
|نقد و بررسی کتاب |
| آینۀ پژوهش  191
 |  سال سی ودوم، شمارۀ پنجم،
|  آذر و دی مــــــاه1400

216-251

  چکیده: ابوالرضا راوندی دانشمند امامی ساکن کاشان، که 
در عصر خود به عنوان ادیبی سرشناس در مناطق شیعه 
نشین مرکزی جبال شناخته می شد. او اهتمام به تصحیح 
آثار  و تحشیه کتب لغت و ادب داشت، و اجازه روایت این 
اللغه  فی  الصحاح  کتاب  از  ای  نسخه  او  است.  داشته  را 
جوهری را بر اساس نسخه ای صحیح کتابت کرده، و آن را 
المیکالی  ابوالفضل  از  ای  نسخه  جمله  از  دیگری  نسخ  با 
به  الصحاح  نسخه  است.  نموده  تصحیح  و  مقابله 
تصحیح و تحشیه او، اساس تعدادی از نسخه های موجود 
ی  نسخه  است.  بوده  قم  و  کاشان  مناطق  در  شده  کتابت 
کتاب  بر  هروی  ابوسهل  از  نکاتی  و  حواشی  دربردارنده  او 
»الزجاج«  از  منقول  فوائدی  و  نکات  همچنین  و  الصحاح 

بوده است.

کاشان؛  راوندی؛  علی  بن  اهل  فضل  ابوالرضا  واژه:  کلید 
سهل  ابو  اللغه؛  فی  الصحاح  کتاب  خطی  های  نسخه 

هروی؛ یعقوب بن احمد نیشابوری

| رسول جزینی ُدرچه

کاوشی درباره 
سیدابوالرضا راوندی و 

 روایت کتاب الصحاح 
فی اللغة



A Research about Sayyed Abulrezā Rāvandī 
and the Narration of the book Al-Ṣiḥāḥ Fi 
al-Lunghah
 Rasul Jazini Durche
  Abstract: Abulrezā Rāvandī, an Imami scholar 
living in Kashan, who in his time was known as 
a well-known writer in the central Shiite areas 
of Jibāl. His special interest was editing and 
commenting on dictionaries and literary works, 
and had permission (Ijāzah) to narrate them. 
He has scribed a copy of the book Al-Ṣiḥāḥ 
Fi al-Lunghah by Juharī based on a validated 
version of the book. He has compared it with 
other copies and edited it based on them, in-
cluding a copy of Abu al-Faḍl al-Mikyālī. This 
version has been the basis of a number of exist-
ing manuscripts of the book written in Kashan 
and Qom regions. His copy contains notes and 
points from Abū Sahl Hirawī on the book of 
Al-Ṣiḥāḥ, as well as points and comments quot-
ed from «Zajāj».
Keywords: Abulrezā Faḍlulāh ibn Ali Rāvandī; 
Kashan; Manuscripts of the book Al-Ṣiḥāḥ 
Fi al-Lunghah; Abū Sahl Hirawī; Yaqūb bin 
Aḥmad Neyshābūrī

وايته لكتاب الصحاح يف اللغة حبث عن السّيد أبو الرضا الراوندي ور
يي درچه رسول جز

اخلالصـة: أبـو الرضـا الراونـدي هو أحد علماء الشـیعة السـاکنني يف 
دباء املعروفني يف املناطق 

ُ
 مـن األ

ً
کاشـان، وکان يف زمانـه ُيعـّد واحـدا

ّية الي يسكنا الشیعة. اجلبلّية املرکز
واألدب،  اللغـة  کتـب  وحتشـیة  بتصحیـح   

ً
مهتّمـا کان  العـامل  وهـذا 

ولديه إجازة يف رواية هذه الكتب. وقد استنسـخ نسـخًة من کتاب 
الصحـاح يف اللغـة للجوهـري عـن نسـخٍة صحیحـة، وقـد صّححهـا 
خرى منا نسخة ألبو الفضل املیكايل. 

ُ
 عى مقابلهتا لنسٍخ أ

ً
استنادا

وحواشـیه  تضّمنـت تصحیحاتـه  الـي  النسـخة  هـذه  وقـد صـارت 
بة يف مناطق کاشان وقم.  للعديد من النسخ املوجودة املكتو

ً
أساسا

 مـن احلـوايش واملالحظـات الـي 
ً
وتتضّمـن نسـخة الراونـدي عـددا

کتهبا أبو سهل اهلروي عى کتاب الصحاح، کما تتضّمن مالحظات 
.
ً
وفوائد منقولة عن الزّجاج أيضا

املفردات األساسـّية: أبو الرضا فضل اهّلل  بن عيل الراوندي، کاشـان، 
النسـخ اخلّطّيـة  مـن کتـاب الصحـاح يف اللغـة، أبـو سـهل اهلـروي، 

يعقوب بن أمحد النیشابوري.
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ایرانیـان در تأسـیس و توسـعه انـواع علـوم ادبـی عربـی و دانش هـای وابسـته به آن سـهمی مهـم و تأثیرگذار 
داشته اند. ادیبان و لغویان سرشناسی در قرون 4 تا 6 در مناطق شرق جهان اسالم مانند خراسان بزرگ 

ی و اصفهان برخاستند. به خصوص شهر نیشابور و مناطق جبال مانند ر

کاشـان منشـأ ادب و محـل فضـالی لغـت عـرب بـود.1 در  در دوره حکومـت سـلجوقیان در قـرن ششـم 
آن عصـر دانـش ادب، بالغـت و لغـت عـرب در میـان شـیعیان رواج داشـته اسـت و تعـداد قابـل توجهـی 
کـز مهـم علمـی  از دبیـران مشـغول در دسـتگاه سـلجوقیان شـیعه مذهب بوده انـد. مـدارس کاشـان از مرا
در منطقـه عـراق عجـم در علـوم عربـی و ادب بـود و دانش پژوهـان از شـهرها و قریه هـای اطـراف بـه آنجـا 
رفت وآمـد داشـتند. ابوالرضـا راونـدی عالـم و ادیـب سرشـناس امامـی در همیـن عصـر در شـهر کاشـان 
پا می شـد. بخشـی از تالش و کارنامه  یس و وعظ او در مدرسـه مجدیه بر سـکونت داشـت و مجالس تدر
علمـی او صـرف تصحیـح، تحشـیه، روایـت و انتقـال برخـی از آثـار لغـوی و ادبـی مهـم گذشـتگان بـوده 

است. در این مقاله تالش شده درباره نسخه  او از کتاب الصحاح فی اللغه نکاتی ارائه شود.

سیدابوالرضا الراوندی
السـید االمام ضیاءالدین ابوالرضا فضل اهلل بن علی الحسـنی مشـهور به ابوالرضا راوندی )محدود 571( 
عالـم امامـی، ادیـب، شـاعر و واعـظ سرشـناس در کاشـان قـرن ششـم بـوده اسـت. نـام او در برابـر برخـی از 
ی و قطب الدیـن راونـدی کمتـر شـنیده  هم عصرانـش در ایـران ماننـد امین الدیـن طبرسـی، ابوالفتـوح راز
می شود، ولی باید به جایگاه علمی و اهمیت او در آن دوره اذعان و اعتراف کرد که نقش او آن چنان که 
گرچه در سده های پسین ابوالرضا بیشتر به شعر و حدیث شهرت یافته، اما  بوده شناخته نشده است. ا

در عصر خود به عنوان عالمی جامع االطراف بوده که البته جنبه ادبی او برجسته تر بوده است.

ینی در کتاب النقض )تألیف حدود 560( از او با تعبیر »عدیم النظیر در بالد  معاصر او عبدالجلیل قزو
ی که او را دیده با تعبیر »عالمة زمانه« و »أستاد  عالم به علم و زهد«2 نام می برد. شیخ منتجب الدین راز

أئمة عصره« از او یاد کرده است.3 ابوالرجاء قمی درباره او می نویسد: 

امیـر سـید امـام ضیاءالدیـن ابوالرضـا راونـدی کـه جهـان بـه فضـل و علـم او جّنـت عـدن بـود و سـتارگان 
فلک، نوبت دار بزرگی او بودند و چشم روزگار به محاسن او روشن شد و فلک دانش پس از آنکه از شفق 
ینت یافت، ... امیر سید امام ضیاءالدین پیشآهنگ کاروان معانی  معجز کرده بود از طلوع خورشید او ز

بود. به الماس خاطر ُدّر سخن می سفت.4 

1. راوندی، محمد بن علی، راحة الصدور، ص 51.
2. عبدالجلیل رازی، النقض، ص 198.

3. منتجب الدین رازی، فهرست، ص 144.
4. ابوالرجا قمی، ذیل نفثة المصدور، ص 85.
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عمادالدیـن کاتـب )م597ق( کـه در کودکـی، ابوالرضـا را در کاشـان دیـده بود و سـپس در اصفهان رابطه 
دوستانه و صمیمی با کمال الدین احمد پسر ابوالرضا داشت، توصیفات جالبی در وصف شخصیت 
کر )م571( هر کدام در طول رحله شـان  و دانش او کرده اسـت.5 ابوسـعد سـمعانی )م562ق( و ابن عسـا

به مناطق شرقی، در زمان حضور در کاشان او را مالقات و از او سماع کرده اند.6

 زندگـی و کارنامـه علمـی او منبـع مطالعـه برخـی از پژوهشـگران معاصـر بـوده اسـت. از جملـه آنها مرحوم 
ی در مقدمـه آن مجمـوع  محـدث ارمـوی بـود کـه در سـال 1334 شمسـی دیـوان ابوالرضـا را منتشـر کـرد. و
ی کرده اسـت. مرحوم آیت اهلل مرعشـی نجفی  اطالعـات منـدرج در کتـب تراجـم دربـاره ابوالرضا را گردآور
رساله ای در شرح حال ابوالرضا با عنوان لمعة النور والضیاء فی ترجمة السید ابی الرضا نگاشته است. 
مرحـوم محقـق سـیدعبدالعزیز طباطبایـی در سلسـله مقـاالت »فـی رحاب نهج البالغه )5(« شـرح حال 
ابوالرضا راوندی را آورده است. در ادامه فهرستی از سایر نوشته های کوتاه یا بلند بعدی درباره ابوالرضا 

می آید.

، 1363، ص 466-453. 1. علی دوانی، مفاخر اسام، ج 3، انتشارات امیرکبیر

2. عباس اقبالی، »سـیدابوالرضا راوندی: کاشـانی عربی سـرا«، مجله کاشـان شـناخت، پاییز و زمسـتان 
.1384

یـخ السـماع والقـراءة واالجـازة عنـد االمامیـة  3. سیدحسـن موسـوی بروجـردی، »صفحـة مشـرقة عـن تار
)نسـخة نهج البالغة بروایة السـید الراوندی انموذجًا(«، مجله تراثنا، 1433ق، شـماره 109-110. مقاله ای 
سـودمند دربـاره نقـش ابوالرضـا در روایـت نهـج الباغـه و معرفـی نسـخه نهـج الباغه کتابت شـده توسـط 

یه قمی است. این نسخه بر ابوالرضا راوندی قرائت شده و اجازه به خط او بر آن آمده است. ابن نازو

پژوهش نامـه  4. علیرضـا صحیحـی، »اغـراض شـعری و آرایه هـای بالغـی در دیـوان ابوالرضـا راونـدی«، 
کاشان، بهار و تابستان 1392.

5. محسـن معینـی، »راونـدی، فضـل اهلل«، دانشـنامه جهـان اسـام، ج 19، بنیـاد دایرة المعـارف اسـالمی، 
1393، ص 303-300.

: فـی ذکر فضاء اهل فـارس، ص 67-75، 76. عمادالدیـن کاتب مجموعه ای  یـدة العصـر یـدة القصـر و جر 5. عمادالدیـن کاتـب، خر
بـه خـط ابوالرضـا راونـدی را در اصفهـان نـزد فرزنـدش کمال الدیـن احمد دیده و در شـرح حال تعـدادی از ادیبان، نمونه شـعر آنها را از 
آن مجموعـه نقـل کـرده اسـت: »وجـدت فـی مجموع السـید ابی الرضا الراوندی بخطه: انشـدنی ...«. )همـان، ص 74، 100، 111، 133؛ 
یـدة القصـر، ج 3، ص 88؛ ج 13، ص 17-18؛ ج 15، ص 200؛ ج  : فـی ذکـر فضـاء اهـل خراسـان و هـراة، ص 92؛ خر یـدة القصـر خر

16، ص 198، 236(
 ، کر یخ بغداد، تألیف سمعانی؛ ابن عسا 6. سمعانی، االنساب، ج 10، ص 297؛ عمادالدین کاتب، همان، ص 75، به نقل از ذیل تار

یخ مدینة دمشق، ج 15، ص 109. ، تار معجم الشیوخ، ص 813؛ همو
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ع(، 1385، ص 250-246. کتچی، مکاتب فقه امامی در ایران، دانشگاه امام صادق) 6. احمد پا

7. محسـن قاسـم پور راوندی و محمد سـالمی راوندی، »نقش سـیدابوالرضا راوندی در گسـترش میراث 
حدیثی شیعه«، دو فصلنامه کاشان شناسی، بهار و تابستان 1398.

، اثـر گمشـده السـید االمـام ضیاءالدیـن ابوالرضـا راونـدی و  8. مرتضـی کریمی نیـا، »الکافـی فـی التفسـیر
نسخه قرآن 4129 کتابخانه مجلس شورای اسالمی«، آینه پژوهش، خرداد و تیر 1399.

9. محمدکاظم رحمتی، درآمدی بر شناخت نسخه های نهج الباغه، تهران، دانشگاه مذاهب اسالمی، 
1397. در فصلی از این کتاب به نقش ابوالرضا راوندی در روایت نهج الباغه پرداخته شده و در ضمن 

آن نکاتی سودمند درباره کارنامه علمی او بر اساس اطالعات موجود در نسخه های خطی است.

10. مسعود، تاره، مدخل »راوندی، فضل اهلل«، دایرة المعارف بزرگ اسامی، ج 24، ص 574-573.

عـالوه بـر پژوهش هـای بـاال بایـد بـه مقدمه هـای کوتـاه یـا بلنـدی اشـاره کرد کـه در ابتـدای تحقیـق چند اثر 
منتشرشـده ابوالرضـا آمـده اسـت. آشـکار اسـت کـه تمـام ایـن پژوهش هـا در سـطح یکسـان نیسـت و این 
نوشته ها همچنان نیازمند اصالح و تکمیل هستند. در ادامه به آثار منتشرشده ابوالرضا اشاره می شود.

دیـوان ابوالرضـا راونـدی بـر اسـاس تنهـا نسـخه موجـود و البتـه ناقـص آن در کتابخانـه ملی )شـماره 109(، 
به کوشـش مرحـوم محـدث ارمـوی در سـال 1334 شمسـی منتشـر شـد. کتـاب ضـوء الشـهاب فـی شـرح 
شـهاب االخبـار بـرای بـار نخسـت بـر اسـاس نسـخه  نفیـس کتابخانـه عاطف افندی اسـتانبول که توسـط 
سـیدحیدر آملـی در سـال 762ق کتابـت شـده، به کوشـش حسـن قاسـمی منتشـر شـد. ایـن کتـاب بـرای 
بار دوم با اسـتفاده از نسـخه پیشـین و نسـخه کهن دیگری از آن در المتحف العراقی )کتابت 625ق(، 
کتـاب  شـد.  منتشـر  قـم  در  دارالحدیـث  انتشـارات  توسـط  سلیمانی آشـتیانی  مهـدی  آقـای  به کوشـش 
الحماسـه ذات الحواشـی کـه در واقـع حواشـی ابوالرضـا راونـدی بـر کتـاب الحماسـه ابوتمام بوده، توسـط 
مؤسسـه آل البیـت قـم در سـال 1434ق منتشـر شـد.7 کتـاب النـوادر مجموعـه احادیثـی اسـت کـه بیشـتر 
آن برگرفتـه از کتـاب االشـعثیات )یـا جعفریـات( بوده، به کوشـش آقای سـعیدرضا علی عسـگری در سـال 

1377 منتشر شده است.

ی  کـه ابوالرضـا تنهـا در مقـام روایتگـر آن آثـار بـوده و چـون نـام و همچنیـن برخـی از روایـات و احادیـث 
در آغـاز سـند برخـی از آنـان بـوده، بـه او نسـبت داده  شـده اند کـه از آن جملـه رسـاله المناجـاة االلهیـات 
ع( بـه روایـت ابوالرضـا راونـدی اسـت. نسـخه ای نفیـس و کهـن از آن متعلـق  )یـا مناجـاة امیرالمومنیـن)

یـاض در سـال 1412 تحقیـق شـده اسـت. مرحـوم  ر بـن سـعود  پایان نامـه ای در جامعـة محمـد  قالـب  کتـاب در  ایـن  7. بخـش دوم 
سیدعبدالسـتار الحسـنی حاشـیه هـای سـودمندی بـر جلـد اول چـاپ مؤسسـه آل البیـت نگاشـته که در مجلـه تراثنا )شـماره 120-

121( با عنوان »تعلیقات مستطردة علی کتاب الحماسة ذات الحواشی« منتشر شد.
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کـه توسـط ایشـان بـه صـورت عکسـی در سـال  بـه مرحـوم فخرالدیـن نصیـری در اواخـر قـرن ششـم بـوده 
1339شمسـی منتشـر شـده اسـت.8 ایـن مناجـات بـا اسـتفاده از آن و دو نسـخه دیگـر به کوشـش آقـای 
سـعیدرضا علی عسـگری در دفتر دوم میراث حدیث شـیعه منتشـر شـد. تحقیقی دیگر از این روایت با 
عنوان مناجاة موالنا امیرالمؤمنین علیه السام به کوشش سعید لی)؟( در سال 1380 در قم منتشر شد.

ع(،9 ادعیة  از دیگر روایات و احادیثی که نام ابوالرضا در طریق به آنان آمده، رساله ندبة االمام السجاد)
السر،10 قنوت موالینا االئمه، ادعیة الوسائل الی المسائل و خبر موالنا القائم است.11

کارنامـه  اسـت.  نشـده  شـناخته  بـوده،  سـزاوارش  چنان کـه  راونـدی  ابوالرضـا  علمـی  جایـگاه  و  نقـش 
فعالیت های علمی او را نمی توان فقط بر اساس چند اثر محدود منتشرشده ایشان و اطالعات محدود 
کتـب تراجـم نشـان داد. رجـوع بـه نسـخه های خطـی بـه امیـد یافتـن اطالعـات تـازه دربـاره او کمتـر مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تعـدادی از نسـخه های خطـی کهـن و نفیس موجـود کتاب نهج الباغـه و امالی 
یشـه در نسـخه ابوالرضا دارند.12 این نسـخه ها دربردارنده حواشـی و یادداشـت های ادبی،  سـیدمرتضی ر
یخـی و غیـره از ابوالرضاسـت کـه ایشـان در حاشـیه نسـخه های خـودش نگاشـته یـا  صـرف و نحـوی، تار
افادات و امالءات او در مجالس قرائت و سـماع این کتب اسـت. نسـخه های تصحیح و تحشیه شـده 
ی از نسخه هایی بوده که در مناطق شیعه نشین مرکزی جبال در قرن  توسط ایشان اساس کتابت بسیار

ششم و هفتم کتابت شده اند.

نگارنـده چنـد سـال پیـش بـا دو نسـخه از کتـاب الصحـاح )موجـود در کتابخانـه ملـک و نـور عثمانیـه( 
برخورد کردم که با نسـخه الصحاح ابوالرضا راوندی مقابله شـده بودند. از طرف دیگر در اجازات شـیعه 
نـام او در طریـق بـه ایـن کتـاب و تعـدادی دیگـر از کتـب لغـت و ادب عربـی آمـده بـود. بنابرایـن بـه امیـد 
یافتن نسـخه هایی که بر اسـاس نسـخ او کتابت شـده اند و نشـان دادن جایگاه ابوالرضا در روایت کتب 
یـادی از نسـخه های در دسـترس آن کتـب )به ویـژه کتـاب الصحـاح(  لغـت و ادب عـرب، بـه تعـدادی ز
مراجعـه کـردم و خـدا را شـکر اطالعـات تـازه ای در این بـاره بـه دسـت آوردم. در ایـن مقالـه فقـط به معرفی 
نسخه ای از کتاب الصحاح پرداخته می شود. جایگاه و نقش ابوالرضا در روایت تعدادی دیگر از کتب 
لغت و چند کتاب ادبی در مقاله ای دیگر به صورت مستقل خواهد آمد.13 امید است در آینده نکات 

پلیتن نگهداری می شـود، بازخوانی از این مناجات  8. خانم الهام کوهسـتانی با اسـتفاده از همان نسـخه نصیری که االن در موزه مترو
یبای آن را در مجله بساتین، ش 2 منتشر کرد. یر رنگی و ز ارائه داد و تصو

9. این رساله با تحقیق محمد الکاظم، در میراث حدیث شیعه، دفتر پنجم، ص 165-204، منتشر شده است.
10. این رساله با تحقیق سعیدرضا علی عسگری در میراث حدیث شیعه، دفتر چهارم، ص 189-249 منتشر شده است.

11. مرعشـی، لمعة النور، ص 11، 15 و 16-17. از دیگر آثار ابوالرضا ترجمة العلوی للطب الرضوی بوده که نسـخه ای از آن در کتابخانه 
ع( نجف نگهداری می شود. امیرالمؤمنین)

12. رحمتی، محمدکاظم، درآمدی بر شناخت نسخه های نهج الباغه، ص 116-118 و 131-130.
13. این مقاله با عنوان »ابوالرضا راوندی و روایت کتب لغت و ادب عربی« در مجله میراث شهاب شماره 103 منشتر خواهد شد.
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و اطالعات جدید دیگری یافت شود.

ابوالرضا راوندی، کتابت، تصحیح و تحشیه کتاب الصحاح فی اللغة
کتـاب صحـاح اللغـه تألیـف اسـماعیل بـن حمـاد جوهـری )م398ق( ادیـب و لغت شـناس ایرانـی  از 
نسـخه های کهـن و متعـددی موجـود اسـت.14 بـر اسـاس گواهی هـای قرائـت و سـماع و سـایر اطالعـات 
منـدرج در نسـخه های کتـاب الصحـاح و اطالعـات منـدرج در کتـب اجـازات، مشـیخه و تراجم با طرق 
یـان  گردان جوهـری و راو کتـاب در مناطـق مختلـف آشـنا می شـویم. در طبقـه شـا روایـی و تـداول ایـن 
کتـاب الصحـاح می تـوان از ابومنصـور عبدالرحیم بن محمد البیشـکی )م453(، محمد بن علی بن البر 
ی کتـاب  گرد او و راو ی نـام بـرد، امـا مشـهورترین شـا التمیمـی )م459( و ابوعلـی حسـین بـن محمـد األرو
ی اسـت. ثعالبـی )م429ق(  الصحـاح ابومحمـد اسـماعیل بـن محمـد بـن عبـدوس الدهـان النیشـابور

درباره ابن عبدوس می نویسد: 

أنفق ماله علی األدب، فتقدم فیه و برع فی علم اللغة والنحو والعروض، وأخذ عن الجوهری ... و استکثر 
منه و حّصل کتابه »کتاب الصحاح« فی اللغه بخّطه و اختص باألمیر ابی الفضل المیکالی ... .15 

نسـخه کتـاب الصحـاح بـا خـط مؤلـف در اختیـار او بـوده و گـزارش شـده اسـت آن نسـخه به قیمـت هزار 
ی مشـهور کتاب الصحاح از ابن عبدوس، نحوی و  ی فروخته و به جرجان برده شـد.16 راو دینار نیشـابور

ی )372-433ق( بوده است. لغت شناس ابوسهل محمد بن علی بن محمد هرو

در  یشـه  ر آنـان  از  تعـدادی  می دهـد  نشـان   8 تـا   6 قـرون  در  الصحـاح  کتابت شـده  نسـخه های  بررسـی 
یشـه در نسـخه  نسـخه هایی بـا اصـول و روایـت شـیعی دارنـد کـه مهم تریـن آنـان نسـخه هایی اسـت کـه ر

ابوالرضا داشته اند.17

1. طریق ابوالرضا راوندی به کتاب صحاح اللغه
شـیخ حسـن صاحب معالم )م1011ق( در اجازه مفصل خود به نجم بن سـیدمحمد الحسـینی، بخشـی 
ی از طریق  از اجـازه نجم الدیـن جعفـر بـن محمـد بـن جعفر ابن نما الحلی)م ح 680ق( را نقل کرده که و

پدرش نجیب الدین محمد )567-645ق( کتاب الصحاح را روایت کرده است: 

، مخطوطات اللغة العربیة فی مکتبات ایران،  یز یـخ التـراث العربـی، ج 8، ص 391-397؛ طباطبایـی، عبدالعز 14. سـزگین، فـواد، تار
ص 526-536؛ اشکوری، احمد، التراث العربی المخطوط فی مکتبات ایران، ج 8، ص 222؛ فهرستگان نسخه های خطی ایران 

)فنخا(، ج 21، ص 433-414.
15. ثعالبی، یتیمة الدهر، ج 4، ص 498؛ یاقوت حموی، معجم االدباء، ج 2، ص 734. آیا احتمال دارد این فرد نسبتی با عبدالواحد 

بن محمد بن عبدوس نیشابوری از مشایخ شیخ صدوق داشته باشد؟
16. معجم االدباء، ج 2، ص 660.

بـاره روایـت کتـاب صحـاح اللغـه در قـرون 5 تـا 7 بـر اسـاس اطالعـات موجـود در  17. نگارنـده امیـد دارد در آینـده بتوانـد مقالـه ای در
نسخه های خطی آن و اجازات ارائه دهد و ضمن آن به کتابت و روایت آن در میان شیعیان بپردازد.
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یه أیضا عن والده عن عمیدالروسـاء عن الشـیخ العالم ناصرالدین ابی ابراهیم راشـد بن ابراهیم بن  و یرو
اسـحاق بـن محمـد البحرانـی عـن السـید ابـی الرضـا فضـل اهلل بن علی الحسـنی عن الشـیخ ابـی الفضل 
عبدالرحیـم بـن االخـوه البغـدادی عـن ابـی الفضل محمد بن یحیـی الناتکی )کذا و الصحیـح: الناتلی( 
قال: اخبرنا به ابونصر عبدالکریم بن محمد االطروش سبط بشر عن ابی علی الحسین بن محمد األرونی 

عن الشیخ أبی نصر اسماعیل بن حماد الفارابی الجوهری المصنف.

 ابوالرضـا از طریـق ابوالفضـل عبدالرحیـم بـن احمـد بـن محمـد ابـن االخـوه )483-548( ادیـب، شـاعر 
و محـدث اهـل سـنت کتـاب الصحـاح را روایـت کـرده اسـت. ابـن االخـوه در بغـداد بـه دنیا آمـد و دورانی 
جوانـی خـود را در آنجـا سـپری کـرد. سـپس بـه ایـران آمد و مدت چهل سـال در اصفهان سـکونت گزید.18 
ابوالرضـا راونـدی بـا ابـن االخـوه روابطـی بسـیار دوسـتانه و صمیمـی داشـته و ابوالرضـا در سـفرهایش بـه 
اصفهـان بـه حضـور ابـن اخـوه می رسـیده و اجـازات روایـت برخـی از کتاب هـا ماننـد نهـج الباغـه، امالی 
سیدمرتضی، الحماسه ابوتمام و الصحاح جوهری را از او اخذ کرده است. ابن اخوه اجازه روایت کتاب 
نهج الباغه و الصحاح جوهری را از محمد بن یحیی الناتلی19 داشته و او هم از ابونصر عبدالکریم بن 

محمد20 آن دو کتاب را روایت کرده است.

همـان  طـور کـه در ادامـه خواهیـم دیـد، علـی بـن فضـل اهلل الحسـنی فرزند ابوالرضـا از همیـن طریق پدرش 
کتاب الصحاح را روایت کرده است. در ادامه با رجوع به نسخه های کتاب الصحاح، چند نسخه که بر 

اساس نسخه ابوالرضا کتابت یا مقابله شده است، شناسایی و معرفی می شوند.

2. الصحاح با خط سیدمرتضی بن عبداهلل جعفری )کتابخانه آیت اهلل مرعشی 3562(
ی می شـود که   نسـخه ای کامل از کتاب الصحاح در کتابخانه آیت اهلل مرعشـی به شـماره 3562 نگهدار
توسـط المرتضی بن عبداهلل بن علی الجعفری در سـال 596ق در شـهر کاشـان کتابت شـده اسـت. این 
نسـخه با خط نسـخ معرب در 286 برگ اسـت و هر برگ 35 سـطر دارد. عنوان کتاب َبسـمله و عناوین 
ابواب با خط کوفی مشکی درشت کتابت شده و عناوین فصل ها به شنگرف است. واژه های معناشده 
در متـن در حاشـیه بـه شـنگرف نوشـته شـده اسـت. کراسـه های آن ده برگـی و در بـاالی نخسـتین بـرگ هر 
کراسـه شـماره آن با حروف نوشـته شـده اسـت. چندین یادداشـت تملک و مهر و وقفنامه کتاب بر برگ 

ینی، یادداشـت های کتابدار )1(، کتیبه میراث شـیعه، شـماره اول، ص 104- .ک به: رسـول جز باره او ر 18. برای دیدن گزارش کوتاه در
.110

19. »ناتـل« بیـن آمـل و چالـوس بـوده، چنان کـه بـا هر دو شـهر حدود پنچ فرسـخ فاصله دارد. )معجم البلدان، ج 5، ص 250( بر اسـاس 
یـن بـه رسـاله استحسـان الخـوض تألیـف ابوالحسـن اشـعری می دانیـم ابن االخـوه در سـال 542ق در منزل محمد  سـند و طریـق آغاز
بـن یحیـی الناتلـی در مازنـدران حضـور داشـته و ایـن رسـاله را بـر او قرائت کرده اسـت. )استحسـان الخوض فی علم الـکام، تحقیق 

رتشرد یوسف مکارثی، ص 1(
ینی، همان، ص 104-86. .ک به: رسول جز باره او ر 20. در
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عنوان نسخه آمده است.21

کاتب در انجامه نوشته است: 

و فـرغ مـن کتابتـه عبـداهلل الخاطـی المرتضی بن عبداهلل بن علی الجعفری تجاوزاهلل عنه فی بعض شـهور 
سنة ست و تسعین و خمس مائه بقاسان حامدا مصلیًا.

کاتـب آن مرتضـی بـن عبـداهلل بـن علـی بـن عبـداهلل جعفـری از جملـه سـادات شـیعی قزویـن اسـت که به 
همراه چند نفر از برادرانش به کاشان مهاجرت کردند. شیخ منتجب الدین که نام تعدادی از افراد عالم 
ایـن خانـواده را آورده اسـت، او را بـا عنـوان »السـید کمال الدیـن المرتضـی بن عبداهلل بن علـی الجعفری، 
نزیل قاشان. صالح، عالم«22 و برادرش را با عنوان »السید الرضی بن عبداهلل بن علی الجعفری بقاشان؛ 

عالم صالح«23 توصیف کرده است.

کاتـب نسـخه را بـر عزالدیـن علـی فرزنـِد ادیـب و فاضـل ابوالرضـا راونـدی قرائـت کـرده و عزالدیـن علـی 
اجـازه ای بـا خـط خـودش بـرای مرتضـی و بـرادرش رضی الدیـن محمـد در اواخـر ربیـع االول سـال 597ق 

نوشته که متن آن به شرح ذیل است:

کمال الدیـن تـاج اإلسـالم ملـک  قـرأ علـّی األمیـر السـید الصـدر األجـل العالـم البـارع المتقـی ...األطهـر 
...والعلماء سید السادات صاحب السعادات)؟( قوام آل رسول اهلل صلی اهلل علیه و علی آله أبوالمجد 
المرتضی و اخوه السید االمام العالم الزاهد ...األطهر األشرف األزهر الصدر رضی الدین)؟( کمال اإلسالم 
صـدر العلمـاء و ... مفخـر السـادات ُعـّده آل الرسـول صلـی اهلل علیـه و علـی آلـه سـلم محمـد ابنـا السـید 
السعید زین الدین)؟( مجد االسالم عبداهلل بن علی بن عبداهلل الجعفری حرس اهلل ظلهما طرفا صالحا 
یـا عّنـی جمیعه علـی قضیته عن اإلمـام عبدالرحیم بن أحمد  مـن أول هـذا الکتـاب و أجـزت لهمـا أن یرو
بن محمد الشیبانی البغدادی عن الشیخ أبی الفضل محمد بن یحیی الناتلی عن أبی نصر عبدالکریم 
ی عن المصنف رحمهم اهلل تعالی  بن محمد األطروش سبط بشر عن أبی علی الحسین بن محمد األَرِو
و إیانا بفضله، کتبه علی بن فضل اهلل الحسـنی حامدا مصلیا فی أواخر شـهر ربیع األخر من سـنه سـبع و 

تسعین و خمس مائه. )تصویر 1(

در چند حاشـیه نشـان بالغ )»بلغ«: برگ 21ب، 26ب، 33الف، 40ب( و در پایان دو باب عبارت »بلغ 
و صّحح« )برگ 37الف، 47ب( و پایان باب دیگری »بلغ تصحیح الحاشـیه« )برگ 57الف( نگاشـته 

شده است.

21. فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اهلل مرعشی، ج 9، ص 351.
22. منتجب الدین، فهرست، ص 186.

23. همان، ص 79. منتجب الدین از سه برادر دیگر او به نام های: ابوالفضائل احمد، ابوالقاسم عبدالعظیم و تاج الدین ابوتراب علی 
باره فرد اخیر نوشته است که دو سال بر ابوالرضا راوندی قرائت کرد. )همان، ص 24 و 116-115( یاد کرده و در
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 کتابـت ایـن نسـخه در کاشـان و قرائـت آن بـر عزالدیـن علـی فرزنـد ابوالرضـا کافـی اسـت تـا حـدس بزنیـم 
این نسـخه بر اسـاس نسـخه ابوالرضا کتابت یا حداقل با آن مقابله شـده اسـت. مراجعه به حواشـی آن و 

مقایسه  اش با نسخه های بعدی این حدس را تأیید می کند.

ایـن نسـخه تصحیح شـده و دربردارنـده یادداشـت ها و حواشـی متعـددی اسـت. در آغـاز بخشـی از ایـن 
: »قال السید رحمه اهلل« و »السید رحمه اهلل« نوشته شده )برگ 4ب،  یادداشت ها در حواشی نسخه تعبیر
7ب، 8ب، 9ب، 11ب، 12الف، 24الف، 18ب، 25ب، 49ب، 53الف، 53ب، 54ب، 64الف، 76ب، 
81ب، 83ب، 85الـف، 87ب، 89الـف، 92ب، 98الـف، 100الـف، 101الـف، 105الـف، 106ب، 107ب، 
108الـف، 111ب، 112الـف، 112ب، 113الـف، 116الـف، 121الـف، 129الـف، 131الـف، 131ب، 137الـف، 
140ب، 142ب، 144ب، 145الـف، 146ب، 150الـف، 153ب، 159الـف، 163ب، 229الـف، 257ب، 

258الف، 259ب، 274الف، 280الف و ...( که بی تردید این حواشی از سیدابوالرضا راوندی است.

مقایسـه تعـدادی دیگـر از حواشـی نسـخه هـر چنـد در آغـاز آنـان عبـارت »قـال السـید« نوشـته نشـده، بـا 
ابوالرضـا اسـت، نشـان  کـه دربردارنـده حواشـی  )فرانسـه 4239(24  الصحـاح  کتـاب  از  نسـخه ای دیگـر 
می دهـد ایـن مـوارد هـم از اوسـت. )بـرگ 18ب، قـس نسـخه الصحـاح فرانسـه بـرگ 26ب؛ بـرگ 27الـف، 
بـرگ 54الـف،  بـرگ 50الـف؛  فرانسـه،  الصحـاح  بـرگ 32ب، قـس  بـرگ 40ب؛  فرانسـه،  الصحـاح  قـس 
قـس الصحـاح فرانسـه، بـرگ 86الـف؛ بـرگ 57ب، قـس الصحـاح فرانسـه، بـرگ 92ب؛ بـرگ 82ب، قـس 

الصحاح فرانسه، برگ 135ب؛ برگ 84الف قس الصحاح فرانسه، برگ 138الف؛ و ...(

 » بخشـی دیگر از حواشـی این نسـخه با عبارت: »نسـخة ابی سـهل الهروی« )برگ 3ب، 32ب و ...( و »هر
« )بـرگ 4ب، 9الـف، 14ب و ...( و »قـال الهـروی« )بـرگ  )بـرگ 5الـف، 6الـف، 9الـف و ...( و »نسـخة هـر
32الف، 36ب و ...( آمده اسـت که اشـاره به ابوسـهل محمد بن علی هروی اسـت. همچنین تعدادی از 
یادداشـت های مندرج در حواشـی با عبارت: »قال الزجاجی« آغاز شـده )برگ 48الف، 61الف، 71الف، 
71ب، 95الف، 100الف، 103الف، 128ب، 133ب، 134الف، 137الف و ...( که احتمااًل منظور ابوالقاسم 
عبدالرحمن بن اسـحاق الزجاجی )م339( از پیشـوایان علم نحو و لغت اسـت. همان  طور که در بخش 
بعدی خواهد آمد، ظاهرًا این دو دسته حواشی نیز برگرفته از حاشیه نسخه  الصحاح ابوالرضا بوده است.

تعدادی از اختالف نسـخه ها در حواشـی با عنوان »نسـخه المیکالی« نوشـته شـده اسـت )برگ 89الف، 
92الف، 93ب، 96ب، 102الف، 104الف( که در بخش بعدی خواهد آمد و ظاهرًا منظور از آن ابوالفضل 
عبیـداهلل بـن احمـد المیکالـی )م 436( اسـت. همچنیـن تعـدادی دیگـر از اختـالف نسـخه ها بـا نشـانه 
»نسخة ک« )برگ 105الف، 105ب، 114ب، 115الف، 116ب، 118الف، 120الف و  ...( آمده که احتمال 

دارد اشاره به همو باشد.

24. این نسخه به صورت مستقل معرفی خواهد شد.
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یر )1(: اجازه عزالدین علی بن فضل اهّلل الراوندی بر کتاب الصحاح )مرعشی شماره 3562( تصو
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در چنـد مـورد در حاشـیه از »نسـخة االصـل« و »فـی االصـل« )بـرگ 15الـف، 15ب، 93ب، 137الـف، 
152ب( و »کذا فی االصل علی الحاشیة«)برگ 154ب( نام برده شده است.

بخشی دیگر از حواشی و اختالف نسخه ها بدون نشانه، رمز و عالمت نگاشته شده است. در مجموع 
یادی از یادداشت های مندرج در حواشی این نسخه الصحاح )مرعشی 3562(  به نظر می رسد بخش ز
برگرفتـه از نسـخه الصحـاح ابوالرضـا بـوده اسـت. وجـود کم وبیـش ایـن حواشـی در نسـخه های الصحـاح 

بعدی شاهدی بر این امر است.

در پایـان مناسـب اسـت ایـن سـؤال را مطـرح کـرد کـه آیـا متـن و حواشـی ایـن نسـخه به شـکل مسـتقیم )یا 
ی نسـخه الصحـاح ابوالرضـا کتابـت شـده اسـت یـا آنکـه تنهـا با آن مقابله شـده اسـت؟25  باواسـطه( از رو
پاسـخ به این سـؤال آسـان نیسـت و نیازمند بررسـی دقیق این نسـخه و سایر نسخ و مقایسه حواشی آنان 
است، اما در هر حال حداقل آن است که این نسخه و سایر نسخه هایی که در ادامه معرفی می شود، با 

نسخه الصحاح ابوالرضا مقابله شده اند و حواشی آن در این نسخه ها نقل شده است.

3. الصحاح با خط حسن بن حسین )کتابخانه ملک ش 355+کتابخانه مجلس ش 8347(
نسـخه ای از بخش دوم کتاب الصحاح )از »کتاب العین« تا پایان کتاب( در کتابخانه ملک به شـماره 
ی می شـود. ایـن نسـخه بـا خـط نسـخ معـرب اسـت و 373 بـرگ )746 صفحـه( دارد و در  355 نگهـدار
هـر بـرگ 25 سـطر اسـت.26 تمامـی صفحـات مجـدول و عنـوان کتـاب، بسـمله و عناویـن باب هـا با خط 
کوفـی و رنـگ مشـکی کتابـت شـده و عناویـن فصل هـا به شـنگرف اسـت. واژه هـای نوشته شـده در متن، 
در حاشـیه هم به شـنگرف نوشـته شـده اسـت. کاتب آن فردی ظاهرًا شیعی به نام حسن بن حسین27 در 
روز سه شـنبه ششـم جمادی الثانـی سـال 650ق در شـهر قـم از کتابـت آن فراغـت حاصـل کرده اسـت. از 
آنجا که او نسخه را برای خودش نوشته است )تحریره لنفسه(، باید فردی اهل فضل و دانش بوده باشد.

ی نسخه ای زیبا و خوش خط و بسیار صحیح با  کتاب را از رو که این  کاتب در انجامه بیان می کند   
 ، خط »ابن خشاب« نوشته که ظاهرًا منظورش ابومحمد عبداهلل بن احمد )م567ق( عالم نامور در نحو
لغت و ادب است.28 کاتب می نویسد ابن خشاب در تصحیح آن به سختی تالش کرده و آن را با نسخه  

بـاره نسـخه های کتـاب نهـج الباغـه و امالـی سـیدمرتضی هـم مصـداق دارد. نهـج الباغـه کتابت شـده عبدالجبار بن  25. ایـن نکتـه در
یه قمی« و »علی بن ابی سعد الطبیب«  حسین فراهانی رونوشتی مستقیم از روی نسخه ابوالرضا است، اما متن نهج الباغه »ابن نازو
بـر اسـاس نسـخه متفـاوت دیگـری کتابـت شـده اند، ولـی بـا دقـت بـا نسـخه ابوالرضـا مقابلـه کرده انـد و اختـالف نسـخ و حواشـی آن را 
یال و رئیس الکتاب کتابت  به نسـخه خودشـان انتقال داده اند. در نسـخه های کتاب االمالی سـیدمرتضی، نسـخه کتابخانه اسـکور

مستقیمی از نسخه امالی ابوالرضاست، اما نسخه کتابخانه فیض اهّلل افندی )ش 1678( تنها با نسخه ابوالرضا مقابله شده است.
26. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملک، ج 1، ص 346.

27. در اینجا خط نسخه کمی فرق می کند. شاید در نام کاتب دست برده شده باشد.
28. در حاشیه برخی از نسخه های کتاب الصحاح مطالبی از ابن خشاب با نشانه »عب« نقل شده که نشان می دهد او حاشیه هایی 
یح  بر کتاب الصحاح داشـته اسـت. برای نمونه در نسـخه الصحاح موجود در کتابخانه مانیسـا به شـماره 2790 که در پایان آن تصر
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ی مقابله کرده است. عبارت کامل او به این شکل است:  اصل با خط ابوسهل محمد بن علی الهرو

یقـول أفقـر عبـاداهلل و أحوجهـم إلـی غفرانـه الحسـن بـن الحسـین کاتب هذا ... هـذا الکتاب من النسـخة 
التی هی الدّر الیتیم التی العندی إال مثلها فی نظافة الخّط و حسن النظر و غایة الصحة ونعومة األلفاظ 
و هـی نسـخة بخـّط ابـن الخشـاب التـی یضـرب بهـا المثـل إذا ذکـر الخـّط و یقتـدی بـه إذا فـی صحة هذا 
الکتاب الکالم بعد أن أستقصیت جدًا فی ألفاظه و تدّبرت فی حروفه و اجتهدت غایة االجتهاد حتی 
الیشذ عّنی منه شی و قد قاشی هو فی تصحیح هذه النسخة تعبا و قابلها بنسخة األصل بخط محمد 

ی النحوی و ذکر أنه نقلها من خّط الجوهری مصنف الکتاب ... . )تصویر 2( بن علی بن محمد الهرو

کاتب در ادامه می نویسـد که این نسـخه موجود را با نسـخه ای دیگر که توسـط ابوالرضا راوندی تصحیح 
و تحشیه شده بود مقابله کرده است: 

ثـم إنـی عرضتهـا علـی نسـخة صّححهـا السـید االمـام السـعید ضیاءالدیـن و أثبـت بخطـه 
کتبـة و تحقیقـًا و تنقیحـًا  یف علـی حواشـی تلـک النسـخه غرائبـا ُتحـار فـي بهجتهـا  الشـر
أنـه عارضهـا بنسـختین احدهمـا  األبصـار و تشـتاق إلیهـا األفـکار وکتـب رحمـه اهّلل آخرهـا 
المنتسخ منه و هی فی غایة الصحة واألخر نسخة کانت لالمیر السعید أبی الفضل عبداهّلل 
کذا( بن احمد  یعقوب) بـن أحمـد المیکالـیـ  رحمـة اهّلل علیـهـ  قد صحـح بعضها االسـتاذ أبو
النیسـابوریـ  رحمـة اهّلل علیـهـ  و صّححهـا بقـدر جهـده، فصّحـت أللهـم إال مـازل عنـه الناظر 

. أو قصر عن إدراکه الخاطر

 از یادداشـت باال به دسـت می آید که ابوالرضا نسـخه ای از کتاب الصحاح جوهری را در اختیار داشـته 
کـه آن را تصحیـح کـرده و در حواشـی آن نـکات و توضیحاتـی افـزوده اسـت. ابوالرضـا در پایان نسـخه اش 
ی آن نوشـته  نوشـته بـوده کـه آن را بـا دو نسـخه مقابلـه و تصحیـح کـرده اسـت، یکـی نسـخه ای کـه از رو
»المنتسـخ منـه« و در غایـت صحـت بـوده و دیگـری نسـخه ای که متعلق به ادیب سرشـناس عبداهلل بن 
ی )م471(  گردش یعقـوب بـن احمـد نیشـابور احمـد میکالـی29 )م436( بـوده و بخشـی از آن توسـط شـا

تصحیح شده بوده است.

ی همـان  ی را از ابوالرضـا در توصیـف کتـاب الصحـاح آورده کـه طبعـًا بایـد از رو کاتـب در ادامـه اشـعار

کرده است: »... عب فهو عن أبی محمد عبداهّلل بن الخشاب«.
 احتمـال ضعیـف آنکـه در »انجامـه نسـخه کتابخانـه ملـک« منظـور از »ابـن خشـاب«، ابوالفتـح الکاتـب محمـد بن محمـد )م 540ق( 
یـدة القصـر، ج 8، ص، 90؛ صفدی، الوافـی بالوفیات،  .ک بـه: عمادالدیـن کاتـب، خر بـاره او ر معـروف بـه »ابـن الخشـاب« اسـت. )در

ج 1، ص 139(
29. ابوالفضل عبیداهّلل بن احمد المیکالی )م 436( عالم شافعی مذهب و از ادبای سرشناش خراسان در عصر خود بود. در مجلس 
امـالء او کـه از سـال 428ق تـا زمـان مرگـش بـر پـا می شـد، ادبـا و قضـات و بـزرگان شـرکت می کردنـد. یعقـوب بـن احمـد نیشـابوری از 

.ک به: فارسی، المنتخب من السیاق، ص 457-454( باره او ر گردان و خواص او )المختصین به( بوده است. )در شا
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نسخه  ابوالرضا که در اختیارش بوده نقل کرده باشد:

و هو یقول:
المنکســــــــر لیس صحاح الجوهری إال صحاح الجوهر عن  جّل  منکســــــــر  من  فیه  ما 
ر قــــــــد ُملئت أضالعــــــــه من رائقــــــــات الفقر الّدر فنــــــــون  إال صدف حــــــــوی  هــــــــو  ما 
رٍ أجمل بها من غرر قاسیت الکبر أحسن بها من در الدواهــــــــی  إحدی  تصحیحــــــــه  فی 
ــــــــهر و مــــــــن نهــــــــار واضــــــــح قّضیتــــــــه بالفکر فکــــــــم و کم من لیلیــــــــٍة غّمرتها بالّسَ
یمه من ُعرض حــــــــّر العمر ُوقیــــــــت ســــــــوء الغیر أنفق فــــــــی تقو یه  یــــــــا قار أنــــــــت  و 
و دعــــــــوة صالحــــــــة تبعثهــــــــا فــــــــی اثــــــــر شــــــــرطک أن تذکرنــــــــی بطیبــــــــات الذکر
یــــــــل إن لــــــــم تغفــــــــر تنظر فیه و أنا رهــــــــن الثری و المدر یا رب فاغفرلــــــــی إذن و الو

کاتب در ادامه و ذیل اشعار باال مطلب ذیل را آورده است:
و کان علی نسـخة الهروی بخطه أنشـدنا الشـیخ أبومحمد إسـماعیل بن محمد بن عبدوس 

النیسابوری لنفسه فی کتاب الصحاح:

هـذا الکتـاب الصحـاح سـید مـا ُصّنـف قبـل الصحاح فـی األدب یشـتمل أبوابه و یجمع ما ُفـّرق فی غیره 
من الکتب؛ واهلل حسبی و نعم الحسیب. )تصویر شماره 2(

اسـت.  کتـاب  دوم  بخـش  شـامل  فقـط  ملـک  کتابخانـه  الصحـاح  نسـخه  شـد،  گفتـه  کـه  همـان  طـور 
خوشـبختانه در هنـگام مراجعـه بـه نسـخه های کتـاب الصحـاح بـه نسـخه ای برخـوردم کـه بـا اطمینـان 

می توان گفت نیمه اول همین نسخه بوده و در ادامه معرفی می شود.

نسـخه ای از بخـش اول کتـاب الصحـاح در کتابخانـه مجلـس بـه شـماره 8347 موجود اسـت. نسـخه با 
خـط نسـخ معـرب در 280بـرگ اسـت و هـر بـرگ 25 سـطر دارد. عنـوان کتـاب، َبسـمله و عناویـن اصلـی 
)باب هـا( بـا خـط کوفـی مشـکی رنگ نوشـته شـده و عناویـن فصل هـا بـه شـنگرف کتابـت شـده و تمامی 
صفحات مجدول است. این نسخه شامل بخش نخست کتاب )از آغاز تا اواخر کتاب الظاء( است، 
یادی دارد، از جمله از حدود نیمه کتاب الجیم تا اوایل کتاب الخاء )میان برگ  اما متأسفانه افتادگی ز
82 و 83( و همچنین از حدود نیمه کتاب الراء تا اواسط کتاب الزاء )میان برگ 186 تا 187(. همانند 

نسخه پیشین، حواشی ابوالرضا راوندی در آن دیده می شود.

یخ کتابت و نام کاتب آن معلوم نبوده و فهرست نویس کتابت  به دلیل افتادگی چند برگ آخر نسخه، تار
آن را بـه صـورت احتمالـی از قـرن نهـم دانسـته اسـت،30 امـا بـه نظـر می رسـد ایـن نسـخه کتابخانه مجلس 
همان بخش نخست نسخه الصحاح کتابخانه ملک است. تشابه خط و شکل نگارش شاهدی روشن 

30. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس، ج 2/27، ص 73.
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کتابخانه ملک، ش 355( یر )2(: یادداشت کاتب الصحاح ) تصو
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کتابخانه ملک، ش 355( یر )3(: الصحاح با خط حسن بن حسین ) تصو

کتابخانه مجلس، ش 8347( یر )4(: الصحاح ) تصو
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بر این مسئله است. )مقایسه کنید تصویر )3( و )4(

4. یادداشت ها و حواشی ابوالرضا راوندی بر کتاب الصحاح
یشه در نسخه های ابوالرضا دارد، به ویژه نسخه های قرائت شده بر او مانند  بررسی آثار و نسخه هایی که ر
کـه در  نهـج الباغـه، امالـی سـیدمرتضی و کتـاب الصحـاح نشـان می دهـد دأب و روش ایشـان آن بـوده 
طول سـالیانی مشـغول تصحیح نسـخه های این کتاب ها بوده و با نسـخه های صحیح و معتبر دیگر آن 
را مقابلـه کـرده و نـکات و یادداشـت هایی در حواشـی آنـان می نگاشـته اسـت. این یادداشـت های متنوع 
گردان ابوالرضـا در  یخـی و نقـل از کتـب و ادیبـان سـابق بـوده اسـت. شـا شـامل مباحـث ادبـی، لغـوی، تار
هنگام کتابت از روی نسخه های او یا مقابله نسخه های شخصی خود با آنها، این یادداشت ها و حواشی 
را به نسـخه های خود انتقال می دادند و برای مشـخص کردن آنها از عبارات یا عالمت هایی مانند: »قال 
السـید االمام«، »السـید« یا »قال س«، »بخط س«، »نسـخة س« یا »قال ض« یا »بخطه دام ظله« اسـتفاده 
یس و مقابله نکاتی  می کردند. همچنین ابوالرضا در هنگام برپایی مجالس قرائت و سماع و در حین تدر
گردانش آنها را در حاشـیه نسـخه های خود می افزودند. البته به نظر می رسـد در بیشـتر  امالء می کرد که شـا

موارد »قال« بدل از »کتب« است و این حواشی برگرفته از نسخه های ابوالرضا بوده است.

در معرفی نسـخه  الصحاح کتابخانه مرعشـی به حواشـی ابوالرضا بر آن اشـاره شـد. کاتب نسـخه الصحاح 
کتابخانه ملک در انجامه آن به حواشی و نکات نوشته شده بر نسخه الصحاح ابوالرضا تصریح کرده است: 
یف علـی حواشـی تلک النسـخه غرائبـا ُتحار في بهجتها کتبـة و تحقیقًا و  أثبـت بخطـه الشـر

 . تنقیحًا األبصار و تشتاق إلیها األفکار

: »قال السـید« )الصحاح ملـک، صفحه 3، 5،  در ایـن نسـخه حواشـی منقـول از ابوالرضـا بیشـتر بـا تعبیـر
14، 18، 97، 126، 177، 200، 262، 407، 441، 432 و ...( و در یـک مـورد عبـارت: »سـماع السـید رضـی 
اهلل عنه« )صفحه 472( آمده است. همچنین تعابیری مانند: »قال رضی اهلل عنه« )صفحه 177، 200 و 
...( اشاره به ابوالرضاست.31 در نسخه الصحاح کتابخانه مجلس )8347( حواشی ابوالرضا با عبارت: 
»قـال السـید رحمـه اهلل« )برگ 116الف، 119الـف، 130ب، 159الف، 161الف، 164ب، 167الف، 170ب، 
172ب، 190ب( یـا عبـارت: »قـال رحمـه اهلل« )الصحـاح مجلـس، بـرگ 10ب، 14الـف، 19الـف، 21الـف، 
167الف، 198ب، 207الف، 214الف، 236الف، 240الف، 242الف، 244ب، 256الف، 277الف( و 

»فی نسخة السید« )برگ 70ب( نگاشته شده است.

بردارنده حواشی ابوسهل هروی 1-4. نسخه الصحاِح ابوالرضا در

یـده ای از ایـن نسـخه در اختیـارم بـود کـه متاسـفانه از کیفیـت اسـکن مطلـوب هـم برخوردار  31. در هنـگام نـگارش ایـن مقالـه فقـط برگز
نیست.
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ی مشـهور کتاب  ی32 )372-433ق( نحوی، لغت شـناس و راو ابوسـهل محمد بن علی بن محمد هرو
ی در عراق، جبال و مناطق شرق  الصحاح از ابن عبدوس است. نسخه الصحاح به روایت ابوسهل هرو

جهان اسالم رایج و متداول بوده است.

ی نسخه ای  با خط جوهری برای خودش کتابت کرده  ی نسخه ای از کتاب الصحاح را از رو ابوسهل هرو
گرد جوهری قرائت کرده است. صورت  ی و شا و در سال 421ق آن را بر اسماعیل بن محمد عبدوس راو

ی چند نسخه موجود از کتاب الصحاح نقل شده است:  این اجازه بر رو
کثـر هـذا الکتاب و  قـراء علـّی الشـیخ أبوسـهل محمـد بـن علـی بـن محمـد الهـروی النحـوی أ
سـمع باقیـة مـن لفظـی بقراتـی علیـه فصـح لـه سـماع جمیعـه مّنـی و روایتـه عّنـی و ذلـک فـی 
بـع مائـه و کتـب اسـماعیل بـن محمد بن عبـدوس الدهان  شـهور سـنه احـدی و عشـرین و ار

النیسابوری بخّطه.33

ابوسهل هروی بر روی نسخه کتاب الصحاح خودش، شعری از ابن عبدوس در توصیف کتاب الصحاح 
نقل کرده که بر چند نسخه موجود الصحاح که بر اساس نسخه ابوسهل کتابت شده اند آمده است: 

أنشـدنا الشـیخ أبومحمـد إسـماعیل بـن محمـد بـن عبـدوس النیسـابوری لنفسـه فـی کتـاب 
الصحـاح: هـذا کتـاب الصحـاح سـّید مـا صّنـف قبـل الصحـاح فـی األدب/ َیشـمل أبوابـه و 

یجمع ما ُفّرق فی غیره من الکتب. )مانند الصحاح کتابخانه ایاصوفیا، ش 4687( 

ایـن عبـارت بـه همین شـکل در پایان نسـخه الصحـاح کتابخانه ملک و الصحـاح کتابخانه نور عثمانیه 
از نسخه الصحاح ابوالرضا نقل شده است. )تصویر 2(

ک بـر  ی در حاشـیه نسـخه  خـودش توضیحـات و یادداشـت هایی در نقـد، شـرح و اسـتدرا  ابوسـهل هـرو
ی در حواشـی نسـخه  کتـاب الصحـاح داشـته اسـت. حواشـی و نقل هـای متعـددی کـه از ابوسـهل هـرو
الصحـاح مرعشـی و )مجلـس + ملـک( و همچنیـن نسـخه های معرفی شـده بعـدی نقـل شـده، نشـان 
ی دارد. در حواشی نسخه  یشه در نسخه ابوسهل هرو می دهد نسخه الصحاح او مستقیمًا یا با واسطه ر
الصحاح )ملک + مجلس( همانند نسـخه الصحاح مرعشـی در موارد متعددی حواشـی او با عبارات: 
ی« )الصحـاح  ی« و »الهـرو ی«، »قـال ابوسـهل الهـرو ی«، »قـال ابوسـهل«، »قـال الهـرو »نسـخة بخـط الهـرو
ملـک: ص 560، 32، 321، 341، 400، 405، 43، 190 و ...؛ + الصحـاح مجلـس: بـرگ 28الـف، 49ب، 
68ب، 75الـف، 80الـف، 107ب، 115ب، 128الـف، 132ب و ...( آمـده اسـت. همان  طور که گذشـت، 
ی نسـخه مؤلف کتابت شـده و او در حواشـی خودش به نسخه اصل جوهری اشاره  نسـخه ابوسـهل از رو

32. از آثار موجود او کتاب إسـفار الفصیح، شـرح و حاشـیه ای بر کتاب الفصیح از ثعلب در سـال 1420 منتشـر شـده اسـت. برای شـرح 
حال او به مقدمه محقق آن رجوع شود. )اسفار الفصیح، دراسة و تحقیق احمد بن بن سعید قشاش، مقدمه تحقیق، ص 121-74(

33. کشف الظنون، ج 2، ص 1074 پانوس.
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ی: کـذا فـی االصـل بخـط الجوهـری ...«، »قال ابوسـهل: هکـذا رأیته بخط  کـرده اسـت، ماننـد: »قـال الهـرو
الجوهـری ...«. )الصحـاح مجلـس، بـرگ 261الـف، 264ب، 244الـف، 27ب، 68ب( ابوسـهل در برخی 
ی نـام بـرده اسـت. )الصحـاح، مجلـس، بـرگ  مـوارد از اسـتادش ابواسـامه ُجنـادة بـن محمـد االزدی الهـرو

232الف، 203ب، 127ب، 183الف، 33الف، 79الف(34

2-4. حواشی نقل شده از »الزجاج«
همانند نسخه کتاب الصحاح مرعشی در این نسخه )مجلس + ملک( مطالبی نسبتًا بلند با عبارت: 
»قـال الزجاجـی« در حاشـیه ها آمـده اسـت. )الصحـاح ملـک، ص 116، 118 و ...( و )الصحـاح مجلـس، 
126ب، 128ب، 130الـف، 134ب، 142الـف، 235الـف، 248ب، 249ب، 250الـف، 250ب، 259ب( 
ظاهرًا منظور از »الزجاجی«، ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجی )م339( از پیشوایان علم نحو 
و لغـت اسـت.35 بـا جسـتجوی اجمالـی در آثـار و کتـب موجـود از او  بـه ایـن مطالـب برخـورد نکـردم و در 

نتیجه به نظر می رسد از یکی از آثار ناموجود او بوده است.

در اینجـا فقـط بـرای نمونـه یکـی از مطالـب منقـول از زجاجـی کـه نشـان دهنده تـالش لغویـون متقـدم و 
مراجعه آنان به منابع مختلف است نقل می شود:

قـال الّزّجاجـی: لـم أر فـی شـًی مـن کتـب أصحابنـا البصرییـن و ال فـی کتـب الکوفییـن )الثـرط( إال أن ابـن 
یـت علیـه و عبتـه( ثـم قـال: و لیـس ذلـک بثبـت و لم  یـد ذکـر فـی الجمهـرة )ثرطـُت الرجـل اثرطـه إذا زر در
أجـد للثـرط ذکـرا فـی شـی مـن کتـب ابـن األعرابـی و الشـیبانی و قـرأت فـی کتـاب النـوادر ألبی علـی لغذة 
االصفهانـی و هـو کتـاب یجمـع لغـة کثیـرة صـارت االرض ثریاطـة و ردغـة بمعنـی واحد إذا صـارت طینا، 
، قال: و سـالُت أبامحمد الترمـذی ببخارا عن  قـال: و الثرطّیـة الثقیـل مـن الرجـال و یقـال القصیـر الحادر
الشـرط فذکـر أنـه قـرأ دیـوان األدب علـی أبـی إبراهیم بسـمرقند و سـمع غیر مـرة یقراء علیه ففسـر الثرط أنه 
الفرار و لعله وجد ذلک فی مجموع جمع فی الصفات بخراسان فاما نقله اللغة بالعراق فلم یذکر واحد 

منهم هذه الکلمة و هذا التفسة. )الصحاح مجلس، برگ 259ب؛ الصحاح مرعشی، برگ 137الف(

یـادی بـه نقـل از ابوسـهل هـروی بـوده اسـت، نسـخه الصحـاح  بردارنـده مطالـب و نـکات ز 34. عـالوه بـر نسـخه ابوالرضـا راونـدی کـه در
یشـه در نسـخه الصحـاح ابوسـهل هـروی داشـته یـا  یـزی)م 502( کـه ظاهـرًا ر جوالیقـی )م 540( از طریـق نسـخه اسـتادش خطیـب تبر
بردارنده بخشـی از حواشـی ابوسـهل بوده اسـت. اصل نسـخه جوالیقی باقی نمانده، اما تعدادی از نسـخه های  با آن مقابله شـده، در
یشـه در آن دارنـد، ماننـد: الصحاح؛ دانشـگاه تهران، ادبیـات 139ب، کتابخانه مجلـس 13309. همچنین یاقوت  الصحـاح موجـود ر
یس سرشـناس اهل موصل، نسـخه ای از کتاب الصحاح را از روی نسـخه ابوسـهل هروی کتابت  بن عبداهّلل نوری )م 618( خوشـنو
کـرده بـود. )وفیـات االعیـان، ج 6، ص 119؛ کشـف الظنـون، ج 2، ص 1074( چندیـن نسـخه از کتـاب الصحـاح موجـود اسـت کـه بـر 
بردارنده برخی از حواشی ابوسهل هروی است. می توان بر اساس نسخه ابوالرضا، جوالیقی  اساس نسخه یاقوت کتابت شده اند و در

ری کرد. و یاقوت حواشی ابوسهل بر کتاب الصحاح را گردآو
35. شـخصی دیگـر کـه او را »الزجاجـی« نامیده انـد، ابوالقاسـم یوسـف بـن عبـداهّلل الزجاجـی الجرجانـی)352-415( ادیـب، لغـوی و 

نحوی که احتمال ضعیف دارد منظور او باشد.
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3-4. حواشی با عالمت »س« و »حاشیة س«
کتابخانـه آیـت اهلل مرعشـی بـا نشـانه »س« آمـده اسـت. )بـرگ  تعـدادی از حواشـی در نسـخه الصحـاح 
 ،)... کـذا قرأتـه  کـذا قرأتـه فـی اإلصـالح(؛ 253الـف )س:  239ب، 240الـف، 235الـف، 239ب )س: 
کان بعـض مشـایخی فـی ایـام و عنفـوان اشـتغالی  260الـف، 274ب، 275ب، 276الـف )س: قلـت: 
باالدب ...(؛ و ...( همچنین در حواشـی نسـخه الصحاح کتابخانه مجلس با نشـان »حاشـیة س« )برگ 

20الف، 24الف، 32 الف، 52ب، 261ب، 267الف؛ الصحاح ملک، ص 276( آمده است.

این حواشی ظاهرًا از فردی شیعه مذهب بوده است، مانند: 
حاشیة س: الجلباب االزار ... و عن امیرالمؤمنین علیه السالم: من أحبنا اهل البیت فلیعّد 
للفقـر جلبابـا أی ازارا .... )الصحـاح مجلـس، بـرگ 24الـف؛ الصحـاح فرانسـه، بـرگ 18ب؛ 

الصحاح مرعشی، برگ 13ب( 

منظور از عالمت »س« برایم آشـکار نشـد. احتمال دارد این عالمت نیز اشـاره به ابوالرضا راوندی باشـد. 
شاید با بررسی دقیق تر این حواشی و مقایسه آنها با نسخه های دیگر بتوان دقیق تر نظر داد.

4-4. حواشی و یادداشت های دیگر
غ« )الصحاح مرعشـی، برگ 17ب،  غ«، »نسـخة  ع«، » عالوه بر حواشـی باال، چند مورد حاشـیه با نشـانه »
غ مـن  24الـف، 25ب؛ الصحـاح مجلـس، بـرگ 33الـف، 37الـف، 37ب، 49ب، 53الـف( و »نسـخة 
األصل« )الصحاح مرعشی، برگ 19الف( آمده است. بخشی از اختالف نسخه ها در حاشیه با عبارت 
»نسـخة« نگاشـته شـده اسـت. بخشـی از حواشـی و اختالف نسـخه ها نیز فاقد هر گونه حرف نشانه، رمز 
و عالمـت اسـت کـه کم وبیـش در حاشـیه نسـخه های بعـدی هم آمده که شـاهدی اسـت بر اینکـه ظاهرًا 

بیشتر آنان برگرفته از همان نسخه  الصحاح ابوالرضا بوده است.

کل ایـن  بررسـی محتوایـی ایـن حواشـی از تـوان علمـی نگارنـده خـارج اسـت. مناسـب اسـت مجمـوع 
ی و در یک مقاله مسـتقل  یادداشـت ها و حاشـیه ها بـه عنـوان حواشـی نسـخه  الصحـاح ابوالرضـا گـردآور

ارائه شود.

5. الصحاح با خط شیرزاد بن ابی عبداهلل الجاستی )کتابخانه نور عثمانیه، ش 4769(
بـه شـماره 4769  اسـتانبول  نـور عثمانیـه  کتابخانـه  اللغـه در  فـی  الصحـاح  کتـاب  از  کامـل  نسـخه ای 
ی می شـود که توسـط شـیرزاد بن ابی عبداهلل بن علی االسـدی الجاسـتی کتابت شده است. این  نگهدار
نسـخه بـا خـط نسـخ مشـکول در 461بـرگ  اسـت و هـر بـرگ 28 یـا 30 سـطر دارد. کراسـه های آن 8 برگـی 
اسـت و در گوشـه بـاالی نخسـتین بـرگ هـر کراسـه، شـماره آن بـا عـدد و حروف ابجد نوشـته شـده اسـت، 
ماننـد: »یـح 18« )بـرگ 135الـف(، »یط 19« )برگ 143الف(، »20« )بـرگ 151الف(، »21« )برگ 159الف(، 
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»25« )برگ(، »26« )برگ 199الف( و ... »ند 54«. )برگ 420الف( عناوین ابواب با خط مشکی درشت و 
عناوین فصل ها به شنگرف است. واژه های معناشده در متن در حاشیه نیز با رنگ قرمز نوشته شده اند 

تا مراجعه کننده به سهولت استفاده کند.

کاتب در شب سه شنبه 4 ذی الحجه سال 605ق از کتابت جزء اول آن فراغت حاصل کرده است: 
یـره لنفسـه  نجـز بـاب العیـن مـن کتـاب الصحـاح بعـون اهّلل و حسـن توفیقـه و فـرغ مـن تحر
یعة لیلة الثلثاء الرابع  أضعف عباداهّلل شـیرزاذ بن أبی عبداهّلل بن علی األسـدی الجاسـتی هز

یه. )برگ 228الف(  من ذی حجة من شهور سنة خمس ]و[ ستمائه هجر

یـارت  و در عصـر روز یکشـنبه 18 ربیع الثانـی سـال 607ق در حالـی کـه عـازم سـفر مشـهد مقـدس بـرای ز
امام رضا)علیه السالم( بوده، در قریۀ سیناردک36 کتابت آن را به پایان برده است: 

یـره لنفسـه أضعـف عبـاداهّلل الراجـی فضـل اهّلل و التمتـع بـه و بسـایر کتبـه،  ... و فـرغ مـن تحر
بیع  شـیرزاذ بن أبی عبداهّلل بن علی األسـدی الجاسـتی عصرة یوم السـبت الثامن عشـره من ر
یارة المشهد المقدس  یة سـیناردک عازمًا جازما ز األخر من شـهور سـنة سـبع و سـتمائه فی قر
کنه الصلوة و السالم ما إختلف الملوان و الح الفرقدان إن شاء اهّلل عزوجلّ  الرضوی علی سا

و الحمدهّلل رّب العالمین و صلواته علی نبیه محمد و عترته الطاهرین.

در برگ عنوان نسخه یادداشت تملک کاتب با عبارت: »صاحبه و کاتبه و مالکه شیرزاذ بن أبی عبداهلل 
بـن علـی األسـدی الجاسـتی« نوشـته شـده و در ذیـل آن بـا خـط ریزتـر یادداشـتی آمـده کـه نشـان می دهد 
نسخه به فرزند کاتب علی بن شیرزاد بن ابی عبداهلل37 به ارث رسیده است: »ثم انتقل بحکم االرث الی 

علی بن شیرزاد«. فرزند کاتب یادداشت تملکی با خط خودش در پایان نسخه نوشته است: 

النوبة األولی بحق اإلرث للعبد الضعیف الراجی فضل اهّلل علی بن شیرزاذ بن ابی عبداهّلل بن 
یر 6(  یه. )تصو علی الجاستی اللهم ارحمه و الحقه بالصالحین بحق محمد و ذو

درباره کاتب این نسخه اطالع دیگری یافت نشد، ولی به قرینه آنکه این نسخه را برای استفاده شخصی 
ی( از  خودش کتابت کرده، معلوم می شـود او فردی فاضل و عالم بوده اسـت. »جاسـت« )جاسـب امروز
مناطـق شیعه نشـین در قـرن 6 و 7 بـوده اسـت کـه جمعـی از فاضـالن و ادبـای امامـی از آنجـا برخاسـتند. 
شـواهد موجود نشـان می دهد در آن دوره دانش پژوهان جاسـتی برای تحصیل به شـهر کاشـان و مدارس 

ره سـلجوقی از مناطـق شیعه نشـین بـوده  رامیـن( کـه در دو 36. سـناردک یـا سـیناردک نـام قدیمـی و اصلـی شـهر پیشـوا )در شهرسـتان و
یـخ تشـیع در  یـان، تار رامیـن در قـرون 6-7 رجـوع شـود بـه: رسـول جعفر بـاره تشـیع و اسـت. )عبدالجلیـل رازی، النقـض، ص 593( در

ایران، ص 563-554.
37. نسخه ای از کتاب مقامات حریری به خط او در کتابخانه واتیکان به شماره Sbath266 نگهداری می شود.
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آن به خصوص مدرسه مجدیه ابوالرضا راوندی و فرزندانش می رفتند.38

کـه بیشـتر  در پاییـن صفحـه عنـوان گواهـی انتقـال نسـخه بـه شـخص دیگـر از طریـق فـروش وجـود دارد 
کلمـات آن ناخواناسـت: »ثـم صـار بحـق الشـری... ابـن علـی بـن حسـن الحسـینی«. بـه دنبـال ایـن بـرگ 
ی آن برگـی چسـبانیده شـده و وقفنامه  عنـوان، بـرگ صفحـه عنـوان دیگـری بـوده کـه در دوره متأخـر بـر رو
کتـاب بـر آن نوشـته شـده اسـت. بـر ایـن بـرگ عنـوان دوم، عنـوان کتاب و چندیـن یادداشـت دیگر وجود 

دارد که متأسفانه بیشتر آن قابل خوانش نیست.

بر برگ عنوان ابتدای بخش دوم نسخه نوشته شده است: 
المجلد الثانی من کتاب الصحاح فی اللغة تألیف أبی نصر اسماعیل بن حماد الجوهری؛ 
صاحبه و کاتبه أضعف عباداهّلل شیرزاذ بن أبی عبداهّلل بن علی االسدی الجاستی بارک اهّلل 

علیه و رزقه الّتمتع به إن شاء اهّلل تعالی وحده. )برگ 229الف(

نسـخه های کتاب الصحاح در جزء بندی اختالف دارند. این نسـخه در دو مجلد اسـت که بخش اول 
کتاب از ابتدا تا پایان »کتاب العین« است و بخش دوم از »باب الغین« تا آخر »باب الیاء« است. البته 
در حاشـیه آن جزء بنـدی دیگـری بـه ایـن صورت نوشـته شـده اسـت: الثانـی )44ب(، اول جزء السـادس 
)105الـف(، اول جـزء الثامـن )بـرگ 148ب(، ابتـدا جـزء التاسـع )168ب(، الجزء العاشـر )بـرگ 189ب(، 
جزء الحادی عشر )برگ 210الف(، جزء الثانی عشر )برگ 232الف(، اول جزء السادس عشر )327ب(.

همان  طور که اشـاره شـد، جاسـتی ها با حوزه و مدرسـه ابوالرضا راوندی در کاشـان آشـنا بودند و در آنجا 
ی نسـخه ای که بر  حضور داشـتند. شـیرزاد بن ابی عبداهلل الجاسـتی این نسـخه کتاب الصحاح را از رو

ابوالرضا قرائت شده، نوشته و سپس با آن مقابله کرده است: 
ح باألصل فَیصّح إن شـاء اهّلل، واْنُتسـَخت من نسـخة مقروءة َعلی السـید السـعید  ُقوبل وُصّحِ

ضیاء الدین ابی الرضا قدس اهّلل روحه.

کاتب در ابتدای این نسـخه یادداشـتی نوشـته که بر اسـاس آن می توان گفت احتمااًل کاتب نسـخه را از 
( القمی  )نجیر ی نسـخه  شـخصی بـه نـام الشـیخ االمـام المفید موفق الدیـن ابوعبداهلل جعفر بـن بنجیر رو

کتابت کرده است.39 متن این یادداشت به صورت زیر است:

ره رجـوع شـود بـه: مدرسـی طباطبایـی، »مناظره ای  38. بـرای آشـنایی بـا نـام تعـدادی از کاتبـان و عالمـان امامـی اهـل جاسـت در آن دو
ره سلجوقی«، قمیات، ص 84-80. میان قم و کاشان از دو

یـخ کتابـت مـاه رجب سـال 583ق به خط  یـم بـه تار بـاره ایـن فـرد فاضـل و اهـل دانـش اطالعـی پیـدا نکـردم. نسـخه ای از قـرآن کر 39. در
یاد کاتب این مصحف فرزند این شـخص اسـت.  کاتبـی فاضـل بـه نـام محمـد بـن جعفـر بن بنجیر موجود اسـت. به احتمال بسـیار ز
، اثر  یمی نیـا بـا عنـوان »الکافی فـی التفسـیر یف بـه مقالـه سـودمند پژوهشـگر ارجمنـد دکتـر مرتضـی کر بـرای معرفـی ایـن مصحـف شـر
گمشـده السـید االمـام ضیاء الدیـن ابوالرضـا راونـدی و نسـخه قـرآن 4129 کتابخانـه مجلـس شـورای اسـالمی«، آینـه پژوهـش، ش 182 
مراجعه کنید. این مصحف حواشی تفسیری مهم و قابل توجه دارد. پژوهشگر محترم احتمال داده حواشی این مصحف برگرفته از 
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وجدت هذه األبیات علی ظهر کتاب الصحاح للشیخ اإلمام المفید موفق الدین أبی عبداهّلل 
( القمـی منسـوبة إلـی السـید االمـام السـعید ضیاءالدیـن تـاج االسـالم  جعفـر بـن نجیـر )نحیـر
کـذا و الصحیـح:  سـلطان العلمـاء علـم الهـدی أبـی الرضـا فضـل اهّلل بـن علـی بـن عبـداهّلل )
عبیداهّلل( الحسنی الراوندی قدس اهّلل روحه و بّرد مضجعه، أّنه قد کتبه علی ظهر نسخته ... . 

در ادامه اشـعار ابوالرضا راوندی در وصف کتاب الصحاح که در آخر نسـخه پیشـین )کتابخانه ملک( 
هم بود آمده است و در ادامه سه بیت شعر دیگر از عالم و ادیب امامی افضل الدین حسن بن علی بن 

احمد ماهابادی40 نوشته شده است: 
لالمام العالم أفضل الدین سـدید االسـالم سـلطان األدباء والعلماء الحسـن بن علی بن احمد 

الماهبادی: 

وجدُت صحاح الجوهری جواهرًا صحاحًا / ُتضیی اللیل و هو بهیم 

/ الکالم لجوم   ُیفتح انوار الکالم کأّنه سما و نوار

 فخذها صحاحًا کاسمها ال کغیرها / و هل یستوی ذوصُحة و سقیم

 بعـد از نقـل اشـعار ابوالرضـا و ماهابـادی، هماننـد نسـخه پیشـین )کتابخانـه ملـک( این عبـارت در ذیل 
آن نوشته شده است: 

کان علـی نسـخة الهـروی بخّطـه أنشـدنا الشـیخ أبومحمـد اسـماعیل بـن محمـد بـن عبدوس 
النیشابوری لنفسه فی کتاب الصحاح: هذا کتاب الصحاح سید ما ُصّنف قبل الصحاح 

یر 5( فی األدب/ یشمل ابوابه و یجمع ما فّرق فی غیره من الکتب. )تصو

هماننـد سـه نسـخه معرفی شـده پیشـین برخـی از حواشـی بـا عبـارت: »قـال ابوسـهل« )بـرگ 136الـف، 
ی«)بـرگ 113الف ...( آمده که منظور  ی »)بـرگ 311الـف و ...( و »بخط الهرو 214الـف و ...( و »قـال الهـرو
ی است و چند حاشیه نیز از »الزجاجی« )برگ 59ب، 63ب( آمده است. ابوسهل محمد بن علی الهرو

به نظر می رسد کاتب اهتمام جدی به نقل تمام حواشی نداشته و به ویژه در بخش دوم نسخه حواشی 
بسـیار انـدک اسـت. برخـی از حاشـیه ها بـا عبـارت: »قـال ض قـدس اهلل روحـه« )بـرگ 10ب، 11ب و ...( 
و »قـال ض رضـی اهلل ...« )بـرگ 65ب،66ب، 67الـف، 67ب و ...( یـا »قـال ض نـوراهلل قبـره ...« )بـرگ 
277الف، 285ب( آمده که »ض« اشاره به ابوالرضا راوندی است41 و حداقل در یک مورد تعبیر »السید 

تفسیر ابوالرضا راوندی است. به نظر نگارنده هنوز شواهدی کافی برای اثبات این انتساب وجود ندارد.
40. منتجب الدین رازی، فهرست، ص 50.

41. از نسخه های مقابله شده با نسخه ابوالرضا که از نشانه و عالمت »ض« استفاده کرده، می توان به نسخه االمالی کتابخانه فیض اهّلل 
افندی اشاره کرد.
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کتابخانه نور عثمانیه، 4769( یر )5(: یادداشت موجود بر کتاب الصحاح ) تصو
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کتابخانه نور عثمانیه( یر برگ عنوان و انجامه کتاب الصحاح ) یر )6(: تصو تصو
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االمام« به کاربرده شـده اسـت: »قال السـید االمام ض نوراهلل قبره ...«. )برگ 286الف( همچنین مواردی 
: »قال رضی اهلل عنه« )برگ 61الف؛ قس الصحاح فرانسه، برگ 79الف: قال السید االمام( آمده  با تعبیر

که اشاره به اوست.

6. الصحاح کتابخانه ملی فرانسه، شماره 4239
نسخه ای از کتاب الصحاح در کتابخانه ملی فرانسه با شماره 4239 موجود است. این نسخه الصحاح 
شامل بخش اول کتاب از آغاز کتاب تا پایان باب الطاء و بخشی از باب الظاء است و از پایان افتادگی 
دارد. نسـخه متعلـق بـه قـرن هفتـم، بـا خـط نسـخ در 251 بـرگ اسـت و هـر بـرگ 27 سـطر دارد و تمامـی 
صفحات مجدول اسـت. واژه های معناشـده در متن در حاشـیه هم نوشـته شـده اسـت. کراسـه های آن 
ده برگی اسـت و در گوشـه باالی نخسـتین برگ هر کراسـه، یادداشـت شـمارش کراسـه ها با حروف نوشـته 
شـده اسـت )بـرگ 89الـف، 99الـف، 109الـف، 119الـف و ...( کـه آخریـن آن »الجزء الرابع و العشـرون من 

آ)؟( من کتاب الصحاح فی اللغة« )برگ 228الف( است.

نسـخه تصحیـح و مقابلـه  شـده اسـت و حواشـی متعـددی دارد. در حاشـیه ها به کـرات یادداشـت ها و 
نکاتـی بـا عنـوان »قـال السـید« و »قال السـید االمـام قدس اهلل روحه«، »قال السـید رحمـه اهلل علیه« )برگ، 
8ب، 15الـف، 26ب، 39ب، 40الـف، 41الـف، 86الف؛ 196الف، 229الف، 198الف، 200ب، 202ب، 
181ب،  176الـف،  164الـف،  163الـف،  144الـف،  128الـف،  133ب،  229الـف،  223ب،  208الـف، 
119ب، 125الـف، 128الـف، 92ب، ...( آمـده کـه در تمـام ایـن مـوارد منظـور سـیدابوالرضا راوندی اسـت. 
، کلمه »حاشـیه« نوشـته شده است، مانند:  در آغاز برخی از یادداشـت های حاشـیه، قبل از نشـانه نام او
»حاشیة قال السید االمام رفع اهلل درجته و اعلی ...منزلته« و »حاشیه قال السید«. )برگ 11ب، 192الف، 
 )... و  85ب  86الـف،  152ب،  153الـف،  139ب،  135الـف،  236الـف،  227ب،  226ب،  198ب، 
حداقل در یک مورد به نسخه ابوالرضا با تعبیر »فی نسخة السید االمام ضیاءالدین ابی الرضا قدس اهلل 

روحه« )برگ 40ب( اشاره شده است.

ی و الزجاجـی شـده اسـت: »قـال  هماننـد نسـخه های پیشـین در مـوارد متعـددی اشـاره بـه ابوسـهل هـرو
ی حاشیة« و »حاشیة ابوسهل« )برگ 197الف، 206الف، 208الف،  ی« )برگ 159ب، ...( و »الهرو الهرو
ی« )بـرگ 198الـف، 212الف، 130الف، ابوسـهل 199ب، 208ب، ...(، »قال الزجاجی«  ...(، »بخـط الهـرو

)برگ 76ب، 82الف، 111ب، 115ب، 117الف و ...(

 تعـدادی از حواشـی بـا نشـان »س« و »س حاشـیه« )بـرگ 2ب، 8الـف، 26ب، 27ب، 28الـف، 30الف، 
31ب، 32الف و ...( است.

یم، اما  یخ دقیق کتابت آن اطالع ندار متأسـفانه برگ پایانی این نسـخه افتادگی دارد و از نام کاتب و تار
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ی نسـخه ای از کتـاب الصحاح با خط  حداقـل دو حاشـیه آن نشـان می دهـد کـه ایـن نسـخه موجود از رو
گردان ابوالرضا راوندی به نام علی بن ابی سـعد الطبیب کتابت شـده اسـت. در یک حاشـیه  یکی از شـا

آمده است: 
کتـب علـی حواشـی النسـخة الـذی کتبـت منـه، مـوالی السـید جمال الدین أبونصـر علی بن 

ئه: ... . )برگ 146الف(  أبی سعد الطبیب القمی علی ...أنه من امال

و در حاشیه ای دیگر آمده است: 
حاشـیه؛ قـال االمـام السـعید جمال الدیـن أبوسـعد علـی بـن أبی سـعد الطبیب سـقی اهّلل ... . 

)برگ 153ب(

ابونصر علی بن ابی سـعد محمد بن الحسـن بن ابی سـعد الطبیب/ المتطبب القمی )زنده در 618ق( 
یسـته  عالـم، پزشـک و ادیـب امامـی اهـل قـم کـه در نیمـه دوم قـرن ششـم و دهه هـای اول قـرن هفتـم می ز

ی )زنده در 600ق( درباره او می نویسد:  ی شیخ منتجب الدین راز است. معاصر و

الشیخ جمال الدین علی بن محمد المتطبب بقم. فاضل، ادیب، طبیب. 

گردان ابوالرضا  یان و شا طبق اجازه  مندرج در نسخه  نهج الباغه او می دانیم که علی بن ابی سعد از راو
ی در حالی که در  راوندی )م571؟( بوده و ابوالرضا اجازه روایت چند کتاب را به او داده است. ظاهرًا و

سنین جوانی بوده، اواخر عمر ابوالرضا را درک کرده است.42

نکتـه جالـب آنکـه یادداشـت های متعـددی در حواشـی نسـخه بـا موضـوع گیاهـان دارویـی و فواید طبی 
آنـان آمـده اسـت. )بـرگ 27الـف، 27ب، 28الـف، 30الـف، 38ب، 39ب، 43الـف، 45الـف، 46الف، 
51ب، 52الف، 61ب، 63ب، 66الف، 72ب، 73ب، 75ب،80ب، 86الف، 89الف و ...، 183الف، 
کاتـب نباشـد،  گـر ایـن حواشـی از افزوده هـای  215الـف، 217ب، 229الـف، 239الـف، 247ب و ...( ا
ایـن احتمـال جـدی اسـت کـه ایـن یادداشـت ها از علـی بـن ابـی سـعد الطبیب بـوده که بر نسـخه  کتاب 

الصحاحش افزوده است.

7. الصحــاح بــا خــط محمد بــن موفق الدین علــی الزیاده االحنفــی )کتابخانه چســتربیتی، ش 
)3853

ایـن نسـخه شـامل متـن کامـل کتـاب بـا خـط نسـخ مشـکول در 595 برگ اسـت و هـر برگ 23 سـطر دارد. 

42. ایشان نسخه ای از کتاب نهج الباغه را کتابت کرده و آن را با نسخه ابوالرضا راوندی مقابله کرده و حواشی آن را در نسخه خودش 
نقـل کـرده اسـت. اصـل نسـخه او باقـی نمانـده، امـا چنـد نسـخه کتابت شـده در قـرن یازدهـم موجود اسـت که مسـتقیمًا یا با واسـطه از 
ری اندک اطالعات پراکنده درباره علی بن ابی سعد  نسخه او کتابت شده اند. راقم این سطور مدتی است در حال جستجو و گردآو

یژه معرفی نسخه نهج الباغه او هستم. و به و
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یر )7(:  الصحاح )چستربیتی( تصو
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کراسه های آن 12برگی است. در برگ عنوان نسخه کتیبه ای ُمذّهب آمده که عنوان کتاب با خط کوفی 
نوشـته شـده و در داخل شمسـه آن متنی نوشـته شـده که ظاهرًا وقفنامه کتاب اسـت که به دلیل کیفیت 

بسیار پایین تصویر آن قابل خوانش نیست. بسمله آغاز هم با خط کوفی کتابت شده است.

کتابـت ایـن نسـخه در مـاه رمضـان سـال 589ق بـه اتمـام رسـیده و کاتـب در انجامـه نام خـودش را آورده 
است: 

...کتبـه العبـد الضعیـف المحتـاج إلـی رحمـة اهّلل تعالـی محمد بـن االمـام موفق الدین معین 
ئمة ملک األفاضل أبی الحسن علی بن االمام السعید سدید الدین أبی علی  االسالم سید اال
یـاده األحنفـی تذکـرة لخزانة کتب االمـام العالم الکبیـر البارع  الحسـن بـن علـی بـن عبـداهّلل الز
ید  ئمـه فخرالعلماء ذی البیانیـن)؟( فر کمـل جمال الدیـن مفید اإلسـالم شـرف األ االفضـل اال
بیب الدیـن أبـی الفتـح عبدالواحد ابن  العصـر معجـز القلـم أبـی طالـب محمـد بـن السـعید ر
االمـام الرشـید أبـی الحسـن علی بن االمـام المفید أبی العباس أحمد -حـرس اهّلل ظلّ الباقی 

یر 7( و قدس روح ...- فی شهر اهّلل المبارک من سنة تسع و ثمانین و خمس مائه. )تصو

ی درباره   کاتب این نسـخه فرزند یکی از ادبای فاضل اهل کاشـان بوده اسـت. شـیخ منتجب الدین راز
پدر او می نویسد: 

یل  یادة43 االحنفی، نز االدیـب موفق الدیـن علـی بن ابی علی الحسـن بـن علی بن عبداهّلل بن ز
قاشان، فاضل صالح.44

کاتب نسـخه را برای کتابخانه جمال الدین ابوطالب محمد بن ابوالفتح عبدالواحد بن ابوالحسـن علی 
بن ابوالعباس احمد« کتابت کرده است که درباره این شخص اطالعی پیدا نکردم.

در مجمـوع حاشـیه های اندکـی در نسـخه وجـود دارد کـه تنهـا در چنـد بـاب نخسـت ایـن کتـاب نوشـته 
شده و در چند مورد حواشی ابوالرضا با تعبیر »السید االمام رحمه اهلل« و »السید االمام قدس اهلل روحه« 
و »السـید االمـام حـرس اهلل روحـه« )فـرم 22،21، 281( آمـده اسـت. بـه نظـر می رسـد ایـن نسـخه بـر اسـاس 
نسخه  الصحاح ابوالرضا کتابت یا مقابله شده، اما کاتب اهتمام جدی به نقل حواشی آن نکرده است.

تـا اینجـا دیدیـم کاتبـان نسـخه های الصحـاح معرفی شـده پیشـین افـرادی اهـل دانش و فضل از کاشـان، 
قم و اطراف آن بوده اند. این چند نسخه به تنهایی داللت دارد که نسخه الصحاح با تصحیح و روایت 
ابوالرضـا در نیمـه دوم قـرن ششـم و قـرن هفتـم از نسـخه های اساسـی و رایـج در مناطـق کاشـان و قـم و 

رقی به سـه نسـخه بدل  یارة« ضبط شـده و در پاو یـز طباطبایـی ایـن کلمـه در متـن »ز 43. در متـن تحقیـق الفهرسـت مرحـوم آقـا عبدالعز
یادة« است. یادة« اشاره شده است. بر اساس این نسخه مشخص می شود ضبط درست »ز دیگر از جمله »ز

44. منتجب الدین رازی، فهرست، ص 130
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یشه در نسخه الصحاح ابوالرضا  مناطق اطراف آن بوده است. در ادامه نسخه  نسبتًا متأخر دیگری که ر
دارد معرفی می شود.

8. الصحاح کتابخانه ملی، شماره 3670
ی می شـود. این نسـخه در  نسـخه ای از کتـاب الصحـاح در کتابخانـه ملـی ایـران با شـماره 3670 نگهدار
533 برگ با سه خط کاماًل متفاوت است که هر کدام در زمان های مختلف )بخش اول در قرن 9 یا 10، 
بخش دوم در 988ق و بخش سوم در 1116ق( کتابت شده اند.45 بخش هایی از ابتدای آن با خط نسخ 
و احتمااًل در قرن نهم )برگ 1 تا 29؛ برگ 118 تا 215( کتابت شده است. این بخش دارای حواشی است 
که بیشـتر آنان با حواشـی نسـخه های پیشـین یکسـان اسـت و در آغاز برخی از آنان عبارت هایی مانند: 
»قـال السـید االمـام«، »قـال السـید« )بـرگ 16الـف، 23 الـف، 152الـف، 154الـف، 156الـف، 164الـف( و 

»بخط السید رضی اهلل عنه« )برگ 165الف( آمده که اشاره به ابوالرضا است.

یکی از حاشیه ها عبارتی قابل تأمل دارد: 

نضخان بسکون الضاد فی نسخ معتمدة )منها نسخة الهروی المنتسخ هذه النسخة عنها 
و نسخة السید االمام رضی اهّلل عنه( و یسمی اضمارًا فی العروض ... . )ملی برگ 164الف( 

ایـن یادداشـت در حاشـیه نسـخه های پیشـین )بـدون هیـچ نشـانه و عالمتـی( آمـده، ولـی فاقـد عبـارت 
داخـل پرانتـز اسـت. )الصحـاح مرعشـی بـرگ 57الـف؛ مجلـس بـرگ 94ب؛ فرانسـه بـرگ 92الـف؛ نـور 

عثمانیه برگ 71الف(

در این بخش هفت نسخه از کتاب الصحاح که بر اساس نسخه ابوالرضا کتابت یا حداقل با آن مقابله 
شـده و دربردارنـده حواشـی او بودنـد، معرفـی شـد، امـا برخـی نسـخه های دیگـر از کتـاب الصحاح اسـت 
یشـه آنـان داد. نسـخه ای تقریبـًا کامـل از کتـاب الصحـاح در کتابخانه  کـه نمی تـوان نظـری دقیـق دربـاره ر
مجلس با شـماره 7595 موجود اسـت که احتمااًل از قرن دهم اسـت. در یکی از حواشـی آن عبارت: »... 
ی نقل  فی نسخة السید االمام ابی الرضا الراوندی ...« )برگ 43ب( را می بینیم و برخی حواشی از الهرو
شده که با نسخه های پیشین یکسان است. همچنین نسخه ای از کتاب الصحاح در کتابخانه حکیم 

اوغلو وجود دارد که دربردارنده چند مورد از حواشی ابوالرضاست.

9. شعر ابوالرضا درباره کتاب الصحاح
ی در توصیف کتاب الصحاح داشته که در پایان نسخه  همان  طور که گذشت، ابوالرضا راوندی اشعار
الصحـاح کتابخانـه ملـک و در یادداشـت آغـاز نسـخه کتابخانـه نـور عثمانیـه آمـده اسـت. ایـن اشـعار بر 

45. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی، ج 16، ص 268-269. در فهرست به این نکته اشاره نشده است.
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  Ms. or. fol.1393بـرگ عنـوان نسـخه ای کهـن از کتـاب الصحـاح در کتابخانـه دولتـی برلیـن بـا شـماره
نوشـته شـده اسـت. این نسـخه شـامل بخش نخسـت کتاب از ابتدای کتاب تا اواخر »باب العین« و در 
قرن ششـم یا هفتم کتابت شـده اسـت. عنوان کتاب و بسـمله و عناوین ابواب با خط کوفی نوشـته شده 
اسـت.46 چنـد بـرگ آخـر بـا خطـی متأخـر کتابـت شـده و از پایـان افتادگـی دارد. در بـرگ عنـوان آن شـعر 
ابوالرضا با خطی متفاوت از متن با عبارت: »قال السید االمام السعید ضیاءالدین علم الهدی سلطان 

العلماء حجة ... قدس اهلل روحه و نور ضریحه فی الصحاح: ...« آمده است.47

در چنـد نسـخه متأخرتـر کـه ایـن اشـعار در بـرگ عنـوان آنهـا آمده، این شـعر بـه خود جوهری نسـبت داده 
شـده اسـت، )الصحاح کتابخانه ملی، شـماره 363؛ الصحاح، دانشـگاه تهران، شماره 1369( اما به نظر 
می رسـد نادرسـت اسـت. انتسـاب ایـن شـعر بـه ابوالرضـا در چنـد نسـخه کهـن و مقایسـه آن با شـعری که 

ابوالرضا راوندی در توصیف کتاب الغریبین سروده، انتساب این اشعار را به او تأیید می کند.

در اینجا متن اشعار ابوالرضا درباره کتاب الصحاح آورده می شود:

الجوهر إال صحاح  الجوهری  المنکســــــــرلیس صحاح  عن  جلّ  منکســــــــر  من  فیه  ما 

الــــــــّدررقد ُملئت أضالعــــــــه من رائقات الفقر ما هو فنــــــــون  حــــــــوی  صــــــــدف  إال 

بهــــــــا من غرر رٍ أجمل  قاسیت فی تصحیحه إحدی الدواهی الکبرأحســــــــن بها من در

ــــــــهر کــــــــم من لیلیــــــــٍة غّمرتها بالّسَ و مــــــــن نهــــــــار واضــــــــح قّضیتــــــــه بالفکرفکم و 

العمر حــــــــّر  ُعرض  من  یمــــــــه  تقو فی  ُوقیــــــــت ســــــــوء الغیرأنفق  یه  یــــــــا قار أنــــــــت  و 

دعوة و  الذکر  بطیبات  تذکرنی  أن  )ی(شرطک  اثر فــــــــی  تبعثها)تتبعها(  صالحــــــــة 

یــــــــل إن لــــــــم تغفــــــــرتنظر فیه و أنا رهن الثــــــــری و المدر یا رب فاغفرلــــــــی إذن و الو

10. کتاب الصحاح به روایت و تصحیح یعقوب بن احمد النیشابوری

ین ابواب در نسخه های کتابت شده در قرون 6-7 در مناطق کاشان  46. استفاده از خط کوفی در نوشتن عنوان کتاب، بسمله و عناو
یژگی در چند مورد از نسـخه های الصحاح پیشـین هم وجود داشـته اسـت. وجود این خصوصیت  و قم متداول و رایج بوده و این و
یشـه در  در نسـخه الصحاح برلین و نیز وجود شـعر ابوالرضا بر آن نشـان دهنده کتابت آن در همان مناطق اسـت، اما آیا این نسـخه ر

یرا به جز موارد بسیار اندک فاقد حواشی است. الصحاح ابوالرضا دارد؟ پاسخ به این سؤال آسان نیست؛ ز
یه در بغداد موجود اسـت که در  47. نسـخه ای از نیمـه نخسـت کتـاب الصحـاح )تـا پایـان »کتـاب الظاء«( در کتابخانـه المکتبة القادر
کذا  توصیف آن نوشته اند: »نسخة حسنة، بخط نسخ، مشکول فی معظمه، کتبها محمد بن شیخ علی بن شیخ محمد الکربسحی)
رقة علیها فائدة عن الکتاب و ترجمة المولف و أبیات فی مدح الکتاب للسـید فضل اهّلل  غیر معجمة( فی عام 788ه و فی أولها و
یشه در نسخه  یه، ج 3، ص 192( احتمال دارد این نسخه هم ر الثار الخطیه فی المکتبة القادر بن علی الحسینی کتبها بخطه«. )آ

ابوالرضا راوندی داشته باشد.
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یان  گردان و راو آغـاز روایـت کتـاب الصحـاح از جوهـری را بایـد در نیشـابور پیگیری کـرد. بعد از طبقه شـا
یـج کتـاب الصحـاح در نیشـابور می تـوان  ، از افـراد مؤثـر در طبقـه دوم روایـت و ترو ی او مسـتقیم نیشـابور
ی )م  از ابوالفضـل عبیـداهلل بـن احمـد المیکالـی )م 436(، ابوالفضـل احمـد بـن محمـد میدانی نیسـابور
518(، یوسـف بـن حسـن بـن یوسـف بـن محمد بـن ابراهیم بن اسـماعیل الخارزنجی، یعقـوب بن احمد 

ی و پسرش حسن نام برد. نیشابور

از نسـخه های کتـاب الصحـاح کـه ابوالرضـا راونـدی در اختیـار داشـته و نسـخه خـودش را بـا آن مقابلـه 
کـرده، نسـخه ای متعلـق بـه ادیـب سرشـناس خراسـان ابوالفضـل عبیـداهلل بـن احمـد المیکالـی )م 436( 

بوده است:48 

... أنه عارضها بنسختین احدهما المنتسخ منه و هی فی غایة الصحة واألخر نسخة کانت 
لالمیـر السـعید ابـی الفضـل عبـداهّلل بـن احمد المیکالیـ  رحمة اهّلل علیـهـ  قد صحح بعضها 
کـذا( بـن احمـد النیسـابوریـ  رحمـة اهّلل علیـهـ  و صّححهـا بقـدر جهـده.  یعقوب) االسـتاذ أبو

 ) )الصحاح، کتابخانه ملک 355، برگ آخر

در حواشـی نسـخه کتـاب الصحـاح مرعشـی بـه »نسـخة المیکالـی« اشـاره شـده اسـت. )بـرگ 89الـف، 
92الف، 96ب، 102الف؛ الصحاح، فرانسه، برگ 146ب(

کـه در اختیـار ابوالرضـا بـوده، توسـط یعقـوب بـن احمـد  الصحـاح المیکالـی  کتـاب  بخشـی از نسـخه 
ی )م471( تصحیح شـده اسـت. یعقوب بن احمد از ادبای برجسـته در نیشـابور و از اصحاب  نیشـابور
و نزدیـکان ابوالفضـل میکالـی بـود. از او بـا عنـوان »اسـتاذ البلـد و اسـتاذ العربیـة و اللغـة« نـام بـرده شـده 
یج کتاب نهج الباغه در نیشـابور داشـته و ابوالرضا با نسـخه  اسـت.49 او اهتمام ویژه ای به روایت و ترو
ی آن از  نهـج الباغـه بـه روایـت او آشـنا بـود. ابوالرضا کتاب صحیفه سـجادیه را بر اسـاس روایت نیشـابور
ی از حسـن بن یعقوب از پدرش یعقوب بن احمد روایت می کرده  اسـتادش قطب الدین محمد نیشـابور

است. )الصحیفه السجادیه، مرکز احیاء، ش 3139(

 ابوالرضا در یکی از حواشی خود از یعقوب بن احمد نام برده است: 
قال السید االمام رحمه اهّلل: قرأُت بخّط األستاذ یعقوب بن أحمد بن محمد ـ رحمه اهّلل ـ علی 
 

ّ
حاشـیة النسـخة فـی هـذا الموضـع فـی هذا الحرف خلل مع اتفاق النسـخ، فاّن شـاهده یدل
بخالف ما اثبته و قد ذکر اللهوة فی موضعها من الکتاب و قال هی ما یلقیه الطاحُن فی فم 
الرجی)؟( و جمعها اللهی. )الصحاح مرعشی، برگ 83ب؛ الصحاح مجلس 8347، برگ 

48. ابوالرضا راوندی نسخه ابوالفضل المیکالی از کتاب الحماسه ابوتمام را نیز در اختیار داشته است.
49. فارسی، المنتحب من السیاق، ص 802.
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163ب؛ با اختالف جزئی در حاشیه الصحاح فرانسه 4239، برگ 136ب(

مناسـب اسـت در اینجـا بـه نسـخه ای اشـاره شـود کـه صـورت یادداشـتی را نقـل کـرده کـه در آن بـه روایت 
الصحـاح توسـط یعقـوب بـن احمد اشـاره شـده اسـت. این نسـخه کامـل از کتاب الصحـاح در کتابخانه 
ی می شـود. کاتب آن عبدالرحمن بن ایوب در 17ربیع االخر سـال  ی به شـماره 355 نگهدار مدرسـه مرو
1035ق از کتاب آن فراغت یافته اسـت. خوشـبختانه کاتب صورت انجامه نسـخه اسـاس را آورده که به 

این شکل بوده است: 

هـذا آخـر کتـاب الصحـاح فـی اللغـة کتبـه احمـد بـن ابـی الفتـح بـن محمـود الشـیبانی العطـار50 فـی مـدة 
آخرها ثالث شهر رمضان من سنة سبع و خمسین و ستمائه من نسخة بخط أبی سهل محمد بن علی 

ی النحوی و الحمداهلل رب العالمین و صلوته علی سیدنا محمد و آله و سلم. بن محمد الهرو

در ذیل آن نوشته است: 
صورة ما علی أصله بخط الهروی:

عارضـت بهـذا الکتـاب مـن أولـه إلـی آخـره و هـو عشـرة أجـزاء هـذا الجـزء آخرهـا مـع الشـیخ أبـی محمـد 
ی ـ ایده اهلل ـ و هو روایة عن مؤلفه أبی نصر اسماعیل  إسماعیل بن محمد بن عبدوس الدهان النیسابور
بن حماد الفارابی الجوهری ـ رحمه اهلل ـ و ذکر لی الشیخ أبومحمد ـ أیده اهلل ـ أن الجوهری ابن اخت أبی 
یاب مدینة من مدن  ابراهیـم إسـحاق بـن ابراهیـم الفارابـیـ  رحمـه اهللـ  صاحـب کتاب دیـوان األدب و فار
ماوراءالنهـر قریبـة مـن بـالد التـرک الُسـغدیة منهـم و کان الفراغ مـن معارضته فی ذی القعده سـنه إحدی 

و عشرین و أربع مائه؛

و علیـه أیضـا قـرأُت جمیـع هـذا الکتـاب مـن أولـه إلـی آخـره علـی الشـیخ الحافظ أبـی الفضـل محمد بن 
طاهـر المقدسـی51ـ  وفقـه اهللـ  و أخبرنـی أنـه سـمعه جمیعـه علـی األسـتاد االمام یعقوب بـن احمد األدیب 
بقـراءة االمـام أبـی العـالء محمـد بـن محمد الغانمی52 األدیب فی شـهور سـنة ثلث و سـبعین و أربعمائه و 
قابلت هذه النسخه بأصله فوافقت إال فی عدة مواضع وقعت فی أصله سهوًا و فی هذه النسخة صوابًا و 
ی عن مولفه رحمهم اهلل و کتب الحسن  رواه األدیب یعقوب عن االستاد عبدالرحیم بن محمد النیسابور

بن عمران بن حسان المغربی النحوی و هلل الحمد و المنة.

کاتب این نسـخه در ذیل یادداشـت باال با رنگ قرمز نوشـته: »هذه الورقة صفة النسـخة التی کتبت هذه 

.ک بـه: ابـن فوطـی، مجمـع  بـاره او ر )626-702ق(. )در 50. کمال الدیـن احمـد بـن ابـی الفتـح بـن محمـود الشـیبانی الحمـوی العطـار
االداب، ج 4، ص 110؛ صفدی، الوافی الوفیات، ج 8، ص 109-110؛ ابن تغری بردی، المنهل الصافی، ج 2، ص 211-210(

.ک به: ذهبی، سیر اعام النباء، ج 19، ص 371-361( باره او ر 51. ابوالفضل محمد بن طاهر المقدسی )408-507(. )در
.ک بـه: باخزری، دمیه القصر، ج 2، ص 895؛ سـمعانی، االنسـاب، ج 10، ص  بـاره او ر 52. محمـد بـن غانـم الغانمـی )464-553(. )در

)13-12
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النسـخة منها فانها عجیبة کما تری« و در کنار آن آمده اسـت: »ثلثین هذه النسـخة منها و الثلث االول 
من نسخة بخط یاقوت المستعصمی53 بمصر ...«.

سـخن آخـر آنکـه یاقـوت حمـوی )م626( نسـخه ای کامـل از کتـاب الصحـاح بـا خـط حسـن بـن یعقـوب 
ی را دیده که توسط حسین بن مسعود الصرام54 بر او قرائت شده و گواهی قرائتی در ماه رجب  النیشابور

سال 471ق برای او نوشته است: 

و وجـدت علـی ظهـر کتـاب الصحـاح و کانـت مجلدة واحدة کاملة بخّط الحسـن بـن یعقوب بن احمد 
ی اللغوی االدیب ما صورته: قراء علّی هذا الکتاب من أوله إلی آخره، بما علیه من حواشیه من  النیسابور
الفوائد، معارضا بنسـختی مصححًا ایاها، صاحبه الفقیه الفاضل السـدید الحسـین بن مسـعود الصرام، 
بارک اهلل له فیه و هو إجازة لی عن االستاذ أبی منصور عبدالرحیم بن محمد البیشکی55 عن المصنف 

و کتبه الحسن بن یعقوب بن أحمد فی شهر اهلل االصم سنة احدی و سبعین و أربعمائه.56

در پایـان از پژوهشـگران و خواننـدگان محتـرم درخواسـت دارم ایـرادات، اشـتباهات و نـکات تکمیلـی 
درباره این نوشتار را تذکر بفرمایند.

53. در پایـان کتـاب البـاء نوشـته اسـت: »نقـل ذلـک مـن نسـخة بخـط یاقـوت مقابلـة علـی نسـخة بخـط أبـی سـهل الهـروی النحـوی«. 
در همیـن بخـش چندیـن حاشـیه »مـن خـط یاقـوت« نقـل شـده اسـت. بـه نظـر مـی رسـد در نسـخه اسـاس »یاقـوت« اشـاره بـه یاقـوت 
یس سرشـناس اهـل موصـل بـوده اسـت، امـا کاتـب به اشـتباه او را »یاقـوت مسـتعصمی«  بـن عبـداهّلل نـوری موصلـی )م 618( خوشـنو

پنداشته است.
54. ابوعبـداهّلل حسـین بـن مسـعود بـن حسـین المسـتملی )م 497ق(؛ شـاب صالـح، مـن جملـة خـواص الشـحامیه. )المنتخـب مـن 

السیاق، ص 285، 715(
55. ابومنصـور عبدالرحیـم بـن )محمـد( نجـم البیشـکی )م 453ق(. جوهـری کتـاب الصحـاح را بـرای او تألیـف کـرده اسـت. )معجم 
یان کتاب الصحاح از  االدباء، ج 2، ص 657-660( بر اسـاس برخی اجازات شـیعی محمد بن علی بن عبدالصمد التمیمی از راو

البیشکی بوده است. )بحاراالنوار )اجازه عالمه(، ج 107، ص 86(
56. یاقوت حموی، معجم االدباء، ج 2، ص 661-660.
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