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العراضةیفالحاکیة السلجوقیة

العراضة فی الحکایة السلجوقیة
محمدبن نظام الحسینی یزدی؛ به تصحیح مریم میرشمسی؛
تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار1388 ،
از مي���ان کتابهاي���ى ک���ه در زمين���ۀ تار ي���خ سلجوقي���ان (429ـ 590ق)
نوشت���ه شده است ،شاي���د ناشناختهتري���ن آنها «العراضة ف���ى الحکاية
السلجوقي���ه» باشد که نخستين چاپ آن به دست دکتر کارل زوسهايم
( )Karl Sussheimآلمانى در سال  1909م .در ليدن ،با مقدمهاى به زبان
آلمانى به چ���اپ رسيد .دکتر زوسهايم دوباره اين کتاب را با مقدمهاى
به ترکى عثمانى در سال  1326ق .در شهر قاهره منتشر ساخت.
ب���ه تازگى بني���اد موقوفات دکتر افش���ار ،به کوشش بان���و مريم ميرشمسى
تصحي���ح جدي���دى از اي���ن کت���اب ارائه ک���رده است .مصح���ح محترم
چ���اپ کنونى بنا داشت���ه است ترجمه مقدم���ۀ زوسهايم را ب���ه آلمانى و
ترک���ى ،ضميمه اين چاپ کند ،ولى سرانج���ام چنين مىگويد« :پس از
داشتن اين هر دو ترجمه و در يافت مطالب آن ،مطلب دندانگير و قابل
ارائ���هاى در آن ياف���ت نشد و در بسيارى م���وارد ،از جمل���ه دربارۀ ّ
هويت
ّ
مؤل���ف خطاها و اشتباههاي���ى وجود داشت که ...از چ���اپ اين ترجمه
چش���م پوشيدم و تنه���ا به نقل قولهاي���ى از آن بسنده ک���ردم» (ر.ک به:
صفحههاى سى و نه و چهل پيشگفتار).
ب���راى در يافت بهت���ر و دقيقتر نکتههاي���ى که در مقدمهه���اى زوسهايم
آم���ده ،باي���د ب���ه ي���اد آورد که مرح���وم عالمه محم���د قزوينى ب���ه مطالبى
اش���اره کرده اس���ت که يادکردش���ان الزم مىنمايد .آن مرح���وم در ضمن
يادداشته���اى خ���ود درب���ارۀ چ���اپ قاهرۀ اين کت���اب و مطال���ب آن و
مآخ���ذ مؤلف العراض���ه نوشته است 1:العراضه ف���ى الحکاية السلجوقيه
هلل بن النظ���ام الحسينى ،ک���ه آن را در عهد
لمحمدب���ن محمدب���ن عبدا 
سلطن���ت الجايتو (703ـ )706هـ.ق تأليف نم���وده است 2،و اين کتاب
 . 1يادداشتهاى قزوينى؛ به کوشش ايرج افشار؛ ج  ،8تهران :دانشگاه تهران ،1345 ،ص 87ـ.89
 . 2ن���ام و نس���ب مؤلف بهعينه به همين نح���و که در متن مسطور است ،در صفح���ه  4از اصل کتاب
مرقوم است و اينکه گفتيم تأليف کتاب در عهد الجايتو بوده است ،به تصريح خود مؤلف است:
ً
استط���رادا به نقل ري���و از او در فهرست نسخ خطى بريتيش ميوزي���وم ج  ،2ص  .840ولى خود راقم
ً
سط���ور عجالت���ا به واسطه محدودي���ت وقت ،مجال ّ
تتب���ع در متن چاپى و پيدانم���ودن اين فقره را
نيافتهام؛ زيرا نسخه من فهرست اسامى الرجال را ندارد و ريو نيز شماره صفحهاى را که حاو ى اين
مطل���ب است ،تعيين ننم���وده تا بتوان با تطبيق تقريبى آن با متن چاپ���ى ،عبارت موردنظر را پيدا
کرد؛ اما چون ريو بسيار ثقه و ضابط و مقبول القول است ،در صحت قول او جاى شکى نيست.
از اين دو فقره گذشته (يعنى يکى نام و نسب مؤلف و ديگرى معاصر بودن او با اولجايتو) ديگر هيچ
چيز از حال مؤلف به نفع تحقيق معلوم نيست و جمع آن چيزهايى که ناشر آلمانى در خصوص
شرح احوال مؤلف و تار يخ تولد او و وفات او و اينکه او وز ير ابوسعيد بهادرخان بوده است و ساير
جزئي���ات و خصوصيات زندگ���ى او در مقدمه مبسوط مفصل خود به ترک���ى بر آن افزوده و مطلب
خ���ود را از طوف���ان ن���وح شروع کرده است تا ب���ه دوره مغول ترجمۀ احوال مؤل���ف رسيده ،با شاخ و
ً
ً
ب���رگ و آب و ت���اب ماال کالم ،جميع اين «معلومات» تا از دليلى خارج صريحا واضحا ثابت نشده
ً
ً
ً
اس���ت ،بايد آن را با نهايت درجۀ احتياط تلق���ى نمود؛ چه در متن کتاب اصال و ابدا و مطلقا يک
ّ
ً
ً
ً
ً
کلمه از اين قبيل اطالعات نه تصريحا نه تلويحا نه اشارتا نه کنايتا مذکور نيست ،و اال از نظر ثابت
ً
دقي���ق جدى ر يو فوت نمىشد و از سياق عبارت و طرز تقرير مطلب در مقدمه ناشر فورا اين تأثير
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العراضة فݡى
الحکاية السلجوقية

تصحيح مريم ميرشمسݡى

علݡى ّ
محمد هنر

چکی ��ده :از می ��ان کت ��اب هایی ک ��ه در زمین ��ه ی تار ی ��خ سلجوقیان
نوشت ��ه ش ��ده است ،شای ��د ناشناخت ��ه ترین آنه ��ا «العراضه ف ��ی الحکایه
السلجوقی ��ه» باشد که نخستین چاپ آن به دس ��ت دکتر کارل زوسهایم
آلمان ��ی در سال  1909در لیدن با مقدمه ای به زبان آلمانی به چاپ رسید.
به تازگی بنیاد موقوفات دکتر افشار ،به کوشش مریم میرشمسی تصحیح
جدی ��دی از این کت ��اب ارائه کرده اس ��ت .در مقاله حاض ��ر ،نویسنده سعی
ک ��رده است این کت ��اب را معرفی نماید .به این منظ ��ور ،پس از پرداختن به
پیشگفت ��ار توسط مصحح ،به ارائه زندگینامه مؤلف العراضه و نسخه ها و
تاریخ تألیف کتاب می پردازد .نویسنده در ادامه معرفی این نسخه از چاپ
کتاب العراضه ،محتوای کتاب و شیوۀ نثر مؤلف کتاب مذکور را در بوته نقد
و بررسی قرار می دهد .فواید کتاب العراضه ،لزوم تصحیح چاپ زوسهایم
العراض ��ه و نیز ذ ک ��ر نمونه هایی از م ��وارد تصحیح ش ��ده توسط مصحح از
جمل ��ه مطا ل ��ب دیگری است ک ��ه در این مقا ل ��ه بیان می گ ��ردد .در نهایت،
مقاله با بیان برخی سهوها و خطاها و نیز نقاط قوت در چاپ حاضر کتاب
العراضه پایان یافته است.
کلیدواژه :العراضه فی الحکایه السلجوقیه ،زوسهایم ،معرفی کتاب.

47

العراضةیفالحاکیة السلجوقیة

نقدوبرریسکتاب

اختص���ارى اس���ت از راح���ة الص���دور راون���دى ،بدون تصحي���ح مختصر

األنس���اب شبانکارهاى استفاده کن���د .او سرانجام به شناخت وى نايل

(ب���ه کسر صاد) به اختصار با تبديل عب���ارات سهل ساده سليس آن به
ّ
متکلفى از جنس ّ
3
وصاف و ّ
درۀ نادره.
عبارات ثقيل مصنوعى

آمده است؛ يعنى تاريخ والدت او را دهههاى پايانى قرن هفتم دانسته،

گفتهه���اى عالم���ه در مقدمۀ تاريخ جهانگشا در ب���اب العراضه نيز شايان
دقت اس���ت .اکن���ون آن افاضات 4:العراض���ه فى الحکاي���ة السلجوقية
ّ
لمحمدبن محمدبن عبداهلل بن النظام الحسينى اليزدى المتوفى سنة
 743وز ير سلطان ابوسعيد بهادرخان آخرين پادشاه مغول ايران (سنۀ
717ـ )736که راحة الصدور را در حدود سنۀ  711در سلطنت اولجايتو
از اول ت���ا به آخ���ر تلخيص نموده و ديباچه و خاتم���ۀ آن را با ساير حشو و

تار ي���خ تأليف را بين  713ـ  716به دس���ت آورده است .لقب محمدبن
محمدب���ن نظ���ام الحسين���ى ،سي���د شمسالدي���ن ي���ا اميرشمسالدين
ّ
ب���وده است 5.مؤل���ف «در تبريز وفات ک���رد ،يک سال بع���د از وفات پدر
بزرگ���وارش ،در سال ثلث وثلثي���ن وسبعمائة و او را به ي���زد نقل کردند».
ّ
«حرم او دخت���ر خواجه رشيدالدين فضلاهلل» ب���وده است .مؤلف «بانى
و وقفکنن���دهى م���دارس و مساج���د و بناه���اى بسيارى در ي���زد و ساير
شهرها ،مانند ابرقو ،اصفهان ،شيراز ،قم و کاشان و ...بوده است».

زواي���د حذف نموده ،ولى از طرف ديگر اصل عبارت راحة الصدور را که

نسخهها و تار يخ تأليف

در نهايت سالست و روانى است.

آنچ���ه در تصحي���ح حاضر اساس کار ق���رار گرفته اس���ت ،دو متن است:

ب���ه عبارتى مصنوع و ّ
مسجع و مشحون به استع���ارات و تشبيهات از طراز

دستنوش���ت اياصوفيا که در تار ي���خ جمعه ،دوم ربيع االول سنه اثنين

وصاف و تاريخ معجم تبديل نموده و به جاى اشعار و امثال اصل کتاب
اشعار و امثال ديگ���ر آورده ،به جز اين هيچ تغييرى در اصل راحة الصدور
ن���داده و اين اختصار را (بدون تصريح به اختص���ار) العراضه فى الحکاية
ّ
السلجوقيه نام نهاده است و در ديباچه آن کتاب با آنکه يکى از تواريخ آل

سلج���وق را که منتهى به سلطنت سلطان محمودبن محمدبن ملکشاه
ً
می ش���ده اس���ت ،ذک���ر ک���رده و آن را اساس کت���اب خود دانست���ه ،اصال و
ً
مطلق���ا نام کتاب راحة الصدور را که از اول تا به آخر مضامين آن را بعينها
با تغييرى در عبارت نقل و استنساخ کرده است و به جز اين هيچ تصرفى

وخمسين وسبعما ئ���ة ( 752ق) کتابتش پايان يافته است (ص .)156
در صفح���ه سى و ش���ش پيشگفتار ب���ه اشتباه سال  ،753س���ال انجام
کتاب���ت ذکر شده است) به پاي���ان رسيده است ،و ديگر چاپ نخستين
اين کتاب ،با تصحيح کارل زوسهايم .مصحح محترم به نسخه لندن
که مورد استفاده زوسهايم بوده ،دسترسى نداشته است و مطالب آن را
از چاپ زوسهايم نقل مىکند.

محتواى کتاب

ّ
العراض���ه کتاب���ى اس���ت در ب���ارۀ تاري���خ سلجوقي���ان ک���ه مؤل���ف پس از
خطب���هاى در حمد و ستاي���ش پروردگار و درود و ّ
تحيت ب���ر پيامبر بزرگ

ديگ���ر در آن نبرده است و از وجود آن به کلى تجاهل نموده است .کتاب
ّ
السلجوقيه به اهتمام دکتر کارل زوسهايم آلمانى در
العراض���ة فى الحکاية

اس�ل�ام(ص) و خاندان و يارانش ،به گل���ه از روزگار نامساعد مىپردازد و

سنۀ  1326در مصر به طبع رسيده است.

از سختىهاي���ى که در کسب علوم گوناگون کشي���ده ،سخن مىراند و
سپ���س منظور خ���ود را از نوشتن اين کتاب بي���ان مىکند .بعد از خطبه،

مؤلف العراضة
مصحح محترم ب���راى شناخت دقيق و کامل مؤلف ،سعى کرده است
از هم���ۀ منابع در دسترس در زمينه تار يخ يزد و ديگر کتابهاى مربوطه
ـ تار ي���خ ي���زد جعفرى ،تار ي���خ جديد يزد از احمد کات���ب ،جامع مفيدى از
محم���د مستوفى بافقى ،يادگارهاى ي���زد از ايرج افشار ،تاريخ نظم و نثر در
ايران و در زبان فارسى از سعيد نفيسى و ...ـ و نيز منابع ديگر مانند ترجمه
هلل مستوف���ى و مجمع
محاس���ن اصفه���ان اب���نآوى ،تار ي���خ گزيدۀ حم���دا 
در ذهن خواننده پيدا مىشود که جميع اين مطالب با شاخ و برگ دو فقره ذکر شده در فوق همه
ناشر و از وساوس و هواج���س و مخترعات قوۀ متخيلۀ
پيش خود ِ
از استنباط���ات و اجته���ادات از ِ
اوس���ت ،به رسم بسيار ى از مستشرقان که هميشه مىخواهند چيز تازهاى کشف کنند و مطلب
نگفتن���ى بگويند و اگ���ر ّ
نصى و نقلى در آن باب نباش���د ،اهميتى نداردّ ،
بقي���ه را از خزانۀ هواجس
ّ
و تص���ورات ،يعن���ى ق���وۀ متوهمه خال ق المعان���ى خود اقتباس نم���وده ،به ج���اى حقايق تار يخى
مىگذارن���د از قبيل مرح���وم درنبورغ فرانس���وى در مقدمه الفخری و همين زوسهاي���م مانحن فيه و
بسيار ى ديگر از مستشرقان اروپايى که اينجا موقع بيان تعداد ايشان نيست.
ب���ارى ،جمي���ع اين «معلومات» راجعه ب���ه ترجمۀ احوال مؤلف را چنانکه گفتيم ،ت���ا از خارج به داليل
ً
نقلى صريح چيزى در اين مواضيع ثابت نشده است ،بايد بهکلى در بوتۀ شک و ترديد نهاد و مطلقا
ً
و اصال و «بوجه من الوجوه» اعتمادى ،ولو به قدر بال بعوضهاى به سخنان زوسهايم نبايد نمود.
 . 3ر.ک به :مقدمه راقم سطور بر جهانگشاى جوينى؛ ج  ،1ص قج ـ قد.
 . 4تار يخ جهانگشا؛ طبع ليدن 1329 ،ق 1911/م ،صفحات «قج» و «مه» مصحح.
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فصل���ى دربارۀ مبادى اح���وال سلجوقيان وجود دارد و پس از آن براى هر
ي���ک از پادشاهان اين سلسله ،فصلى اختص���اص داده که در هر فصل
پ���س از ذک���ر نام ،لق���ب و کنيۀ پادشاه ب���ه مشخصات ظاه���ر و اخالق او
پرداخت���ه ،سرانج���ام زم���ان والدت و وف���ات ،م���دت سلطن���ت و نيز نام
وز يران و توقيع آنها را ذکر کرده است.
مؤل���ف مىگو ي���د :ب���ر حسب اتف���اق نسخ���هاى از تاري���خ آل سلجوق به
دستش مىرسد که در آن ،آخر ي���ن پادشاه سلجوقى را سلطان محمود
ب���ن محمد بن ملکش���اه معرفى کرده اس���ت ،در صورتى ک���ه پس از اين
پادش���اه قريب به هشتاد سال ديگر سلجوقيان صاحب قدرت بودهاند
و اين انگيزۀ مؤلف براى نگارش کتاب بوده است.
مصحح مىنگارد« :براى نگارنده مشخص نشد که منظور شمسالدين
محم���د يزدى ک���دام تاريخ آل سلج���وق است! تواريخ پي���ش از او يکى
سلجوقنام���ۀ ظهيرالدين نيشاب���ورى است و ديگرى راح���ة الصدور که
 . 5يادداشتهاى مينوى؛ ج  ،1375 ،1ص .322
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اين ه���ر دو نمىتوانند منظور نظر مؤلف العراض���ه بوده باشند . ...مؤلف

فارسى ،به امثال و اشعارى به تازى نيز در نوشتۀ خود ّ
تمثل جويد که در

«العراض���ه ف���ى الحکاي���ة السلجوقيه» بىش���ک از دو اثر تار يخ���ى پيش از

آثار خامۀ نويسندگان پيش از او نيامده بود يا کمتر به کار رفته بود و اين
شي���وۀ مختار آن دست���ه از نويسندگان بود که ِس َم���ت اکثريت داشتند؛

به���ره برده است»« .مىت���وان گفت العراضه از لحاظ پ���ردازش و ساختار

ول���ى ذوق و سليقۀ همۀ نويسندگان به آن ان���دازه پرورش نيافته بود که

بيشتر شبيه سلجوقنامه است».

همهوقت از ابيات سخته استفاده کنند؛ زيرا در نوشتههاى آنها گهگاه

خود ،يعن���ى سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابورى و راحة الصدور راوندى

طب���ق نوشت���ۀ مصحح محت���رم ،آنچ���ه را ش���ادروان اسماعي���ل افشار به
عن���وان سلجوقنامۀ ظهي���رى نيشابورى (ته���ران 1332 ،هـ .ش) به چاپ
رسان���ده است ،با توجه به نظر دکتر « »A. H. Mortonو متنى که به طبع
رسانده،از جمالالدين ابوالقاسم کاشانى (قاشانى) است.
نگارن���ده اي���ن سطره���ا از دالي���ل ع���دم انتس���اب آن چاپ ،ب���ه ظهيرى
نيشابورى بى خبر است .ز يرا به چاپ دکتر مورتون دسترسى نداشت تا
عين نظريات او را با متن چاپشده به دست اسماعيل افشار بسنجد و
ب���ه حقيقت پى برد .مصحح محترم هم هيچ يک از داليل دکتر مورتون
را نقل نکرده است.

به ابيات سست از ادب عربى نيز برمىخوريم.
ً
تقريب���ا از اواسط عصر سلجوقيان ،نثر فارسى هم مانند شعر آن ُپر است
از تلميح���ات ب���ه معان���ى و اصطالح���ات علوم اه���ل مدرس���ه و اصرار در
استعم���ال الفاظ غريب و تعبيرات خ���اص ادب عربى و ّ
تمثل به اشعار
ً
و امث���ال راي���ج و گاه ناراي���ج عربى که غالبا از لط���ف بالغت و فصاحت
عارى بود و در نتيجه فارسىنويسى را همچون فارسىگويى از اعتدال و
ً
توازنى که مثال در سخن سعدى وجود داشت ،محروم ساخت و به آفت
«حش���و و اسهاب» دچار کرد و ز ي���ادهروى در استعمال انواعى از صنايع
لفظ���ى و معنوى ،به کار بردن مترادفات لفظى ،ايراد جملههاى متوازن

ّ
در نس���خ موجود نام وز يرى که مؤلف العراضه کتاب را بدو تقديم کرده،

و قرينهس���ازى و ...بهتدريج تا پايان قرن هشتم هجرى نثر فنى را به اوج
ّ
تکلف و ّ
تصنع رسانيد و باعث تعقيد لفظى و معنوى و سرانجام تطويل

افت���اده است .در صفح���ه  12مىخوانيم« :اين عب���ارات سمج که چون

به الطائل گرديد ،ک���ه در کتاب مورد بحث ،نوعى از اين مشخصات را

نس���ج عنکبوت بىت���ار و پود برآمده ،ب���ه ز يور القاب هماي���ون مخدوم،
الع���ز الشام���خ ّ
دست���ور اعظم ،مقت���دى و صاح���ب اعلم ،ذى ّ
والصيت
الط ّن���ان ،الوز ي���ر العظي���م ّ
ّ
الشان ...اعدل ال���وزرا ،کهف ال���ورى ،خواجه

مىت���وان يافت .از اين رو العراضه را بايد از جمله متنهاى دشوارخوان و

ّ
ّ
الحق والدين ،مغيث االسالم والمسلمين.»...

دشوارفه���م قرن هشتم هجرى دانست ک���ه بهشدت در آن لفظ بر معنى
غلبه دارد.
ب���ا هم���ۀ کوشش���ى ک���ه مؤل���ف العراض���ه ک���رده ،نتوانست���ه اس���ت نثرى

ّ
مصحح محترم در صفحه بيست و پنج پيشگفتار آورده است« :اين اثر
ب���ه نام وز يرى ّ
مزي���ن شده که نامش در نسخه يا محو شده و يا در همان

بنويس���د که از جهت ارزش ادبى به پاى تاريخ جهانگشاى (عالءالدين
عطاملک جوينى) ،تاريخ ّ
هلل بن فضلاهلل) ،ترجمه
وص���اف (اديب عبدا 

موق���ع حذف شده است . ...مىتوان گمان زد که وز ير مورد نظر خواجه

تار ي���خ يمينى (ابوالشرف ناصحب���ن ظفربن سع���د جرباذقانى) ،التوسل
ال���ى الترس���ل (بهاءالدين محمدب���ن ُمعيد بغ���دادى) و ...برس���د؛ براى

تهم���ت توطئه مغضوب و کشته شدند؛ بنابراي���ن بعيد به نظر نمىرسد

نمون���ه کار ب���رد جمالت طوالنى و عط���ف فراوان جمالت (ب���ه ويژه با واو

که نام وز ير از قلم افتاده باشد».

عطف) را مىتوان از خصايص شيوۀ مؤلف دانست« :مبادا که به حکم

هلل ي���ا پسرش غياثالدين محمد ب���وده که هر دو به
رشيدالدي���ن فضلا 

نکت���ۀ گفتن���ى آنک���ه :با توجه ب���ه صف���ت «مغيثاالس�ل�ام والمسلمين»
ً
ک���ه در عب���ارات يادش���ده دقيقا پ���س از نام افت���ادۀ وز ي���ر (خواجه الحق
ّ
ّ
والدي���ن) آم���ده و با توج���ه به اشتي���اق و شي���وۀ مؤل���ف در آرايش سخن
ي���ر منظ���ور ،غياثالدين
و صنعتپ���ردازى ،شاي���د بت���وان حدس زد وز ِ

محم���د پسر خواجه رشيدالدي���ن بوده است؛ چرا که اي���ن نام با صفت
يادشده (مغيثاالسالم والمسلمين) تناسب مىسازد.

کث���رت ،سر از ربقۀ مطاوعت بپيچند و ب���ه طمع واليتى و قصد ناحيتى،
س���ر از گريبان سرورى برآورند و دس���ت از آستين شجاعت بيرون کنند
و کم���ان کي���ن در بازوى مخالف���ت اندازند و خدن���گ جنگ در شست
مناقشت گيرند و پاى مبارزت در معرکۀ مقاومت نهند و اسب کينه در
ميدان مردانگى تاختن و نرد نبرد در عرصه فرزانگى باختن ،آغاز کنند»
(صص  17و )18؛ «زنهار تا در طلب قصاص من مظلوم محروم باقصى

از اواي���ل قرن شش���م هجرى بهتدر ي���ج نويسندگان به نث���ر فنى و مصنوع

الطبيعة
غاي���ة االمک���ان بکوشيد و مکافات اي���ن ظلم ،والمکافات ف���ى
ِ
ٌ
راح���ة ،فريض���ه شناسيد و ملک را به دست آوريد به خمول و عجز قانع
مشوي���د و دل را ق���وى دار ي���د و شهباز ّ
علو همت را در ه���واى عال ،مجال

گراي���ش پيدا کردند و بن���اى کار خود را در نويسندگى ب���ر آراستن بيش از

پرواز دهيد و برادر بزرگتر را بگوييد که( »...ص .)24

ّ
شيوۀ نثر مؤلف

ح���د سخن و استفادۀ ف���راوان از اشع���ار و امثال ت���ازى گذاشتند تا آنجا
ک���ه هر نويسن���ده مىکوشيد گذشت���ه از استشهاد به مثله���ا و شعرهاى
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با وجود اين نثر کتاب در برخى مواضع دلنشين مىشود .نمونههاى زير
از اين دست است:
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«در عه���د فرم���ان او کژى جز در چين زلف دلبران به دست نيامدى و در
ّ
قي���د رق او طمع آزادى نکردى .لشکر منصور او از
چم���ن زمان جز سرو از ِ

ّ
متوجه ّ
مؤلف به گنجينۀ شعر عر ب���ى ّ
متنبى است؛
نيز بيشتر ي���ن توجه
البت���ه آنچه از ّ
متنبى و ديگ���ر شاعران تاز ىگوى در اين متن آمده است،

خطا تاختن تاختن کرد» (ص .)40

گهگاه در متنهاى ديگر نيز ديده مىشود .اين وضعيت دربارۀ آنچه به

«گران���ى نرخ به جايى رسيده ک���ه هر بازارى در پلۀ ت���رازوى بىانصافى،
ً
ب���وزن معاوضه
بع���د از هزار ش���ور و زارى ،دان���هاى گندم ب���ا مروار يد وزنا
ٍ
مىک���رد و ُج���وى از شعير بع���د از بسيار فري���اد و نفير ،به شعي���رى از کافور
مقايض���ه م���ىدادِ .سعر شعير ب���ه مرتبه شعرى رسي���ده ،سنبلۀ آسمان با
سنبلۀ زمين حسد ورز يده ،حرارت گرسنگى ،آتش در خرمن جان و تن
هر مرد و زن زده و دود از هر دودمان برآورده ،واقعۀ بىنانى ،آب روى هر
آدمى با خا ک کوى برابر کرده( »...ص .)105

صورت مثل عربى در اين کتاب آمده است نيز جارى است :در صفحه
 25العراض���ه شعر «ولألرض من کأس الک���رام نصيب» ذکر شده است.
اي���ن شعر در صفحه  167سندبادنامه (تصحيح احمد آتش ،استانبول،
 ،)1948تعليق���ات حديق���ۀ سنايى (محمدتقى م���درس رضوى ،تهران،
 ،1344ص  ،)55کش���ف االسرار و عدة االبرار(چاپ علىاصغر حکمت،
ج  ،5ص  ،)502التوس���ل الى الترسل (تصحي���ح بهمنيار ،تهران،1315 ،
ص  ،)256ش���رح مثن���وى شر ي���ف (بديعالزمان فروزانفر ،ته���ران،1347 ،
جزء دوم ،ص  ،)617مع���ارف بهاء ولد (چاپ فروزانفر ،ص  ،)94فيه ما

فوايد کتاب

فيه (چ���اپ فروزانفر ،صص  270و  ،)287مرصاد العباد (تصحيح دکتر

العراض���ه افزون بر فوايد تار يخى ،فرهنگ���ى و ...مىتواند در پژوهشهاى

ر ياح���ى ،تهران ،1352 ،ص���ص  356و  ،)644فرائ���د السلوک (تصحيح

ادب���ى نيز بسي���ار سودمند افتد .ذک���ر ابيات بسيار عرب���ى ( 158بيت) و
فارس���ى ( 248بي���ت) آن را به ُدرجى ارزمن���د از شعر بدل ساخته است.

دکت���ر وص���ال و دکتر افراسياب���ى ،ته���ران ،1368 ،ص  ،)454طوطىنامۀ

نخشبى (تصحيح دکتر فت���حاهلل مجتبايى و دکتر غالمعلى آريا ،تهران،

لغ���ات و اصطالحات کتاب مىتواند در پژوهشه���اى مربوط به لهجه

 ،1372ص  )6و مجل���ۀ يادگ���ار (عباس اقبال ،س���ال اول ،ش  6و  )8نيز

م���ورد استفاده قرار بگي���رد .امثال عربى و فارسى آن ني���ز بسى فايدهمند

آورده شده است .حافظ نيز گفته است:

7

است .ساختارها و نحو کتاب نيز مفيد فايدهاند؛ براى نمونه اين لغات

خاکي���ان بىبهرهان���د از جرع���ۀ ک���اس الکرام

و اصطالحات قابل توجهاند:

اين تطاول بين که با عشاق مسکين کردهاند

«ش���د آم���د» (ص « ،)123درخ���ت» ( )140ب���ه معناى درف���ش« ،دو چار
خ���وردن» (ص���ص  146و  )147در معن���اى روبرو شدن ،برخ���ورد کردن،
«زه ب���ر نه���ادن» ( )150به معن���اى دار زدن« ،پيک���ر» ( )115به معنى بت،
«لحوم���ت» (ص���ص  66 ،53و  .100ني���ز :ص ُ ،)205
«جرمان���ه» ( )90در
معن���اى ت���اوان و غرام���ت« ،پيشنه���اد» ( )11بهمعن���ى مقص���ود .اگرچه
بعضى از اين واژگان ،در متنهاى ديگر نيز کم و بيش ديده مىشوند.
اين جم�ل�ات نيز شايان ّ
تأملاند« :لشکر مسع���ود شکسته شدند» (ص
« ،)26سلجوقي���ان قوم���ى عظيم بى ّ
حمي���ت اس���ت» (ص « ،)69برفى
عظيم افتاده بود» (ص  )107و. ...
نيز صفات ُ
«بانها» (« ،)59با ساز» (« ،)92با سزا» ( )153و. ...

تفتازانى نيز در مقدمۀ مختصر المعانى ،اين مصراع را بدون تسميۀ قائل
ب���ه عنوان ّ
تمث���ل ذکر کرده است .در صفحه  124ني���ز مصراعى از ّ
متنبى
ُ
ُ
قوم فوائد» .اين مصراع در اغراض
قوم عند ٍ
آورده شده است« :مصائب ٍ
السياس���ه (تصحيح دکتر جعف���ر شع���ار ،1349 ،ص  ،)270تاريخ بيهقى
(تصحي���ح في���اض ،1324 ،ص  ،)385تحليل اشع���ار ناصرخسرو (دکتر
مه���دى محق���ق ،1344 ،ص  ،)55سندبادنام���ه (چ���اپ احم���د آت���ش،
استانب���ول ،1948 ،ص  ،)195مرزباننام���ه (تصحي���ح قزوين���ى ،چ���اپ
افست تهران ،1318 ،ص  ،)134حدائق السحر (تصحيح عباس اقبال،
 ،1308ص���ص  35و  )55و نفثة المص���دور زيدرى (چاپ يزدگردى،3 ،
ص  )13462نيز ذکر شده است.

مصح���ح درب���ارۀ ابي���ات و مصرعهاى عرب���ى اب���راز م���ىدارد :بيشترين
بسامد اين اشعار از آن اشعار متنبى است .نخستين تحقيق به صورت
علم���ى درب���ارۀ تأثي���ر ّ
متنبى بر شع���ر و ّ
تخيل شاع���ران فارسىگ���و ـ که در
روزگ���ار ما ب���ه انجام رسي���ده است ،رسال���ۀ دکتراى دانشجوي���ى عراقى
بهن���ام حسينعلى محفوظ ب���ود که به راهنمايى ش���ادروان بديعالزمان
ّ
فروزانف���ر به رشتۀ تحرير درآمد .دکتر محف���وظ در فصل ّ
«تمثل مؤلفين و
منشيان به اشعار ّ
متنبى» (ص 33ـ )37از نويسندگانى ياد کرده است
متنب���ى ّ
ک���ه در نوشتهه���اى خود به شعر ّ
تمثل جستهان���د؛ البته پژوهش
دکت���ر محفوظ گهگ���اه از مبالغۀ بى ّ
حجت خالى نيس���ت 6.در اين متن

ّ
در صفح���ه  23ني���ز آمده اس���ت« :اذا حل���ت المقادير بطل���ت التدابير»
ک���ه در کت���اب ّ
متنب���ى و سع���دى (حسينعل���ى محف���وظ ،1336 ،ص
 ،)117نهجالبالغ���ه (ب���ه کوشش دکت���ر صبحى صالح ،بي���روت1387 ،
ق 1967/م ،ص  ،)471فق���رۀ  16پژوهشى در اسناد و مدارک نهجالبالغه
(سيدمحمدمه���دى جعف���رى ،1356 ،ص  )111و مئ���ة کلم ٍ���ة م���ن کالم

اميرالمؤمنين على؟ع؟ (صيدا 1341 ،ق ،ص  )6نيز ذکر شده است.

لزوم تصحيح
بسي���ارى از ضبطه���اى چاپ زوسهاي���م ،در بسيارى جاىه���ا اشتباه و
 . 7دي���وان حاف���ظ؛ تصحيح قزوينى و غنى؛ چ���اپ جرب���زهدار ،1367 ،ص  392و تعليقات قزوينى؛
ص .443

 . 6حسينعلى محفوظ؛ متنبى وسعدى؛ تهران ،1366 :ص .
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ّ
مخ���ل معنى اس���ت؛ از اينرو نيازمند تصحيح ب���وده است .ضبطهاى
ز ير از اين دستاند:
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در بخش يادداشتها نيز گهگاه سهوهايى به چشم مىآيد؛ براى مثال

«در عهد فرمان او کسرى جز در زلف دليران چين به دست نيامدى» (ص

مصح���ح محت���رم با استن���اد به ديوان کبي���ر (کليات شم���س ،ج  ،8ص
 )182اي���ن بيت را که در صفحۀ  24متن آمده است« :با ّ
همت باز باش

 )40که در چاپ حاضر اينگونه اصالح شده است« :در عهد فرمان او کژى

و ،»...از مول���وى دانست���ه که البته بيت يادش���ده از مسعود سعد سلمان

جز در زلف دلبران چين به دست نيامدى» .نيز «غزال گل خوشخرام هر

اس���ت که پيشتره���ا در ترجمۀ کليله و دمنۀ بهرامشاه���ى (چاپ مينوى،

بديع ک�ل�ام حرير اقالم را در عرصۀ ميدان کاغذ کافور ب���ام( »...ص  )2که

 ،1343ص  )63و ني���ز دي���وان مسعود سعد سلم���ان (تصحيح غالمرضا

اينچنين اصالح شده است« :غزال کلک خوشخرام.»...

رشي���د ياسم���ى ،1318 ،ص  703ب���ا اخت�ل�اف در الف���اظ) آم���ده است.

نمونههاى ديگر:
ص ( 42زوسهاي���م :محبت ،متن حاضر :محنت) ،ص ( 103زوسهايم:

بعضى از ابيات سندبادنامه نيز در ديوان کبير به اسم مولوى ضبط شده
است که خطاست.

ننم���ودى ،مت���ن حاض���ر :نم���ودى) ،ص ( 13زوسهاي���م :خان���ه مائ���ى

سپاس

صفتش���ان ،طبع حاض���ر :خامۀ مان���ى صنعتش���ان) ،ص ( 20زوسهايم:

گذشت���ه از م���واردى ک���ه ياد ش���د ،مصحح محت���رم در چ���اپ حاضر ،به

تقوي���ت ،متن حاض���ر :تفوي���ت) ،ص ( 21زوسهايم :رع���د ،طبع حاضر:
دع���د) ،ص ( 78زوسهايم :سپر ،متن حاضرّ :
س���ر) ،ص ( 90زوسهايم:
ّ
زنهار [که مخل وزن شعر است] ،متن حاضر :ز ينهار) و. ...

کوششهايى دست يازيده است که بر ارزش اين چاپ مىافزايد .ارائه

گرچ���ه در معدود مواردى نيز چاپ زوسهايم ارجح مىنمايد؛ براى مثال
در بيت صفحه « 90ز ابتداى دور عالم تا به وقت پادشا  /از بزرگان عفو
ب���وده است از فرودستان گناه» ،نسخه بدل زوسهايم (پادشاه) به التزام
قافيه ،صحيحتر مىنمايد.
ني���ز در صفح���ۀ  ،52در عبارت «آن پيش از آفرين���ش و کم ز آفريدگار» ،به
نظر مىرسد واژۀ پيش« ،بيش» باشد (در تناسب با واژۀ کم) و از اين رو
ضبط زوسهايم صحيحتر مىنمايد.

فهرسته���اى مفصل و مط���ول پايانى :فهرست آي���ات قرآنى ،احاديث،
امثال و حکم و اقوال عربى ،عبارات دعايى ،اشعار عربى ،اشعار فارسى،
واژگ���ان و ترکيبه���ا ،عب���ارات و ترکيبات عربى ،اصطالح���ات ديوانى،
سپاه���ى ،فقه���ى و مشاغل ،اشخاص و اق���وام و مذاه���ب و ...ـ نمونهاى
از اين کوششهاست.
له���ا پيش توسط
نگ���ارش تحريرات���ى نو از وقاي���ع کتب تاريخ���ى ،از سا 
کسانى چون جعف���ر شهيدى در تصحيح ّ
درۀ نادره اثر ميرزا مهدى خان
استرآب���ادى (انجمن آث���ار ملى ،طبع نخس���ت  1341و چاپ دوم علمى
ّ
عبدالمحم���د آيت���ى در ارائه تحري���ر تاريخ وصاف
و فرهنگ���ى )1366 ،و
(تهران ،1346 ،بنياد فرهنگ) انجام گرفت که بسيار سودمند بودهاند.

برخى سهوها و خطاها

ارائ���ه تحريرى ن���و از وقايع تاريخ���ى العراضه (صفح���ات  )181-157نيز

در چ���اپ حاض���ر گهگ���اه برخ���ى اشک���االت رخ داده اس���ت که ب���ه نظر

کوششى شايان تجليل و سپاس است که همانند تحريرات پيشگفته،

مىرس���د ناش���ى از حروفچين���ى و نمونهخوان���ى باش���د؛ از آن جمله :ص
ُ ُ ٌ
ُ
لقصعة
لقصع���ة (بايد
منطقه است) ،ص ،41
نطق���ة (صحيح���ش
ٍ
ِ
 ،9م ِ
ٌ
َ
ُ
باش���د) ،ص  ،58في���ض (صحي���ح آن في���ض اس���ت) ،ص  ،59رحمة
ً
رحمة) ،ص  ،129حبيبى (صحيح آنَ :
حبيب َه) ،ص ،84
(صحيح آن:
ٌ
ُ
ُ
(جي���ش باييست جي���ش باشد) ،ص  ،23لن يصل���ح (صحيح آن :لن
ِ
ُي َ
صلح) و. ...

بىگمان حاوى فوايد بسيارى است.

در برخى ابيات نيز ضبطهاى متن حاضر ،مخل وزن است .از اين دست
ٌ ّ
ّ
ٌ
است :صفحه  ،50در بيت «وال ُح ٌّر إال وهو عبد بجوده  /وال عبد اال وهو فى
ّ
ٌ
حر»ٌ .
عدل���ه ّ
«حر» در مصراع نخست و «عب���د» در مصراع دوم ،مخل نحو و
َ
ُ
َ
ني���ز وزن شعرند؛ صحيح آنها «ح ّر» و «عبد» است .صفحۀ  ،96آخر بيت،
ّ
«اال ّ
ّ
حبه» خوان���ده و ضبط شده است .در صفحه
«األحب���ة» به شکل
واژۀ
« 94ه���ذه» وزن را مخدوش کرده است .در صفحه  65نسخهبدل بيت،
ارج���ح مىنمايد (جوشش به ج���اى جوش اندر ّبر و بحر) ني���ز :ص  ،11واژه
«نهادم» در بيت «من مصلحت خويش ،»...بايد «نهم» باشد).
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