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چکیده

«التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین» تالیف ارزشمند و نفیس امام الدین عبددالرریم بدن مدمدد بدن عبددالرریم الرافعدی
القزوینی است .متاسفانه این کتاب چنان که باید و شاید مورد توجه مدققان و پژوهشگران قرار نگرفته است .تنها نسدهه
مصدَّح و چاپی این اثر به اهتمام شیخ بزرگوار جناب عزیزاهلل عطدارد بده عبد رسدید اسدت .نهسدتین بدار مرحدوم
عطارد این اثر را در حیدرآباد هندوستان در سال  2631تصدیح کرد و منتشر ساخت .جدیدترین چاپ آن نیز در سدال
 2632توسط انتشارات عطارد روانه بازار شد است .علی رغم تیراژها متدوالی متاسدفانه اغد گ گسدترد ا از قبیدل
بدخوانی اسقاگ کلمه یا بهش هایی از جمله اغ گ نگارشی سهو مطبعی و جز آن در ایدن کتداب را یافتده اسدت .از
سو دیگر چاپ جدید این اثر در بسیار موارد نه تنها از مشر ت چاپ ها گذشته نراسته بلرده نسدبت بده چداپ
ها نهستین این اثر به مراتب بی اعتبارتر و مغلوگ تر است .این مقاله در پی آن است کده بدا اسدتمداد از نسدخ خطدی
اصیل و موجود این اثر پار ا از مشر ت و ابهامات این متن را که تنها به مدد نسخ خطی آن قابل توضیح هسدتند بده
مهاعب بنمایاند.
واژههای کلیدی
سهو بدخوانی اسقاگ نسهه تصدیح نقد
مقدمه
 -1مولف
«عبدالرریم بن ابی سعید مدمد بن عبدالرریم بن فضل بن حسن فقیه شافعی قزوینی ملقب به امدام الددین و مرندی بده
ابوالقاسم از اکابر علما شافعیّه در علوم دیندی و دیگدر علدوم متداولده بدی عددیل و از ت مدذ شدیخ منتهدب الددین
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قمی(متوفی به سال 585هد .ق) .بود»(مدرس تبریز

« .)135/ 1: 2621و عالمی فاضل متقی در نقلیات از قبیل تفسدیر

و حدیث و فقه و ادب مهارت کامل داشته آثار بسیار در کمال خوبی از او باقی هستند»(خوانسار اصدفهانی 2638ق:
.)223
 -2تالیفات
کتاب ها بسیار را از تالیفات او شمرد اند اما دقیقترین این کتب که در انتساب آنها بدو شری نیست عبارتند از-2« :
االمالی الشارحة علی مفردات الفاتده؛  -1االیجاز فی اخطار المجاز؛  -6التدوین فی اخبار قزوین أو فی علماء قدزوین؛ 1
و  -5شرح صغیر و شرح کبیر بر وجیز امام غزالی که نام این شرح کبیر «فتح العزیز علی کتاب الوجیز» بدود اسدت؛ -3
شرح مسند شافعی؛  -2المدرر یا مدرر التدوین» (مدرس .)135/ 1: 2621از جمله آثار که بدو نسدبت داد شدد اندد
عبارتند از« :سواد العینین فی مناقب الغوث ابی العلمین» و «بیان المفتی و المستفی»(.دههدا  :2681ذیل رافعی).
 -3اعتبار و صحت کالم و کتاب او
صرف نظر از جایگا او در فقه و حدیث صدت ک م او به میزانی بدود اسدت کده حتدی حردایتی ندامعقول نیدز از او
پذیرفتنی بود است .از حرایت زیر که در تاریخ گزید آمد اعتبار ک م او مشهص می گردد« :امدام سدعید امدام الددین
رافعی رف اهلل درجته در کتاب تدوین در ذکر هبه اهلل عمر الزادانی آورد است که او منرر نوحه گران بدود و وصدیت
کرد بود که در وقت وفاتش نوحه گران را در پیش او را ندهند .اخ ف او فراموش کردند .چدون نوحده گدر درآمدد و
آغاز نوحه کرد او از حالت خفتگی با نشستگی آمد .حاضران بترسیدند و نوحه گران را بیرون کردندد .هرچندد صدورت
این معنی معقول نیست اما بنا بر آنره عقل در را خدائی زیادت مدخلی ندارد و قول اماام سادید را اعتبااری ع ای
است از وی اعتقاد قبول باید کرد»(مستوفی .)843: 2682
این درجه اعتقاد به امام رافعی در قرن ها بعد موجب نقل کرامت ها عجیبی از او شدد اسدت .بدرا نمونده« :از
جمله کرامات او این است که از غایت فقر که داشته روغن چراغ نداشته و عزیز و مدرر که از جمله تصانیف اوسدت
شبها به روشنی انگشتان خود نوشته چه نور اصاب او از نور چدراغ بیشدتر بدود »(امیرعلیشدیر ندوائی  .)612: 2636امدا اهمیدت
کتاب التدوین و بدان مرتبه است که در زمینه علم رجال و تاریخ و جغرافیا قزوین و نواحی آن و دیگدر موضدوعات جدزو
کتب مرج و دست اول بود است و بسیار از نویسندگان در قرون بعد مطالب آن را  -جزا یا ک  -ذکر کرد اندد .بده عندوان
مثال حمداهلل مستوفی «کتاب مهم و پرارزش التدوین فی تاریخ قزوین را تلهیص کرد و با اضدافاتی پدر اهمیدت بده صدورت
باب ششم کتاب خود قرار داد است»(مستوفی  2 .) : 2682و از متاخرین امیرحامد حسین هند مولف کتاب عبقدات االندوار
که در چندین مورد به نقل مطالبی از کتاب التدوین پرداخته است و «عالم جلیل آقا رضدی قزویندی ایدن کتداب را در دسدترس
خود داشته و غالب مطالب کتاب معروف خود ضیافة االخوان را از این کتاب اخذ کرد و نقل نمود اسدت همنندین مرحدوم
اعتماد السلطنه نیز در کتاب مرآت البلدان مطالبی از آن نقل کرد است»(.الدسینی االرمو .)1: 2666
 -4قریحه شاعری:
اشعار به زبان فارسی و عربی از او نقل شد که در بسیار از کتب آمد است .از جمله:
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بسااته زنااار چااه سااود

در صااومده رفتااه دل بااه بااازار چااه سااود

«در جامااه صااو

ز آزار کسااار را اات خااود ماای طلباای

یاار را اات و صاادهزار آزار چااه سااود»

12 /

(خوانساری اصف انی1331،ق)027 :
رخت دل هرچه باود عقاب باه یغماا ببارد

صبر نه راهیست خوار ،عقب نه کاری است خارد

هر که به میدار عقاب ااام ن اد کاام یافات

هر که در ایوار صابر پاای ن اد دسات بارد

بااار جفاهااای یااار کااوه ندانااد کقااد

لقااه زلفاااین یاااار بااااد نیاااارد شااامرد

وصل شد و هجر ماناد آه کاه در بااش عقاب

خار به پیاری رساید اال باه جاوانی بمارد
(امیرعلیقیر نوائی)321 :1323،

و از اشعار عربی او:
«اقیماااا علااای بااااب الااار ی اقیماااا

و التنیاااااا فااااای اکاااااره فت یماااااا

هااو الاارب ماان یقاارص علاای الصاادق بابااه

2

یجااااده رئوفااااا بالدباااااد ر یمااااا»

(خوانساری اصف انی1331،ق)027 :

 -5تاریخ وفات:
در کتاب ریدانة االدب در باب تاریخ وفدات و چندین آمدد اسدت«:رافعدی بده سدال  316یدا 366هدد .ق .در قدزوین
درگذشت»(مدرس تبریز  )135/ 1: 2621ولی بنا بر تصدریح اکثدر منداب تداریخ وفدات او سدال  316هدد .ق .اسدت.
مستوفی در این بار نوشته است« :وفات او در ذ القعد سنه ث ث و عشدرین و سدتمائه در اول مقبدر کهنبدر مددفون
است.
جااااه االسااااالم امااااام رافداااای

آنکااه بااود او شااارش هاار مقااکالت

شقصد و بیست و ساه از هجارت شامرد

وفااات».

ماااه ای قدااده شق ا بااود

(مستوفی)173-174 :1310،

پیقینه پژوهش
با آنره این کتاب دریایی از علم و فرهنگ اس می و ایرانی را در خود جا داد است اما متاسفانه توجده چنددانی بددان
نشد است جز معدود نوشته هایی که کم و بیش چند سطر از این کتاب را برداشته و دستمایه ا برا نقل قول دیگران
ساخته اند .البته برخی از مدققان نیز مانند شفیعی کدکنی در برخی از مقاالت و پژوهش ها خود به برخدی مشدر ت
چاپ موجود اشار کرد با بررسی آنها صورت صدیح را به مهاعب نمود اند .از جمله مراجعه کنید بده مقالده «نرتده
ها تاز یافته دربار خاقانی» که در آن شفیعی کدکنی ضمن شرح احوال خاقانی بر پایه کتاب التدوین فی اخبار قزوین
به صورت ضمنی به نقد متن چاپی حاضر پرداخته است .بار ممرن است به صورت جسته و گریهته مقداالتی در نقدد
کتاب حاضر موجود باشد اما نویسندگان مقاله ا به شرل فعلی و با ساختار این مقاله مشاهد نررد اند.
نسخ موجود:
عزیزاهلل عطارد در تصدیح این کتاب ارزشمند از سه نسهه بهر برد است:
)2نسهه عتیقه با تاریخ تدریر  325هد .ق ˚ .یعنی  51سال بعد از وفات مولدف -موجدود در کتابهانده عوپقسوسدرا
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اس مبول .مصدح در باب آن می گوید « :صور علیها المدقق الدجده زمیلندا المغفدور لده خدادم العلدم و العلمداء السدید
عبدالعزیز الطباعبائی رضوان اهلل علیه و استفدنا من المصورة فی مرتبته بقم»( الرافعی القزوینی  .)5/2 :2632ایدن نسدهه
تقریبا نسهه کامل و صدیح از کتاب التدوین است.کاستی ها و افتادگی ها آن بسیار اندک است و اگر احیانا کلمده ا
از قلم رونویسگر ساقط شد آن را با ترسیم یک فلش کوچک در حاشیه همان سطر مرقوم ساخته است .ما این نسهه را
به شمار  1158در کتابهانه دانشگا تهران به دست آورد آن را با کد «گ» رمزگذار کرد ایم .این نسهه با آنره وقف
مردم قزوین بود و آغاز میان و پایان نسهه با عبارت «وقف للمسلمین بقدزوین» مدزیّن شدد امدا بداز سدر از ترکیده و
استامبول درآورد است.
)1نسهه کتابهانه سلیمانیه اس مبول :مصدح در باب این نسهه افزود اند«:و هی فی  622ورقة و فی کل صدفدة 12
سطرا بهط جلی کتبها مدمد بن احمد المدلی االنصار فدی شدهر رجدب سدنة  (.» 834الرافعدی القزویندی / 2: 2632
.) 5این نسهه نیز هرچند با خطی روشن و واضح نگاشته شد اما از ریزش و سقطات خالی نیست و گاهی چندین سطر
و صفده از آن ساقط شد است .در این نسهه نیز کاتب احیانا سقطات سطور را در حاشدیه همدان سدطر مرقدوم نمدود
است .این نسهه در مجموعه نسخ خطی اسدت کده مجتبدی میندو در بهمدن سدال  2661از کتابهانده اللده لدی ترکیده
عرسبردار کرد است و در کتابهانه مرکز دانشگا تهران به شمار  146موجود است .ما از این نسهه با رمز «ل» در
تصدیح یاد کرد ایم .ناگفته نماند تعداد اوراق نسهه الله لی موجود در دست ما  138برگ است.
) 6نسهه کتابهانه ناصریه شهر لرهنو هند :مصدح در بداب آن افدزود اسدت«:وقفهدا العدالم الجلیدل فهدر المدققدین
میرحامد حسین الموسو مولف عبقات االنوار رضوان اهلل علیه»( الرافعی القزوینی  .)5 / 2: 2632فیلمی از ایدن نسدهه
در دانشگا تهران موجود است که متاسفانه به علت تیرگی بسیار شدید غیرقابل کسی است و رو جعبه ایدن میردروفیلم
عبارت «غیرقابل استفاد » درج شد است .فیلمی دیگر از آن در کتابهانه مرکز فرهنگی هنر خراسان موجود اسدت امدا
از بهت بد بهش اعظم این نسهه از آغاز تا اواسط جلد دوم ساقط شد است.
اما چند نسهه دیگر که مرحوم عطارد از آنها در تصدیح خود یاد نررد و اکنون در دسترس هستند:
)2نسهه شمار  2458کتابهانه بغدادلی وهبی« :»vehbiمرحوم مجتبی مینو در بهمن سال  2661از آن عرس تهیده
کرد است و این نسهه با شمار  281در کتابهانه مرکز دانشگا تهران موجود است .متاسفانه بهدش عمدد ا از ایدن
نسهه یعنی از آغاز تا احمد بن الدسن بن مدمد البزاز ابوحاتم المعروف بابن خاموش الدراز (از صدفده  3جلدد  2تدا
صفده  24جلد  1متن چاپی)ساقط شد است.
)1نسهه  ˚ 2321ف تا  ˚ 2322ف :این نسهه در فهرست فیلم نسهه ها خطی دانشگا تهران آمد و تاریخ تدریر
آن  333ذکر شد است (دانش پژو  .)138 :2624در فهرستگان نسهه ها خطی ایران(فنها) آن را احتماال متعلدق بده
قرن  2دانسته اند و افزود اند«:این نسهه عرس نسهه موجود در کتابهانه بلدیه اسرندریه است که ع مه قزوینی بدرا
خود تدصیل نمود است لرن و با دقت خاص خود دریافته که چند برگ اول آن مربوگ به کتاب التدوین نیسدت لدذا
از یری  6از دوستانش در لندن خواسته که ناقصی اول کتاب را از رو نسهه مدوز بریتانیدا بدرا و استنسداا نمایدد
سسس ع مه قزوینی مقدار استنساا شد را به اول نسهه اسرندریه الداق نمود است»(درایتی .)226: 2632
در باب قدمت این نسهه که منب مذکور تاریخ تدریر آن را د سال پیش از تاریخ تدریر نسهه «گ» ذکر کرد اسدت
باید خاعر نشان کرد که سقطات و عثرات موجود در این نسهه به هیچ وجه تاریخ فدوق را تاییدد نمدی کندد .سدهوها
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موجود در این نسهه گاهی آن قدر مصرح است که تاریخ تدریر آن را به قرن ها متاخر نزدیدک مدی سدازد .حتدی در
بسیار از موارد اشتراکات تام و تمام میان این نسهه و نسهه «ل» به صراحت مبین این نرته است که ایدن دو نسدهه از
رو هم یا از رو یک نسهه صدیح تر مانند نسهه «گ» نگارش شد اند .پس آن چنان کده تداریخ تدریدر نسدهه «ل»
رجب  834ذکر شد احتماال تاریخ تدریر این نسهه نیز در همین حدود است .ما از این نسدهه چدون دارا مقدمده و
حواشی ع مه قزوینی است با رمز «ق» یاد کرد ایم.
 -6نسهه شمار  11121کتابهانه رضو مشهد :تاریخ تدریر این نسهه ذیقعدد  2252ق ذکدر شدد است(مصدطفی
درایتی .)226: 2632
شیوه تصحیح
متاسفانه مصدح بزرگوار دربار شیو تصدیح این کتاب ارزشمند هیچ توضیدی نداد اند و در تصدیح ایدن اثدر نسدهه
بدلها نیز ذکر نشد اند .البته بعضا در حواشی صفدات از یک نسهه بدل یاد شد و آن نیز بده شدرل کلدی و فاقدد متدد
علمی است .به عنوان مثال در جمله «و کان دخوله من مملرة آل حسان»( الرافعدی القزویندی  )16/2: 2632در حاشدیه
همان صفده ذیل آل حسان افزود اند«:أو جسان أو حسنان» .متاسفانه در این تصدیح متد علمی و روشمند به کار گرفته
نشد است اما آنننانره از متن بر می آید ظاهرا عبق شیو اصالت اقدم یعندی نسدهه «گ» بده تصددیح ایدن اثدر دسدت
یازید اند .م الوصف باز در سرتاسر متن این قاعد رعایت نشد و چه بسیار که خود متن «گ» نیز نادید انگاشته شدد
است .به عنوان مثال در ذیل واژ «سجائن» در جمله «و کذلک سهرورد و سجائن »...افزود اند«:کدذا فدی االصدل و فدی
الناصریة:سداص» (.الرافعی القزوینی  .)18/2: 2632در حالی که در اصل یعنی در نسهه «گ» این واژ به شرل صددیح
«سجاس» آمد که نام شهر در کنار شهر سهرورد از تواب استان زنجان است نه «سجائن» که واژ ا مهمل است.
چاپ جدید:
این کتاب مجددا به همت عزیز اهلل عطارد به وسیله انتشارات عطارد در سال  2632در  1444نسهه بازنشر شد اسدت
اما متاسفانه نه تنها اغ گ موجود در چاپ ها گذشته مرتف نشد بلره بسیار از ضبط ها و کلمات و عبارات صدیح
که در تمامی نسخ خطی به همان شرل آمد اند در چاپ جدید به ضبط دیگر تغییر یافته اند.
نقد و بررسی چاپ موجود
برا رف ابهامات و مشر ت متن چاپی فوق به نسخ خطی مذکور مراجعه شد و با دقت در نسخ و مقابله آنها موارد
ذیل مرشوف شد:
 -1سقطات:
در این چاپ خوانند در بسیار از صفدات کتاب با پدید سقطات مواجه است .منظور از سقطات ریزش و اسدقاگ
سهو یا عمد بهشی از جمله است که در نسخ خطی آمد ولی در نسهه چاپی حذف شد اسدت و جملده بددون آن
ناقص یا مبهم شد است .ما این سقطات را در سه بهش حروف کلمات و جم ت تقسیم بند کرد ایم.
د)2-2-اسقاگ حروف جر و عطف و :...در جم ت زیر حروف جر و عطفی که پررندگ شدد و داخدل نقداب قدرار
گرفته؛ در تمامی نسخ خطی آمد اما از نسهه چاپی ساقط شد است .ذکر ایدن نرتده ضدرور اسدت کده از ایدن قبیدل
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سقطات در این چاپ علی الهصوص اسقاگ حرف عطف «و» به وفور یافت میشود.
حرف جر:
«رأیت [فی] فهرست کتبه التی وقفها»(الرافعی )22/2 :2632«فلما فرغ [من ] خرج ندو الدیلم»(الرافعی )11/2 :2632«و روى الددیث [عن] سلیمان بن یزید»(الرافعی )25/2 :2632حرف عطف:
«[و] فی الجرح و التعدیل البن أبی حاتم»(الرافعی )21/2 :2632«[و] رأیت بهط موسى بن مدمد بن یونس الفقیه»(الرافعی )23/2 :2632«[و] روا الدافظ أبو برر الجعابیّ»(الرافعی )23/2 :2632«[و] المقصورة العتیقة و أمر بابتیاع حوانیت و مستغ ت»(الرافعی .)16/2 :2632«أن البقعة الم صقة للمقبرة المعروفة برُهَنْبَر و تُدعى القریَّة [و] بالفارسیة دِهَک بقزوین»( .الرافعدی  .)26/2 :2632درجمله فوق حرف عطف «واو» در نسهه چاپی و نسهه «ل» افتاد است اما چون در دو نسدهه «گ» و «ق» آمدد اسدت و
ظاهرا اساس کار مصدح نسهه «گ» بود پس میبایست حرف عطف ذکر میشد.
حرف تسویف:
«قال رسول اهلل(ص) :یفتح علیرم اآلفاق و یفتح علیرم مدینة یقال لها قزوین»(الرافعی  .)26/2 :2632در جمی نسخ«گ -ل -ق» «سیفتح» آمد است .مضمون همین حدیث در کتاب البلدان ابن فقیه ˚ کده از منداب اصدلی رافعدی بدود -
بدین صورت آمد است«:و ما قزوین هذ ؟ قال :هی مدینة من أرض الدیلم و سدتفتح علدیرم و یردون بهدا ربداگ»(ابدن
الفقیه )534 :2123
اسم موصول:
«فبلغه فی الطریق خبر قتله فعدل إلى[من] بالدیلم من أصداب بهرام»(الرافعی )61/2 :2632 -2کلمات:
در برخی از جم ت و سطور متن چاپی خوانند با اسقاگ یک واژ مواجه است.کشدف و اسدتنباگ واژگدان اسدقاگ
شد ˚ جز در موارد معدود -تنها به مدد نسخ خطی این کتاب ممرن است .در ادامه مثال هایی از این نوع اسدقاگ ذکدر
می گردد .ذکر این نرته ضرور است که در مثال ها فوق واژ برجسته شد داخل ق ب در تمامی نسخ خطدی آمدد
اما در نسخ چاپی ساقط شد است.
«و إلى خاصة إما بإقلیم [و نا یة] کتاریخ الشام و امّا ببلدة کتواریخ بغداد»(الرافعی .)24/2 :2632«یدبّهم اهلل و یدبّونه [یُفتح] لهم ثمانیة أبواب الجنة»(الرافعی .)22/2 :2632«عن أمیرکا بن زیتارة [ثنا الزبیر] ثنا سلیمان بن یزید»(الرافعی )11/2 :2632«روى ابن ثابت فیه عن أحمد بن [محمد بن] داؤد الواعظ»(.الرافعی .)13/2 :2632«قال قدامة الراتب و تفسیر [:فی الحدّ] المَرمُوق أ الطرف الذ ال ینبغدی أن یُهمدل و یُغفدل عنده»(الرافعدی :2632 .)68در چاپ عطارد «فی الددّ» ساقط شد است .چون بدث مولف در باب وجده تسدمیه قدزوین اسدت و از سدو
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دیگر با توجه به توضیح خود مولف بعد از واژ تفسیر «أ » و با توجه به قرینه نسخ که واژ مذکور در آنها آمد است
و با توجه شواهد تاریهی زیر :
«کان حصن قزوین یسمى بالفارسیة کشوین و معنا الحدّ المحفوظ»( ابن فقیه .)553 :2123«کان حصن قزوین یسمّى بالفارسیّة کشدوین و تفسدیر الحادّ المرماوق»(ابدن خرداذبده « .)132 :2883فدی الدددّالمرموق» صدیح است.
«حدث القاضی المدسّن بن علی [بن محمد] التنوخی»(الرافعی .)63/2 :2632در کتاب موسوعة عبقات الفقهاء نسب او چنین آمد است «:المُدسِّن بن علی بن مدمد بن أبی الفهدم داود القاضدی
أبو علی التنوخی البصر (612د 681هد( ثمّ البغداد (.»...السبدانی  .)666/1 :2128این شدرح نسدب نشدان دهندد آن
است که ضبط نسخ خطی کام صدیح بود است و نسهه چاپی دچار کاستی است.
«أال ترى إلى ما قدّمنا عن روایة عمر بن عبد العزیز رضی اهلل عنه [عن ابیه] عن جدد عدن النبدی صدلى اهلل علیده وسلم»(.الرافعی .)12/2 :2632
«باب الواو فیه خمسة اسماء [ االول](.»...الرافعی .)566/6: 2632«من خصائصها ...کونها على األرض مستویة [لیس] بالقرب منها جبل یمن من وصول الریاح الطیّبة إلیها».(الرافعی .)62/2 :2632جمله فوق بدون فعل ناقص «لیس» معنا کاملی نهواهد داشت.
«ال یُدرَ أقصد الجوارب الصوفیة و أو جوارب [الصوفیة] من الجلود؟»(الرافعی .)68/2 :2632د)6-2 -جم ت:
در برخی از جم ت متن چاپی بدون آنره مهاعب متوجه باشد چندین سلسله راویان یا به عبارت دیگر بهش هایی
از جمله یا حتی چندین جمله متوالی ساقط شد است .در ادامه به چند نمونه از این دست اشار میگردد .عبارت داخل
ق ب در تمامی نسخ خطی ذکر شد اما در متن چاپی خبر از آن نیست.
«ثنا مدمد بن مسعود و مدمد بن یونس بن هدارون [قاال نبا اسماعیل بن توبة ثنا عبداهلل بن اسوار عن ابی سنار]قال دخل سعید بن جبیر قزوین»(الرافعی .)18/2 :2632
«و حدّث ابن ثابت عن أبی عبد اهلل [محمد بن ابی عبداهلل]»(الرافعی .)64/2 :2632«أن قزوین کانت ثغراً و رباعاً للجند المرتبطین هناک [ث ض ّ إلی ا رستاق من همدار کبیر القدر کثیر المال یقاالله دشتبی همدار] ثم ضمّ الیها رستاق من رساتیق الر یقال له دشتبى الر »(الرافعی .)13/2 :2632
«أحدها واد دزج یسقى منها کروم دروب الجوسق و دزج و ارداق [و بدض الکروم بطریب اب ار و اکثار بسااتینالبلد و یمرّ الی طریب ارداق] فی داخل البلد»(الرافعی .)13-18 /2 :2632
«فوجد تددت المددراب المنصدوب فدی الجددار لدوح منقدور علیده[:بسا اهلل الار من الار ی ] الدمددُ هلل ربّالعالمین»(الرافعی .)13 /2 :2632
«-سمعتُ أستاذ

سار بن حمزة [البنا یحکی عن ابیه مزة] بن أبی یعلى البنا»(الرافعی .)12 /2 :2632

 -3اضافات مصحح:
گا مصدح حرف یا کلمه یا جملها را که در هیچ نسهه خطیا نیامد و هیچ ضرورتی بده وجدود آن نیسدت بده
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متن اضافه کرد است .ما این نوع دخل و تصرف ها در متن مولف را با نام اضافات مصدح به سه دسدته تقسدیم کدرد
در جم ت زیر داخل ق ب قرار داد ایم:
د)2-1-اضافت حرف جر و عطف:
«ذکر الددیث [و] کتب إلینا الدسن بن أحمد الدافظ»(الرافعی .)23 /2 :2632«ذکر اهلل تعالى تنجیرم من عذاب ألیم [و] قرأوا القرآن و شهروا السیوف»(الرافعی .)22 /2 :2632«روا یدیى بن عبد الوهاب...عن الواقد بن الهلیل عن أبیه [و] ثنا مدمد بن سلیمان»(الرافعی .)22 /2 :2632«یأتی على أحدکم الشهرُ [و] الیأتیها»(الرافعی .)61 /2 :2632«سببه على ما [فیه] حرى أبو حنیفة أحمد بن داود الدینور فی تاریهه المعروف باألخبار الطدوال» (الرافعدی :2632.)61 /2
«أشرف موسى  ...فاستدسن مبادرتهم و أعجبه جدّهم فأمر ببناء [و] حصن بقزوین»(الرافعی .)16 :2632« أنه لما ظهر العدلُ بقزوین من جهة عاهر بن الدسین صاحب المأمون و الجور بهمدان من جهة عمالهدا [و] تظلدمرجل»(الرافعی .)12 /2 :2632
د)1-1-اضافت کلمه:
 «عن أبیّ بن کعب رضی اهلل [تدالی] عنه»(الرافعی  .)26 /2 :2632واژ ا «تعالی» در هینیک از نسخ خطی نیامدداست.بسیار از موارد کا ربرد این کلمه در جم ت مشابه در این چاپ ازین دست است .همننین در تمام موارد بعدد از
«صلعم» بعد از نام حضرت مدمد مصطفی (ص) «و آله» نیز افزود شد است .این امر هرچند مقبدول اسدت امدا چدون
دخل و تصرف در متن مولف پسندید نیست در اینجا ذکر شد .یک نمونه دیگر:
 «عن أنس رضی اهلل [تدالی] عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه [و آله] و سلم»(الرافعی .)26 /2 :2632 «ثنا أحمد بن مدمد [بن] الشدّام ثنا حجاج بن حمزة»(الرافعی .)13 /2 :2632د)6-1-اضافت جمله:
در جم ت زیر نیز عبارت داخل ق ب در نسخ خطی نیامد است:
 «عن أبی وائل قال قرأ ابن عباس [رضی اهلل عنه] سورة النور»(الرافعی .)61 /2 :2632 «أنها کانت[تسمی] بالفارسیة کشوین فعربت اللفظة و قیل قزوین»(الرافعی .)68 /2 :2632 -4تصحیف یا خوانش نادرست:
در برخی جم ت مصدح برخی الفاظ را به درستی قرائت نررد است و با جابجا کدردن نقطده هدا و برخدی حدرف
مشابه واژ ا دیگر ارائه داد است:
د )2-6-سهوها مغلق:
 «و اهلل أکبر من أن یقاوم أن بدا منه اقتهار أو أن ینحل بملره إمهال و اقصار»(الرافعی  .)3 /2 :2632در تمدامی نسدخ«یخل» آمد و «یندل» خوانش نادرست این واژ است.
 «قال أنا أحمد بن مدمد بن داود الواعظ»(الرافعی  .)21 /2 :2632در تمامی نسخ «أنبا» آمد است( .بدرا نمونده ادیگر بنگرید به الرافعی .)26 /2 :2632
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 «روا أبو الدسن الصّقلی عن علی بن إسداق بن خشنام بن رنجلة الراز »(الرافعی  .)13/2 :2632در تمدامی نسدخ«الصّیقلی» آمد است .پسوند «الصیقلی» بارها در این کتاب چه چاپ سابق و چه چاپ جدید به کار رفتده اسدت امدا در
برخی از سطور نیز برخ ف تمامی نسخ به شرل «الصقلی» آمد است (ر.ک .الرافعی  .)13 /2 :2632به هر رو منظدور
علی بن الدسن بن مدمد بن عبداهلل الصیقلی ابوالدسن القزوینی الواعظ است که گدزارش حیدات و ممدات او در جلدد
سوم کتاب التدوین درج شد است (الرافعی  .)238 /6 :2632اما در بداب واژ دوم :در نسدهه «ل»« :زنجلدة» و در نسدخ
«ل» و «گ» و نسهه چاپی «رنجلة» آمد است .اما کدام یک ازین دو صدیح اسدت؟ «زنجلدة» پسدوند مشدهور بدود و
تهجی آن در کتاب خ صه تذهیب تهذیب الرمال در ذیل «ابوعمر سهل بن زَنْجَلَدة الدراز » بددین شدرل آمدد اسدت:
«سهل بن زَنْجَلَة بِفَتْح الزَّا وَ الْجِیم بَینهمَا نون سَاکِنة الصغد بِمُعْجَمَة بعد الْمُهْملَدة أَبُدو عَمْدرو الدرَّازِ ّ الْهیداگ الْدأَمِیر
الْدَافِظ عَن ابْن عُیَیْنَة وَ أبی برر بن عَیَّاش وَ یدیى الْقطَّان وَ عنهُ قَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق مَاتَ فِی حُدُود الْدأَرْبَعین وَ مِدائَتَیْنِ
»(.صفی الدین الهزرجی  2632ق  .)252/2 :پس با این توضیح ضبط نسهه «ل» یعنی «زنجلة» صدیح است.
«فی کتاب األمصار ثنا مدمّد بن جعفر نبا الجرّاش نبا مخلد بن محمّد بن بکیر نبا عبد اهلل بدن هیاث الزهدر عدنجدّ أبی عقیل»(الرافعی  .)13 /2 :2632در تمامی نسخ عبارت پررنگ فوق به شدرل «الجرّاش بن مخلد ثنا محمّاد بان
بکیر ثنا» آمد است .همننین واژ «هیثم» به شرل «هقی » آمد است .نسب «الجدراح» بددین شدرل ذکدر شدد اسدت:
«الجراح بن مهلد العجلی البصر القزاز روى عن ابن عیینة و روح بن عبادة و أبی داود الطیالسدی و معداذ بدن هشدام و
سلیمان بن حرب و أبی عاصم النبیل و مدمد بن عمر و الرومی و خلق و عنه أبو داود فی کتاب القدر و الترمذ و ابدن
أبی عاصم و أبو عروبة و عبدان و أبو برر بن أبی داود و ابن صاعد و جماعه ذکر ابن حبان فی الثقات .مات قریبدا مدن
سنة (» 15ابن حجر العسق نی )33/1: 2615
اما در باب مدمد بن بریر و هشیم باید افزود «:مدمد بن بریر الدضرمی األصبهانی و هو ابن بریدر بدن واصدل روى
عن شریک و خالد الواسطی و هقی و أبی معشر و عبد اهلل بن وهب»(ابن عساکر  .)231 /51 :2123بدا توجده بده ایدن
توضیدات مشهص می شود که «مهلد بن مدمد بن بریر» در متن چاپی نادرست بود و «جراح بن مهلد ثنا مدمد بدن
بریر» صدیح است و همننین «هشیم» صدیح است نه «هیثم» چون با توجه به جمله فوق «مدمد بن بریدر» از «هشدیم»
روایت می کرد نه از «هیثم» .از سو دیگر در همین کتاب چنین آمد است«:عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا هُقَیْ ٌ عَنْ کَوْثَرَ بْدنِ
حَرِیمٍ عَنْ نَافِ ٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ( .»...الرافعی .)143 /2 :2632
«-سمعتُ أستاذ

سار بن حمزة البنا»(الرافعدی  .)12 :2632ایدن واژ در نسدخ بده شدرل هدا زیدر آمدد اسدت:

«ل:حسیان أو حسنان» «گ:حستان» «ق:حسثان» و نسهه چاپی «حسان» .در متن چاپی در چندد سدطر بعدد بداز مصددح
همین شهص را به شرل «حسان بن حمز » آورد در حالی که در تمامی نسخ فقط «حمز » آمد است .یعنی قدول پددر را بده
پسر نسبت داد است .احتماال این واژ «جستان» بود آنننان کده حرومدت «جسدتانیان» و «جسدتان بدن وهسدودان» در کتدب
تاریهی و لغت نامه ذکر شد است« :جستان ابن وهسودان:یری از س عین سلسله جستانیان گی ن بود و در سال  183ق بده
همدستی حسن بن علی معروف به داعی و ملقب به ناصر کبیر سساهی آراست و بده خونهدواهی مدمدد بدن زیدد بده
عبرستان تاخت .و

ظاهرا از سال  154ق در سلطنت گی ن و دیلم بود است»(دههدا :2681ذیل جستان)

 ...«-لقی اهلل بمثل تراب األرض خطیئة غفر اهلل له و الیُبالی»(الرافعدی  .)18 /2 :2632در نسدخ خطدی« قاراب» آمدد
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است .شاید تغییر «قراب» به «تراب» ب ه سبب پی نبردن معنا بود است .منظور این است که اگر بند در گنا و روسدیاهی
مثل ک غ زمین به دیدار خدواند برود خداوند او را خواهد بهشید .با این توضیح مشهص می شدود کده «تدراب» هدیچ
وجهی در اینجا نهواهد داشت.
« ابن المجالد الصنعانی»(الرافعی  .)64 /2 :2632در تمامی نسخ «ابی المجالد» آمد است .در کتاب البلددان حددیثیاز این شهص روایت شد که بر ضبط نسخ خطی صدّه میگذارد «:قال أبو مجالد الصنعانی :قزوین و عسق ن العروسان
شهداؤهما تزف إلى اهلل یوم القیامة»(ابن الفقیه )534 :2123
«أورد القیخ الدافظ فی ثواب األعمال»(الرافعی  .)64 /2 :2632در نسهه «ق» «ابوالشیخ» در نسدهه «گ» و نسدههچاپی «الشیخ» آمد است .در نسهه «ل» نیز این بهش ساقط شد است.کدام یک از ایدن دو صددیح اسدت« :الشدیخ» یدا
«ابوالشیخ»؟ ابتدا ببینیم مولف کتاب «ثواب االعمال» کیست؟ «او أبو مدمد عبد الرحمن بن أبى حاتم مدمد بدن إدریدس
از کبار ائمه است که کتاب ها بسیار از جمله کتاب الجرح و التعدیل و ثواب األعمال و غیر از تالیفات اوسدت و در
قرن چهارم در ر وفات یافته است (سمعانی 2681ق .)183/ 1 :او با کنیه ابوالشیخ معروف بود و در آثدار مهتلدف از
جمله األنساب (سمعانی 2681ق )11-12/21 :با این کنیه ذکر شد است .جالب است که در همین کتاب مدا نددن فیده
دو بار دیگر از او یاد شد است و در هر دو جا کنیة او ابوالشیخ آمد است(ر.ک .الرافعی  31/2 :2632و .)162/1
«کنا بقزوین فی مسجد التوت و معنا الدشتری و مدویة العطار»(الرافعی  .)64 /2 :2632در تمامی نسدخ « مکویة»آمد است .در جلد دوم همین چاپ از و به صورت «أحمد بن حمرویه العطار» یاد شد اسدت« :رو الدددیث عدن
مدمد بن حمید و موسی بن نصر و ذکر الهلیل الدافظ ان جد احمد یرو عنه(.»...الرافعی .)81/1 :2632
«یقال رجل قاس أ صلب أ من أقْسَانَّ العودُ إذا اشتدَّ و قسا»(الرافعی  .)14 /2 :2632در تمامی نسدخ «عسا» آمدداست« .اشتدّ و عسا» عبارتی معروف در معاجم عربی است «:اقْسَأَنَ العُودُ کاعْمَأَنَّ قُسَدأْنِینَةً کطْمَأْنِینَدةٍ یَدبِسَ و اشْدتَدَّ و
عَسَا»(.زبید )153 /28 : 2145
«ذکر الدافظ أبوإسداق الحَمْریّ المغربیّ المعروف بابن قُرْقُول»(الرافعدی  .)12 /2 :2632در نسدهه «گ» کده ظداهرااساس کار مصدح بود «الحَمْزیّ» آمد است .پس چرا مصدح به ضبط نسهه اساس خود هم دقت نررد است؟ منظور
از «ابنُ قُرْقُول» أَبوإسدق إبراهیم بن یوسف بن إبراهیم بن عبد اللَّه بن بادیس بن القائدد الدمدز ّ اسدت کده در المریدةَ
األَنْدَلُس در سال  545زاد شد و در سال  533درگذشت .مولف تاج العروس تلفظ آن را بر وزن عُصْفُور ضبط کرد و
افزود است« :مصنِّفُ مَطَال األَنْوار تلْمیذُ القاضِی عِیَاض»(زبید )325 /25 : 2145،
«وادى ارنوك یُسقی منه کروم(»...الرافعی  .)18/2 :2632در تمامی نسخ «ارنزك» آمد است .در کتاب سیما تاریخو فرهنگ قزوین دربار این رودخانه چنین آمد است« :رودخانه ارنزک ( اَرَنْزَج) :سرچشمه رودخانه در حددود بیسدت
کیلومتر شمال شهر و در حوالی قریه « میدزوج» قدرار دارد .عمدد آب آن بهدار اسدت و در تابسدتان آب کمدی از آن
میگذرد»(ورجاوند )23/2 :2622
 -5س وهای مبرز:
« ستفتح على أمتی مدینتان أحدهما من أرض الدّیلم»(الرافعی  .)13 /2 :2632در تمامی نسخ خطی در این جملده وجمله بعد «أحدیهما» آمد است که کام با متن تناسب دارد و به «مدینتان» بداز مدیگدردد .پدس ضدبط نسدهه چداپی

نقد تصدیح التدوین فی اخبار قزوین

13 /

خوانشی نادرست از این صورت است .البته در چند سطر بعد در همان صدفده همدین واژ بده شدرل «أحددیهما» آمدد
است.
«أنَّ أحوال الدیلم لم تزل مُذَبْذَبة لم ترن لهم شریعة مدصلة و ال عاعة مستقرة»(الرافعی .)61 /2 :2632در نسهه «ل» و در نسهه چاپی «مذبدبة» در نسهه «ق» «مدبدبة» و در نسدهه «گ» «مذبذبدة» آمدد اسدت .در کتداب
المسالک و الممالک این جمله چنین آمد است« :و احوال الدیلم لم تزل مذبذبة النه ال شدریعة لهدم مدصّدلة و ال عاعدة
فیهم مستقرة»(.ابن خرداذبه  .)132 /2 :2883ناگفته نماند«رجل مُذَبْذَبٌ و مُتَذَبْذِبٌ أ متردد بدین أمدرین و بدین رجلدین
الیثبت على صدابته ألحد» (کتاب العین )228 / 8 :2143
«رأیتُ یخط الفقیه الدجاز بن شعبویه»(الرافعی  .)13 /2 :2632در تمامی نسخ «بخط» آمد است.«لو کان عندنا مثل هذ األرض لدصل من الجریب الواحدد کدذا و کدذا لغدزارة میاه اا»(.الرافعدی .)62 /2 :2632درتمامی نسخ «األراضی» و «میاهنا» آمد است.
«و ل عناب فی مثل هذا مجال لمن یدنیه»(الرافعی  .)62 /2 :2632در تمامی نسخ «یبغیه» آمد است.«رأیت ألبی العُمیس مدمد بن إسماعیل المری فضالً یصف فیه الر و قزوین مدحاً و ذماً» (الرافعی .)62 /2 :2632در تمامی نسخ «فصالً» آمد است.
«واهلل لو ملروا قزوین ساعة لبغوا علىّ من تدت سریر هذا »(الرافعی  .)14 /2 :2632در تمامی نسخ «لنبعدوا» آمدداست .فعل «بغوا» با عبارت «تدت سریر » چه تناسبی دارد؟ این در حالی است که «فعل «نبعوا» در کداربرد «نَبَد َ المَداءُ
مِنَ األَرْض» به معنی «بیرون آمد آب از زمین» (زمهشر  )33 : 2683مشهور بود و با کنایه ا زیبا به کار رفته است.
«فنظر القائد إلى ذلک المران فرأى فیه خل ً فقال لرجل من أصدابه «أین کدش ویدن» (الرافعدی  .)14 /2 :2632درتمامی نسخ «این» آمد است.با توجه به قرینه درون جمله «ذلک المران فرأى فیه خل » و با توجه به شواهد موجود در
مناب مولف حرف استفهام «أین» عربی در اینجا مدخلی ندارد و صدیح صفت اشدار فارسدی اسدت .در کتداب البلددان
جملها آمد که در آن اسامی برخی قراء از ترکیب صفت اشار فارسی ساخته شد و موید نظر ماست«:یقال :إنهم نزلوا
قریة یقال لها سسین فقالوا :جش این .ثم دخلوا قریة یقال لها فاسقین فقالوا :بس این .ثدم دخلدوا قریدة سدروین فأنددر
صاحب الجیش قال :سروین» (ابن الفقیه .)553 :2123
«فسمّوا موض نزولهم «اسمرد»(الرافعی  .)11 /2 :2632در تمامی نسخ «اسبمُرد» آمد است .با توجه به این توضدیحمولف «و نفقت هناک دوابهم من شدة البرد» (الرافعی  )11 /2 :2632اسبمرد صدیح است .خود مصدح نیدز در تعلیقدات
نوشته اند«:و أسمرد اآلن اسم قریة فی منطقة رودبار و یتلف ا الناس اسبمرد .و هی نفس کلمة «أسب مرد» التی جداءت
فی التدوین باسم أسمرد»(.الرافعی  .)322 /6 :2632این در حالی است که در التدوین نیز اسبمرد آمد است نه اسمرد.
«نه مسلمان بییم و نه کِریتْ دهیم» (الرافعی  .)15 /2 :2632در نسخ «گ و ق» «کِزیدتْ » و در نسدهه «ل» «کریدت»آمد است .مصدح ضبط اسداس را فدرو گذاشدته اسدت و ضدبط نسدهه فدرع را برگزیدد اسدت .در لغدت نامده آمدد
است«:معرب آن جزیه است از لغت ها آرامی است که دیرگاهی است در زبدان فارسدی درآمدد »(دههددا  :2681ذیدل
گزیت)
«-یُنفذ خلیفة له مقی فی قریة اسفقنان» (الرافعی  .)13 /2 :2632در تمامی نسخ «فیقی »آمد است.
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«قد التجد الماء سنتین إلى خمس و تقت ر کرومها» (الرافعی  .)18 /2 :2632در تمامی نسخ «تثمر» آمد که بدا مدتنتناسب تمام دارد .
« أعلم ا أن امت ا مرتهن به و أرسم لهما أن الیدخل البلد أحد مسدتأنفاً و ال یهدرج إال بجدواز» (الرافعدی /2 :2632 .)63در تمامی نسخ «أعلم ما» و «دم ما» آمد است .با توجه به قرینه سایر ضمایر «علیهما تهددهما عالبهما و لهما» و
با توجه به جمله پیشین « اکتب الساعة إلى صا بی» پس ضبط نسخ صدیح است.
«فألنهم فی األصل بدیدا من التنعم و الترفه» (الرافعی  .)12 /2 :2632در تمامی نسدخ «بُدَدا عان» آمدد کده بدا مدتنتناسب تام دارد چون سهن مولف در باب قوم ترک و دیلم است.
« أکسیة فارس و خلل أصبهان و سق عون بغداد و سَمُّور بلغار»(الرافعدی « .)68 /2 :2632خلل» در جملده فدوق بداتوجه به واژگان «اکسیه» «سق عون» و «سمور» که انواع قماش هستند بی ارتبداگ و بدی معندی اسدت .در تمدامی نسدخ
« ُلل» آمد است« .حُلَّة یعنى ازار و رداء حُلَل جم » (زمهشر  .)36 :2683در کتاب نهایة االرب فی فندون االدب در
ذکر خصائص الب د چنین آمد است«:و من خصائصها فی الم بس یقال :برود الدیمن و وشدى صدنعاء و ریدط الشدام و
قصب مصر و دیباج الروم و قز السّوس و حریر الصین و أکسیة فارس و لل أصبهان و سق عون بغداد و عمدائم األبلدة
و منیّر الرىّ و ملدم مرو و ترک أرمینیة و منادیل الدّامغان و جوارب قزوین و من خصائصها فی األوبار یقدال :سدنجاب
خرخیز و سمّور بلغار و ثعالب الهزر و فنک کاشغر و حواصل هراة و قاقم تغزغز»(النویر

.) 633 /2 : 2116

 -6اعالم
 1-6اعالم انسانی
«تاریخ  ...واسط ألسلم ابن س ل و اصبهان ألبی برر ابن مردویة و ابن مندة» (رافعی  .)24 /2 :2632در تمامی نسخ بدهدنبال نام «اسل ابن س ل» صفت «بَحقَل » نیز یاد شد  -هرچند بدون نقطه و ناخوانا -در حالی که در چداپ عطدارد
این واژ نیامد است« .ابوالدسن اَسلَم بن سَهْل بَدْشَل واسِطی رَزّاز مؤلفِ تاریخ واسط (در لغت به معنا مرد بسدیار
سیا رنگ) از زندگی او جز نام برخی از راویانی که او از ایشان به نقل حدیث پرداخته از جمله وَهْب بدن بَقیَده (-163
255هد .ق ).اع ع دیگر در دست نیست .این اثر اگر جزو نهستین آثار از این نوع نباشد از کهدن تدرین جلدو هدا
ساد و ابتدایی حرکتی است که اندک زمانی بعد به برجسته ترین نوع آثار در تاریخ و تراجم تبدیل شد»(دانشنامه جهدان
اس م .)535/2 :2625
«و [تاریخ] هراة ألبی إسداق بن مدین» (الرافعی  .)21 /2 :2632در تمامی نسخ «یاسین» آمد است و همدین ضدبطصدیح است.کتاب لسان المیزان در باب مولف تاریخ هرات و اعتبار او چنین آورد است« :احمد بن مدمدد بدن یاسدین
أبو إسداق الهرو الدداد صاحب تاریخ هراة سم عثمان الدارمی و معاذ بن المثنى و عنه أبو علی المنصور الهالدد و
خلق مات سنة أرب و ث ثین و مائتین قال السلمی سألت الدارقطنی عن أبی إسداق بن یاسین الهرو فقال شر مدن أبدی
بشر المروز و کذبهما و قال اإلدریسی کان یدفظ سمعت أهل بلد یطعنون فیه و ال یرضونه انتهى و قال الهلیلی لدیس
بالقو روى نسها ال یتاب علیها» (العسق نی .)132 /2 : 2634
«-ثنا أبونعیم ثنا بقر بن سلیمار» (الرافعی  .)21 /2 :2632در تمامی نسدخ «بقیر بن سالمار» آمدد اسدت .در کتداب
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الجرح و التعدیل که مولف التدوین در مقدمه خود از آن نام برد و یقینا جدزء منداب او بدود اسدت دربدار «بشدیر بدن
سلمان» چنین آمد است «:بشیر بن سلمان أبو إسماعیل النهد والد الدرم بن بشیر روى عن مجاهدد و عررمدة و أبدی
حازم روى عنه ابن عیینة و وکی و أبو نعیم» (ابن ابی حاتم  )621/1 :2351و این درست برابر با همان چیز است کده
رافعی خود ذکر کرد است «:هُوَ أَبُو إِسْمَاعِیلَ النَّهْدِ ُّ الْرُوفِیُّ رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِرْرِمَةَ وَ أِبی حَازِمٍ وَ الْقَاسِمُ بْنُ صَدفْوَانَ
رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِ ُّ وَ وَکِی ٌ وَ ابْنُ عُیَیْنَةَ وَ أَبُو نُعَیْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُکَیْنٍ وَ قَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ» (الرافعی  .)21 /2 :2632تنهدا بدا
این تفاوت که مصدح او را به شرل ناصدیح «بِشْرُ بْنُ سَلْمَانَ» آورد است.
«عنبَسَة عن الدسن بن أبی الدسن البصدر ّ عدن أندس بدن مالدک» (الرافعدی  .)23 /2 :2632در نسدهه «ل» ظداهرا«عسبت» و در نسخ «گ» و «ق» «عنبَسة» و در نسهه چاپی «عنبثة» آمد است .ضبط نسدخ «گ» و «ق» صددیح اسدت .در
کتاب تهذیب التهذیب در باب او چنین آمد است«:عنبسة بن سعید القطان الواسطی و یقدال النضدر روى عدن الدسدن
البصر و شهر بن حوشب و أشعث بن جابر و هشام بن عروة و غیرهم و عنه بن أخیه سعید بن أبدی الربید السدمان و
إسماعیل بن صبیح البرر و عبد الوهاب الثقفی و آخرون»(العسق نی )252 /8: 2615
«روا علی بن شدبة العسرر » (الرافعی  .)21 /2 :2632در تمامی نسخ «سدید» آمد اما مصدح «شعبة» ضدبط کدرداست .جالب است که در جلد سوم همین کتاب شرح حال و ورود او به قزوین ذکر شد است و از او به صورت «علدی
بن سعید العسرر » یاد شد است«:علی بْن سعید بْن عَبْد اللَّه العسرر أَبُو الدسن نزیل قزوین قَالَ الهلیل بن عَبْدِ اللَّدهِ
الدافظ و کان ذا فهم و علم بهذا الشأن و له معجم الصدابة متداول بین العلماء ( »...الرافعی .)143/ 6 :2632
«روا عن داود جماعة منهم الدارث بن أبی أمامة» (الرافعی  .)21 /2 :2632در تمدامی نسدخ «أساامة» آمدد اسدت.منظور از «داود» «داؤد بن المدبر بن قدذم» مولف کتداب «العقدل» اسدت کده در کتداب التددوین بارهدا از او یداد شدد
است.یری از راویان احادیث منقول از «داود» «حارث بن ابی اسامة» بود که باز بارها در کتاب التددوین از او یداد شدد
اما مصدح اسم او را برخ ف تمام نسخ خطی به شرل «ابی امامة» آورد است .در ادامه چند مثال از ابدی اسدامة و داود
بن مدبر در کنار هم آورد میشوند؛ مشاهد این موارد نشان عدم یردستی متن مصدَّح است« :عن أبی مُدَمَّد جعفر بن
مُدَمَّد بن نصیر الهلد عن أبی مُدَمَّد الدارث بنُ مُدَمَّدِ بنِ أَبِی أُسَامَةَ عن داؤد بدن المدبدر و رو دعداء االسدتفتاح و
ص ة» (الرافعی « .) 515/2 :2632وَ سَمِ َ أَبَا الْدَسَنِ الْقَطَّانَ فِی إِمْ ئِهِ أَنْبَأَ الْدَارِثُ بنُ مُدَمَّدِ بنِ أبدی أسدامة ثندا داؤد بدنُ
الْمُدَبَّ درِ» (الرافعددی  .) 228/1 :2632بددرا مطالعدده شددرح احددوال شددهص مددذکور بدده کتدداب تدداریخ بغددداد (الهطیددب
البغداد  ) 121/ 8: 2122مراجعه شود.
« عن القاسم بن الدرم الغزی » (الرافعی  .)25 /2 :2632در نسخ «گ» و «ل» «الدُرَنیّ » و در نسدهه «ق» «العُزندیّ» ودر نسهه چاپی «الغز » آمد است .توضیدات سمعانی ذیل واژ «العرنی» پرد از چهر این ابهام کندار مدیزندد« :بضدم
العین المهملة و فتح الراء و فی آخرها النون هذ النسبة إلى بطن عرنة و النسبة إلیها «عرنى» و «عرینى» و هدی واد بدین
عرفات و منى  ...و المنتسب إلیها الدسن العرنی ...و أبو أحمد القاسم بن الدرم بن کثیر العرنی قاضى همدذان یدروى
عن مسعر بن کدام و زکریا بن أبى زائدة و سلمة ابن نبیط و سعید بن عبید و عبیدد اهلل بدن الولیدد الوصدافی روى عنده
مدمد ابن س م و أبو حجر عمر بن راف و غیرهما(»...السمعانی  2681ق.)182 / 3 :در کتاب الجرح و التعددیل نیدز کده
یری از مناب رافعی بود « القاسم بن الدرم العرنى» ضبط شد است (ر.ک .ابن ابی حاتم  2351م .)243 / 2 :
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«ثم مصّر سعیدُ بن العاص قزوین و کان قد ولا علیها الولید بن عتبة بن أبی مدیط حین کان والیاً على الروفدة مدنقبل أمیر المؤمنین عثمان» (الرافعدی  .)16 /2 :2632در نسدخ «ق» و «ل» «عقبدة» و در نسدهه «گ» ظداهرا «عتبدة» آمدد
است.اما کدامیک ازین دو صدیح است؟ مصدح «ولید بن عقبة بن ابی معیط» را با «ولید بن عتبة بن ربیعة» اشدتبا کدرد
و به جا هم به کار برد است« :ولید بن عقبة بن ابى معیط برادر رضاعى عثمان بن عفان بود که در دوران خ فدت او
به حرومت کوفه گمارد شد .وى در حال مستى به نماز صبح ایستاد و به جاى دو رکعت چهدار رکعدت خواندد او در
مدراب مسجد به هنگام نماز قى کرد که برخى از بزرگان مدینه از این امر نزد عثمان شرایت کرد و خواستار تعزیدر او
شدند اما خلیفه راضى نشد و على (ع) شهصا حدّ الهى را در مورد او اجرا کرد»(.زبیر بدن بردار .)566: 2683در کتداب
البلدان که یری از مصادر رافعی بود بدین شرل به این فرد اشار شد است«:و ولی الولید بن عقبة بن أبی معیط بن أبی
عمرو بن أمیة الروفة لعثمان بن عفان فغزا الدیلم مما یلی قزوین و غزا آذربیجان و جی ن و موقان و الببر و عیلسان ثم
انصرف»(.ابن الفقیه .)558 :2123
و ولید بن عتبة بن ربیعة همان کسی است که أمیر المؤمنین على علیه الس م در جنگ بدر او را کشت .پددر او «عتبدة
بن ربیعة بن عبدشمس مرنی به ابوالولید از بزرگان قریش در عصر جاهلی بود .اسد م را دریافدت و در جندگ بددر بدا
مشرکان بود و چون سر بزرگ داشت خود که برا او مناسب باشد یافت نشد و پارچها بر سر خود بست .و در
این جنگ به سال  1ق به قتل رسید»(دههدا  :2681ذیل عتبه بن ربیعه) .پس با توجه به این توضدیدات و ضدبط نسدخ
مصدح در این مورد دچار سهو شد و ولید بن عقبة بن ابی معیط را با ولید بن عتبة بن ربیعه یری پنداشته است.
 -2-6اعالم جغرافیایی:
« أن البراء غزا بعد فتح قزوین و ابهر و الطیلسان و زنجان» (الرافعی  .)11 /2 :2632در نسخ «ل» «ق» و «گ» «البَبْرَ والطیلسان» و در نسهه چاپی «و ابهر و الطیلسان» آمد است .در کتاب البلدان «غزا الجیل و الببر و الطیلسان و فتح زنجدان
عنوة» (ابن الفقیه  )558 :2123آمد است .شیخ عطارد واژ «الببر» را به شرل «ابهر» خواند است در حالی که ایدن دو
واژ «الببر و الطیلسان» آنننان که از مناب فهمید می شود به دو قوم و امت اشار دارد.در کتداب البیدان و التبیدین آمدد
است «:و لست أعنی من األمم مثل الببر و الطیلسان و مثل موقان و جی ن و مثل الزنج و أشدبا الدزنج» (جداحظ : 1441
 .) 264/2در کتاب البلدان که یری از مصادر رافعی بود به ایدن دو اشدار شدد اسدت«:الببدر و الطیلسدان و الطالقدان و
خراسان -إلا أهل خوارزم -من ولد اشتق بن إبراهیم علیه الس م» (ابن الفقیه .)558 :2123
«-أجول ف أدر لعل مَنیّتی

بذ کان او ذاکان او بالجبرندق» (الرافعی  .)13 /2 :2632تمامی نسخ «بدَکان أو راکان

أو بالجرندق» آورد اند .این روستاها هنوز هم به همین نام در منطقه قاقازان قزوین وجود دارند.
«هذ القرى من الناحیة المعروفدة بداهروذ» (الرافعدی  .)13 /2 :2632در نسدهه «گ» «ابهدرروذ» و در نسدخ «ل و ق»«ابهررود» و در نسهه چاپی «اهروذ» آمد است« .اهروذ» تصدیفی از «ابهرروذ» است.این رود به دلیل جار شدن از ابهر
به این نام خواند شد و هنوز هم در این منطقه مشهور است.برا نمونها دیگر از کاربرد این واژ بده همدین صدورت
مصددف بنگریدد بده(الرافعی  .)18 /2 :2632در کتداب میندودر یدا بداب الجنده قدزوین در بداب ایدن رود چندین آمددد
است«:ابهررود:نام یری از بهش ها پنجگانه شهرستان زنجان است و نیز نام رودخانها است که در این بهدش جدار
است و قسمت عمدة آباد ها آنرا مشروب مینماید» (گلریز )2468 : 2638

نقد تصدیح التدوین فی اخبار قزوین
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«و کذلک سهرورذ و سجائن و قد یُنسب إلى قزوین فی الوثائق الیوم أیضاً» (الرافعدی  .)18 /2 :2632در همده نسدخ«سجاس» و در نسهه چاپی «سجائن» آمد است .سجاس نام شهر در نزدیری شهر سهرورد از تواب زنجان اسدت کده
اکنون نیز به این نام شناخته میشود.
«عدّ فی البنیان من قرى قزوین جیکار و باجرور و زنجدان» (الرافعدی  .)18 /2 :2632ضدبط ایدن دو واژ در نسدخمتفاوت است .در نسهه «گ» «جیران و باجرود» در نسدخ «ل و ق» «جدی ن و بداجرود» و در نسدهه چداپی «جیردان و
باجرون» آمد است.چنانره مشاهد میشود مصدح به نسهه اساس هم اعتنایی نررد است.
 -0تحریف:
 -2استاد شفیعی کدکنی در باب نام این کتاب میگوید« :مصدح با اینره مولف صراحتا نام کتاب خود را در آغاز کتداب
و در پایان کتاب به شرل«التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین» ذکر کرد  1به «التدوین فی اخبار قزوین» تبدیل کرد و بدا
این نام منتشر ساخته است» 5 .البته این نرته را باید خاعر نشان ساخت که ندام ایدن کتداب در منداب مهتلدف بدرخ ف
تصریح خود مولف به اشرال مهتلف روایت شد است علی الهصوص در تالیفات معاصران .به عنوان مثدال در مقدمده
کتاب «فهرست اسماء الرجال المذکورة احوالهم فی کتاب التدوین» نام این کتداب بده شدرل «التددوین فدی ذکدر اخبدار
قزوین» آمد است (الدسینی االرمو .)1: 2666
در همان کتاب در نامه ع مه قزوینی از این کتاب به صورت «التدوین فی تاریخ قدزوین»یداد شدد اسدت (الدسدینی
االرمو  )1: 2666و در مقدمه کتاب تاریخ گزید از این کتاب به شدرل «التددوین فدی تداریخ قدزوین» ندام بدرد شدد
است(مستوفی  .) : 2682البته کسانی نیز در قرن ها اخیر بود اند که نام کتاب را به شرل صدیح آن ذکر کرد اندد .از
جمله امیر حامد حسین هند مولف کتاب عبقات االنوار می نویسد«:و ابوالفضل عبدالرریم بن مدمد بن عبدالرریم بدن
الفضل بن الدسن بن الدسین بن راف الرافعی القزوینی در کتاب التدوین فدی ذکدر اهدل العلدم بقدزوین کده بده الطداف
نامتناهیه الهیه در این اوان بشارت نشان به دست این کثیر العصیان آمد گفته( »...الدسینی االرمو .)21: 2666
-1در آغاز تراجم اشهاص «از مدمدون حرف االف فی آبائهم» عدد قرار داد به گونه ا که در مجلد سوم این عددد
به  6638میرسد .مهاعبی که به نسخ خطی این اثر دسترسی ندارد میپندارد که این شمار گدذار از آن مولدف کتداب
است .اگرچه این شمار گذار ممرن است موجب سهولت دستیابی به افراد در این کتاب شود امدا ایدن گونده دخدل و
تصرف در متن کتاب بدون حداقل اشار ا شایسته نیست .ناگفته نماند که این شمار گدذار

در چداپ جدیدد اعمدال

شد است.
 -6مصدح سطور متوالی را از هم جدا ساخته به گونها که مهاعب دچار گسست معنایی میگردد .مصدح بعدد از
اینره در آغاز تراجم یک شمار قرار داد برا آرایش متن توالی پاراگراف را که در تمامی نسخ به یک شدرل آمدد بده
هم زد و ادامه جمله را به سطر بعد منتقل ساخته است (نددک .الرافعدی  566 /6 :2632؛  .)38/2در ایدن نمونده اخیدر
سطور آغازین ذیل «شهر بن حوشب» متعلق به شهص قبلی یعنی «شمر بن عطیة» بود ولی مصدح آن را سهوا جابه جا
نمود است.
به چند نمونه از تدریفات یا دیگر گزینی ها مصدح اشار میگردد:
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«الفصل الثانی» (الرافعی  .)66 /2 :2632تمام نسخ «القسم» آورد اند.«خیر خراسان نیشابور و هرات»(الرافعی  .)66 /2 :2632در تمامی نسخ «نیسابور و هریو» آمد است.«هما ابنا ملوش لبطن من بنی یافث»(الرافعی  .)68 /2 :2632در نسهه «ل» «ملوح بن یقطن (بدون اعجدام) مدن بندیبافث» در نسهه «ق» «فلوح بن یقطن (بدون اعجام) من بنی نافث» در نسهه «گ» «فلوح بن یَقطُن من بندی ثاقدب» و در
نسخ چاپی «ملوح لبطن من بنی یافث» آمد است.در کتاب معجم البلدان بنا کرمان به کرمان بن فلوج بن لنطی نسدبت
داد شد است«:سمیت کرمان بررمان بن فلوج بن لنطی بن یافث بن نوح علیده السّد م»(حمدو  .) 151 / 1 : 2355در
تاریخ عبر نیز از «بنی یقطن»نام برد شد است(.ابن جریر عبر  )211/2 :2823پس با این توضدیح عبدارت فدوق بده
شرل« فلوج بن یقطن من بنی یافث» صدیح است.
«یذکر أن کثیر بن شهاب الدارثی أنبا عبد الرحمن هو الذ فتح قزوین المرة الثانیة»(الرافعی .)15 /2 :2632در نسخ خطی «ابا عبدالرحمن» و در نسهه چاپی «انبا عبدالرحمن» آمدد اسدت.در کتداب االصدابة نسدب «أبدا عبدد
الرحمن کثیر بن شهاب الدارثی» بدین شرل ذکر شد است«:کثیر بن شهاب بن الدصین بن یزید بن قنان بن سدلمة بدن
وهب بن عبداهلل بن ربیعة بن الدارث بن کعب ابوعبدالرحمن الدارثی»(العسق نی  .)111 /3 :2113پدس کنیده او «ابدو
عبدالرحمن» است و «انبا» صدیح نیست.
«و علی ماذا جرت و أن القهر و االستی ء فی المرة الثانیدة الی ما أفضدى؟»(الرافعدی  .)15 /2 :2632در نسدخ «گ» و«ل» «الی مَ» در نسهه «ق» «االمَ» و در نسهه چاپی «الی ما» آمد است.ناگفته نماند که «إلَام» به معنی «تا کی» و متدرادف
(الى مَتَى) است(بستانی .)214 :2625
« السِّد المعروف بدهل بند»(الرافعی .)13 /2 :2632در نسخ خطی «السرر» و در نسخ چاپی «السد» آمد است« .السرر» دقیقا به معنا سدد و بندد اسدت ولدی مشدهص
نیست چرا مصدح آن را به «سد» تغییر داد است (برا نمونه دیگر از این تدریف ر.ک.الرافعی .) 13 /2 :2632
«ذکر ما رآ و أباحه من ماء و ادبنی دزج و اربرك» (الرافعی  .)13 /2 :2632در تمامی نسدخ «وادیَدیْ» و در نسدههچاپی «و ادبنی» آمد است.یقینا هیچ ارتباعی میان «و ادبنی» و جمله فوق وجود ندارد .در نسخ «گ» و «ل» «ارنزک» و در
نسهه «ق» همان واژ بدون اعجام و در نسهه چاپی «ارنوک » آمد است که تصدیفی از «ارنزک» است« .وادیَدیْ» اشدار
دارد به دو رودخانه مشهور «دزج و ارنوک».در کتاب سیما تاریخ و فرهنگ قزوین دربدار ایدن رودخانده چندین آمدد
است«:چنانره از نوشته البلدان بر می آید در قرن سوم دو رودخانه شهر را مشروب میکدرد اسدت کده جدز «ارندزک» و
«دیزج» رودخانه ها دیگر نمیتواند باشد»(ورجاوند ) 5: 2622
«و منها القناة الهمار تاشیّة استنبط ا األمیر الزاهد خمار تاش ابن عبد اهلل فی أیامه»(الرافعدی .)54 /2 :2632در تمدامینسخ « انبط ا» آمد است.
«ذکروا أنه أصاب عبقات الصدن الربیر خلل فأصلدها و أعادها أبو أحمد الرسائی»(الرافعی  .)52 /2 :2632در نسدخ«گ» و «ل» «عیقان» و در نسهه «ق» و در نسهه چاپی «عبقدات» آمدد است.درسدتی ضدبط نسدخ «گ» و «ل» مشدهص
است«.عیقان» و «عاقات» جم واژ «عاق» است(البستانی .)525: 2625یک نمونه دیگر از کاربرد همین واژ به شرل باال
را در (الرافعی  )52 /2 :2632ببینید.
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«إذا مدح الرجل بغیر صناعته فقد قنص أ کسُرَ و دُق»(الرافعی .)21/2 :2632در تمامی نسخ «وهص» آمد است .این در حالی است که «وهص» دقیقا به معنا مورد نظر مولف به کار رفته اسدت
«وَهَصَ الشیءَ :آن چیز نرم را شرست و کوبید»(.بستانی  ) 338 : 2625اما «قنص» به معنی «شرار کرد» است.
«-قد یشیر به إلى الن

إلى اهلل تعالى کما فسر به قوله تعالى «:لِّلذِینَ  3أحْسَنُوا الدُسْنَى وَ زِیَادَةٌ» (الرافعی .)11 :2632

در تمامی نسخ «الن ر» آمد است.این جمله توضیدی است در باب حدیثی که مولف از حضرت مدمد(ص) در مناقدب
قزوین نقل کرد است و در توضیح آخرین جمله آن «فطوبى للشهید  2فیها م ماله عند اهلل من المزیدد» (الرافعدی :2632
 )12 /2به آیه قرآن اشار کرد است .پس با این توضیح «النظر» صدیح است نه «النظم».
«ثم ضم الیها رستاق من رساتیق الدر یقدال لده دساتبى الدر » (الرافعدی  )13 /2 :2632و «قدال وددت أن منزلدیبدستبى»(الرافعی  .)61 /2 :2632در تمامی نسخ «دشتبی» آمد است .شیخ عطدارد در حاشدیه همدان صدفده افدزود
اند«:دستبی ناحیة کبیرة فی اعراف ساوة بینها و بین قزوین و همدان» .دشتبی مهفف واژ دشتآبی و نام منطقها باسدتانی
در اعراف قزوین بود است.این منطقه امروز نیز به همین نام در استان قزوین مشهور اسدت.هرچند قرائدت دشدتبی بده
شرل دستبی در بسیار از کتب تاریهی به کار رفته از جمله  «:و لم تزل دستبى على قسمیها :بعضها إلى الر و بعضدها
إلى همذان » (ابن الفقیه  )534 : 2123ولیرن می توان اذعان کرد که در بسدیار از کتدب تداریهی دیگدر همدین شدرل
دشتبی به کار رفته است به عنوان مثال «:و کانت دشتبى مقسومة بین الرىّ و همذان فقسدم منهدا یددعى الدرازىّ و قسدم
یدعى الهمذانىّ و کانت مغازى المسلمین فى اوّل االس م دشتبى و ابهر» (ابن خرداذبده .)132 :2883پدس بدا ایدن دلیدل
نمیتوان ضبط مصرح نسخ خطی را فروهشت و به ضبط مشهور دست یازید.
« أهلها أسرع إلى الدعاء و أثبت عند اللقاء و أعلم بالدروب و أسرع فی الهطوب» (الرافعی  .)62 /2 :2632در نسدخ«گ» و «ق» «خطوب» و در نسهه «ل» و نسهه چاپی «الهطور» آمد است.پرواضح است که بدا توجده بده سدج جملده
حروب صدیح است نه خطور«.خُطُوب» جم «خَطْب» به معنی کار بزرگ است(.البستانی )632 :2625
«انبا إبراهیم بن مدمد بن الدسن ثنا إسدداق بدن زریدق بدرأس العدین انباا عثمدان بدن عبدد الدرحمن الدراندی»(الرافعی  .)22 /2 :2632در هر دو مورد فوق به جا واژ «انبا» در تمامی نسخ «ثنا» آمد است.
«یکور أن یرنى بالمرتین عن النوعین»(.الرافعی  .)28 /2 :2632در تمامی نسخ «یمکن» آمد است.اغالط مطبدی:
این نوع اغ گ که دریافت و کشف آنها بسیار آسان است در این کتاب و به ویژ در این چاپ اخیر بده وفدور یافدت
می شود .چون این نوع اغ گ هنوز هم دامن گیر بسیار از آثار چاپی هستند فقط به چند مورد بسند میگردد.
«فیه خطوگ جماعة من األئمة المعروفین من البلدیین» (الرافعی  =.)13 /2 :2632البلدین«ینفذ خلیفة له مقیم فی قربة اسفقنان» (الرافعی  =.)13 /2 :2632قریة«سایر الدال بنا موسی بن بغا» (الرافعی =.)16 /2 :2632المحال«منها فتاة استنبطها» (الرافعی =.)52 /2 :2632قناةنتیجه
با توجه به مطالب و نرات مطرح شد در این مقاله میتوان خطاها موجود در این کتداب را بده چندد دسدته تقسدیم و

 / 63متنشناسی ادب فارسی سال پنجا و یرم دورة جدید سال هفتم شمارة ( 6پیاپی  )12پاییز 2631

تفریک کرد:
 -2اسقاگ و زیادت (فراتر از نسخ خطی)
 -1فتور در خوانش واژگان
 -6فتور در اع م انسانی و جغرافیایی
نرته مهم دیگر که علی رغم زحمات شبانه روز استاد عزیز اهلل عطارد نمیتوان آن را نادید گرفت این اسدت کده
تصدیح ایشان بر پایه متد علمی و دقیق نیست .به گونه ا که خوانند در این کتداب اصد بدا نسدهه بددلها رو بده رو
نمیشود و نمی داند یک واژ دارا چند ضبط بود و احیانا کدام ضبط متعلق به کدام نسدهه اسدت؛ بده عبدارت دیگدر
خوانند در بررسی اصالت و صدت یک نسهه در این تصدیح هیچ جایی ندارد و باید گفته ها مصدح را از بن جدان
بسذیرد حال آنره ممرن است در آن خبط و خطایی رو داد باشد.
نرته دیگر یردست نبودن متن است .به عنوان مثال یک اسم در آغاز کتاب به یک شرل آمد اسدت و در جلدد هدا
دیگر به شرل دیگر ثبت شد است .این گونه بی دقتی ها در چاپ ها متوالی این اثر خوانند را در بهت و سدرگردانی
فرو میبرد.
نرته دیگر اینره تا حدود مناب کار رافعی در مسایل جغرافیایی و رجالی مشهص بدود و خدود بارهدا بده آنهدا در
مقدمه و متن کتاب اشار کرد است .به عنوان مثال بارها به کتاب البلدان اشار کرد است و ایدن نشدان دهندد اهمیدت
این کتاب برا مولف بود است اما مصدح اص نه به این کتاب و نه به سایر کتدب مانندد مسدالک و ممالدک خرداذبده
نسرداخته است چون اگر بدانها توجه میکرد بسیار از مشر ت چاپ موجود در آنها مرتف شد بود.
نرته دیگر در نسخ استفاد شد برا تصدیح است .مصدح در کار خود از سه نسهه کتابهانه هدا عوپقسوسدرا و
الله لی استا مبول و ناصریه هند استفاد کرد است در حالی که از نهستین نسهه این کتاب که در اوان سال  2614ش از
کتابهانه بلدیه اسرندریه وارد ایران شد یاد نررد است .مزیت این نسهه آن چنان که در متن مقاله اشار شد مرصد
بودن به حواشی و توضیدات ع مه قزوینی است .این نسهه میتوانست در بسدیار از مدوارد در حدل مشدر ت ایدن
کتاب به مصدح یار رساند اما چرا مصدح آن را در اختیار نداشته است؟آیا وجدود سده نسدهه سدابق الدذکر را بدرا
تصدیح مرفی میدید است؟ ناگفته نماند که از این سه نسهه نیز بهش اعظم نسهه ناصریه از آغاز تا مجلد دوم سداقط
شد است و عم مصدح تا مجلد دوم به دو نسهه بیشتر دسترسی نداشته است.
پی نوشت ها
 -2برا

آشنایی بیشتر با این کتاب مراجعه کنید به مقاله سیر

در التدوین فی اخبار قزوین مرتضی ذکاو

ساو آینه

پژوهش مهر و آبان  2621شمار 61
 -1بایستید بر درگا خداوند رحیم بایستید؛ و در یادش سستی مرنید تا سرگردان نشوید.
او پروردگار است که هر کس درگا او را با صدق بروبد او را مهربان و بهشند به بندگان می یابد.
 -6ع مه قزوینی در توضیداتی بر این نسهه مرقوم کرد اند«:از عرف اول قریب  14صفده ناقص است که چنانره م حضه
میشود آقا

تقی زاد بهواهش راقم این سطور مدمد بن عبدالوهاب بن عبدالعلی قزوینی گلیزَوَر

میوزیوم استنساا کرد اند و من اینجا الداق کرد ام(.نسهه عرسی  1دانشرد ادبیات دانشگا تهران)

از رو

نسهه بریتیش
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« -1سمیته کتاب التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین( »...التدوین فی اخبار قزوین  )22 / 2 :2632و در پایان نسهه «گ» که نسهه
اساس مصدح بود باز کاتب به همین نام از این کتاب یاد میکند.
 -5نگارند شهصا این مطلب را در ک س درس دانشگا تهران از ایشان شنید است.
 -3نسهه چاپی:الذین«.یونس »13-24
 -2نسهه چاپی:للشهدا

مناب
عبدالرحمن بن مدمد 2351( .م) .الجرح و التعدیل .عن النسهة کوبریتی و دارالرتب المصدریه.

 -2ابن ابی حاتم الراز

حیدرآباد دکن :دایر المعارف العثمانیه.
 -1ابن الفقیه ابی عبداهلل احمد بن مدمد الهمذانی2123(.ق) .البلدان .تصدیح یوسف الهاد  .بیروت :عالم الرتب.
 -6ابن حجر العسق نی احمد بن علی 2615(.ق) .تهذیب التهذیب .تدقیق دائرة المعارف النظامیة فی الهند .بیروت :دار
صادر.
2634( .--------------------------- -1ق) .لسان المیزان .المدقق:دائرة المعارف النظامیه فی الهند بیدروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
 2113( .--------------------------- -5ق) .االصابة فی تمیز الصدابة .تصدیح عبداهلل الترکی .القاهر  :مرکز
هجر للبدوث.
 -3ابن خرداذبه ابی القاسم عبیدالله بن عبدالله .)2883(.المسالک و الممالک .بیروت :دارصادر.
 -2ابن عساکر الدافظ أبی القاسم2123 (.ق (.تاریخ مدینة دمشق .تدقیق علی شیر  .بیروت :دار الفرر.
 -8البستانى فواد افرام.)2625(.فرهنگ ابجدى .تهران :اس می.
 -3الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بدر1441(.م) .البیان و التبیین .تدقیق الدکتور علی بوملدم .بیروت :دار و مرتبة اله ل.
 -24الدسینی االرمو

میرج ل الدین .)2666(.فهرست اسماء الرجال المذکورة احدوالهم فدی کتداب التددوین .تهدران:

چاپ رنگین.
 -22امیر علیشیرنوائی علیشیر بن کینرنه .)2636 (.مجالس النفدائس .تصددیح علدی اصدغر حرمدت .تهدران :کتابهانده
منوچهر .
 -21حموى یاقوت بن عبداهلل .)2355(.معجم البلدان .بیروت :دار صادر.
 -26الهزرجی صفی الدین احمد بن عبداهلل2632(.ق) .خ صه تذهیب تهذیب الرمدال .تصددیح مدمدود عبددالوهاب
فاید .القاهرة :مرتبة القاهر
 -21الهطیب البغداد

احمد بن علی 2122( .ق ) .تاریخ بغدداد أو مدیندة السد م .تصددیح عطدا مصدطفی عبددالقادر.

بیروت :دار الرتب العلمیه.
 -25خوانسار اصفهانی مدمد باقر بن زین العابدین2638 (.ق ).روضات الجنات فی أحوال العلمداء و السدادات .قدم :
اسماعیلیان.
 -23دانش پژو مدمدتقی.)2618(.فهرست میرروفیلم ها کتابهانه مرکدز دانشدگا تهدران تهران:انتشدارات دانشدگا
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تهران.
 -22دانشنامه جهان اس م .)2683(.تهران :بنیاد دایرة المعارف اس می.
 -28درایتی مصطفی .)2634(.فهرستگان نسههها خطی ایران (فنها) .تهران :سازمان اسناد و کتابهانه ملدی جمهدور
اس می ایران.
 -23دههدا علی اکبر .)2681(.لغت نامه.تهران :انتشارات دانشگا تهران.
 -14ذکاو ساو

مرتضی .)2621(.سیر در التدوین فی اخبار قزوین .آینه پژوهش شمار  61ص.ص.13-51 .

 -12الرافعی القزوینی عبدالرریم بن مدمد .)2632(.التددوین فدی اخبدار قدزوین .تصددیح عزیدز اهلل عطدارد  .تهدران:
انتشارات عطارد.
 -11زبیدى مرتضى 2145(.ق) .تاج العروس من جواهر القاموس .تصدیح علی شیر  .بیروت :دار الفرر .
 -16زبیر بن برار .)2683(.األخبار الموفقیات .مترجم اصغر قائدان .تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 -11زمهشرى مدمود بن عمر .)2683(.مقدمة األدب .چاپ عرسی از رو چاپ لیسزیک آلمان با مقدمه دکتدر مهدد
مدقق .تهران :موسسه مطالعات اس می دانشگا تهران-دانشگا مک گیل.
 -15السبدانی جعفر 2128(.ق) .موسوعة عبقات الفقهاء .قم :موسسه امام صادق علیه الس م.
 -13السمعانی أبو سعد عبد الرریم بن مدمد بن منصور التمیمی 2681(.ق) .األنساب .تصددیح عبدد الدرحمن معلمدی.
حیدر آباد :دائرة المعارف العثمانیة.

 -12شفیعی کدکنی مدمدرضا .)2682(.نرته ها تاز یافته دربدار خاقدانی .مجلده دانشدرد ادبیدات و علدوم انسدانی
دانشگا تبریز .سال  15ش .2-3 : 285
 -18الطبر

أبى جعفر مدمد بن جریر .)2823(.تاریخ االمم و الملوک .نهبة من العلماء االج ء .مدینة لیدن :بریل.

 -13فراهیدى خلیل بن احمد[.بی تا] .کتاب العین .قم :نشر هجرت.
 -64گلریز مدمد علی.)2638(.مینودر یا باب الجنه قزوین .قزوین :نشر عه.
 -62مدرس تبریز

مدمد علی .)2621 (.ریدانه االدب فی تراجم المعروفین بالرنیه أو اللقب .تهران :کتابفروشی خیام.

 -61مستوفی حمداهلل.)2682(.تاریخ گزید  .تصدیح عبدالدسین نوائی .تهران :امیرکبیر .
 -66موسسه دائرة المعارف الفقه االس می .)2684(.دانشنامه جهان اس م زیر نظر غ معلی حداد عادل .تهران :موسسده
دائرة المعارف الفقه االس می.
 -61النویر

شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 2116(.ق) .نهایة األرب فدی فندون األدب .نسدهة مصدورة عدن عبعدة

دارالرتب .قاهر  :دارالرتب و الوثائق القومیة.
 -65ورجاوند پرویز.)2622(.سیما تاریخ و فرهنگ قزوین .تهران :نشر نی.
نسخ خطی:
 -63نسهه خطی با تاریخ تدریر  325به شمار  1158مدفوظ در کتابهانه مرکز و مرکز اسناد دانشگا تهران نسدهه
اصل :متعلق به کتابهانه عوپ قسوسرا .
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 -62نسهه خطی به شمار  -2321ف تا  -2322ف مدفوظ در کتابهانه مرکز و مرکز اسدناد دانشدگا تهدران نسدهه
اصل :نسهه ع مه قزوینی( نسهه بلدیه اسرندریه).
 -68نسهه خطی به شمار  -5212ف مدفوظ در کتابهانه مرکز و مرکز اسناد دانشدگا تهران نسدهه اصدل :کتابهانده
ناصریه شهر لرهنو هند.
 -63نسهه خطی کتابهانه سلیمانیه اس مبول به شمار  13و شمار فیلم  146مدفوظ در کتابهانه مرکز و مرکز اسدناد
دانشگا تهران اصل :متعلق به کتابهانه الله لی به شمار .1424
 -14نسهه شمار  281مدفوظ در کتابهانه مرکز و مرکز اسناد دانشدگا تهدران اصدل متعلدق بده کتابهانده بغددادلی
وهبی« »vehbiبه شمار .2458
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