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العراضة یف الحاکیة السلجوقیة

العراضة فی الحکایة السلجوقیة
یم میرشمسی؛   محمدبن نظام الحسینی یزدی؛ به تصحیح مر
تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1388

يـــخ سلجوقيـــان )429ـ590 ق(  کـــه در زمينـــۀ تار کتاب هايـــى  از ميـــان 
يـــن آنها »العراضة فـــى الحکاية  نوشتـــه شده است، شايـــد ناشناخته تر
کارل زوسهايم  که نخستين چاپ آن به دست دکتر  السلجوقيـــه« باشد 
)Karl Sussheim( آلمانى در سال 1909 م. در ليدن، با مقدمه اى به زبان 
کتاب را با مقدمه اى  آلمانى به چـــاپ رسيد. دکتر زوسهايم دوباره اين 

به ترکى عثمانى در سال 1326 ق. در شهر قاهره منتشر ساخت.

يم ميرشمسى  کوشش بانـــو مر بـــه تازگى بنيـــاد موقوفات دکتر افشـــار، به 
کـــرده است. مصحـــح محترم  کتـــاب ارائه  تصحيـــح جديـــدى از ايـــن 
کنونى بنا داشتـــه است ترجمه مقدمـــۀ زوسهايم را بـــه آلمانى و  چـــاپ 
کند، ولى سرانجـــام چنين مى گويد: »پس از  ترکـــى، ضميمه اين چاپ 
يافت مطالب آن، مطلب دندانگير و قابل  داشتن اين هر دو ترجمه و در
ى مـــوارد، از جملـــه دربارۀ هوّيت  ارائـــه اى در آن يافـــت نشد و در بسيار
که... از چـــاپ اين ترجمه  ـــف خطاها و اشتباه هايـــى وجود داشت 

ّ
مؤل

کـــردم« )ر.ک به:  چشـــم پوشيدم و تنهـــا به نقل قول هايـــى از آن بسنده 
صفحه هاى سى و نه و چهل پيشگفتار(.

که در مقدمه هـــاى زوسهايم  يافت بهتـــر و دقيق تر نکته هايـــى  بـــراى در
ينى بـــه مطالبى  که مرحـــوم عالمه محمـــد قزو آمـــده، بايـــد بـــه يـــاد آورد 
که يادکردشـــان الزم مى نمايد. آن مرحـــوم در ضمن  کرده اســـت  اشـــاره 
کتـــاب و مطالـــب آن و  يادداشت هـــاى خـــود دربـــارۀ چـــاپ قاهرۀ اين 
مآخـــذ مؤلف العراضـــه نوشته است:1 العراضه فـــى الحکاية السلجوقيه 
کـــه آن را در عهد  لمحمدبـــن محمدبـــن عبداهلل  بن النظـــام الحسينى، 
کتاب  سلطنـــت الجايتو )703ـ706( هـ.ق تأليف نمـــوده است،2 و اين 

کوشش ايرج افشار؛ ج 8، تهران: دانشگاه تهران، 1345، ص 87ـ89. ينى؛ به  1 . يادداشتهاى قزو
کتاب  که در متن مسطور است، در صفحـــه 4 از اصل  2 . نـــام و نســـب مؤلف به عينه به همين نحـــو 
يح خود مؤلف است:  مرقوم است و اينکه گفتيم تأليف کتاب در عهد الجايتو بوده است، به تصر
يـــوم ج 2، ص 840. ولى خود راقم  يتيش ميوز يـــو از او در فهرست نسخ خطى بر استطـــرادًا به نقل ر
سطـــور عجالتـــًا به واسطه محدوديـــت وقت، مجال تتّبـــع در متن چاپى و پيدانمـــودن اين فقره را 
ى اين  يو نيز شماره صفحه اى را که حاو يرا نسخه من فهرست اسامى الرجال را ندارد و ر نيافته ام؛ ز
مطلـــب است، تعيين ننمـــوده تا بتوان با تطبيق تقريبى آن با متن چاپـــى، عبارت موردنظر را پيدا 

يو بسيار ثقه و ضابط و مقبول القول است، در صحت قول او جاى شکى نيست. کرد؛ اما چون ر
گذشته )يعنى يکى نام و نسب مؤلف و ديگرى معاصر بودن او با اولجايتو( ديگر هيچ  از اين دو فقره 
که ناشر آلمانى در خصوص  چيز از حال مؤلف به نفع تحقيق معلوم نيست و جمع آن چيزهايى 
ير ابوسعيد بهادرخان بوده است و ساير  ز يخ تولد او و وفات او و اينکه او و شرح احوال مؤلف و تار
جزئيـــات و خصوصيات زندگـــى او در مقدمه مبسوط مفصل خود به ترکـــى بر آن افزوده و مطلب 
ره مغول ترجمۀ احوال مؤلـــف رسيده، با شاخ و  کرده است تا بـــه دو خـــود را از طوفـــان نـــوح شروع 
يحًا واضحًا ثابت نشده  کالم، جميع اين »معلومات« تا از دليلى خارج صر بـــرگ و آب و تـــاب ماال
کتاب اصاًل و ابدًا و مطلقًا يک  اســـت، بايد آن را با نهايت درجۀ احتياط تلقـــى نمود؛ چه در متن 
 از نظر ثابت 

ّ
کنايتًا مذکور نيست، و اال يحًا نه اشارتًا نه  يحًا نه تلو کلمه از اين قبيل اطالعات نه تصر

ير مطلب در مقدمه ناشر فورًا اين تأثير  يو فوت نمى شد و از سياق عبارت و طرز تقر دقيـــق جدى ر

ک���ه در زمین���ه ی تاری���خ سلجوقیان  کت���اب هایی  چکی���ده: از می���ان 
نوشت���ه ش���ده است، شای���د ناشناخت���ه ترین آنه���ا »العراضه ف���ی الحکایه 

کارل زوسهایم  که نخستین چاپ آن به دس���ت دکتر  السلجوقی���ه« باشد 
لمانی به چاپ رسید.  لمان���ی در سال 1909 در لیدن با مقدمه ای به زبان آ آ
به تازگی بنیاد موقوفات دکتر افشار، به کوشش مریم میرشمسی تصحیح 
کرده اس���ت. در مقاله حاض���ر، نویسنده سعی  کت���اب ارائه  جدی���دی از این 
کت���اب را معرفی نماید. به این منظ���ور، پس از پرداختن به  ک���رده است این 
پیشگفت���ار توسط مصحح، به ارائه زندگینامه مؤلف العراضه و نسخه ها و 
کتاب می پردازد. نویسنده در ادامه معرفی این نسخه از چاپ  تاریخ تألیف 
کتاب مذکور را در بوته نقد  کتاب و شیوۀ نثر مؤلف  کتاب العراضه، محتوای 
کتاب العراضه، لزوم تصحیح چاپ زوسهایم  و بررسی قرار می دهد. فواید 
ک���ر نمونه هایی از م���وارد تصحیح ش���ده توسط مصحح از  العراض���ه و نیز ذ
ک���ه در این مقال���ه بیان می گ���ردد. در نهایت،  جمل���ه مطال���ب دیگری است 
کتاب  مقاله با بیان برخی سهوها و خطاها و نیز نقاط قوت در چاپ حاضر 

العراضه پایان یافته است.

کتاب. کلیدواژه: العراضه فی الحکایه السلجوقیه، زوسهایم، معرفی 

العراضة فݡى
الحکایة السلجوقیة

تصحیح مریم میرشمسݡى
علݡى محّمد هنر
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کنـــد. او سرانجام به شناخت وى نايل  األنســـاب شبانکاره اى استفاده 
يخ والدت او را دهه هاى پايانى قرن هفتم دانسته،  آمده است؛ يعنى تار
يـــخ تأليف را بين 713 ـ 716 به دســـت آورده است. لقب محمدبن  تار
محمدبـــن نظـــام الحسينـــى، سيـــد شمس الديـــن يـــا اميرشمس الدين 
کـــرد، يک سال بعـــد از وفات پدر  يز وفات  ـــف »در تبر

ّ
بـــوده است.5 مؤل

کردند«.  بزرگـــوارش، در سال ثلث وثلثيـــن وسبعمائة و او را به يـــزد نقل 
ف »بانى 

ّ
»حرم او دختـــر خواجه رشيدالدين فضل اهلل « بـــوده است. مؤل

ى در يـــزد و ساير  و وقف کننـــده ى مـــدارس و مساجـــد و بناهـــاى بسيار
کاشان و... بوده است«. شهرها، مانند ابرقو، اصفهان، شيراز، قم و 

یخ تألیف نسخه ها و تار
گرفته اســـت، دو متن است:  کار قـــرار  آنچـــه در تصحيـــح حاضر اساس 
بيع االول سنه اثنين  يـــخ جمعه، دوم ر که در تار دست نوشـــت اياصوفيا 
کتابتش پايان يافته است )ص 156(.  وخمسين وسبعمائـــة )752 ق( 
در صفحـــه سى و شـــش پيشگفتار بـــه اشتباه سال 753، ســـال انجام 
کتابـــت ذکر شده است( به پايـــان رسيده است، و ديگر چاپ نخستين 
کارل زوسهايم. مصحح محترم به نسخه لندن  کتاب، با تصحيح  اين 
که مورد استفاده زوسهايم بوده، دسترسى نداشته است و مطالب آن را 

از چاپ زوسهايم نقل مى کند.

کتاب محتواى 
ـــف پس از 

ّ
کـــه مؤل يـــخ سلجوقيـــان  کتابـــى اســـت دربـــارۀ تار العراضـــه 

خطبـــه اى در حمد و ستايـــش پروردگار و درود و تحّيت بـــر پيامبر بزرگ 
گلـــه از روزگار نامساعد مى پردازد و  اســـالم)ص( و خاندان و يارانش، به 
کشيـــده، سخن مى راند و  گون  گونا کسب علوم  که در  از سختى هايـــى 
کتاب بيـــان مى کند. بعد از خطبه،  سپـــس منظور خـــود را از نوشتن اين 
فصلـــى دربارۀ مبادى احـــوال سلجوقيان وجود دارد و پس از آن براى هر 
که در هر فصل  يـــک از پادشاهان اين سلسله، فصلى اختصـــاص داده 
کنيۀ پادشاه بـــه مشخصات ظاهـــر و اخالق او  پـــس از ذکـــر نام، لقـــب و 
پرداختـــه، سرانجـــام زمـــان والدت و وفـــات، مـــدت سلطنـــت و نيز نام 

کرده است. يران و توقيع آن ها را ذکر  وز

يـــخ آل سلجوق به  مؤلـــف مى گويـــد: بـــر حسب اتفـــاق نسخـــه اى از تار
يـــن پادشاه سلجوقى را سلطان محمود  که در آن، آخر دستش مى رسد 
کـــه پس از اين  کرده اســـت، در صورتى  بـــن محمد بن ملکشـــاه معرفى 
يب به هشتاد سال ديگر سلجوقيان صاحب قدرت بوده اند  پادشـــاه قر

کتاب بوده است. و اين انگيزۀ مؤلف براى نگارش 

مصحح مى نگارد: »براى نگارنده مشخص نشد که منظور شمس الدين 
يخ پيـــش از او يکى  يخ آل سلجـــوق است! توار کـــدام تار محمـــد يزدى 
که  ى است و ديگرى راحـــة الصدور  سلجوق نامـــۀ ظهيرالدين نيشابـــور

5 . يادداشت هاى مينوى؛ ج 1، 1375، ص 322.

ى اســـت از راحـــة الصـــدور راونـــدى، بدون تصحيـــح مختصر  اختصـــار
کسر صاد( به اختصار با تبديل عبـــارات سهل ساده سليس آن به  )بـــه 

فى از جنس وّصاف و دّرۀ نادره.3
ّ
عبارات ثقيل مصنوعى متکل

يخ جهانگشا در بـــاب العراضه نيز شايان  گفته هـــاى عالمـــه در مقدمۀ تار
کنـــون آن افاضات:4 العراضـــه فى الحکايـــة السلجوقية  دقت اســـت. ا
لمحمدبن محمدبن عبداهلل  بن النظام الحسينى اليزدى المتوّفى سنة 
ين پادشاه مغول ايران )سنۀ  ير سلطان ابوسعيد بهادرخان آخر 743 وز
که راحة الصدور را در حدود سنۀ 711 در سلطنت اولجايتو  717ـ736( 
از اول تـــا به آخـــر تلخيص نموده و ديباچه و خاتمـــۀ آن را با ساير حشو و 
که  زوايـــد حذف نموده، ولى از طرف ديگر اصل عبارت راحة الصدور را 

در نهايت سالست و روانى است.

بـــه عبارتى مصنوع و مسّجع و مشحون به استعـــارات و تشبيهات از طراز 
کتاب  يخ معجم تبديل نموده و به جاى اشعار و امثال اصل  وصاف و تار
اشعار و امثال ديگـــر آورده، به جز اين هيچ تغييرى در اصل راحة الصدور 
نـــداده و اين اختصار را )بدون تصريح به اختصـــار( العراضه فى الحکاية 
يخ آل  السلجوقّيه نام نهاده است و در ديباچه آن کتاب با آنکه يکى از توار
سلجـــوق را که منتهى به سلطنت سلطان محمودبن محمدبن ملکشاه 
کتـــاب خود دانستـــه، اصاًل و  کـــرده و آن را اساس  مى  شـــده اســـت، ذکـــر 
که از اول تا به آخر مضامين آن را بعينها  کتاب راحة الصدور را  مطلقـــًا نام 
با تغييرى در عبارت نقل و استنساخ کرده است و به جز اين هيچ تصرفى 
کتاب  کلى تجاهل نموده است.  ديگـــر در آن نبرده است و از وجود آن به 
العراضـــة فى الحکاية السلجوقّيه به اهتمام دکتر کارل زوسهايم آلمانى در 

سنۀ 1326 در مصر به طبع رسيده است.

مؤلف العراضة
کرده است  کامل مؤلف، سعى  مصحح محترم بـــراى شناخت دقيق و 
بوطه  کتاب هاى مر يخ يزد و ديگر  از همـــۀ منابع در دسترس در زمينه تار
کاتـــب، جامع مفيدى از  يـــخ جديد يزد از احمد  يـــخ يـــزد جعفرى، تار ـ تار
يخ نظم و نثر در  محمـــد مستوفى بافقى، يادگارهاى يـــزد از ايرج افشار، تار
ايران و در زبان فارسى از سعيد نفيسى و... ـ و نيز منابع ديگر مانند ترجمه 
يدۀ حمـــداهلل  مستوفـــى و مجمع  گز يـــخ  محاســـن اصفهـــان ابـــن آوى، تار

که جميع اين مطالب با شاخ و برگ دو فقره ذکر شده در فوق همه  در ذهن خواننده پيدا مى شود 
از استنباطـــات و اجتهـــادات از پيِش خود ناشِر و از وساوس و هواجـــس و مخترعات قوۀ متخيلۀ 
کنند و مطلب  کشف  که هميشه مى خواهند چيز تازه اى  ى از مستشرقان  اوســـت، به رسم بسيار
گـــر نّصى و نقلى در آن باب نباشـــد، اهميتى ندارد، بقّيـــه را از خزانۀ هواجس  يند و ا نگفتنـــى بگو
يخى  ق المعانـــى خود اقتباس نمـــوده، به جـــاى حقايق تار و تصـــورات، يعنـــى قـــوۀ متوهمه خاّل
مى گذارنـــد از قبيل مرحـــوم درنبورغ فرانســـوى در مقدمه الفخری و همين زوسهايـــم مانحن فيه و 

که اينجا موقع بيان تعداد ايشان نيست. پايى  ى ديگر از مستشرقان ارو بسيار
ى، جميـــع اين »معلومات« راجعه بـــه ترجمۀ احوال مؤلف را چنان که گفتيم، تـــا از خارج به داليل  بـــار
يح چيزى در اين مواضيع ثابت نشده است، بايد به کلى در بوتۀ شک و ترديد نهاد و مطلقًا  نقلى صر

و اصاًل و »بوجه من الوجوه« اعتمادى،  ولو به قدر بال بعوضه اى به سخنان زوسهايم نبايد نمود.
ينى؛ ج 1، ص قج ـ قد. 3 . ر.ک به: مقدمه راقم سطور بر جهانگشاى جو

يخ جهانگشا؛ طبع ليدن، 1329 ق/1911 م، صفحات »قج« و »مه« مصحح. 4 . تار
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که در  ى نيز در نوشتۀ خود تمّثل جويد  ى به تاز فارسى، به امثال و اشعار
کار رفته بود و اين  کمتر به  آثار خامۀ نويسندگان پيش از او نيامده بود يا 
يت داشتند؛  کثر که ِسَمـــت ا شيـــوۀ مختار آن دستـــه از نويسندگان بود 
که  ولـــى ذوق و سليقۀ همۀ نويسندگان به آن انـــدازه پرورش نيافته بود 
يرا در نوشته هاى آنها گهگاه  کنند؛ ز همه وقت از ابيات سخته استفاده 

يم. بى نيز برمى خور به ابيات سست از ادب عر

يبـــًا از اواسط عصر سلجوقيان، نثر فارسى هم مانند شعر آن ُپر است  تقر
از تلميحـــات بـــه معانـــى و اصطالحـــات علوم اهـــل مدرســـه و اصرار در 
بى و تمّثل به اشعار  يب و تعبيرات خـــاص ادب عر استعمـــال الفاظ غر
که غالبًا از لطـــف بالغت و فصاحت  بى  گاه نارايـــج عر و امثـــال رايـــج و 
ى بود و در نتيجه فارسى نويسى را همچون فارسى گويى از اعتدال و  عار
توازنى که مثاًل در سخن سعدى وجود داشت، محروم ساخت و به آفت 
يـــاده روى در استعمال انواعى از صنايع  کرد و ز »حشـــو و اسهاب« دچار 
ن  کار بردن مترادفات لفظى، ايراد جمله هاى متواز لفظـــى و معنوى، به 
يج تا پايان قرن هشتم هجرى نثر فنى را به اوج  ى و... به تدر ينه ســـاز و قر
ف و تصّنع رسانيد و باعث تعقيد لفظى و معنوى و سرانجام تطويل 

ّ
تکل

کتاب مورد بحث، نوعى از اين مشخصات را  کـــه در  گرديد،  به الطائل 
مى تـــوان يافت. از اين رو العراضه را بايد از جمله متن هاى دشوارخوان و 
کـــه به شدت در آن لفظ بر معنى  دشوارفهـــم قرن هشتم هجرى دانست 

غلبه دارد.

کـــرده، نتوانستـــه اســـت نثرى  کـــه مؤلـــف العراضـــه  کوششـــى  بـــا همـــۀ 
يخ جهانگشاى )عالءالدين  زش ادبى به پاى تار که از جهت ار بنويســـد 
يخ وّصـــاف )اديب عبداهلل  بن فضل اهلل (، ترجمه  عطاملک جوينى(، تار
بن سعـــد جرباذقانى(، التوسل  يـــخ يمينى )ابوالشرف ناصح بـــن ظفر تار
الـــى الترســـل )بهاءالدين محمدبـــن ُمعيد بغـــدادى( و... برســـد؛ براى 
يژه با واو  بـــرد جمالت طوالنى و عطـــف فراوان جمالت )بـــه و کار نمونـــه 
که به حکم  عطف( را مى توان از خصايص شيوۀ مؤلف دانست: »مبادا 
کثـــرت، سر از ربقۀ مطاوعت بپيچند و بـــه طمع واليتى و قصد ناحيتى، 
کنند  ى برآورند و دســـت از آستين شجاعت بيرون  يبان سرور گر ســـر از 
کيـــن در بازوى مخالفـــت اندازند و خدنـــگ جنگ در شست  کمـــان  و 
کينه در  زت در معرکۀ مقاومت نهند و اسب  گيرند و پاى مبار مناقشت 
کنند«  ميدان مردانگى تاختن و نرد نبرد در عرصه فرزانگى باختن، آغاز 
)صص 17 و 18(؛ »زنهار تا در طلب قصاص من مظلوم محروم باقصى 
غايـــة االمکـــان بکوشيد و مکافات ايـــن ظلم، والمکافات فـــى الطبيعِة 
يد   به خمول و عجز قانع  يضـــه شناسيد و ملک را به دست آور راحـــٌة، فر
يـــد و شهباز علّو همت را در هـــواى عال، مجال  مشويـــد و دل را قـــوى دار

که...« )ص 24(. پرواز دهيد و برادر بزرگ تر را بگوييد 

ير  کتاب در برخى مواضع دلنشين مى شود. نمونه هاى ز با وجود اين نثر 
از اين دست است:

اين هـــر دو نمى توانند منظور نظر مؤلف العراضـــه بوده باشند... . مؤلف 
يخـــى پيش از  »العراضـــه فـــى الحکايـــة السلجوقيه« بى شـــک از دو اثر تار
ى و راحة الصدور راوندى  خود، يعنـــى سلجوق نامه ظهيرالدين نيشابور
گفت العراضه از لحاظ پـــردازش و ساختار  بهـــره برده است«. »مى تـــوان 

بيشتر شبيه سلجوق نامه است«.

طبـــق نوشتـــۀ مصحح محتـــرم، آنچـــه را شـــادروان اسماعيـــل افشار به 
ى )تهـــران، 1332 هـ. ش( به چاپ  عنـــوان سلجوقنامۀ ظهيـــرى نيشابور
که به طبع  رسانـــده است، با توجه به نظر دکتر »A. H. Morton« و متنى 

کاشانى )قاشانى( است.  رسانده،از جمال الدين ابوالقاسم 

نگارنـــده ايـــن سطرهـــا از داليـــل عـــدم انتســـاب آن چاپ، بـــه ظهيرى 
يرا به چاپ دکتر مورتون دسترسى نداشت تا  ى بى خبر است. ز نيشابور
يات او را با متن چاپ شده به دست اسماعيل افشار بسنجد و  عين نظر
بـــه حقيقت پى برد. مصحح محترم هم هيچ يک از داليل دکتر مورتون 

را نقل نکرده است.

کرده،  ف العراضه کتاب را بدو تقديم 
ّ
که مؤل يرى  در نســـخ موجود نام وز

که چون  افتـــاده است. در صفحـــه 12 مى خوانيم: »اين عبـــارات سمج 
يور القاب همايـــون مخدوم،  نســـج عنکبوت بى تـــار و پود برآمده، بـــه ز
دستـــور اعظم، مقتـــدى و صاحـــب اعلم، ذى العـــّز الشامـــخ والّصيت 
ى، خواجه  کهف الـــور را،  يـــر العظيـــم الّشان... اعدل الـــوز الّطّنـــان، الوز

الحّق والّدين، مغيث االسالم والمسلمين...«. 

مصّحح محترم در صفحه بيست و پنج پيشگفتار آورده است: »اين اثر 
که نامش در نسخه يا محو شده و يا در همان  ّيـــن شده  يرى مز بـــه نام وز
ير مورد نظر خواجه  که وز گمان زد  موقـــع حذف شده است... . مى توان 
که هر دو به  رشيدالديـــن فضل اهلل  يـــا پسرش غياث الدين محمد بـــوده 
کشته شدند؛ بنابرايـــن بعيد به نظر نمى رسد  تهمـــت توطئه مغضوب و 

ير از قلم افتاده باشد«. که نام وز

گفتنـــى آنکـــه: با توجه بـــه صفـــت »مغيث االســـالم والمسلمين«  نکتـــۀ 
يـــر )خواجه الحق  کـــه در عبـــارات يادشـــده دقيقًا پـــس از نام افتـــادۀ وز
ـــف در آرايش سخن 

ّ
والّديـــن( آمـــده و با توجـــه به اشتيـــاق و شيـــوۀ مؤل

يـــِر منظـــور، غياث الدين  ى، شايـــد بتـــوان حدس زد وز و صنعت پـــرداز
که ايـــن نام با صفت  محمـــد پسر خواجه رشيدالديـــن بوده است؛ چرا 

يادشده )مغيث االسالم والمسلمين( تناسب مى سازد.

ف
ّ
شیوۀ نثر مؤل

يـــج نويسندگان به نثـــر فنى و مصنوع  از اوايـــل قرن ششـــم هجرى به تدر
کار خود را در نويسندگى بـــر آراستن بيش از  کردند و بنـــاى  گرايـــش پيدا 
گذاشتند تا آنجا  ى  حـــد سخن و استفادۀ فـــراوان از اشعـــار و امثال تـــاز
گذشتـــه از استشهاد به مثل هـــا و شعرهاى  کـــه هر نويسنـــده مى کوشيد 
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بـــى متوّجه متّنبى است؛  گنجينۀ شعر عر ف به 
ّ
يـــن توجه مؤل نيز بيشتر

ى گوى در اين متن آمده است،  البتـــه آنچه از متنّبى و ديگـــر شاعران تاز
گهگاه در متن هاى ديگر نيز ديده مى شود. اين وضعيت دربارۀ آنچه به 
ى است: در صفحه  بى در اين کتاب آمده است نيز جار صورت مثل عر
کأس الکـــرام نصيب« ذکر شده است.  25 العراضـــه شعر »ولألرض من 
ايـــن شعر در صفحه 167 سندبادنامه )تصحيح احمد آتش، استانبول، 
1948(، تعليقـــات حديقـــۀ سنايى )محمدتقى مـــدرس رضوى، تهران، 
1344، ص 55(، کشـــف االسرار و عدة االبرار)چاپ على اصغر حکمت، 
ج 5، ص 502(، التوســـل الى الترسل )تصحيـــح بهمنيار، تهران، 1315، 
يـــف )بديع الزمان فروزانفر، تهـــران، 1347،  ص 256(، شـــرح مثنـــوى شر
جزء دوم، ص 617(، معـــارف بهاء ولد )چاپ فروزانفر، ص 94(، فيه ما 
فيه )چـــاپ فروزانفر، صص 270 و 287(، مرصاد العباد )تصحيح دکتر 
ياحـــى، تهران، 1352، صـــص 356 و 644(، فرائـــد السلوک )تصحيح  ر
دکتـــر وصـــال و دکتر افراسيابـــى، تهـــران، 1368، ص 454(، طوطى نامۀ 
يا، تهران،  نخشبى )تصحيح دکتر فتـــح اهلل  مجتبايى و دکتر غالمعلى آر
1372، ص 6( و مجلـــۀ يادگـــار )عباس اقبال، ســـال اول، ش 6 و 8( نيز 

گفته است:7 آورده شده است. حافظ نيز 
کـــاس الکرام کيـــان بى بهره انـــد از جرعـــۀ  خا
اين تطاول بين که با عشاق مسکين کرده اند

تفتازانى نيز در مقدمۀ مختصر المعانى، اين مصراع را بدون تسميۀ قائل 
کرده است. در صفحه 124 نيـــز مصراعى از متّنبى  بـــه عنوان تمّثـــل ذکر 
آورده شده است: »مصائُب قوٍم عند قوٍم فوائُد«. اين مصراع در اغراض 
يخ بيهقى  السياســـه )تصحيح دکتر جعفـــر شعـــار، 1349، ص 270(، تار
)تصحيـــح فيـــاض، 1324، ص 385(، تحليل اشعـــار ناصرخسرو )دکتر 
مهـــدى محقـــق، 1344، ص 55(، سندبادنامـــه )چـــاپ احمـــد آتـــش، 
ينـــى، چـــاپ  استانبـــول، 1948، ص 195(، مرزبان نامـــه )تصحيـــح قزو
افست تهران، 1318، ص 134(، حدائق السحر )تصحيح عباس اقبال، 
ى )چاپ يزدگردى، 3،  يدر 1308، صـــص 35 و 55( و نفثة المصـــدور ز

ص 13462( نيز ذکر شده است.

ـــت المقادير بطلـــت التدابير« 
ّ
در صفحـــه 23 نيـــز آمده اســـت: »اذا حل

کتـــاب متنّبـــى و سعـــدى )حسين علـــى محفـــوظ، 1336، ص  کـــه در 
کوشش دکتـــر صبحى صالح، بيـــروت، 1387  117(، نهج البالغـــه )بـــه 
ق/1967 م، ص 471(، فقـــرۀ 16 پژوهشى در اسناد و مدارک نهج البالغه 
کالم  کلمـــٍة مـــن  )سيدمحمدمهـــدى جعفـــرى، 1356، ص 111( و مئـــة 

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

لزوم تصحیح
ى جاى هـــا اشتباه و  ى از ضبط هـــاى چاپ زوسهايـــم، در بسيار بسيـــار

ينى؛  بـــزه دار، 1367، ص 392 و تعليقات قزو ينى و غنى؛ چـــاپ جر 7 . ديـــوان حافـــظ؛ تصحيح قزو
ص 443. 

»در عهـــد فرمـــان او کژى جز در چين زلف دلبران به دست نيامدى و در 
چمـــن زمان جز سرو از قيـــِد رّق او طمع آزادى نکردى. لشکر منصور او از 

کرد« )ص 40(. خطا تاختن تاختن 

ى در پلۀ تـــرازوى بى انصافى،  کـــه هر بازار »گرانـــى نرخ به جايى رسيده 
ٍن معاوضه  يد وزنًا بـــوز گندم بـــا مروار ى، دانـــه اى  بعـــد از هزار شـــور و زار
کافور  يـــاد و نفير، به شعيـــرى از  مى کـــرد و ُجـــوى از شعير بعـــد از بسيار فر
مقايضـــه مـــى داد. ِسعر شعير بـــه مرتبه شعرى رسيـــده، سنبلۀ آسمان با 
گرسنگى، آتش در خرمن جان و تن  يده، حرارت  ز سنبلۀ زمين حسد ور
ن زده و دود از هر دودمان برآورده، واقعۀ بى نانى، آب روى هر  هر مرد و ز

کرده...« )ص 105(. کوى برابر  ک  آدمى با خا

کتاب فواید 
يخى، فرهنگـــى و... مى تواند در پژوهش هاى  العراضـــه افزون بر فوايد تار
بـــى )158 بيت( و  ادبـــى نيز بسيـــار سودمند افتد. ذکـــر ابيات بسيار عر
زمنـــد از شعر بدل ساخته است.  فارســـى )248 بيـــت( آن را به ُدرجى ار
بوط به لهجه  کتاب مى تواند در پژوهش هـــاى مر لغـــات و اصطالحات 
بى و فارسى آن نيـــز بسى فايده مند  مـــورد استفاده قرار بگيـــرد. امثال عر
کتاب نيز مفيد فايده اند؛ براى نمونه اين لغات  است. ساختارها و نحو 

و اصطالحات قابل توجه اند:
»شـــد آمـــد« )ص 123(، »درخـــت« )140( بـــه معناى درفـــش، »دو چار 
کردن،  برو شدن، برخـــورد  خـــوردن« )صـــص 146 و 147( در معنـــاى رو
»زه بـــر نهـــادن« )150( به معنـــاى دار زدن، »پيکـــر« )115( به معنى بت، 
»لحومـــت« )صـــص 53، 66 و 100. نيـــز: ص 205(، »ُجرمانـــه« )90( در 
گرچه  معنـــاى تـــاوان و غرامـــت، »پيش نهـــاد« )11( به معنـــى مقصـــود. ا

کم و بيش ديده مى شوند. بعضى از اين واژگان، در متن هاى ديگر نيز 

اين جمـــالت نيز شايان تأّمل اند: »لشکر مسعـــود شکسته شدند« )ص 
26(، »سلجوقيـــان قومـــى عظيم بى حمّيـــت اســـت« )ص 69(، »برفى 

عظيم افتاده بود« )ص 107( و... .

نيز صفات »باُنها« )59(، »با ساز« )92(، »با سزا« )153( و... .

ين  بـــى ابـــراز مـــى دارد: بيشتر مصحـــح دربـــارۀ ابيـــات و مصرع هاى عر
بسامد اين اشعار از آن اشعار متنبى است.  نخستين تحقيق به صورت 
که در  علمـــى دربـــارۀ تأثيـــر متّنبى بر شعـــر و تخّيل شاعـــران فارسى گـــو ـ 
روزگـــار ما بـــه انجام رسيـــده است، رسالـــۀ دکتراى دانشجويـــى عراقى 
که به راهنمايى شـــادروان بديع الزمان  به نـــام حسين على محفوظ بـــود 
فين و 

ّ
ير درآمد. دکتر محفـــوظ در فصل »تمّثل مؤل فروزانفـــر به رشتۀ تحر

کرده است  منشيان به اشعار متنّبى« )ص 33ـ37( از نويسندگانى ياد 
کـــه در نوشته هـــاى خود به شعر متنّبـــى تمّثل جسته انـــد؛ البته پژوهش 
گهگـــاه از مبالغۀ بى حّجت خالى نيســـت.6 در اين متن  دکتـــر محفوظ 

6 . حسينعلى محفوظ؛ متنبى وسعدى؛ تهران:  1366، ص .
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گهگاه سهوهايى به چشم مى آيد؛ براى مثال  در بخش يادداشت ها نيز 
کبيـــر )کليات شمـــس، ج 8، ص  مصحـــح محتـــرم با استنـــاد به ديوان 
که در صفحۀ 24 متن آمده است: »با هّمت باز باش  182( ايـــن بيت را 
که البته بيت يادشـــده از مسعود سعد سلمان  و...«، از مولـــوى دانستـــه 
کليله و دمنۀ بهرامشاهـــى )چاپ مينوى،  که پيشترهـــا در ترجمۀ  اســـت 
1343، ص 63( و نيـــز ديـــوان مسعود سعد سلمـــان )تصحيح غالمرضا 
رشيـــد ياسمـــى، 1318، ص 703 بـــا اختـــالف در الفـــاظ( آمـــده است. 
کبير به اسم مولوى ضبط شده  بعضى از ابيات سندبادنامه نيز در ديوان 

که خطاست. است 

سپاس
کـــه ياد شـــد، مصحح محتـــرم در چـــاپ حاضر، به  گذشتـــه از مـــواردى 
زش اين چاپ مى افزايد. ارائه  که بر ار يده است  کوشش هايى دست ياز
فهرست هـــاى مفصل و مطـــول پايانى: فهرست آيـــات قرآنى، احاديث، 
بى، اشعار فارسى،  بى، عبارات دعايى، اشعار عر امثال و حکم و اقوال عر
بى، اصطالحـــات ديوانى،  واژگـــان و ترکيب هـــا، عبـــارات و ترکيبات عر
 سپاهـــى، فقهـــى و مشاغل، اشخاص و اقـــوام و مذاهـــب و... ـ نمونه اى

کوشش هاست. از اين 

يخـــى، از سال هـــا پيش توسط  کتب تار يراتـــى نو از وقايـــع  نگـــارش تحر
کسانى چون جعفـــر شهيدى در تصحيح دّرۀ نادره اثر ميرزا مهدى خان 
استرآبـــادى )انجمن آثـــار ملى، طبع نخســـت 1341 و چاپ دوم علمى 
يخ وصاف  يـــر تار و فرهنگـــى، 1366( و عبدالمحّمـــد آيتـــى در ارائه تحر
که بسيار سودمند بوده اند.  گرفت  )تهران، 1346، بنياد فرهنگ( انجام 
يخـــى العراضه )صفحـــات 157-181( نيز  يرى نـــو از وقايع تار ارائـــه تحر
يرات پيش گفته،  کوششى شايان تجليل و سپاس است که همانند تحر

ى است. بى گمان حاوى فوايد بسيار

مخـــّل معنى اســـت؛ از اين رو نيازمند تصحيح بـــوده است. ضبط هاى 
ير از اين دست اند: ز

»در عهد فرمان او کسرى جز در زلف دليران چين به دست نيامدى« )ص 
40( که در چاپ حاضر اينگونه اصالح شده است: »در عهد فرمان او کژى 
گل خوش خرام هر  جز در زلف دلبران چين به دست نيامدى«. نيز »غزال 
که  کافور بـــام...« )ص 2(  کاغذ  کـــالم حرير اقالم را در عرصۀ ميدان  بديع 

اينچنين اصالح شده است: »غزال کلک خوش خرام...«. 

نمونه هاى دیگر:
ص 42 )زوسهايـــم: محبت، متن حاضر: محنت(، ص 103 )زوسهايم: 
ننمـــودى، متـــن حاضـــر: نمـــودى(، ص 13 )زوسهايـــم: خانـــه مائـــى 
صفتشـــان، طبع حاضـــر: خامۀ مانـــى صنعتشـــان(، ص 20 )زوسهايم: 
تقويـــت، متن حاضـــر: تفويـــت(، ص 21 )زوسهايم: رعـــد، طبع حاضر: 
دعـــد(، ص 78 )زوسهايم: سپر، متن حاضر: ســـّر(، ص 90 )زوسهايم: 

ينهار( و... . ن شعر است[، متن حاضر: ز زنهار ]که مخّل وز

گرچـــه در معدود مواردى نيز چاپ زوسهايم ارجح مى نمايد؛ براى مثال 
در بيت صفحه 90 »ز ابتداى دور عالم تا به وقت پادشا / از بزرگان عفو 
گناه«، نسخه بدل زوسهايم )پادشاه( به التزام  بـــوده است از فرودستان 

قافيه، صحيح تر مى نمايد.

يدگار«، به  ينـــش و کم ز آفر نيـــز در صفحـــۀ 52، در عبارت »آن پيش از آفر
کم( و از اين رو  نظر مى رسد واژۀ پيش، »بيش« باشد )در تناسب با واژۀ 

ضبط زوسهايم صحيح تر مى نمايد.

برخی سهوها و خطاها
که بـــه نظر  گهگـــاه برخـــى اشکـــاالت رخ داده اســـت  در چـــاپ حاضـــر 
مى رســـد ناشـــى از حروفچينـــى و نمونه خوانـــى باشـــد؛ از آن جمله: ص 
9، ُمنِطُقـــٌة )صحيحـــش منطقُه است(، ص 41، لقصعـــِة )بايد لقصعٍة 
باشـــد(، ص 58، فيـــُض )صحيـــح آن فيـــَض اســـت(، ص 59، رحمٌة 
)صحيح آن: رحمًة(، ص 129، حبيبى )صحيح آن: حبيَبَه(، ص 84، 
)جيـــُش باييست جيـــٌش باشد(، ص 23، لن ُيصلـــِح )صحيح آن: لن 

ُيصلَح( و... .

در برخى ابيات نيز ضبط هاى متن حاضر، مخل وزن است. از اين دست 
است: صفحه 50، در بيت »وال ُحّرٌ إاّل وهو عبٌد بجوده / وال عبٌد ااّل وهو فى 
عدلـــه حّر«. »حٌر« در مصراع نخست و »عبـــٌد« در مصراع دوم، مخّل نحو و 
« و »عبَد« است. صفحۀ 96، آخر بيت،  نيـــز وزن شعرند؛ صحيح آنها »ُحّرَ
واژۀ »األحّبـــة« به شکل »ااّل حّبه« خوانـــده و ضبط شده است. در صفحه 
کرده است. در صفحه 65 نسخه بدل بيت،  94 »هـــذه« وزن را مخدوش 
ارجـــح مى نمايد )جوشش به جـــاى جوش اندر بّر و بحر( نيـــز: ص 11، واژه 

»نهادم« در بيت »من مصلحت خويش...«، بايد »نهم« باشد(.


