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االنبیاي دیدوزمیهایی از قصصناگفته

غالمرضا رفیعی- کاظم دزفولیان

دهیچک
تأکید قرآن کریم به دانستن سرگذشت پیامبران سبب شـد کـه از همـان سـالیان آغـازین حیـات دیـن مبـین اسـالم، در          

ی در شـرح زنـدگی و بیـان قصـص     مستقلهاي بعد آثاردر دورهو پرداخته شود قصص انبیاتفسیر و تاریخ به هايکتاب
. کـرد اشاره » بن حسن دیدوزمیمحمد«االنبیاي نسخه خطی قصصبهتوانیماین کتاب ها از میان انبوه . آیدانبیا پدید

العـرایس و  نفـایس «، کتـاب وي را  انـد ادکردهیـ که از وي و اثـرش  یسانینوهویت مؤلف نامعلوم است و همه فهرست
از مـتن عربـی کتـاب    . انـد محمد بن عبداهللا کسائی دانستهياالنبیاترجمه فارسی قصصاده، آن رانام نه»االنبیاءقصص

بـا مقایسـه مـتن عربـی قصـص االنبیـاي       . صورت نسخه خطی از قرن هفتم در دست استه کسائی دو ترجمه فارسی ب
ها ارتباطی نیسـت؛ بنـابراین بـه    آنشود بین هاي فارسی موجود از آن با متن کتاب دیدوزمی مشاهده میکسائی و ترجمه

د کـه  کناین پژوهش سعی دارد با ارائه دالیل و قرائنی بیان . نادرست باشدبارهنیدراسانینورسد گزارش فهرستنظر می
ابونصـر احمـد  » القصصتاج«بلکه بازنویسی کتاب باشدترجمه عربی کتاب کسائی تواندنمیقصص االنبیاي دیدوزمی

.است) قرن چهارم هجري(بن محمد بخاري

هاي کلیديواژه
ابونصر بخاريالعرایس، تاج القصصنفایس، کسائی، االنبیا، دیدوزمیقرآن، قصص

مقدمه
اي از ادب داسـتانی بهـره   االنبیـا بـه عنـوان گونـه    نگاران مسلمان به ویژه ایرانیان از دیرباز از قصصنویسندگان و تاریخ

گونـه متـون بـه شـرح و بسـط      است؛ نخست آن که چون اینقابل توجهاین آثار از چند جهت ارزش و اهمیت. اندبرده
از طرفی چون به ثبت وقـایع تـاریخ زنـدگی پیـامبران و سـایر اقـوام بشـري        . اند، جنبه دینی دارندقصص قرآن پرداخته

تهران، ایراناستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ،@sbu.ac.irK_Dezfoulian

نویسنده مسئول(، تهران، ایران نشگاه شهید بهشتیدانش آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی دا (gr_rafiei@sbu.ac.ir

 :۲۴/۱/۹۴ :۹/۱۰/۹۴

)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

1-14ص، ص1395زمستان) 32پیاپی(، 4ید، شمارهدورة جد
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دیگـر  .آوردرا متون تاریخی به شـمار ها ها، باید آنگونه داوري در صحت و سقم مطالب آننظر از هراند، صرفپرداخته
هـا را در  تـوان آن گیرد، مـی میقرار نظرمورد ها به لحاظ ساختار داستانی و سبکی در مطالعات ادبی آن که چون متن آن

و متون، هنرهاي دیگري همچون خط و خوشنویسی، تجلیـد، تـذهیب  گونهنیدر برخی از ا. دکرزمره متون ادبی قلمداد 
آثار با علوم اسـالمی و  گونهنیارتباط ا. اندهنرها بودهگونهنیموجب رونق ااالنبیاها قصصراه یافته است و یزنمینیاتور

آن گونه .مطالعات و تحقیقات اسالمی در جهان غرب شده استسازنهیو زمشده است ها تاریخ ادیان، سبب جذابیت آن
ان عالقمند به پـژوهش در حـوزه مطالعـات اسـالمی بـه ایـن موضـوع        محققيهاها، مقاالت و کتابنامهکه برخی پایان

با نگاهی اجمالی بـه ایـن آثـار    قصص تنها براي سرگرم ساختن مخاطبان نبوده بلکهگونهنیبیان ا.اختصاص یافته است
از رهگـذر  الگویی کـه ؛ ها تبیین الگویی اخالقی براي زندگی بشري بوده استتوان دریافت که هدف غایی مؤلفان آنمی

انبیـا  باید گفت کـه قصـص  . دکرتوان ترسیم خدا و مردم میها باآشنایی با وقایع زندگی پیامبران الهی و شیوه ارتباط آن
ویژه شعر دینـی و  هساز برخی آثار ادبی بها مضمونو وقایع آناست اگر چه زندگی و منش پیامبران را به تصویر کشیده 

مطالعـه و  بـراي ند همچون قرآن، متون تفسیري و احادیث مشهور، منبع موثـق و مسـتقلی   تواعرفانی شده است اما نمی
.باشدپژوهش درباره تاریخ زندگی پیامبران

پیشینه تحقیق
و نسـخ خطـی موجـود از آن،    اسـت  تحقیق جـامعی صـورت نگرفتـه    گونهدیدوزمی تاکنون هیچيقصص االنبیادرباره

.استمعرفی، تصحیح و چاپ نشده

قصص انبیاکتاب هايیشینه نگارش پ
بـه  هاي آغازین حیات دین مبین اسالم در میـان مسـلمانان   سرگذشت پیامبران یکی از موضوعاتی است که از همان سال

ابـن  بال شد و یکی از نخستین فنون معارف قرآنی بود که در کنار علم تفسیر و سایر علوم اسـالمی اهمیـت یافـت   آن اق
را نخستین فن از فنون معارف معرفـی کـرده   » االنبیاءقصصمبتدا الخلق و«، »المعارف«در کتاب ) 276. م(قتیبه دینوري

بـه  -وي فصل نخست این کتاب را به بیان مختصر داستان زندگی پیامبران پـیش از اسـالم   .)3: 1969ابن قتیبه، (است
االنبیـاء را نوشـت،   ن کسی که کتـاب قصـص  نخستی«:الظنون آمده استدر کشف. استاختصاص داده-ترتیب تاریخی

کتـاب ،»الـیمن االسـالمی فـی  الفکـر مصادر«همچنین صاحب کتاب.)1328: 2007حاجی خلیفه،(»منبه استبنوهب
انبیـا  قصـص در ابتدا کتاب هـاي .)17: 2004الحبشی،محمد (استدانستهاین موضوع را از مؤلفات وهب در» المبتدأ«

قصه پیامبران پـیش  ند وها نبودهاي المبتدأ صرفاً داستان خلقت پدیدهکتاب. شده استنامیده می» المبتدأ«اغلب با عنوان 
.دادندرا نیز در خود جاي می) ص(از حضرت محمد

که بخش دوم عهد عتیق به قصه پیامبران انبیا نه تنها در قرآن که در کتب پیشین الهی نیز مرسوم بود؛ چنانبیان قصص
همچنین سرگذشت آفرینش عالم و حضرت آدم، نوح و طوفان، ابراهیم و اسماعیل، یعقوب و یوسـف و  . تصاص دارداخ

تورات مذکور است و در انجیل نیز دربـاره وقـایعی از قبیـل    1»خروجپیدایش و«هاي موسی، با تمام جزئیات، در بخش
کیـدي  أاهمیت موضـوع و ت سببنشمندان اسالمی به مورخان و دا. استشدهبه تفصیل سخن گفته)ع(معجزات عیسی

ند و از رهگذر همین مسـاعی،  کرددر تدوین قصه انبیا همت 2که قرآن کریم به دانستن سرگذشت انبیاي پیشین داشت،
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از . بـه زبـان عربـی و فارسـی پدیـد آمـد      » تـاریخ رسـل  «و »تاریخ انبیـاء «، »االنبیاءقصص«آثار فراوانی با عناوینی نظیر 
قصـص فـی المجـالس رایسعتوان از است، میانبیا که به دست ما رسیدههاي قصصترین کتابترین و معروفیدیمق

.استنام برد که به زبان عربی نوشته شده) 427. م(»ثعلبی«نیشابوري معروف به بند بن محماثر ابواسحاق احمداالنبیا
القصـص اثـر   و تـاج ) قـرن پـنجم  (خلف نیشـابوري بنمنصوربنابراهیماثر ابواسحاقاالنبیاءبه قصصباید همچنین 

االنبیـاء اثـر  به زبان فارسـی و قصـص  ) قرن هفتماحتماالً(االنبیاي دیدوزمی، قصص)475تالیف (احمد بخاريابونصر
هاي میـانی و  ی براي آثار سدهاین منابع الگوی. دکرهاي فارسی آن اشاره کسائی به زبان عربی و ترجمهعبداهللابنمحمد

در قـرن هشـتم آثـاري    و ابوالحسن بن الهیصـم البوشـنجی  االنبیا اثرقصص،در سده هفتم. شوندبعد از آن محسوب می
بـن د سـعی الـدین قطباثراالنبیاء و قصص) 700–774(کثیر بناسماعیلالفداءابیعمادالدیناالنبیاءقصصهمچون

.حائز اهمیتند)786.م(ونديرااهللاههب
:توان در موارد زیر دانستها را میقصص و اقبال عامه مردم بدانگونهنیدالیل اشاعه ا

دکردنها را دنبال میویژه تورات و انجیل سابقه داشت و پیروان این ادیان آنهانبیا در کتب مقدس بنقل قصه.
ثَل اغلب آنقصص گونهنیدر قرآن کریم آمده بود و مسلمانان از طریق قرآن با اها در قالب قصه، حدیث، نبأ و م

. دادندها رغبت نشان میخواندن و شنیدن آنبهو بودند آشنایی یافته 
گونه قصص واقعی بود و ریشه در تاریخ گذشته اقوام داشـت لـذا مـردم نیـز بـه      حوادث و رویدادهاي اینبیشتر
.دندکرها را دنبال مین آنعالقه به دانستن تاریخ گذشتگاسبب
شدهاي مختلف مردم منتقل میهاي تذکار و مجالس وعظ به تودهها از طریق حلقهاین قصه.
 اص(گویانقصهراویان وقصص را با آب و رنگ فـراوان بـراي   گونهنیا، اسالم و حتی پیش از آندر صدر) قص
.  شدندها کنجکاو میبه شنیدن و خواندن آناز همین رو مردم بیشتر ؛دندکرهاي مردم نقل میتوده
ورزیدنـد و خواننـدگان اثـر خـود را از     هایی اهتمام میمفسران در شرح و تفصیل آیات قرآن، به نقل چنین قصه

.ساختندها آگاه میآن
آثار خـود  دند و خوانندگانکرخود نقل میکتاب هاينیز سرگذشت انبیا و اخبار و احوال آنان را در نگارانخیتار

.دندکررا از وجود این قصص آگاه می
گیري از نتـایج و اهـداف   بهرهرايپی داشت لذا باخالقی و تربیتی مضاعفی براي جامعه درریاین نوع قصص تأث

. شدبه خواندن چنین متونی توجه میها آموز آنعبرت
شدسوب میگذران اوقات فراغت مردم محبراينوعی سرگرمی،خواندن این نوع آثار .

.اندمنابعی که قصص انبیا را نقل کرده
:توان به موارد زیر اشاره کردها میترین آناز مهمکهاندمنابع متعددي به نقل و روایت قصص انبیا پرداخته

قـرآن از مسـتندترین منـابع قابـل     ،در این میـان . ها قرآن و کتب عهدین استترین آناز مهم: آسمانیکتاب هاي-1
.آیداد در این زمینه به شمار میاعتم
و در این زمینه آثـار فـراوان و ارزشـمندي    استهاي علوم قرآنی بودهتفسیر از دیرباز یکی از شاخه: تفاسیر قرآن-2

ترین این برخی از معروف. استمنابع به فراخور موضوع، فراوان به قصه پیامبران اشاره شدهگونهنیادر. استپدید آمده
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و ترجمـه آن  )310م (بن جریر طبرياز محمد» جامع البیان فی تفسیر القرآن«: از این قرارند) تشیع و تسنناهل(منابع 
م (قشیرى نیشـابورى ازناز ابوالقاسم عبدالکریم بن هو» لطایف االشارات«. معروف است» ترجمه تفسیر طبري«که با نام 

تألیف ابوالقاسم محمود بـن  » کشاف«، )5قرن (روي نیشابوريابوبکر عتیق بن محمد ههنوشت» تفسیر سورآبادي«، )405
، )554.م(از ابوالفتـوح رازي » القرآنالجنان فی تفسیرالجنان و روحروض«، )538.م(زمخشريعمر بن محمد خوارزمی 

مـدارك  «،)606.م(يرازیروزبهـان بقلـی شـ   » عـرایس البیـان  «، )6قرن (رشیدالدین میبدي» االبرارهکشف االسرار و عد«
، )8قرن (ریکثاز اسماعیل بن عمر ابن » تفسیر القرآن العظیم«، )7قرن (ینسفاز عبداهللا بن احمد » التنزیل و حقایق تأویل

از فـتح  » منهج الصادقین فی الزام المخالفین«، )9قرن (یثعالباز عبدالرحمان بن محمد » جواهر الحسان فی تفسیر القرآن«
) تفسیر المیزان(»المیزان فی تفسیر القرآن«و )11قرن (یکاشاناز مالمحسن فیض » تفسیر صافی«، )10قرن (یکاشاناهللا 

.)1360.م(ییطباطبانیاز عالمه سید محمدحس
تـاریخی بـه   کتـاب هـاي  برخی ؛ از همین رو،سرگذشت انبیا وقایع تاریخی مهمی در بردارد: تاریخیکتاب هاي-3

هـا تـاریخ عـالم اسـت و     د که موضوع آنکرهایی اشاره توان به کتابها میاز میان آن. اندهاي پیامبران پرداختهبیان قصه
بـراي  کـه )3قـرن  (یعقوبیبن اسحاق احمدمانند تاریخ یعقوبیها به سرگذشت انبیا اختصاص یافته استبخشی از آن

: 1382یعقـوبی، (هایی داشـته اسـت  ساز قرآن کریم و دیگر منابع اسالمی و حتی کتب عهدین، اقتباذکر تاریخ پیامبران
و آرا و عقایـد  3طبري که مملو از اسـرائیلیات بن جریراز محمد»تاریخ امم و الملوك«یا تاریخ طبري ،)بیست و هفت

طبـري،  . ك.ر(ه اعتمـاد دارد نبویژه یهودیان است و در نقل مطالب بیشتر به سخن راویانی نظیر وهب بن مهاهل کتاب ب
از دیگـر آثـار   . اطالعاتی درباره سرگذشت انبیا داردکه 332علی بن حسین مسعودي به سال » وج الذهبمر«و) 1375

توسط مطهر بن طاهر مقدسـی اشـاره   . ق.ـه355تألیف به سال » البدء و تاریخ«مهم تاریخی در این زمینه، باید به کتاب 
بـه  » هاي ایشان و اخبارهایشانعمر ایشان و سرگذشت امتدر یادکرد پیامبران و مدت «فصل دهم این اثر با عنوان. دکر

تـألیف  » ض و االنبیـا رسـنی ملـوك اال  «. )به بعـد 3/413تا1: 1374مقدسی، . ك.ر(داستان پیامبران اختصاص یافته است
»مجمل التواریخ و القصـص «و ).ق.ه320ـ 421(مسکویه رازي اثر ابوعلی» تجارب االمم«بن الحسن االصفهانی، هحمز

.ها آمده استاند که قصه انبیا در آنتاریخیکتاب هاياز دیگر ) از مؤلفی ناشناخته(
هـا  ها و سرگذشت پیامبران آگاه بوده، آنراویان کسانی بودند که در همان سالیان نخست اسالمی، از قصه:راویان-4

کعـب «. تـوان دیـد  می4اندره انبیا سخن راندهکه درباکتاب هایینام برخی از آنان را در . انددهکررا براي دیگران روایت 
) .ق.ه116یـا  110. م(»بن منبهوهب«و).ق.ه58. م(»ابوهریره«) .ق.ه40.م(»عبداهللا بن سالم«، ).ق.ه38. م(»االحبار

ها تحت تـأثیر  در نتیجه روایت آنویهودیانی بودند که اسالم را پذیرفتنداغلب آنان ازو ترین راویان قصصنداز معروف
.اسرائیلیات است

هـا بـا اجمـال و     این قصه. خوریمویژه آثار ادب فارسی به داستان پیامبران برمیهدر برخی آثار ادبی، ب:متون ادبی-5
اشعار عرفانی و مـذهبی و تعلیمـی ادب فارسـی    . استبیشتر به صورت تلمیحات و اشارات بیان شده،ایجاز همراه بوده

اشـاره بـه   ،در شعر شاعران قرن چهارم و پنجم و بسیاري از شاعران قرن ششم«اگرچه . اشارات استسرشار از این نوع 
هـاي عرفـانی   يامـا در مثنـو  ) 7: 1364پورنامـداریان، (»رودداستان پیامبران از محدوده اشارات موجز قرآن فراتـر نمـی  

اي بـراي بیـان و تعلـیم    و حکایات دیگـر، وسـیله  هاداستان پیامبران، مثل داستان، شاعران عارف قرن ششم و پس از آن
این منظور با تکیه بر معنی ظاهري داسـتان از راه تفسـیر و بـا تکیـه بـر      . هاي عرفانی و انتقال آن به دیگران استاندیشه
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:1364پورنامـداریان،  (شـود  مـی معنی باطنی آن از راه تأویل و تبدیل عناصر و اجزاي اصلی به مفاهیم انتزاعی بـرآورده 
هـاي  تلمیحات و اشارات و تأویالت قصـص پیـامبران را در حدیقـه سـنایی، مثنـوي     گونهنیهاي اترین نمونهعالی.)40

.توان دیدعطار، مثنوي مولوي و کلیات شمس می
. کننـد هاي پیامبران را با استناد به آیات و احادیث و روایت راویان بیان میاین آثار قصه: قصص االنبیاکتاب هاي- 6

هـاي دیگـري   با این حال کتـاب ،اندپرداخته) ص(به شرح زندگانی انبیاي الهی از آدم تا خاتم کتاب هاگرچه بیشتر این 
گفتنی است در بیشتر این منابع ـ جز قرآن ـ ایـن    .ها، قصه یکی از انبیا آمده استاز آنکینیز در دست است که در هر 

اگرچه اعتقاد به معجزه و رسالت پیـامبران از سـوي خداونـد بسـیاري از     .قصص با شرح و تفصیل و تأویل همراه است
ـ قابـل قبـول و توج  کنـد مطابقت نمیو منطق عادي بشر تیها را که با واقعالعاده این داستاناعمال و حوادث خارق ریپـذ هی

هـاي  ز طـرف دیگـر فرقـه   انـد و ا ها شک کـرده جا که همیشه از یک طرف گروهی در صحت این داستانسازد اما از آنمی
هـاي  هـاي کتـاب  اند، داستانمتعدد پیدا شدند که براي اثبات حقانیت عقیده خود به تفسیر و تأویل آیات قرآنی توسل جسته

.)205: 1389پورنامداریان،(دینی نیز در کنار آیات و مطالب، عرصه تکلفات بسیار در تفسیر و تأویل شده است 

االنبیاي دیدوزمیقصص
یـا  بـن حسـن الدیـدوزمی الدانـدورمی    در معرفی مصنفان قصص انبیـا از فـردي بـه نـام محمـد     سانینوخی فهرستبر

ذیـل قصـص  » الظنونکشف«در کتابکهها حاجی خلیفه استترین آنقدیم. اندکردهدیدوزي یادو دیوزمیالدیرومی،
»اقتفی فیـه اثـر الثعلبـی   ) الدیرومی(یبن حسن الداندورمفارسی لمحمد... االنبیاء للکسائی وقصص«:االنبیا آورده است

.)2/1328: 2007حاجی خلیفه، (
هـاي  ، از ترجمـه »کسـائی محمد بن عبداهللا«االنبیایی از دیگر، ضمن معرفی قصصيهایشناسکتابها وفهرستدر

. اسـت نوشته شـده  حسن دیدوزمی حمدبنشود که به دست میاد می» االنبیاءالعرایس و قصصنفایس«فارسی آن با نام 
هنبیـا، ترجمـ  االفی قصص) العرایسنفایس(«:در معرفی کتاب نفایس العرایس آورده است» الذریعه الی التصانیف الشیعه«

ألـف  . الظنـون کشـف المـذکور فـی  ، الملکوتمحمد بن عبداهللا، مؤلف عجایباألنبیاء تألیف الکسائی،لقصصهفارسی
وor 3054)فی المتحـف البریطـانی رقـم   هتاریخ إحدى نسخ الکتاب الموجود(م 617هن العربی قبل سنالکسائی المت

بلوشـه، (منه بباریس ه یوجد نسخ. الدیدوزمیلمحمد بن الحسنسیه الفارهالترجمو1923-1922طبع المتن فی لیدن 
ص ) خطـى فارسـی  (کما فی 983غداد کشکو، کتابتها و ب950کتابتها حدود ) هعمومی(و باستانبول . 673کتابتها ) 1،366
.)240/ 24: 1978طهرانی،(»342–343: 15النفائس فی ذ المجالس و  عرائسو مر عرائس4562

، آن را چنـین  »العـرایس نفـایس «ذیل کلمه ،به نقل از فهرست ادگار بلوشه» ادبیات فارسی بر مبناي استوري«جلد دوم کتاب 
و در ادامـه  » )366/ 1: فهرسـت بلوشـه  . ك.ر(»یوزمیـ حسن دبناالنبیا اثر محمدالعرایس و قصصنفایس«: معرفی می کند

.)1362:727استوري،(»عمومی بایزید ترکیهمحل نگهداري کتابخانه. م1274/. ق.ه673کتاب نوشته به سال «: آوردمی
تـاریخ  /االنبیـاء قصـص «: اسـت کـرده  اثـر را چنـین معرفـی    این » قصص«ذیل کلمه » )دنا(رانیهاي ادستنوشته«کتاب 
نزدیـک بـه   / نسخ: خط/ احمدبنبن سعیدبن حمیدمحمدبنکاتب یوسف/ حسنبندیزبونی، محمد/ فارسی/ پیامبران

.)204/ 8: 1389درایتی،(».ق.ه673یالثانپایان جمادي
بـن حسـن   االنبیـا از محمـد  العرایس و قصـص نفایس«: ستذیل نفایس آمده ا» تاریخ نظم و نثر در ایران«در کتاب 



1395زمستان)32پیاپی (، 4، شمارة هشتمسال، دورة جدید،دومه وسال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/6

.)1/64: 1344نفیسی،(» استدیدوزمی که در قرن پنجم به فارسی ترجمه کرده
. ك.ر(کنـد معرفی مـی » )دیدوزي(يدوزیزید«مترجم قصص االنبیاي کسائی را» هاي فارسیفهرستواره کتاب«مولف
.)488/ 1382:1منزوي،

-مقدمه کتاب خود، به نام دیدوزمی اشـاره دارد و نفـایس  کسائی درمترجم انگلیسی قصص االنبیايتاکستون، ویلر«
.)Thackston,1997:xxiii(داند العرایس وي را ترجمه کتاب کسائی می

:توان چنین نتیجه گرفتشود، میهایی که در این منابع یاد میاز نشانی
العرایس داشته استنام نفایساالنبیایی به بن حسن دیدوزمی قصصمحمد.
کسائی استعبداهللابنقصص االنبیاي دیدوزمی ترجمه فارسی قصص االنبیاي محمد.
کتابـت شـده اسـت و در کتابخانـه     673فارسی نسخه خطی موجود از قصص االنبیاي کسائی که در سال ترجمه

.شود، همان قصص االنبیاي دیدوزمی استملی پاریس نگهداري می
اي از قصـص  ترجمـه ،کتابخانه بایزید استانبولدیدوزمی موجود درحسنبنخه خطی قصص االنبیاي محمدنس

.االنبیاي کسائی است
نـام بـا وي کتـابی  . از هویت و شرح حال و زمان حیات محمد بن عبداهللا کسائی اطـالع چنـدانی در دسـت نیسـت    

بروکلمان تـاریخ تـألیف   . شده استمواجهاقبال عموم باي اسالمی هابه زبان عربی نوشته که در سرزمینءاالنبیاقصص
نوشـته  است در قرن هفتم معتقداستورياما )6/151: 1993بروکلمان،(داند قصص االنبیاي وي را ابتداي قرن پنجم می

ـ  .)1362:727استوري،(است شده رجم یـا  از کتاب کسائی دو ترجمه فارسی به صورت نسخه خطی، بدون ذکر نـام مت
اشـاره  » دیـدوزمی حسـن بنمحمد«و » العرایسنفایس«ها به نام کدام از این ترجمهدر هیچو 5مترجمان، موجود است

دربـاره  . دهنـد، بایـد شـک کـرد    مـی بارهنیمذکور دراسانینوصحت و سقم گزارشی که فهرستبنابراین در؛استنشده
اي از آن در ت امـا قصـص االنبیـایی از او در دسـت اسـت کـه نسـخه       هویت دیدوزمی نیز اطالع چندانی در دست نیس

تـاریخ کتابـت   ،نام کاتب آن ذکر نشده. شودنگهداري می5275Bه به شمارهکیکتابخانه عمومی بایزید شهر استانبول تر
سـطر درج  18برگ و در هر صـفحه  325تعداد صفحات آن . استبا خط نستعلیق نگارش یافته،شدهبیان . ق.ه950آن 

مـزدوج طالیـی   متن با حاشیه. ، جلد آن تیماج مذهب و سرلوحه آن نیز مذهب است21.7×32.5اندازه کتاب . استشده
از نکات برجسـته ایـن نسـخه   . آغاز کتاب شبیه به صفحات قرآن کریم، مزین و مذهب استدو صفحه. استن شدهیمز

هـاي برخـی قصـص    اتورهاي زیبا از وقایع و صحنهیمین،استکه آن را عالوه بر یک متن ادبی به اثري هنري بدل نموده
اندك . استزیبا و روي کاغذي متفاوت ترسیم شدهبنديبا رنگ،بسیار پررنگ، شفافنقاشی و همه42آن تعداد. است

رسد صفحات به نظر میهکابربا مشاهده. شودمیدیدهکتابمتندر)النسر، موصی و بختنظیر سطبر(امالییخطاهاي
شـود  مـی که آثار رطوبت در آن دیده با آن. اي چند از پایان کتاب افتاده استصفحه،ها به هم خوردهترتیب برخی از آن

آیات و احادیث در آن به رنگ طالیی و گاه . ستدست نگاشته شده اهاي یکبسیار واضح و خوانا و در حاشیهاما متن
.استشدهذکر » محمد بن الحسن الدیدوزمی«نام مؤلف آن . استبا شنگرف تحریر شده
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صفحه نخست نسخه کتابخانه بایزید استانبول:1تصویر
:تقصص االنبیاي کسائی نیستوان گفت این اثر ترجمهبه احتمال قریب به یقین و با دالیل زیر می

عبـداهللا  بـن به نام محمـد ،آنهانجامدر هیچ بخش از متن کتاب، چه در مقدمه و چه مؤخره و حتی در صفحه-الف
عبدالمجیـد بزم عالم سلطان، والـده «پایانی کتاب، نام و مهر بدرقه و صفحهتنها در صفحه. استاي نشدهالکسائی اشاره

.استکردههجري قمري، گویا وقف کتابخانه بایزید 1266است که کتاب را در تاریخ آمده6»اول
در یکـی از  وي. اسـت هاي کتاب خود را از پدر خویش، حسن بـن عبـداهللا، و از فقیهـی شـنیده    مؤلف، داستان-ب

اهللا بـن عبـداهللا رحمـه   الحسن،خط پدر خویش خواندیمما این کتاب بر«:صفحات آغازین کتاب به این امر اشاره دارد
خـورد  که اندرخویش و چندانه قرائتکردیم ب7بن عبداهللالعالم الواعظ ابوالفوارس الحجافو سماع از فقیه اجلهیعل
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.)الف8دیدوزمی، (»بود، اندرین کتاب آوردیم
متفـاوت بـا   مصـنف، . ي فارسی اثر کسائی بسیار متفاوت اسـت هامحتویات این کتاب در مقایسه با متن ترجمه-ج

الدیدوزمی الحسنبنقال محمد«:استکوتاهی به زبان عربی، آوردهپس از بیان تحمیدیه،استدر اثر کسائی آمدهچهآن
گفت یکی از دوستان ما، ما را سؤال کرد که کتاب فارسـی  الجماعه غفراهللا له و الوالدیه و االستادیه و مشایخ اهل سنته و

کـه در خـورد بـود و بعـد از آن     ابتدا اعتقاد یاد کردیم از اصول دین، چنـان ... قهتصنیف کردم به عون اهللا تعالی و به توفی
اصلی از آفریدن عرش و کرسی و آسمان و زمین و بهشـت و دوزخ و آدم و آدمـی بگفتـیم و بعـد از آن نـور مصـطفی       

است تا آن کسی کـه  آمدهگفتهعلیه و آله و سلّم یاد کردیم و هر چیزي که سزاي این کتاب بود، از فضایل اعمال،اهللاصلّی
) الف1:دیدوزمی(« که این کتاب دارد، از دیگر کتابها مستغنی باشد

در موضوع فضـایل  » هاي ایمانباب ارکان«و»اسالمباب بناء«، »اصول دینباب شناختن«وي مطالب کتاب خود را با 
دهـد،  هایی که گاه رنگ و بوي کالمی مـی پرسشو سپس با طرحاستکردهاعمال و حکمت و بیان اقاویل مشایخ آغاز

دلم سـخت مشـغول شـد    : اهللا که گفتروایت است از ابوالحسن مروزي رحمه«:استکردهها مبادرت خود به پاسخ آن
ر مـن  پیغامبر علیه السالم در خواب دیدم؛ گفتم معنی این آیه چیست؟ پیغامبر انـد .بدین آیه الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى

بدانستم که پیغامبر اشـارت بـه   . گفت آخرش برخوان و از من غایب شد! لقمان دانی؟ گفتم بلیکرد و فرمود سورهنظر
اگر پرسـند کـه معنـی    «. )الف5:دیدوزمی(»جز خداي تعالی کس نداندهآن کرد که علم استوي بآخر این سوره از بهر

هاي فعل که نشاید کـه  هاي ذاتست نه از صفتعلَى الْعرْشِ استَوى از صفتاین آیه چیست که خداي فرمود که الرَّحمنُ 
اگـر گوینـد کـه اسـتوي انـدر لغـت آن باشـد        . را حد نیست و نه محتاجست به جایگاهخداي تعالی را حد نهند که وي

عرش باري تعالی برکه گویند استوي فالن قاعد علی السریر، جواب بگو که اگر استويهر چیزي، چنانراست باشند بر
است، آنگه که عرش نبود، استوایش کجا بود زیرا که او بود و هیچ چیزي نبود و او باشد؛ هیچ چیز نباشد، دلیل است که 

.)الف4:دیدوزمی(» او به عرش محتاج نباشد
و از نـور  دهـد ادامـه مـی  » هـا ابتداي آفریـدن آفریـده  «باب درمؤلف ضمن یادکردي از بزرگان سلف، سخن خود را 

بـه بیـان داسـتان انبیـا     رانـد و در ادامـه،  عرش و کرسی،  فرشتگان، قلم و لوح، دوزخ و بهشت سخن میمصطفی، قصه
قصـه آفـرینش لـوح و قلـم و عـرش و      «اي نسـبتاً مفصـل،   هاي کتاب کسائی پس از تحمیدیهپردازد اما سرآغاز قصهمی

.است» کرسی
است، نظیر قصه شیث، موسـی بـن میشـا، یوشـع بـن نـون،       در اثر کسائی آمدههایی که دیدوزمی به برخی از قصه-د

هـاي  در عـوض، قصـه  . )1992کسـائی،  . ك.ر(اي نـدارد اشـاره )عـج (يخـروج مهـد  و یوشافاس، یسع، اشعیا، حزقیل
را )ع(یو حسن بن عل) ع(ی، عل)ص(ذوالکفل، ذوالقرنین، اصحاب کهف، بخت النصر و دانیال، عزیز، حضرت محمد 

.توان خوانددر اثر او می
قالَ ابن عباس اولّ مـا  «: استوي برخالف نظر کسائی که با استناد به قول راویان، نخستین آفریده خدا را لوح دانسته- و

) محمـدي نـور (ینـور مصـطف  . شـد معتقد است که لوح پس از قلم آفریده ،)6: 1922کسائی،(»خَلَقَ اللّه اللوح المحفوظ
.)الف9:دیدوزمی(آفرید یچیزي را که آفرید، از نور مصطفخداي تعالی هر:سازداست و خاطرنشان میتین آفریدهنخس
چنـین سـاختاري در مـتن    . آوردمی» حکایت«و » لطیفه«هاي هاي کوتاهی با عنوانبخشداستانهدیدوزمی در میان-ز
.شودهاي کسائی دیده نمیقصه
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انـدر حـدیث اربعـین    «:کنـد میو تصریح می آورد برخی موارد را به اجمال االنبیا،اب قصصدیدوزمی در ابتداي کت
دربـاره  .داشته اسـت » حدیث اربعین«این سخن گویاي آن است که وي کتاب دیگري به نام ).ب5: دیدوزمی(»ایمگفته

.دست نیامدی نشانی بههاي بسیاري تألیف شده است اما از کتاب دیدوزمحدیث اربعین و اربعینات کتاب
اسـت امـا در نثـر    گرفتهکه تحریر نسخه خطی قصص االنبیاي دیدوزمی در قرن دهم هجري صورته شدپیشتر اشار

رسـد  ا به نظـر مـی  گرچه از زمان واقعی حیات مؤلف اطالعی در دست نیست ام. دکرتوان مشاهدهآثار کهنگی را می،آن
شاهد این احتمال، ابیاتی است که ضمن داستان موسی بـا عنـوان   . صورت گرفته باشدنگارش آن نباید قبل از قرن هفتم 

:استآمده» ابیات فی معنی لن ترانی«
به هــر کـــویی مــرا تـا کـی دوانـی     
ـــی را ـــداختن ز اول رهـ ــه رود انــ بـ
وزان پـــس دیگــــرم دادي غــــــریبی
ــاریکی شــب ســرد  ــه ت پــس آنگــاهی ب
ــالم    ــرد ع ــان گ ــون غریب ــس چ وزان پ

ــردي  ا ــتاخ ک ــخن گس ـــوسی س ــا مـ ی
ــد    ـــره باش ــا آن زهـــ ــبانی را کج ش
ــینا  ــه کـــوه طــور س ــم ب ــس ه وز آن پ
ــی    ــتم  رب ارن ــت گف ــتم مس ــو گش چ

ــانی     ــی چش ــا ک ــرا ت ــري م ــر زه ز ه
پــس آنگــه بــر در دشمـــن نشــانی    
ــبانی  ــعیبم را شـ ــه مــــــزدوري شـ بـ
ــانی  ـــرا آتـــش نمـ ز دورم مـــــر مــ
ــی    ــهرم دوان ـــدان ش ــهرم ب ــن ش از ای

ـــو آنــ  ــبانی  تـ ــعیبم را ش ـــم ش ی کـ
ــی   ـــو ب ــه تـ ــوانی ک ــطه او را بخ واس

شــــراب الفـــت وصــــــلم چشـــانی
ــی   ــن تران ـــوسی ل ــه م ــد ک ــواب آی ج

)الف166:دیدوزمی(
، غـزل 661: 1368عطـار،  . ك.ر(تـوان یافـت  می) .ق.ه537- 627(برخی از این ابیات را در غزلی از شیخ فریدالدین عطار 

در صورت صحت انتساب این ابیات به عطار، نباید زمـان تصـنیف قصـص االنبیـاي دیـدوزمی را  قبـل از قـرن هفـتم         ).824
).1/64: 1344نفیسی، . ك.ر(اندزمان تصنیف این کتاب را قرن پنجم دانستهسعید نفیسی، از جملهکه برخی دانست در حالی

دیگري از این اثـر را در میـان مجموعـه نسـخ     معتبر در ایران، نسخههايبا مراجعه به نسخ خطی کتابخانهگان نگارند
بـن اللطایف و نزهه الظرایف احمـد تکمله(یااالنباین اثر با عنوان قصص. ندخطی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی یافت

در . ط نستعلیق استتاریخ کتابت آن قرن دهم و به خ. استبه ثبت رسیده2866IRبه شماره)محمد بن منصور ارفنجی
8. »ترجمه و گزارشی از قصص االنبیاي ابواسحاق بن ابراهیم بن خلف نیشـابوري «: یادداشت کلی این نسخه آمده است

خطی قصص االنبیاي دیـدوزمی  است اما متن آن دقیقاً شبیه نسخهنخست و چند صفحه از پایان این نسخه افتادهصفحه
پـس از بررسـی دقیـق و    . اسـت هاي مینیاتور در آن استفاده نشـده نقاشیاز تنها ،انبول استبایزید استمتعلق به کتابخانه

هاي فارسی آن و نیـز  عربی قصص االنبیاي کسائی و نسخ خطی ترجمهمقایسه محتواي متن این دو نسخه، با متن نسخه
اي از اثـر کسـائی  و یـا گزارشـی از     مهکه کتاب دیدوزمی ترجاي مبنی بر اینگونه نشانهقصص االنبیاي نیشابوري، هیچ

سـپس مـتن آن بـا دیگـر آثـاري از ایـن       . قصص االنبیاي ابواسحاق بن ابراهیم بن خلف نیشابوري باشد، به دست نیامد
القصص در حدود سـال  تاج. القصص مقایسه گردیدهاي انبیا به فارسی به نام تاجترین داستانویژه یکی از کهندست، به

وي مطالـب  . ابونصر احمد بن محمد بخاري نگاشته شـده اسـت  حوزه فرهنگی خراسان بزرگ، به خامههجري در475
،در ایـن مقایسـه  .)1386بخـاري،  . ك.ر(اسـت گرفتـه این کتـاب را از اسـتادش، ابوالقاسـم محمـود جیهـانی، در بلـخ       
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را متوجه گان همین امر ظن نگارند. دشهاي این اثر و قصص االنبیاي دیدوزمی مشاهده هاي بسیاري میان روایتشباهت
با . القصص و یا تحریر جدیدي از آن باشدتواند برداشتی از تاجاثر دیدوزمی می،آن ساخت که به احتمال قریب به یقین

فارسـی  العـرایس را ترجمـه  فهرست نویسانی که قصص االنبیاي دیدوزمی به نـام نفـایس  توان گفت عقیدهاین حال می
. استاند، خطا بودهاي کسائی دانستهقصص االنبی

مجلسکتابخانهنسخه،القصصاز تاج:2تصویر

کتابخانه مجلسنسخه،از قصص االنبیاي دیدوزمی:3تصویر

بایزید استانبولکتابخانهنسخه،از قصص االنبیاي دیدوزمی:4تصویر
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تـاریخ کتابـت آن   . شـود اپی سراي استانبول ترکیه نگهـداري مـی  توپقموزهنسخه خطی دیگري از این اثر در کتابخانه
الحسـن الدیـدوزمی   بننام مؤلف آن محمد. به ثبت رسیده استTSMK B.250به شماره ،درج شده. ق.ه983سال 
. مده استفراهم آ35×23صفحه و اندازه276مینیاتور زیبا و در 21این اثر نیز با . استاما کاتب آن ذکر نشدهاستآمده

موجـود در  بایزیـد اسـتانبول و نسـخه   کتابخانهمحتویات آن نیز کامالً شبیه به نسخه،کتاب با خط نستعلیق تحریر شده
.ستي اسالمی امجلس شوراکتابخانه

سرايتوپقاپیموزهاز نسخه کتابخانه:5تصویر 

نتیجه
حسن دیدوزمی را ترجمه فارسی قصـص االنبیـاي محمـد بـن     یسان و کتابشناسان، قصص االنبیاي محمد بن نوفهرست

در این پژوهش، ضمن مطابقت متن کتـاب دیـدوزمی و   . اندالعرایس آوردهاند و آن را با نام نفایسعبداهللا کسائی دانسته
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ر آرا و نیز هاي درون متنی و برشمردن تفاوت ها دهاي فارسی قصص االنبیاي کسائی و با استناد به قرائن و نشانهترجمه
گونـه ارتبـاطی   کند میان ایـن دو اثـر هـیچ   ها، دالیلی ارائه شد که مشخص میپردازي داستانساختار قصص و شخصیت

القصـص  در مقایسه متن کتـاب دیـدوزمی بـا کتـاب تـاج      . نیست و گزارش فهرست نویسان در این باره نادرست است
تـوان گفـت قصـص االنبیـاي دیـدوزمی      هاي فراوانی اسـت و مـی  ها شباهتشود که میان آنابونصر بخاري مشاهده می

.القصص استبازنویسی و برداشت آزادي از متن کتاب تاج 

هانوشتپی
که با خروج حضـرت  (، خروج)شودکه مبادي جهان شروع می(پیدایش«: هاي شریعت شامل پنج کتاب استتورات یا کتاب-1

عهـد عتیـق،   . ك.براي آگـاهی بیشـتر ر  . (، اعداد و تثنیه)که حاوي قوانین سبط الوي است(، الویان)شوداز مصر آغاز میموسی
).  به بعد101: 1393

إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یقُـص علـى بنـی إِسـرائیلَ أَکْثَـرَ الَّـذي هـم فیـه         «و ) 111یوسف، (» لَقَد کانَ فی قَصصهِم عبرَه لأُولی اْألَلْبابِ«-2
).76نمل، (» تَلفُونَیخْ
این اصـطالح بـه آن دسـته از روایـات و     . واژه اسرائیلیات جمع اسرائیلیه است و اسرائیل، نامی براي یعقوب پیامبر بوده است-3

اسـرائیل ریشـه دارنـد و حاصـل     قصص و مفاهیم اشاره دارد که نه از قرآن و احادیث نبوي بلکه در تعالیم امم پیشین به ویژه بنی
هاي نخست هجري توسط سرایی، اسطوره پردازي و وجوهی دیگر از تعالیم غیر اصیل که به ویژه در سدهانی است از داستانجری

حـاج منصـوري،   (هاي مسلمانان راه یافته استاست و به حاشیه آموزشصورت گرفته-بیشتر از یهودیان اسالم آورده-گروهی 
1367 :1/290.(

االنبیاي نیشابوري، قصص االنبیاي کسائی، قصص االنبیا ثعلبی و کتاب هاي قصص انبیا نظیر قصص از جمله در تاریخ طبري-4
ها آمده، اقـوال  نام آن... و) 1384بوشنجی، (و قصص االنبیاي پوشنجی ) 1409راوندي، (االنبیاي راوندي ، قصص )2006ثعلبی، (

.استآنان روایت شده
هـاي  متعلق به کتابخانه ملی پـاریس اسـت و میکـروفیلم آن در فهرسـت میکـروفیلم     R7843ها به شماره یکی از این نسخه-5

نسخه دیگر در کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی در ). 1348دانش پژوه، . ك.ر(مرکزي دانشگاه تهران ثبت و موجود است کتابخانه
.شودنگهداري می4459قم به شماره

1839-1861هاي پادشاه عثمانی بین سال-6
.این شخصیت اطالعی به دست نیامددرباره-7
حـاجی  . ك.ر(االنبیاي نیشابوري پیروي کـرده اسـت   حاجی خلیفه نیز معتقد است که دیدوزمی در تصنیف اثر خود از قصص-8

).2/1128: 2007خلیفه، 

منابع
.قرآن کریم-1
.هرمس:تهران. ترجمه پیروز سیار).1393. (عتیقعهد-2
.دارالمعارف مصر:قاهره.المعارف.)1969(. بن مسلمه، عبداهللابن قتیاب-3
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کتابخانـه .اللطـائف و نزهـه الظرائـف   تکملهاالنبیا،خطی فارسی قصصنسخه.بن منصورمحمدبناحمد،ارفنجی-4
.2866IRبه شماره.شوراي اسالمیمجلس

مؤسسـه :تهران.همکارانپور و آرینترجمه یحیی.ر مبناي استوريادبیات فارسی ب.)1362(. آمبروزاستوري، چارلز-5
.مطالعات و تحقیقات فرهنگی

فرهنگسـتان زبـان و ادب   : تهران. تصحیح سید علی آل داود. تاج القصص). 1386. (بخاري، ابونصر احمد بن محمد-6
.فارسی

ثبـت  هبه شـمار .مجلس شوراي اسالمیتابخانهک.القصصخطی فارسی تاجنسخه.محمدبن احمدبخاري، ابونصر-7
87392.

.دارالمعارف مصر:قاهره.تاریخ االدب العربی.)1993(. بروکلمان، کارل-8
تصـحیح  .ريتسـ تالیفنحالهلدالبعند بعاسـ نبدمحمترجمه.االنبیاقصص.)1384(. مثالهیبنبوشنجی، ابوالحسن-9

.انتشارات دانشگاه مشهد:مشهد.محمدزادهعباس 
.مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی:تهران.ات شمسیداستان پیامبران در کل.)1364(.پورنامداریان، تقی-10
.علمی و فرهنگی:تهران.هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان.)1389(. ------------11
.دارالکتب العلمیه:بیروت.)المسمی عرائس المجالس(یاءنبالاقصص.)2006(. بن محمدثعلبی، احمد-12
زیر نظر سید کـاظم موسـوي بجنـوردي    . المعارف بزرگ اسالمیهدائر. اسرائیلیات). 1367. (حاج منصوري، فرامرز-13

.المعارف بزرگ اسالمیهمرکز دائر: تهران). 1/290(
.دارالفکر:بیروت.ف الظنون عن اسامی کتب و الفنونکش.)2007(. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهللا-14
.دانشگاه تهران:نتهرا.مرکزي دانشگاه تهرانهاي کتابخانهفهرست میکروفیلم. )1348(. دانش پژوه، محمدتقی-15
.کتابخانه و مرکز اسناد مجلس:تهران. )دنا(یرانفهرستواره دستنوشته هاي ا.)1389(. درایتی، مصطفی-16
.5275Bبه شماره.بایزید استانبولکتابخانه.االنبیاخطی فارسی قصصنسخه.بن حسنمحمددیدوزمی، -17
.آستان قدس رضوي:مشهد.)ص(قصص االنبیاء از آدم تا خاتم .)1409(. راوندي، قطب الدین-18
.اساطیر:تهران. هپایندابوالقاسم ترجمه .تاریخ امم و الملوك.)1375(. جریربنطبري، محمد-19
.صاحب الذریعههمکتب:نجف.الذریعه الی تصانیف الشیعه.)1978(. طهرانی، شیخ آقا بزرگ-20
.علمی و فرهنگی:تهران.تفضلیتصحیح تقی.ندیوا.)1368(. فریدالدین محمد، عطار-21
.بریل:لیدن.تصحیح ایزاك ایزنبرگ.االنبیاءقصص.)1922(. عبداهللابنمحمدی،ئکسا-22
.دارالنقوش العربیه:تونس.بن سالمهتصحیح طاهر.بدء الخلق و قصص األنبیاء.)1998. (---------------23
.4459به شماره.نجفی قممرعشیعظمیالاهللاآیتکتابخانه.االنبیاقصصفارسیترجمهخطی نسخه. کسائی-24
.R7843به شماره.ملی پاریسکتابخانه.االنبیاقصصیفارسترجمهخطینسخه.یئکسا-25
.1731/2ف 5961.دانشگاه ملک سعود عربستان.االنبیاخطی عربی قصصنسخه. یئکسا-26
.a287ILبه شماره.دانشگاه میشیگان امریکا.االنبیاخطی عربی قصصنسخه.یئکسا-27
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