قدیم برجای مانده است. به جز این، آقا بزرگ طهرانی در الذر ادبی و تار
کـه در نـزد مرحـوم آیـة اهّلل  کنـت مـواله لألدیـب أبـي جعفـر محمـد بـن موسـی« یـاد می کنـد  فـي معنـی مـن 
کـه متـن ایـن رسـاله را بـر اسـاس دو  ــ  مرعشـی نجفـی یافتـه اسـت.20 شـادروان سـید عبدالعزیـز طباطبائـیـ 
کتابخانـۀ مجلـس شـورای  خ 1056( و  کتابخانـۀ آیـة اهّلل مرعشـی )مجموعـۀ ش 255.8، مـوّرَ نسـخه در 
اسـالمی )مجموعـۀ امـام جمعـۀ خوئـی، نسـخۀ شـمارۀ 8، رسـالۀ پنجـم، بـرگ 14پ تـا 15ر( تصحیـح و 
کـه مـراد از »األدیـب السـعید ابوجعفـر محمـد بـن موسـی« در آغـاز ایـن  منتشـر سـاخته ـــ بـر ایـن رأی اسـت 

16. »ووقـع مـن بنـی حمـزة بـن موسـی الکاظـم علیه السـالم قوم الی دامغان وبسـت وهـراة وکان منهم بطوس نقیب وجیـه یکّنی أبا جعفر 
محمـد بـن موسـی بـن أحمـد بـن محمـد ابـن القاسـم بن حمزة بن موسـی الکاظم علیه السـالم.« علـوی عمری، المجدی فی أنسـاب 

الطالبین، ص 311.
یـد بـن حمـزة بـن محمـد بـن موسـی بـن أحمـد بـن محمـد  17. »أمـا نقبـاء طـوس ومشـهد الرضـا رضـي اهّلل عنـه، فهـم أوالد أبـي الحسـین ز
بـن القاسـم بـن حمـزة بـن موسـی الکاظـم رضـي اهّلل عنـه. قبـر موسـی بـن أحمـد بمشـهد. أمـا حمـزة بـن موسـی فأمـه أم ولد، وهـو مدفون 

کرمان.« ابن فندق، لباب االنساب، 594/2. بالسیرجان من 
18. شیخ الشرف عبیدلی، تهذیب األنساب ونهایة األعقاب، ص 169.
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کر، معجم  کر تصریـح می کنـد: »بقرائتـی علیـه بطابـران.« نـک. ابن عسـا األربعیـن البلدانیـة، ص 19ـ20. در نقـل روایتـی دیگـر، ابن عسـا
الشیوخ، ص 359.

یعة إلی تصانیف الشیعة، 394/20. 20. آقا بزرگ طهرانی، الذر
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که ثعالبی در یتیمة الدهر، او در  رسـاله، أبوجعفر محمد بن موسـی بن عمران الزامی النیسـابوری اسـت21 
ی از ادیبـان و شـاعران خراسـان و بـه طـور خـاص، در  کـه و شـمار فضـالی بخـارا نـام بـرده، و افـزوده اسـت 
نیشـابور بـوده اسـت.22 بـا ایـن حـال، مـروری بـر متن این رسـالۀ کوتـاه ما را به ایـن نتیجه می رسـاند که این 
اثـر بایـد نوشـتۀ یکـی از ادیبـان شـیعی راسـت کیـش و معتقـد بوده باشـد که در عیـن اعتقاد تـاّم به والیت 
امیرالمؤمنیـن علـی علیـه السـالم، مایـل نبـوده اسـت رأی خـود در ایـن بـاره را بـا مقامـات و امیـران ُسـّنی 
خراسـان بـه صراحـت در میـان بگـذارد. از ایـن رو، مـن بر این باورم که این رسـاله از نگاشـته های ابوجعفر 
محمـد بـن موسـی الموسـوی، دانشـمند و ادیـب شـیعی در قـرن چهـارم در طـوس و نیشـابور اسـت، نـه از 
کـه هیچ یـک از  خامـۀ ابوجعفـر محمـد بـن موسـی بـن عمـران الرامـی/ الزامـی، ملّقـب بـه ابوجعفـر البنانـی 
گرایش های شـیعی ندانسـته اند. به جهت اهمیت این رسـاله در  تراجم نویسـان قدیم و جدید او را دارای 
کوتاه آن را بر اسـاس تصحیح اسـتاد فقید، محقق  بازنمایی دیدگاه های مذهبی ابوجعفر موسـوی، متن 

طباطبائی در اینجا ذکر می کنم.23

د ْبن ُموسی بي َجْعَفر ُمَحّمَ
َ
ُکنُت َمْوالُه فَعِلّيٌ َمْواله ِلألِدْیب أ في معنی َمْن 

قـال األدیـب السـعید أبـو جعفـر محمـد بـن موسـی نـّور اهّلل مصرعـه: سـألني السـید الرئیـس أبـو 
ـی اهّلل علیـه 

ّ
إبراهیـم ـــ أدام اهّلل رفعتـه ـــ فـي داره المعمـورة ببقائـه، عـن معنـی قـول الرسـول صل

وآلـه: مـن کنـت مـواله فعلـّي مـواله. فلـم أجـد محیصًا عـن إیراد ما هـو مذهبي فیـه، فذکرت له 
ردته ال یجدیه نفعا مهمًا لم یکن  ما سـمعه من فّي لما سـمعته من فیه، ثم خّیل إلیه أن ما أو

یبدیه، فأملیت ثانیًا ما سمعه مني بادیا لیتأمله تأمال شافیًا. مکتوبًا یعید فیه نظره و

کـن إمامـًا فـي األدب وعالمـة فـي معرفـة کالم العـرب، فقـد تشـبثت منه  إن لـم أ وبعـد، فإنـي و
یـت منـه إلـی مذهـب ال مذهـب ومـن کان مثلـي ممـن یعلـم بعـض العربیـة فـال بد  بسـبب وأو
إخـالد. والمولـی ـــ  مـن أن یکـون لـه فـي مثـل ذلـك علـی شـيء اعتمـاد، وعلـی رأى سـکون و
علی ما یضمره فؤادي وعلیه اعتقادي ــ في هذا الخبر بمعنی األولی، وال یجوز غیره بدلیلین 
مقنعیـن، عنـد مـن أنصـف ال مـن اعتسـف. وذلـك أن االسـماء علـی ضربیـن: مخصوصـة 
کان أم  ومشـترکة، فالمخصـوص منهـا ال یمکـن أن یعـّدى بـه عـن خصوصیتـه، اصطالحـا 
کابر. والمشـترك یحمله  توقیفـًا علـی مـا هو مسـطور فـي الدفاتر ومبّیـن لألصاغر من األدبـاء واأل

َدْیِهْم َفِرُحوَن{.
َ
 ِحْزٍب ِبَما ل

ُّ
یهدیه إلیه فهمه، و}ُکل  علیه علمه و

ّ
کل ذي علم علی ما یدل

وهـذا االسـم مـن المشـترك عنـدي، وال یسـوغ حملـه علـی المناسـبة والمعاقبـة، لکـون ذلـك 

21. سید عبدالعزیز الطباطبائی، الغدیر فی التراث االسالمی، ص 94. آیت اهّلل جعفر سبحانی نیز بر همین اساس، در معجم التراث 
الکالمی )105/2(، آن را به ابوجعفر محمد بن موسی الرامی األدیب نسبت داده اند.

22. ثعالبی، یتیمة الدهر، 171/4.
23. سید عبدالعزیز الطباطبائی، الغدیر فی التراث االسالمی، ص 95ـ97.
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یًا فقد  کـن نحو إن لـم أ معروفـًا معلومـًا، وأهـل النحـو یقولـون: األخبـار بمـا یعـرف ال یفیـد، وأنـا و
ی اهّلل علیه وآله أجّل وأعظم من أن یخبر بشـيء ال 

ّ
ئحته، والنبي صل شـممت رائحته وأنت ال

ْنُفِسـِهْم{، لیکون 
َ
ُمْؤِمِنیَن ِمْن أ

ْ
ٰی ِبال

َ
ْول

َ
ِبّيُ أ یفید. والمولی بمعنی األولی أولی لقوله تعالی: }الّنَ

یـًا للوحـي والتنزیل، فکأّنه قال علیه السـالم: کّل مؤمن أنا أولی به من  یـل مواز الخبـر بهـذا التأو
لة قوله تعالی:  ی اهّلل علیه وآله بدال

ّ
نفسه فعلي کذلك، ألن علّیا علیه السالم نفس النبي صل

نُفَسـُکْم{ ومعلـوم أن اإلنسـان ال 
َ
نُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَناَءُکـْم َوِنَسـاَءَنا َوِنَسـاَءُکْم َوأ

َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
ـْوا َنـْدُع أ

َ
}َفُقـلْ َتَعال

یدعو نفسه، فثبت أن المراد بأنفسنا علي علیه السالم.

کان أمیـر المؤمنیـن  ْنُفِسـِهْم{ 
َ
ُمْؤِمِنیـَن ِمـْن أ

ْ
ـٰی ِبال

َ
ْول

َ
ِبـّيُ أ کان کذلـك فقـول اهّلل تعالـی: }الّنَ واذا 

ـی اهّلل علیـه وآلـه: مـن کنـت مـواله فعلـي مـواله، وارد عنـه علـی ذلـك 
ّ
کذلـك. وقـول النبـي صل

المدرج والمنهج، فالعدول عن ذلك عندي ال یسوغ. فهذا ـ أدام اهّلل رفعة السید ـ ما أعتقده 
. علی أّني أتحقق أّن ذلك حق غیر  إن کان مخطئا کان علّيَ فیه، فان کنت مصیبًا کان إلّيَ و
ی 

ّ
 باهّلل العلّي العظیـم. والحمد هّلل رّب العالمین وصل

ّ
باطـل وحـال غیـر عاطـل. ومـا توفیقي إال

اهّلل علی محّمد وآله الطاهرین.

منقوالت ثعالبی از ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی
گذشـته از جزییات َنَسـبی، بیشـترین اطالع ما از احوال و روحیات ابوجعفر محمد بن موسـی الموسـوی، 
کـه هم عصـر او، ابومنصـور ثعالبـی )350ـ429 ق( در  یخـی و تفسـیری اسـت  برآمـده از مطالبـی ادبـی و تار
کتـب مختلفـش از او نقـل می کنـد. بـه جهـت اهمیـت ایـن منقـوالت، مجموعـه ای از مهم تریـن آنهـا را به 
یخ ایرانیان  اختصار در این نوشـتار ذکر می کنم. تقریبًا اغلب این نکته ها پیوندی با فرهنگ، ادب و تار

در خراسان سده های سوم و چهارم هجری دارند.

1( ثعالبـی در االقتبـاس مـن القـرآن الکریـم، مطلبـی تفسـیری قرآنـی از ابوجعفـر موسـوی نقـل می کنـد. این 
عبـارت دربـاب آیـۀ دوازدهـم سـورۀ مجادلـة اسـت: »سـمعت أبـا جعفـر محمد بن موسـی الموسـوي یقول: 
النثـارات للملـوك وغیرهـم مـن الکبـراء والرؤسـاء مأخـوذ مـن أدب اهّلل تعالـی فـي شـأن رسـوله  إن رسـم 
ُکـْم َصَدَقًة. فکأن  ُمـوا َبْیَن َیـَدْي َنْجوا  َفَقّدِ

َ
ُسـول ِذیـَن آَمُنـوا ِإذا ناَجْیُتـُم الّرَ

َّ
َهـا ال ّیُ

َ
علیه السـالم حیـث قـال: یـا أ

یقـدم نثـارا بیـن یدیـه، إنمـا یتصـدق بذلك  الیـوم مـن یبتغـي إلـی الملـك والرئیـس مسـألة فیقـدم علیـه، و
یسـأله أن یـرى فیـه برأیـه من التصـدق به،  عنـه، شـکرا هّلل علـی مـا یّسـر مـن لقائـه سـالما فـي نفسـه ومالـه، و
أو غیـر ذلـك، فلـو تولـی إعطـاءه الفقـراء لـکان الشـك قـد نفـع فـي ذلـك )الـذي( یترجـح بیـن التصدیـق 
والتکذیب.«24 بخش آغازین همین سـخِن ابوجعفر موسـوی را بعدها میبدی، در هنگام بازنگاری خود 
از تفسـیر خواجـه عبـداهّلل انصـاری، در تفسـیر کشـف االسـرار )ذیـل نوبـت دوم در تفسـیر آیـۀ مجادلـة، 12( 

24. ثعالبی، االقتباس من القرآن الکریم، 133/1.
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کرده اسـت: »و قال بعضهم: إّن رسـم النثارات للملوک و غیرهم من الکبراء و الرؤسـاء مأخوذ  چنین نقل 
ُمـوا َبْیَن َیَدْی   َفَقّدِ

َ
ُسـول ِذیَن آَمُنـوا ِإذا ناَجْیُتُم الّرَ

َّ
َهـا ال ّیُ

َ
مـن آداب اهّلل تعالـی فـی شـأن رسـوله حیـث قـال: یا أ

ُکْم َصَدَقًة.«25 َنْجوا

ة السـذق 
َ
ْیل

َ
ْحمد ل

َ
ِمیر نصر بن أ

َ ْ
اس األرخسـی األ َعّبَ

ْ
 أْنشـد ال

َ
ُبو َجْعَفر الموسـوى َقال

َ
د أ ـّیِ َثنی الّسَ

َ
2( َوقد َحّد

ولَها:   
َ
َقاَم رسومها قصیدة أ

َ
ِتی أ

َّ
ِثیَن من األسذاق ال

َ
ال

َ
الحادى َوالّث

بغــــــــدادا  ملــــــــك  خدایــــــــا  بــــــــار  بادامهتــــــــرا  برتو مبــــــــارك  یکم   ســــــــذق ]ســــــــی[ و

ة َولم یسمع 
َ
ْیل

َّ
َك الل

ْ
: "إین شمرون نی جه بایست" وتنغص ِتل

َ
ى َما َبین َعْیَنْیِه َوَقال فقطب نصر َوجهه وزو

ی َماَت.26  حول َحّتَ
ْ
ْیِه ال

َ
َتمام القصیدة َولم یسذق بْعدَها أى لم یدر َعل

جشـن سـده )لیلة السـذق( جشـنی بسـیار کهن و یکی از سـه جشن بزرگ آیینی ایرانیان در ایران باستان 
کـه پـس از اسـالم نیـز، تـا پیـش از حملـۀ مغـول در قـرن هفتـم هجـری در نواحـی مختلـف ایـران برگزار  بـوده 
می شـده اسـت. این جشـن در شـامگاه دهمین روز ماه بهمن برگزار می شـود. در وجه نامگذاری و علت 

برگزاری آن اقوال مختلفی آمده است. فردوسی در شاهنامه آن را به پیدایش آتش نسبت می دهد: 

گران ســــــــنگ خرد  ســــــــنگ  بــــــــه  گردید خردبرآمــــــــد   هــــــــم آن و هم ایــــــــن ســــــــنگ 

گشــــــــت از فــــــــروغ آذرنــــــــگفروغــــــــی پدیــــــــد آمــــــــد از هر دو ســــــــنگ   دل ســــــــنگ 

آفریــــــــن  جهــــــــان  پیــــــــش  کــــــــرد و خوانــــــــد آفرینجهانــــــــدار   نیایــــــــش همــــــــی 

داد  هدیــــــــه  چنیــــــــن  فروغــــــــی  را  او نهــــــــادکــــــــه  قبلــــــــه  گاه  آن  آتــــــــش  همیــــــــن   

کرد آنشــــــــب و بــــــــاده خورد  کردیکی جشــــــــن  نــــــــام آن جشــــــــن فرخنــــــــده   ســــــــده 

بنا به این نقِل ثعالبی، ابوجعفر موسـوی چنین نقل می کند که در شـبی که سـی و یکمین جشـن سـده در 
زمان امیر ابوالحسن نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی )حکومت: 301 تا 331 قمری( در حال برگزاری 
که با این بیت آغاز می شد: بود، عباس ُارخسی، شاعر سمرقندی، قصیده ای در تبریک این عید سرود 

25.  ابو الفضل  رشید الدین   میبد ی ، کشف االسرار و عدة االبرار معروف به تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری، ذیل آیه. من از مدتها پیش، 
اصـل تفسـیر خواجـه عبـداهّلل انصـاری را بـر اسـاس چهـار نسـخۀ خطـی کشـف شـده تصحیح کرده ام که هنوز منتشـر نشـده اسـت؛ با 
دقت در تفسـیر این آیه در اصل تفسـیر خواجه، روشـن شـد که این سـخن در اصل تفسـیر خواجه عبداهّلل نبوده، و صرفًا از بخش های 

افزوده شدۀ میبدی است. 
26. ثعالبـی، ثمـار القلـوب، ص 188. ایـن ماجـرا را بعدهـا زمخشـری چنیـن نقـل کرده اسـت: »وعن نصر بن أحمد أن شـاعرا جاءه لیلة 
السـذق  بقصیـدة فـي أولهـا عـدد أسـذاقه و کانـت إحـدى و عشـرین، فأنکـر العدد و اغتاظ، ولم یسـمع مـا بعده، ولم یسـذق بعدها، إذ 
لم یدر علیه الحول« زمخشـری، ربیع االبرار، 178/5. در این عبارت به جای سـی و یک، عبارت بیسـت و یک )إحدی و عشـرین( 

ران 31سالۀ حکومت نصر بن احمد سامانی، این ضبط نادرست می نماید. که با توجه به دو آمده 
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بغــــــــدادا  ملــــــــک  خدایــــــــا  بــــــــار   ســــــــذق ]ســــــــی[ و یکم بر تو مبــــــــارک بادامهتــــــــرا 

امیـر نصـر بـن احمـد بیـان مـدت حکمرانی خـود در این بیت را به فال بد گرفت و حاضر به شـنیدن ادامۀ 
که بمرد. قصیده نشد، و پس از آن سالی نگذشت 

َمـان ومطلـع ُنُجـوم  ْفـَراد الّزَ
َ
ملـك َومجمـع أ

ْ
مجـد وکعبـة ال

ْ
َکاَنـت ُبَخـارى ِفـي الدولـة السـامانیة مثابـة ال  )3

ُبـو 
َ
 اتخـذ َواِلـدي أ

َ
ُبـو جعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوي َقـال

َ
ْهـر َفَحدثنـي أ

َ
ْرض وموسـم فضـالء الّد

َ
أدبـاء األ

د  حسن اللحام َوأبي ُمَحّمَ
ْ
َکأبي ال ِمیر السعید جمع ِفیَها أفاضل غربائها 

َ ْ
ام األ ّیَ

َ
حسن َدْعَوة ببخارى ِفي أ

ْ
ال

ْصـر الهرثمـي َوأبـي  َیـاب َوأبـي الّنَ ـد اْبـن أبـي الّثِ حسـن َوأبـي ُمَحّمَ
ْ
ـاس بـن ال َعّبَ

ْ
بـن مطـران َوأبـي َجْعَفـر بـن ال

َقاِسم 
ْ
َفاِرِسي َوأبي ال

ْ
ْیَباِنّي َوأبي ِإْسَحاق ال

َ
ْصَبَهاِنّي َوعلي بن َهاُرون الّش

َ ْ
َوِلید األ

ْ
نصر الظریفي ورجاء بن ال

نـس أقبل َبعضهم علی 
ْ

ا اْسـَتقر بهم مْجِلس األ ّمَ
َ
الدیَنـَوِري َوأبـي َعلـّي الزوزنـي َومن ینخرط ِفي سـلکهم َفل

یتساقطون ُعُقود  َدب و
َ ْ
یقتفون نوافج األ یاحین المحاضرة و یتهادون ر کرة و بعض یتجاذبون أهداب المذا

م 
َ

ْعال
َ
یخا اِلْجِتَماع أ ا َیْوم مشـهود َمْشـُهور فاجعله َتاِر

َ
 لي أبي َیا بني َهذ

َ
ینفثون ِفي عقد السـحر َفَقال الّدّر و

ِء 
َ

ْمَثال َهُؤال
َ
َراك ترى علی السـنین أ

َ
ُعمر َفَما أ

ْ
ْهر وأعیان ال

َ
َوْقـت واذکـره بعـِدي ِفي أعیـاد الّد

ْ
فضـل وأفـراد ال

ْ
ال

مجمع. 27
ْ
 َولم تکتحل َعْیني ِبمثل َذِلك ال

َ
مر علی َما َقال

َ ْ
ُمْجَتمعین َفَکاَن األ

کثیرا َما تجمعني َواْبن مطران  کنت ببخارى   
َ

ُبو جعفر محمد بن موسی الموسوي َقال
َ
د أ ّیِ

4( َحدثِني الّسَ
َعَرب علی حبسـة یسـیَرة ِفي 

ْ
َعجم َفِإذا تکلم حکی فصحاء ال

ْ
خلَقة من أجالف ال

ْ
َفأرى رجال ُمْضَطرب ال

ُیْؤنس  َکَما یطرب ِبشـعِرِه َو نس فیطرب بنثره 
ْ

فس وأدب األ ْرس وأدب الّنَ
َ

ِلَسـانه َوَکاَن یجمع َبین أدب الّد
ح َقاِئَمة فیتهاجیان 

َ
ـال َکَما یؤیس بجده َوقد عیره اللحام ِفي بعض أهاجیه َوَکاَن َبینهَما سـوق الّسِ بهزله 

 یشـق غباره ِفي َسـاِئر فنون الّشـْعر 
َ

ْیِه ِفي الهجاء َوال
َ
 یکادان یصطلحان َوَکاَن اللحام ُیربي َعل

َ
یتهاتران َوال و

هر  ن َما َوَراء الّنَ
َ
 َما َظَنْنت أ

َ
ی َحْضَرة الصاحب فأعجب ِبِه َفَقال

َ
ن دیَوان شعر اْبن مطران حمل ِإل

َ
َوَبلغِني أ

َمْطُبوخ
ْ
َراب ال

َ
ُه ِفي الّش

َ
یخرج مثله َومر ل

ــــــــی  َحّتَ ــــــــار  الّنَ عذبتهــــــــا  َراح  ابَو
َ

َعــــــــذ
ْ
ال َنــــــــار  شــــــــرابها  َوقــــــــت   

لــــــــون  الحســــــــو  قبــــــــل  هــــــــم 
ْ
ال مــــــــذابیذیــــــــب  یاقــــــــوت  مثــــــــل  ِفــــــــي  َهــــــــا 

َ
ل  

خــــــــد  لهیــــــــب  المــــــــزاج  یمنحهــــــــا  ــــــــَبابو الّشَ َمــــــــاء  َمــــــــاُؤُه  تشــــــــرب   

َبْیت األول َوَتحفظه.28
ْ
فتعجب من حسن ال

5( ونظیر هذه الحکایة في فحش المعنی وطهارة اللفظ ما أنشدنیه أبو جعفر محمد بن موسی الموسوي، 

27. ثعالبی، یتیمة الدهر، 115/4.

28ـ ثعالبی، یتیمة الدهر، 132/4.
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قال أنشد محمد بن عیسی الدامغاني ولم یسم قائله:

بیدقــــــــا  أرســــــــلته  اذ  فرزانــــــــا29تذکــــــــر  فانــــــــي  فــــــــوا  فیــــــــك 

ن 
َ
ُه علی إخالله بإضافته بعد أ

َ
اس صدیقا ل َبا َجْعَفر الموسوى َیُقول َعاتب بعض الّنَ

َ
د أ ّیِ

6( َوسمعت الّسَ
 َمـا الـذى أْنکـرت منـی َهل نبشـت ِوَسـاَدتك َهل قلبت حملك َهـل بعثرت أبزارك 

َ
َکاَن َیدُعـوُه کثیـرا َفَقـال

کلت َبْیَضة بقیلتك َهل تفلت فی طستك.30 َهل أ

7(  حدثني أبو جعفر محمد بن موسـي الموسـوي قال دخلت یومًا إلی الشـیخ أبي نصر بن أربد ببخاري 
وعنـده علـوي مبـرم تـأذى بطـول جلوسـه وکثـرة کالمـه فلمـا نهض قـال لي أبو نصـر ابن عمك هـذا خفیف 
علی القلب فقلت له نعم مسـاعدا له علی رأیه فتبسـم ضاحکا من قولي وقال لي أراك لم تفطن للغرض 

فما ذلت أفکر حتی وقع لي انه أراد خفیفا مقلوبا وهو الثقیل وهذا المعنی أراد سعد دوست بقوله:

وکأنمــــــــا  زرانــــــــي  قــــــــد  مــــــــن  قلبي31وأثقــــــــل  وفــــــــي  عیني  أجفــــــــان  في  تقلب   

َها 
َ
ّن
َ
َکأ َحَراَرة 

ْ
َماِئَدة َوقد قدم لی لون فی َغاَیة ال

ْ
نا َمَعه علی ال

َ
ُبو َجْعَفر الموسـوى َیْوًما َوأ

َ
د أ ـّیِ  لی الّسَ

َ
8( َوَقال

ْیك.32 
َ
طبخت ِبَنار شوقی ِإل

َغـة َشـاِعر 
ُّ
ُجَنْیـد مـن رسـتاق بسـت بنیسـابور أدیـب متبحـر ِفـي الل

ْ
َیـة ال ُبـو عبـد اهّلل الغـواص؛ مـن َقْر

َ
أ  )9

کثیر المحاسـن َوُهَو اآلن َحّي یْرزق َوله نْعَمة ودهقنة ودیوان شـعره، َعِظیم الحجم َومن ملحه  باللسـانین 
د أبي َجْعَفر الموسوي: ّیِ

َقْوله ... َوَقوله ِفي َدار الّسَ

ــــــــاسَیــــــــا َدار ســــــــعد قــــــــد علــــــــت شــــــــرفاتها  للّنَ ــــــــة 
َ
قْبل َشــــــــبیَهة  بنیــــــــت   

ملمــــــــة  لدفــــــــع  و 
َ
أ َوفــــــــد  کاس33لــــــــُوُرود  إدارة  و 

َ
أ َمــــــــال  بــــــــذل  و 

َ
أ  

29ـ ثعالبی، رسائل الثعالبی، ص 24.
30ـ ثعالبی، ثمار القلوب، ص 498.

د بن  ُبو َجْعَفر ُمَحّمَ
َ
کرده است: روی أ 31ـ رسائل الثعالبی، ص 33. این سخن را بعدها ابن الجوزی عینًا در االذکیاء )ص 157( نقل 

ُبو 
َ
 لي أ

َ
ا َنَهـَض َقال ّمَ

َ
وسـه َوَکْثَرة َکاَلمه َفل

ُ
ید َوِعْنده علـوي مبرم فتأذى بطول ُجل  دخلـت علـی أبـي نصـر بـن أبي ز

َ
ُموَسـی الموسـوي َقـال

ا 
َ

َراَد َخِفیفـا مقلوبًا َوُهـَو الثقیل َوَهذ
َ
نـه أ

َ
ُظنك فهمـت ففکرت َفعلمت أ

َ
 َما أ

َ
قلـب َفقلـت نعم َفَقـال

ْ
ا َخِفیـف علـی ال

َ
نصـر بـن عمـك َهـذ

ُبو سعید بن دوست:
َ
َراَدُه أ

َ
ِذي أ

َّ
َمْعنی ال

ْ
ال

وکأنمــــــــا  زائــــــــري  منــــــــي  قلِبيوأثقــــــــل  َوِفي  َعْینــــــــي  أجفان  ِفي  یقلب   
ِبــــــــِه  ــــــــُه لمــــــــا برمــــــــت ِبُقْر

َ
قلبَفقلــــــــت ل

ْ
َراك علی قلِبــــــــي َخِفیفا علی ال

َ
 أ

َ
ْیَها لم تعجبه َفَقال

َ
ا َسافر ِإل ّمَ

َ
وصف لشاعر طیب ُخَراَسان َفل

َزَمانــــــــا  خراســــــــانا  َعْنَهاتمینــــــــا  ْبــــــــر  َوالّصَ المنــــــــی  نعــــــــط  َفلم   
ســــــــَراًعا  أتیناهــــــــا  ن 

َ
أ ــــــــا  ّمَ

َ
ِمْنَهاَفل الّنْصــــــــف  ف 

ْ
ِبَحــــــــذ وجدناها   

32. ثعالبی، ثمار القلوب، ص 583.
33. ثعالبـی، یتیمـة الدهـر، 509/4ـ510. ایـن توصیـف ابوعبـداهّلل الغـواص از خانـۀ ابوجعفـر موسـوی در نیشـابور بـا سـایر توصیفـات 
ردیم. معاصران وی در خصوص بخشندگی و شرافت نسب وی مطابقت دارد که پیشتر از قول ابونصر محمد بن عبدالجبار ُعتبی آو
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اس َوَکاَن یلقب بطویس: َعّبَ
ْ
ُه ِفي أبي ال

َ
ُبو َجْعَفر الموسوي ل

َ
د أ ّیِ

10( وأنشدني الّسَ

ســــــــرا   
َ

َقــــــــال وکیــــــــسَوَقاِئــــــــل  لــــــــب  غیــــــــر  َعــــــــن   

یســــــــا  طو تنیــــــــك   
َ

ال یــــــــس34لــــــــم  طو َجــــــــار  نــــــــت 
َ
َوأ  

ْنشدني الهزیمي لَنفِسِه:
َ
 أ

َ
ُبو َجْعَفر الموسوي َقال

َ
د أ ّیِ

11( وأنشدني الّسَ

کف ســــــــیف َعلــــــــّي َعــــــــن مقاتله  تَناولهمــــــــن  َعــــــــن  لســــــــاني  غــــــــرب  َکَفْفــــــــت   

أْقَصــــــــی فضائلهمــــــــن الفضــــــــول دخولــــــــي ِفــــــــي مظالمه  ِفــــــــي  الَقــــــــْول  وترکــــــــي   

جریرتــــــــه  َعــــــــن  عبــــــــدا  ل 
َ
یْســــــــأ ســــــــائله35اهّلل  غیــــــــر  قــــــــوم  جرائــــــــر  َوَعــــــــن   

َکاَن للظریفي َعلّي الهزیمي درس   
َ

ُبو َجْعَفر الموسوي َقال
َ
د أ ّیِ

ُبو نصر الظریفي األبیوردي؛ َحدثِني الّسَ
َ
12( أ

َقاَمة بَها مداخال لفضائلها  ِ
ْ

َکاتبـا َشـاِعًرا ظریفا کلقبه َوَکاَن واردا علی الحضرة کثیـر ال َوِمْنـه اقتبـس َفخـرج 
ْیِه قصیدة یْسـلك ِفیَها 

َ
ینادمه فاقترح َعل ُبو َعلّي البلعمي ُیکرمُه و

َ
ید َوَکاَن أ َبِر

ْ
عمال ال

َ
متصرفا ِمْنَها علی أ

َهـا صـدرت َعـن أحـد فحولـة 
َ
ّن
َ
َکأ َغـد قصیـدة ِفـي مدحـه 

ْ
میـن فخامـة وجزالـة فأنشـده مـن ال ُمَتَقّدِ

ْ
َطِریـق ال

ده أبیورد وتنجز المنشـور 
َ
د ُخَراَسـان َفاْخَتاَر َبل

َ
ید ِبِبال َبِر

ْ
عمال ال

َ
ـَعَراء الجاهلییـن فارتضاهـا وخیـره ِفـي أ

ُ
الّش

والصلة وشخص؛ َومن َمْشُهور َساِئر شعره َقْوله:

ِکــــــــن 
َ
َول لــــــــي  کعــــــــش  وطنــــــــي  ى   أســــــــافر َعنــــــــُه ِفــــــــي طلــــــــب المعــــــــاشأر

فــــــــرض  ُقــــــــوت 
ْ
ال کســــــــب  ن 

َ
أ  

َ
ــــــــْوال

َ
العشــــــــاش36َول من  ُیــــــــور  الّطُ بــــــــرح  لمــــــــا   

ْعَیان 
َ
َکاتب َشـاِعر ظریـف َفاضل من أ ِجْرَجاِنّي المقلب طرمطراق؛ 

ْ
ـد بـن أبـي بکـر ال ُبـو عبـد اهّلل ُمَحّمَ

َ
13( أ

ُبو 
َ
ْنشـدني أ

َ
 أ

َ
ُبـو َجْعَفر الموسـوي َقال

َ
د أ ـّیِ ْنشـدني الّسَ

َ
ـال ببخـارى َوقـد تقـدم ذکـره ِعْنـد ذکـر الهزیمـي. أ عّمَ

ْ
ال

عبد اهّلل لَنفِسِه

آمالنــــــــا  طــــــــول  مــــــــن  دائبــــــــهنصیبنــــــــا  خدَمــــــــة  ِفــــــــي  تعســــــــف   

طائــــــــل  ِبــــــــاَل  الــــــــذل  العاقبــــــــه37َوَحاِصــــــــل  منتظــــــــر  ِفــــــــي  والشــــــــأن   

خط والبالغة 
ْ
ْمَثال ِفي حسن ال

َ ْ
امَغاِني؛ تثنی ِبِه الخناصر وتضرب ِبِه األ

َ
د بن ِعیَسی الّد ُبو َعلّي ُمَحّمَ

َ
14( أ

34. ثعالبی، یتیمة الدهر، 144/4.
35. ثعالبی، یتیمة الدهر، 150/4.

36. ثعالبی، یتیمة الدهر، 153/4.
37. ثعالبی، یتیمة الدهر، 175/4.



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحی نرآنی )12( 89

ُیحب   یظهره َو
َ

ات َوَکاَن َیُقول الّشـْعر َوال ِکَتاَبـة والـوزارة ... َوولـی دیـَوان الرسـائل دفعـات والوزارة َمـّرَ
ْ
وأدب ال

ـد اْبـن  ُبـو َعلـّي ُمَحّمَ
َ
ْنشـدني أ

َ
 أ

َ
ُبـو َجْعَفـر الموسـوي َقـال

َ
د الشـریف أ ـّیِ هلـه ... وأنشـدني الّسَ

َ
یکـرم أ َدب َو

َ ْ
األ

ِعیَسی َولم یسم َقاِئال:

بیدقــــــــا  ْرســــــــلتُه 
َ
أ ِإْذ  فرزانــــــــا38تذکــــــــر  فوافانــــــــي  ِفیــــــــك   

15( وسـمعت أبـا جعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوي یقـول: کان علـی رضـي اهّلل عنـه یقول: قبلـة الوالدین 
عبـادة وقبلـة الوالـد رحمـة، وقبلـة الولـد رحمـة، وقبلـة المـرأة شـهوة، وقبلـة األخـر مبـرة، فـزاد فیـه الحسـن 

البصري: وقبلة الملک العادل طاعة.39

16( وسـمعت أبـا جعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوي الطوسـی قـال کان أبـو منصـور محمـد بـن عبدالرزاق 
کما أالن لداود علیه السالم الحدید.40 یقول: قد أالن اهّلل ألهل طوس الحجارة 

َما طبخت ِبَنار 
َ
ّن
َ
َکأ دي سفیذناجة،  ُه: ِعْنِدي َیا َسّیِ

َ
ی صدیق ل

َ
کتب ِإل 17( أبو جعفر الموسوي الطوسي، 

ك.41 
َ
ْیك، وقلیة أحمض من فراقي إیاك، وخبیص أحلی من مودتي ل

َ
شوقي ِإل

18( وألبي جعفر الموسوي: 

لبنیــــــــهأّي خیــــــــر ترجــــــــو بنــــــــو الدهر فــــــــي الدهـ قاتــــــــال  زال  ومــــــــا  ر 

األخــــــــال  بفقــــــــد  یفجــــــــع  یعّمــــــــر  فیــــــــه42 مــــــــن  فالمصیبــــــــة  مــــــــات  ومــــــــن  ء   

پارۀ دوم مقاله

قرآن وقفی ابوجعفر موسوی بر حرم رضوی
پس از این مقدمه در باب زندگی و شخصیت ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی، به معرفی قرآن وقف 
یم. جسـتجوی سـال های اخیر من در مجموعه  ی بر حرم امام رضا علیه السـالم می پرداز شـده از سـوی و
کتابخانۀ آستان قدس رضوی، تنها به کشف پنج جزء )14، 18، 19، 20، و 22( از قرآن  نسخه های قرآنی 
که  کتابخانه منجر شد. یکی از این جزوات )ش 3277( بدون وقف نامه است  ابوجعفر موسوی در این 

38. ثعالبی، یتیمة الدهر، 163/4ـ164.
39. ثعالبی، آداب الملوک، ص 53.

یـد کـه ابوجعفـر موسـوی خـود ایـن سـخن را مکـّرر می گفـت:  40. ثعالبـی، لطائـف المعـارف، ص 118. ثعالبـی در کتـاب دیگـرش می گو
کمـا أالن لـداود علیـه السـالم الحدیـد.« ثعالبـی، ثمـار القلـوب  »وکثیـرًا مـا یقـول السـید الموسـوي الطوسـي: قـد أالن اهّلل لنـا الحجـارة 

للمضاف والمنسوب، ص 435.
41. ثعالبی، خاص الخاص، ص 58.

42. ثعالبـی، اللطائـف والظرائـف، ص 24. نیـز بـرای برخی نقل های دیگر، نک. ثعالبـی، یتیمة الدهر، 150/4؛ ثعالبی، ثمار القلوب، 
ص 261؛ 
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در این مورد، صرفًا بر اساس شباهت کامل خط و ظواهر نسخه داوری کرده ام. همچنین در انتهای یکی 
از ایـن جـزوات )ش 3297(، تـک برگـی از جـزء 27 قـرآن نیـز قـرار گرفته اسـت که از سـایر اوراق آن نشـانی 
نیافته ام. هرچند احتمال از بین رفتن سـایر بخش های این قرآن در اثر آسـیب دیدگی و حوادث طبیعی 
کتابخانه هـا و موزه هـای ایـران و جهـان  محتمـل اسـت، یافتـه شـدن تکـه ای دیگـر از ایـن اثـر در جایـی از 
نامحتمـل نیسـت. خوشـبختانه سـه جـزء متوالـی از ایـن مصحـف سـی پـاره، در جـزوات شـمارۀ 3298، 
ِذیَن 

َّ
 ال

َ
کـه کاتب قرآن، آیۀ »َو قـال کنـون باقـی مانـده اسـت. جـدول ش 1 نشـان می دهـد  3299 و 4878 ا

َکبیرًا« )فرقان،  ْنُفِسِهْم َو َعَتْوا ُعُتّوًا 
َ
َقِد اْسَتْکَبُروا ِفي أ

َ
َنا ل ّبَ ْو َنَری َر

َ
ِئَکُة أ َمال

ْ
ْیَنا ال

َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
ْوال أ

َ
 َیْرُجوَن ِلَقاَءنا ل

َ
ال

21( را هم در انتهای جزء هجدهم )نسـخۀ ش 3298( و هم در ابتدای جزء نوزدهم )نسـخۀ ش 3299( 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شرح زیر است: نوشته است. محتوای پنج جزوۀ باقی مانده در 

 جدول ش 1: فهرست اجمالی جزوه های باقی مانده از قرآن ابوجعفر موسوی
کتابخانۀ آستان قدس رضوی  در 

انجام نسخهآغاز نسخهمحتوای قرآنیجزءتعداد برگشماره جزوه 

والذین هم محسنونقال فما خطبکمحجر، 1- نحل، 32974214128

کبیرًابسملة. قد افلحمومنون، 1- فرقان، 3298481821 عتوًا 

بل انتم قوم تجهلونوقال الذین ال یرجونفرقان، 21- نمل، 55 32994819

کان جواب قومهنمل، 56 - عنکبوت، 4878392043 اال العالمونفما 

من المکرمینومن یقنت منکناحزاب، 31- یس، 3277472227

یات، 31-329712732 )الحاقی( مسومة عندقال فما خطبکمذار

کلی قرآن توصیف 
که معمواًل برای وقف در مسـاجد،  گفت این نسـخه ای معمولی از قرآن در 30 پاره بوده  کلی باید  به طور 
کتابـت می شـده اسـت. از ایـن رو، نـه خـط و تذهیـب آن  مقابـر، مـدارس، و یـا اسـتفادۀ شـخصی مالـک 
از زیبایـی و ظرافـت فـوق العـاده برخـوردار اسـت و نـه متـن قـرآن در ایـن نسـخه اصـالح و بـی غلـط شـده 
است. معمواًل در نسخه های کتابت شده از سوی کاتبان معروف و برجسته، و نیز در مصاحِف سفارش 
داده شـده از سـوی امیـران، وزیـران و فرمانروایـان بـا خـط و تذهیـب بسـیار زیباتر، و متن قرآن کم اشـتباه تر 
کوفی بیرون آمده و  کاتب در قرآن ابوجعفر موسـوی تقریبًا از تمامی عناصر خط  روبرو هسـتیم. دسـتخط 
گفت در این نسخه، یکی  کهن در اواخر قرن چهارم را نشان می دهد. از این رو می توان  نمونه ای از نسخ 

ق به اواخر قرن چهارم هجری را یافته ایم.
ّ
کهن ترین نمونه های نسخ ایرانی متعل از 

کاتـب تمـام جـزوات خـود را )حتی آنها که از آغاز سـوره نیسـتند(، با بسـمله آغـاز می کند. جزوات 3297 
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که وجود بسـمله در ابتدای آنها  )جزء 14( و 3298 )جزء 18( با سـوره های حجر و مومنون آغاز می شـوند 
طبیعـی اسـت. امـا جـزوۀ 3299 )جـزء نوزدهـم قـرآن( بـا آیـۀ »وقـال الذین ال یرجـون لقاءنا« )فرقـان، 21(، و 
جزوۀ 4878 )جزء بیستم قرآن( با آیۀ »فما کان جواب قومه« )نمل، 56(، و جزوۀ 3277 با عبارت »ومن 
کـه کاتـب در ابتـدای این هر سـه، بسـملة را نیـز کتابت کرده  یقنـت منکـن« )احـزاب، 31( آغـاز می شـوند 
ی آغاز جزء  اسـت )تصاویـر 7 و 8(. همچنیـن در یـک بـرگ الحاقـی بـه جزوۀ ش 3297 که ایـن برگ حاو
یات، 31( را نیز با بسـملة آغاز می کند  کاتـب آیـۀ »قـال فمـا خطبکم أیها المرسـلون« )ذار 27 قـرآن اسـت، 

)تصویر 5(.

کوفـی و قلـم زر  ی نـام سـوره و تعـداد آیـات آن( را بـه خـط  ـب نسـخه تنهـا سرسـوره ها )حـاو کاتـب یـا ُمذّهِ
ئم پایان آیه )برای  که ُترنجی در حاشـیه به آن متصل شـده اسـت )تصویر 3(. نسـخه عال کتابت می کند 
اشـاره بـه جـدا سـازی آیـات( را نـدارد. امـا نشـانه های تخمیس و تعشـیر را در خـود دارد. عالمت تخمیس 
ی حـرف هـاء بـه نشـانۀ عـدد 5 در ابجـد( اسـت، و عالمت تعشـیر  مشـابه یـک بـادام زریـن )احتمـااًل حـاو
یـن و کنگـره دار در حاشـیۀ برگـه بـا ذکـر عـدد آیـه بـه حـروف ابجـد )ک، ل، م، ...( اسـت. بـه  شمسـه ای زّر
عالوه، عالمت سـجده )مثاًل در جزوۀ 3299، برگ 9الف( به صورت یک سـتاره شـش َپر داود در حاشـیه 
ترسیم شده است )تصویر 9(. نیز در جزوۀ 3299، برگ 43الف، و جزوۀ 3297، برگ 22الف، به صورت 
گانه )تفسیم بندی  یک ستاره 8 پر ترسیم شده است. همچنین در این قرآن مواضع شروع َاسباع هفت 
کوفی درشـت همانند آغاز سـوره های  هفت بخشـی قرآن( معین شـده، و آغاز هر ُسـبع به قلم زر و با خط 

قرآن ترسیم و نشان داده شده است )تصویر 10(.

کهـن ایرانیـان، در زیـر حـرف سـین، یـک یـا سـه نقطـه، و معمـواًل در زیـر حـروف دال،  کاتـب بنـا بـه سـنت 
راء و صـاد، و طـاء یـک نقطـه می گـذارد تـا آن را از حـروف مشـابه نقطـه دار متمایز کند. این شـیوه ای کاماًل 
متـداول در قـرآن نویسـی ایرانـی از قـرن سـوم هجـری تـا چندیـن سـده بعد اسـت. کاتب همچنیـن برای پر 
گاه از عالمـت تنویـن )ٍ ( اسـتفاده می کنـد. مثـاًل در جـزوۀ 3298،  کـردن سـطور  کـردن انتهـای سـطر و تـراز 
کتابت »آمنٍوا«  کلمۀ آخر سطر قرار می دهد. مثاًل در  ی این عالمت تنوین را در میان  گاه و برگ 27الف. 
در جـزوۀ 3298، بـرگ 40الـف، سـطر 3؛ جـزوۀ 3299، بـرگ 17الـف، سـطر 2؛ نیـز در جـزوۀ 3297، بـرگ 
21الـف، سـطر 2؛ و در کتابـت »ظهیـًرا« در جـزوۀ 4878، بـرگ 29ب، سـطر 4؛ و در کتابـت »فاعرضٍوا« در 
جـزوۀ 3277، بـرگ 20ب، سـطر 3. و گاه آن را در ابتـدای سـطر قـرار می دهـد؛ مثـاًل در جـزوۀ 4878، بـرگ 

25الف، سطر 1 و 2؛ و برگ 36الف، سطر 1.

ئم گذاری و سایر عا اعراب 
ئم اعرابی  جزوات قرآنی ابوجعفر موسوی بسیار ُپر عالمت است. عالمت گذار نسخه را با استفاده از عال
جدیـد )منتسـب بـه خلیـل بـن احمـد( اعـراب گـذاری کـرده اسـت. ایـن اعراب در اصـل با رنـگ قرمز قرار 
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گاه از رنگ سـبز برای اشـاره به قرائت دیگر نیز اسـتفاده شـده اسـت. این بدان  داده شـده و افزون بر آن نیز 
کـه قرائـت اصلـی و پایـه در ایـن مصحـف بـا رنـگ قرمـز، و قرائـت ثانـوی بـا رنگ سـبز مشـخص  معناسـت 
کمرنگ  ئم دیگر چون همزه، مّد، سکون و نیز نشانۀ وقف با رنگ های دیگری چون قهوه ای  می شود. عال

)نزدیک به زرد( و آبی وارد شده است. 

برای تسهیل در قرائت قرآن، و نیز در اشاره به جواز و عدم جواز وقف، نشان های مختلفی در نسخه های 
کلمۀ  قرآن ابوجعفر موسـوی هسـت )جدول ش 2(. برای نشـانۀ وقف، از دو عبارت »قفـ« و »ال« در باالی 
که از حرف »ال« در جاهای بسـیار غیرمنطقی و ظاهرًا نابجا اسـتفاده شـده  اسـتفاده شـده اسـت. از آنجا 
اسـت )مثـاًل بیـن فعـل و فاعـل در »َضـَرَب اهّلُل« )نحـل، 75( در جـزوۀ 3297، بـرگ 27ب، و در »َتَتَوّفٰیُهـُم 
ِئَکـُة« )نحـل، 32(، جـزوۀ 3297، بـرگ 18الـف؛ یـا بیـن مضـاف و مضـاف الیـه در »ِمـن ُدوِن اهّلِل«، 

َ
َمال

ْ
ال

کـه ایـن نشـانه گذاری وقـف، نسـبتًا کهـن باشـد و به زمان  جـزوۀ 3299، بـرگ 8الـف(، می تـوان حـدس زد 
کتابت نسـخه در اواخر قرن چهارم یا اوایل سـدۀ پنجم هجری بازگردد. مراد از عالمت »حف/خف« در 
ی »ِلما« در جـزوۀ 3299،  جـزوات قرآنـی ابوجعفـر موسـوی، تخفیـف کلمـه بدون تشـدید اسـت: مثاًل بـر رو
ی کلمۀ »عِلمنا« )حجر، 24(  ی »ِلمـا« )نحـل، 116( در جـزوۀ 3297، برگ 37ب؛ بـر رو بـرگ 9الـف؛ بـر رو
ی »فکلوا« )نحل،  ی »َاال« )نحل، 59( در جزوۀ 3297، برگ 23ب؛ بر رو در جزوۀ 3297، برگ 4ب؛ بر رو
ی »َرِدَف« )نمل، 72( در جزوۀ 4878، برگ 5ب. همچنین  114( در جزوۀ 3297، برگ 37الف؛ و بر رو
مـراد از حـرف اختصـاری »تم/بـم«؟ مثـاًل بعد از »بما صبروا« )مومنون، 111(، در جزوۀ 3298، برگ 19ب؛ 
بعـد از »کال« )شـعراء، 15( در جـزوۀ 3299، بـرگ 14الـف؛ بعـد از »بأسـکم« )نحـل، 81(، در جزوۀ 3297، 
کلمـۀ »االقدمـون« )شـعراء، 76( در جـزوۀ 3299، بـرگ 21ب، احتمـااًل اشـاره بـه  بـرگ 29ب؛ نیـز بعـد از 
گونـه ای از اتمـام معنـای جملـه، و ُحسـن وقف اسـت. چنین نشـانه ای را در سـایر مصاحـف و قرآنی های 

کنون نیافته ام. این دوره تا

کاتب نسخه برای تسهیل در امر قرائت قرآن جدول ش 2: فهرستی از نشان های 

معنیعامت
وقفقفل/ وقف

عدم وقفال
تخفیف در برابر تشدیدحف

کالم/ حسن وقف؟تم/بم؟ اتمام 
همزهء

کاتب و اصاحات متن: سهو 
کهن ــ به ویژه قرآن های عادی و متعارف در میان عموم ــ در قرآِن ابوجعفر موسوی  مانند اغلب قرآن های 
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کـه امری متفـاوت از موضوع اختالف در رسـم و  نیـز سـهو کاتـب رخ داده اسـت. برخـی از ایـن اشـتباهات 
امال و اختالف در قرائت اند، از سـوی خوانندگان بعدی نسـخه اصالح شـده، اما پاره ای از آنها همچنان 
گـرد آورده اسـت کـه  در متـن ایـن جـروات قرآنـی دیـده می شـوند. فهرسـت زیـر برخـی اشـتباهات کاتـب را 

عموم آنها در زمانی متأخر با قلمی متفاوت اصالح شده اند:

جـزوۀ 3277، بـرگ 12ب، کلمـۀ »فیهـا« از عبـارت »ثم ال یجاورونک فیها« )احزاب، 60( افتاده، و بعدًا با 
قلمی متفاوت افزوده شده است.

 جزوۀ 3297، برگ 8ب، »قالوا بل« )حجر، 63(، اشـتباها قال بل نوشـته شـده، و بعدًا با قلمی متفاوت 
اصالح شده است.

ک  ظالمین« )حجر، 78( اشتباها الظالمین نوشته شده و بعدًا الف زائد پا
َ
جزوۀ 3297، برگ 10الف، »ل

شده است.

جزوۀ 3297، برگ 11ب، »عضین« )91( اشتباها عظین نوشته و بعدًا اصالح شده است.

جـزوۀ 3297، بـرگ 22ب عبـارت »ثـم اذا مسـکم الضـر« )نحـل، 53( مکّرر نوشـته شـده، و مـورد دوم خط 
خورده است.

که مورد نخست بعدًا خط خورده است. کلمۀ »ثم« مکرر نوشته شده  جزوۀ 3297، برگ 26الف و ب، 

کلمـۀ »الذیـن« )نحـل، 88( مکـرر نوشـته شـده، و پـس از اعـراب  جـزوۀ 3297، بـرگ 30ب و 31الـف، 
گذاری، مورد نخست در انتهای برگ 30ب خط خورده است.

جـزوۀ 3298، بـرگ 9ب، »عابـدون« )مومنـون، 47( اشـتباهًا عابدیـن نوشـته شـده و بعـدًا اصـالح شـده 
است.

که الف  جزوۀ 3298، برگ 15ب، »سیقولون هّلل« )مومنون، 85(، اشتباهًا به سیقولون اهّلل، اصالح شده 
آن زائد است، و این امر در هیچ قرائتی ثبت نشده است. )تصویر 6(.

ینـت نوشـته شـده، و بعـدا اصـالح شـده  جـزوۀ 3298، بـرگ 25ب، »تعـودوا« )نـور، 17( بـا حـذف الـف ز
کلمۀ »فالقوا« )فرقان، 44( در جزوۀ 3299، برگ 18الف. است. همچنین است 

جزوۀ 3298، برگ 33الف، »نور علی نور« )نور، 35( ابتدا نار علی نور نوشته شده، و بعدًا در باالی کلمۀ 
ک نشده است. کلمۀ نور اضافه شده اما نار پا نار، 

جزوۀ 3298، برگ 40الف، معجزین )نور، 57( ابتدا معاجزین نوشته شده، و بعدًا اصالح شده است.
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کـه مـورد دوم بعـدًا  جـزوۀ 3299، بـرگ 33ب و 34الـف، کلمـۀ »علمـا« )شـعرا، 197( دو بـار نوشـته شـده 
خط خورده است.

گذار آنها  در جزوۀ 3299، برگ 36الف، آیات 217 و 218 سورۀ شعراء مکرر نوشته شده است، و اعراب 
گذاری هم نکرده است.  را با قلم قرمز خود خط زده و اعراب 

جـزوۀ 3299، بـرگ 44الـف، »اولـوأ بـاس« )نمـل، 33( بدون واو اول، و به صورت »الوا بأس« نوشـته شـده 
است.

کفر« )نمل، 40(، میم افتاده و بعدًا با قلمی مغایر افزوده  جزوۀ 3299، برگ 45ب، در عبارت »اشـکر ام ا
شده است.

جزوۀ 4878، برگ 37الف، ائتنا )عنکبوت، 29(، اتنا نوشته شده و همچنان اصالح نشده باقی مانده 
است.

و سـرانجام اینکه در برخی صفحات، بخشـی از آیه به دلیل سـهو کاتب افتاده اسـت و بعدًا با قلم نسـبتًا 
ک شـده اسـت. برای نمونه: در جزوۀ 3298، برگ های  متفاوتی در میان سـطور یا در حاشـیه برگه اسـتدرا
7ب، 8الـف، 15الـف، 22ب، 27ب. در جـزوۀ 3299، برگ هـای 9الـف، 24الـف، 31ب. و در جـزوۀ 

3297، برگ 33الف.

رسم المصحف
کلمات در قرآن ابوجعفر موسـوی، مطابق با رسـم عثمانی نیسـت و در بیشـتر موارد به رسـم  امالء یا رسـم 
کلمات مختلف چون السـماوات،  ئی اسـت. این امر بیشـتر از هر جا، در اثبات »الف« در  قیاسـی و امال
کتـاب، و آیـات و نظائـر آن خـود را می نمایانـد. بـه همیـن سـان، بـر خـالف رسـم  الصالحـات، القیامـة، 
کلماتی مانند  عثمانی، اللیل با دو الم نوشته شده، یاء )حرف ندا( جدا از اسم منادای بعد از خود ــ در 
ـ کتابت شده، و اسمهای بر وزن فاعل )در حالت مفرد یا جمع مذکر و جمع مؤنث(  یا هامان، و یا موسیـ 
همواره با الف نوشـته شـده اند. فهرسـت زیر برخی از موارد شـاخص از مخالفت با رسـم عثمانی در قرآن 

ابوجعفر موسوی نشان می دهد:
که بعدًا تبدیل شده است به: جزٌو مقسوٌم ُجز َمقسوٌم )حجر، 44(، جزوۀ 3297، برگ 6ب، 

ی ُتْسَحُروَن« جزوۀ 3298، برگ 16الف
َ
ّن
َ
ا ُتْسَحُروَن )مؤمنون، 89(، به جای »َفأ

َ
ّن
َ
َفأ

جاوا )نور، 11 و13(، جزوۀ 3298، برگ 23ب و برگ 24الف
جاوا )فرقان، 4(، جزوۀ 3298، برگ 44ب؛ جاوا )نمل، 84(، جزوۀ 4878، برگ 6ب

ک شده  أّیه المؤمنون )نور، 31( در جزوۀ 3298، برگ 30، ابتدا ایها نوشته شده و بعدا الف انتهای آن پا
است
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تراءی الجمعان )شعرا، 61(، به جای »ترءا الجمعان« در جزوۀ 3299، برگ 20الف
کذی عرشک )نمل، 42(، به جای »أهکذا عرشک« در جزوۀ 3299، برگ 46الف اها

وا
َّ
که بعدًا تبدیل شده است به َول و )نمل، 80(، جزوۀ 4878، برگ 6الف، 

َّ
ول

ة )قصص، 9(، به جای امرأت و ُقّرت در جزوۀ 4878، برگ 10ب ة و ُقّرَ
َ
امَرأ

اختاف قرائات
گرفته، و بخشـی از آنها در  کتابت شـده در قرون نخسـت انجام  کنون در مصاحف  که تا از بررسـی هایی 
که عموم قرآن ها و  سلسله مقاالت پیشین از صاحب این قلم، به انتشار رسیده است، چنین درمی یایم 
کتابت شـده در قرون نخسـت )به ویژه در مشـرق جهان اسـالم( به یک قرائت واحد از ابتدا تا  مصاحف 
کتابت نشـده اند. 43 در این قرآن ها، اغلب یکی از اختیارهای قرائی رایج در ایران، یا سـایر مناطق  انتها 
جهـان اسـالم ماننـد اختیـار ابوعبیـد یـا اختیـار ابوحاِتم مـورد نظر کاتب بوده اسـت. بخش هـای مختلف 
قرآن ابوجعفر موسـوی نیز چنین اسـت و در آن قرائت ابوعمرو )از قراء سـبعه( و یعقوب حضرمی )از قراء 
یـان بصـری بسـیار غلبـه و برجسـتگی دارد. جـدول شـمارۀ 3، فهرسـتی از مهم تریـن  عشـره(، هـر دو از قار
مواضـع اختـالف قرائـت )مخالـف بـا روایـت حفـص از عاصـم( در قـرآن ابوجعفـر موسـوی را در پنـج جـزء 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی نشان می دهد. برجای مانده در 

 جدول ش 3: مهم ترین مواضع اختالف قرائت 
)مخالف با روایت حفص از عاصم( در قرآن ابوجعفر موسوی

رنگقرائت حفصمطابق با قرائِتقرائت متن نسخهسوره و آیهبرگنسخه

 المالئکُةحجر، 28ب3297
ُ

ل ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ما َتَنّزَ
 المالئکَةابن عامر

ُ
ل قرمزما ُننّزِ

ف، ابوعمرو، یعقوبَیقِنُطحجر، 856الف3297
َ
قرمزَیقَنُطِکسائی، َخل

راٍتنحل، 1412الف3297
َ

ُجوَم ُمَسّخ ف، ُشعبة، ابوعمرو، َوالّنُ
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

راٌتیعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر
َ

ُجوُم ُمَسّخ قرمزَوالّنُ

ف، ابوعمرو، ابن کثیر، تدعوننحل، 1520ب3297
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

سیاهیدعوننافع، ابوجعفر، ابن عامر

ف، ُشعبة، ابوعمرو، ُیوَحینحل، 2143الف3297
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

سیاهنوِحيیعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر

َیّنَنحل، 3396ب3297 َیجِز
َ
ف، ابوعمرو، یعقوب، َول

َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

نافع، هشام، ابن  ذکوان 
َیّنَ َنجِز

َ
سیاهَول

قرمزَسْیَناَءابوعمرو، ابن کثیر، نافع، ابوجعفرِسیَناَءمؤمنون، 420ب3298

43. برای نمونه نک.: مرتضی کریمی نیا، »نسخه شناسی مصاحف قرآنی«، شمارۀ 1 تا 11، مجموعه مقاالت انتشار یافته در مجلۀ آینۀ 
پژوهش، شماره های 172ـ174، 177ـ178، و 180ـ185.
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رنگقرائت حفصمطابق با قرائِتقرائت متن نسخهسوره و آیهبرگنسخه

 َزْوَجْیِنمؤمنون، 627ب3298
ُکِلّ ف، ُشعبة، ابوعمرو، ِمْن 

َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

 َزْوَجْیِنیعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر
ُکٍلّ قرمزِمْن 

ممؤمنون، 835الف3298 ابن عامر، ابوعمرو، یعقوب، ُشعبة، ابن کثیر، ُمّتُ
مأبوجعفر قرمزِمّتُ

مؤمنون، 944الف3298

تتًری )سیاه(

تتِری )قرمز( 
باالمالة

ابن کثیر، ابوعمرو، ابوجعفر، الحسن، 
ابن محیصن

ف
َ
ِکسائی، َخل ابوعمرو )فی روایة(، حمزة، 

تتَرا
سیاه

قرمز

ْبَوةمؤمنون، 1051الف3298 ف، ابوعمرو، یعقوب، ُر
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

ْبَوةابن کثیر، نافع، ابوجعفر قرمزَر

ابن عامر، ابوعمرو، یعقوب، ُشعبة، ابن کثیر، ُمتنامؤمنون، 1582الف3298
سیاهِمتناأبوجعفر

سیاهسیقولون هّللابوعمرو، یعقوبسیقولون اهّللمؤمنون، 1587ب3298

سیاهسیقولون هّللابوعمرو، یعقوبسیقولون اهّللمؤمنون، 1687الف3298

ف، ُشعبة، نافع، ابوجعفرَعاِلُممؤمنون، 1792الف3298
َ
ِکسائی، َخل سیاهَعاِلِمحمزة، 

ّیًامؤمنون، 19110ب3298 فُسخر
َ
ِکسائی، ابوجعفر، َخل ّیًانافع، حمزة،  قرمزِسخر

َبَع َشَهاَداٍتنور، 226ب3298 ْر
َ
ابن کثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، ُشعبة، أ

َبُع َشَهاَداٍتابوجعفر، و یعقوب ْر
َ
قرمزأ

ف، ُشعبة، ابوعمرو، والخامسُةنور، 239الف3298
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزوالخامسَة یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

یس از یعقوبأن َغِضَب اهّلُلنور، 239الف3298 سیاهأّنَ َغضَب اهّلِلنافع، رو

 َتْحِسُبوُهنور، 2311ب3298
َ

ِکسائی، ُشعبةال  َتْحَسُبوُهنافع، ابن کثیر، ابوعمرو، 
َ

قرمزال

ِکسائی، ُشعبةَو َتْحِسُبوَنُهنور، 2515الف3298 قرمزَو َتْحَسُبوَنُهنافع، ابن کثیر، ابوعمرو، 

ناٍتنور، 3234الف3298 ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ُمَبّیَ
ناٍتابوجعفر قرمزُمَبِیّ

َدنور، 3235ب3298
َ
ابن کثیر، ابوعمرو، ابوجعفر، الحسن، السلمی، َتَوّق

سیاه و ُیوَقُدمجاهد، یعقوب، الیزیدی
قرمز

ِقِهنور، 3852الف3298 ف، یعقوب، ابن کثیر، نافع، َیّتَ
َ
ِکسائی، َخل

ْقِهابن  ذکوان قرمزَیّتَ

 َتْحِسَبّنَنور، 4057الف3298
َ

ف، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، ال
َ
ِکسائی، َخل

نافع
 َتْحَسَبّنَ

َ
قرمزال

ف، ُشعبة، ابوعمرو، نافع، َنْحُشُرُهْمفرقان، 4717الف3298
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

سیاهَیْحُشُرُهْمابن عامر
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ف، ُشعبة، ابوعمرو، َفَما َیْسَتِطیُعوَنفرقان، 4719ب3298
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

سیاهَفَما َتْسَتطِیُعوَنیعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ِکسائی، ابوعمرو، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، َوَثمودًافرقان، 438ب3299
ف، ُشعبة

َ
قرمزَوَثموَداابن عامر، َخل

سیاه ُبشرًانافع، ابن کثیر، ابوجعفر، یعقوبُنُشرًا فرقان، 648ب3299
وقرمز

م یقِتروافرقان، 1067الف3299
َ
ابوعمرو، یعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، َول

م َیقُترواابن عامر
َ
قرمزَول

سبزأْرِجْهقالون، ابن ذکوان، ابوجعفرأْرِجِهشعراء، 1736الف3299

ُفشعراء، 1845الف3299
َ

ّق
َ
سبزتلَقُفقراء سبعه، به استثنای حفص از عاصمتل

ابوعمرو، یعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، َحِذروَنشعراء، 1956ب3299
قرمزحاِذروَنهشام

ُقشعراء، 27137الف3299
ْ
ُقِکسائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن  کثیر، ابوجعفرَخل

ُ
قرمزُخل

قرمزفاِرهیَنابوعمرو، یعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفرَفِرهیَنشعراء، 29149ب3299

ف، ابن  عامر، ابن کثیر، َفَمُکَثنمل، 4222الف3299
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

یس از یعقوب سبزَفَمَکَثنافع، ابوجعفر، ابوعمرو، رو

ف، ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، یخفوننمل، 4225ب3299
َ
حمزة، َخل

سیاهتخفونابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر

ف، ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، یعلنوننمل، 4325الف3299
َ
حمزة، َخل

سیاهتعلنونابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر

ف، ُشعبة، روح، ابن  کثیر، ءاتاِننمل، 4436ب3299
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزءاتاِنَیابن عامر

َکنمل، 4849الف3299
َ
ف، ابوعمرو، یعقوب، ُمهل

َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

سیاه و َمهِلَکابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر
قرمز

ُروَننمل، 362الف4878
َ
ّک

َّ
ُروَنُشعبة، ابن کثیر، نافع، ابوجعفرَتذ

َ
ّک

َ
سبزَتذ

نافع، ابوعمرو، ابن کثیر، یعقوب، ابوجعفر و ُنُشرًانمل، 363الف4878
قرمزُبْشرًایزیدی

ْدَرَکنمل، 66 4الف4878
َ
َرَکابوعمرو، ابن کثیر، ابوجعفر، و حسن بصریأ قرمزاّدٰ

قرمزَتْحَسُبهاِکسائی، ابن کثیر، ابوعمرو، نافعَتْحِسُبهانمل، 788ب4878

وَننمل، 788ب4878
ُ
وَنابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، هشامَیفَعل

ُ
قرمزَتفَعل

قرمزَفَزٍع َیْوَمِئٍذابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، ابن عامرَفَزِع َیْوِمِئٍذ44نمل، 789ب4878

ُموَننمل، 893ب4878
َ
ِکسائی و ُشعبةَیْعل ُموَنابن کثیر، ابوعمرو، حمزة، 

َ
قرمزَتْعل

گذاری شده است. 44. در نسخه »فزِع یوَمئذ« اعراب 
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َوٍةقصص، 1629الف4878
ْ

ِکسائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ِجذ
َوٍةابوجعفر، ابن عامر

ْ
قرمزَجذ

َهِبنقصص، 1732رو4878 ْهِبابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفرالّرَ قرمزالّرَ

ُخِسَفقصص، 2882ب4878
َ
ف، ُشعبة، ابوعمرو، ل

َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

َخَسَفابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر
َ
قرمزل

ُة َبْیِنُکْمعنکبوت، 3525ب4878 یس، ابن کثیرَمَوّدَ َة َبْیِنُکْمِکسائی، ابوعمرو، رو قرمزَمَوّدَ

ف، ابن  کثیر، نافع، تدعونعنکبوت، 4042الف4878
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

سیاهیدعونابوجعفر، ابن  عامر

ف، ابوعمرو، یعقوب، َو ِقرَناحزاب، 233الف3277
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزَو َقرَنابن  کثیر، ابن  عامر

ف، ابوعمرو، یعقوب، َوخاِتَماحزاب، 640الف3277
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزَوخاَتَمابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر

یس، نافع، ابوجعفر، ابن  عامرعاِلُمسبأ، 163اب3277 قرمزعاِلِمرو

ف، ُشعبة، ابوعمرو، نافع، َالیٍمسبأ، 175الف3277
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزَالیٌمابوجعفر، ابن  عامر

ف، ُشعبة، ابوعمرو، ِکْسفًاسبأ، 189ب3277
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزِکَسًفایعقوب، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر

ُشعبة، ابوعمرو، ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ُیجاَزي اال الکفوُرسبأ، 2117الف3277
قرمزُنجازي اال الکفوَرابن  عامر

ف، ُشعبة، ابوعمرو، َنحُشُرُهمسبأ، 2740الف3277
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

قرمزَیحُشُرُهمابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر

سبأ، 2740الف3277
ُ

ف، ُشعبة، ابوعمرو، ُثّمَ َنقول
َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

ابن  کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  عامر
ُ

قرمزُثّمَ َیقول

ٍؤفاطر، 3933الف3277
ُ
ؤل

ُ
ف، ابوعمرو، یعقوب، َول

َ
ِکسائی، َخل حمزة، 

ًؤاابن  کثیر، ابن  عامر
ُ
ؤل

ُ
مشکیَول

ناٍتفاطر، 4140الف3277 ِکسائی، ُشعبة، یعقوب، نافع، ابوجعفر، َبّیِ
َنٍتابن  عامر قرمزَبّیِ

ُشعبة، ابوعمرو، یعقوب، ابن  کثیر، نافع، َتنزیُلیس، 435ب3277
ابوجعفر

قرمزَتنزیلَ
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خ شوال 402 هجری یر 2: وقف نامۀ ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی در آغاز جزوۀ قرآنی ش 4878، موّرَ تصو
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یر 3: آغاز جزوۀ قرآنی 3297 )ابتدای جزء چهاردهم( تصو

یر 4: برگ پایانی جزوۀ قرآنی 3297 )انتهای جزء چهاردهم( تصو
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یر 5: بخش الحاقی به انتهای جزوۀ قرآنی ش 3297 )از جزء بیست و هفتم( تصو

یر 6: برگی از نسخۀ جزوۀ قرآنی 3298 )حاوی آیات 85 تا 90 سورۀ مؤمنون( مطابق با قرائت ابوعمرو و یعقوب تصو
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یر 7: آغاز جزء نوزدهم قرآن )همراه با بسملة( در جزوۀ ش 3299 تصو

یر 8: آغاز جزء بیستم قرآن )همراه با بسملة( در جزوۀ ش 4878 تصو
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یر 9: عالمت سجده در جزوۀ ش 3299 تصو

یر 10: آغاز ُسبع ششم در جزؤه ش 3277  تصو
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کتابنامه
کریم. نسخه های وقف شده از سوی ابوجعفر محمد بن موسی الموسوی بر حرم امام رضا علیه السالم، در تاریخ  1. قرآن 
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6. ابن عنبة، السید جمال الدین أحمد بن علی الحسنی. عمدة الّطالب فی أنساب آل أبی طالب، تصحیح محمد حسن آل 
الطالقانی، نجف: المطبعة الحیدریة، 1380 ق/ 1961م.

لقاب و االعقاب، تحقیق السید مهدی الرجائی، قم:  7. ابن فندق، ابوالحسن علی بن زید البیهقی. لباب االنساب و اال
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دارالمعارف، 1985.
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15. ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد. رسائل الثعالبی، أو نثر النظم و حل العقد، مقدمه از علی الخاقانی، بغداد: 
دارالبیان، بی تا.

16. ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد. لطائف المعارف، تحقیق و تصحیح P. de Jong، الیدن: انتشارات بریل، 
1867م.

17. ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد. یتیمة الدهر، تحقیق مفید محمد قمحیة، بیروت: دارالکتب العلیمة، 
1403ق/  1983م.

18. جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر. ترجمۀ تاریخ یمینی، تصحیح دکتر جعفر شعار، چاپ سوم: تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی، 1374ش.

کم نیشابوری، ابوعبداهلل. تاریخ نیشابور، ترجمۀ محمد بن حسین خلیفۀ نیشابوری، تصحیح دکتر محمدرضا  19. حا
گه، 1375ش. کدکنی، تهران: انتشارات آ شفیعی 

20. الزمخشری، ابو القاسم محمود بن عمر. ربیع االبرار و نصوص األخبار، تحقیق عبداألمیر مهنا، بیروت: مؤسسة األعلمی 
للمطبوعات، 1412ق/ 1992م.

21. السبحانی، جعفر )بإشراف(. معجم التراث الکالمی، قم: مؤسسة االمام الصادق علیه السالم، 1423.



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحی نرآنی )12( 105
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