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 جویا َجهانَبخش



کهن جامه ای تازی اخالق ناصری در 

جویا جهانبخش

کتــاب اخــاق ناصــری خواجــه  چکیــده: کتــاب االخــاق النصیریــه ترجمــه عربــی قدیــم 
کــه بــه تصحیــح و تقدیــم و تعلیــق خاورشــناس یــپ لمیــر و بــا  نصیرالدیــن طوســی اســت 
پیشــگفتار و افزونــه هــای فارســی حمیــد عطایــی نظــری در ســال 1397 از ســوی دفتــر تبلیغــات 
اســامی حــوزه علمیــه قــم شــعبه اســتان اصفهــان بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت. نویســنده 
در نوشــتار حاضــر در راســتای معرفــی اثــر مذکــور، ویژگــی هــا و اهمیــت ایــن ترجمــه را در قالــب 
نکاتــی شــرح و نمونــه هایــی از متــن اخــاق ناصــری خواجــه نصیرالدیــن طوســی و اخــاق 
النصیریــه جرجانــی را بــه صــورت تطبیقــی ارائــه نمــوده اســت. در ادامــه، برداشــت هــا، نــکات 

کتــاب را بیــان مــی دارد. و حواشــی یــپ لمیــر در تصحیــح 

کتــاب االخــاق النصیریــه فــی تعریــب االخــاق الناصریــه،  کلیــدواژه هــا: اخــاق ناصــری، 
کتــاب. خواجــه نصیرالدیــن طوســی، رکــن الدیــن جرجانــی، یــپ لمیــر، معرفــی 

 Akhlāq-e Nāseri in an Ancient Arabic Form
By: Juyā Jahānbakhsh
Abstract: Akhlāq an-Nasiriyah is an old Arabic 
translation of Khaje Nasir al-Din al-Tūsi›s Akhlāq-e 
Nāseri (Nasirean Ethics). The book was correct-
ed and annotated by the orientalist Joep Lameer, 
and Hamid Atā›ie Nazari wrote a preface to it and 
added some Persian comments. It is published by 
the Islamic Propagation Office of Qom Seminary 
(Isfahan branch) in 1397. In order to introduce this 
work, the present paper is going to explain about 
the features and the importance of this translation. 
It also presented some samples of Khaje Nasir al-
Din al-Tūsi›s Akhlāq-e Nāseri and Jorjāni›s Akhlāq 
an-Nasiriyah, and compare them. Following this, 
the author talks about Joep Lameer›s interpretations 
and comments in the correction of the book.
Key words: Akhlāq-e Nāseri, Akhlāq an-Nasiriyah 
fi Ta›rīb al-Akhlāq an-Nasiriyah, Khaje Nasir al-
Din al-Tūsi, Roknoddin Jorjāni, Joep Lameer, book 
report.

يّبٍ قدمي ّية يف رداٍء عر األخالق الناصر

جويا جهانبخش

ّية هو ترمجة عربّية قدمية لكتاب اخلواجة  اخلالصــة: كتــاب األخالق النصير
نصير الدين الطويس املعروف اخالق ناصري.

وقــد قامــت شــعبة حمافظــة أصفهــان التابعة ملكتــب اإلعالم اإلســالمي يف 
حوزة قم العلمّية بطباعة هذا الكتاب سنة 2018 م بعد تصحيحه والتعليق 
إضافات  عليــه وكتابــة مقّدمــة له من قبل املستشــرق يــپ ملير مع مقّدمــة و

فارسّية بقلم محيد عطايئ نظري.

 
ً
يفه بالكتاب املذكور شــرحا يقــّدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل ويف ســياق تعر
لبعــض النقــاط مــن ممّيــزات هــذه الترمجــة وأمّهّيهتا، مــع مقارنٍة بــن مناذج 
مــن نصــوص اخــالق ناصــرى للخواجة نصيــر الدين الطــويس و  األخالق 
ّيــة للجرجــاين، لينتقل بعــد ذلك لتوضيح قــراءات ومالحظات يب  النصير

ملير وحواشيه اليت كتهبا عند تصحيح الكتاب.

يب  ّية يف تعر املفــردات األساســّية: اخالق ناصــرى، كتاب األخــالق النصير
ّيــة، اخلواجة نصير الدين الطــويس، ركن الدين اجلرجاين،  األخــالق الناصر

يف الكتاب. يپ ملير، تعر
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خالِق ناِصری«
َ
 »أ

ُکَهْن  جامه  ای تازی  َدر 
ِکتابی َارَزنده( )یادداشتی به شادمانگِی ِانِتشاِر 

ِحیم  ْحٰمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

اِلَفة ُقُروِن الّسَ
ْ
َماِضَیِة َو ال

ْ
َمِم  ال

ُ ْ
ْیِه َو آِلِه - ُدوَن  ال

َ
ی  اهلُل َعل

َّ
ِه - َصل ٍد َنِبِیّ ْیَنا ِبُمَحّمَ

َ
ِذی َمّنَ َعل

َّ
َحْمُد هلِلِّٰ ال

ْ
ال

ٰی فی ُعُمِرِه و داَم َعطاُؤه! 
َ
 اهلُل َتَعال

َ
َمّد

َ
ِت دوسِت َکالْم ِپژوِه َارجَمندم، دکتر َحمیِد َعطائِی َنَظری )َنَطنزی( - أ ِهّمَ

َکثیرالفاِئده از َنفاِئِس َمکتوباِت ِإســالمیان را  ِکتابی َفرُخنده و  ردیده اســت و 
َ
گ َکِلمه  هِل 

َ
ـ، این روزها َمَددگاِر أ

مِی َحضرِت خواجه 
َ
ر َنبود ُجز ِصرِف ِانِتساِب آن به میراِث َقل

َ
گ که َا کتابُفروشیها جاْی داده است  َبر پیْشخاِن 

ُه الُقّدوسی ـ، َبس بود تا شوقها َبرانگیَزد و َدر خاِطِر صاِحْبَنَظران آویَزد و ِدل  َس اهلُل ِسّرَ
َ

َنصیرالّدیِن طوسی - َقّد

َکَشد. ِت َمرحومه را به خود  ّمَ
ُ
و دیدۀ خواَهندگاِن َفرَهنگ و دوستداراِن َذخاِئِر َمعَنوِی أ

که به َتصحیح و  خالِق ناِصرِی خواجۀ طوســی اســت 
َ
ــة، َترَجمۀ َعَربِی َقدیِم ِکتاِب أ ّیَ صیر خــالِق الّنَ

َ
ِکتــاب األ

فتار و َافزونه هاِی فارسِی 
ُ

میر )Joep Lameer(، و با پیشگ
َ
کوشا و پویا، ُاستاد ُیپ ل َتقدیم و َتعلیِق خاورشناِس 

مّیۀ ُقم )ُشعبۀ ُاستاِن ِاصَفهان( َطبع را به 
ْ
دکتر َعطائی و به ِاهِتماِم او، از سوِی َدفَتِر َتبلیغاِت ِإسالمِی حوزۀ ِعل

هِل َنَظر ُشده است. ... ُخَجستگیش َبرُفزون باد!
َ
زیَوِر خویش آراسته و روَشنٖی َفزاِی دیدگاِن أ

٭٭٭
لیِف ُمنیف 

ْ
َکم، ســه َتأ خالق، َدســِت 

َ
مرِو أ

َ
ُه الُقّدوســی - را َدر َقل َس اهلُل ِســّرَ

َ
خواجه َنصیرالّدیِن طوســی - َقّد

بوَعلــِی مســکویه ِی رازِی ســپاهانی - َرِحَمُه اهلل 
َ
خالِق أ

َ
که َبــر ُبنیاِد َتهذیــب األ خــالِق ناِصری 

َ
اســت: یکــی، أ

قواِل 
َ
خبــار و أ

َ
ل از آیــات و أ خــالِق ُمحَتَشــمی که َپندنامه ای اســت ُمَتَشــّکِ

َ
ــری، أ

َ
- َتحریــر َفرمــوده اســت. دیگ

م آَورده. 
َ
گرایاِن ِعرفانی به َقل شــراف که َبر َطریقۀ ُحَکماِی إیمانی و َمشَرِب ُخدا

َ
ر، أوصاُف األ

َ
َفرزانگان. ســه دیگ

کــه َدر ایــن پایه از  خالقّیــات جــای می گیَرد 
َ
َبرخــی رســاله ها و مکتوبــاِت دیگــِر خواجــه نیــز َدر َهمیــن َقلمــرِو أ

ت نیست. َهّمّیَ
َ
أ

خالِق ناِصری از َهمه َبْختیارَتر بوده اســت و ِپژوِهشــهاِی 
َ
خالقِی خواجۀ طوســی، أ

َ
َثِر أ

َ
باری، َدر میاِن آن ســه أ

کتاِب دیگر صوَرت َنَپذیُرفته است. َسف َدر باِب آن دو 
َ
که َمَع األ گرفته  آبروَمندی َدرباِب آن صوَرت 

که به َهنبازِی ُاستاِد  یم  خالِق ناِصری به َدست دار
َ
کیزه ای از َمتِن أ کارآَمد و پا به عنواِن نمونه، َتصحیِح ِنسَبًة 

رچه جاِی َتجدیِد 
َ
گ ٰی ِبُغْفراِنه - ســامان داده شــده اســت1 و َا

َ
َدُه اهلُل َتَعال مــه ُمجَتبــٰی میُنوٖی - َتَغّمَ

ّ
زنده یــاد َعال

کتاِب ُمســَتطاب، با ِاســِتمداد از ُنسخه هاِی نویافته و فراْخ ساختِن دامنۀ َتعالیق و توضیحات  َتصحیِح این 

ت و ِاعِتبار َهســت که حاجاِت عاّمۀ ُمراِجعاِن  وجود داَرد، ُنســخۀ ویراســتۀ َمذکور ِعجالًة َدر َمرتبه ای از ِصّحَ

کــه بدین َمقوالت راِجَعند،  خالِق ناِصری از بیشــینۀ ُمتوِن َقدیِم فارســی 
َ
فت که َمتِن أ

ُ
گ ِکتــاب را َبــرآَرد و َتوان 

خــالِق ناِصــری، خواجــه َنصیرالّدیــِن طوســی، َتصحیــح و توضیــح: ُمجَتبــٰی میُنــوٖیـ  َعلیِرضــا َحیَدری، چ: 7، ِتهران: شــرکِت ِســهامِی ِانِتشــاراِت 
َ
1 . أ

خواَرزمی، 1391 هـ.ش.

ة فی  صیرّیَ خاِق الّنَ
َ
ِکتاب األ  

ة )َترَجمۀ  اِصرّیَ خاِق الّنَ
َ
َتعریِب األ

خاِق ناِصرِی 
َ
َعَربِی ِکتاِب أ

خواجه َنصیرالّدیِن طوسی(، 
د بِن َعلّیِ بِن  ُرکُن الّدین ُمَحّمَ
ِد ُجرجانی )فـ: پس از 728  ُمَحّمَ
هـ.ق.(، َتصحیح و َتقدیم و 
 ،)Joep Lameer( َتعلیق: ُیپ َلمیر
فتار و َترَجمۀ ُمَقّدمه: َحمیِد 

ُ
پیشگ

َعطائِی َنَظری، چ: 1، ِاصَفهان: 
َدفَتِر َتبلیغاِت ِإسامِی حوزۀ ِعْلمّیۀ 
ُقم )ُشعبۀ ُاستاِن ِاصَفهان(، 1397 
هـ.ش.

 جویا َجهانَبخش
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نامِی شــیعی، فاِضِل ِمقداِد ُسیوری )فـ: 826 هـ.ق.(. ُجرجانی َچند 

ردانیده اســت و تو 
َ
گ َثــر از آثــاِر خواجــۀ طوســی را از پارســی بــه تــازی 

َ
أ

گویــی او را بدیــن َمقوله ِاهِتمــام و ِاخِتصاصی نمایان بوده. پاره ای از 

ایــن َترَجمه هــا - ِبَحمِد اهلل - موجود اســت؛ از ُجمله، َهمین َترَجمۀ 

کــه چاپ َهم ُشــده )َتفصیل را، نگــر: ص 17 و 19 و  خــالِق ناِصــری 
َ
أ

18 و 60(.

رانه و آزاد اســت و  یــاده ُمَحّرِ شــتگاِن ما، یا ز
َ

ذ
ُ
گ بیشــینۀ َترَجمه هــاِی 

فظی و 
َّ
یــاده َتحَت الل کافی َدر َنقِل َمعانــی َنداَرد، یا ز ماَنــِت 

َ
ــت و أ

َ
ِدّق

کــه - بــه ِاصِطالِح رایــِج امروزین  »پاْی خوان« اســت و آنســان اســت 

خــالِق ناِصری، 
َ
- »بــوِی َترَجمــه« می ِدَهــد. ... َترَجمــۀ ُجرجانــی از أ

ْغِزشها و ناَهمواریهائی نیز 
َ
گونۀ ُدُوم است و اینجا و آنجا ل بیشَتَرک از 

ردانی است َمقبول و سودَمند )َسنج: صص 
َ
داَرد؛ لیک َبر َسِر َهم َبرگ

قان و ُتراْث ِپژوهان. 33 - 39 و 67 - 73(، خاصه از َبراِی ُمَحّقِ

که از َبرَســنجیَدِن َترَجمۀ ُجرجانی با  هی  از ِنکاِت بســیار جاِلِب َتَوّجُ

رَدد، 
َ
ه - نمایــان می گ َس ِســّرُ یختــۀ خامۀ خواجۀ طوســی - ُقّدِ َمتــِن ر

ســلوِب نــگاِرِش خواجه و َفراوانِی چشــمگیِر واژگاِن 
ُ
پایــۀ َعَربٖی َمآبِی أ

خالِق ناِصری اســت. َدر بسیاری از ُجمله ها، 
َ
تازی َدر َمتِن پارســِی أ

َکِلماِت َمتِن پارســی را َدر  َکم، َهمــان  ُرکُن الّدیــِن ُجرجانــی، بیــش و 

گرفتــه و حاَجتی به َتغییر  کار  یختــه و دیگرباره به  قالــِب َنحــِو تازی ر

و َتبدیــِل آنهــا َندیــده اســت. َدر پــاره ای از َمــوارد می َتــوان َعَملَکــرِد 

ِکتاِب خود  ــر ِبنا بود او 
َ
گ که َا فت 

ُ
گ م داد و 

َ
ُجرجانــی را ُمتســاِهالنه َقل

ُکَنــد، الُبد از َبرخــی واژگان و  را بــه تــازِی شــیواَتر و َبراَزنده َتــری َتحریر 

حاِت تازٖی َپَسندتر سود می ُجست؛ لیک َدر بسیاری از َمواِرد 
َ
ُمصَطل

نیــز ُچنیــن ُخرده ای َبــر ُجرجانی َنمی َتوان گرفت. راســت آنســت که 

سلوِب ُممتاز و بسیار ُپخته ای 
ُ
ســلوِب نگاِرشــِی خواجۀ طوسی که أ

ُ
أ

هم َهســت، َســخت َعَربٖی َمآب اســت و این َعَربٖی َمآبی را به عنواِن 

ســلوِب نگاِرشــی باَور باَید داشــت. ُاســتاد 
ُ
یکــی از ویژگیهــاِی ایــن أ

هِی  صیرّیَ خــالِق الّنَ
َ
فتاِر خویــش َبــر َهمین ِکتــاب األ

ُ
میــر، َدر پیشــگ

َ
ل

گماِن من بدوِن ِإغراق َدسِت  ُجرجانی، بَصراحت نوشته است: »به 

یشــه ای َعَربی داَرد«  خالِق ناِصری ر
َ
کلماِت مســتعمل َدر أ َکم %75 

)ص 78(.

که از َبرَســنجیَدِن  بــاز می گوَیــم: ایــن َعَربٖی َمآبــِی َنثِر خواجۀ طوســی 

رَدد، به 
َ
خــالِق ناِصری نیز نمایــان می گ

َ
ة با أ صیرّیَ خــالِق الّنَ

َ
ِکتــاب األ

خودِی خود، عْیب نیســت؛ ویژگِی َســبکی و َعصرِی این َنثر اســت؛ 

که َدر نوِع خود بسیار ُممتاز و ُاستوار نیز َهست. َنثری 

مه َجمشیِد َمظاِهری 
ّ

َرحَمت و ِرْضواِن خدا َبر ُاستاِد بی ِمثالمان، َعال

بهتر چاپ ُشــده. َبَســنده اســت حــال و روِز َتصحیــِح آن را با َهمان 

خالِق 
َ
شــراف َبرَســنجیم2 تــا بدانیم أ

َ
خالِق ُمحَتَشــمی و أوصاُف األ

َ
أ

ناِصری چه مایه َبْختیارتر بوده است.

خــالِق ناِصــری، از بــاِب َترَجمــۀ انگلیســِی ِنســَبًة 
َ
ــر َبْختیــارِی أ

َ
دیگ

یکنز  که پروفســور ِوِکنــز / و قانه را  ُمعَتَبــِر آن اســت. ایــن َترَجمــۀ ُمَحّقِ

ندن ِانِتشــار 
َ
)Wickens( َفراَهم ســاخته بوده  و به ســاِل 1964 م. َدر ل

خالِق 
َ
داده اســت، زنده یــادان میُنوی و َحْیــَدری َدر َتصحیــِح َمتِن أ

ناِصری و َتنظیِم واژه نامۀ انگلیســی - فارســِی آن به کار ُبرده و »بسیار 
ِح  میر )Joep Lameer(، ُمَصّحِ

َ
مین« یافته اند3. ُاســتاد ُیپ ل

َ
َدقیق و أ

مــرِو 
َ
کــه خــوداز راْیَمنــداِن ایــن َقل ــه، نیــز -  ّیَ صیر خــالِق الّنَ

َ
ِکتــاب األ

ردانــی زیبا و َدقیق 
َ
یکنز را َبرگ عاتــی اســت ـ، آن َترَجمــۀ ِوِکنــز / و

َ
ُمطال

می داَند4. 5

ُکَهِن تازِی آن اســت.  خالِق ناِصری، از باِب َترَجمۀ 
َ
ِر أ

َ
َبْختیارِی دیگ

عالِم َعصــِر خویش 
َ
کــه از أ ایــن َترَجمــه، َبــر َدســِت َترُجمانی داِنْشــَور 

یخته هاِی خامۀ ُاستادانۀ خواجۀ  بُشمار بوده است و از آشنایان به ر

واِئِل َسدۀ هشتِم هجری صوَرت َپذیرفته است. از َبخِت 
َ
طوسی، َدر أ

ِت  که به ِهّمَ نِد ما، َدستنوشتی یگانه از این َترَجمه بازمانده است 
َ
ُبل

میــر - که بــا دو زباِن تازی و پارســی 
َ
نــدی، ُاســتاد ُیــپ ل

َ
َمتْن ِپــژوِه ُهل

ردیده 
َ
گ آشــنایِی َدرخــوری داَرد ـ، بــه َطرزی َســزاَینده َتحقیــق و ِإحیا 

نــد( بــه چاپ 
َ
و َنُخســت َدر سلســلۀ َمنشــوراِت بریــل )در الیــِدِن ُهل

َرســیده و ایَنــک بــه کوِشــِش دکتر َحمیــِد َعطائِی َنَظری، به شــیوه ای 

ِدلَپَسند و با َافزونه هائی سودمند، َدر ایران، بازچاپ ُشده است.

ــِد  ــد بــِن َعلــّیِ بــِن ُمَحّمَ خــالِق ناِصــری، ُرکُن الّدیــن ُمَحّمَ
َ
ُمَترِجــِم أ

که به  ْکَراَمه -   اهلُل َتَعالــٰی ِإ
َ

ْجَزل
َ
ُجرجانــی )فـــ: َپس از 728 هـــ.ق.( - أ

ی« نیز خوانده  ی« و »َغَرو
ّ
شَرف، »حل

َ
ه و َنَجِف أ

ّ
واسطۀ باِشش َدر حل

ی از  ماِن َبرَجستۀ ِإمامِی روزگاِر خود بُشماَرست. و ِ
ّ
می َشــَود، از ُمَتَکل

ــی )فـ: 726 هـ.ق.( اســت و نیاِی مــاَدرِی عاِلِم 
ّ
مــۀ حل

ّ
ِگرداِن َعال شــا

که ُاستاِد َسختگیِر موْی بٖین، َعّلمه ُمجَتبٰی  2 . از َغراِئِب َمشهودات، آَفرین و َتحسینی است 
دَتقِی داِنْش ِپژوه ـ  خالِق ُمحَتَشــمِی چاِپ ُاســتاد ُمَحّمَ

َ
که به پیوســِت  أ میُنوٖی، َدر َمکتوبی 

خالِق ُمحَتشــمی، خواجه َنصیرالّدیِن طوســی، به 
َ
ر: أ

َ
ْیِهَمــاـ  ِانِتشــار یافتــه )نگ

َ
ِرْضــواُن اهلِل َعل

ســۀ ِانِتشــارات و چاِپ داِنشــگاِه تهران،  دَتقِی داِنْش ِپژوه ، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ َتصحیِح: ُمَحّمَ
َکــرده  یراســتۀ َروانشــاد داِنْش ِپــژوه  خــالِق ُمحَتَشــمِی و

َ
1377 هـــ.ش.، ص 43(، نثــاِر ایــن أ

ک و  که چرا ناقِد َسختگیری چونان ُاستاد ُمجَتبٰی میُنوٖی، بر ُچنین چاِپ َعْیبنا است. این 
ِاهِتماِم َسرَسرِی شتابزده ای ُچنان َثنا خوانده است، َمفهوِم َبنده نُشد! 

خــالِق ناِصــری، خواجــه َنصیرالّدیِن طوســی، َتصحیــح و توضیح: ُمجَتبــٰی میُنوٖیـ  
َ
ــر: أ

َ
3 . نگ

َعلیِرضا َحیَدری، چ: 7، ِتهران: شــرکِت ِســهامِی ِانِتشــاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 5 
و 6.

ة، ص 15. صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
ر:  ِکتاب األ

َ
4 . نگ

یکنز  کاِر ِوِکنز / و رِی َبعِض ُمعاِصران )َسنج: همان، ص 14( که  یها، داَو ر 5 . َدر ُمقاِبِل این داَو
یا خوراِی ِاعِتماد نیست.  گو م داده اند، 

َ
َکْم َارج و َمْغلوط َقل را 
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ردانیده باَشــد 
َ
گ ــم را بــه حــاِل خــود َیلــه 

َ
َنَکــرده و َقل

)َسنج: ص 75 و 76(.

هِی ُرکُن الّدیــِن ُجرجانی و  صیرّیَ خــالِق الّنَ
َ
ِکتــاِب األ گاه َدر میــاِن دو 

کــه بظاِهر به  خــالِق ناِصــرِی خواجۀ طوســی، َتفاوتهائی َهم َهســت 
َ
أ

رَدد.
َ
َتفاُوِت دیدگاه و جهاْن بینِی َهریک از این دو داِنشوَمند بازمی گ

نمونــه را، خواجۀ طوســی آنجــا که از ماَنندگیهــاِی »درخِت ُخرما« به 

َحَیوان َبل ِإنسان می گوَید، می نویَسد:

ــلم - آمده  یِه الّسَ
َ
خباِر َنَبوی - َعل

َ
»... و آنچه َدر أ

کــه درخــِت ُخرما را َعّمــۀ نوِع  اســت، از آنجاســت 

ْکِرُموا 
َ
فته است: أ

ُ
گ که  ِإنســان خوانده اســت، آنجا 

ــِة ِطیِن آَدم،  َهــا ُخِلَقْت ِمْن َبقّیَ َة َفِإّنَ
َ
ْخل َتُکــُم الّنَ َعّمَ

که ِإشاَرت بدین َمعانی باَشد.«7. َهمانا 

که ِإشاَرت بدین  آنچه َمْن َبنده از ظاِهِر ِعباَرِت خواجه و این »َهمانا 

ویل را بی 
ْ
که خواجه این َتفسیر / َتأ َمعانی باَشــد« َدرمی یاَبم، آَنست 

کــه َتردیدی  ثــوره را بی آن 
ْ
ثوره َمنســوب مــی داَرد و آن َمأ

ْ
َپــروا بــدان َمأ

زاِرش می نماَید.
ُ
گ ُکَند، بدانسان توجیه و 

ه ُمَتفاِوت است.  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
عباَرِت ُرکُن الّدیِن ُجرجانی َدر األ

ُجرجانی می نویَسد: 

َتُکم  ْکِرُمــوا8 َعّمَ
َ
ة: أ ّیَ َبو خبــار الّنَ

َ
»... ومــا جــاء فی األ

ــُه 
َّ
َعل

َ
ــِة ِطیَنــِة آَدَم، ل َهــا ُخِلَقــْت ِمــْن َبقّیَ ــَة َفِإّنَ

َ
ْخل الّنَ

ی الَمعانی الَمذکوَرِة.« )ص 115 (.
َ
ِإشاَرٌة ِإل

ی 
َ
ُه ِإشــاَرٌة ِإل

َّ
َعل

َ
ــر اســت. »ل

َ
حــِن ُجرجانی، دیگ

َ
کــه ل نیــک پیداســت 

الَمعانــی الَمذکــوَرة«، نشــانی از آن نســَبِت بــی َتردیــد و َپروا َنــداَرد؛ و 

مــاِن َمــِن خواَنندۀ ِامروزین نیز َحق به َدســِت ُجرجانی اســت - 
ُ
گ بــه 

که آنســان، َدر نســبْت داَدِن آن َبرداشــت به َمأثــورۀ مورِد  َرِحَمــُه اهلل - 

فت وگوْی، َجالَدت به َخرج َنداده است. 
ُ
گ

که یکی از ِپژوَهندگاِن  خالِق ناِصری َهست 
َ
ری از أ

َ
َترَجمۀ َعَربِی دیگ

دصاِدق َفضل اهلل َفراَهم ســاخته و َدر ســاِل  بنانــی بــه ناِم دکتر ُمَحّمَ
ُ
ل

1429 هـ.ق. َدر َبْیروت ِانِتشــار داده اســت )َدرباره اش، نگر: ص 11 و 

شــته از َبرخی 
َ

ذ
ُ
گ که آن َترَجمه،  12 و 26 - 39(؛ لیک روَشــن اســت 

کــه بــدان ُدچار اســت و تا َحــّدی نیز دکتر  کاســتی ها و ناَهمواری هــا 

َعطائــی آن را َفرانموده انــد، ارزِش ُتراثــِی َترَجمــۀ ُرکُن الّدیــِن ُجرجانی 

را َنــداَرد. َترَجمۀ ُجرجانی یک َســَنِد ُتراثی اســت. َهــم خود به عنواِن 

ْغِزِش ُحروْفِنگاْشتی.
َ
ردانِی یک ل

َ
7 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 60؛ با ُدُرسْت گ

ْغِزِش ُحروْفِنگاْشتی است.
َ
مان ل

ُ
که بی گ َبر داَرد؛  8 . َدر َمتِن چاپی، راء َز

َب اهلُل َثراه -، که َهمواره َنثِر خواجۀ  طوســی را نیک  )ُسروشــیار( - َطّیَ

سلوِب نگاِرِش 
ُ
می ســتود و از ُاستواری و ِاســِتحکاِم آن یاد می َکرد و أ

َکلماِت آن َدر  که  فت 
ُ
واه می گرفت و می گ

ُ
گ خالِق ناِصری را 

َ
َهمیــن أ

َکِلَمــه َدر این َنثر  کاســَتن یا افزوَدِن یک  ُجمله ِمثِل ُســرب نشســته و 

ر است! ِ
ّ

ُمَتَعذ

ــَدُه اهلُل بُغفراِنــه -،  مــه ُمجَتبــٰی میُنــوی - َتَغّمَ
ّ

ُاســتاِد ُفروزاْن یــاد، َعال

که َطریِق ِاقِتفاِی ِإنشــاِی َبدیِع صاِحِب  ُمعَتِقــد بود َدر میــاِن ُبُزرگانی 

َکلیلــۀ َبهرامشــاهی را پیموده اند و َدر َپرداِزِش َنثِر َمصنــوِع ُمَطْنَطن از 
ی نموده انــد، کامیاْب َترین خواجۀ  بوالَمعالــی َنصــراهلِل ُمنشــی پیــَرو

َ
أ

طوسی است.6 

هِی ُجرجانی: صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
ردیم به ِکتاب األ

َ
ُپر دور نُیفتیم و بازگ

َرِوِش  و  خــوی  کــه  آنســان  ُجرجانــی،  ُرکُن الّدیــِن 

بســیاری از َترُجماناِن َقدیم بوده اســت، َدر َمواردی 

خیــِص ِعباراتی از َمتِن مــورِد َترَجمۀ 
ْ
بــه َحذف و َتل

و  َحــذف  ایــن  لیــک  یــده؛  یاز َدســت  نیــز  خــود 

یاد نیســت )َســنج: ص 73  خیص هــا َچندان ز
ْ
َتل

هــی، ُچنــان نیز نیســت که براِی 
َ
و 74 و 77(؛ واْنگ

کوِششــی  کلم و جــاِن ســخِن خواجه  ــّبِ 
ُ
حفــِظ ل

صِل سخِن ُاستاد میُنوی ـ َرِحَمُه اهلل ـ از این َقرار است:
َ
6 . أ

کتابی به فارســی به  »... بعد ازو ]= َنصراهلِل ُمنشــی[ تا قرِن نهم به ِإنشــاِى فّنِی مصنوِع مطنطن 
یســندۀ آن به قصِد پیروی کردن از ســبك و شــیوۀ  دبــاِى عالی قــدر به قلــم نیامد که نو

ُ
خامــۀ أ

مگیِر 
َ
َنصراهلِل ُمنشــی نبوده باشــد، و غالِب ایشــان در کتاِب خود ِإشــاره ای هم به شهرِت عال

یش را در  کرده اند گنجانیده اند، و أحیاًنا مقاِم خو گاه تصریحی به اینکه اقتفا بدو  َنصراهلل، و 
ِإنشاِی فارسی مافوِق رتبۀ َنصراهلل فرانموده اند . فهرستی ناتمام، نزدیك به چهل نام، از کتبی 
یسندگان  به َنثر که تأثیر َنصراهلِل ُمنشــی در آنها نمایان اســت و ذیًل بیاید نشــان می دهد که نو
از هــر ِصنــف و هــر طایفه با ِکتاِب او آشــنا بوده اند و آن را خوانده انــد و از آن پیروی و اقتباس 
کرده اند، و این غیر از کتِب منظوم است، مثِل مثنوی، که سرایندگاِن آنها حکایاِت کلیله را 
ِى کلیله ِی  گرفته اند، و غیر از ترجمه ها و تحریرهائی به تازی و ترکی و فارســی اســت که از رو

کرده اند: َنصراهلِل ُمنشی 
خلِق ناصری، األدب الوجیز، األوامر العلئّیة، بختیارنامه ِی طبع نشــده، 

َ
خلِق محتشــمی، أ

َ
أ

َمِم فارســی، تحفة الوزراء، ترجمۀ محاســن 
ُ
بــزم و رزم، ُبســتان العقــول، تاج المآثر، تجارُب األ

ــل،  ــل إلــی الترّسُ اصفهــان، ترجمــۀ ملــل و نحــل، ترجمــه یمینــی، َتزجیــة األعصــار، الّتوّسُ
ل 

ُ
ر، رســالۀ مناظرۀ گ دو ة األخبــار، راحــة الّصُ ینــی، چهارمقالــۀ َعروضــی، ُدّرَ جهانگشــاِى جو

لباب، روضة العقول، ِســْمط الُعلٰی، ســندبادنامه، ِعقــد الُعلٰی، فرائد  و ُمــل، روضــة أوِلی األ
ــلوك، مرزبان نامــه، مرصــاد العبــاد، الُمعَجــم فی آثــاِر ملوِك الَعَجــم، الُمعَجم فــی معاییر  الّسُ
ینی، منشــآِت  خــلق، منشــآِت منتجب الّدیِن جو

َ
أشــعار الَعَجــم، معیــار الّصدق، مکارم أ

بــزری، نامــۀ تنســر، نســایم األســحار، نصیحــة الملــوك یــا تحفــه، َنفَثــة 
َ
ســَعد أ

َ
عمیدالّدیــن أ

ر، وسائل الّرسائل . المصدو
یسندۀ کلیله و دمنه  ولیکن از این همه تقلیدُکَننده یکی را بنده نمی شناسد که شیوۀ ِإنشاِى نو
را چنانکــه بایــد و شــاید آموختــه و هنِر او را به کار برده باشــد، و در همه جا آثاِر به خود َبســتن 
که از حیِث َســبِك  خالِق ناصرِی خواجه نصیرالّدیِن طوســی 

َ
 شــاید در أ

ّ
مشــهود اســت، ِإل

َتحریــر َنزدیك ترین َکس به َنصراهلِل ُمنشــی اوســت، و در َســبِك او آثاِر تصّنــع و تقلید چندان 
نمایان نیست .«

َمعالی َنصراهلِل ُمنشی، َتصحیح و توضیِح: ُمجَتبٰی  میُنوِی 
ْ
بوال

َ
) َترَجمۀ َکلیله و ِدمنه، ِإنشاِی أ

میرَکبیر، 1381 هـ.ش.، ص "یب" و "یج"(.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ِطهرانی، چ: 21، ِتهران: ُمَؤّسَ
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یافِت یک عاِلِم َبرَجستۀ  ت اســت و َهم َدرک و َدر َهّمّیَ
َ
یک نگاشــتۀ تازِی ِإســالمِی َسدۀ َهشُتِم ِهجری واِجِد أ

خالِق ناِصری، 
َ
ی، آن َهم َدر زمانی َقریب به روزگاِر پیدائِی أ کتاِب و ِإمامِی آشنا به میراِث خواجۀ طوسی را از 

َفرامی نماَید.

خالِق 
َ
ِکتاب َهم آمده است ـ، َبرَرسی و ِپژوِهِش ِکتاب األ ماِت چاِپ ایرانِی 

َ
بدین َترتیب - و ُچنان که َدر ُمَقّد

ل َدر َرِوش و چــون و َچنِد  ّمُ
َ
خالِق ناِصــری، و َهم از حیــِث َتأ

َ
ــة، َهــم از حیــِث َفهــم و بازخوانــِی متــِن أ ّیَ صیر الّنَ

گاهیهاِی ما از َعَربٖی نویسِی شایع َدر آن َعصر و ُمختّصاِت  َترَجمه َدر روزگاِر ُجرجانی، و َهم از حیِث َتعمیِق آ

زباْنشناختِی اینگونه ُمتون، سودَبخش و فاِئده َمند است )نگر: ص 21(. 

خالِق 
َ
ة فــی َتعریــِب األ صیرّیَ خــالِق الّنَ

َ
ــِت ِکتــاب األ َهّمّیَ

َ
مــاِن راِقــِم ایــن ُســطور، بیشــترین َوْجــِه أ

ُ
گ بــاری، بــه 

ْی َمتِن آســان و  که بــه هیچ رو خــالِق ناِصری 
َ
کتاِب َشــریِف أ کــه مــا را َدر بازخوانــِی  ــة، َهمــان اســت  ّیَ اِصر الّنَ

خــالِق ناِصــری َتحریرها و ُشــروحی داَرد که از آنهــا نیز َدر 
َ
زودیابــی َهــم نیســت، تــا ُحدودی یاری می َرســاَند. أ

ر: ص 15 و 16(؛ لیک - تا آنجــا که َمن می داَنم - 
َ

ایــن راه َبهــره باَیــد ُجســت )َدربارۀ این َتحریرها و ُشــروح، نگ

خالِق ناصری، به پاِی 
َ
َکم از حیِث قدَمت و ُقرِب َزمانی و َاندیشگی، هیچیک از این َمنابِع پیرامونِی أ َدسِت 

هِی ُجرجانی َنمی َرَسد. صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
األ

یِخ شــانزدهِم َشــعباِن  ة را َدر تار اِصرّیَ خالِق الّنَ
َ
ــة فی َتعریِب األ ّیَ صیر خالِق الّنَ

َ
ُرکُن الّدیــِن ُجرجانــی، ِکتــاب األ

کتاِب او نیز از ُمسَتْنَسخاِت  شَرف به پایان َرسانیده است و َتنها َدستنوشِت شناختۀ 
َ
713 هـ.ق. َدر َنَجِف أ

کتاَبْت َکردۀ خوِد ُجرجانی َهم  همان َســدۀ هشــتِم هجری )768 هـ.ق. یا پیش از آن( اســت )نگر: ص 20( و 

ب َدر توضیِح َبعِض 
َ
غل

َ
نیســت )نگر: ص 64 و 65(. حواشــِی َدستنوشــت و توضیحاِت میاْن َســطرِی آن که أ

که این  مان می َتوان ُبرد 
ُ
گ غات و ِعبارات اســت، بیشــَتر به زباِن پارســی اســت )نگر: ص 63( و از َهمین جا 

ُ
ل

َکم َدر اختیاِر خواَننده ای پارسٖی دان بوده است. قالیِم پارسٖی زبان یا َدسِت 
َ
ُنسخه، یْکَچند َدر أ

ندی به ناِم ِلوینوس وارِنر )Levinus Warner( َدر میانه هاِی َسدۀ 
َ
دیِب ُهل

َ
این َدستنوشت را یک دیپلمات و أ

کِی 
ْ
هفدهِم میالدی َدر َشهِر ِاستانبول َخریداری کرده است و َپس از َوفاَتش )1665م.( با دیگر َمخطوطاِت ِمل

پا ِإحیا  میر َدر ارو
َ
کوِشِش ُاستاد ل ی به داِنشگاِه الیدن ِانِتقال یافته )َسنج: ص 61 و 62( و پس از َسده ها به  و

ِت دکتر َحمیِد َعطائی َدر اصفهان بازچاپ ُشده است. ... ُسْبحاَن  ِکراَمند، با ِهّمَ ردیده و ایَنک آن َتحقیِق 
َ
گ

ه چگونه از ِدِل خالَفِت ُســّنِی ُعثمانی  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
ِکتاِب شــیعِی األ ْحوال ِمن حاٍل ِإلٰی حال! ... 

َ
ِب األ ِ

ّ
ُمَقل

رَدد و آنجا به صوَرتی ِدلَپَسند جامۀ َتحقیِق ِامروزین َبر َتن می ُکَند 
َ
َسر َدرمی آَوَرد و سَپس راهِی ِبالِد َفَرنگ می گ

رَدد؟! 
َ
ع، اصفهاِن ما - صیَنت َعِن الَحَدثان ـ، بازمی گ و آنگاه به »دارالِعلِم َشرق« و پایگاِه داِنش و میراِث َتَشّیُ

رداَند! 
َ
کاِم دوستداراِن دین و دانش و َفرزانگی را شیرین می گ که  ... داستانی است شگفت و الَبّته خوشآَیند 

یِخ سْیر و َصْیروَرِت َفرَهنگ و ُتراث، چه بسیار َنظاِئر داَرد! ... و َدر تار

٭٭٭
زارانه.

ُ
ِکتاْبگ نجایِی این یادداشِت 

ُ
گ َدر َترَجمۀ ُرکُن الّدیِن ُجرجانی، ِنکاِت َبرَرسیَدنِی َفراوانی َهست بیرون از 

ُکنْجکاو را به خود َجلب می ُکَند. که نگاِه جوَیندۀ  گاه ناُزکی هائی داَرد 

را َعرض می ُکَنم:
َ

ذ
ُ
گ نمونه وار و 

ر نوشــته ام 9، گاه به َمعناِی 
َ

کــه غاِلًبــا به َمعناِی »راجی« به کار می َرَود، به َشــرحی که جاِی دیگ واژۀ »ُامیــدوار« 

که َدر آینۀ ِپژوِهش )ش 160، صص 13 ـ 16( چاپ ُشد. َغوی به َبهانۀ بیتی از َسعدی( 
ُ
یِر ناِم ُامیدوار ) یک بحِث ل 9 . َدر َمقالتی ز
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خالِق ناِصری10. 
َ
کتاِب ُمسَتطاِب أ کار َرفته اســت؛ از ُجمله َدر ِشــعِر َســعدی، و از ُجمله َدر َهمین  »َمرُجو« به 

َکرده اســت )نگر: ص 140، ص 4، و ص  ِه این َدقیقه بوده و آن را َدر َترَجمۀ خود ُمراعات  ُرکِن ُجرجانی ُمَتَوّجِ

146، ح 311(.

ر:
َ

نمونۀ دیگ

خالِق ناصری می َفرماَید: 
َ
خواجۀ طوسی َدر أ

ت، که َســگی یا  ِکِب َبهیمه ای بُقّوَ » ... َمَثــِل َمــرُدم با این ســه َنْفس چون َمَثِل ِإنســانی ُبــَود را

ِب صید بیرون آَیند ... «12.
َ
یوزی با او راِکب ُبَود، و َدر َطل

َدر َترَجمۀ ُجرجانی آمده است:

و َفْهــًدا َخَرَج 
َ
ًبــا أ

ْ
َکل ة ُمــْرِدٍف  ّیَ ِکــٍب َبهیَمــًة قو نُفــس کِإنســاٍن را

َ
 اإِلنســاِن َمــَع ٰهــذه األ

ُ
»... َمَثــل

ًدا ...« )ص 147 (. ُمَتَصّیِ

یافته  که ُمراِد خواجــه را نیک َدر فته، پیداســت 
ُ
گ َکلب )ســگ( یا َفْهد )یوز( ســخن  کــه از »ِإرداِف«  ُجرجانــی 

است.

َدر َدربارهــا و ...، »یوز)َفْهــد(« را بــراِی شــکار َتربیت می َکرَدند و َهنگامی که به شــکار می َرفَتند آن را َبر ُپشــِت 

َاســب َبرنشــانده ُپشــِت َســِر ســوار جای می دادند و َهنگاِم َنزدیک ُشــَدن به شکار َرهایش می ســاختند؛ و این 

رچه َبعِض 
َ
گ ســَترده داَرد13؛ 

ُ
گ شــتگان بازتابی 

َ
ذ

ُ
گ حاِت راِجع بدان، َدر نگاِرشــهاِی 

َ
َمعنٰی و ِإشــارات و ُمصَطل

ُمعاِصران َدر َفهم ِإشاراِت ناِظر بدین َمعنٰی َدروا ُشده اند.

واِبغ که َشــرحی اســت َبر کتاِب  ــواِبغ فی َشــرِح الَکِلم الّنَ َعم الّسَ  َســعدالّدین َتفتازانی َدر کتاِب ُپرُنکتۀ  الّنِ
ً

َمَثال

َدُهَما اهلُل بَرْحَمِتــه - َدر توضیح دربارۀ »َفهد« )یوز(،  واِبغ جاراهلِل َزَمخَشــری - َتَغّمَ وجیــز و بســیار َعزیِز الَکِلِم الّنَ

َفــُه«14؛ که َصریًحا واِضًحا ِإشــاَرت داَرد به همان 
ْ
ِکُب َخل ــباِع مــا ُیرِدُفُه الّرا از ُجمله نوشــته اســت: »ُهَو ِمَن الّسِ

که  ــواِبغ -  َعم الّسَ نشــاندِن یــوز َبــر َترِک َاســب )از َبراِی َصْید و در شــکارگاه(. لیک طابــِع َطبِع ِنســَبًة َجدیِد الّنِ

ی را  ، َمضموِن ِإشــاَرِت و غِزشــهاِی چشــمگیر داَردـ 
َ
العــی اســت و در َطبــِع ایــن کتاِب َنفیس ل َکم اّطِ َشــخِص 

که به  که َارِزِش َنقــِل َتفصیلی َهم َنداَرد. خالصــه، این  فته و بافتــه15 
ُ
گ َدرَنیافتــه و َدر حاشــیه َرْطــب و یاِبســی 

یلــی َبــس َبعیــد ِاحِتمال داده اســت ُمراد از »َفهد« َدر اینجا »میخ« باَشــد!!! )... و این ِاحِتمالی اســت که  تأو

ْتَمند سیخ می ُکَند!(.  هلّیَ
َ
موْی َبر َتِن خواَنندۀ أ

فته 
ُ
گ ِر َصحیحی از این َمقوله َنداشته و ِلذا بیراه  هِل کتاِب َتفتازانی َتَصّوُ

َ
رچه پیداست که طاِبِع ناأ

َ
گ َغَرض، 

ْ
ال

10 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 75، س 5، و: ص 77، س 23 . 
رده است. که رمِز »صح« نیز داشته، به َمتن می آَو ح باید »و مرجّوُ الّصلح« را  11 . َدر اینجا، به عقیدۀ َمن، ُمَصّحِ

م ُافتاده بود، با رمِز »صح« َدر حاشــیه 
َ
ِکتاَبِت َمتن از َقل راِن َقدیم )و البّته َنه همۀ ایشــان( اســت که آنچه را َدر 

َ
یســگ ْیهاِی شــناختۀ بســیاری از رونو از خو

رَدند. می آَو
ِعلُم ِعنَد اهلل.

ْ
صِل عباَرت به َمتن ُبرده َشَود؛ و ال

َ
ی الّظاِهر از همین مواِرد بوده است و جای داشته با توضیح و َتنبیه در هاِمش، أ

َ
این مورد نیز َعل

12 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 78.
ْجَرـ، 

َْ
َمثوَبَة َو األ

ْ
ــُه ال

َ
 ل

َ
ْجَزل

َ
ٰی و أ

َ
َقــُه اهلُل َتَعال

َ
13 . َدر ایــن بــاره،ـ  از ُجملهـ  یادداشــتهاِی فاِضلنۀ دوســِت َمتْن ِپژوِه داِنشــَوَرم، ُاســتاد َعلِی َصَفرِی آْق َقلعهـ  َوّف

دیده شود َدر:
رۀ دوم، س 4، ش 35، مهر و آباِن 1388  رۀ دوم، س 2، ش 17 و 18، َبهَمن و ِاســَفنِد 1386 هـ.ش.، ص 12؛و: همــان، دو ــه(، دو

ّ
ُگــزاِرِش میــراث )مجل

هـ.ش.، ص 24. 
َفندی، القاِهَرة: َمطَبَعة واِدی الّنیل، 1286 و 1287هـ.ق.، 

َ
بوالّسعود أ

َ
ْفتازانّی، قاَم بَتصحیِحه: أ واِبغ، َسعدالّدین الّتَ واِبغ فی َشرِح الَکِلم الّنَ َعم الّسَ 14 . الّنِ

ص 7. 
ک األســود، الّدار  َقُه: جا

َ
فتازانّی، َحّق َمْخَشــرّی(، َســعدالّدین الّتَ بی القاِســم الّزَ

َ
واِبغ أل واِبغ )شــرح کتــاِب الَکِلِم الّنَ ــواِبغ فــی َشــرِح الَکِلم الّنَ َعــم الّسَ 15 . الّنِ

ة، ص 13. الِعلمّیَ
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کــه َدر آن َتســاُمحی آشــکار  ردانیــده اســت؛ 
َ
ــة َعجیَبــة« َبرگ »خاصّیَ

کــه می بینیــد -  ــِب َنَظــر می ُکَنــد. ِإدامــۀ ِعبــاَرت را نیــز - ُچنــان 
ْ
َجل

َکرده است. َتلخیص 

یم: ِإجاَزت َفرمایید تا نمونه ای دیگر بیاور

خالِق ناصری می َفرماَید: 
َ
خواجۀ طوسی َدر أ

فــت: بیشــتِر مردمــان را چنــان 
ُ
گ ل  ّوَ

َ
» ... َحکیــِم أ

فعــاِل َجمیل می ُکَنند 
َ
ِت أ می بینــم که دعوِی محّبَ

ــِل مؤونتــش با معرفــِت فضیلتش ِإعراض  و از َتَحّمُ

ن 
ُ

می نماَینــد تــا کســالت و بطالــت َدر ایشــان َتَمّک

و  ایشــان  میــاِن  نیســت  َفرقــی  آنــگاه  و  می یاَبــد، 

ــِت فعِل َجمیــل و معرفِت  کــه به َمَحّبَ میاِن کســی 

فضیلتش موسوم َنُبَود ... «17.

َمعِرَفــِت  َعلٰی َرغــِم  َیعنــی:  گویــا   »... فضیلتــش  معرفــِت  بــا   ...«

تش. 
َ
َفضیل

َدر َترَجمۀ ُرکُن الّدیِن ُجرجانی آمده است:

الّنــاس  کثــر 
َ
أ َری 

َ
أ ِإّنــی  ل:  ّوَ

َ
األ الَحکیــم  قــال   ...«

ــة و ُیعِرضــوَن َعــن 
َ
فعــاِل الَجمیل

َ
ــَة األ عــوَن َمَحّبَ

َ
َیّد

ِل َمؤوَنِتها حّتٰی ... )إلخ(«  ِتهــا و َتَحّمُ
َ
َمعِرَفــِة َفضیل

)ص 146 (.

کــه ُجرجانــی »... بــا معرفــِت فضیلتــش ...« را بُدُرســتی  پیداســت 

فته است18.
ُ
گ ر 

َ
َدرنیافته و چیِز دیگ

یک نمونۀ پیِش پاُافتاده َتر َعرض می ُکَنم:

خالِق ناِصری می َفرماَید: 
َ
خواجۀ طوسی َدر أ

بــه درختــی  یــدن  أثنــاِی دو َدر  کــه  ُبــَود  گاه  »... و 

ک  هولنــا آبــی  یــا  جــرف  رودی  یــا  خاِرســتانی  یــا 

َرَسد...«19.

َدر َترَجمۀ ُجرجانی آمده است:

ثنــاِء َخْبطها و اضطراب 
َ
ّبمــا َعَرَض لها فی أ ُر »... و

و غیُرها من 
َ
و ِبئــٌر أ

َ
و َشــْوٌک أ

َ
و َنْهــٌر أ

َ
حرکاتهــا َشــَجَرٌة أ

اآلفات ...« )ص 148(.

کــه َدر ُمطاَبَقــِت َترَجمــه با َمتن جاِی ُســَخن َهســت و  روَشــن اســت 

17 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 78.
میر نیز َبر ِفْقرۀ یادُشده دیده َشَود.

َ
18 . حاشیۀ ُاستاد ل

19 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 78 و 79.

و نوشــته اســت، آن َمضمون َنزِد ُقَدما َمعروف و َمشــهور بوده و دیدیم 

یافته است. که ُجرجانی َهم َمقصوِد بیاِن خواجۀ طوسی را نیک َدر

هِی  صیرّیَ خــالِق الّنَ
َ
ر، َدر األ

َ
یافتهــاِی روَشــن و روَشــنگ از اینگونــه َانَدر

َکرد. ُجرجانی - َرِحَمُه اهلل ـ، اینجا و آنجا ُسراغ می َتوان 

ــر َبــر َسرَســرٖی خوانِی ُجرجانی 
َ
گ کــه َا َدر ُمقاِبــل، َمــواردی َهــم َهســت 

ُکنیم، از َطریِق ِإْنصاف ِاعِتساف َنَکرده ایم. َحمل 

یک نمونۀ سادۀ پیِش پاُافتاده َعرض می ُکَنم:

خالِق ناصری می َفرماَید: 
َ
خواجۀ طوسی َدر أ

ر 
َ
تی دیگ صحــاِب فلحــت خاصّیَ

َ
» ... و َبعضــی أ

کرده انــد درخــِت ُخرمــا را از َهمــه َعَجب تــر، و  یــاد 

کــه میــل می کند  کــه درختــی می باشــد  آن آنســت 

شــن هیــچ درختی 
ُ
بــه درختــی تــا بــار نمی گیرد از گ

شــن آن درخــت، و ایــن خاصیــت 
ُ
گ دیگــر ُجــز از 

نزدیکســت به خاصّیِت ألفت و عشــق که در دیگر 

حیواناتست. ... «16. 

َدر َترَجمۀ ُجرجانی آمده است:

ة َعجیَبة و  هــا َبعُض الَفّلحیــن خاصّیَ
َ
»... و َذَکــَر ل

شــخاِصها شــخص ل َیحِمل 
َ
ّنه قد یوَجد فی أ

َ
هَی أ

ــن ِلمــا َبیَنهمــا من َشــَبه العشــق   مــن َفْحــٍل ُمعّیَ
ّ

ِإل

شخاِص الحیوان. ...« )ص 115 (.
َ
کبعِض أ

می نویَسم:

صحاِب فلحت« روَشــن 
َ
ُمراِد خواجۀ طوســی از »أ

که  َکســانی  مــاِی َفــّنِ َفلَحت و 
َ
اســت. َیعنــی: ُعل

ِکتــاب نوشــته اند یا - به َهــر روْی -  َدر ایــن زمینــه 

راْیَمنــد بــوده و ِإظهــاِر َنَظری َکرده انــد. می دانیم که 

یــِر  یــا ز ُقَدمــا، »کتــاب الَفلَحــه« داشــتند  َبعــِض 

م َفرسوده بودند. َهرآینه، 
َ
یِن دیگر َدر این باره َقل عناو

صحاِب 
َ
ُمْســَتْبَعد اســت کــه َمقصــوِد خواجــه از »أ

بــا  باَشــد.  بــوده  عــادی  رزاِن«  »کشــاَو فلحــت«، 

ایْن َهمــه، ُجرجانــی نوشــته اســت: »الَفّلحیــن«؛ 

هی  یْک َتِر عبــاَرت هیــچ َتَوّجُ یــا بــه َمعنــاِی بار گو و 

َنَکرده است.

تــی ... از َهمــه َعَجب تــر« را بــه  َدر َهمیــن ِفْقــره، ُجرجانــی، »خاصّیَ

16 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 60.
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ُکَنــد و به جاِی  صیرّیهِی ُجرجانی را بازشناســی  خــالِق الّنَ
َ
ِکتــاب األ

ســتردۀ َتباهی آفریــن َدر َمتــن و ویرایِش َنــّصِ موجود بر پایۀ 
ُ
گ ِف  َتَصــّرُ

گونه  َقواِعِد زبانِی َمدَرسی، این َمواِرد را به عنواِن ویژگیهاِی زبانِی آن 

کــه ُجرجانــی و ُشــماری از َهْمروزگارانش داشــتند -  از َعَربٖی نویســی 

یِخ  صیــل َهم َهســت و نمــوداِر َبْهره و ُبْرهــه ای از تار
َ
و َدر َمقــاِم خــود أ

فی نماَید )نمونه را،  ِن ُمَســلمانان ـ، حفظ و ُمَعّرِ
ُ

َعَربٖی نویســی َدر َتَمّد

َسنج: ص 88(.

ُجرجانــی  ُرکُن الّدیــِن  َعَربٖی نویســِی  کــه:  بدیــن  داِنشــَورانه  ــِه  َتَوّجُ

ثیِر َزمان و َمکاِن ویژه َپدید آمده و 
ْ
که َتحِت َتأ ُمخَتّصاِت خود را داَرد 

خالِق ناِصرِی خواجه َنصیر نیز َهست، 
َ
َحّتٰی زیِر سایۀ سنگیِن َمتِن أ

و ُزداِیــِش ایــن ُمخَتّصــاِت زبانــی از َمتــِن ُجرجانــی، "َتحریــِف" متن 

کاِر ُبُزرگی اســت  اســت، نــه "َتحقیِق" َمتــن )نگر: صص 78 - 89(، 

َسف - دور از َجناب! - 
َ
َکرده ؛ و َمَع األ میر َدر این َتصحیح 

َ
که ُاستاد ل

که داَنم  َجماَعِت ُپرُشماری از خْیِل َانبوِه "چاَپندگاِن" ُتراث - ُچنان 

ْه داده  است /  َکرده و َتَوّجُ ْه  میر َهم بدان َتَوّجُ
َ
و دانی! )و خوِد ُاستاد ل

َسنج: ص 79( - از آن بویی َهم َنُبرده اند!!!

میــر بُدُرســتی کوشــیده  اســت تــا میــاِن ُمْخَتّصــاِت َزبانــی و 
َ
ُاســتاد ل

ُمْخَتّصــاِت َرســُم الَخّطِی َمتــن نیــز َتفکیــک قاِئــل َشــَود )َســنج: ص 

کــه َوظیفــۀ  78 و 79( و َدر عْیــِن ِحفــِظ ویژگیهــاِی َزبانــِی َمتــن - 

ری اســت از »ژرف«، 
َ

یخــِت دیگ کــه ر از ُجملــه َترَجمــۀ واژۀ »َجــرف« 

که  یکَســره از خامــۀ َترُجماِن دیرینه روز ُفروافتاده اســت. ... شــگفتا 

ِر »ژرف«(، از َبراِی َبرخی از َهْمروزگاراِن 
َ

یخِت دیگ این واژۀ »َجرف« )ر

که در َفرَهنِگ بزرِگ ُســَخن  ردیده اســت؛ آنســان 
َ
گ غِزش 

َ
ما نیز مایۀ ل

خــالِق ناِصــری را َبــد خوانــده و شــاهِد واژۀ تــازِی 
َ
َهمیــن عبــاَرِت أ

خــالِق ناِصرِی ویراســته با 
َ
»ُجــُرف« ِانگاشــته اند20 و البّتــه بــه همان أ

که َدر َتعلیقاتش21 توضیح  َکرده اند  َهنبازِی ُاســتاد میُنوی نیز ِإرجاع 

گرفته اســت تــا َمبــادا خواَننده »َجــرف« را با  کافــی صــورت  و َتنبیــِه 

ُکَند!!! ط 
ْ
»ُجُرف« َخل

٭
فت: 

ُ
گ باَیَدم 

که َهم از  ِکتابی َبْختیار بوده اســت  صیرّیه، خود،  خالِق الّنَ
َ
ِکتاب األ

یالی جان بــَدر ُبرده و 
َ
ّیــام و ل

َ
دســتُبردهاِی روزگاِر ُپرآشــوب و َتطــاُوِل أ

یخته هاِی  کاردان و َخدوم ُافتاده است که ر حی  َهم به َدسِت ُمَصّحِ

شتگان را َارج می ِنَهد و آسانگیری و َسُبکساری را َدر َمذَهِب 
َ

ذ
ُ
گ ِم 

َ
َقل

ــع َمحظور می شــماَرد و َدر َتصحیــح و ِإحیاِی این َمتن  َتحقیــق و َتَتّبُ

َکشیده است.  نیز َزحَمِت بسیار 

ٰی ِلما 
َ
َقُه اهلُل َتعال

َ
میر - َوّف

َ
کاِر ُاستاد ل َبدیْع َترین و ستاِیْش برانگیزترین 

ُیِحــّبُ و َیرَضــٰی - َدر این َتصحیــِح بغاَیت َمرغوب و َتحقیِق بســیار 

ِه واِقْع بینانه و عاِلمانۀ اوســت به ســاختاِر زبانِی  َمطلوب، َهمانا َتَوّجُ

صیرّیهِی ُجرجانی. خالِق الّنَ
َ
َمتِن ِکتاب األ

میر، به جاِی آن که ماَننِد »کلیشه«اندیشاِن عرصۀ َتصحیح، 
َ
ُاستاد ل

َغــِت 
ُ
ِکتــاِب َرســمِی َصــرف و َنحــِو َمرســوم و چنــد َفرَهنــِگ ل َچنــد 

َدِم َدســتی را پیش بَکَشــد و هرجــا َدر متِن ُجرجانی چیــزی َبرخالِف 

م َبرگیــَرد و َمتن را 
َ
َغِت َمدَرســی دیــد، َبرفور َقل

ُ
َهنجارهــاِی َدســتور یا ل

ُکَنــد، بدیــن ُنکتــۀ بســیار  ْت ُزدایــی - 
َ
صال

َ
َدســْتکاری - و َدر واقــع: أ

زوًما َبر َوفِق هنجارهاِی 
ُ
که َمتِن ُجرجانــی، ل َکرده اســت  ُمِهم ِالِتفات 

َغــت َپدیــد نیاَمده اســت، بلکــه َدر ِبســَتِر َمّواج و 
ُ
َمدَرســِی َدســتور و ل

ی - و به َتعبیری »زبــاِن عربِی میانه« )ص 89(  َســّیاِل زبــاِن روزگاِر و

نــده اســت از »ِانِعطاف و 
َ
گ و نــه َمدَرســی - َشــْکل گرفتــه اســت که آ

َتْغییرپذیری و نایکَدستِی َنحوی« )ص 89(.

میر کوشــیده اســت 
َ
یَکرِد َصحیح و داِنشــَورانه، ُاســتاد ل بــا َهمیــن رو

َغــوی و َغراَبــِت َدســتوری و واژگانِی موجــود َدر َمتِن 
ُ
تــا َمواِرِد ُشــذوِذ ل

نَوری، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 
َ
20 . نگر: َفرَهنِگ بُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر َحَسِن أ

1381 هـ.ش.، 3 / 2122.
21 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 369 و 370.



»ِخان»ِأ»لخَأ» «ی ک»َرد   أن»ه  »هخاج یز ت یج

سالبیستونهــم،مشـارۀششم،بهمنواسفنـــــــــــد961741397

ر: 
َ

مرِو َرســُم الَخّط َمحدود ســاَزد )نگ
َ
فات و َتعدیالِت خویش را به َقل ح اســت ـ، َتَصّرُ ُمناَقَشــْت ناَپذیِر َهر ُمَصّحِ

غــِزش و َتْخلیط ُدچار می َشــَوند و گاه از 
َ
ص 82(. ایــن، چیــزی اســت که بســیاری از طاِبعــاِن ُمتون َدر آن به ل

ِر َصحیح و روَشنی َنداَرند. صِل َمقولۀ این َتفکیک َهم َتَصّوُ
َ
أ

َکرد. میر الَبّته می َتوان ُمناَقَشت 
َ
َدر پاره ای از َبرداشتهاِی ُاستاد ل

م داده و 
َ
میــر، »حــذِف َهمزۀ آخر« را یکــی از ویژگیهاِی »رسُم الَخّطـ«ـــِی َزبــاِن َعَربِی میانــه َقل

َ
نمونــه را، ُاســتاد ل

َکِلماتی چون »حیا« / »حیاء« و »ســخا« / »ســخاء« و »ُنشــو« / »ُنشوء« را "رســُم الَخّطی" شمرده اند  رســانِی 
َ
ِدگ

زوًما ُچنین نیست.
ُ
که ل ر: ص 83(؛ حال آن 

َ
)نگ

مه - زاَدَها اهلُل َتعالٰی َشــَرًفا و 
َ

هِل حجاز، بویژه ُقَریش َدر َمّکۀ ُمَعّظ
َ
َمعروف و َمشــهوِر َزباْندانان اســت که لهجۀ أ

َتعظیًما ـ، همانا به َتسهیِل َهمزه مایل بوده است.22

هجه هاِی َقباِئــل، َدر ِقرائاِت ُقرآنی َهم به َدســت 
َ
هــِل َفــن، نشــانه هاِی َتســهیل یا َحذِف َهمــزه را به َتناُســِب ل

َ
أ

داده اند.23 

دا« )ص 73( هم، این  ُه و َغّرَ
َ
ی َعلی صاِحِبِه َرّبُ الَسما / ما ناَح طائٌر ل

َّ
باری، َاز َهمین َدر، َدر باِب بیِت »َصل

ر: 
َ

م داده است )نگ
َ
ماء"، از باِب َضروَرت / ِاقِتضاِی ِشعری َقل ما" را، به جاِی "الّسَ میر، َضبِط "الّسَ

َ
که ُاستاد ل

ــماء"، َدر َوزِن این بْیت جایی َنمی َتواَند داشــت؛  َهمان ص، ح 9(، ُدُرســت به َنَظر َنمی َرَســد. ... آری، "الّسَ

ما" َدرآورده باَشد؛  یخِت "الّسَ َکرده و به ر کوتاه  ماء" را  که َضروَرت / ِاقِتضاِی ِشعری، "الّسَ لیک ُچنان نیست 

ما" به خودِی خود َدر زباِن تازی َروایی داشته است و داَرد. یخِت "الّسَ بلکه ر

فاِضــِل َمتْن ِپژوهــاِن روزگاِر مــا نیــز از َهمین چشــم انداز َدر َضبِط َنــّصِ ُمتون َطریــِق ِاحتیاط پیموده 
َ
َبرخــی از أ

د  ت شــناخته اند. نمونه را، َســّیِ و َتخفیــف / َتســهیل / َحــذِف َهمــزه را بــه َمثاَبِت یک پدیدۀ زبانی به َرســمّیَ

ریف 
َ

َعَنا اهلُل ِبَبقاِء ُوُجوِدِه الّش درضا ُحَسْینِی َجاللی - َمّتَ د ُمَحّمَ مه آیةاهلل َسّیِ
ّ

قین، َعال ُمَدّقِ
ْ
قین و َسَند ال ُمَحّقِ

ْ
ال

کنُس الِفَنا، و  نٰی، و  ثورۀ »ترُک الّزِ
ْ
میِن  َمنســوب به خواجۀ طوســی24، ذْیِل َمأ ـ، َدر َتحقیِق رســالۀ آداب الُمَتَعّلِ

غسُل اإِلَنا، َمْجلبٌة للِغنٰی« َمرقوم داشته است: 

َغُة ُقَریش فی َتخفیِف الَهمَزة.«25.
ُ
جع و هَی ل ی الَقصر، ِرعایًة ِللّسَ

َ
َکِلَمَتی "الفنا و اإِلنا" َعل بَقینا 

َ
»... و قد أ

میر:
َ
ردیم به َبرداشتهاِی ُاستاد ل

َ
بازگ

کــه آن را َهم  لِف َمقصوره« اســت َدر َضبــِط »َتقویها« به جــاِی »َتقواها«؛ 
َ
ــر، آَورَدِن »یــاء« بــه جــاِی »أ

َ
نمونــۀ دیگ

ــر: ص 85(؛ و َتواَنــد بود که ُچنین َنباَشــد؛ ُچنــان که َدر 
َ

َخّطی" شــمرده اند )نگ
ْ
رســانِی "َرســُم ال

َ
میــر ِدگ

َ
ُاســتاد ل

یاِن دیرینه روز  زاِرِش َمناِبِع ُمعَتَبِر َقدیم، ُشــماری از قار
ُ
گ َهَمَهــا ُفُجوَرَها َوَتْقَواَهــا﴾ )س 91، ی 8(، به 

ْ
ل

َ
َکریمــۀ ﴿َفأ

ة،1996 م.، ص 105 و 106؛و ... . یة: دار الَمعِرَفة الجاِمعّیَ ة، الّدکتور َعبده الّراِجحی، اإلسَکنَدر ة ِفی الِقراءاِت الُقرآنّیَ ر: الّلَهجات الَعَربّیَ
َ
22 . نگ

ة،1996 م.، صص 97 ـ 108. یة: دار الَمعِرَفة الجاِمعّیَ ة، الّدکتور َعبده الّراِجحی، اإلسَکنَدر ة ِفی الِقراءاِت الُقرآنّیَ 23 . َسنج: الّلَهجات الَعَربّیَ
ه ـ، بسیار َضعیف، َبل بظاِهر باِطل است. َس ِسّرُ 24 . ِنسَبِت این ِرساله به خواجۀ طوسی ـ ُقّدِ

می َکرده اســت، 
َ
خالِق َدفَتِر َتبلیغاِت ِإســلمِی حوزۀ ِاصَفهان )ش 1( َدر باِب َهمین ِرســاله َقل

َ
ۀ أ ّ

تی که َدر َمَجل
َ
، ســالها پیش، َدر َمقال راِقمـ  َعَفا اهلُل َعْنهـ 

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
در این باره بَشْرْح خامه َفرسوده؛ و َدر اینجا حاَجتی به َتکرار نیست؛ َو ال

ــالخواجه(، َتحقیق  د بن الَحَســن الَمعروف بـ:ـ  د بن ُمَحّمَ ق َنصیرالّدین الّطوســی )ُمَحّمَ ــی[ اإِلمام الُمَحّقِ
َ
میــن، ]الَمنســوب ِإل ِکتــاب آداب الُمَتَعّلِ  . 25

ٰی َفَرَجه ـ، 1416 هـ.ق.، 
َ
لَ اهلُل َتَعال ِکتابخانۀ َمدرســۀ ِعلمّیۀ ِإماِم َعصر ـ َعّجَ دِرضا الُحَســْینّی الَجللّی، ط: 1، شــیراز: ِانِتشــاراِت  د ُمَحّمَ ــّیِ و توثیق: الَسّ

ص 145، هاِمش. 
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کارُبرِد »َتقوٖی« به جاِی »َتقوٰی« َمشهورَتر از آَنست  َدِب کهِن پارسی27 نیز 
َ
»َتْقَواَها« را به ِإماله خوانده اند26؛ و َدر أ

که حاَجت به یادآوری داشته باَشد. 

َکشــید؟!«29. ... َمْن َبنده الَبّته  َکرد؛ لیک »ســخن بین28 درازی چه باَید  از اینگونه ُمناَقشــات باز َهم می َتوان 

میــر َهْمســوی و َهْمــرای نیســَتم و َدر َبرخــی از ُجزئّیاِت 
َ
فــاِت ُاســتاد ل بــا پــاره ای از َتحلیلهــا و خواِنشــها و َتَصّرُ

ری داَرم - که خوض َدر َتفاصیِل آن از حوَصلۀ این َمقال 
َ

َبرداشــتهاِی ایشــان از آن »َزباِن عربِی میانه« َنَظِر دیگ

طواِر »زبان«، صاِدقانه می ســتایم و 
َ
دوار و أ

َ
زارِد َحــّقِ أ

ُ
گ َکْم َنظیِر ایشــان را َدر  یَکرِد  صِل رو

َ
بیــرون اســت ـ؛ لیــک أ

عیاِن َتصحیح بیکباره از آن عاری اند! - 
َ

کار می ُکَنند30 - و بســیاری از ُمّد که َدر  عاده ای 
ْ
َبر َشــّمِ زبانِی فوَق ال

آَفرین می خواَنم.

حاِن َنَظرَورِز راْیَمند نیز َدر زمانۀ ما، پنداری ُمتون را َبر ُبنیاِد زباِن َفرضی و َمفروضاِت  فانه َبرخی از ُمَصّحِ ّسِ
َ
ُمتأ

زبانی َتصحیح می ُکَنند؛ و این، َدر نگاِه دیده َوراِن ُخرده بین، از َارِج ِاهِتمامشان می کاَهد.

کاِر َتصحیِح َمتِن شــاهنامه خویشَتن را َدر داِم َانبوهی  که َدر  شــاهنامه ِپژوهی ناْمدار و باِاعِتبار را می شناَســم 

کــه َدر این دستنوشــت یا آن  نــده اســت و جــاْی جــاْی َضبطهــاِی َغریبــی را 
َ

از َهمیــن َمْفروضــاِت زبانــی َافگ

َکرده و َبرچیده، به پاِی ِفردوســی و شــاهنامه  دستنوشــت یافته یا آنچه را از َمتنهاِی فارســِی میانه و ... ُســراغ 

َکرده تا  ذاشــته و بارها و بارها َضبطهاِی موجوِد ُنَســِخ شــاهنامه را از راِه "َتصحیِح قیاسی" و ... از میدان بَدر 
ُ
گ

که زباِن ِفردوسی اش می پنداَرد - و نیست ـ، َنزدیک ساَزد!  شاهنامه را به زباِن َمفروضی 

ند و 
َ
گامهائــی ُبل کــه َدر َتصحیــِح َمتــِن َنْهُج الَبالغه ِی َشــریف  َعَربٖی دانــی ِمْفضــال و ُنکتــه دان را می شناَســم 

ُکَهــن و ُمعَتَبِر آن  رســانیهاِی َدستنوشــتهاِی 
َ
ِب ِدگ

َ
غل

َ
َکــرده، َولــی أ َارجَمنــد َبرداشــته اســت و کاری کاِرســتان 

گوِن َمشــهود َدر ُنَســخ و ُوجوِه  ــذارِی ُحروِف ُمضارعــه و ِقراَئتهاِی ُمحَتَمِل گونا
ُ
کتــاِب َجلیــل را َدربــاِب ُنقطه گ

صِل 
َ
َکثیری از ایــن ُوجوه را به أ ِإعرابــِی ِإظهارُشــده َدر َدستنوشــتها، بیکبــاره ُمْهَمل ِنهاده و ِاحِتماِل بازگشــِت 

کَثِر ُنَســخ" یا "قوِل َمشــهوِر" ُنحاة 
َ
گرفته و َبر َنهــِج "أ رضــاه - نادیــده 

َ
َتدویــِن َشــریِف َرضــی - َرضــَی اهلُل َعْنــُه َو أ

َغویــان ُســلوک نمــوده اســت، و َهرَچنــد َمتنی پیراســته به َدســت داده، موْی بٖینــان را َدر ِاعِتماد َبــر َتحقیِق 
ُ
و ل

ــِد ِإقباِل الهوری: - »هزار بادۀ  مه ُمَحّمَ
ّ

ْی خارخــاری َبرجاســت، و ُچنین می نماَید که - به قوِل َعال شایســتۀ و

که َدر  رسانیهاِی ُنَسِخ َنهُج الَبالغه بوده است 
َ
َدبی و زبانِی َفراوانی َدر ِدگ

َ
ک است« و َظراِئِف أ ناخورده َدر َرِگ تا

حَمد ُمختــار ُعَمر، ط: 2، 
َ
ـ  الّدکتــور أ شــَهِر الُقّراء(، الّدکتور َعبدالعال ســاِلم ُمکــَرمـ  و

َ
ــة )مــع ُمَقّدمــٍة فی الِقــراءات و أ 26 . نگــر: ُمعَجــُم الِقــراءاِت الُقرآنّیَ

ْیت، 1408 هـ.ق.، 8 / 160. ْیت: َمطبوعات جامَعِة الُکَو الُکَو
ه(. صیرّیَ خالِق الّنَ

َ
زگاِر َتحریِر ِکتاب األ َعهد است به رو

ْ
27 . از ُجمله َدر ِشعِر خواجۀ شیراز )که بسیار َقریُب ال

28 . بین = به این.
29 . ِفردوسی.

َرم. ِح ُمتوِن َقدیم را َفرا یاد می آَو ت "هاِی یک ُمَصّحِ ْهلّیَ
َ
یم، یکی از بایسته َترین "أ میر ُسَخن می گو

َ
30. َوقتی از »َشّمِ زبانِی« آقاِی ل

زیِر ِاشِتغال به َتصحیِح ُمتون است.
ُ
گ ت به آن، از لوازِم نا گاهی از »زبان« و َحّساسّیَ ح با »َمتن« َسر و کار داَرد و »َمتن« َپدیده ای زبانی است. َپس آ ُمَصّحِ

َدبی"ِی 
َ
که به َتصحیِح "متوِن أ َرســت  َکســانی َضرو ِت زبانی َبراِی  گاهی و َحّساســّیَ این ُنکتۀ بســیار بســیار ســاده را بســیاری َدرنمی یاَبند و می پنداَرند آ

بانی اســت و ُمِهْم تر این که چون  یخی، َفلَســفی، ِطّبی، ...، به َهــر روْی، َپدیده ای َز ند که َمتن َهرچه باَشــد، تار
َ
ــح اشــتغال داَرنــد. اینــان غاِفل

َ
ُمصَطل

گرِو داِنش و آزمودگی است. که َدر َهَمگان نیست و َدر  َبد 
َ
زیر َبصیَرتی می َطل

ُ
گ یخی زاده ُشده است، مواجهه با آن بنا باِن تار بان و َز یِخ َز َدر ِبسَتِر تار

بان که َدر َمتن بازتافته است، ِالِتفاتی َسزاَینده داَرد  یخِی َز راِت تار ِت واژگان و َتَطّوُ ّیَ باِن" َمتن و ُهو حی است که به "َز میر، ُمَصّحِ
َ
ر نُیفتیم. ... آقاِی ل ُپر دو

فتار و َحواشِی ِپژوِهشیانه اش َتوان دید.
ُ
و نمودهاِی این ِالِتفات و ِاهِتمام را َدر جاْی جاِی پیشگ

یَکرِد  َرند تا نمــودی از رو
َ
کــه َبر واژۀ بظاهر پیِش پاُافتادۀ »الَخجالة« )ص 139 ح 4 ( نوشــته اســت، بنگ َیندگان به حاشــیه ای  نمونــه را، َبَســنده اســت جو

رَدد.
َ
گ ه َبر ایشان َپدیدار  صیرّیَ خالِق الّنَ

َ
ِح ِکتاب األ گاهانه و واژه اندیشانۀ ُمَصّحِ زبان آ

ه، باَید َسرَمشِق َهمۀ َکسانی َقرار  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
ِکتاب األ میر و نوِع َتحشیه و َتحقیِق ایشان َدر چاِپ 

َ
رانۀ ُاستاد ل

َ
بینانه و َسنِجشگ یْز ماِن َمن، شیوۀ ر

ُ
گ به 

شتگان را از ُمتون ِانِتشار می ِدَهند. 
َ

ذ
ُ
گ که َترَجمه هاِی  گیَرد 

میر و آشــنائِی بیشتر با ُنکته بینی هاِی طاِبِع ِمفضاِل 
َ
َغوی و ســاختارِی َمتِن َترَجمۀ ُجرجانی َبر َدســِت ُاســتاد ل

ُ
ر از َتحلیِل زبانی و ل

َ
از َبراِی نمونه هائی دیگ

ر: ص 87، ح 1؛و: ص 94، ح 5 و 6؛و: ص 115، ح 1.
َ
ه، نگ صیرّیَ خالِق الّنَ

َ
ِکتاب األ
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خالِق ناِصری این است:
َ
َدر أ

بســــــــــتاَند َچــــــــــرخ  خویــــــــــش   دادۀ 

ماَنــــــــــد31  جــــــــــاودان  اهلل  نقــــــــــِش 

یــدان« َضبط  کتــاِب ُجرجانی بــه جاِی »جــاودان«، »جاو َدر ُنســخۀ 

میر نیز َهمان نویِســش را َدر متن )ص  273 ( 
َ
ُشــده اســت و ُاســتاد ل

فته را یادآور ُشده و نوشته 
ُ

رســانِی پیشــگ
َ
کرده و َدر حاشــیه ِدگ ِحفظ 

که َدر َمعنی َتفاوتی نمی ُکَند.  است 

میر اســت؛ َدر َمعنــاِی این دو َضبــط َتفاُوِت 
َ
َحــق به َدســِت ُاســتاد ل

َضبــِط  بــا  َهســت.  بْیــت  ــِت  موزونّیَ َدر  لیــک  نیســت؛  ُمعَتناِبهــی 

یــدان« َانَدَککی  »جــاودان« َوزِن بْیت ُمســَتقیم اســت؛ لیک بــا »جاو

ناَهموارِی َوزنی ُرخ می نماَید.

کــه چــرا ایــن نویِســِش  گرفــت  میــر ُخــرده 
َ
کنــون آیــا باَیــد َبــر ُاســتاد ل َا

کرده و آن را َتبدیل َنَکرده اســت؟  ناَهمواری آفریــن را َدر َمتــن ِحفــظ 

مــاِن َبنده: خْیر! جــاِی ُچنین ُخرده گیری نیســت. ... چرا؟ 
ُ
گ ... بــه 

... چــون یــک ُچنیــن ناَهمواری هــاِی ُجزئــِی َعروضــی َدر ُمتــوِن آن 

که خاستگاِه این ناَهمواری،  َکم نیست و هیچ دور نیست  روزگاران 

ر، َبعید نیست 
َ

خامۀ خوِد ُرکُن الّدیِن ُجرجانی باَشــد. به عباَرِت دیگ

یدان« نوشــته  خــوِد ُرکُن الّدیــِن ُجرجانــی بــه جــاِی »جــاودان«، »جاو

باَشــد. َحّتــٰی َبعیــد نیســت ُرکُن الّدیــِن ُجرجانــی ماَننــِد شــماری از 

هــِل ِعلــم" از ِنعَمــِت َتشــخیص و َتمییــِز مــوزون و نامــوزون 
َ
ــر "أ

َ
دیگ

یدان« می نوشــته و  َکْم َبهره بوده باَشــد. نیز دور نیســت ُجرجانی »جاو

گونه ای می خوانده باَشــد که  َدر َمقــاِم خوانــَدن بــا نوعی َتخفیف بــه 

کــه ُچنین ناَهمواری هــاِی َعروضی  رَدد. آنان 
َ
گ بــه »جاودان« َمقــرون 

کــه هیچیــک از این  را َدر ُمتــوِن َقدیــم َبرَرســیده اند، نیــک می داننــد 

کــه به َعرض َرســانَدم َچندان ُمســَتْبَعد نیســت، و بویژه  ِاحِتمال هــا 

ُکَهن َنظاِئر و َشــواِهدی داَرد  َکثیری از َمتنهاِی  کر َدر  ِ
ّ

خیرالذ
َ
ِاحِتماِل أ

َکم نیســت نمونۀ واژگانی که َدر نویِســش به گونه ای هویدا ُشده اند  و 

کــه آن َتفــاُوت َهمانا َوزن یــا قافیۀ  و َدر خواِنــش بــا َانَدَککــی َتفــاُوت 

ُسروده ای را ُمسَتقیم می ساَزد.

خالِق 
َ
آنچه إیراد ُشد، الَبّته ِمثالی بود و َبس؛ و َدر َتصحیِح ِکتاب األ

ه از ُچنین نمونه ها َفراوان است. صیرّیَ الّنَ

ــِر 
َ

کــه َتداعیگ میــر بــا حوَصله َمنــدِی ســتاِیْش َبرانگیزی 
َ
ُاســتاد ُیــپ ل

َبرَدســِت َقــرِن پیــش اســت - و نــه ُشــماری از  عــاِت ُمسَتشــِرقاِن َز َتَتّبُ

خیــر! ـ، َمتــِن 
َ
خاَورِپژوهــاِن بــازاری و "ژورنالیســِت" ُپرَســر و َصــداِی أ
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ردیده ...؛ َبرِخالِف َهمین 
َ
گ ی َمحو 

ّ
ــِق ِمْفضال بکل ِپژوِهــِش این ُمَحّقِ

 نایکدستِی 
ً

ه، َمَثال صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
که َدر َتحقیِق ِکتاب األ میر 

َ
ُاستاد ل

َنحوی را از ُجمله َدر َمقولۀ َتذکیر و تأنیث )َســنج: ص 86 و 87( به 

ِت  ت شناخته است و عینّیَ تی زبانی َدر َمتن به َرســمّیَ َمثاَبِت واِقعّیَ

ِی خود را ُحرَمت ِنهاده و از َسِر ُچنین ناُزکی ها بی اعتنا  َمتِن پیِش رو

ْی تا حدوِد  شــته؛ و َحق به َدســِت اوست؛ و َبر حاِصِل ِپژوِهِش و
َ

ذ
ُ

نگ

َکرد.    یادی ِاعِتماد َتوان  ز

واِقعّیــات  بــه  »مــا  ویــژه ای می گوَیــد:  ُنکته َســنجِی  بــا  میــر 
َ
ل ُاســتاد 

نیازَمندیم، نه به پیش داوری ها« )ص 80(.

که  این ُسَخن، ُسَخِن بسیار ُدُرستی است. ُچنان پیْش داوری هائی 

زوًما تابِع َپَســندهاِی ُنحاِة 
ُ
 الُبد ُجرجانی َدر "َنحِو" نگاِرِش خود ل

ً
َمَثــال

دیرینــه روز بوده و از آنها ُعدول َنمی َکــرده و ُعدولهاِی موجود َدر َمتن 

ماَنت حاِصل ُشده 
َ
راِن بی أ

َ
ف و َدســتکارِی رونویســگ یکَســره از َتَصّرُ

ریزانه و غیِر قابِل ِاعِتماد اســت که َتصحیِح 
ُ
اســت، همان َقدر واقْع گ

قیاســِی َضبطهــاِی شــاهنامه بــه اعتبــاِر َزبانــی َفرضــی و بــا تکیــه به 

ْهگاه َدر ُفــالن و َبهمان 
َ
گ کــه  گوِیشــیی  گونه ای و  نویِســش هاِی شــاّذِ 

ُنسخه ها دیده ُشده است و ...، یا َتصحیِح َمتِن َنْهُج الَبالغه َبر ُبنیاِد 

رسانی هاشان 
َ
ِکتاب و ِدگ زوًما ُنســخه هاِی 

ُ
که ل َنحِو َعَربِی یکَدســتی 

آن را آینگی َنمی ُکَنند.

صیرّیهِی  خــالِق الّنَ
َ
میــر، َدر َمتــِن ِکتــاب األ

َ
َبــر ُبنیــاِد َبرَرســِی ُاســتاد ل

َغوِی 
ُ
ُجرجانــی، ُحــدوِد 175 بــار ُعــدول از َهنجارهــاِی َدســتوری و ل

»زبــاِن َعَربــِی دیریــن« دیــده می َشــَود )َســنج: ص 81(؛ و چیــزی َدر 

ُحــدوِد 98 َدرَصــد از متــِن َترَجمــۀ ُجرجانی بــه »زباِن َعَربــِی دیرین« 

نــگاِرش یافتــه اســت و َنزدیک به 2 َدرَصــِد آن به »زبــاِن َعَربِی میانه« 

کــه َدر  )َســنج: ص 81 و 82(، َیعنــی َهمــان زبــاِن روزگاِر ُجرجانــی 

بســیاری از ُمخَتّصاتــش بــا  »زبــاِن َعَربِی دیریــن« َتفاُوتهائــی نمایان 

داَرد. 

َکرده  میــر، َدر َتحقیِق خود غاِلًبــا ُمحتاطانه َعَمل 
َ
َبر َســِر َهم، ُاســتاد ل

کار َبسته  است و َمرتبه ای از ِاحتیاط و آهستگی را َدر ِحفِظ َنص به 

است که راِقِم این َسطرها بسیار می َپَسنَدد ولی بسیاری از ُمعاِصراِن 

ما زاِئد می داَنند و "وسواس" نام می ِنَهند. 

یک نمونه َعرض می ُکَنم:

خواجــۀ طوســی بْیتی از َحدیقــة الَحقیَقهِی َحکیم َســنائِی َغزَنوی - 

که ُجرجانی َهم  خالِق ناِصری آورده اســت 
َ
ْیه - را َدر أ

َ
ِرْضواُن اهلِل َعل

َکرده. بْیِت َمســطور  ه َنقل  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
َهمــان را، بی َترَجمه، َدر األ



»ِخان»ِأ»لخَأ» «ی ک»َرد   أن»ه  »هخاج یز ت یج

99 174 سالبیستونهــم،مشـارۀششم،بهمنواسفنـــــــــــد1397

کٖیْف َکشــِی ُمسَتشــِرقین و ُمسَتشــِرقات آبــرو می َاندوَزنــد و َرفتارهاِی 

ــر را غاَیِت ُقْصــواِی داِنْش ِپژوهی  عاِجزانــۀ ایــن َجماَعِت قاِصــِر ُمَقّصِ

ک به َطریقۀ ُمختار َدر  می ِانگاَرند و ِشــعار خویش می ســاَزند، با َتَمّسُ

ِکراَمنِد  کوِر بٖی نوِر باخَتــری، پاره ای از ُمتوِن  َهمیــن چاپهاِی ُپرُقصوِر 

ُکَهــن را از َخّطی به چاپی َبَدل می ســاَزند بــی آنکه َدر خواِنِش َمتن و 

َکرد!(؛  َکرده باَشند )یا َتواَنند  زاِرِش ُدشواری هایش ِاهِتمامی َدرخور 
ُ
گ

ک َهــم می َانداَزنــد که ما َدر َتصحیــِح َبهمان  فــال
َ
ُغلــه َدر أ

ْ
... تــازه ُغل

َمتن به راهی َرفته ایم که ُفالن و َبهمان َفَرنگِی نامدار َرفته اند و َجماِل 

ِه ماست!!!!! ِت ُمَوّجَ چهرۀ بی ُفروغشان ُحّجَ

َرست. 
َ

ونی دیگ
َ
میر، از ل

َ
کاِر ُاستاد ل یم. ...  ر

َ
ذ

ْ
ُبگ

میر َدر ِإحیاِی این َمتِن 
َ
ماَنت و َبصیَرِت ُاســتاد ل

َ
َمــن بِجــد ُامیدواَرم أ

که ِبنــا َبر ُعرف و عاَدت،  یاِن َمْتْن ِپژوهی باَشــد  ُکَهن، َسرَمشــِق حوَزو

مثــاِل خواجــۀ طوســی و ُرکــِن ُجرجانی َمحســوب می َشــَوند 
َ
میراْثَبــِر أ

ِف صاِلــِح خویش بــه ُچنان 
َ
و َســزاوار اســت َدر ِإحیــاِی میــراِث َســل

رَدند و به بیش 
َ
گ ِت دیده َورانه آراســته  یْک بینی و کوشــایی و ِجّدّیَ بار

از این؛ ... تا بَحق میراْثَبراِن الیِق ُچنان نیکنامان َدر ُشمار آَیند.

کــه َمْن َبنــده می داَنــم، َنــه ُمَســلمان اســت و َنه  میــر، تــا آنجــا 
َ
آقــاِی ل

ر و َشــهر و دیاِر 
َ
ِک دگ نــدی، »زآب و خا

َ
ایرانــی. ِپژوَهنده ای اســت ُهل

مینانۀ 
َ
دگــر«. بــا ایْن َهمــه، بــا ِإْخــالص و غیــَرِت ِعلمــی َدر ِإحیــاِی أ

د  که چه َتَعّهُ کوشیده است و نشان داده  ِکتاِب ُرکُن الّدیِن ُجرجانی 

میر، 
َ
تــی َدر کاِر خــود داَرد. ُطرفه آن اســت که بدانیم، ُاســتاد ل و ِجّدّیَ

ِکتاِب گرانَسنگ، ِدرَهم و دیناری  َبراِی َتصحیح و َتحقیِق َدقیِق این 

- چه از ناِشــِر َفَرنگی و چه از ناِشــِر ایرانی - َنِســتانده اســت و ُمواِفِق 

َکرده. ...   " ِعلــم" و "ِحْســَبًة هلِلّٰ
ْ
کار را "ِخْدَمًة ِلل تِی مــا، ایــن  َتعبیــِر ُســّنَ

میر، 
َ
ُدرودهــا و آفرینهــا َبــر او بــاد! ... . این ِاهِتمــاِم ُمْخِلصانۀ آقــاِی ل

مه َجمشیِد ُسروشیار 
ّ

َمرا به یاِد ُســَخِن ُاستاِد ُفروزاْن یاَدم، رواْنشاد َعال

هــِل ِعلم، 
َ
کــه می َفرمــود: "أ ، می َانــداَزد  ــَب اهلُل َثــراهـ  )َمظاِهــری( - َطّیَ

ُجمهوِر واِحد اند".

ی و َحّتــٰی دینی، َدر 
ّ
که َمرزهــاِی َزبانی و نــژادی و ِمل راســت ایَنســت 

َند و ایشــان را از آرماِن 
َ

َسســتی َنمی َافگ
ُ
گ هــِل ِعلم 

َ
صــِل َهْمَدســتِی أ

َ
أ

ُفِق بینائی 
ُ
که َبرَفراخَتِن پایۀ دانائی و َفراْخ ساختِن أ واالِی ُمشَتَرکشان 

نــد و َتعالیِم عالیۀ 
َ
باَشــد، بازَنمی داَرد. ایــن، َدر واِقع، از آموزه هاِی ُبل

راقیــۀ دیــِن ُمبیِن ِإســالم اســت که َمقاِم َرفیــع و پایگاِه َمنیــِع داِنش و 

ــم و عاِلمان را 
ْ
داِنشــَوری را بدیْن ســان َتصویــر می َفرماَید و ُحرَمِت ِعل

ــری و 
َ

َفراَتــر از بســیاری از ُحــدود و غایــات می ِنَهــد و راه را َبــر َتنْگ نگ

کار و باِر داِنش ُفرومی َبنَدد. ن َدر 
َ

َمرزَکشی هاِی ُجدایی َافگ

ه را ویراســته و آمادۀ ِانِتشــار ســاخته و َبر آن  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
ِکتــاب األ

ی  کوشایِی ستوَدنِی و کی از  که حا َحواشــِی ُنکته َسنجانه ای نوشــته 

َدر ُدُرست خوانَدِن َمتن است.

َکِلمات،  از َتعییــِن َمرِجِع َضمیر بگیرید، تا توضیِح خواِنِش َصحیِح 

حیاًنا َســهوهاِی نگاِرشــِی ُجرجانــی و َتذکاِر 
َ
تــا إیضاِح ُمخَتّصات و أ

خــالِق ناِصــری، و َحّتٰی 
َ
ی َدر َفهــِم َمتــِن أ غِزش هــا و کوتاهی هــاِی و

َ
ل

فتآَوردهــاِی خواجــۀ طوســی و َفرانمــوَدِن نســَبِت َمتــِن 
ُ
گ یابــِی 

ْ
َخذ

ْ
َمأ

بوَعلِی مســکویه و ...، َهمه و َهمه، از َمواِرد 
َ
ِکتاِب أ ِکتاِب طوســی با 

خــالِق 
َ
ــِح فاِضــِل ِکتــاب األ کــه َدر حواشــِی ُمَصّحِ و َمســاِئلی اســت 

گرفته اســت )َســنج:  ــه مــورِد َبحــث و َتنقیب و َتفتیش َقرار  ّیَ صیر الّنَ
ص 23(.

َکــرده اســت پــاره ای از َتحقیقــات و َتخریجــاِت  میــر َســعی 
َ
ُاســتاد ل

که جایشــان َدر ویراســِت  خــالِق ناِصری را 
َ
ســودمنِد راِجــع بــه َمتِن أ

گاهیهاِی  ِم آ خالِق ناِصری خالی است یا می تواَند ُمَتّمِ
َ
َمتِن فارسِی أ

هِی  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
ُمنَدِرج َدر آن ویراست باَشد، َدر َتحقیِق ِکتاب األ

بــه َشــرح  ُبــرد  ُجرجانــی بیــاَوَرد )نمونــه را، نگــر: ص 145 ح 7 : باز

ُبــرد و توضیــح  بی الَحدیــد؛ و: ص 123 ح 2 : باز
َ
نهج الَبالَغــهِی ابــِن أ

راجع به بْیِت َعَربی(.

ریم خود َبَســنده اســت تا هیچ خواَنندۀ 
َ

از این چشــم انداز نیز که بنگ

خالِق ناِصــری - َبر َفرِض آن که از َترَجمۀ 
َ
ِق أ ــق و خواَهنــدۀ ُمَحّقِ ُمَدّقِ

تازِی ُرکِن ُجرجانی َهم یکَســره بی نیاز باَشــد - خود را از َتحقیقات و 

خالِق ناِصری 
َ
َعۀ َمتِن أ

َ
میر ُمســَتغنی َنداَند و َدر ُمطال

َ
حواشــِی آقاِی ل

ه داشته باَشد. صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
گوشۀ چشمی َهم به ِکتاب األ

زاِرِش 
ُ
گ میــر به خواِنِش َمتــن و 

َ
ایــن ِاهِتمــام و ِاعِتناِی جّدِی ُاســتاد ل

که  ــْه می ُکَنــد  ُدشــواریهاِی آن، آنــگاه بــه طــوِر ُمضاَعــف َجلــِب َتَوّجُ

کــه محّققاِن َغربــِی امروزی از  یم »بســیاری از ویراســتهایی  َفــرا یاد آر

ــی[ فاِقــِد َتعلیقاِت ســودمند و 
ّ
کرده اند، ]بکل متــوِن ِإســالمی َعرضــه 

ــالِت ویــژه َدر بــاِب متن اســت« و »بیشــتِر  توضیحــاِت ِإضافــی و تأّمُ

آنهــا بــدوِن آن کــه تــالِش چندانــی بــراِی حــّلِ دشــواریها و غوامــِض 

ِی خوانندگان  َثر نماَینــد، صرًفا متِن آثار را فــرا رو
َ
عبــارات و مطالــِب أ

قــرار می دهنــد« )ص 24(؛ َبــل بیشــترینۀ »محّققاِن َغربــِی امروزی«، 

بــا ایــن شــیوه، َپرده ای َبــر َمراِتــِب َعجــز و ُقصــوِر خویــش َدر خوانَدن 

عاهــاِی َفــراواِن  نــد و - َعلٰی َرغــِم ِاّدِ
َ
ِک ُدُرســِت َمتــن ُفرومی ِهل و ِإدرا

کاری می ُکَننــد بیــش و  آسماْن َفرســاْی! - َدر َنشــِر َمتنهــاِی َقدیــم، 

َکم داِنــِش بی ِابِتــکار. این روزها  راِن 
َ

کارهــاِی رونویســگ َکــم َدر ُحــدوِد 

حال َهــم که از ِقَبِل 
ْ
ْق نمایاِن "ُمســَتْفَرنِگ" َمعلوُم ال َتنــی َچنــد از ُمَحّقِ
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یَکرِد داِنْشــَوراِن دانا و  که از باَبــِت َهمین رو چــه بســیار َشــواِهِد جاْن َپــرَور و روْح َفزا از َهمگرایی َبر ِمحــَوِر داِنش 

ت" را  یخ َنقش بســته اســت و جاِن ما خواهندگاِن "داِنش و آزادگی و دین و ُمُرّوَ دیْنیاراِن بینا، َبر َصَفحاِت تار

تازه می داَرد و "ِرْزِق روحـ"ـمان ُشده است!

که ُمَسلمان َنبود ولی َمردی فاِضل  ِإسحاِق صابی را  بو
َ
که أ ْرضاه - 

َ
ر َنبود َشریِف َرضی - َرِضَی اهلُل َعْنُه و أ

َ
َمگ

َکْیَف َخَبا ِضیاُء الّناِدی؟"  ْیَت 
َ
َرأ

َ
ْعواِد؟ / أ

َ
ی األ

َ
وا َعل

ُ
ْیَت َمن َحَمل

َ
َرأ

َ
ندآوازه به آغازۀ "أ

َ
بود، بدان چکامۀ دالِی ُبل

َکردند و نکوهیَدند که چرا باَید مردی از  فت و چون او را َبر سوْکَســرایِی داِنْشــَوری ناُمَســلمان َمالَمت 
ُ
گ َمرثَیت 

ر َنبود خوِد 
َ

فتــم"32؟! ... و َمگ
ُ
گ فت: "َمن َفضِل او را َمرثیت 

ُ
گ گوَیــد،  أوالِد َرســول - ص - َمــردی صاِبئــی را ِرثا 

ر نبوَدند و نیسَتند بسیاران...؟!
َ

خواجه َنصیرالّدیِن طوسی ...؟! ... و َمگ

نمونه ها ُپرُشمار است؛ لیک َمجاِل ُسَخن َتنگ است.

٭٭٭
َکشیدیم و َهمُچنان باقیست«.  َجل َسعدی: »ُسَخن دراز 

َ
به قوِل شْیِخ أ

که با ِاهِتماِم َفرُخندۀ  ِکتابی َارَزنده  زارانه به شادمانگِی ِانِتشاِر 
ُ

داِی َدْینی بود َحْقگ
َ
م َرفت، أ

َ
آنچه َدر اینجا َبر َقل

میــر و َجنــاِب َعطائــِی َعزیــز َدر اختیاِر خواَهنــدگان و خواَنندگاِن اینگونه ِســْفرهاِی َنفیــس َقرار گرفته 
َ
ُاســتاد ل

است.

میر و َجناِب َعطائی 
َ
زاِر این َدستیازِی ُخَجستۀ ُاستاد ل

ُ
آرزوَمنَدم ِپژوَهندگاِن ُمتوِن ِإسالمی، َقدردان و سپاسگ

ُکَنند. کارهاِی آبروَمند و َارج آَور بسیار  باَشند، و ِنهادهاِی َفرَهنگِی ما ُچنین 

َکردند. ِاقِتصار َبر  ه را با َافزونه هاِی سودَمند َدر ایران بازَنشر  صیرّیَ خالِق الّنَ
َ
که ِکتاب األ َکرَدند  کاری  چه خوب 

کتاب َدر َفَرنگستان، - به َتعبیِر خوِد خواجۀ طوسی: - »ُمقَتضِی حرماِن ُجمهوِر طاِلبان«33 می بود. َنشِر این 

میر را از َصمیِم َقلب ُدعا می ُکَنم تا َدر ُچنین کارها توفیِق دوَچندان بیاَبد و با َتحقیقاِت َارزندۀ خویش 
َ
ُاستاد ل

کاِدمیِک  کاِر آ که َدر  رَتر ســاَزد و َبر دکتر َعطائی آَفرین می خواَنم 
َ

ُکُتْبخانۀ خاَورشناســی و ِإســالْم ِپژوهی را َتوانگ

میر ِجّد و َجهدی عاِلمانه پیشــه ســاخته و خاصــه َدر َافزوده هاِی 
َ
ِکراَمنــِد ُاســتاد ل خویــش َدر باْزَنشــِر َتحقیــِق 

َکرده  اســت که  تألیفــی و َترَجَمگــِی خــود َبــر ِکتاب، ِعالوه َبر َدرونمایۀ ِعلمــی، َنثری َفرهیخته و َدرخور ِاختیار 

ماِن" بی َرسِم زمان! -  کارهاِی ِپژوِهشی باَشد )و َاز َدسِت بسیاری از ُمنَشآت و َمْنشوراِت "ُمَتَرّسِ َسزاِی ُچنین 

ٰی ِمْنُهم!!! - َدر ُشمار َنیاَید(.
َ
عاَذَنا اهلُل َتَعال

َ
أ

کــه َدربارۀ  خواَهــم ایــن بود 
ْ
ــه یادداشــتهاِی َفــراوان َفراَهــم آَورده بــوَدم و ِدل ّیَ صیر خــالِق الّنَ

َ
ِکتــاب األ ــل َدر  ّمُ

َ
از َتأ

که َتنها به شــادمانگِی  م اندازی 
َ
َکالم َدر َقل گوَیــم؛ لیک َخیال می ُکَنــم ِإطالــۀ  َخصاِئــِص َمتن بَشــرْح َتر ُســَخن 

فَتــن بدین َدســْتیازاِن 
ُ
ْخبادگ ــم مــی َرَود و َبهانه ایســت َبــراِی شــادباش و َفّرُ

َ
ِکتابــی َارَزنــده َبــر َقل ِانِتشــاِر ُچنیــن 

ُهمایوْن فال، زین بیش َروا َنباَشد. ... َپس می گوَیم:

ْمجاد!
َ ْ
ٍد و آِلِه األ ِدنا ُمَحّمَ َبر خواَننده و داَرنده و َفراَهم آَرنده ُخَجسته باد! ... بَحّقِ َسّیِ

صِل َسرِد 1397 هـ.ش.
َ
  اصفهان / ف

قافة، 1 / 53 و 54. کان، َتحقیق: ِإحسان َعّباس، َبْیروت: دارالّثَ ِ
ّ
مان، ابن َخل بناِء الّزَ

َ
نباء أ

َ
عیان َو أ

َ
32 . َسنج: َوَفیات األ

33 . چ میُنوی ـ َحیَدری، ص 48.


