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چکیده
بـر بعضـی شـواهدیکی از آثار اسماعیلیان نزاری اسـت کـه بنـادستور المنجمین

در بخـش پایـانی ایـن . متنی در حدود سال پانصد هجری نوشته شده اسـتدرون
و ائمـۀ فـرق مختلـف شـیعه، )ص(کتاب، شرحی از احوال و تواریخ زندگانی پیامبر

ائمۀ اسماعیلی و باألخص نزار، آمده است
ً
همـین امـر، بـه ایـن کتـاب . مخصوصا

تنهـا دستور المنجمینز ا. استبخشیدههای اسماعیلی ای در پژوهشجایگاه ویژه
ً
یک نسخۀ خطی شناسایی شده که در کتابخانۀ ملی فرانسه محفـوظ اسـت و اخیـرا

هایش پیرامـون محمد قزوینی در نوشـته. برگردان منتشر شده استصورت نسخهبه
م انگاشته است، کـه عبارتنـد و دستدستور المنجمین

ّ
نویس آن، سه فرضیه را مسل

نفـع مـذهب بـه)ع(من آن انتساب حدیثی به امام رضایک روایت و در ضجعل: از
، استفاده و اقتباس عطاملک جـوینی از دستور المنجمیناسماعیلی از سوی مؤلف 

یس در تألیف این اثر و همین دست ، کتابت نسخۀ یادشـده بـه تاریخ جهانگشاینو
و مقالۀ حاضر، به بررسی آن سه فرضیه دربارۀ مـتن . دست مؤلف و در قلعۀ الموت

کوشد صحت و سقم آنها را با اسـتناد پردازد و میمیدستور المنجمیننویس دست
.به شواهد و قرائن تعیین کند

، ادبیات نزاری، رجال کشی، تاریخ جهانگشای، الموتدستور المنجمین: هاکلیدواژه

٢٩/٢/٩٩: تاریخ پذیرش٨/١٢/٩٨: تاریخ دریافت

گفتار نویسنده در نشست * ١١٣نشست (» معرفی و رونمایی دستور المنّجمین«مقالۀ حاضر تحریر مفصل و مستنِد

.است) ش١٣٩٨دی ٢مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 

m.emadi@rch.ac.ir)/ اسالمجهاندانشنامۀ(المعارف اسالمیبنیاد دایرةاستادیار**
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درآمد

اش ناشـناختهکه مؤلِفاثری است به زبان عربی در علم نجوم و احکام آندستور المنجمین

نحصـربفرد در کتابخانـۀ ملـی فرانسـه ای ماز این اثر نسخه. از اسماعیلیان نزاری بوده است

به١شود که از انجام افتـادگی داردنگهداری می)پاریس(
ً
برگـردان از صـورت نسـخهو اخیـرا

منتشـر ) لندن(و مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی ) تهران(سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب 

).١٣٩٨، دستور المنجمین. نک(ست شده ا

در این اثـر از یـک ) ق٤٨٧. د(با توجه به شواهدی همچون ذکر وفات مستنصر فاطمی 

دسـتوراز سوی دیگر، تاریخ تـألیف ) ق٥١٨.د(سو و اشارۀ تلویحی به حیات حسن صباح 

: ١٣٤٥قزوینـی، .نـک(در حدود سال پانصـد هجـری تخمـین زده شـده اسـت المنجمین

بخـش ). ٨بیست و دو، بیست و هفت، پانوشـت : ١٣٩٨؛ همو، ٤، پانوشت ٨/١٢٩،١٣٩

یات التواریخ و احوال األزمنة«به دستور المنجمین) مقالۀ دهم(واپسین 
ّ
اختصـاص دارد » کل

ــین( ــتور المنجم ــدگانی ) ٦٩٢-٤٨٠: ١٣٩٨، دس ــواریخ زن ــوال و ت ــرحی از اح و در آن ش

ائمۀ اسماعیلی و باألخص نزار، آمده اسـتو ائمۀ فرق مختلف شیعه، مخصوص)ص(پیامبر
ً
. ا

هـای پـژوهشدر بـه آن ای جایگـاه ویـژه،دستور المنجمینذکر احوال امامان اسماعیلی در 

هـا پـیش در اسماعیلی بخشیده و به لطف توجه خاورشناسـان بـه آن نسـخۀ یگانـه از سـال

.به آن استناد شده استمطالعات و تحقیقات تاریخ تشیع اسماعیلی مورد توجه قرار گرفته و

خـود دربـارۀ در یادداشتدانشمند نامدار ایرانی،، )ش١٣٢٨. د(محمد قزوینی  مفّصِل

فرضـیه سه، تاریخ جهانگشاینویس آن و توضیحاتش در حواشی و دستدستور المنجمین

م انگاشـته اسـتو دسـتدستور المنجمینرا دربارۀ 
ّ
ایـن سـه . نویس منحصـربفرد آن مسـل

نفـع بـه)ع(یک روایت و در ضمن آن انتساب حدیثی بـه امـام رضـاجعل: بارتند ازفرضیه ع

و اقتباس عطاملـک جـوینی از استفاده، دستور المنجمینمذهب اسماعیلی از سوی مؤلف 

، و باألخره کتابت نسخۀ یادشده بـه تاریخ جهانگشاینویس در تألیف این اثر و همین دست

در مقالۀ حاضـر، بـه بررسـی آن سـه فرضـیه دربـارۀ مـتن و .دست مؤلف و در قلعۀ الموت

.سی و نه ـ چهل و دو: ١٣٩٨قلعه، صفری آق. نسخه، نکبرای توصیف این . ١
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کوشـیم بـر اسـاس شـواهد و قـرائن خـواهیم پرداخـت و مـیدستور المنجمیننویس دست

.صّحت و سقم آنها را تعیین کنیم

؟تفسیر به رأیخبر یاجعل . ١

در دست اسـت منتخبـی اسـت کـه رجال کشیدانیم، کتابی که امروزه با عنوان که میچنان

محمدابوعمرو ) الرجالکتاب معرفة :یا(الرجالکتاباز ) ق٤٦٠.د(شیخ ابوجعفر طوسی 

برگزیـده و ١)النهر در قرون سوم و چهارماز علمای امامیۀ ماوراء(کشیبن عمر بن عبدالعزیز 

٢.مشهور استاختیار معرفة الرجالبه 

بـه تـر،یا اندکی پیش) ش١٣٠١(= م ١٩٢٢در سال ،در پاریسشاقامتزماندر قزوینی

و آن را دسـت یافـت ) ق٦٠٢: کتابـت(اختیار معرفـة الرجـالو ارزشمند از ای کهن نسخه

اسم ایـن کتـاب را «قزوینی، که در روزگار طلبگی ). ٧١: ١٣٥٦قزوینی، . نک(خرید 
ً
مبهما

کشف و خرید این نسـخه بـر سـر ، با)جاهمان(ای از آن را ندیده بود ولی نسخه» شنیده بود

» العاده نفیس دلکش مفید ممتعـیکتاب بسیار عجیب فوق«ذوق آمد و از آنجا که این اثر را 

نویس تصـحیح و منتشـر کشی را بر اساس این دسـترجالقصد کرد تا ) ٧٢: همان(یافت 

ثـل مغلـوط م«کند؛ اما اندکی بعد که باخبر شد این کتاب در بمبئی چـاپ شـده ـ هرچنـد 

شـد و از تصـمیم » طرز اروپا ـ سـرداز چاپ ثانوی انتقادی ـ به«ـ » اغلب کتب چاپ آنجا

کـه وی اشـاره کـرده نسخۀ قزوینی، چنـان). ٩٩، ٧٨-٧٤: همان. نک(پیشین خود برگشت 

» اسـت] کتـاب[فقط بر باب چهارم الی باب هفتم، که باب اخیـر ... مشتمل است «است، 

ا، پس از وفات قزوینی، به دانشگاه تهران منتقل شد و یکـی از این نسخه بعده). ٧٥: همان(

حسـن مصـطفوی از نسخه
ِ

تصحیح و طبع قـرار گرفـتاختیـار معرفـة الرجـالهای اساِس

).٣١، ٢٩، ٢٥-٢٤، ٢١: ١٣٤٨مصطفوی، . نک(

.١٣١: تاطاووس، بی؛ نیز ابن٣٧٢: ١٤٢٤؛ نجاشی، ٤٠٣، ٨٠: ١٤٢٠طوسی، . دربارۀ کشی و عنوان کتابش، نک. ١

هـای موجـود نسخه). ٤٥١: ١٤٢٠طوسی، (نام برده است » اختیار الرجال«طوسی خود از این برگزیده با عنوان .٢

بخشی از خطبۀ این کتاب را ) ق٦٦٤. د(طاووس ای از طوسی نیست، اما ابنحاوی مقدمهمعرفة الرجالاختیار 

).١٣١-١٣٠: تاطاووس، بیابن. نک(ـ که طوسی بر شاگردانش امالء کرده بود ـ نقل کرده است 
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و کشی استناد رجالبه خبری از )ع(در ذیل شرح حال امام رضادستور المنجمینمؤلف 

عبارت . به امامت عمویش، اسماعیل، تفسیر کرده است)ع(اعتراف امام رضامضمون آن را 

ه عنه ـ قال«: چنین استدستور المنجمین
ّ
أجمع علیه : " اعترف بإمامة اسماعیل ـ رضی الل

)مستحکم؛ کذا: اصل(کبارکم و مشیختکم 
ً
". ، فأدخله جعفر فی کتاب الصدقة وکان إماما

). ٦٨٨: ١٣٩٨، دستور المنجمین(» الکشیعنکتاب الرجالالخبر بطوله فی 

واضح است که هـم «: خرده گرفته و نوشته استدستور المنجمینبر این عبارت قزوینی 

) مانند بسیاری از اخبار دیگر منقوله در این کتاب در نصرت مذهب اسماعیلیه(اصل این خبر 

و هم نسبت روایت آن به کشی از مجعوالت متعصبین اسماعیلیه است که یکی از اظهر افراد 

؛ نیـز همـو، ١، پانوشت ٨/١١٧: ١٣٤٥قزوینی، (» بوده استدستور المنجمینآنها مصّنف 

مجعـوالت و «قزوینی در جایی دیگـر نیـز خبـر مـذکور را از ). ٥چهارده، پانوشت : ١٣٩٨

: ١٣٩٨؛ نیز همو، ٢، پانوشت ٨/١١٧: ١٣٤٥همو، . نک(تلقی کرده » موضوعات اسماعیلیه

مۀدر ضمن ترج«دستور المنجمین، و در یک جا نیز نوشته است که مؤلف )١پانزده، پانوشت 

از ... حال حضرت رضا 
ً
همـو، .نـک(» کشی ـ دروغ بزرگی به قالب زده اسـترجالـ نقال

).٥هفده، پانوشت : ١٣٩٨همو، نیز؛ ٢، پانوشت ٨/١٢٢: ١٣٤٥

: کنـدبرای جعلی بودن انتساب چنین نقلی بـه کشـی، قزوینـی بـه دو دلیـل اسـتناد مـی

در «که نخست آن
ً
و ابدا

ً
کشـی ـ کـه بـه دسـت اسـت ـ موجـود اختیار رجالاین خبر اصال

چـه ؛ای از آن موجود بوده باشدممکن هم نیست که در هیچ نسخه«که ؛ و دیگر این»نیست

عشریه است چگونه ممکن است در کتـاب خـود چنـین کشی که از اعاظم رجال شیعۀ اثنی

بـر عشـریه، گـو اینکـه خبری روایت کند در حقانیت مذهب اسماعیلیه و ابطال طریقۀ اثنـی

؛ ١، پانوشـت ٨/١١٧: ١٣٤٥، همـو(» راست بوده اسـت١الواقعفرض محال این خبر هم فی

.)٥چهارده، پانوشت : ١٣٩٨نیز همو، 

صدور چنین گفته. ١ واقعـه در زمـانی اتفـاق شاید این«: نویسدمی)ع(ای از امام رضابدخشانی به قصد توجیه فرِض

م ) و این سخن در زمانی گفته شده(افتاده 
ّ
باشد که علی بن موسی الرضا بسیار جوان بود و اسماعیل جانشین مسل

نظر از معضالت کالمی که صرف). Badakhchani, 2019: p. 13, fn. 32(» رفتشمار میامام جعفر صادق به
←
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رجـالهـای را در نسـخهدسـتور المنجمـینبرخالف نوشتۀ قزوینی، خبر مورد اشارۀ مؤلـف 

ک داشـتای که قزوینی آن را تحت توان یافت، و از جمله در همان نسخهکشی می
ّ
عبـارتی ١.تمل

کشی هست، امـا بـا اختالفـاتی رجالآمده، در )ع(با انتساب به امام رضادر دستور المنجمینکه 

خبردر تعابیر و حذف مقصوِد
ّ

کشـی رجـال، به نقل از دستور المنجمیندر . هایی کمابیش مخِل

ـیختکم «: ، آمده است)ع(و از قول امام رضا ، )مسـتحکم؛ کـذا: اصـل(أجمع علیـه کبـارکم و مش
ً
کـه حـال آن؛ )٦٨٨: ١٣٩٨، دسـتور المنجمـین(» فأدخله جعفر فی کتاب الصدقة وکـان إمامـا

منتسب ما کانوا مجتمعین علیـه؛ «: کشی چنین استرجالدر )ع(امام رضابهعبارت اصلِی

کیف یکونون مجتمعین علیه وکان مشیختکم وکبراؤکم یقولون فی اسمعیل وهم یرونه یشرب 

] جعفـر[قد کان أدخله ... کذا و کذا فیقولون هذا أجود؛ 
ً
» فـی کتـاب الصـدقة وکـان إمامـا

).٤٧٤-٤٧٣: ١٣٤٨طوسی، (

الفـاظ آنهـا کمـابیش با وجود اختالفی که میان آن دو نقل هس
ً
ت، مضمون و مخصوصا

از قضـا، . درسـت نیسـتدستور المنجمینمشابه است و بنابراین اتهام جعل خبر به مؤلف 

مؤلف  منـابع رجالاز المنجمیندستوراین نقِل پنهـاِن کشی گویای احاطۀ وی بـر جوانـِب

→
از جمله در مسئلۀ علم امـام، و (مامیه، همچون کشی، پیش بیاورد توانسته است برای علمای اچنین توجیهی می

کشـی ایـن ))ع(در مسئلۀ جانشینی امام جعفر صادق» بداء«البته با فرض نفی  منقـوِل خبِر
ً
، خواهیم دید که اتفاقا

.داندگرها پس از وفات عمویش اسماعیل بازمیو سال)ع(واقعه و صدور سخن مذکور را به زمان امامت امام رضا

اختالفـات ضـبط نسـخۀ ) مصطفوی(، که مصحح )٤پانوشت (٤٧٢و ) ٣پانوشت (٤٧١: ١٣٤٨طوسی، .نک. ١

کـه قزوینـی بعـدها ـ و پـس از نوشـتن یادداشـت احتمال این. یاد کرده است» ب«قزوینی را با نشان اختصاری 

١٩زاده در اش بـه تقـیدست یافته باشد منتفـی اسـت، زیـرا وی در نامـهاختیار معرفة الرجالمذکور ـ به نسخۀ 

و در ) ٧١، ٦٩: ١٣٥٦قزوینـی، .نـک(دهـد خبر میاختیار معرفة الرجال م از خرید نسخۀ خطی ١٩٢٢دسامبر 

نـد کم نیز به نسخۀ چاپی بمبئی ـ که از تهران به دست وی رسیده ـ اشاره مـی١٩٢٣اکتبر ١تاریخ نامۀ دیگرش به

م ١٩٢٤ژانویـۀ ٨دستور المنجمینهای قزوینی دربارۀکه تاریخ اتمام یادداشت، حال آن)٧٨-٧٧: همان. نک(

اختیار بنابراین باید گفت قزوینی به وجود این مطلب در ). ٢٩: ١٣٩٨؛ نیز همو، ١٤٣: ١٣٤٥همو، . نک(است 

ن نیافته بود یا آن را از یاد برده بود، هرچمعرفة الرجال
ّ

شـدۀ م نسخۀ خطی خریـداری١٩٢٢ند در همان سال تفط

).٧٢: ١٣٥٦همو، (کرده بود » از سر تا به آخر مطالعه«خود را 
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علمای امامیه است، لمای امامی نیز بـه آن بسا بسیاری از عزوایایی که چه١حدیثی ـ رجالِی

بـه آن المنجمـیندسـتورکشی که مؤلف رجالاما خبر منقول در . اندتوجهی بایسته نداشته

مذهب این روایت را ـ که طبق استناد کرده است چیست، و چگونه است که یک عالم امامی

مؤلف  در امـامی اسـت ـ در مخالفت تام بـا اعتقـاد شـیعیان دوازدهالمنجمیندستورتفسیِر

کتاب خود نقل کرده است؟

به آن استناد کـرده، روایتـی اسـت مفصـل و طـوالنی دستور المنجمینخبری که مؤلف 

، کـه مضـمون آن )راسـتۀ مصـطفویمـتن ویمطـابق ، اختیار معرفة الرجالاز ٨٩٩روایت (

کـه در بـاب حیـات یـا ٢،اسدیابراهیم و اسماعیل، فرزندان ابوسمال: اجمال چنین استبه

ایشـان توقـف کـرده از همین رو دربارۀ جانشـینیتردید داشتند و)ع(امام موسی کاظموفات 

، ایشان را از تردید خود )ع(پس از سالم بر امام. وارد شدند)ع(بر امام رضا] در مدینه[٣بودند،

امامت آگاه کردند و دربارۀ موسی بن جعفرو خانواده .از ایشـان پرسـیدند)ع(شان دربارۀ امِر

و اینـک دنبالـۀ . وفات کرده اسـت)ع(به آنان خبر داد که پدرش موسی بن جعفر)ع(امام رضا

:)ع(وگوی آن دو برادر با امام رضاگفت
پس از خود[ـ آیا وی  دربارۀ کسی وصیت کرد؟ ] پیش از وفات برای امامِت

!ـ بلی

ـ به تو؟

! ـ آری

همچون احمد بـن محمـد بـن خالـد (به آثار علمای قدیم امامی دستور المنجمینای به توجه مؤلف برای اشاره. ١

ه اشعری و ابن
ّ
؛ نیـز همـو، ١١٨-٨/١١٦: ١٣٤٥قزوینـی، . ا، نکو نقل از آنه) بابویه قمیبرقی، سعد بن عبدالل

.چهارده ـ پانزده: ١٣٩٨

آن دو بـرادر، نـک. ٢ مدرسـی . دربارۀ ابراهیم بن ابوسمال و بـرادرش اسـماعیل، خانـدان ایشـان و گـرایش واقفـِی

.٣٥٠-٣٤٧، ٤٢: ب١٣٨٦طباطبایی، 

مشهور شدند؛ یعنی کسانی » واقفه«پذیرفتند به را پس از پدرش ن)ع(آن گروه از شیعیان امامی که امامت امام رضا. ٣

بـرای . توقف کردند و امامت کسی دیگر را پـس از آن حضـرت پـذیرا نشـدند)ع(که بر امامت امام موسی کاظم

و حتـی اعتقـاد بـه رجعـت ایشـان پـس از )ع(شرحی از اختالف شیعیان دربارۀ حیات یا وفات امام موسی کاظم

.١٢٦-١٢٣، ٤٢: الف١٣٨٦مدرسی طباطبایی، . وفات، نک
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١ـ وصیتی یگانه؟

!ـ آری

حق خدا بر ما این است که از موسی بن جعفر . ـ مردم در این باره اختالف نظر دارند
او که در بـاب . کنیماطاعت  اگر او زنده است، که امام ماست؛ و اگر درگذشته، وصّی

کسی که بر چنین اعتقـادی باشـد . امامت به او سفارش کرده امام ما خواهد بود حاِل
چگونه است؟ آیا مؤمن است؟

هر که بمیرد در حـالی کـه امـامش را نشناسـد بـه «این خبر به شما رسیده است که ـ 
جاهلیت مرده است ٢.»مرِگ

) یکـی از آن دو بـرادر(کـه ابـراهیم یابد تا آنادامه می)ع(دو برادر با امام رضاگویوگفت

:دگویمی
شیعیان را درک نکردیم؛ و او درگذشت در حالی که ] )ع(بن محمد[ـ ما محضر جعفر 

ولـی . دربارۀ امامت موسی بن جعفر نیـز چنـین بـود. در امامت او اتفاق نظر داشتند
.امروز شیعیان دربارۀ امامت اختالف نظر دارند

٣

چگونـه بـر او اتفـاق نظـر . نیز اتفاق نظـر نداشـتند] موسی بن جعفر: یعنی[ـ بر او 
اسم دیدند که اعیل بودند؟ میداشتند، در حالی که پیران و بزرگان شما قائل به امامِت

.سزاوارتر است] به امامت[گفتند او نوشد، ولی میوی چه و چه می

٤.اسماعیل را در وصیت جای نداده بود] اما جعفر بن محمد[ـ 

).٤٧٤ـ٤٧٣: ١٣٤٨طوسی، (ـ او را در کتاب الصدقة جای داده بود و او امام بود 

اش معرفی کرد یا نه؟طور مشخص یک تن را به جانشینیبه)ع(منظور این است که آیا موسی بن جعفر. »وصّیة مفردة«. ١

نزد شیعیان که )ع(در واقع، امام رضا. ٢ مشهوِر نبوِی » من مات والیعرف إمامه مات میتة جاهلیة«با استناد به حدیِث

کسانی را که در امامت ایشان تردید داشته) ٢/٢١، ١/٣٧٧: ١٤٠١کلینی، . نک( .کنداند نفی میایماِن

ن همان دو برادر بودهکنندگاکه پرسشآمده است، ولی به سیاق آن» قالوا«در متن عربی روایت در اینجا . ٣
ً
اند قاعدتا

به ضرورت ایـن تصـحیح بحار االنواردر حاشیۀ ) ٨، پانوشت ٢٥/١٥٨: ١٤٠٣(مجلسی . صحیح است» قاال«

.اشاره کرده است

طوسی، . نک(گذاری کرده است صورت پرسشی نشانهرا به» اسمعیل لم یکن ادخله فی الوصیة«مصطفوی جملۀ . ٤

صـورت نیز نوشته است، آن عبـارت را بایـد به) ٢٥/١٦٠: ١٤٠٣(که مجلسی چنان، اما)٢، سطر ٤٧٤: ١٣٤٨

آشکار بود؛ ] و امام نبودن وی[امر اسماعیل «گونه تفسیر کرد که سمال ـ اینخبری خواند و ـ از زبان فرزندان ابی

.»زیرا وی در وصیت جای نداشت
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اسماعیل و ابراهیم اذعاِن
ِ

از اعتقـاد درونـی )ع(به خبر دادن امام رضـاادامۀ روایت، شرح

از اعتـراف امـام دسـتور المنجمـینمؤلف حال پیداست که منظور ). ٤٧٤: همان(آنهاست 

: به امامت اسماعیل مبتنی بر کدام عبارت از خبر منقـول کشـی اسـت، ایـن عبـارت)ع(رضا

»
ً
.)٢، سطر جاهمان()و او امام بود(= » وکان إماما

هـای معنـایی و غمـوض و ابهـام و دشـواریکه کشی نقل کرده اسـت، خـالی از خبری

و » کتـاب الصـدقة«از فقـرات آن، ماننـد درج نـام اسـماعیل در هم بعضی١.نیستکالمی 

وی، » امام« :الـف١٣٨٦(تعبیـر مدرسـی طباطبـایی هم ـ بـه غامض و مبهم است و بودِن

ت باور کند که مردم شخصـی را کـه آشـکارا نگار اندکی دشوار اسبرای یک تاریخ«ـ ) ١٤٨

.، آن هم پیران و بزرگان شیعه»مرتکب فسق و فجور شود به امامت بپذیرند

را، در خبر منقول کشی، موقوفات امام ٢»کتاب الصدقة«منظور از ) ق١١١٠.د(مجلسی 

: ١٤٠٣، مجلسی(دانسته است و یا نوشتاری که کاتبی آن را گرد آورده است )ع(جعفر صادق

محل بحث ما که به امامِتاما ٣.)٢٥/١٦١ وکـان «: اسماعیل نـاظر اسـت، یعنـیاز عبارِت
ً
از آن )ع(بنا بر یک تفسیر، منظـور امـام رضـا.تفسیر به دست داده استمجلسی سه، »إماما

چنین نقلی ـ این بوده است که صدوِر مـردم بـه امامـت اسـماعیل عبارت ـ با فرض صحِت

بنـا بـر تفسـیر دیگـر، مقصـود از آن ). کردنـدیعنی در نماز به او اقتدا مـی(د گزاردننماز می

بردند که او امـام اسـت، زیـرا عبارت این است که مردم ـ پیش از وفات اسماعیل ـ گمان می

بود و مشهور شد که دربـارۀ امامـت او بـداء اتفـاق )ع(وی بزرگترین فرزند امام جعفر صادق

روایت شده نیز خالی از بعضی معضالت کالمـِی)ع(مام رضاسمال از اروایت دیگری که به نقل از ابراهیم بن ابی. ١

سمال این قول را در پاسخی مکتوب به ابراهیم بن ابی)ع(مطابق این روایت، امام رضا. مربوط به فرقۀ واقفه نیست

در مالقات حضوری غسل دادن امام کند که تنها امام بعدی امام پیشین را غسل میتأیید می
ً
موسی دهد، اما بعدا

نفی می)ع(کاظم
ً
).١٠٤-١٠٣: ١٤٣٠اشعری قمی، . نک(کند به دست خود را تلویحا

را » کتـاب الصـدقات«ضـبط » کتاب الصدقة«جای ، در شرح خود از این روایت، به)٢٥/١٦١: ١٤٠٣(مجلسی . ٢

.آورده است

الم ـ ، أو کتـاب الصـدقات فی کتاب الصدقات التی أوقفها الصادق ـ علیـه السـ... «: عبارت مجلسی این است. ٣

).جاهمان(» جمع کاتب
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یـر یافـت و امامـت ـ بـرخالف تقـدیر پیشـین الهـی ـ بـه او تعلـق یعنی امر الهی تغی(افتاد 

وکان «بنا بر تفسیر سوم، که البته به گفتۀ مجلسی نیز احتمالی بعید است، عبارت ١).فتگرن
ً
به اسماعیل بازنمی» اماما

ً
راجع است، یعنی معنـای )ع(گردد بلکه به امام جعفر صادقاساسا

اسماعیل را در کتاب الصدقة وارد کـرد در حـالی کـه )ع(جعفر صادق«عبارت این است که 

.)جاهمان(» امام بود)ع(جعفر

نو کا«باری، عبارت 
ً
را هر گونه تفسیر کنیم، از سیاق آن خبر طـوالنی کـه کشـی » اماما

. به امامت عمویش، اسماعیل، را استنباط کـرد)ع(توان اعتراف امام رضانقل کرده است نمی

در دستور المنجمـینبا این حال، چنان عبارتی در خبر منقول کشی هست؛ و هرچند مؤلف 

آن را به رأی خود تفسیر کرده است، نمی
ً
توان او را به جعـل متن آن خبر تغییراتی داده و نهایتا

خبر متهم نمود .اصِل

یخ . ٢ جهانگشای؟منبع جوینی در تار

گوید که در مـاجرای فـتح قلعـۀ المـوت بـه خود میتاریخ جهانگشایعطاملک جوینی در 

که صیت «حاضر بود و به مطالعۀ کتابخانۀ الموت ٢)ق٦٥٤در سال (دست سپاهیان هالکو 

نفایس کتب الموت «توفیق یافت و با جلب رضایت پادشاه بخشی از » آن در اقطار شایع بود

را، » بـاقی«، از نـابودی نجـات داد و »حف و نفایس کتب و آالت رصدمصا«، همچون »را

ق «های الهیاتی اسماعیلیان نزاری بود و به گفتۀ جوینی که حاوی معتقدات دینی و آموزه
ّ
تعل

، سوزانید »به ضاللت و غوایت ایشان داشت که نه به منقول مستند بود و نه به معقول معتمد

).١٨٧-٣/١٨٦: همان. ؛ نیز نک٢٧٠-٣/٢٦٩: ١٣٨٥جوینی، (و از بین برد 

جـزء » به اقرب احتمـاالت«دستور المنجمینبر آن است که نسخۀ منحصربفرد قزوینی

عـین ایـن «همان نفایس کتابخانۀ الموت بوده است که جوینی آنهـا را از نـابودی رهانیـد و 

.٤٥٦-٤٥٥: ١٣٧٥؛ زریاب، ٤٥٥-٤٥١: ١٣٧٥سبحانی، . ، نک»بداء«دربارۀ مفهوم کالمی . ١

ق، ٦٥٥-٦٥٤هـای تر از همه قلعۀ الموت، در سالبرای شرحی از فتح قالع نزاری ایران به دست هالکو، و مهم. ٢

.٤٨٨-٤٨٢: ١٣٧٦دفتری، . نک
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در دسـت جـوینی، جهانگشایالدین عطاملک جوینی، مؤلف تاریخ معروف ءنسخه را عال

در تـألیف جلـد سـوم «و ) یـازده: ١٣٩٨همـو،نیز؛ ٨/١١٠: ١٣٤٥قزوینی، (» داشته است

به این معنـی کـه شـاید نسـخۀ «است، » راجع به اسماعیلیه از آن اقتباساتی نمودهجهانگشا

بـه دسـت ... حاضره از جملۀ نسخ کتابخانۀ معروف الموت بوده کـه پـس از فـتح آن قـالع 

و چون از جملۀ کتب دینی و مذهبی آن طایفه نبوده آن را تلف نکرده بلکـه ... جوینی افتاده 

بـه جهانگشادر تألیف جلد سوم ... خذ اسماعیلیۀ همان کتابخانه مثل بعضی دیگر از مآ... 

). ٣٥٧-٣/٣٥٦: ١٣٨٥قزوینی، (است » کار برده

م، ١٩٢٦. د(١کـه قزوینـی اشـاره کـرده اسـت، اصـل ایـن احتمـال از پـل کـازانواچنان

اسلوب خط این نسخه کـه شـیوۀ ایرانـی آن واضـح و «است که بنا بر ) شناس فرانسویشرق

شاید این نسـخه در همـان قـالع المـوت، یعنـی در مرکـز «احتمال داده بود که » هویداست

در وقت محاصرۀ قالع مالحده و قلع و قمع ایشـان ... اصلی اسماعیلیه، تحریر شده باشد و 

: ١٣٤٥، همـو(داده باشـد » را از تلف نجات«عطاملک جوینی این نسخه » به دست هالکو

کیـد مـی). و هشت ـ بیست و نهبیست : ١٣٩٨همو،نیز؛ ١٤٢-٨/١٤٠ کنـد کـه قزوینی تأ

، »اگرچه مجّرد حدس و تخمین اسـت و دلیلـی قطعـی بـر آن قـائم نیسـت«احتمال کازانوا 

قریب به یقـین «، و به »بسیار قریب به واقعی«و » بسیار صائب«حدسی است  بسیاِر ... ظّن

ق به کتابخانۀ الموت بوده نه
ّ
احتمـاالت بلکه به... فقط این نسخه متعل وجـوه و اظهـِر اقرِب

، در دسـت تـاریخ جهانگشـایالدین عطاملک جوینی، مؤلـف عین این نسخه را خود عالء

، همـو(» از آن مکـرر اسـتفاده نمـوده اسـت... جهانگشـایداشته و در تألیف جلد سوم از 

).بیست و نه: ١٣٩٨همو، نیز؛ ١٤٣-٨/١٤٢: ١٣٤٥

در تـألیف دلیل قزوینی بر تعلق این نسخه به کتابخانۀ المـوت و اسـتفادۀ جـوینی از آن 

دســتور نویس دســتمیــان » تطــابق و توافـق کامــل«عبــارت اســت از تـاریخ جهانگشــای

از تـاریخ یـا عقایـد و ـراجع به امور اسماعیلیه«در مطالِبتاریخ جهانگشایو المنجمین

: ١٣٩٨همـو، نیـز؛ ٨/١٤٢: ١٣٤٥همـو، (» الط و سقطاتحتی توافق در اغو ـنحو ذلک

1. Paul Casanova
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راجـع بـه جهانگشـابسیاری از معلومات مندرجه در جلد سـوم «ای که گونه؛ به)بیست و نه

به عین عبارت، با منـدرجات 
ً
دسـتور المنجمـیناسماعیلیه، طابق النعل بالنعل و گاه تقریبا

قریـب بـه علـم پیـدا مـییکی است؛ به ایـن فقـراتجهانگشـاکـه یـا شـودنحوی که ظـّن

از روی 
ً
» انـدبرداشته یا هـر دو از مأخـذی مشـترک نقـل کـردهدستور المنجمینرا مستقیما

).٣/٣٥٦: ١٣٨٥همو، (

به محمد بن اسـمعیل حکایات راجع «ها به ها و توافقای از آن تطابققزوینی برای نمونه

به احتمال بسـیار قـوی بایـد از «کند که جوینی اشاره می» بن جعفر الصادق و فرار او به ری

: ١٣٩٨همـو، نیز؛ ١، پانوشت ٨/١٤٣: ١٣٤٥همو، (» برداشته باشددستور المنجمینروی 

، قزوینـی بـه »توافق در اغالط و سـقطات«ای از عنوان نمونهاما به). ٢بیست و نه، پانوشت 

م دو نفـر از ایشـان ـ محمـد و جوینی فقط اس«کند که اشاره می» ائمۀ ثالثۀ مستورین«ذکر 

: ١٣٩٨همـو، نیـز؛ ٨/١٤٢: ١٣٤٥همـو، (» احمد ـ را برده و از امام سوم نامی نبرده اسـت

ترجمۀ تحـتجهانگشاعبارت «و ) بیست و نه
ً
دسـتور المنجمـین... اللفظـی جملـۀ تقریبا

فقط در اسماء و القاب ائمـۀ ثالثـۀ مسـتورین و ترتیـب ذکـری آن است و دو کتاب مزبور نه

من الـراوی ـ 
ً
من الکاتب أو جهال

ً
اسماء و القاب بلکه حتی در سقط نام امام سوم نیز ـ سهوا

با یکدیگر مطابق
ً
مـورد برای این).٣/٣٥٦: ١٣٨٥همو، (» اندعینا که دریابیم تطابق و توافِق

تـاریخ و دسـتور المنجمـین نسـخۀچـه انـدازه اسـت، بایـد مـتنچگونـه و رۀ قزوینـی اشا

.را در دو شاهد مذکور با یکدیگر مقایسه کنیمجهانگشای

، فرار )ع(دربارۀ سرانجام محمد بن اسماعیل بن جعفر صادقدستور المنجمیندر نسخۀ 

:نین آمده استاو از عّمال هارون الرشید و سکونت وی در روستایی در دماوند چ
الرشید طلبه، فقیل له أّنه بالری؛ فسار الرشید علی أثره فلّما لم یجـده . ذکر بعض الرواة أّن

فلّما قیل أّنه مضی إلی الهند، عدل الرشید إلی الطوس . بها و حکی أّنه بنیسابور، تبعه إلیها
الرشید طلبه، فخرج علیه مع عّمه ـ مح. فمات بها مد بـن جعفـر ـ وفی بعض الروایات أّن

تسّمی  خٌت
ُ
و " ساره"إلی الری وصار إلی اسحق بن العباس ـ والی الری ـ ؛ وکان إلسحق ا

فزّوجها السید محمـد بـن اسـمعیل . کانت متصلة بزبیده ـ إمرأة الرشید ـ وکانت لها بنٌت
آباد اسحاق) بنا: اصل(فلّما دخل الری زفها إلیه خالها اسحق بن العباس ـ و هو الذی بنی 

بها، إلی أن خرج الرشـید فـی طلبـه إلـی الـری، ) اسحقاباد: اصل( بالری ـ وهو مستخٌف
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فلما قرب الرشـید مـن الـری، . فتواری السید محمد و أهله بخوار الری علی ثلثة أیام منها
فطلبـه ". ُسـرگلی"انتقل بها إلی دنباوند و أسکنه منصور بن خسرهان ـ والیها ـ قریة یسّمی 

فقتلـه اشـّد. الطلب، فأبی علیه منصور بن خسرهان و لم یخبره بموضع السّیدالرشید اشّد
دسـتور (لحـق السـید محمـد بـبالد الهنـد : ویقـال. ومضـی الرشـید إلـی خراسـان. قتل

).٦٦٨: ١٣٩٨، المنجمین

:جوینی آمده، چنین استتاریخ جهانگشایاما آنچه دربارۀ محمد بن اسماعیل در 
د، پسر او محمد بن اسماعیل، که در روزگار جعفر بزرگ بود و از و چون اسماعیل وفات کر

بزرگتر بود، بر جانب جبال برفت و به ری آمد و از آنجا به دماوند به دیه سمله موسی به سّن
ْم: سلمه؛ شمله؛ حدس قزوینی: هابدلنسخه(

َ
ل

َ
آبـاد در ری و محمـد١)َبه، قصبۀ دماوندش

بودند متواری به خراسان، و بـر جانـب قنـدهار ـ کـه از و او را فرزندان. منسوب به اوست
ن شـدند

ّ
٦و پانوشـت ٣/١٤٨: ١٣٨٥جـوینی، (» والیت سند است ـ برفتند و آنجا متوط

).جاهمان

وجـود نـدارد؛ بلکـه » تطـابق و توافـق کامـل«تنها بینیم، میان این دو متن نهکه میچنان

ر نـام روسـتایی در دماونـد کـه محمـد بـن اختالفات مهمی نیز میان آنها هست، از جمله د

باید گفـت کـه دسـِت. اسماعیل به آنجا پناه آورده بود
ً
بدین ترتیب، اتفاقا

ْ
کم در ایـن بخـش

.نبوده استتاریخ جهانگشایاز منابع جوینی در تألیف دستور المنجمیننویس دست

در فاصـلۀ میـان ،دربارۀ سه امام مسـتور اسـماعیلی. حال به شاهد دوم قزوینی بپردازیم

ه مهدی،محمد
ّ
:چنین آمده استدستور المنجمیندر نسخۀ ٢بن اسماعیل و عبیدالل

ـه ـ تعـالی ـ ٣األئمة الثالثة المستورین الممتحنین الصابرین
ّ
] و[الرضـی : فـی کتـاب الل

ه علـیهم ـ 
ّ
مـنهم مـن اسـتوطن سـلمیة لمـا طلبـه العباسـیة و . الوفی و التقی ـ رضوان الل

مبۀ دماوند و احتمـال این» امامزاده محمد«ای مشهور به دربارۀ بقعه. ١
َ
ل

َ
جـای محمـد بـن کـه خـاکدر روستای ش

حسـب اطـالع آقـای حسـین مرانکـی، . ٧٥-٧٠: ١٣٩٥یار، خامه. اسماعیل و یا محل اقامتش بوده باشد، نک

.زادگان اسماعیلی وجود داردی دماوند مزار اماماند که در روستاهاسال دماوند بر آنبعضی از اهالی کهن

: ١٣٧٦دفتـری، . دربارۀ سه امام مستور متقّدم در سلسلۀ امامت اسماعیلی و اختالف در نام و نسب ایشان، نـک. ٢

١٢٩-١٢٧.

شـانزده، : ١٣٩٨؛ نیـز همـو، ١، پانوشـت ١٢١: ١٣٤٥؛ همـو، ٩، پانوشت ٣/٣٥٥: ١٣٨٥(که قزوینی همچنان. ٣

المسـتورون الممتحنـون «: اشاره کرده است، از نظر نحوی صورت صحیح این عبارت چنین است) ٨پانوشت 

.»الصابرون
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١)»یــ«گذاری حرف اسالمیهم؛ بدون نقطه: اصل(أسامیهم : ویقال. بها معروفمسجده 

والنا المهـدی و فی أیامهم کان الشیخ ابوحاتم الرازی وبقی بعد إنتقال م. محمد بن احمد
ه عنه ـ

ّ
).٦٦٩: ١٣٩٨، دستور المنجمین(ـ رضی الل

تــاریخ ، آنچــه دربــارۀ امامــان مســتور اســماعیلی در دســتور المنجمــیندر برابــر نقــل 

:جوینی آمده چنین استجهانگشای
های ایشان محمد بن اند، ناممیان محمد بن اسمعیل و مهدی سه امام مستور بوده: و گفتند

و القـاب ) محمد بن احمد بن لیث؛ محمد و احمد و قاسم: هابدلنسخه(احمد بن است 
).١٥٩-٣/١٥٨: ١٣٨٥جوینی، (مهدی پسر تقی است ایشان رضی و وفی و تقی، و

بینیم، در این نمونه مشـابهت میـان دو مـتن شـایان توجـه اسـت، ولـی ایـن که میچنان

از نسـخۀ گونهمشابهت به
ً
وردسـتای نیست که بتوان حکم کرد جوینی عبارت خـود را عینـا

نـام امـام مسـتور اول، در همـۀ نسـخه. برگرفته استالمنجمین در افتادگِی
ً
هـای مخصوصا

ِ
طبع دسـتور آمده، ولـی در نسـخۀ » بن«کلمۀ » احمد«پس از نام تاریخ جهانگشایاساِس

. وجود ندارد» احمد«پس از نام » بن«کلمۀ المنجمین

جوینی از دسـتنویس جز شواهد دوگانۀ باال، که هیچ یک مؤید ادعای استفاده و اقتباس 

به نمونـۀ دیگـری نیـز اشـاره تاریخ جهانگشاینیستند، قزوینی در حاشیۀ دستور المنجمین

. تلقی شـوددستور المنجمین ای بر استفاده و اقتباس جوینی از تواند قرینهکرده است که می

از موسی بن جعفر فـادی الـنفس بـود: و گفتند«: خوانیممیتاریخ جهانگشایعبارتی از در 

: ١٣٨٥جـوینی، (» اسماعیل و علی بن موسی الرضا فادی النفس بود از محمد بن اسماعیل

به نوشتۀ قزوینی، در برابـر عبـارت مـذکور کـه مبتنـی اسـت بـر چهـار نسـخه از ). ٣/١٥١

:، در یک نسخه با حذف بخشی از عبارت چنـین آمـده اسـتتاریخ جهانگشایهای نسخه

).١٤جا، پانوشت همان(» النفس بود از محمد بن اسماعیلموسی بن جعفر فادی : و گفتند«

مطـابق«دستور المنجمینبا این عبارت از عبارت این نسخه را)جاهمان(قزوینی 
ً
» عینا

: دانسته است

قزوینـی، . نـک(تصـحیح کـرده اسـت » اسمائهم«خوانده و آن را به » اسالمهم«قزوینی ضبط نسخه را در اینجا . ١

به گمان من، ضبط نسـخه در . )١-١، حاشیۀ ٣/١٥٩: ١٣٨٥جا؛ نیز جوینی، همان١و پانوشت ٣/٣٥٦: ١٣٨٥

.تصحیح کرد» اسامیهم«است و باید آن را به » اسالمیهم«اینجا 
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ـ بنفسـه لّمـا طلبـه ] ـسالم[وقد روی أّنه کان فدی ابن أخیه محمد بن اسماعیل ـ علیه الـ
).٦٨٧: ١٣٩٨، دستور المنجمین(العباسیة 

تاریخ جهانگشایپیداست که این عبارت نیز در تطابق کامل با ضبط آن نسخۀ خاص از 

.بسا منبع جوینی مأخذ اسماعیلی دیگری بوده باشدنیست، و چه

مذهب؟مؤلفی در الموت یا کاتبی سنی. ٣

را المنجمیندستور نویس منحصربفرد که قزوینی از وی نقل کرده است، دست، چنانکازانوا

). بیسـت و سـه: ١٣٩٨همـو،نیز؛ ٨/١٣٢: ١٣٤٥قزوینی، (داند می» نسخۀ اصل مصّنف«

قزوینی خود نیز بر این ادعا صّحه گذاشته، هر گونه شک و شبهه را در این باره مردود دانسـته 

ـ بیسـت و هفـتبیست و : ١٣٩٨همو، نیز؛ ٤، پانوشت ١٤١-٨/١٣٩: ١٣٤٥همو، : نک(

کید نوشته استو به) ٨، پانوشت تشه :تأ
نحو قطع و یقین نسخۀ اصلی مؤلف است نه سوادی به... دستور المنجمیننسخۀ حاضرۀ 

).٣/٣٥٧: ١٣٨٥همو، (از آن 

نخسـت، شـکل : دو چیز استدستور المنجمینبر ادعای اصل بودن نسخۀ کازانوادلیل 

در عناوین، سطور بیش که بسیاری از اوقات، و «نویس، کتابت متن در این دست
ً
مخصوصا

از اندازۀ مخصوص امتداد یافته و بـه حاشـیۀ کتـاب رفتـه، و در بسـیاری از صـفحات دیـده 

شود که قسمتی از صفحه بدون هیچ نظم و ترتیبی به خطوط عمودی یا معوج یـا مـوّرب می

کاتـب به خط همان ... نوشته شده است و نه افقی مثل سایر سطور؛ و این خطوط اغلب ... 

تکمیـل و تفسـیر ] یا[اصلی نسخه است و موضوع آنها اغلب توضیح متن و تتمیم معنای آن 

حواشی و تعلیقات و ملحقاتی است که خود مؤلف بر اصل متن عالوه نمـوده ... آن است و 

دیگر، وجـود یکـی ). بیست و چهار: ١٣٩٨همو،نیز؛ ١٣٣-٨/١٣٢: ١٣٤٥، همو(» است

١طور قطـعهمان کاتب اصلی است و به اقرب احتماالت بل بهحواشی که به خط«از همان 

بـین دو کلمـۀ » قطع«کلمۀ های قزوینییادداشتدر نسخۀ چاپی . ١
ً
آمـده و جملـه را » اصـلی«و » کاتـب«اشتباها

در بازچاپ مقدمۀ قزوینی در ابتدای چاپ . معنا ساخته استبی
ً
برگردان تکرار شده است نسخههمین اشتباه عینا

).بیست و پنج: ١٣٩٨؛ همو، ٨/١٣٥: ١٣٤٥قزوینی، . نک(
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موجـود در مـتْنبـر شـواهد بنا، و از آنجا که »هجری نوشته شده است٥٠٠در حدود سنۀ 

فرض گرفتـه اسـت کازانوادر حدود سال پانصد هجری نوشته شده است، دستور المنجمین 

دکی پـس و پـیش نوشـته شـده هجری یـا انـ٥٠٠باید در حدود سنۀ «که نسخۀ موجود نیز 

). ـ بیست و هفتپنجبیست و : ١٣٩٨همو، نیز؛ ١٣٩-٨/١٣٥: ١٣٤٥همو، .نک(» باشد

دو فقره یادداشت «بر اساس کازانوا، دستور المنجمینصل بودن نسخۀ افزون بر مدعای ا

... در دو موضع از نسخه 
ً
به زبان فارسی و به خطی بسیار شبیه به خط متن کتاب ولی ظاهرا

ر از عصر خود نسخه
َّ

بیست و سه ـ بیست و : ١٣٩٨همو،نیز؛ ٨/١٣٢: ١٣٤٥، همو(» مؤخ

حتمـال ، ا»از اسلوب خط این نسخه که شیوۀ ایرانـی آن واضـح و هویداسـت«و نیز ) چهار

شاید این نسخه در همان قـالع المـوت، یعنـی در مرکـز اصـلی اسـماعیلیه، «داده است که 

.)بیست و هشت: ١٣٩٨همو،نیز؛ ١٤١-٨/١٤٠: ١٣٤٥، همو(» تحریر شده باشد

َبع وی، باید گفـت کـه دسـتکازانوابرخالف نظر 
َ
دسـتور نویس موجـود ، و قزوینی به ت

به دست کاتبی سّنیتنها به خط مؤلف نیسنهالمنجمین
ً
در ت، بلکه احتماال

ً
مـذهب و طبعـا

. جایی غیر از الموت کتابت شده است

رد ) که نسـخۀ موجـود بـه خـط مؤلـف باشـدیعنی این(نویس را آنچه اصل بودن دست

هـایی از برای نمونه١.هایی از متن استافتادگی بخشکند، وجود اغالط کتابتی متعدد و می

، منجمـیندسـتور ال(» الصادق«جای به» الطادق«های نادرسِتبه کتابتتوان میآن اغالط

» العلسـکری«و )٤، سطر ٦٨٦: همان(٢»والدة«جای به» اوالده«، )١، سطر ٦٦٨: ١٣٩٨

کید بر لزوم صفری آق. ١ برخـی از «در انتساب این نسخه به خط مؤلف، یادآور شده اسـت کـه » احتیاط«قلعه با تأ

کاتبان مرتکب میلغزش
ً
به سطور پایانی نمونهوی برای. »شوند و نه مؤلفانهای نسخه از نوعی است که معموال

های سطر به ایـن اشتباه عبارت سطر باالیی را تکرار کرده و در نیمهکاتب به«ر اشاره کرده است که در آن ٢٠برگ 

بـه عقیـدۀ . »موضوع پی برده و عبارت درست را در دنباله نوشته، و مکررات نادرست پیشـین را خـط زده اسـت

می«صفری، 
ً
صـفری (» آیـدویژه مسودۀ مؤلف پیش نمـیاشتباهی در نسخۀ اصل و بهتوان گفت که چنین تقریبا

انتساب این نسخه به مؤلف شواهدی بسیار چنان). چهل و دو: ١٣٩٨قلعه، آق که در ادامه خواهیم دید، برای رّد

.تر از شاهد احتمالی مذکور وجود داردمحکم

یک سهو عادیشایان یادآوری است که این اشتباه زاییدۀ بدفهمی متن ا. ٢
ً
در دستور المنجمینمتن . ست و نه صرفا

ه عنه ـ «: اینجا چنین است
ّ
ه عنه ـ ساعة اوالده المستنصر ـ رضی الل

ّ
الظاهر ـ رضی الل پیداسـت کـه . »کما نّص

←
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جالـب .اشـاره کـرد) در حاشیۀ عمـودی نسـخه١سطر : ٦٨٩: همان(»العسکری«جای به

بـه اینجاست که قزوینی خود به وجود اغالط کتابتی در
ً
ن داشته و مخصوصـا

ّ
این نسخه تفط

؛ همـو، ٥، پانوشت ١٢٦: ١٣٤٥: قزوینی: نک(» والدة«جای به» اوالده«غلط بودن کتابِت

؛ ١٢٢: ١٣٤٥: همو: نک(»العسکری«جای به» العلسکری«و )٤بیست، پانوشت : ١٣٩٨

توان به شـرح میهای متن نیز، برای نمونه، از افتادگی. اشاره کرده است)هفده: ١٣٩٨همو، 

در آن ) و نقـش انگشـتری وی(= » و نقش خاتمـه«اشاره کرد که عنواِن)ع(احوال امام حسین

ذیل عنوان نوشته نشده است  .)١٤، سطر ٦٦٣: ١٣٩٨، منجمیندستور ال(هست ولی متِن

مـیاما آنچه اسماعیلی بودن کاتب، و به کنـد، طریق اولی کتابت نسخه در الموت، را رّد

ه علیه وسلم«گستردۀ عبارت دعایِیکاربرد
ّ
بـرای نمونـه، (اسـت )ص(برای پیـامبر» صلی الل

همچنین است کاربرد مکرر عبـارت دعـایِی). ٦٦٣، ٦٥٤، ٦٣٥، ٦٣٢، ٦٢٨: همان. نک

ه عنه«
ّ
بـه ایـن . طور خاص ـ طور کلی ـ و ائمۀ اسماعیلی ـ بهبرای ائمۀ شیعه ـ به» رضی الل

ه عنه ـ«: ها، که اندکی است از بسیار، بنگریدنمونه
ّ
، )٦٢٧، ٦٢٦: همان(» علی ـ رضی الل

ه عنه ـ«
ّ
ه عنهما ـ«، )٦٦٢: همان(» الحسن ـ رضی الل

ّ
: همـان(» حسین بن علی ـ رضی الل

ـه عنهمـاـ و بـین الحسـن ] امام حسـین[= کان بینه «، )٦٢٥
ّ
، )٦٦٣: همـان(» ـرضـی الل

»
ّ
اول األئمـة ] بن جعفراسمعیل[=و هو «، )٦٦٥: همان(» ه عنه ـجعفر الصادق ـ رضی الل

ه عنهم ـ
ّ
موالنا محمد بن اسمعیل، السـابع التـام و «، )٦٦٧: همان(»المستورین ـ رضی الل

ه عنه
ّ
ـه عنـه ـ«،)٦٦٨: همـان(» الخلف الصادق، رضی الل

ّ
» موالنـا المهـدی ـ رضـی الل

ـرـ لده الحاکم اعلیه ونّص«،)٦٦٩: همان(
ّ
روی عنـه«،)٦٨٤: همـان(»ـه عنـهضـی الل

ـ ) مستنصر=(
ّ
ـ الظاهر کما نّص«،)٦٨٥: همان(»ـه عنهرضی الل

ّ
سـاعة ـ ه عنـه رضی الل

ـ المستنصر ) کذا؛اوالده: اصل(والدة 
ّ
). ٦٨٦: همان(»ـه عنهرضی الل

کاربردهـای پیداسـت ای که امـام در سـنت اسـماعیلی دارد، جایگاه خداگونهبا توجه به

پس بایـد گفـت . شده باشدنوشتهتواند در الموت و به دست کاتبی نزاری یانۀ مزبور نمیسّن

→
ایرانی مطابق ذهنیت فارسی خود عمل کرده و چون الظاهر پدر المستنصر بوده، وی متن را بد فهمیده کاتِب زباِن

آن کلمه را به به» ولده«و تصور » والدة«ا بدخوانِیو ب
ً
بدل کرده است و ضبطی غلط در » اوالده«جای آن، نهایتا

.غلط ساخته است
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آن ـ دستور المنجمیننویس موجوِدکه دست مذهب از را کاتبی سنیـ یا حتی نسخۀ اساِس

جـا عبـارات آن را مطـابِقواسطه یا باواسطه ـ کتابت کرده اما جابهای نزاری ـ بیروی نسخه

کند این است کـه در کنـار آنچه این احتمال را تأیید می.خود تغییر داده استاعتقادیپسنِد

ه عنه«کاربردهای متعدد 
ّ
را » علیه السـالم«، در همین نسخه کاربرد عبارت اصیل »رضی الل

امیرالمـؤمنین «: نمونـۀ زیـرچهـارتوان یافت؛ مانند برای ائمۀ شیعی، اسماعیلی و نزاری می

» فولـدت الحسـن و الحسـین ـ علیهمـا السـالم ـ«، )٦٣٧: همـان(» ـعلیه السـالمـ علی 

و ... قصـة الراهـب «، )٦٨٧: همان(» ١محمد بن اسمعیل ـ علیه السالم ـ«، )٦٣٠: همان(

). ٦٨٦: همان(» ـعلیه السالم ـ ] نزار بن مستنصر[= قوله له 

بعـدِیپیداست که این کاربردها از نسخۀ اصیل اثر بـر جـای مانـد ه و بـه دسـت کاتـِب

دسـتور المنجمـینفرد به شرحی که گذشت، نسخۀ منحصربه. مذهب تغییر نیافته استسنی

اصیل و آمیخته به تصرفات بعدی کاتبان غیراسماعیلی، کـه نویسی دانست نیمهرا باید دست

نمی
ً
.تواند در الموت، مرکز دینی نزاریان آن دوران، کتابت شده باشدطبعا

عمناب
دار : قـم.فرج المهموم فی تـاریخ علمـاء النجـوم). تابی(الدین علی بن موسی طاووس، رضیـ ابن

).افست از چاپ نجف(الذخائر للمطبوعات 
ه 

ّ
مختصـر بصـائر المعـروف بــ (المجموعـة الحدیثیـة). ق١٤٣٠(ـ اشعری قمی، سعد بن عبدالل

.مة المجلسیمکتبة العال: قم. مشتاق صالح المظفرکوششبه). الدرجات
: تهـران. محمـد قزوینـیکوششبه.تاریخ جهانگشای). ش١٣٨٥(الدین عطاملک ـ جوینی، عالء

.دنیای کتاب
.نشر مشعر: تهران.محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق). ش١٣٩٥(یار، احمد ـ خامه

در (وینـی ، با مقالـۀ محمـد قز)ق٥٠٠حدود (از مؤلفی ناشناخته ). ش١٣٩٨(ـ دستور المنجمین 
مقدمۀ انگلیسی سید جالل حسینی بدخشانی، مقدمۀ فارسی علـی صـفری ] با[، )شناسایی اثر

مؤسسـۀ پژوهشـی میـراث مکتـوب ـ : تهـران. محمد باقری، زیر نظر اکبـر ایرانـی] و[آق قلعه 
).لندن(مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی 

ای مشابه از نگارش برای نمونه. کتابت کرده است» علیه اال«صورت اختصاری را به» علیه السالم«کاتب در اینجا . ١

.١٤، سطر ٦٧٥: ١٣٩٨، دستور المنجمین. در همین نسخه، نک» علیه السالم«اختصاری 
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.فرزان روز: تهران. ایون بدرهترجمۀ فرید. تاریخ و عقاید اسماعیلیه). ش١٣٧٦(ـ دفتری، فرهاد 
زیـر .٢ج ،دانشنامۀ جهان اسـالم. »نقل و نقد آرای مخالفان: بداء«). ش١٣٧٥(ـ زریاب، عباس 

).با تجدید نظر(، چاپ دوم تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسالمی. غالمعلی حداد عادلنظر
غالمعلـی زیر نظر.٢ج ،اسالمدانشنامۀ جهان . »نظریۀ بداء: بداء«). ش١٣٧٥(ـ سبحانی، جعفر 

).با تجدید نظر(، چاپ دوم تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسالمی. حداد عادل
.دستور المنجمین←» شناسی دستور المنجمیننسخه«). ش١٣٩٨(قلعه، علی ـ صفری آق

). رجال الکشیالمعروف بـ (إختیار معرفة الرجال). ش١٣٤٨(ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن 
.دانشگاه مشهد: مشهد. حسن مصطفویکوششبه

فهرسـت کتـب الشـیعة و اصـولهم و أسـماء المصـنفین و أصـحاب ). ق١٤٢٠(ـ ــــــــــــــــ 
.مکتبة المحقق الطباطبایی: قم. سید عبدالعزیز طباطباییکوششبه. االصول

وفیـات فهرسـت کتابخانـه، (، جلـد هشـتم هـای قزوینـییادداشت). ش١٣٤٥(ـ قزوینی، محمد 
.دانشگاه تهران: تهران. کوشش ایرج افشاربه). معاصرین، دستور المنجمین، اصطالحات و امثال

یادگارنمای دوسـتی :])م[١٩٣٩-١٩١٢(زادههای قزوینی به تقینامه). ش١٣٥٦(ـ ـــــــــــــــ 
.انتشارات جاویدان: تهران. ایرج افشارکوششبه. و همکاری دو دانشمند طراز اول ایران

.جوینی←» حواشی و اضافات«). ش١٣٨٥(ـ ـــــــــــــــ 
.دستور المنجمین←» دستور المنجمین] دربارۀ[«). ش١٣٩٨(ـ ـــــــــــــــ 

دار:بیـروت.اکبـر غفـاریعلیکوشـشبه.الکافی).ق١٤٠١(کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوبـ 
.التعارفصعب ـ دار

دار : بیـروت.بحار األنوار الجامعة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار). ق١٤٠٣(ـ مجلسی، محمدباقر 
.إحیاء التراث العربی

نظری بر تطور مبـانی : مکتب در فرایند تکامل). ش، الف١٣٨٦(ـ مدرسی طباطبایی، سید حسین 
یر: تهران،یدویرایش جد.ترجمۀ هاشم ایزدپناه.فکری تشیع در سه قرن نخستین .کو

ترجمۀ . ، دفتر اولمیراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری). ش، ب١٣٨٦(ـ ـــــــــــــــ 
.نشر مورخ: قم،با اصالحات و اضافات] ویراست دوم[.سید علی قرائی ـ رسول جعفریان

)ش١٣٤٨(طوسی ←) ش١٣٤٨(ـ مصطفوی، حسن 
رجـال (فهرسـت أسـماء مصـنفی الشـیعة).ق١٤٢٤(نجاشی کوفی، ابوالعباس احمد بـن علـیـ 

.مؤسسۀ نشر اسالمی:قم.سید موسی شبیری زنجانیکوششبه).النجاشی

- Badakhchani, S. Jalal (2019). “Introduction” → .دستور المنجمین




