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از  یکی  الحسی�نی  الحسین  بن  علی  ابوالبرکات  چکیده: 
قرن  اول  ربع  و  چهارم  قرن  در  شیعه  مهم  ادیبان  و  عالمان 
پ�جم هجری در خراسان بوده است. از زادگاه و تاریخ حیات 
وی اطالعات زیادی در دست نیست، اما جستجو در م�ابع 
از  اث�اعشری،  امامی  شیعۀ  وی  که  می دهد  نشان  تاریخی 
عالمان و ادیبان خراسان، و ساکن نیشابور بوده است. عالوه 
بر ذکر نام و اشعارش در آثار ابوم�صور ثعالبی )متوفای 429 
ق(، و ذکر نامش در شمار شاگردان و راویان شیخ صدوق )م 
381 ق(، اجزای مختلف یک قرآن سی پاره در میان موقوفات 
حرم رضوی در مشهد به کتابت و وقف وی، توجه ما را به او 
از  این مقاله پس  و حیات علمی اش بیشتر جلب میک�د. 
مروری بر احوال و آثار وی، به معرفی قرآنی سی پاره می پردازد 
که وی آن را کتابت و در ماه رمضان سال 421 هجری، بر حرم 

رضوی در مشهد مقدس وقف کرده است. 

تاریخ  الحسی�نی؛  الحسین  بن  علی  ابوالبرکات  کلیدواژه: 
قرائات  پ�جم؛  قرن  در  شیعیان  قرآن نویسی  قرآن؛  کتابت 

سبعه؛کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ قرآن ابوالبرکات.
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| مرتضی کریمی نیا

از مدیران محترم و یکایک همکاران گرامی در اداره 
مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی که در ه�گام 
پژوهش من تصاویری از نسخه های مورد اشاره در مقاله 

حاضر را در اختیار من قرار دادند سپاسگزارم.



Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (9)
An anonymous Shiite Scholar in the Fourth 
and Fifth Centuries AH: Abū al-Barakāt 
al-Ḥusaynī al-Jūrī and his Copying of the 
Qur’ān in 421/1030 in Nishapur
Morteza Karimi-Nia

Abstract: Abū al-Barakāt Alī ibn al-Ḥusayn 
al-Ḥusaynī was one of the most important 
Shiite scholars in the fourth century and the 
first quarter of the fifth century AH in Kho-
rasan. Not much is known about his birthplace 
and biography, but a search of historical sources 
shows that he was a Twelver Imāmī Shiite, one 
of the scholars and poets of Khorasan, and a 
resident of Neishabour. In addition to mention-
ing his name and poems in the works of Abū 
Manṣūr Tha‘ālibī (d. 429/ 1037), and mention-
ing his name among the students and narra-
tors of al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381/ 991), the 
components of a thirty-part Qur’ān, transcribed 
by him, now available in the endowments of 
the Shrine of Imām al-Riḍā in Mashahd, would 
draw our attention more to him and his aca-
demic life. After reviewing his life and works, 
this article introduces the thirty-part Qur’ān, 
which he wrote and devoted to the Shrine of 
Imām al-Riḍā in the holy city of Mashhad in 
the month of Ramadan in 421 / September 
1030.

Keywords: Abū al-Barakāt Ali b. al-Ḥusayn 
al-Ḥusaynī, History of the Qur’ān scribing; 
Shiite Qur’ān scribing in the fifth century; 
Variant readings; Āstān-e Quds Library; The 
Qur’ān of Abū al-Barakāt.

 نسخ املصاحف القرآنّية )9(
ّيني أحد علماء الشيعة املجهولني يف القرنني الرابع واخلامس اهلجر

ّية يف  أبـو البـركات احلسـيين اجلـوري وكتابـة قـرآن يف سـنة 421 اهلجر
نيشابور

ميي نيا كر مرتىض 

اخلالصـة: أبـو البـركات عـّي بـن احلسـن احلسـيين هـو أحـد علمـاء 
القـرن  مـن  األّول  بـع  والر الرابـع  القـرن  يف  املهّمـن  الشـيعة  دبـاء 

ُ
وأ

اخلامس اهلجري يف خراسان.
يخ حياته،   والدته وال عن تار

ّ
ال تتوّفر لدينا معلومات كافية عن حمل

خيّيـة يشـير إىل أ ّنـه أحـد الشـيعة  إاّل أّن التنقيـب يف املصـادر التار
دباء خراسان، وأ ّنه كان 

ُ
ّية، وأ ّنه من علماء وأ اإلمامّية االثىن عشر

يسكن نيشابور.
ومـع ورود امسـه وأشـعاره يف آثـار أبـو منصـور الثعـايل )م 429 ه-  (، 
 يف عـداد تالمـذة ورواة الشـيخ الصـدوق )م 381 

ً
وورود امسـه أيضـا

ه-  (، فقـد ضاَعـَف اهتمامنـا بـه وحبياتـه العلمّيـة مـا وجدنـاه مـن 
 
ً
األجـزاء املختلفـة إلحـدى النسـخ القرآنّيـة املكّونة من ثالثن قسـما
ضمن موقوفات احلرم الرضوي يف مدينة مشهد املقّدسة، وهي من 

نسخه وعلهيا وقفه.
يـف هبذه   التعر

ّ
وهـذه املقالـة بعـد اسـتعراضها ألحوالـه وآثـاره، تتـوىل

 والـي قـام هذا العـامل بكتابهتا وأوقفها 
ً
النسـخة ذات الثالثـن قسـما

ّيـة عـى احلـرم الرضـوي يف مدينـة  يف شـهر رمضـان سـنة 421 هجر
مشهد املقّدسة.

يخ  املفـردات األساسـّية: أبـو البـركات عـّي بن احلسـن احلسـيين، تار
كتابة القرآن، كتابة الشيعة للمصحف يف القرن اخلامس، القراءات 

ّية املقّدسة، مصحف أیب البركات. السبعة، مكتبة العتبة الرضو
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مقدمه
 ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی معروف به ابوالبرکات جوری و ابوالبرکات علوی از عالمان مهم 
شیعه در قرن چهارم و ربع اّول قرن پنجم هجری در نیشابور بوده است. با آنکه وی شیعۀ امامی اثناعشری 
در  هجری   367 سال  در  صدوق)م381ق(  شیخ  و  می آمده  شمار  به  خراسان  ادیبان  و  عالمان  از  و 
کتب  که نجاشی و شیخ طوسی هیچ یک در  کرده، شگفت است  شهر مشهد امالی خود را بر وی امال 
رجالی خود از او نام نبرده اند. این امر چه بسا می تواند به سبب معاصرت آنان باشد و نیز نشان می دهد 
ابوالبرکات بر خالف بسیاری از خراسانیان و اهل ری به بغداد سفر نکرده و در آنجا شناخته شده نبوده 
کتاب های رجالی شیعه تا عصر صفویه نیز از ابوالبرکات نامی به میان نیاورده اند. تنها ابن  است. دیگر 
کرده است.1  داود حلی در رجال خود هنگام ذکر طریق خود به کتب شیخ صدوق، نام ابوالبرکات را ذکر 
با این همه وجود نسخه ای سی پاره از قرآن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به خط و وقف نامۀ ابوالبرکات 
کاتب و  در ماه رمضان 421 هجری خود به تنهایی می تواند اهمیت و ارزش پژوهش در باب این نسخه و 
کاتب و واقف این اثر از عالمان، شاعران و محدثان کهن شیعه در  که  کند؛ چه رسد  واقف آن را برجسته 
قرن چهارم و پنجم هجری بوده و این نسخۀ قرآنی هم از نادرترین نمونه دست نوشته های قرآنی شیعیان 
کاتب و واقف شیعی آن عالوه بر  به شمار می آید. تحقیق در جوانب مختلف این نسخۀ سی پارۀ قرآنی و 
افزودن اطالعات ما دربارۀ احوال و آثار عالمان گمنام شیعه، می تواند جوانب مهمی از تاریخ قرآن نویسی 
کند و از این راه پرتوی تازه بر  شیعیان و اهل سنت در ایران را در سده های چهارم و پنجم هجری آشکار 

کتابت، رسم، عالمت گذاری و سیر تحول قرائات قرآنی بیفکند. شناخت تاریخ 

ابوالبرکات حسینی: دوران حیات
یخـی، ادبـی و حدیثـی قدیـم شـیعه  نـام »ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین الحسـینی« در برخـی از منابـع تار
گردان شـیخ صـدوق و از هم عصـران شـیخ مفیـد و سـیدمرتضی بـوده  و سـنی ذکـر شـده اسـت. او از شـا
یـخ تولـد و وفـات ابوالبرکات حسـینی به روشـنی معلوم نیسـت، اما گمان می بریـم در میانۀ قرن  اسـت. تار
کـه شـیخ صـدوق در سـفر نخسـت خـود بـه  چهـارم زاده شـده و در قـرن پنجـم درگذشـته اسـت. از آنجـا 
مشـهد الرضـا در سـال 367 هجـری قمـری بـر ابوالبـرکات و جمعـی دیگـر حدیـث خوانده اسـت، می توان 
ی در ایـن هنـگام بایسـتی تقریبـًا در 20 تـا 25 سـالگی بوده باشـد. در نتیجه نگارنده زمان  حـدس زد کـه و
کتاب امالی صدوق  تولد او را به تقریب در حوالی سال 345 قمری حدس می زند.2 در واقع سند روایت 

یـه القمـی رحمـه اهلل شـیخنا نجم الدین أیضـا، عن الشـیخ الصالح  1. »وطریقـی إلـی الشـیخ الصـدوق ابی جعفـر محمـد بـن علـی بـن بابو
بـی والسـید محی الدیـن محمـد بـن عبـداهلل بـن زهـرة، عـن الفقیـه رشـیدالدین محمـد بـن شهرآشـوب  تاج الدیـن الحسـن ابـن الدر
المازندرانـی، عـن محمـد و علـی ابنـی عبدالصمـد، عـن الشـیخ ابی عبداهلل أبیهما، عـن ابی البركات علی بن الحسـین الجوزی، عن 

یه رحمه اهلل«. )رجال ابن داود، ص 5( الشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن بابو
كمی  گرد ابوالعباس میکالی)م362ق( نیز بوده است. این امر تعیین زمان دقیق تولد وی را  كه ابوالبركات شا 2. در ادامه خواهیم دید 

دشوارتر می كند.
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گردان شـیخ صـدوق یکـی ابوبکـر محمـد بـن احمـد بـن علـی و دیگـری همیـن ابوالبـرکات  بـه دو تـن از شـا
ی  گردان و که این دو در 18 رجب سـال 367 هجری در شـمار شـا علی بن الحسـین الحسـینی می رسـد 
کتـاب امالـی را  در مشـهد بوده انـد و قریـب بـه پنجـاه سـال بعـد، بـه ترتیـب در سـال 423 و 426 هجـری 
بـرای ابوالحسـن علـی بـن عبدالصمـد بـن محمد التمیمـی روایت کرده اند.3 این سـند نشـان می دهد که 
که در این سال امالی شیخ صدوق  ابوالبرکات دست کم تا سال 426 هجری قمری زنده بوده است؛ چرا

کرده است. را برای ابوالحسن علی بن عبدالصمد بن محمد التمیمی روایت 

نسب و شهرت
بخش اصلی اطالعات ما دربارۀ زندگی، احوال و آثار ابوالبرکات از برخی از متون ادبی و کتب انساب به 
دسـت می آیـد. خوشـبختانه دو تـن از معاصـران ابوالبـرکات، ابومنصور ثعالبی و ابونصـر ُعتبی در آثار خود 
بـه انعـکاس برخـی از نـکات تاریخـی و ادبـی وی پرداخته انـد. سـخنان ثعالبـی)429ق( در یتیمـة الدهـر 
کن نیشـابور بـوده، طبـع ادبـی برجسـته ای داشـته و نظـم و نثـر عربـی اش  کـه ابوالبـرکات سـا نشـان می دهـد 
از قـوت بسـیار برخـوردار بـوده اسـت. ثعالبـی در دو کتـاب خـود، شـرحی از مالقـات بـا ابوالبـرکات، وصف 
اخالق حسن او و نمونه هایی از ابیات و اشعار وی را با تحسین فراوان ذکر می کند. وی در بخش اصلی و 
کرده است: کوتاه از ابوالبرکات و ذکر ابیاتی مختلف از او بسنده  کتاب یتیمة الدهر به یادکردی  نخست 
یحلـی َطَهاَرة نسـبه  صلـه بطـارف َفضلـه و

َ
علـِوی؛ یزیـن تالـد أ

ْ
ُحَسـْین ال

ْ
ابوالبـركات َعلـی بـن ال

ی َما تتواتر ِبِه أخباره َوتشهد 
َ
ُمُروَءة وكرم الشیمة وعفة الطعمة ِإل

ْ
یرجع من حسن ال ببراعة أدبه َو

َكَقْوِله ... .4 َیُقول شعًرا صادرًا َعن طبع شِریف وفکر لطیف  ْیِه آثاره َو
َ
َعل

صل  اِبع ِفی مَحاِسـن أهل ُخَراَسـان َوَما یّتَ ة القسـم الّرَ بـا ایـن همـه در تتمـۀ کتـاب خـود5 در آغاز فصِل »َتِتّمَ

3. نخستین روایت در امالی صدوق چنین آغاز می شود: »أخبرنی سیدنا الشیخ الجلیل العالم ابوالحسن علی بن محمد بن الحسین 
القمی أدام اهلل تأئیده سـنة سـبع وخمسـمائة قال أخبرنا الشـیخ الفقیه ابوالحسـن علی بن عبدالصمد بن محمد التمیمی رحمه اهلل 
سـنة أربع وسـبعین وأربعمائة قال أخبرنا أبوبکر محمد بن أحمد بن علی سـنة ثالث وعشـرین وأربع مائة والسـید أبوالبركات علی بن 
الحسـین الحسـینی سـنة سـت وعشـرین وأربع مائة رضی اهلل عنهما قاال حدثنا الشـیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن علی بن الحسـین 
ثنتی عشـرة لیلة بقیت من رجب من سـنة سـبع وسـتین وثالث مائة قال حدثنا ...«.  یه القمی رض یوم الجمعة ال بن موسـی بن بابو
)امالی، ص 1( محققان مؤسسة البعثة در تحقیق خود از كتاب االمالی، آغاز سند روایت كتاب را از ابونعیم احمد بن حمزة البیهقی 
یس خود به نسخۀ 218ط كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ارجاع  )در چاپ: ابوالقاسم احمد بن حمزة النعیمی( نقل كرده و در پانو
ئمة، فرید العصر، ابوالقاسم أحمد بن حمزة النعیمی )أطال اهلل بقاءه(،  داده اند: »أخبرنا الشیخ االمام الناقد، عین الدین، جمال اال
أخبرنـا الشـیخ االمـام العالـم الزاهـد موفـق الدیـن، ركـن االسـالم، ابوالحسـن علـی بـن محمد بن أبی الحسـن بـن عبدالصمـد التمیمی 
یـن الدین والدی، أخبرنا الشـیخ الفقیه العالم الوالد ابوالحسـن علـی بن عبدالصمد  )رضـی اهلل عنـه(، أخبرنـا الشـیخ الفقیـه العالـم ز
بـن محمـد التمیمـی، أخبرنـا السـید الجلیـل العالـم ابوالبـركات علـی بـن الحسـین العلوی الجـوری )نـور اهلل ضریحه( والشـیخ ابوبکر 
یه القمی  محمـد ابـن أحمـد بـن علـی )رحمـه اهلل(، قـاال: حدثنـا الشـیخ الفقیـه ابوجعفر محمد بن علی بن الحسـین بن موسـی بـن بابو
یه، امالی، چاپ مؤسسة  ثنتی عشرة لیلة بقیت من رجب سنة سبع وستین وثالثمائة ...«. )ابن  بابو )رضی اهلل عنه( یوم الجمعة ال

البعثة، ص 49(
4. ثعالبی، یتیمة الدهر، ج 4، ص 185-184.

5. همان، ج 5، ص  184-181.
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ی یاد می کند و می نویسد: بلَداِن« مجددًا با تفصیل بیشتری از و
ْ
بَها من َساِئر ال

َیِتیَمة ِبذكِرِه وصبابة من شْعرة 
ْ
علِوی: قد تتوج كتاب ال

ْ
ُحَسْین ال

ْ
د ابوالبركات َعلی بن ال ّیِ الّسَ

بیع  ر َدب و
َ ْ
ة الّشرف وبحر ال ُقول ِفی َبِقّیَ

َ
ُه من نکت دهره َوَما أ

َ
کتاب َعن غرر ل

ْ
ا ال

َ
 غنیة ِبَهذ

َ
َوال

ُه صدر تضیق 
َ
ـیَعة بَها َومن ل یة وحسـنة الحسـینیة وأمام الّشِ َکرم وغرة نیسـابور َوَشـیخ العلو

ْ
ال

ْیِه الدهماء.6
َ
َعنُه الدهناء وتفزع ِإل

دیگـر معاصـر ابوالبـرکات، ابونصـر محمـد بـن عبدالجبار العتبی)م427ق( اسـت که اطالعات بیشـتری 
که نسـب ابوالبرکات  یخ العتبی نشـان می دهد  ی در تار گزارش و دربارۀ نسـب ابوالبرکات ارائه می دهد. 
بـه جـور بـن حسـین بـن علـی بن محمد دیباج فرزنـد بالفصل امام جعفر صادق)ع( می رسـد و از همین رو 

ی را »جوری« خوانده باشند: باید و
یـة، ابوالبركات علی بن الحسـین بن علی بن جعفـر بن محمد، وهو  ومـن أفاضـل أعیـان العلو
الملقب بجور بن الحسین بن علی، وهو الملقب بالدیباج، المدفون بجرجان، ابن جعفر بن 
ین العابدین بن الحسـین بن علی بن ابی طالب  محمـد، الصـادق بـن محمـد الباقر بن علی ز

]أمیرالمؤمنین[ رضوان اهلل علیهم أجمعین7.

ی می پردازد  ُعتبی پس از ذکر دو بیت در وصف نسب و نجابت ابوالبرکات، به تحسین نظم و نثر عربی و
و نمونه ای از نثر او را نیز نقل می کند:

قـد جمـع اهلل لـه بیـن دیباجتی النظـم والنثر، فنثره منثـور الریاض جادتها السـحائب، ونظمه 
منظـوم العقـود زانتهـا النحـور والترائـب، فمـن نثـره فصل له: »أحـب أن تکـون مکاتبتی لألمیر 
أنفـا لـم ترتـع، وبکـرا لـم تفترع، وسـائبة ال تركب وال تحلب، فال أشـوبها بأرب، وال أتسـّبب إلیها 
بسـبب، فعـل مـن ال یشـین والءه طمـع، وال یشـوب دعـواه عنـت وال طبـع، علـی أن االضطـرار 
یغّبـر فـی وجـه االختیـار، والعـذر فیـه مقبـول عنـد ذوی الخطـار والحـرار، وفـالن یمّسـنی بحق 
الجـوار، ولقـد نشـر جرائـد شـکره، وأظهـر بحسـن النشـر خبایـا بـّره، فمـأل الرض ثنـاء، والسـماء 
یسـترق الحرار، فلیجعل متکرما هـذا اآلمل محظوظا،  دعـاء. وعـادة المیـر أن یحیـی اآلمال، و

وال یجعله محطوطا«.8

کتـب متأخـر را حـل  گونـی و تعـدد شـهرت ابوالبـرکات در  گونا اشـارۀ عتبـی بـه نسـب ابوالبـرکات مسـئلۀ 
می کند. به جز لقب یا شـهرت »الحسـینی« که او خود در وقف نامۀ قرآنی اش در سـال 421 نوشـته اسـت، 
مهم تریـن شـهرت او را بایـد »الجـوری« دانسـت. دو حـرف »جیـم« و »راء« در »الجـوری« سـبب تصحیـف 

6. بـرای نمونه هایـی از اشـعار ابوالبـركات بـه نقـل از ثعالبـی ر.ک بـه: یتیمـة الدهـر، ج 4، ص 184-186؛ یتیمة الدهـر، ج 5، ص 181-
184؛ خاص الخاص، ج ص 214.

7. العتبی، الیمینی فی أخبار دولة الملک یمین الدولة، ص 443.
8. همان، ص 444.
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مکـرر ایـن نـام در منابـع بعـدی شـده اسـت. تنهـا عبدالکریم بن طـاووس حلی در کتاب فرحـة الغری فی 
تعییـن قبـر امیرالمؤمنین)علیـه السـالم( به درسـتی و روشـنی ابوالبـرکات را »الجوری بالـراء غیرالمعجمة« 
ـی، الخوزی 

ّ
ی را الجـوزی )منسـوب بـه قریـه ای نزدیـک موصل( الحل می خوانـد.9 دیگـران امـا بـه اشـتباه و

و  صحیـح  انتسـاب های  از  فهرسـتی  خوانده انـد.  هـم  الحویـزی  و  النجـوری  خوزسـتان(،  بـه  )منسـوب 
نادرست به قرار زیر است:

کتـاب یتیمـة الدهـر )ج 4، ص 184 و ج 5، ص 181( و خـاص الخـاص )ص 214( بـا  ثعالبـی در دو 
یـخ بیهقـی )ص 175-176( بـا تعبیـر  عنـوان »ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین العلـوی«، ابـن فنـدق در تار
»سـید ابوالبرکات العلوی الجوری«، ابن طاووس در فرحة الغری )ص 156( با عنوان »السـید ابوالبرکات 
یعة )ج 9/ص742( با »]ابوالبرکات[ علی بن الحسین النیشابوری« از او یاد  الجوری« و آقابزرگ در الذر
ینـی صحیح اند. در مقابل، قطب الدین راوندی )الخرائج وا لجرائح، ج 2، ص  کـه همگـی عناو کرده انـد 
792-793( بـا عنـوان ابوالبـرکات علـی بن الحسـین الجوزی الحسـینی«، شـیخ حر عاملـی )أمل اآلمل، 
ج 2، ص 179( بـا عنـوان »الشـیخ ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین الجـوزی الحلـی«، میرزاعبـداهلل افنـدی 
یاض العلماء، ج 2، ص 8 و ج 3، ص 423( با عنوان »ابوالبرکات علی بن الحسین الخوزی العلوی«  )ر
یـا »الحسـینی الخـوزی«، آیـت اهلل خوئـی )معجـم رجـال الحدیـث، ج 12، ص 406( و آیـت اهلل سـبحانی 
)موسـوعة طبقـات الفقهـاء، ج 5، ص 251( بـا عنـوان »ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین الجـوزی« از او نـام 

ی اشتباه و تصحیف اند.10 که این اسامی همگی حاو برده اند 

گفتـۀ تیمـی بکـری ]یـا  گذاشـته اند. بـه  نسب شناسـان قـرون میانـه نیـز بـر ایـن انتسـاب »الجـوری« صحـه 
کتاب الشجرة المبارکة: فخرالدین رازی[ در 

وبنیسابور من عقب ابی عبداهلل جعفر: السید الدیب العالم الفاضل الشاعر ابوالبركات علی 
كثرة بنیسابور.11 بن الحسین بن علی بن جعفر بن محمد الجور، وأمه أفطسیة، وفیهم 

فضل،  و  علم  بر  عالوه  و  می زیسته  نیشابور  در  ابوالبرکات  که  می دهد  نشان  به روشنی  نیز  عبارات  این 
شهرتی در شاعری داشته است. همچنین مادر ابوالبرکات نیز از سادات افطسی، یعنی از نسل الحسن 
األفطس بن علی األطهر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب)علیهم السالم( بوده است. همچنین 
از سخنان ابن فندق بیهقی)م565ق( در لباب األنساب دانسته می شود که کنیۀ پدر وی، یعنی حسین 

9. عبـارت سـید بـن طـاووس چنیـن اسـت: »وأخبرنـی والـدی )رضـی اهلل عنـه(، عـن السـید أبـی علـی فخـار الموسـوی، عـن شـاذان بـن 
جبرائیـل القمـی، عـن الفقیـه محمـد بـن سـراهنک، عـن علی بـن عبدالصمد التمیمـی، عن والده، عن السـید أبی البـركات الجوری 
)بالـراء غیـر المعجمـة(، )عـن علـی بـن محمد( بن علـی القمی الخراز، قال: أخبرنـا محمد بن )عبداهلل( بن عبدالمطلب الشـیبانی، 

...« فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین)علیه السالم(. )ج 1، ص 156(
یاض العلماء، ج 3، ص 42؛ حسـن الصدر، تکملة أمل اآلمل، ج 3، ص  10. برای اشـاره به برخی از این اشـتباهات ر.ک به: افندی، ر

.535-534
11. التیمی البکری ]فخرالدین الرازی[، الشجرة المباركة فی النساب الطالبیة، ص 103.
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کنیۀ یکی از فرزندانش، یعنی محمد بن علی، ابوالحسن بوده است.12 بن جعفر، ابوعبداهلل بوده و 

گردان مشایخ و شا
کم اطالعی متأخران  کتب رجالی قدیم سـبب  عدم ورود نام ابوالبرکات علی بن الحسـین الحسـینی در 
یخی و حدیثی اندک اطالعاتی در  ی شده است. با این همه از البه الی منابع تار گردان و از مشایخ و شا
کـه خود نیازمند جسـتجوی بیشـتر و تکمیل اسـت. من در اینجا تنها به نام سـه  ایـن بـاب می تـوان یافـت 

ی اشاره می کنم. گرد و استاد و سه شا

شیخ صدوق 
ی ابوجعفـر محمـد بـن علـی بـن حسـین بـن موسـی بـن بابویـه قمـی معروف به شـیخ  معروف تریـن اسـتاد و
کـه امالـی خـود را در مشـهد رضوی بر او امال کرده اسـت. نخسـتین روایت  صـدوق)306-381 ق( اسـت 

در امالی صدوق چنین آغاز می شود:

أخبرنی سـیدنا الشـیخ الجلیل العالم ابوالحسـن علی بن محمد بن الحسـین القمی أدام اهلل 
تأییـده سـنة سـبع وخمسـمائة قـال أخبرنـا الشـیخ الفقیـه ابوالحسـن علـی بـن عبدالصمد بن 
محمـد التمیمـی رحمـه اهلل سـنة أربـع وسـبعین وأربعمائة قـال أخبرنا أبوبکـر محمد بن أحمد 
بن علی سنة ثالث وعشرین وأربع مائة والسید أبوالبركات علی بن الحسین الحسینی سنة 
سـت وعشـرین وأربع مائة رضی اهلل عنهما قاال حدثنا الشـیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن علی 
ثنتی عشرة لیلة بقیت من رجب  یه القمی رض یوم الجمعة ال بن الحسین بن موسی بن بابو

من سنة سبع وستین وثالث مائة قال حدثنا ... .13

که در سند برخی  کوتاه خود راجع به ابوالبرکات اظهار می دارد  عبداهلل افندی)م1130ق( در شرح حال 
که نشان  کتاب عیون اخبار الرضا )تألیف شیخ صدوق( نیز عبارتی آمده است  کهن از  از نسخه های 
می دهد ابوالحسن علی بن عبدالصمد التمیمی کتاب را از ابوالبرکات الخوزی ]صحیح: الجوری[ و او از 
کرده است. با این همه ذکر سال 541 برای زمان روایت تمیمی چه بسا از اشتباهات  شیخ صدوق روایت 

احتمالی نسخه باشد؛ چراکه وی بنا بر سند پیشین،  امالی صدوق را در سال 474 روایت کرده است.

و فـی أوائـل اسـناد عیـون أخبـار الرضـا علـی مـا فـی بعض النسـخ العتیقـة هکذا قـال: حدثنی 
الشـیخ الفقیـه العالـم ابوالحسـن علی بـن عبدالصمد التمیمی)رض( عنه فی داره بنیسـابور 
فـی شـهور سـنة احـدى و أربعیـن و خمسـمائة، قـال حدثنـی السـید االمـام الزاهـد ابوالبـركات 

بهـم الرئیـس اإلمـام ابوالحسـن محمـد بـن الرئیس ابی البركات علی بن ابی عبداهلل الحسـین بن جعفر بن محمد جور وكان  12. »ومـن أقار
لقاب و العقاب، ص 655. ابوالبركات مذكورًا مشهورًا«. ابن فندق، لباب النساب و ال

یه، امالی، ص 1. 13. ابن بابو



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ناتک یرریبکتان
128خینآ ش اسی  م اسا شرهخین9ن

الخـوزی)رض(، قـال حدثنـی الشـیخ االمـام الوحـد ابوجعفر محمد بن علی بن الحسـین بن 
یه الفقیه القمی مصنف هذا الکتاب)رض(.14 موسی بن بابو

خزاز قمی 
ی است، الشیخ ابوالقاسم علی بن محّمد بن علی الخّزاز  دیگر استاد ابوالبرکات که تقریبًا هم روزگار با و
الرازی القّمی معروف به خزاز قمی)محدود 400ه( مؤلف کفایة االثر اسـت. این نسـبت را از سـند روایتی 

که ابن طاووس نقل می کند:  درمی یابیم 
وأخبرنی والدی)رضی اهلل عنه( عن السید أبی علی فخار الموسوی، عن شاذان بن جبرائیل 
القمـی، عـن الفقیـه محمد بن سـراهنك، عن علی بـن عبدالصمد التمیمی، عن والده، عن 
السـید أبـی البـركات الجـوری )بالـراء غیـر المعجمـة(، عـن علـی بـن محمـد بـن علـی القمـی 

الخراز، قال ... .15 

که ابوالبرکات  کن قم بوده و در ری درگذشـته اسـت، به درسـتی نمی دانیم  که خّزاز رازی قمی سـا از آنجا 
کرده است. ی سماع حدیث  کجا از و جوری حسینی در 

ابوالعباس میکالی
میـکال  بـن  محمـد  بـن  عبـداهلل  بـن  علـی  بـن  اسـماعیل  ابوالعبـاس  ابوالبـرکات،  اسـتاد  سـومین 
میکالی)م362ق( است. به نوشتۀ شهاری در کتاب طبقات الزیدیة الکبری ابوالعباس میکالی دعای 
اسـتفتاح یـا ام داود را از ابویعلـی حمـزة بـن محمـد علـوی)م287ق( روایـت کرده و افـرادی دیگر از جمله 
ابواسحاق ابراهیم طرماحی، ابوالبرکات علی بن حسین علوی و ابومعاذ احمد بن علی میکالی این دعا 

کرده اند.  را از او روایت 

إسـماعیل بن علی بن عبداهلل بن محمد بن میکال المیکالی، ابوالعباس، الشـیخ الجلیل؛ 
وعنـه:  العلـوی.  محمـد  بـن  حمـزة  یعلـی  ابو داود  أم  وصـالة  االسـتفتاح  بدعـاء  أخبرنـا  قـال: 
إسـحاق الطرماحـی، وابوالبـركات علـی بـن الحسـین العلـوی، وابومعـاذ أحمـد بـن علـی  ابو

المیکالی.16 

که ابوالعباس میکالی در 362 هجری در نیشـابور درگذشـته اسـت، چنانچه ابوالبرکات در اواخر  از آنجا 
کمی  کرده باشد، در این صورت زمان تقریبی تولد ابوالبرکات را باید  عمِر ابوالعباس میکالی از او سماع 

زودتر از سال 345 دانست.

یاض العلماء، ج 3، ص 423. 14. افندی، تعلیقة أمل اآلمل، ص 190. همان، ر
15. ابن طاووس، فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین)علیه السالم(، ج 1، ص 156.

ید باهلل، طبقات الزیدیة الکبری، ج 1، ص 251-250. 16. الشهاری، ابراهیم بن القاسم بن االمام المؤ
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ابوالحسن تمیمی نیسابوری 
گردان ابوالبـرکات نخسـت بایـد از ابوالحسـن علـی بـن عبدالصمـد بـن محمـد التمیمـی یـاد  در میـان شـا
ی در سـال 426 هجری امالی شـیخ صـدوق را از ابوالبرکات  کـه بنـا بـر سـند آغازیـن کتـاب امالی و کنیـم 
کـرده اسـت. چنان کـه پیش تـر آوردیـم، ابوالبرکات علی بن الحسـین الحسـینی در 18 رجب سـال  سـماع 
کـرده و قریـب بـه پنجـاه سـال بعـد در سـال  367 هجـری ایـن کتـاب را در مشـهد از شـیخ صـدوق سـماع 
گرد  کـرده اسـت. شـا 426 هجـری آن را بـر ابوالحسـن علـی بـن عبدالصمـد بـن محمـد التمیمـی روایـت 
در  سـبزواری)زنده  نیسـابوری  ابوالحسـن  همـان  یـا  الّتمیمـی  عبدالّصمـد  بـن  علـی  یعنـی  ابوالبـرکات، 
گفتنی اسـت روایت علی بن عبدالّصمد الّتمیمی  گرد شـیخ طوسـی نیز بوده اسـت.  474ق( بعدها شـا
از ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین الحسـینی، از شـیخ صـدوق در منابـع متعـدد دیگـری از جملـه در آثـار 

قطب الدین راوندی نیز ذکر شده است.17

کم حسکانی  حا
گرد مهـم ابوالبـرکات، عبیـداهلل بـن عبـداهلل بـن احمـد بن محمـد بن احمد بن حسـکان القرشـی  دیگـر شـا
که ابراهیم بن  کم َحْسکانی )متوفای بعد از 470ق( است. از سندی  العامری النیسابوری معروف به حا
القاسـم بـن االمـام المؤیـد بـاهلل معـروف به شـهاری در کتاب طبقـات الزیدیة الکبری نقـل می کند، معلوم 
یافت  یـد بـن علـی« را از طـرق و افـراد مختلفی سـماع و در کـم حسـکانی »مجمـوع االمـام ز کـه حا می شـود 
کم حسـکانی می گوید  کـرده اسـت. یکـی از ایـن افـراد ابوالبـرکات علی بن الحسـین الجوری اسـت که حا
کردم  یک  بار ابوالبرکات آن را در خانه اش در »باب معمر« نیشابور بر من خواند و بار دیگر من بر او قرائت 

کتاب نگریست: و او در اصل 

ید بن علی« ابوسعد عبدالرحمن بن الحسن بن علی النیسابوری،  أخبرنی بـ »مجموع اإلمام ز
بـن  محمـد  بـن  عبـداهلل  بـن  محمـد  المفضـل  أبـا  أن  یسـمع،  وهـو  أصلـه  مـن  علیـه  بقراءتـی 
عبدالمطلـب الشـیبانی أخبرهـم بالکوفـة، وقـال فـی دعـاء االسـتفتاح المعـروف بدعـاء )أم 
كم ابی طاهر محمد بن أحمد بن محمد الحنیفی الفقیه المعروف  داود(، قال: قرأ علّیَ الحا
یعلی  بابن ماتی)رحمه هلل( ]فی داره[ سنه إحدى وأربعین وأربعمائة وأنا أسمع قال: حدثنا ابو

یسـد: »أخبرنـا الّشـیخ ابوالمحاسـن مسـعود بـن علـی بـن  17. مثـاًل قطـب راونـدی)م573ق( در قصـص االنبیـاء )در مـوارد مکـرر( می نو
یه، عن أبیه،  محمد الّصوابی، عن علی بن عبدالّصمد الّتمیمی، عن الّسـید ابی البركات علی بن الحسـین الحسـینی، عن ابن بابو
...«. نمونۀ دیگر سند روایاتی است كه نشان می دهد دو فرزنِد علی بن عبدالصمد التمیمی در شمار مشایخ قطب راوندی بوده اند: 
»أخبرنـا جماعـة منهـم اإلخـوان الّشـیخ محمـد وعلـی ابنـا علی بن عبدالّصمد، عن أبیهما، عن السـید ابی البركات علی بن الحسـین 
ِبیِهَما 

َ
ِمیِمی َعْن أ َمِد الّتَ ٌد َوَعِلی اْبَنا َعِلی ْبِن عبدالّصَ یه، ...«؛ »ُرِوی َعْن َجَماَعٍة ِمْنُهْم ُمَحّمَ الحسنی، عن الّشیخ ابی جعفر ابن بابو

ـیَخ َعِلی ْبَن 
َ

ِبـی َجْعَفـِر« )الخرائـج، ج 3، ص 1062-1063(؛ »فإن الّش
َ
َجـْوِزی َعـْن أ

ْ
ُحَسـیِن ال

ْ
َبـَرَكاِت َعـْن َعِلـی ْبـِن ال

ْ
ِبـی ال

َ
ـیِد أ َعـِن الّسَ

یُخ ابوَجْعَفِر 
َ

َثَنا الّش
َ

ُحَسیِنی َحّد
ْ
َجْوِزی ال

ْ
ُحَسیِن ال

ْ
َبَرَكاِت َعِلی ْبِن ال

ْ
ِبی ال

َ
یِد أ ِبیِه َعِن الّسَ

َ
ْخَبَرَنا َعْن أ

َ
ِمیِمی أ َمِد الّتَ ِد ْبِن عبدالّصَ ُمَحّمَ

ِبیِه ...«. )الخرائج، ج 2، ص 793-792(
َ
یِه َعْن أ ْبُن َباَبَو
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العلوی،وقال أیضا وقرأ علینا السید العالم ابوالبرکات علی بن الحسین العلوی بلفظه فی داره 
 وهو ینظر فی أصله«.18

ً
بباب معمر من أصله، ثم قرأته علیه بلفظی ثانیا

ید بن علی امری  که در این دوره، روایت و سماع آثار حدیثی و فقهی منسوب به ز ذکر این نکته جا دارد 
کم  یدی از سـوی حا عادی در میان ادیبان و محدثان نیشـابور به شـمار می رود و لزومًا بر اتخاذ مذهب ز
حسکانی یا ابوالبرکات حسینی داللت ندارد. در این دوره اغلب آثار مهم حدیثی فریقین و نیز آثار مهم 

ید بن علی در خراسان بزرگ در میان عالمان شیعه و سنی قرائت و سماع شده است. منسوب به ز

ابوالفضل بیهقی 
ابوالفضـل محمـد بـن حسـین بیهقی)370-456ق( مورخ و دیوان نویس بـزرگ دربار غزنوی را نمی توان از 
گردان ابوالبرکات قلمداد کرد. من نام او را در اینجا تنها بر پایۀ گزارشی که ابن فندق بیهقی)م565ق(  شا
آورده است ذکر می کنم. گزارش ابن فندق نشان می دهد که میان ابوالبرکات حسینی و ابوالفضل بیهقی 
رابطه دوسـتی خاصی برقرار بوده اسـت. وقتی در زمسـتان سـال 400 قمری نزدیک به 70 برف سـنگین در 
یـد و تـا یـک سـال بعـد سـبب قحطـی شـد، ابوالبـرکات از نیشـابور در نامـه ای بـه  نیشـابور و اطـراف آن بار
بیهقی در غزنین بیتی را بدین مضمون سروده است: مالیات ما به سمت شما اهل غزنین روانه است و 

برف های شما در نیشابور می بارد. این تقسیمی ناعادالنه است.

آنـگاه  افتـاد.  بـرف  نوبـت  هفـت  و  شسـت  أربعمائـة  سـنه  در  یـد:  گو ابوالفضـل  خواجـه  و 
سیدابوالبركات العلوی الجوری بمن نامه نوشت؛ این دو بیت اندر آنجا: 

خصصتــــــــم بهــــــــا فخــــــــرًا وِنلتم بهــــــــا عّزا»هنیئــــــــا لکم یــــــــا أهل غزنة قســــــــمًة

یــــــــرّد إلینــــــــا هــــــــذه قســــــــمٌة ضیــــــــزی«19َدراهمنــــــــا تجبــــــــی إلیکــــــــم وثلُجُکم 

كه غله را آفت  كه در سنه احدى و اربعمائه افتاد، در نیشابور از این سبب بود  و آن قحط 
رسید از سرما، و این قحط در خراسان و عراق عام بود و در نیشابور و نواحی آن سخت تر، 
كسرى  و  صدوهفت هزار  خالیق  از  بود  شده  ک  هال نیشابور  در  كه  آمد  حساب  به  آنچه 
كردند و  باز  گورها  ید جمله  گو كتاب یمینی بیارد،  العتبی در  ابوالنصر  خلق بود، چنانکه 
كه مادران و پدران فرزندان را  استخوان های دیرینه مردگان بکار بردند و به جایی رسید حال 
یادت  ى ز ز از محله و یش اثبات كند كه هر رو یخ خو بخوردند و امام ابوسعد خرگوشی در تار

ید باهلل، طبقات الزیدیة الکبری، ج 2، ص 82. 18. الشهاری، ابراهیم بن القاسم بن االمام المؤ
19. ایـن دو بیـت را پیش تـر ثعالبـی نیـز در یتیمـة الدهـر )ج 5، ص 182( بـا اندكـی اختـالف ذكـر كـرده اسـت، امـا نقـل ابن فنـدق دقیق تر 

می نماید.
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گورستان نقل افتادى.20 از چهارصد مرده به 

شعر و نثر ابوالبرکات
ی و نیـز متأخـران قریحـه و ذوق ادبـی در  یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای ابوالبـرکات در سـخن معاصـران و
نظـم و نثـر عربـی و فارسـی بـوده اسـت. از سـایر آثـار ادبـی و علمـی او تقریبًا چیـزی نمی دانیم، امـا آقابزرگ 
گـو آنکه اطالعی  طهرانـی از دیـوان او بـا عنـوان دیـوان علـی بن الحسـین النیشـابورى او شـعره یاد می کند؛ 
از نسـخۀ آن نمی دهـد.21 ثعالبـی، عتبـی، تیمـی بکـری، قاضـی عزیزالدیـن مـروزی ازوارقانـی، ابـن فنـدق 
بیهقـی، ابـن  عنبـه و اغلـب متأخـران بـه ایـن ویژگی او اشـاره کرده و آن را بسـیار برجسـته خوانده اند. بیان 

بعضی از اقوال ایشان در این مقام مناسب می نماید. ثعالبی می گوید: 
َیُقول شعًرا صادرًا َعن طبع شِریف وفکر لطیف.22  َو

ُعتبی می نویسد: 
قـد جمـع اهلل لـه بیـن دیباجتی النظـم والنثر، فنثره منثـور الریاض جادتها السـحائب، ونظمه 

منظوم العقود زانتها النحور والترائب.23 

تیمـی بکـری از او بـا عنـوان »السـید األدیـب العالـم الفاضـل الشـاعر ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین«24 یـاد 
ی به کار می برد  می کنـد. قاضـی عزیزالدیـن مـروزی ازوارقانی تنها دو وصف »الشـاعر االدیـب«25 را برای و

و بعدها صنعانی چنین می افزاید: 
فاضـل أّیـد البالغـة تأییـد جـده و كان كالسـیف ال یـأوی الحکـم إلی غیر حّده، فی شـعره من 

كنی بأبیه و الکمال صفته برغم ابن النبیه.26

دو هم عصـر ابوالبـرکات، یعنـی ثعالبـی و ُعتبـی بیشـترین نظـم و نثـر ادبـی را نقـل کرده اند. ُعتبی بیشـتر از 
نثـر فخیـم ابوالبـرکات ذکـر می کنـد و ثعالبـی نمونه های بیشـتری از نظم او را مـی آورد. نمونه ای از نثر عربی 

ی بسنده می کنیم. ابوالبرکات را پیش تر آوردیم. در این بخش به ذکر چند بیت از اشعار عربی و

أســــــــتاری  تهتــــــــك  أســــــــراریمدامعــــــــی  ــــــــاس  الّنَ َبیــــــــن  تعلــــــــن 

البــــــــکا ن 
َ
أ غیــــــــر  ِبــــــــی  َمــــــــا  إقــــــــراریأْنکــــــــرت  ْقــــــــَراِر  ِ

ْ
ِباإل قــــــــرر 

یخ بیهق، ص 176-175. 20. ابن فندق، تار
ى أو شعره، وهو السید الشریف ابوالبركات علی بن الحسین بن جعفر بن محمد المنتهی الی  21. »دیوان علی بن الحسین النیشابور

یعة، ج 9، ص 742( محمد الدیباج بن االمام الصادق«. )آقابزرگ طهرانی، الذر
22. الثعالبی، یتیمة الدهر، ج 4، ص 185-184.

23. العتبی، الیمینی، ص 444؛ نیز ر.ک به: ابن عنبه، عمدة االنساب، ص 249-248.
24. محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی البکری ]فخرالدین الرازی[، الشجرة المباركة فی النساب الطالبیة، ص 103.

زی ازوارقانی، الفخری فی أنساب الطالبیین، ص 39 25. قاضی عزیزالدین مرو
26. الصنعانی، نسمة السَحر بذكر َمن تشیع و َشَعر، ج  2، ص 365.
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***
ْیــــــــَس ِفــــــــی مثلــــــــه 

َ
ْحَبْبــــــــت خشــــــــفا ل

َ
َعــــــــارأ

ْ
ال مــــــــن  َعــــــــار 

ْ
ال تحمــــــــل   

***
َطاِئــــــــر  إبریقنــــــــا  َمــــــــا  ّنَ

َ
بمنقــــــــارَكأ یاقوتــــــــا  یحمــــــــل 

***

َتــــــــت 
َ
أ لمــــــــا  ْوض  الــــــــّرَ یــــــــح  ر ن 

َ
عطــــــــارَكأ مســــــــك  علینــــــــا  فتــــــــت   

***

عینــــــــه  بألحــــــــاظ  ســــــــحار  البــــــــان أملوداوأغیــــــــد  مــــــــن  تثنیــــــــه  لــــــــی  حکی 

***

ة 
َ
ْیل

َ
ْبــــــــح ل والعــــــــوداســــــــلخت بذكــــــــراه َعــــــــن الّصُ والنــــــــای  والــــــــکأس  أنادمــــــــه   

***

عنقــــــــوداتــــــــرى أنجــــــــم الجــــــــوزاء والنجــــــــم َفْوقَها  لیقطــــــــف  كفیــــــــه  كباســــــــط   

***

المــــــــل  َناقــــــــص  ــــــــن 
َ

الّظ الخجــــــــلمکــــــــذب  دم  َخــــــــّده  مــــــــن  یقطــــــــر 

وجنتــــــــه  فــــــــص  ینفــــــــض  للقبــــــــلیــــــــَکاد  حَیــــــــاء 
ْ
ال عــــــــالُه  ِإذا 

***

دُكــــــــم 
َ

ْوال
َ
أ تــــــــراك  ال عصَبــــــــة  وبلقیــــــــسَیــــــــا  حســــــــن 

ْ
ال ُیوُســــــــف  مــــــــن 

ى  الــــــــور وتــــــــردی  تحیــــــــی  ِإْبِلیــــــــسألحاظکــــــــم  فْتَنــــــــة  وحســــــــنکم 

قربکــــــــم  َفِفــــــــی  منــــــــی  ُبــــــــوا  تقر  
َ

والکیــــــــسال َمــــــــْرء 
ْ
ال دیــــــــن  َهــــــــاَلك 

***

یًحــــــــا  ر ْیــــــــد  للّصَ ركبــــــــت  ــــــــی  ّنِ
َ
والســــــــهولَوَكأ بحزنهــــــــا  ُیَباِلــــــــی   

َ
ال



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ناتک یرریبکتان
خینآ ش اسی  م اسا شرهخین9ن 133

بهیــــــــم  لیــــــــل  مثــــــــل  ــــــــْون 
َّ
الل وحجــــــــولأدهــــــــم  ة  غــــــــّرَ مــــــــن  صبــــــــاح  ِذی 

كالبســــــــط طیا  َبِســــــــیط 
ْ
عجــــــــولَفُهــــــــَو یطــــــــوی ال رجلــــــــی  و َطالــــــــب  بَیــــــــدی   

***
ســــــــبقا  قد  ِمْنُه  َوعــــــــدًا  ینجــــــــز  ــــــــْیخ  ُغْصــــــــن مــــــــن إفضالــــــــه الورقاالّشَ

ْ
ْیــــــــَس ال

َ
 َول

ــــــــی غریــــــــق ببحــــــــِر المطــــــــل منتظــــــــر   َحاال تکشــــــــف عنــــــــی المــــــــوج والغرقا27ِإّنِ

ی چیزی نقل  که ثعالبی به سبب دلبستگی شدید به زبان و ادب عربی از ابیات فارسی و روشن است 
نمی کنـد، امـا یـک بیـت باقی مانـده از او در دو نسـخه از قرآن هـای وقف شـده اش بـر حـرم رضـوی نشـان از 
کنـون تنهـا یک بیت فارسـی از او می شناسـیم که بـه خط خودش در  تسـلط او بـر نظـم فارسـی نیـز دارد.28 ا

کنار وقف نامۀ جزوه های قرآنی اش بر حرم رضوی، به جا مانده است. )تصویر ش 15(

ُكراَســــــــه ایــــــــن  بــــــــدزده  كــــــــی  هــــــــر  بتاَســــــــهای  مــــــــرگ  بَدهــــــــد  ایــــــــزْدْش   

یند، باید  ی این بیت به خط خود او این دو نسخۀ باقی مانده از دست نویس فارسی ابوالبرکات را که حاو
که از سال 421 قمری بر جای مانده اند. قدیمی ترین دست نوشته از شعر فارسی بدانیم 

فرزندان و اعقاب
ی سـخنی نگفته انـد. یکـی دو قـرن بعـد تیمـی بکـری )قـرن ششـم( و  معاصـران ابوالبـرکات از فرزنـدان و
قاضـی عزیزالدیـن مـروزی ازوارقانـی )متولد 572ق( اظهار داشـته اند که فرزنـدان و اعقاب ابوالبرکات در 
ی را باید ابوالحسـن محمد بن علی بن الحسـین بدانیم  نیشـابور فراوان اند.29 تنها فرد قطعی از فرزندان و

که ابن فندق در لباب االنساب از او با نام »السید االمام« یاد می کند: 
بهـم الرئیـس اإلمـام ابوالحسـن محمـد بـن الرئیـس ابی البـركات علـی بـن ابی عبداهلل  و مـن أقار

الحسین بن جعفر بن محمد جور وكان ابوالبركات مذكورًا مشهورًا.30 

ابن فندق همچنین از یکی دیگر از اقارب ابوالبرکات علی بن الحسـین الحسـینی با عنوان »ابوالبرکات 
که نسب او نیز به جعفر بن محمد جور می رسد:  محمد بن الحسین« یاد می کند 

27. ثعالبـی، یتیمـة الدهـر، ج 4، ص 184-186؛ بـرای نمونه هایـی بیشـتر از اشـعار ابوالبـركات ر.ک بـه: یتیمـة الدهـر، ج 5، ص 181-
184؛ خاص الخاص، ص 214.

یر ش 15(. كتابخانۀ آستان قدس رضوی، قرآن ش 1501؛ جزوۀ قرآنی ش 3329 )تصو  .28
29. »منهم: السـید ابوالبركات الشـاعر االدیب بنیسـابور علی بن الحسـین بن علی بن جعفر بن محمد الجور و له عقب و اخوه أعقبوا« 
زی ازوارقانی، الفخری فی أنسـاب الطالبیین، ص 39(. »وبنیسـابور من عقب ابی عبداهلل جعفر: السـید الدیب العالم الفاضل  )مرو
الشـاعر ابوالبـركات علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن جعفـر بـن محمـد الجـور، وأمـه أفطسـیة، وفیهـم كثـرة بنیسـابور«. )التیمـی البکری 

]فخرالدین الرازی[، الشجرة المباركة فی النساب الطالبیة، ص 103(
قاب و العقاب، ص 655. 30. ابن فندق، لباب االنساب و اال
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ابوالبركات محمد بن الحسین بن السید اإلمام ابی عبداهلل علی بن السید اإلمام ابی البركات 
محمد بن الحسـین بن ابی الحسـن علی بن محمد بن جعفر بن محمد جور بن الحسـین بن 

علی الحارض بن محمد الدیباج بن جعفر بن محمد الصادق رضی اهلل عنهما. 

ی از اعقـاب و فرزنـدان ابوالبـرکات حسـینی نیسـت، امـا جـد مشـترک  کـه و ایـن َنَسـب نشـان می دهـد 
گفتۀ ابن فندق بیهقی ابوالبرکات محمد در سـال 525 هجری در نیشـابور درگذشـته و قبر  داشـته اند. به 

او در »سکة الکرماتین« است.31

در ایـن میـان، داده هـای متأخـر سـیدعلیخان مدنـی)م1120ق( در الدرجـات الرفیعـة را بایـد مخـدوش و 
ی پـس از ذکـر بخش هایـی از نظـم و نثـر ابوالبـرکات بـه نقل از کتـاب ُعتبی)م427ق(  نادرسـت بدانیـم. و

می افزاید: 
او  فرزنـد  بـود.  نیشـابور  كن  سـا غزنـوی)361-421ق(  محمـود  سـلطان  زمـان  در  ابوالبـركات 
حسـین در عهـد خالفـت مهتـدی عباسـی بـه بغـداد رفـت و خالفـة المعتمـد بـاهلل را نیـز درک 
كرد؛ در بغداد وفات یافت و قبرش همان جا شناخته شده است. فرزند او جعفر بن الحسین 
بـن علـی مدتـی پـس از پـدر در بغـداد مانـد و سـپس راهـی دیـار فـارس شـد و در شـهر همـدان 
گزید و همان جا صاحب فرزند شد. فرزند او الحسین بن جعفر بن الحسین بن علی  سکنی 
ین رفت و در آنجا ماندگار شـد. او  مدتی پس از درگذشـت پدر در همدان ماند. سـپس به قزو

كرد و در 105سالگی وفات یافت.32  عمری دراز 

منبـع ایـن اطالعـات به درسـتی روشـن نیسـت؛ نـه نـام این فرزنـدان و اعقـاب ابوالبرکات و محل سـکونت 
ایشـان می توانـد دقیـق باشـد و نـه معاصرت ایشـان بـا دو خلیفۀ عباسـی )المهتـدی و المعتمد( صحیح 
می نماید؛ چه المهتدی )حکومت: 255-256ق( و المعتمد )حکومت: 256-279ق( یک قرن پیش 

از خود ابوالبرکات علی بن الحسین درگذشته اند.
همچنین بیهقی در آغاز کتاب خود از ابوالبرکات الخوزی ]صحیح: الجوری[ در شمار »ذکر من صنف 
یادی از افراد ایـن خانواده به ابوالبرکات  فـی علـم االنسـاب فـی البلـدان« یاد می کند.33 از آنجا که شـمار ز
ی از ایـن فرد را  مشـهور بوده انـد )چنا ن کـه در خـود همیـن کتـاب آمـده اسـت(، نمی تـوان به درسـتی مـراد و

کرد. تعیین 

31. همان جا.
رد  32. »و كان هـذا السـید فـی زمـن السـلطان یمیـن الدولـة محمـود بـن سـبکتکین ینـزل نیشـابور و ابنه الحسـین بن علی بن الحسـین و
بغـداد فـی خالفـة المهتـدى و ادرك خالفـة المعتمـد و توفـی ببغـداد فی خالفته و قبره ببغداد ظاهر و ابنه جعفر بن الحسـین ابن علی 
اقام ببغداد بعد موت أبیه مدة ثم انتقل الی الجبل و وقع اختیاره علی همدان فاتخذها دار مقام و أولد بها و ابنه الحسـین بن جعفر 
كان من المعمرین مات و له مائة و خمس  ین و اتخذها دار مقام و  بن الحسین بن علی اقام بهمدان بعد موت أبیه ثم أنتقل الی قزو

سنین رحمه اهلل«. )سیدعلیخان مدنی، الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعه، ج  1، ص 502(
لقاب و االعقاب، ص 185. 33. ابن  فندق، لباب االنساب و اال
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ابوالبرکات های دیگر
کتـب انسـاب و تبارشناسـی  کنیـۀ بسـیاری از عالمـان و ادیبـان شـیعه و سـنی بـوده اسـت.  ابوالبـرکات 
سـادات نشـان می دهند که ابوالبرکات لقب بسـیاری از سـادات بوده اسـت.34 در اینجا من تنها به چند 
عالم شـیعه اشـاره می کنم که کنیه و اشـتهار آنها ممکن اسـت سـبب خلط ایشـان با ابوالبرکات علی بن 

الحسین الحسینی شود.

کن همان جا بوده است. نامش  ی اهل مدائن و سا الف( ابوالبرکات العلوی االفطسی، علی بن الحسن: و
یخ بغداد آمده است.35 در تار

ب( ابوالبـرکات المشـهدی )457- 541 ق(: محمـد بـن اسـماعیل بـن الفضـل معـروف بـه ابوالبـرکات 
کتـاب نقـض36 بـا عنـوان »السـید ابوالبـرکات  ی در  کن سـناباد و طـوس بـوده اسـت. نـام و المشـهدی سـا
الحسینی بمشهد الرضا علیه و علی آبائه السالم« آمده است. یاقوت حموی او را »ابوالبرکات الحسینی 
کر او را »ابوالبرکات الحسـینی المشـهدی« خوانده اند.38 منتجب الدین رازی از او  العلوی«37 و ابن عسـا
ی  با عنوان »السید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل المشهدی«، فقیه، محدث و ثقه یاد می کند.39 نام و

در آثار حدیثی و رجالی شیعه فراوان آمده است.

گزارش می کند:  ی را چنین  ج( السید االمام الزاهد ابوالبرکات الجوری العلوی: ابن فندق نسب و

السید اإلمام الزاهد مجدالدین ابوالبركات العلوی هو ابوالبركات الفضل بن علی بن الفضل 
بن الطاهر بن المطهر بن محمد بن عیسی بن محمد مضیرة بن جعفر بن عیسی بن علی بن 
ین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب)علیهم السالم(.40  الحسین الصغر بن ز

کیـد بـر توانایـی ایـن ابوالبـرکات در نظـم و نثـر تـازی و پارسـی، نمونه هایـی از شـعر فارسـی و  ی ضمـن تأ و
ی در اثـر دیگـر خـود، لبـاب االنسـاب بـا تجلیـل فـراوان از زهـد،  یـخ بیهـق ذکـر می کنـد. و عربـی او را در تار
کـه پیش تـر در وشـاح دمیـة القصـر نقـل  سـیادت و ادب و شـاعری او نمونه هایـی از شـعر او را ذکـر می کنـد 
کـرده بـوده اسـت.41 ابـن فنـدق بیهقـی همچنیـن هنـگام پرداختن بـه احوال السـید ابی القاسـم العریضی 
النیشـابوری )السـید جمال الدین ابوالقاسـم علی بن محمد بن علی بن ابی ابراهیم الحسـن بن علی بن 

34. برای نمونه: ابن فندق، لباب االنساب، جاهای متعدد.
یخ بغداد، ج 18، ص  213. 35. الخطیب البغدادی، تار

ینی، نقض، ص 210. 36. عبدالجلیل رازی قزو
37. یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج 3، ص 259.

كر، معجم الشیوخ، ج 2، ص 893. 38. ابن عسا
39. منتجب الدین الرازی، فهرست، ص 106.

یخ بیهق، ص 246. 40. ابن  فندق، تار
41. ابن  فندق، لباب االنساب، ص 655-653.
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جعفـر بـن عیسـی بـن محمـد بـن علـی بـن جعفـر الصـادق بـن محمـد بـن علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن 
ابی طالب)رضی اهلل عنهم( می نویسد: 

یة من بنات السید الزاهد ابی البركات الجوزی.42  وأم السید ابی القاسم العریضی علو

الزاهـد  السـید  دختـری  نـوۀ  نیشـابوری)م562ق(  عریضـی  ابوالقاسـم  کـه  معناسـت  بـدان  سـخن  ایـن 
مجدالدین ابوالبرکات الجوزی است.

گرد ابوعلی رودباری است  ی از شا د ْبن الُحَسین العلوی: به نوشتۀ ذهبی و د( ابوالبرکات هبة اهَّلل ْبن ُمَحّمَ
کرده است.43 و زاهر بن طاهر الشحامی از او روایت 

هـ( ابوالبرکات محمد بن الحسین بن ابی عبداهَّلل الجوزی النیشابوری )م525ق(: او از هم تباران ابوالبرکات 
ی جد مشترک دارد. ابن فندق نسب او را نیز به جعفر بن محمد  علی بن الحسین الحسینی است و با و

جور می رساند: 
ابوالبركات محمد بن الحسین بن السید اإلمام ابی عبداهلل علی بن السید اإلمام ابی البركات 
محمد بن الحسـین بن ابی الحسـن علی بن محمد بن جعفر بن محمد جور بن الحسـین بن 

علی الحارض بن محمد الدیباج بن جعفر بن محمد الصادق)رضی اهلل عنهما(. 

به گفتۀ ابن فندق بیهقی، ابوالبرکات محمد در سال 525 هجری در نیشابور درگذشته و قبر او در »سکة 
الکرماتین« است.44

قرآن ابوالبرکات
کـه بخش هایی از نسـخه ای سـی پاره از قرآنـی به خط و با وقف نامـۀ ابوالبرکات  در آغـاز ایـن مقـال آوردیـم 
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـر جـای مانـده اسـت. ابوالبـرکات تمامـی اجـزای ایـن قـرآن  حسـینی در 
سی پارۀ خود را در ماه رمضان سال 421 بر حرم رضوی وقف کرده است. در پایان تمام اجزای هجده گانۀ 
باقی مانده از قرآن نخسـت نام کاتب به این صورت ذکر شـده اسـت: »کتبه ابوالبرکات علی بن الحسـین 
الحسـینی«، امـا کاتـب نمی گویـد کـه آن را در چـه زمانـی کتابـت کرده اسـت. با این همه بـا توجه به وقف 
کتابت  یخ،  ی اندکی پیش از این تار کامل در رمضان سـال 421 قمری احتمال دارد و این قرآن سـی پارۀ 

آن را به اتمام رسانده باشد.

کتابخانه هست. وجود عبارت »کتبه ابوالبرکات علی  کنون 18 جزء از این قرآن در  بنا بر جستجوی من ا
بـن الحسـین الحسـینی« بـر بـرگ پایانـی تمام آنها نشـانی صریـح از نام کاتب دارد و در آغـاز اغلب آنها نیز 

42. همان، ص 583.
یخ االسالم، ج 10، ص 135. 43. ذهبی، تار

لقاب و االعقاب، ص 655. 44. ابن  فندق، لباب االنساب و اال
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وقف نامـه ای تقریبـًا یکسـان بـه امضـای ابوالبـرکات در مـاه رمضـان سـال 421 قمـری نوشـته شـده اسـت. 
ایـن جـزوات را بایـد بـه یـک قـرآن سـی پارۀ واحـد متعلق دانسـت که در تمـام آنها ویژگی های فوق مشـترک 
و تقریبـًا یکسـان اسـت. ایـن جـزوات بـا خـط کوفـی متأخـر و متمایـل بـه نسـخ و بـا اعراب گـذاری کامـل با 
ی شش  کاغذ به رنگ حنایی و به اندازۀ 17*11 سانتی متر حاو روش خلیل بن احمد در اوراقی از جنس 
کـه در گذر زمان چـه اتفاقی  سـطر کتابـت شـده اند. از 12 جـزوۀ دیگـر ایـن قـرآن اطالعی در دسـت نیسـت 
ی جزء بیسـتم  گانه ای )ش 3333( حاو کنار این هجده پارۀ قرآنی جزوۀ جدا برای آنها افتاده اسـت. در 
کـه در آغـاز آن، وقف نامـه ای کوتـاه منتسـب بـه ابوالبـرکات علـی بن الحسـین الحسـینی  قـرآن نیـز هسـت 
می یابیـم.45 همچنیـن در انتهـای نسـخه آمـده اسـت: »قـرأُت و صّححـُت بحمـد اهلل و توفیقـه«. خط این 
کهن نسخ مخلوط با  کوفی را در خود ندارد و باید آن را یکی از نمونه های  نسخه هیچ نشانی از آثار خط 
محقق دانسـت.46 اندازۀ برگه های این نسـخه کمی کوچک تر از سـایر جزوات و حدودًا 16*10 سـانتی متر 

است. جدول زیر تفاوت این تک جزوۀ قرآنی را با سایر جزوات هجده گانۀ ابوالبرکات نشان می دهد.

سطح نوشتهاندازه برگهنوع خطمحتوای قرآنیقرآن های ابوالبرکات

گانه حاوی اجزای مختلف، از جمله جزء 20 جزوات 18 
11*6 سم17*11 سمكوفی متأخرقرآن

12*7 سم16*10 سمنسخ+محققجزء 20 قرآنجزوه 3333

کوفـی ابوالبـرکات بـه معرفـی، بررسـی و  در اینجـا بـا توجـه بـه یکسـانی و پیوسـتگی جـزوات هجده گانـۀ 
کـه در اصـل یک قرآن کامـل را تشـکیل می داده اند. از  یـم  تحلیـل یکپارچـۀ ایـن هجده پـارۀ قرآنـی می پرداز
این هجده پاره یکی با شـمارۀ ردۀ »قرآن 1501« در موزۀ آسـتان قدس رضوی و باقی آنها با عنوان »جزوات 
کتابخانۀ آستان قدس نگهداری می شوند. جدول  قرآنی« با شماره های مختلف در بخش مخطوطات 
زیـر نشـان دهندۀ اجـرای مختلـف هجده گانـۀ قـرآن ابوالبـرکات، محتـوای هـر یـک، آغـاز و انجـام نسـخه و 

تعداد برگ های هر نسخه است.

جدول مشخصات اجزای قرآنی وقف شده از سوی ابوالبرکات حسینی بر حرم رضوی
انتهای نسخهابتدای نسخهبرگشمارۀ نسخهمحتوای نسخه

43جزوۀ 7035جزء 11
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )فاتحة 1(
كانوا یعملون )بقره: 141( عما 

45. متـن ایـن وقف نامـه چنیـن اسـت: »وقـف مؤبـد و سـبیل مخلـد وقفـه | ابوالبـركات علـی بن الحسـین الحسـینی | علی مشـهد االمام 
علی بن موسی الرضا | علیه السلم«.

 بیش از یک بـار قرآن هایی سـی پاره را 
ً

46. تفـاوت دسـتخط جـزوۀ قرآنـی 3333 بـا سـایر جـزوات نشـان می دهـد كـه ابوالبـركات احتمـاال
كرده است. بنابراین از یکی از قرآن های وی هجده پاره و از دیگری یک پاره باقی مانده است. كتابت و بر حرم رضوی وقف 
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انتهای نسخهابتدای نسخهبرگشمارۀ نسخهمحتوای نسخه

سیقول السفهاء )بقره 142 (56جزوۀ 3324جزء 22
 و انک لمن المرسلین 

)بقره: 252 (

62جزوۀ 3325جزء 34
 و اذ اخذ اهلل میثاق 

)آل عمران 81 (
كان غفورا رحیما )نساء: 23 (

59جزوۀ 3326جزء 45
 و المحصنات من النساء

 )نساء 24 (
 وكان اهلل شکرا علیما 

)نساء: 147 (

فی طغیانهم یعمهون )انعام: 110 (و اذا سمعوا ما انزل )مائده 83 (63جزوۀ 3327جزء 57

و لو اننا نزلنا الیهم )انعام 111 (54قرآن 1501جزء 68
 من آمن به و تبغونها 

)اعراف: 86 (

اال یجدوا ما ینفقون )توبه: 92 (و اعلموا انما غنمتم )انفال 41 (56جزوۀ 3328جزء 710

62جزوۀ 3329جزء 812
كتاب احکمت  بسمله الر 

 )هود 1 (
كید الخائنین   الیهدی 

)یوسف: 52 (

بسمله. الر تلک آیات )حجر 1(54جزوۀ 7جزء 914
 و الذین هم محسنون 

)اسراء: 129 (

64جزوۀ 3330جزء 1016
 قال الم اقل لک انک

 )كهف 75 (
و من اهتدی )طه: 135 (

61جزوۀ 3331جزء 1118
بسمله. قد افلح المؤمنون 

)مؤمنون 1 (
كان ربک بصیرا )فرقان: 20 ( و 

یة )نمل 52 (60جزوۀ 3332جزء 1220 یعلم ما تصنعون )عنکبوت: 45 (فتلک بیوتهم خاو

كریما )احزاب: 31(و ال تجادلوا )عنکبوت 45(60جزوۀ 6جزء 1321 رزقا 

مثوی للکافرین )زمر: 32 (و ما انزلنا علی قومه )یس 28 (62جزوۀ 3334جزء 1423

بظالم للعبید )فصلت: 46 (و الذی جاء بالصدق )زمر 33 (57جزوۀ 3335جزء 1524

یات 31 (60جزوۀ 3336جزء 1627 ذو الفضل العظیم )حدید: 29(قال ما خطبکم ایها )ذار

60جزوۀ 3337جزء 1728
 بسمله قد سمع اله قول

 )مجادله 1 (
وكانت من القانتین )تحریم: 12 (

یقاتلون فی سبیل اهلل )مزمل:20(قدر ثم ...ثم عبس )مدثر20(2347جزوۀ 7034جزء 1829

یة )نمل 52 (47جزوۀ 3333جزء 1920 فتلک بیوتهم خاو
و اهلل یعلم ما تصنعون 

)عنکبوت: 45 (

راق جزء و آغاز و انجام آن نیز  47. از این جزء تنها پاره هایی از سور ُملک، معارج، نوح، جن، مزمل و مدثر باقی مانده است. ترتیب او
ین و انجامۀ پایانی است. كه اكنون فاقد وقف نامۀ آغاز یخته است. این تنها جزء از قرآن ابوالبركات است  به هم ر
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یر 1: پایان نسخۀ ش 3325 با رقم ابوالبركات  یر 2: پایان نسخۀ ش 6 با رقم ابوالبركاتتصو  تصو
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یر 3: پایان نسخۀ ش 7035 با رقم ابوالبركات )جزء نخست قرآن( تصو
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یر 4: بخشی از آیات سورۀ مؤمنون مطابق با قرائت  تصو
یعقوب در نسخۀ ش 3331 ابوعمرو و
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كه نام  یر 5: آغاز سورۀ فصلت در جزوۀ ش 3335  تصو
سوره را مطابق سنت قدیم »السجدة« نوشته است.
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یر 6: وقف نامۀ متفاوت در آغاز جزوۀ متفاوت  تصو
به شمارۀ 3333 

یر 7: پایان جزء بیستم در نسخۀ شمارۀ 3333   تصو
با خط متفاوت
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كاتب در  یر 8: نمونه ای از دستخط  تصو
جزوۀ متفاوت شمارۀ 3333
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وقف نامه های ابوالبرکات
کتابت شده است. متن  در آغاز تمامی جزوات قرآنی ابوالبرکات وقف نامه ای با مضمون تقریبًا یکسان 
این وقف نامه ها تفاوت هایی اندک با هم دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، اما ویژگی مشترکشان 
کاتب اجزای سی گانۀ این  کاتبه ابوالبرکات« به روشنی می گویند  که با عبارت »وقفه و سبله  این است 
قرآن، خود ابوالبرکات بوده است.48 به جز دو مورد، دستخط تمام این وقف نامه ها عینًا همان دستخط 

کاتب در ترقیم پایانی تمام نسخه هاست. کتابت متن قرآن و نیز مشابه با دستخط  به کاررفته در 

از میـان وقف نامه هـا نخسـتین وقف نامـه در جـزء یکـم )جـزوۀ ش 7035( و جـزء بیست و هشـتم )جـزوۀ 
 از بیـن رفتن برگ 

ً
ش 3337( بـا خطـی متفـاوت و غیرکوفـی نوشـته شـده اسـت.49 دلیـل این امـر احتماال

کـه بعدهـا از سـوی فـردی دیگـر مضمـون وقف نامـه بـا انشـایی متفـاوت  نخسـت آنهـا در طـول زمـان بـوده 
مجددًا نوشـته شـده اسـت.50 )تصویر ش 11( در انتهای این دو نسـخه نیز مجددًا با دسـتخطی متفاوت 
از سـایر جـزوات، عبـارت »کتبـه ابوالبـرکات علـی بـن الحسـین الحسـینی« آمـده اسـت. )تصویـر ش 13( 
همچنین وقف نامۀ آغازین جزء بیست ونهم )جزوۀ ش 7034( همراه با برگ های آغازین نسخه از میان 

رفته و تجدید نشده است.

کامل وقف نامۀ ابوالبرکات در آغاز جزءهای قرآنی اش چنین است: متن 
ه | كاِتُبـه أبوالبـركات علـی مشـَهد | االمـام ابی الحسـن 

َ
ل ـٌد وَقَفـُه و سـّبَ

َّ
وقـٌف مؤبـٌد و سـبیلٌ مخل

َمه | 
َّ
 و طلبـًا ِلثوابـه و َسـل

علـی بـن موسـی الرضـا | علیـه السـلم ابتغـاًء ِلَمرضـاِت | اهلِل عـّزَ و جـلَّ
ِة َو الَمسجِد | و ذلَک فی َشهر  إلی علی بن َحسولة علی أن یُکوَن فی | یِده و ال ُیخَرُج ِمَن الُقّبَ

یر ش 9( َرَمضان َسنة إحدی و عشرین | و أرَبعمأیة. )وقف نامۀ جزوۀ ش 3324؛ تصو

ه | كاِتُبـه أبوالبـركات علـی مشـهد | االمـام ابی الحسـن 
َ
ل ـٌد وَقَفـُه و سـّبَ

َّ
وقـٌف مؤبـٌد و سـبیلٌ مخل

َمه | 
َّ
 و طلبـًا ِلثوابـه و َسـل

علـی بـن موسـی الرضـا | علیـه السـلم ابتغـاًء ِلَمرضـاِت اهلِل | عـّزَ و جـلَّ
ِة َو الَمسجِد | و ذلَک فی َشهر  إلی علی بن َحَسْولة علی أن یُکوَن | فی یِده و ال ُیخَرُج ِمَن الُقّبَ

یر ش 10( َرَمضان َسنة إحدی و عشرین | و أرَبعمأیة. )وقف نامۀ جزوۀ ش 3334؛ تصو

کاتب آن را بر »أن یکوَن« عطف نمی کند.  که نشان می دهد  در تمام وقف نامه ها »ال ُیخَرُج« به رفع آمده 
از وقف نامه هـا )مثـاًل در جـزوۀ 3328(  انـدک تفاوت هـا در متـن وقف نامه هـا چنیـن اسـت: در برخـی 
کلمۀ »مرضات« در جزوۀ ش 3331   و طلبًا ِلثوابه« نیامده است. 

َ
عبارت »ابتغاًء ِلَمرضاِت اهلِل عّزَ و جّل

كلمۀ »كاتبه« تنها در وقف نامۀ جزوۀ ش 7 )جزوۀ چهاردهم قرآن( نیامده است.  .48
49. وقف نامۀ جزوۀ ش 3337 ظاهرًا به قلم فردی به نام محمد بن محمد بن ابی القاسم با خط نسخ تجدید شده است.

50. »وقف علی مشهد االمام علی بن موسی صلوات اهلل علیه | ال یباع و ال یوهب و ال یورث | و ال یخرج من المشهد و المسجد | فمن 
بدله بعد ما سمعه فانما اثمه | علی الذین یبدلونه ان اهلل | سمیع علیم | والحمد هلل وصلی اهلل | علی رسوله محمد و آله«.
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ین در نسخۀ ش 3324  یر 9: وقف نامۀ آغاز ین در نسخۀ ش 3334تصو یر 10: وقف نامۀ آغاز  تصو



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ناتک یرریبکتان
خینآ ش اسی  م اسا شرهخین9ن 147

ین در نسخۀ ش 7035    یر 11: وقف نامۀ آغاز ین در نسخۀ ش 3330تصو یر 12: وقف نامۀ آغاز    تصو
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یر 13: رقم پایانی ابوالبركات در انتهای جزوۀ ش 7035 تصو
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كاتب در آغاز نسخۀ ش 3329 یر 15: شعر فارسی  كاتب در آغاز نسخۀ ش 3328   تصو یر 14: یادداشت  تصو
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»مرضاة« نوشته شده؛ در جزوۀ ش 3330 به جای »مشهد االمام« »قبر االمام« آمده؛ در جزوۀ ش 3336 
بـه جـای »مخلـد« »مخلـدة« آمـده و در جزوه هـای 3330 و 3332 بـه جای »عشـرین« »العشـرین« نوشـته 

شده است.

ة: متولی وقف
َ
علی بن َحَسْول

که نسخۀ قرآن وقف شده  برخی از واقفان قدیم بر حرم رضوی نام فردی را در وقف نامۀ خود ذکر می کردند 
را به او تسلیم کرده اند. این فرد معمواًل امانتدار حرم رضوی یا از متولیان وقف در مشهدالرضا بوده است. 
فی المثل، ابوالفتح عبدالواحد علی بن محمد بن ایوب القاسانی در قرن پنجم هجری قرآن های وقفی 
کرده است.51  را در وقف نامۀ خود ذکر  او  را به السید عزیز بن محمد الحسنی سپرده است و نام  خود 
کاتب و واقف قرآنی دیگر بر حرم رضوی )جزوۀ 4339(  ابوسعید محمد بن احمد محمد بن صاعد، 
تولیت حفظ آن را به »السید الرئیس الزاهد منتخب السادة ابی عبداهلل الحسین بن ابی القاسم الحسینی« 
سپرده و السیدة بنت السید علی بن ابی طالب الحسنی قرآن های وقفی اش بر حرم رضوی )مثاًل جزوۀ 

کرده است. 3547( را در سال 543 هجری به »السید الرضا بن ابی البرکات الحسینی« تسلیم 

ابوالبـرکات تمـام اجـزای قرآنـی خـود را بـه علـی بـن حسـوله سـپرده اسـت. تعبیـر »علـی أن یکـون فـی یـده« 
کـه ایـن فـرد متولـی وقف یـا متولی اشـیای حرم رضوی بوده اسـت. عجیب آنکـه نام علی  نشـان می دهـد 
بـن حسـوله در هیـچ یـک از وقف نامه هـای ابوالبـرکات بـه ضـم »سـین« )َحُسـولة( ثبـت نشـده و در اغلـب 
یخـی کهن، نام  آنهـا بـا اعـراب فتحـه )َحَسـولة/ َحَسـْولة( یـا بـدون اعراب نوشـته شـده اسـت. در متون تار
که ثعالبی از او با عنوان »األسـتاذ ابوالعالء  علی بن حسول/حسـوله را نمی یابیم، اما بعید نیسـت فردی 
بـن حسـول« نـام می بـرد ]نـام کامـل: ابوالعـالء محمـد بـن علـی بـن حسـول، معـروف بـه الکاتـب الهمدانی 
 فرزند همین علی بن حسوله باشد. طبق نوشتۀ 

ً
یادی از او نقل می کند،52 احتماال )م450ق([ و اشعار ز

ثعالبی چون سلطان محمود بر ری تسلط یافت، )سال 420ق( او را بسیار گرامی داشت و در مصاحبت 
گردانـد و  گرامـی داشـت، بـه ری بـازش  خـود بـه غزنـه بـرد. پـس از او سـلطان مسـعود نیـز ابوالعـالء را بسـیار 
ی سـپرد.53 باخـرزی )م467( هـم بـه شـرح مالقـات خـود بـا »الوزیـر الّصفـّی  دیـوان رسـائل در آنجـا را بـه و
که  ابوالعالء محّمد بن علی بن حسـول« در سـال 443 هجری در ری اشـاره و نمونه هایی از اشـعارش را 

51. متن وقف نامۀ وی در جزوۀ ش 4126 كتابخانۀ آستان قدس چنین است: »هذا الجزو | وقفه ابوالفتح عبدالواحد | علی بن محمد 
بن أیوب القاسانی | علی مشهد اإلمام أبی الحسن | علی بن موسی الرضا علیه السلم | وقفًا مؤبدًا ال یباع وال یوهب | وال یستعار ابتغاء 
مرضـات اهلل | عـّز وجـّل تقبـل اهلل منـه | وسـلمه إلـی السـید عزیـز بن محمد | الحسـنی لیحفظـه«. نیز ر.ک به: جزوات قرآنی شـماره های 

كتابخانۀ آستان قدس رضوی. 139 و 4126 تا 4133 در بخش مخطوطات 
52. الثعالبی، یتیمة الدهر، ج 5، ص  30، 114، 118، 142 و 253.

ُحَسـْین صفی الحضرتین« 
ْ
د بن َعلی بن ال َعاَلء ُمَحّمَ

ْ
ْسـَتاذ ابوال

ُْ
53. الثعالبی، یتیمة الدهر، ج 5، ص 126. در اینجا نسـخۀ چاپی »ال

كلمۀ حسین می تواند تصحیفی از حسول یا حسوله باشد. كه  رده است  آو



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ناتک یرریبکتان
خینآ ش اسی  م اسا شرهخین9ن 151

گفتنی اسـت ذکر نام »حسـین بن حسـولة« در  کرده در دمیة القصر نقل می کند.54  یافت  مسـتقیم از او در
وقف نامۀ قرآنِی کشواد بن امالس، مورخ 327 قمری بر حرم رضوی )جزوۀ قرآنی ش 3014( نشان می دهد 

که خاندان حسوله احتمااًل در قرون چهارم و پنجم هجری از متولیان حرم رضوی در مشهد بوده اند.

به جـز وقف نامـه، برخـی از یادداشـت های دیگـر فارسـی و عربـی در آغـاز و انجـام نسـخه ها دیده می شـود. 
کـه در قـرآن ش 1501 و جزوۀ  مهم ترینشـان یـک بیـت شـعر فارسـی سـرودۀ خود ابوالبرکات حسـینی اسـت 
که بیت فارسی را در  کاتب با همان دستخطی  ش 3329 نوشته شده است.55 در آغاز جزوۀ ش 3328 

کرده است:  کتابت  جایی دیگر نوشته، عبارت زیر را 

یر  كتابی عمدًا فلعنة اهلل علیه ابدا | اللهم اغفر لکاتب هذا الخط و لوالدیه. )تصو من یسرق 
ش 14( 

کتابت( می یابیم:  در انتهای دو جزوۀ ش 3334 و 3335 عبارتی فارسی )گویا متأخر از زمان 
كند. كراسها از مشهد بیرون برد و قصد دزدیدن آن  كه این  خصمش خدای و رسول هر 

کلی خط توصیف 
کتابـت حروفـی ماننـد »الـف«،  کوفـی دانسـت، امـا در  دسـتخط قـرآن ابوالبـرکات را نمی تـوان بـه تمامـی 
»کاف« و »میـم« همچنـان رسـم کوفـی را در خـود دارد. همچنیـن کتابـت حـروف »حاء«، »جیـم« و »خاء« 
میانـی از درون مایـۀ کوفـی برخـوردار اسـت. ایـن سـبک از کوفی متأخر که آمیخته با نسـخ اسـت، از اواخر 
قرن سوم هجری در ایران و به طورخاص در خراسان بزرگ رواج داشته است و خود از اقسام کوفی مشرقی 
که قریب به یکصد سـال  کهن از این دسـتخط  کوفی ایرانی به شـمار می آید. یکی از نمونه های بسـیار  یا 
پیش از ابوالبرکات کتابت شده، قرآن سی پارۀ احمد بن ابی القاسم َخیقانی است که در منطقۀ خراسان 
کـه تفاوت هایـی میـان رسـم  و در سـال 292 هجـری نقـط و اعجـام و اصـالح شـده اسـت.56 روشـن اسـت 
کلمات در قرآن َخیقانی و قرآن ابوالبرکات نیز هست. برای مثال ابوالبرکات بر خالف خیقانی حرف »ع« 
کلمه مانند »هـ« و به صورت دو چشم در سطح افقی می نویسد. )تصاویر ش 1، 2، 3، 4، 5( را در وسط 

ابوالبـرکات در تمـام جـزوات قرآنـی خـود، متـن قـرآن را از صفحـۀ داخلـی برگ نخسـت )برگ 1پشـت( آغاز 
ی بـرگ نخسـت همـواره متـن وقف نامـۀ ابوالبـرکات آمده اسـت و بر پشـت آن، آغاز  می کنـد. در واقـع در رو
کلمـات جاللـه اهلل و هلل، بـاهلل )ر.ک بـه: تصاویـر ش 1، 2،  ی بسـمله آغازیـن سـوره ها، تمـام  جـزء قـرآن. و

ین، ج 2،  ین فی اخبار قزو ینـی، التدو 54. الباخـرزی، دمیـة القصـر، ج 1، ص 411-415. بـرای نقل هـای شـیعی از او ر.ک بـه: رافعـی قزو
ص 76 و ج 3، ص 460.

55. ر.ک به: همین مقاله، شعر ابوالبركات.
یـخ دار فارسـی: دست نوشـتی فارسـی از احمـد بـن ابی القاسـم خیقانـی در قـرن  56. ر.ک بـه: مرتضـی كریمی نیـا، »كهن تریـن مکتـوب تار

سوم«، آینۀ میراث، ش 61 )پاییز و زمستان 1396(، ص 26-9.
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4 و 5( و نیـز نام هـای احمـد )در سـورۀ صـف( و محمـد )در 4 جـا( را بـا رنـگ زر همـراه بـا تحریـر مشـکی 
ی بـه ایـن شـیوۀ خـود، حتـی وقتـی افتادگی هـای متـن را بـا قلـم ریزتـر در حاشـیۀ متـن تدارک  می نویسـد. و

می کند )مثاًل در برگ 60 رو، در جزوۀ ش 3325، جزء 4( پایبند است.

احمد(  بن  )خلیل  امروزی  شیوۀ  با  را  آن  کاتب  و  شده  کتابت  مشکی  مرکب  با  ابوالبرکات  قرآن  متن 
کاتب همه جا در زیر  کتابت ایرانی،  کهن در  کرده است. همچنین بنا به شیوه ای  کامل  اعراب گذاری 
حرف »سینم سه نقطۀ مثلثی می گذارد و در زیر حروف »دال«، »راء«، »صاد« و »طاء« یک نقطه می گذارد.

کرده اسـت.  کاتب مکررًا در جاهای مختلف اشـتباهات خود را تصحیح و افتادگی های متن را جبران 
همین امر سبب نازیبایی برخی از صفحات قرآن شده است؛ گاه عبارت زاید را محو کرده، گاه افتادگی 
کلمه در انتها و ابتدای  یادی یک  کرده اسـت. در جاهای ز متن را میان سـطور یا در حاشـیۀ صفحه وارد 
که مصّحح متن با خط زدن  دو سطِر پیاپی یا در انتها و ابتدای دو صفحۀ پیاپی مکرر نوشته شده بوده 
یکی از آنها متن را اصالح کرده است؛ برای مثال عبارت »من حمأ« )حجر: 28( در جزوۀ ش 7 و عبارت 
یاده نویسـی بـا قلـم زر )در خصـوص  گـر ایـن اشـتباه و ز »إال امرأتـه« )حجـر: 60( در جـزوۀ ش 7. همچنیـن ا
کاتب آن قسمت را به صورت تزئینی زراندود درآورده است؛  گرفته باشد،  کتابت اسماء جالله( صورت 
بـرای مثـال بعـد از »فـی سـبیل اهلل« و قبـل از »أو ادفعـوا« )آل عمـران: 167( در جـزء دوم )جـزوۀ ش 3324( 

کاتب در میانه سطر با زر پوشانده شده است. بخشی از اشتباه 

عّد اآلی
تعییـن  بـرای  را  شمسـه هایی  برگـه  حاشـیۀ  در  امـا  نمی گـذارد،  را  آیـات  پایـان  عالمـت  هیـچ گاه  کاتـب 
دسته های ده تایی آیات )یا همان تعشیر( قرار می دهد. )ر.ک به: تصویر 4( این امر ممکن است از سوی 
گرفته باشد. نظام شمارش ده تایی )تعشیر( آیات غالبًا  گانه صورت  تذهیب گری دیگر و به صورت جدا
مطابـق بـا نظـام کوفـی اسـت، امـا گاه در برخی از موارد نیز با آن مطابقـت نمی کند. برای مثال در جزء 27 
کرده است؛ »المتربصین« )طور: 31( را پایان  کریم، »رهین« )طور: 21( را به عنوان پایان آیۀ 20 تعشیر  قرآن 
آیۀ 30 دانسـته؛ »یکتبون« )طور: 41( را پایان آیۀ 40 دانسـته؛ »الحسـنی« )نجم: 31( را پایان آیۀ 30 تعشـیر 
کمام« )الرحمن: 11( در تعشـیر پایان آیۀ 10 دانسـته شـده؛ »تکذبان« )الرحمن: 21( پایان آیۀ 20؛  کرده؛ »اال
»الثقـالن« )الرحمـن: 31( را پایـان آیـۀ 30؛ »االقـدام« )الرحمـن: 41( پایـان آیۀ 40؛ »زوجـان« )الرحمن: 52( 
پایـان آیـۀ 50؛ »جنتـان« )الرحمـن: 62( پایـان آیۀ 60؛ و »الخیام« )الرحمن: 72( پایان آیۀ 70 دانسـته شـده 
است. بدیهی است کسی که تعشیر نسخه را در حاشیه انجام داده است، هیچ گاه بسمله را آیه ای مجزا 

محسوب نکرده است.

ایـن  آمـده اسـت.  آیـات آن سـوره  و تعـداد  نـام سـوره  از  آغـاز هـر سـوره، اطالعـی اجمالـی  همچنیـن در 
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سرسـوره ها را ظاهـرًا فـرد دیگـری غیـر از کاتـب البتـه بـا همـان دسـتخط و بـا رنـگ قرمـز کتابـت می کند. در 
بسـیاری از مـوارد، اطالعـات مربـوط بـه تعـداد آیات سـوره، با نظام عّد اآلی کوفـی و در رتبۀ بعدی با نظام 
بصـری مطابقـت دارد، امـا در برخـی از مـوارد ایـن اطالعـات بـا هیـچ  یـک از نظام هـای هفت گانـۀ بصـری، 
کوفـی، شـامی )دمشـقی و حمصـی( مکـی، مدنـی اّول و مدنـی دوم هماهنـگ نیسـت. اغلـب ایـن مـوارِد 
کـه  کاتـب یـا سرسـوره نویس دانسـت. جـدول زیـر نشـان می دهـد  ناهماهنـگ را می تـوان حاصـل اشـتباه 
کاماًل نادرست نوشته است و در سایر موارد، شمارۀ آیات هر سوره را مطابق  سرسوره نویس در چه مواردی 

کدام یک از نظام های عّد اآلی نوشته است. با 

ین سورهنام سوره شمارۀ نسخه/جزوهمطابق با نظاِمعبارت آغاز

7035بصریمائتان و ثمنون و سبع )287(بقره

3325كوفیمائة و سبعون و ست )176(نساء

كدام(مائه و سبعون و خمس )175(انعام 3327ــــ )هیچ 

كدام(مائه و عشرون و ست )126(توبه 3328ــــ )هیچ 

3329كوفی/ حمصیمائه و عشرون و ثلث )123(هود،

3329تمام نظام هامائة و احدی عشرة )111(یوسف

كدام(سبعون و اربع )74(حجر 7ــــ )هیچ 

كدام(مائة و اثنان و عشرون )122(نحل 7ــــ )هیچ 

كدام(سبعون و اربع )74(مریم 3330ــــ )هیچ 

كدام(مائة و ثلثون و خمس )135(طه 3330ــــ )هیچ 

كدام(مائة و عشر )110(مؤمنون 3331ــــ )هیچ 

3331كوفی/بصری/دمشقیستون و اربع )64(نور

3331تمام نظام هاسبعون و سبع )77(فرقان

3332تمام نظام هاثمنون و ثمانی )88(قصص

3332كوفی/بصری/دمشقی/مکیستون و تسع )69(عنکبوت

6كوفی/بصری/شامی/مدنی اّولستون )60(روم

6كوفی/بصری/شامیثلثون و اربع )34(لقمان

6همه غیر از بصریثلثون )30(سجده

6تمام نظام هاسبعون و ثلث )73(احزاب

3334ــــ )هیچکدام(مائة و ستون و آیتان )162(صافات

3334ــــ )هیچکدام(ثمنون و آیتان )82(ص

3334بصری/ مکی/مدنیسبعون و آیتان )72(زمر
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ین سورهنام سوره شمارۀ نسخه/جزوهمطابق با نظاِمعبارت آغاز

3335كوفیثمنون و خمس )85(غافر )مؤمن(

فصلت 
)السجده(

3335كوفیخمسون و اربع )54(

3336بصریاربعون و ثمانی )48(طور

3336بصری/دمشقی/مدنیاحدی و ستون )61(نجم

3336تمام نظام هاخمسون و خمس )55(قمر

3336كوفی/شامیسبعون و ثمانی )78(الرحمن

3336بصریتسعون و سبع )97(واقعه

3336كوفی/بصریعشرون و تسع )29(حدید

3337تمام نظام هاعشرون و اربع )24(حشر

كدام(اربعة عشر )14(صف 3337ــــ )هیچ 

3337بصریاحدی عشرة )11(طالق

7034بصری/دمشقیعشرون و تسع )29(نوح

7034تمام نظام هاعشرون و ثمانی )28(جن

7034بصری/دمشقی/مدنیثلثون و تسع )39(قیامه

انسان )سال 
سائل(

كدام(اربعون و اربع )44( 7034ــــ )هیچ 

نشانه گذاری وقف
کوچک توخالی برای  کاتب از یک دایرۀ  در برخی از صفحات )برای مثل در جزء 18؛ جزوۀ ش 3331( 
نشـان دادن پایـان آیـات اسـتفاده می کنـد. ایـن عالمـت همچنیـن بـرای نشـان دادن موضـع وقـف، مثاًل در 
کار رفته است. یک مثال دیگر »و لم یکن له شریک  »باعیینا و وحینا« )مؤمنون: 27( در برگ 8رو نیز به 
کاتـب حتـی در جـزء بیسـتم )جـزوۀ ش 3332( بـرگ 31رو  فـی الملـک« )فرقـان: 2( در بـرگ 66رو اسـت. 
گونـه ای  کـه ایـن  ایـن عالمـت را بعـد از »یـا لیـت لنـا« )قصـص: 79( نیـز قـرار داده اسـت. بـه نظـر می رسـد 
کـه ظاهـرًا در قدیم تریـن نسـخه های قرآنـی در ایـران به  ابتدایـی و سـاده از نشـان گذاری وقـف و ابتداسـت 
کار رفته است. این کار را معمواًل کاتب نسخه یا عالمت گذار )که خود مقری بوده( انجام می داده است. 
مشـابه ایـن امـر را در قرآن هـای دیگـری نیـز یافته ام. از جمله در قرآن شـمارۀ 16 حـرم علوی در نجف، قرآن 
کتابخانـۀ رضـا در رامپـور. همچنیـن در نسـخۀ قـرآن  شـمارۀ 4154 آسـتان قـدس رضـوی و قـرآن شـمارۀ 1 
کتابخانۀ  کتابت 361 هجری )کتابخانۀ دانشـگاه اسـتانبول، نسـخۀ ش A6778 و  علی بن شـاذان رازی 
چسـتربیتی، نسـخۀ ش Is 1434( نیـز از ایـن عالمـت دایـره بـرای معین کـردن پایـان آیـات اسـتفاده شـده 
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اسـت.57 گفتنی اسـت در برخی از جزوات ابوالبرکات نشـانی از این عالمت نمی یابیم. )برای مثال جزء 
دوم و چهارم به شماره های 3324 و 3325(

رسم و امالء
کاتـب در نـگارش قـرآن خـود، نـه به طورکامـل از رسـم عثمانـی تبعیـت می کنـد و نـه رسـم امالیـی و قیاسـی 
را بـه صـورت کامـل بـه کار می بنـدد. ایـن امـر نشـان دهندۀ دوران گـذار از رسـم عثمانـی به رسـم امالیی در 
کـه در قـرن پنجـم هجـری نمونه هـای  قرآن هـای ایرانـی طـی قـرون سـوم و چهـارم هجـری اسـت بـه گونـه ای 
متعددی از قرآن های ایرانی کتابت شده بنا بر رسم امالیی را می توان یافت که تا سده های بعدی همواره 
رواج و تداول داشـته اند و همزمان نیز در سـایر مناطق جهان اسـالم، مانند  شـبه قاره، عراق، شـام و مصر 

گسترش یافته اند. به ویژه در دوران سلجوقیان و ممالیک 

ابوالبـرکات در برخـی از مـوارد از رسـم کامـاًل امالیـی و قیاسـی تبعیـت می کنـد. بـرای مثـال کلمـۀ »لیـل« را 
همـواره بـا دو »الم« بـه صـورت »اللیـل« می نویسـد یـا حـرف نـدا را غالبـًا از اسـم بعـد از خـود جـدا می کنـد، 
کتابـت »قیامـة«، »آیـات«،  بـا »الـف« و »شـی« را همـواره بـدون »الـف« می نویسـد. در  کتـاب را همـواره 
کامل از رسـم امالیی، یعنی به اثبات »الف« تبعیت  »بینات«، »جنات« و »االنهار« نیز تقریبًا به صورت 
کلماتی مانند »النبیین« همواره یک »یاء« )النبین( می گذارد )مثاًل در  کتابت  ی در  می کند. به عکس، و
بقره، 61، جزوۀ ش 7035( و در واقع از رسـم عثمانی تبعیت می کند. همچنین در نگارش ترکیِب ما+لـ 
به صورت جدا، مانند »فمال هوالء« )نساء: 78( و »فمال الذین« )معارج: 36( از رسم عثمانی تبعیت 
کاتب از روشـی دوگانه  کمین« و »عالمین«  می کند. با این همه در اسـم های فاعل مانند »ظالمین«، »حا
تبعیـت می کنـد: گاه بـه اثبـات »الـف« و گاه بـه حـذف »الف« که موارد اثبات »الف« بیشـتر اسـت. برای 
نمونـه کتابـت اسـم های فاعـل در حالـت جمع در جزء چهارم قـرآن )آل عمران: آیات 81-200( به صورت 

زیر است:
رسم عثمانی: الفسقون، الظلمین، خلدین، الظلمون، العلمین، خلدون، للعلمین، الفسقون، خلدون، 

ظلمون، الکفرین، الکفرین، الظلمین. )13 مورد(
کافریـن، الصلحیـن، الکاظمیـن، العافیـن،  رسـم امالیـی: الشـاهدین، الخاسـرین، ناصریـن، صادقیـن، 
الناصریـن، صادقیـن، صادقیـن،  کرین، الصابریـن، خاسـرین،  کرین، الشـا العاملیـن، الصابریـن، الشـا

خاشعین. )18 مورد(

در جدول زیر برخی از مهم ترین موارد مخالفت با رسم عثمانی را می توان دید:

كـه ظاهـرًا در ایـران صـورت می پذیرفتـه  رود عالئـم وقـف در نسـخه های كهـن دانسـت  57. ایـن امـر را می تـوان از كهن تریـن نمونه هـای و
پقاپـی، اسـتانبول( كتابـت كاتبـی ایرانـی بـه نـام ابوبکـر عبدالملـک  اسـت. فی المثـل در انجامـۀ قرآنـی )نسـخۀY-752  در كاخ مـوزۀ تو
بـن زرعـة بـن محمـد الروذبـاری مـورخ سـال 394 هجـری آمده اسـت كه فـردی به نام ابوعلی الحسـین بن محمد بن الحسـین المقری 

كرده است. »وقوف« را در آن معین 
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گزیدۀ اختالف رسم در جزوات قرآنی ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی جدول 

شمارۀ نسخه )جزوه(آدرس آیهرسم عثمانیرسم در نسخه

7035بقره، 61باءوباؤا

7035بقره، مکررابرهـمابرهیم

3324بقره، 166راواراو

3324بقره، 191جزاء الکفرینجزاؤ الکفرین

3324بقره، 245یبصطیبسط

تی
ّ

تیواال
ّٰ
3325نساء، 15وال

3325نساء، 16والذانواللذان

تی
ّ

تیواال
ّٰ
3326نساء، 127وال

3327انعام، 34نبای المرسلیننبا المرسلین

3327انعام، 85َیحییَیحی

3327انعام، 80و قد هٰدیِنو قد هدانی

1501انعام، 113افــدةافادة

1501اعراف، 69بصطةبسطة

1501انعام، 124حتی نؤتیحتی نؤتا

3328انفال، 42یحیی من حییحی من حی

3328انفال، 74آَوواآَوو

3328توبه، 70نبأ الذیننبؤا الذین

3329یوسف، 43المألالملؤا

7نحل، 53تجـرونتجأرون

3330مریم، 7 و 12َیحییَیحی

3330طه، 84أوالء علیأوالی علی

3330طه، 130آنایآناء

3331مؤمنون، 24الملؤاالمأل

3331مؤمنون، 33المألالملؤا

3331مؤمنون، 37حیاتناحیوتنا

3331نور، 13جاءوجاؤا

6روم، 8بلقائبلقاء

6روم، 13شفعؤاشفعاء
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شمارۀ نسخه )جزوه(آدرس آیهرسم عثمانیرسم در نسخه

6روم، 16لقائ اآلخرةلقاء اآلخرة

6روم، 28من مامما

6روم، 28فی مافیما

6روم، 30فطرتفطرة

بوا 6روم، 39ربار

6روم، 53بهد العمیبهادی العمی

6لقمان، 27أنماأن ما

6سجده، 10أءذا ... أءّناأیذا ... أیّنا

ئ
ّ

ــیاال
ّٰ
6احزاب، 4وال

3334زمر، 10یعباد الذینیا عبادی الذین

3336الرحمن، 27ذو الجاللذوا الجالل

3336الرحمن، 54جنی الجنتینجنی الجنتین

3337ممتحنه، 4برٓءؤاُبَرٓؤا

3337جمعه، 11راواراو

ّوو
َ
ّووال

َ
3337منافقون، 5ل

قرائت نسخه: غلبۀ ابوعمرو و یعقوب
کتابـت قـرآن بـر اسـاس قرائـت عاصـم )بـه روایـت حفـص( در قـرون نخسـت  بـا توجـه بـه رواج نداشـتن 
قـرون  فاصلـۀ  در  ایرانـی  قرآنـی  نسـخه های  اغلـب  ماننـد  نیـز  ابوالبـرکات  قـرآن  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
کتابـت  چهـارم تـا ششـم مطابـق بـا یکـی از اختیارهـای قرائتـی )ابوعبیـد، ابوحاتـم، ابـن محیصـن و ...( 
و اعراب گـذاری شـده اسـت. در ایـن اختیارهـا رنـگ و بـوی قرائـت ابوعمـرو )از قـراء سـبعه( و یعقـوب )از 
کـه منحصـرًا بـا  قـراء عشـره( از سـایر قـراء بیشـتر دیـده می شـود. بـا ایـن همـه مـواردی را نیـز می تـوان یافـت 
یکـی دیگـر از قـراء سـبعه مطابـق باشـد، امـا هیـچ گاه قرائـت مطابـق بـا منفـردات حفـص از عاصـم را در 
گفـت قرائـت ایـن نسـخه بـه قرائـت قـراء بصـره )ابوعمـرو و یعقـوب(  آن نمی تـوان یافـت. در مجمـوع بایـد 
از منفـردات  تنهـا  زمـر: 38(  و  آیـات 87 و 89  مـواردی )مثـاًل در مؤمنـون:  و در  نزدیک تـر اسـت  بسـیار 
ابوعمـرو و یعقـوب تبعیـت می کنـد. )ر.ک بـه: تصویـر ش 4( جـدول زیـر برخـی از مهم ترین مـوارد اختالف 

قرائـت در جـزوات هجده گانـه قـرآن ابوالبـرکات را نشـان می دهـد.
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كثیر، ابن عامر، نافع، حمزه، َمِلِکَماِلِکفاتحه، 703511 ابن 
ابوعمرو، ابوجعفر، ابن  محیصن

 َتْعُبُدوَنبقره، 7035183
َ

 َیْعُبُدوَنال
َ

ِكسائی، ابن  محیصن، ال كثیر، حمزه،  ابن 
الحسن، العمش

اَهُروَنَتَظاِهُروَنبقره، 7035185
َ

كثیر، ابن عامر، نافع، حمزه، َتّظ ابن 
ابوعمرو، یعقوب، ابوجعفر

َساَریبقره، 7035185
ُ
ْسَریأ

َ
كثیر، ابن عامر، نافع، حمزه، ابوعمروأ ابن 

كثیر، ابن عامر، نافع، حمزه، ابوعمروَتْفُدوُهْمُتَفاُدوُهْمبقره، 7035185 ابن 

كسائی، َعْهِدیَعْهِدَیبقره، 70351124 كثیر، ابن عامر، نافع،  ابن 
ابوعمرو، شعبه

ِتیبقره، 33242142
َّ
ِتِهُم ال

َ
ِتیِقْبل

َّ
ِتِهِم ال

َ
ابوعمرو، یعقوبِقْبل

ُموَنبقره، 33242149
َ
ُموَن58َتْعل

َ
ُموَن/ َتْعل

َ
ابوعمرو، الیزیدیَیْعل

ِبّرَبقره، 33242177
ْ
ْیَس ال

َ
ِبّرُل

ْ
ْیَس ال

َ
كثیر، ابوعمرو، ابن عامر، ل نافع، ابن 

ِكسائی، الحسن، ابن  محیصن

َیُصْمُهبقره، 33242185
ْ
َیِصْمُه/ َفل

ْ
َفل

َیُصْمُه59
ْ
َفل

ابوعبدالرحمن السلمی، الحسن، 
الزهرّی، ابوحیوة

ُقوِنبقره، 33242197 ُقوِنیَواّتَ ابوعمرو، ابوجعفر، یعقوب )در وصل و َواّتَ
وقف(

ُموُربقره، 33242210
ُ
ُموُرُتْرَجُع ال

ُ
ِكسائی، خلف، َتْرِجُع ال ابن عامر، حمزه، 

یعقوب

كثیر، نافع، ابوعمرو، شعبهَقْدُرُه / َقْدُرُهَقَدُرُه / َقَدُرُهبقره، 33242236 ابن 

ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، ُتْرَجُعوَنُیْرَجُعوَنآل عمران، 3325483 حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

60ِحّجُآل عمران، 3325497 / ِحّجُ كثیر، نافع، ابن عامر، َحّجُ ابوعمرو، ابن 
شعبه، یعقوب، ابوجعفر

ُموُرآل عمران،33254109
ُ
ُموُرُتْرَجُع ال

ُ
ِكسائی، یعقوب، َتْرِجُع ال ابن عامر، حمزه، 

خلف، الحسن، ابن  محیصن

واآل عمران،33254115
ُ
واَو َما َیْفَعل

ُ
كثیر، نافع، ابن عامر، َو َما َتْفَعل ابوعمرو، ابن 

شعبه، یعقوب

گذاشته شده است. گونه اعراب  58. هر دو 
گذاشته شده است. گونه اعراب  59. هر دو 
گذاشته شده است. گونه اعراب  60. هر دو 
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ْن ُیْکَفُروُهآل عمران،33254115
َ
َن ُتْکَفُروُهَفل

َ
كثیر، نافع، ابن عامر، َفل ابوعمرو، ابن 

شعبه، یعقوب، ابوجعفر

َتْجَمُعوَن/ َیْجَمُعوَنآل عمران،33254157
َیْجَمُعوَن61

ِكسائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن  حمزة، 
كثیر، نافع، ابن عامر، خلف، شعبة، 

ابوجعفر

آل عمران،33254161
َ

ْن َیُغّل
َ
أ

َ
ْن ُیَغّل

َ
ِكسائی، ابن أ نافع، ابن عامر، حمزه، 

مسعود، الحسن

 َیْحَسَبّنَآل عمران،33254178
َ

 َتْحَسَبّنََوال
َ

حمزه، المطوعیَوال

ی َیِمیَزآل عمران،33254179 َزَحّتَ ی ُیَمّیِ ِكسائی، یعقوب، خلف، َحّتَ حمزه، 
الحسن، االعمش

الحسنَو ُرْسِلِهَو ُرُسِلِهآل عمران،33254179

 َیْحَسَبّنَآل عمران،33254180
َ

 َتْحَسَبّنََوال
َ

حمزة، المطوعیَوال

وَننساء، 332541
ُ
وَنَتَساَءل

ُ
اَءل كثیر، نافع، َتّسَ ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابوجعفر، ابن عامر

نساء، 3326524
َ

ِحّل
ُ
َو أ

َ
َحّل

َ
كثیر، نافع، ابن َو أ ابوعمرو، یعقوب، ابن 

عامر، شعبه

كثیر، نافع، ِتَجاَرٌةِتَجاَرًةنساء، 3326529 ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

ِذیَن َعَقَدْتنساء، 3326533
َّ
ِذیَن َعاَقَدْتَوال

َّ
كثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، ابن َوال ابن 

عباس، ابوجعفر، یعقوب

َساَءنساء، 3326543 َمْسُتُم الّنِ
َ

َساَءأْو ال َمْسُتُم الّنِ
َ
ْو ل

َ
أ

ِكسائی، خلف، االعمش،  حمزه، 
مفضل عن عاصم، ولید بن عتبة عن 

ابن عامر

ُموَننساء، 3326577
َ
 ُتْظل

َ
ُموَنَوال

َ
 ُیْظل

َ
كثیر، َوال ِكسائی، خلف، روح، ابن  حمزه، 

ابوجعفر

َقینساء، 3326594
ْ
ل

َ
ِقَیِلَمْن أ

ْ
ل

ُ
این قرائت را در جایی نیافته امِلَمْن أ

َمنساء، 3326594
ٰ
ل َمالّسَ

َ
ل الّسَ

كثیر )عبید  نافع، ابن عامر، حمزه، ابن 
عن شبل عنه(، خلف، ابوجعفر، ابن 

عباس

وَننساء، 33265124
ُ
وَنَیْدُخل

ُ
كثیر، ابوجعفرُیْدَخل شعبه، ابوعمرو، روح، ابن 

گذاشته شده است. گونه اعراب  61. هر دو 
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ْن ُیْصِلَحانساء، 33265128
َ
َحاأ

َ
ال ْن َیّصَ

َ
أ

كثیر، نافع، ابن عامر، ابوعمرو،  ابن 
علی، ابوجعفر، یعقوب، ابن عباس، 
عائشه، )اختیار ابی حاتم، ابی عبید و 

الطبری(

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن َفَجَزاُء ِمْثِلَفَجَزاٌء ِمْثُلمائده، 3327795 ابوعمرو، ابن 
عامر

ْیِهُممائده، 33277107
َ
ْیِهُماْسَتَحّقَ َعل

َ
اْسُتِحّقَ َعل

كثیر، ابن عامر،  نافع، ابوعمرو، ابن 
ِكسائی، شعبه، حمزه، ابوجعفر، 

یعقوب، خلف

ٰیِنمائده، 33277107
َ
ْول

َ ْ
ْیَنال

َ
ل ّوَ

َ ْ
ال

شعبه، حمزه، حلف، االعمش، 
یعقوب، ابن مسعود، یحیی بن وثاب و 

ابن عباس

نافع، ابوجعفر، یعقوبَفَیُکوُن َطاِئرًاَفَیُکوُن َطْیرًامائده، 33277110

ِكسائی، خلف، یحیی بن َساِحٌر ُمِبیٌنِسْحٌر ُمِبیٌنمائده، 33277110 حمزه، 
وثاب، ابن مسعود

َهامائده، 33277115
ُ
ل َهاُمَنّزِ

ُ
ِكسائی، خلف، ابوعمرو، ُمْنِزل حمزه، 

كثیر یعقوب، ابن 

ِكسائی، خلف، شعبه، یعقوبَمْن َیْصِرْفَمْن ُیْصَرْفانعام، 3327716 حمزه، 

ْم َتُکْن ِفْتَنُتُهْمانعام، 3327723
َ
ْم َتُکْن ِفْتَنَتُهْمل

َ
خلف، شعبه، ابوعمرو، نافع، ابوجعفرل

َب ... َو َنُکوَنانعام، 3327727 ِ
ّ

ُب ... َو َنُکوُنُنَکذ ِ
ّ

ُنَکذ
ِكسائی، شعبه،  كثیر، ابوعمرو،  نافع، ابن 

ابوجعفر، خلف، االعرج، الزهری، 
مجاهد، السلمی، االعمش، الحسن

ُهانعام، 3327754 ّنَ
َ
ُهَفأ نافع، ابوجعفر، شیبه، االعرجَفِإّنَ

َحّقَانعام، 3327757
ْ
َحّقََیُقّصُ ال

ْ
َیْقِض ال

ِكسائی،  ابن عامر، ابوعمرو، حمزه، 
خلف، یعقوب، السلمی، سعید بن 

المسیب، امام علی بن ابیطالب، ابن 
مسعود

یُکْمانعام، 3327763 حمید بن قیس، علی بن نصر و ُیْنِجیُکْمُیَنّجِ
عبدالوارث عن ابی عمرو، یعقوب

ْنَجاَناانعام، 3327763
َ
ِئْن أ

َ
ْنَجْیَتَنال

َ
ِئْن أ

َ
كثیر، نافع، ل ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابوجعفر، ابن عامر

یُکْمانعام، 3327764 ُیْنِجیُکْمُیَنّجِ

كثیر، ابن عامر، یعقوب،  نافع، ابن 
ابن  محیصن، الیزیدی، الحسن، ابن  
ذكوان، حمید بن قیس، علی بن نصر 
عن ابی عمرو، عبدالوارث عن ابی عمرو



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ناتک یرریبکتان
خینآ ش اسی  م اسا شرهخین9ن 161

شماره 
قرائت حفص از سورهجزءنسخه

عاصم
قرائت نسخۀ 

مطابق باابوالبرکات

ِبَسُکْمانعام، 3327765
ْ
ِبَسُکْمَیل

ْ
ابوعبداهلل المدنیُیل

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن َدَرَجاِتَدَرَجاٍتانعام، 3327783 ابوعمرو، ابن 
عامر

انعام، 3327796
َ

یل
َّ
 ال

َ
یِلَو َجَعل

َّ
 ال

ُ
كثیر، نافع، َو َجاِعل ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابوجعفر، ابن عامر

َدَرَسْتَدَرْسَتانعام، 33277105
ابن عامر، سهل، یعقوب )من غیر روایة 

الضریر(، عبداهلل بن الزیبر، أبی بن 
كعب، الحسن، ابن مسعود

انعام، 15018114
ٌ

ل ُمَنّزَ
ٌ

ِكسائی، ُمنَزل كثیر، ابوعمرو، نافع، حمزة،  ابن 
شعبه، ابوجعفر، یعقوب

َمانعام، 15018119 َل ... َحّرَ َمَو َقْد َفّصَ َل ... ُحّرِ كثیر، ابوعمرو، ابن عامر، ابن  َو َقد ُفّصِ ابن 
محیصن، یزیدی

ُتهانعام، 15018124
َ
ِتِهِرَسال

َ
ِكسائی، ِرَساال نافع، ابن عامر، ابوعمرو، حمزه، 

شعبه، خلف، ابوجعفر، یعقوب

ِمانعام، 15018127
ٰ
ل ِمَداُر الّسَ

َ
ل این قرائت را در جایی نیافته امَداُر الّسَ

ِكسائی، َنْحُشُرُهْمَیْحُشُرُهْمانعام، 15018128 ابوعمرو، ابن عامر، نافع، حمزه، 
خلف، شعبه، ابوجعفر، یعقوب

یِهْمانعام، 15018138 یُهْمَسَیْجِز یعقوبَسَیْجِز

ُروَنانعام، 15018152
َ
ّك

َ
ُرونَتذ

َ
ّك

َّ
كثیر، نافع، ابن عامر، شعبه، تذ ابن 

ابوجعفر، یعقوب

ُروَناعراف، 150183
َ
ّك

َ
ُروَنَتذ

َ
ّك

َّ
كثیر، نافع، ابن عامر، شعبة، تذ ابن 

ابوجعفر، یعقوب

ِكسائی، َیْحِسُبوَنَیْحَسُبوَناعراف، 1501830 كثیر، ابوعمرو، نافع،  ابن 
یعقوب

كثیر، نافع، ُنُشرًاُبْشرًااعراف، 1501857 ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر

ُموُرانفال، 33281044
ُ ْ
ُموُرُتْرَجُع ال

ُ ْ
ِكسائی، خلف، َتْرِجُع ال ابن عامر، حمزه، 

یعقوب، ابن  محیصن

 َیْحَسَبّنَانفال، 33281059
َ

 َتْحَسَبّنََوال
َ

َوال
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، 

كثیر، نافع، العمش،  یعقوب، ابن 
الیزیدی، العرج

كثیر، ُضْعفًاَضْعفًاانفال، 33281066 ِكسائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن 
نافع، ابن عامر
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ْسَریانفال، 33281070
َ ْ
َساَریِمَن ال

ُ ْ
ابوعمرو، ابوجعفر، قتاده، ابن ِمَن ال

ابی اسحاق

توبه، 33281037
ُّ

62ُیَضل
ُّ

/ َیِضل
ُّ

كثیر، ابن عامر، نافع، ابوعمرو، ُیَضل ابن 
شعبه، ابوجعفر، یعقوب، الحسن

ِإْن ُیْعَفِإْن َنْعُفتوبه، 33281066
ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

ْب َطاِئَفًةتوبه، 33281066
ّ

ْب َطاِئَفٌةُنَعِذ
َّ

ُتَعذ
ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

ُروَنهود، 33291224
َ
ّك

َّ
َفاَل َتذ

َ
ُروَنأ

َ
ّك

َّ
َفاَل َتذ

َ
كثیر، نافع، أ ابوعمرو، ابن عامر، ابن 

شعبه، ابوجعفر، یعقوب

َیْتهود، 33291228 كثیر، َفَعِمَیْتَفُعّمِ شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 
نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ُروَنهود، 33291230
َ
ّك

َّ
َفاَل َتذ

َ
ُروَنأ

َ
ّك

َّ
َفاَل َتذ

َ
كثیر، نافع، أ ابوعمرو، ابن عامر، ابن 

شعبه، ابوجعفر، یعقوب

ْیِههود، 33291240
َ
ْیِهَمْن َسَبَق َعل

َ
این قرائت را در جایی نیافته امَمْن َسِبَق َعل

ُكِلّ َزْوَجْیِنُكٍلّ َزْوَجْیِنهود، 33291240
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو،  حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

یَهاهود، 33291241 یَهاَمْجٰر كثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، ُمْجٰر ابن 
شعبه، مجاهد، الحسن، العرج

َیا ُبَنِیَّیا ُبَنّیَهود، 33291242
ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

ِكسائی، نافع، ابوجعفرَیْوَمِئٍذَیوِمِئٍذهود، 33291266

ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، َیْعُقوُبَیْعُقوَبهود، 33291271
كثیر، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن 

َصاَلُتَكهود، 33291287
َ
َواُتَكأ

َ
َصل

َ
كثیر، أ شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 

نافع، ابوجعفر، ابن عامر

كثیر، َسِعُدواُسِعُدواهود، 332912108 شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 
نافع، ابوجعفر، ابن عامر

اهود، 332912111 ّمَ
َ
 ل

ً
ُكاّل َماَوِاّنَ 

َ
 ل

ً
ُكاّل ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوبَوِاّنَ 

گذاشته شده است. گونه اعراب  62. هر دو 
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ْمُرهود، 332912123
َ
ْمُرُیْرِجُع ال

َ
ِكسائی، خلف، شعبة، ابوعمرو، َیْرِجُع ال حمزه، 

كثیر، ابوجعفر، ابن عامر یعقوب، ابن 

كثیر، نافع، یا ُبْشَراَییا ُبْشَرییوسف، 33291219 ابوعمرو، ابن عامر، ابن 
ابوجعفر، یعقوب

دأًباَدَاًبایوسف، 33291247
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو،  حمزة، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

َبَماحجر، 7142 َماُر ّبَ ِكسائی، خلف، ابوعمرو، ُر حمزه، 
كثیر، ابن عامر یعقوب، ابن 

َماَلِئَکَةحجر، 7148
ْ
 ال

ُ
ل َماَلِئَکُةَما ُنَنّزِ

ْ
 ال

ُ
ل كثیر، نافع، َما َتَنّزَ ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابوجعفر، ابن عامر

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوبَیْقِنُطَیْقَنُطحجر، 71456

َماَلِئَکَةنحل، 7142
ْ
 ال

ُ
ل َماَلِئَکُةُیَنّزِ

ْ
 ال

ُ
ل یعقوب )در روایت روح(، الحسن، َتَنّزَ

العرج

راٌتنحل، 71412
َ

ُجوُم ُمَسّخ راٍتَوالّنُ
َ

ُجوَم ُمَسّخ ِكسائی، خلف، شعبة، ابوعمرو، َوالّنُ حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن 

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، ابن َتْدُعوَنَیْدُعوَننحل، 71420 حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ُیوَحیُنوِحینحل، 71443
ِكسائی، خلف، شعبة، ابوعمرو،  حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

ْتَبَعكهف، 33301685
َ
َبَع63َفأ كثیر، نافع، َفاّتَ ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابوجعفر

ِكسائی، َیْحِسُبوَنَیْحَسُبوَنكهف، 333016104 كثیر، نافع،  ابوعمرو، ابن 
یعقوب، خلف

كثیر، ُمّتُِمّتُمریم، 33301623 شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

ِنْسًیاَنْسًیامریم، 33301623
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

كثیر، ابن َمْن َتْحَتَهاِمْن َتْحِتَهامریم، 33301624 یس، ابن  شعبه، ابوعمرو، رو
عامر

63. نیز در آیات 89 و 92 همین سوره.
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اَقْطُتَساِقْطمریم، 33301625 ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، ابن َتّسَ
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

مریم، 33301634
َ

َقْول
ُ

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، ابن َقْول حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر

ّنَ اهلَلَو ِإّنَ اهلَلمریم، 33301636
َ
كثیر، ابن عامر، َو أ یس، ابن  ابوعمرو، رو

نافع، ابوجعفر، ابن  محیصن، الحسن

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن ُجِثّیًاِجِثّیًامریم، 33301668 ابوعمرو، ابن 
عامر، خلف، شعبه، یعقوب

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن ُعِتّیًاِعِتّیًامریم، 33301669 ابوعمرو، ابن 
عامر، خلف، شعبه، یعقوب

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن ُصِلّیًاِصِلّیًامریم، 33301670 ابوعمرو، ابن 
عامر، خلف، شعبه، یعقوب

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن ُجِثّیًاِجِثّیًامریم، 33301672 ابوعمرو، ابن 
عامر، خلف، شعبه، یعقوب

ْرَنمریم، 33301690 حمزة، خلف، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، َیْنَفِطْرَنَیَتَفّطَ
ابن عامر

كثیر، نافع، ِمَهادًاَمْهدًاطه، 33301653 ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن َفَیْسَحَتُکْمَفُیْسِحَتُکْمطه، 33301661 ابوعمرو، ابن 
عامر، شعبه، روح

ِكسائی، خلف، شعبه، یعقوب، ِاّنَ هذانِان هذانطه، 33301663 حمزه، 
نافع، ابوجعفر، ابن عامر

َقْفطه، 33301669
ْ
ْفَتل

َ
ّق

َ
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، َتل حمزه، 

یعقوب، قنبل، نافع، ابوجعفر، هشام

ِكسائی، خلفَكْیُد ِسْحٍرَكْیُد َساِحٍرطه، 33301669 حمزه، 

ُكّلٍ َزْوَجْیِنمؤمنون، 33311827 ِ َزْوَجْیِنِمْن 
ّ

ُكل ِمْن 
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو،  حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

وَن هلِلَِّمؤمنون، 33311887
ُ
وَن اهلُلَسَیُقول

ُ
ابوعمرو، یعقوبَسَیُقول

وَن هلِلَِّمؤمنون، 33311879
ُ
وَن اهلُلَسَیُقول

ُ
ابوعمرو، یعقوبَسَیُقول

ِكسائی، خلف، شعبه، نافع، َعاِلُمَعاِلِممؤمنون، 33311892 حمزه، 
ابوجعفر

ُروَننور، 3331181
َ
ّك

َ
ُروَنَتذ

َ
ّك

َّ
كثیر، َتذ شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 

نافع، ابوجعفر، ابن عامر
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َبُع َشَهاَداٍتنور، 3331186 ْر
َ
َبَع َشَهاَداٍتأ ْر

َ
كثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، أ ابن 

شعبه از عاصم، ابوجعفر و یعقوب

ْعَنَت اهلِلنور، 3331187
َ
ّنَ ل

َ
ْعَنُت اهلِلأ

َ
ْن ل

َ
نافع، یعقوب، ابورجاء، قتاده، االعرجأ

ّنَ َغَضَب اهلِلنور، 3331189
َ
ن َغَضُب اهلِلأ

َ
یعقوب، الحسن، ابورجاء، قتاده، أ

االعرج

 َتْحَسُبوُهنور، 33311811
َ

 َتْحِسُبوُهال
َ

ِكسائی، شعبهال كثیر، ابوعمرو،  نافع، ابن 

ِكسائی، شعبهَو َتْحِسُبوَنُهَو َتْحَسُبوَنُهنور، 33311815 كثیر، ابوعمرو،  نافع، ابن 

یَما َزَكینور، 33311821
َ
الحسن، یعقوب، االعمش، ابوجعفر، َما َزّك

ابن  محیصن، مجاهد، ابوحیوة

ُروَننور، 33311827
َ
ّك

َ
ُروَنَتذ

َ
ّك

َّ
كثیر، َتذ شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 

نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ناٍتنور، 33311834 ناٍتُمَبِیّ كثیر، ُمَبّیَ شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن 
نافع، ابوجعفر

ِكسائی، خلف، شعبهُتوَقُدُیوَقُدنور، 33311835 حمزه، 

َدُیوَقُدنور، 33311835
َ
كثیر، ابوعمرو، ابوجعفر، الحسن، َتَوّق ابن 

السلمی، مجاهد، یعقوب، الیزیدی

ْقِهنور، 33311852 ِقِهَیّتَ كثیر، َیّتَ ِكسائی، خلف، یعقوب، ابن 
نافع، ابن ذكوان

 َتْحَسَبّنَنور، 33311857
َ

 َتْحِسَبّنَال
َ

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، ابن ال
كثیر، نافع

ِكسائی، خلفَفَقْدّجاءوَفَقْد َجاُءوفرقان، 3331184 ابوعمرو، حمزه، 

ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، َنْحُشُرُهْمَیْحُشُرُهْمفرقان، 33311817 حمزة، 
نافع، ابن عامر

َفَما َیْسَتِطیُعوَنَفَما َتْسَتطِیُعوَنفرقان، 33311819
ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو،  حمزة، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 
عامر

كثیر، نافع، ُتْشِرُكوَنُیْشِرُكوَننمل، 33322059 ِكسائی، خلف، ابن  حمزه، 
ابوجعفر، ابن عامر

ُروَننمل، 33322062
َ
ّك

َ
ُروَنَتذ

َ
ّك

َّ
كثیر، نافع، ابوجعفرَتذ شعبه، ابن 

اَرَكنمل، 33322066 ْدَرَك64َبِل اّدَ
َ
كثیر، ابوجعفرَبْل أ ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، ابن َتْحِسُبَهاَتْحَسُبَهانمل، 33322088
كثیر، نافع

اَرَك« تبدیل شده است. ْدَرَك« بعدًا از سوی فردی دیگر، به »َبِل اّدَ
َ
64. قرائت »َبْل أ
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وَننمل، 33322088
ُ
وَنَتفَعل

ُ
كثیر، هشامَیفَعل ابوعمرو، یعقوب، ابن 

كثیر، ابن عامرَفَزِع َیْوِمِئٍذَفَزٍع َیْوَمِئٍذنمل، 33322089 ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ُموَننمل، 33322093
َ
ُموَنَتْعل

َ
ِكسائی و َیْعل كثیر، ابوعمرو، حمزة،  ابن 

شعبه

َوٍةقصص، 33322029
ْ

َوٍةَجذ
ْ

كثیر، ِجذ ِكسائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن 
نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ْهِبقصص، 33322032 َهِبالّرَ كثیر، نافع، الّرَ ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر

كثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، َساِحَراِنِسْحَراِنقصص، 33322048 ابن 
ابوجعفر، الحسن، یعقوب

اَهَراَتَظاَهَراقصص، 33322048
َ

َتّظ

محبوب عن الحسن، یحیی بن 
الحارث الذماری و ابوحیوة و خالد 

عن الیزیدی و ابوعمرو )براوایة العباس 
االنصاری عنه(

َخَسَفقصص، 33322082
َ
ُخِسَفل

َ
ِكسائی، خلف، شعبة، ابوعمرو، ل حمزه، 

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر ابن 

َة َبْیِنُکْمعنکبوت، 33322025 ُة َبْیِنُکْمَمَوّدَ كثیرَمَوّدَ یس، ابن  ِكسائی، ابوعمرو، رو

عنکبوت، 62155
ُ

َو َیُقول
ُ

كثیر، ابوجعفر، َو َنُقول ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابن عامر

كثیر، نافع، َعاِقَبُةَعاِقَبَةروم، 62110 ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر

َعاِلِمیَنروم، 62122
ْ
ِمیَنِلل

َ
َعال

ْ
ِلل

كثیر،  ِكسائی، ابوعمرو، ابن  حمزة، 
نافع، ابن عامر، خلف، شعبه، یعقوب، 

ابوجعفر

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوبَیْقِنُطوَنَیْقَنُطوَنروم، 62136

َتْیُتْمَوَما آَتْیُتْمروم، 62139
َ
كثیرَوَما أ ابن 

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، ابن ُضْعٍف/ َضْعٍف65َضْعٍفروم، 62154
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

َقُهسجده، 6217
َ
َقُهَخل

ْ
كثیر، ابوجعفر، َخل ابوعمرو، یعقوب، ابن 

ابن عامر

ْسَوٌةاحزاب، 62121
ُ
ِإْسَوٌةأ

ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 

عامر

كنار قرائت به ضم افزوده شده است. 65. قرائت نصب در 
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ایس، 33342332 ّمَ
َ
 ل

ٌّ
ُكل َماَو ِإْن 

َ
 ل

ٌّ
ُكل َو ِإْن 

ِكسائی،  كثیر، ابوعمرو،  نافع، ابن 
ابوجعفر، خلف، یعقوب و امام علی بن 

ابی طالب

ُموَنیس، 33342349 ُموَن/َیِخّصِ َیِخّصِ
ُموَن66 َیَخّصِ

كثیر، ابوعمرو، ابن   رش از نافع، ابن  و
ید عن  محیصن، الحسن، روح، ز
یعقوب، ابن عامر )از طریق هشام(

ُجُباًلِجِباّلًیس، 33342362
ِكسائی، ابن   كثیر، حمزه و  ابن 

یس عن یعقوب، الحسن،  محیصن، رو
خلف و االعمش

َکَواِكِبصافات، 3334236
ْ
یَنٍة ال ِكِبِبِز َکَوا

ْ
یَنِة ال ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، ابن ِبِز

كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

َو آَباُؤَناصافات، 33342317
َ
ْو67 آَباُؤَناأ

َ
قالون، ابوجعفر، ابن عامرأ

یعقوب، نافع، ابن عامرآِل یاسیَنِال یاسیَنصافات، 333423130

ّیًاص، 33342363 ّیًاِسْخِر ِكسائیُسْخِر قرائت نافع، حمزه و 

هزمر، 33352438 هكاِشفاُت ُضّرِ ابوعمرو، یعقوبكاِشفاٌت ُضّرَ

ابوعمرو، یعقوبُممِسکاٌت َرحَمَتهُممِسکاُت َرحَمِتهزمر، 33352438

 َتْقَنُطوازمر، 33352453
َ

 َتْقِنُطواال
َ

ِكسائی، یعقوب، خلف، ال ابوعمرو، 
یزیدی، الحسن

یزمر، 33352464 ُمُروِنّ
ْ
ُمُروِنیَتأ

ْ
ابوعمرو )در یک روایت(، ابوجعفر، َتأ

رش و

َحْتُفِتَحْتزمر، 33352471 كثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، ُفّتِ ابن 
ابوجعفر، یعقوب

َحْتُفِتَحْتزمر، 33352473 كثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، ُفّتِ ابن 
ابوجعفر، یعقوب

ْن ُیْظِهَر ِفی غافر، 33352426
َ
ْو أ

َ
أ

َفَساَد
ْ
ْرِض ال

َ ْ
ال

ْن َیْظَهَر ِفی 
َ
ْو أ

َ
أ

َفَساُد
ْ
ْرِض ال

َ ْ
ِكسائی، خلف، شعبهال حمزه، 

ِبغافر، 33352435
ْ
ٍبَقل

ْ
ابوعمرو، ابن  ذكوانَقل

ِكسائی، خلفَقدّجاَءُكْمَقْد َجاَءُكْمغافر، 33352428 ابوعمرو، حمزه، 

ِكسائی، خلفَقدّجاَءُكْمَقْد َجاَءُكْمغافر، 33352434 ابوعمرو، حمزه، 

گذاشته شده است. گونه اعراب  66. هر دو 
َو« تغییر یافته است.

َ
67. بعدًا به قرائت »أ



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ناتک یرریبکتان
168خینآ ش اسی  م اسا شرهخین9ن

شماره 
قرائت حفص از سورهجزءنسخه

عاصم
قرائت نسخۀ 

مطابق باابوالبرکات

ِلَعغافر، 33352437 ّطَ
َ
ِلُعَفأ ّطَ

َ
َفأ

ِكسائی،  ابوعمرو، ابن عامر، نافع، حمزه، 
كثیر، شعبه، خلف، یعقوب،  ابن 

ابوجعفر

 طور، 33362723
َ

ْغٌو ِفیَها َو ال
َ
 ل

َ
ال

َتأِثیٌم
 

َ
ْغَو ِفیَها َو ال

َ
 ل

َ
ال

َتأِثیَم
كثیر، یعقوب، ابن   ابوعمرو، ابن 

محیصن، الحسن

 ُیْنِزُفوَنواقعه، 33362719
َ

 ُیْنَزُفوَنَوال
َ

كثیر، نافع، َوال ابوعمرو، یعقوب، ابن 
ابوجعفر، ابن عامر

َو آَباُؤَناواقعه، 33362748
َ
ْو68 آَباُؤَناأ

َ
قالون، ابوجعفر، ابن عامرأ

ُروَنواقعه، 33362762
َ
ّك

َ
 َتذ

َ
ْوال

َ
رونَفل

َ
ّك

َّ
كثیر، فلوال تذ نافع، ابوعمرو، ابن عامر، ابن 

یعقوب، ابوجعفر

ُحوٍر ِعیٍن/حوٌر ُحوٌر ِعیٌنواقعه، 33362772
عیٌن69

ِكسائی، ابوجعفر، الحسن،  حمزه، 
االعمش، ابن مسعود، أبان

ُموُرحدید، 3336275
ُ ْ
ُموُرُتْرَجُع ال

ُ ْ
َتْرِجُع ال

ِكسائی، ابن عامر، خلف،  حمزه، 
یعقوب، ابن  محیصن، الحسن، 

االعمش

حدید، 33362716
َ

َوَما َنَزل
َ

ل ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو، َوَما َنّزَ حمزه، 
كثیر، ابوجعفر، ابن عامر یعقوب، ابن 

ِقیَن حدید، 33362718 ّدِ ُمّصَ
ْ
ال

َقاِت ّدِ ُمّصَ
ْ
َوال

ِقیَن  ُمَصّدِ
ْ
ال

َقاِت ُمَصّدِ
ْ
َوال

كثیر، شعبه، أبوعمرو فی روایة  ابن 
هارون؛ ابن  محیصن، أبان

َمَجاِلِسمجادله، 33372811
ْ
َمْجِلِسال

ْ
ال

ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 

عامر

ف، ابوعمرو، اْنِشُزوا َفاْنِشُزوااْنُشُزوا َفاْنُشُزوامجادله، 33372811
َ
ِكسائی، َخل حمزه، 

كثیر یعقوب، ابن 

ِكسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب، ابن َو َیْحِسُبوَنَو َیْحَسُبوَنمجادله، 33372818
كثیر، نافع

ُبوَنحشر، 3337282 ُبوَنُیْخِر ابوعمرو، الحسن، الیزیدی، قتادةُیَخّرِ

ُل70َیْفِصلُممتحنه، 3337283 ِكسائی، خلف، یعقوب، ُیَفّصِ حمزه، 
العمش

ْسَوٌةممتحنه، 3337284
ُ
ِإْسَوٌةأ

ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 

عامر

َو« تغییر یافته است.
َ
68. بعدًا به قرائت »أ

گذاشته شده است. گونه اعراب  69. هر دو 
ُل تبدیل شده است. كاتب، به ُیَفّصِ 70. قرائت َیفِصُل )ممتحنه، 3(، ظاهرًا از سوی 
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سَوٌةممتحنه، 3337286
ُ
ِإسَوٌةأ

ِكسائی، خلف، ابوعمرو،  حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 

عامر

 ُتْمِسُکواممتحنه، 33372810
َ

ُکواَوال  ُتَمِسّ
َ

ابوعمرو، یعقوبَوال

شعبه، ابوعمرو، یعقوب، نافع، ابوجعفر، ُمِتّمٌ ُنوَرَهُمِتّمُ ُنوِرَهصف، 3337288
ابن عامر

ْمِرِهطالق، 3337283
َ
ْمَرُهَباِلُغ أ

َ
َباِلٌغ أ

ِكسائی، خلف، شعبه، ابوعمرو،  حمزه، 
كثیر، نافع، ابوجعفر، ابن  یعقوب، ابن 

عامر
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