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1. Introduction 

Mohammad Ibn Ali Zuhairi Samarkandi, is a famous prolific writer 

of the 6th century AH. His “Iqraz al-Siyassa” was first corrected by 

Jafar Sho'ar and published by the University of Tehran in 1349/1970 

AD. In Sho'ar's edited version, which is the only edition of the book, 

several slips sometimes make the meaning of the phrases impossible 

to be understood accurately. In this study, the authors use a 

manuscript of Iqraz al-Siyassa kept in Khanghah Ahmadi library in 

Shiraz, No. 142. ‒ here referred to as the Ghiasi version ‒of which 

Sho'ar seems to have been unaware. Applying these critical 

corrections makes the future editions of one of the most important 

prose works of Persian literature more and more revised for the lovers 

and researchers of Persian literature. 

 

2. Methodology 

This study employed a method to retrieve the correct forms of the 

errors in Iqraz al-Siyassa corrected by Sho'ar, through referring to 

Ghiasi's version and comparing its expressions word-for-word with 

Sho'ar's edited version and showing the correct and preferred version. 

Besides, to prove the correctness or superiority of the correct forms in 

the Ghiasi version, there is evidence from Sindbad-Namah and other 

works. 
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3. Discussion 

The primary purpose of the critical edition of texts is to obtain a 

text that is as close as possible to a writer's writing style. Sometimes 

this goal is not achieved for some reason, and the corrected text is 

more or less far from its original, having the slips. Iqraz al-Siyassa is 

among the works that have been critically edited only once to date. 

Jafar Sho'ar edited this text based on four manuscripts. The second 

edition of this book, without any changes, was repoblished by the 

same publisher in 2013. 

There are many errors in Iqraz al-Siyassa corrected and edited by 

Sho'ar. In the article "Review of Iqraz al-Siyassa (Komili, 2012: 75-

96), Komaili showed some slips by correcting the text based on the 

text itself and by quoting phrases from other Zuhairi's works such as 

Sindbad-Namah and other works.  

Apart from Sho’ar's four manuscripts in the introduction section of 

Iqraz al-Siyassa, another manuscript of this book is kept in 

Khaneghah Ahmadi Library No. 142 in Shiraz, which was introduced 

by Mohammad Taghi Daneshpajooh in the Central Library of the 

University of Tehran (See: Daneshpajooh and Afshar, 1967: 5/209). 

Although the version of Ahmadi Monastery was introduced three 

years before the publication of Iqraz al-Siyassa, Sho’ar seems to be 

unaware of such a version. Therefore, he has not mentioned or used it 

in transcribing and correcting the book. The Khanghah Ahmadi 

version covers 175 pages and is unfinished and has no conclusion 

section, therefore, the date of writing and its author's name are not 

known. This version, along with Sho’ar's version, can retrieve the 

correct forms of some of the printed text errors; recently, in an article 

entitled “Analysis of a Few Slips in Iqraz al-Siyassa with Emphasis 

on a Newly-found Manuscript”, Based on the Ghiasi (newly found) 

version, some of the errors in the text corrected by Sho’ar were edited 

(See: Ebrahimi & Emami et al., 2020: pp. 1-18). 

However, several errors in the version corrected by Sho’ar have not 

been edited in the mentioned article and should be edited. Most of 

these errors are related to the recording of Arabic words. In editing 

these words, in addition to the recordings of the Ghiasi version, 

sometimes the recordings of Leiden's version with the code "ل", 

which the proofreader mistakenly took as a footnote and incorrectly 

recorded the other manuscripts in the text, were employed. 

References to Arabic dictionaries such as Lisan al-Arab and Qamus 

al-Muhit and considering the meaning of the Arabic words confirm 

the Ghiasi version recordings in some cases. 
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4. Conclusion 

Iqraz al-Siyassa is one of the most prominent Persian political-

literary texts, and in its only publication, there are errors that make the 

phrases incomprehensible. One way to eliminate these errors, which is 

due to the illiteracy of the scribes or corrected inaccuracies, is to refer 

to more manuscripts of these works. The manuscript in the Khanghah 

Ahmadi Library in Shiraz is a manuscript that the editor of Iqraz al-

Siyassa apparently did not know about, and, therefore did not use in 

his critical edition. In general, it should be said that, since the edition 

by Sho’ar contains many errors, it is necessary to be revised. In this 

study, in addition to the manuscripts used by Sho’ar, the Ghiasi's 

manuscript will also be involved, and in some cases its recordings 

may be the most accurate recordings of all other versions. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 پايیز و زمستان، 84شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 

 براساس دست نویس غیاثی السّیاسةاغراضتصحیح چند واژه در 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 ییزددزهرا سیّ، دکتر 1مختار کمیلی دکتر 

 چکیده
 

اثـر مممـد بـل علـی      اغراض السّیاسة فی اعرراض الریااسرة  ششم،  ةيکی از متون ارزشمند سد
انتشـارات دانشـگاه    ةتصمیح و به وسیل 9281ظهیری سمرقندی است كه آن را جعفر شعار در سال 

بـه سـ ض طـ ا نادرسـت بع ـی       اغرراض السّیاسرة   تهران منتشر نموده است. در ايل تنها تصـمیح  
نمايد و طرورت دارد كه ايل اغالط به صـورت درسـت دـود    ها، ع ارات و ابیاتی نامفهوم میواژه

متل چاپی با دست نويسی از ايل اثر كه در كتابخانـة دانقـاه ادمـدی     ةبازآيند. در ايل مقاله با مقابل
 اطـال  بـوده اسـت و نیـز دقـت در     شیراز نگهداری می شود و ظاهراً مردوم شعار از وجـود آن بـی  

ها را نقل كـرده اسـت، صـورت    ای منابع كه ظهیری ابیاتی از آنع ارات متل چاپی و رجو  به پاره
ای از اغالط، كه در مقاالت مرت ا با تصمیح ايل متل مورد توجه قـرار نگرفتـه، نشـان    درست پاره

، داده شده است. نتیجه داصل از ايل پژوهش آن است كه به س ض اغـالط نسـ تاً زيـاد مـتل چـاپی     
 است.تر ايل كتاب طروری و بايستهتصمیح منقّح
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  91/92/9211تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                         38/23/9211تاريخ ارسال مقاله :   * 
   )نويسنده مسئول(. عصر )عج( رفسنجان یدانشگاه ول و دانشیار یعلم ئتیعضو ه-1

Email: mokhtar.komaily@gmail.com.   

 .عصر )عج( رفسنجان یدانشگاه ول و استادیار یعلم ئتیعضو ه -2
10.22103/jll.2021.15884.2794DOI:  

 

               

 

                                                                               

mailto:mokhtar.komaily@gmail.com


 124 48شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 مهمقدّ -1

ششم )هـ.ق( اسـت كـه از وی   ة دبل علی ظهیری سمرقندی از نويسندگان نامی سدمممّ

رة آثـار ظهیـری سـمرقندی چنـیل     چنديل اثر باقی مانده است. عوفی در ل اب االل ـاب دربـا  

فـی   السّیاسرة و اغـرا    ]...[و سندباد را بـه دلیـت ع ـارت تزيینـی داده اسـت      »نويسد: می

از منشآت او است؛ بمری زادر مـو  او جـواهر فـادر. از ابتـدای دولـت       (9) ةاعراض الرااس

را جمشید ملک تا به عهد سلطنت مخدوم دود لطايف كالم جملگی ملـو  بیـاورده و آن   

)عـوفی،  « تـللیف اوسـت.   (3)شردی زي ا به ع ارتی دلربا داده و سمع الظهیر فی جمع الظهیـر  

9241 :928.) 

يک بار بـه دلیـة تصـمیح انتقـادی آراسـته       السّیاسةاغرا  تا امروز دوبار و  سندبادنامه

يـاد  اما از سمع الظهیر نشانی در دست نیست. به جز ايل سه اثر كه عوفی از آن هـا   ،شده اند

تصـمیح و   غریة االلفرا    زهةرة االلظرا    كرده است، ادیراً اثر ديگری از ظهیری با عنوان 

 (9211چاپ شده است. )ن. : ظهیری سمرقندی، 

 ةتصـمیح و بـه وسـیل    9281را جعفـر شـعار بـرای نخسـت بـار در سـال        السّیاسةاغرا  

یچ تغییری به وسیله همـیل  ايل اثر بدون ه 9213انتشارات دانشگاه تهران منتشر كرد. در سال 

هـای متعـددی   بـه تصـمیح شـعار، لغـزش     السّیاسةاغراضانتشارات باز چاپ شده اسـت. در  

بـا  « بـازنگری اغـرا  السیاسـه   »ای از آن ها را مختار كمیلی در مقالة يافت می شود كه پاره

د نامـه و  روش تصمیح متل به وسیله دود متل و با استناد به ع ارات اثر ديگر ظهیری، سـندبا 

 (.17-19: 9219... اصالح كرده است. )ن. : كمیلی، 

معرفی كـرده   السّیاسةاغرا   ةای كه شعار، در مقدمبه جز دست نويس های چهارگانه

 983است، دست نويس ديگری از ايل كتاب در كتابخانة دانقاه ادمـدی شـیراز بـه شـمارة     

را نخسـتیل بـار در نشـريه    نگاهداری می شود. مممـدتقی دانـش پـژوه، ايـل دسـت نـويس       

چنـیل معرفـی كـرده اسـت:     « كتابخانة دانقاه ادمديه»كتابخانة مركزی دانشگاه تهران، ذيل 

، نسـتعلی   983فی اعرا  الرياسه: مممـدبل علـی ظهیـری سـمرقندی. ش     السّیاسةاغرا  »

ايـل  (. 321: 7،  9289)دانش پژوه، مممدتقی و افشار، ايـر ،  « ، انجام افتاده.92و  93سدة 

نسخه در فهرستواره دست نوشت های ايـران )دنـا( نیـز بـه نقـل از نشـريه كتابخانـة مركـزی         



 521 یاثیغ سیبراساس دست نو اسةالسّیچند واژه در اغراض حیتصح              99 پاییز و زمستان

، فهرسـت شـده اسـت. )ن. : درايتـی،     السّیاسةاغراضهـای  دانشگاه تهران، در شمار نسخه

9241  ،3 :71.) 

، معرّفـی  السّیاسرة اغرراض با وجود ايل كه نسخة دانقاه ادمدی، سه سال پیش از انتشار 

است ظاهراً شعار از وجود چنیل نسخه ای بی اطال  مانده و از ايل رو در نسخه شناسی شده 

 و تصمیح كتاب از آن ياد و استفاده ننموده است.

بـا تاكیـد بـر يـک      السّیاسرة اغرراض واكاوی چند لغزش در »ادیراً در مقاله ای با عنوان 

س آن پاره ای از اغالط متل ، نسخة دطی دانقاه ادمدی معرّفی و براسا«نسخة دطی نويافته

(. نسـخة  9214چاپی كتاب، تصـمیح شـده اسـت. )ن. : ابراهیمـی و امـامی و همکـاران،       

دانقاه ادمدی را سیدعلی غیاثی به كتابخانة مزبور اهدا نموده، از ايل رو در جسـتار داطـر   

فاقـد  بـر  دارد و ناتمـام و    917با عنوان نسخة غیاثی بدان اشاره مـی كنـیم. نسـخة غیـاثی     

انجامه است و از ايل رو تاريخ كتابت و نام كاتض آن دانسته نیسـت. آدـريل كسـی كـه در     

ايل دست نويس در مورد وی مطال ی آمده و از وی سخنانی نقل و شـرح گرديـده، ع ـدا     

و ربیض و ل یض و اديـض و عاقـل   »بل المعتز است. واپسیل سطر ايل دست نويس چنیل است: 

كـه  « پنـاه »پ(. ذيـل واژة صـ ر، لفـ     917)ب «. دصل دصـیل صـ ر  كامل آن است كه در 

مـی گوينـد، م ـ وط اسـت. بنـابرايل نیمـی از گفتـار ابـل المعتـز و          « ركابـه »اصطالداً بدان 

اوصاف و گفتارهای نصربل ادمد السامانی تا پايان كتاب از ايل نسخه سـاقا گرديـده و يـا    

 اصالً به دلیة كتابت آراسته نشده است.

اثی ش اهت بسیار به دست نويس متعلّ  بـه كتابخانـة لیـدن )هلنـد( دارد. امـا در      غی ةنسخ

مواردی ط ا های ايل دو نسخه با هم متفاوت اسـت و گـاه طـ ا درسـت همـان صـورتی       

مصمّح دـود   السّیاسةاغراض ةاست كه در دست نويس غیاثی م  وط است. شعار در مقدم

 پردادته است. «ل»به معرفی نسخه لیدن با نشانه ادتصاری 

از متون كهل فارسی است و ع اراتی از آن عیناً در كتـض تـاريخی    السّیاسةاغراضچون 

بعد از آن نقل شده كه نشان می دهد ايل اثر مورد توجه موردان بـوده اسـت، بايسـته اسـت     

به صورتی منقّح و تا ددّ ممکل به دور از لغـزش در ادتیـار دوسـتداران و پژوهنـدگان ادب     

سال فارسی قرار گیرد. ايل بايستگی باعث آمد كه نگارندگان، دسـت نـويس غیـاثی     ديرينه
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را با نسخة چاپی مقابله و در مواردی كـه طـ ا دسـت نـويس غیـاثی، صـمیح و يـا مـرجّح         

 است، يادداشت و ارائه كنند.

 بیان مسئله -1 -1

نوشـتار   به دست دادن متنی است كه هرچه بیشتر بـه  ،هدف اصلی تصمیح انتقادی متون

مؤلف نزديک باشد. گاهی ايل هدف به عللی تمّق  نمی يابد و متل مصمّح از اصل دـود،  

كمابیش، دور و دچار لغزش می گردد. از جملة ايل علل، در دسترس ن ودن يا عـدم اطـال    

بـه تصـمیح    السّیاسةاغراضهای اثر مورد تصمیح اوست. در مصمّح از بع ی دست نويس

سازد و بايسـته  ت كه گاه دريافت معنی و مفهوم ع ارات را دشوار میشعار، لغزش هايی هس

است از سادت متل زدوده شود. در مقالة داطر با رجو  به دست نويس غیاثی كه شعار در 

مصـمّح شـعار،    السّیاسرة اغراضای از لغزش هـای  تصمیح دود از آن بهره ن رده است. پاره

 شود.تصمیح می

 تحقیق ةپیشین -1-2

هـا نقـدی بـر    تا مدت 9281به تصمیح جعفر شعار در سال  ةالسّیاساغراضانتشار  پس از

بـازنگری اغـرا    »ايل كتاب نوشته نشد تا ايل كه مختار كمیلی برای نخستیل بـار در مقالـه   

: 9219به پاره ای از لغزش های راه يافته به ايل كتـاب، پردادـت. )ن. : كمیلـی،    « السیاسه

واكـاوی چنـد لغـزش    »له، چنانکه گفته شد، ادیراً مقاله ای با عنـوان  (. به جز ايل مقا17-19

نشر شده است. نويسندگان ايل مقاله، پـاره ای از اغـالط مـتل چـاپی را براسـاس دسـت       ...« 

نويس غیاثی كه آن را نسخة دطی نويافته می نامند، تصمیح نموده اند. بـا ايـل همـه، هنـوز     

دام از مقاالت مزبور تصمیح نشده است. بـه جـز   اغالطی در متل چاپی هست كه در هیچ ك

مصـمّح شـعار نوشـته نشـده      السّیاسرة اغراضايل دو مقاله، مقاله ديگری دربارة لغزش های 

 است.

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

از متون ديرينه سال فارسی است و افزون بر م ادث سیاسـی، از ديـدگاه    السّیاسةاغراض

... نیز كمـال اهمیـت را دارد. بـا ايـل همـه، ع ـارات و ابیـات        های زبانی، س ک شنادتی و ..

هـا، بـی   نمايـد و علّـت نـامفهومی آن   متعددی در تنها چاپ ايل كتاب هست كه نامفهوم می
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ترديد، ط ِا بع ی واژه ها در ايل ع ـارات بـه صـورت مغلـوط اسـت؛ بنـابرايل بـرای فهـم         

ست دـود بازآيـد. وجـود مـتل     درست ايل متل، طروری است كه ايل اغالط به صورت در

 منقّح، پیش نیاز هرگونه نقد و بررسی كتاب از چشم اندازهای مختلف است.

 

 بحث و بررسی -2

شود كـه بـازآوردن آن هـا بـه     هايی يافت میدر متون مصمّح فارسی، كم و بیش لغزش

مصمّح شـعار، در شـمار چنـیل     السّیاسةاغراضشان، طرورت دارد. صورت درست و اصیل

هـای  ای از اغـالط ايـل كتـاب بـا اسـتناد بـه طـ ا       ونی اسـت. در اينجـا بـه تصـمیح پـاره     مت

 پردازيم.نويس غیاثی میدست

 آب/ اسب  -2-1

ــت    ــرد قیمـ ــدو گیـ ــگ بـ ــر و تیـ  آب و گهـ

 

ــدار    ــد مق ــدو ياب ــک ب ــل و دول و مل  دي
 

 (948: 9281)ظهیری سمرقندی،    

 41ر دسـت نـويس غیـاثی )ب    تیگ و گهر، صورت اسض به جای آب چنانکـه د  ةبه قرين

المعجم فی معـايیر اشـعار   پ( آمده، مردّج می نمايد. عالوه بر ايل، صورت درست بیت در 

االعداد، ايل بیـت را شـاهد    سیاقة، نیز م  وط است. شمس قیس رازی در ذيل آراية العجم

 گفته است: (2)چنانک زينتی»لی برای ايل آرايه آورده، است: و مثا

 گ بـدو گیـرد قیمـت   اسض و گهـر و تیـ  

 

 تخــــت و ســــ ه و تــــا  از و يابــــد مقــــدار 

 (241تا، )شمس قیس رازی، بی                     

 

 اعتناق / اغتباق -2-2

الواث  با  آن كه در ص اح دولت، اصط اح مسرّت و در غ وق سعادت، اعتناق سـیادت  »

 (.222: 9281)ظهیری سمرقندی، « او را میسر و مهیا بود.

صـ اح و   ةرست نیست و دچار تصمیف گرديده است. بـه قرينـ  در ع ارت باال، اعتناق د

ر( آمده است.  974اصط اح، متناظر با غ وق بايد اغت اق باشد كه در دست نويس غیاثی )ب 
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: ذيل اغت اق( چنانکه اصط اح 9211اغت اق به معنی شراب ش انگاهی دوردن است )دهخدا، 

 خدا، ذيل  اصط اح(.در مقابل آن به معنی بامداد شراب دوردن است. )ده

 اخوّف / ما اخاف -2-3

اَدْمَـر  َ عَلـی    جِناارةِ انّی الَری فِی لِسانِکَ طُـوالً وَ فـی عَقِلِـکَ قِصَـراً وَ اُدَـوّفْ مِـلِ       »

بینم در زبان تو درازی و در عقل كوتاهی و چگونه می ترسم از جنايـت سـر    ؛ میاَسْوَدِ َ

 (.282: 9281)ظهیری سمرقندی، « تو بر سیاه تو.

می باشـد. طـ ا   « مااَداف»، «ادوّف»، ظاهراً صورت درست «چگونه می ترسم»به قرينه 

« چگونـه »آمده است و به نظر نگارندگان به قرينـه  « غیاثی»و « د»های اداف در دست نويس

هـا  ، ساقا شده است. ع ارات تازی زير و ترجمـه فارسـی آن  «ما»در ترجمه فارسی بند باال، 

 بند )پاراگراف(، باال دارند، شواهدی برای تصمیح قیاسی ماست: كه سادتی مانند

؛ چگونـه زشـت اسـت    ما اَقْبَحَ بِنا اَنْ اَکُونَ الدُّزیا لَنا  َ ا لیاءُ زا خائبونَ مِن حُسْنِ آثارِزا»

: 9281)ظهیـری سـمرقندی،   « كه دنیا ما را بود و دوستان ما بی بهره باشند از دسل آثـار مـا.  

292.) 

.... چگونه ممتاجم به چهار مرد كه ... )منشـی،   وَجَنی اِلی اَن اکُونَ عَلی بابی اَرْبعةٌما اَحْ

9211 :39.) 

شد برگردانده می« ترسانممی»بود، بايد به عالوه بر ايل اگر ط ا اصیل واژه، ادوّف می

 «.ترسممی»نه به 

 اَطِعْ فَوْقَک / اَطِع مَنْ فَوْقک -2-4

ک يَِطْع مَلِ دوَنک. فرمـان بـر آن را كـه زبردسـت تسـت تـا فرمـان        اَطِعْ فوقَ»می گويد: 

 (.322: 9281بردارد ترا آن كه زيردست تست. )ظهیری سمرقندی، 

، بعـد از فعـل امـر    «يطـع »از فعل  پس« مَلِ»و نیز آمدن « فرمان بر»پس از « آن را»به قرينه 

ر( م ـ وط   19غیـاثی )ب ساقا شـده اسـت. ايـل لفـ  در دسـت نـويس       « مَل»، لف  «اَطِعْ »

اَطِـعْ مَـلِ   »چنـیل اسـت:   « التمثیل و المماطره»است. صورت صمیح و كامل ايل ع ارت در 

 (.11م:  3222)ثعال ی، « فوقَکَ يْطِعْک مَلِ دْونَک
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 اضطرته / ثمّ اضطرته -2-5

اِلی الصداقِةِ فَعَمّا  مَن کانَ اصلُ اَمرِهِ عَدا ةً اِضْطَرَّتهُ زوائِبُ الهیمان»همو ]اسفنديار[ گويـد:  

بـه طـرورت بـه دوسـتی گرايـد،       وبنای هر كار كه بـر دشـمنی بـود    « قلیلٍ اَعُودُ اِلی العدا ة

چندان كه اسـ اب طـرورت مرفـو  گـردد او بـه دشـمنی بـر قـرار اصـل بـاز رود )ظهیـری            

 (.41: 9281سمرقندی، 

دسـت نـويس غیـاثی     درف ثُمّ چنـان كـه در  « عدا ة» ةدر ع ارت عربی باال، پس از واژ

ر( آمده، الزم و طروری است. ايل ع ارت در جامع التواريخ نیز نقل شـده و در آن،  82)ب 

عطـف  « عردا ة مل كـان اصـل ....   »را به جمله شرط « اططرته .... الصداقه»درف ثُمّ، جملة 

 كرده است:  

اضْطَرَّتْهُ زواابُ الهمانِ مَن کانَ اصلُ اَمْرِهِ عدا ةً ثمّ و هم از سخنان او ]=اسفنديار[ است: »

 (.783/ 9: 9213ا ، )رشیدالديل ف ل.« اِلی الصداقةِ زعمته قلیل اَعودُ اِلَی العدا ة

 ةكلیلـه و دمنـ  عربی به صورت زيـر آمـده اسـت. در بنـد      كلیله و دمنةمفهوم بند باال در 
 شود:عربی نیز درف ربا ثمّ ديده می

جَوْةَرِاةً ثُمّ اَحْدَثَ صَداقةً لِظاجَةٍ حَمَلَتْهُ عَلَری للر َ فِازیره الا     مَن کانَ اَصْلُ أَمْرهِ عَدا َةً

 (.323: 9832. )ابل المقنّع، زالت الظاجةُ الیتی حَمَلَتْهُ علی لل ، زالَتْ صَداقَتُهُ

 انهملوا / انهمکوا -2-1

یَ الْاُمُورِ فالا زالُوةا ازهملروا  اِنی اَبناءَ السُفلِ إلا تأدبّواَ بَلَغُوا مَعالِ»همو ]=انوشیروان[ گويد: 

فرومايگان و بی اصالن چون ادب آموزند بـه درجـات معـالی برآينـد و      فی تَذْلیلِ الْاَشرافِ؛

)ظهیـری  « چون به مرقات معالی و درجات شريف برآمدنـد در برانـدادتل اشـراف كوشـند    

 (.919: 9281سمرقندی، 

السیاسه مصمَّح شعار، ط ا نشده اسـت.  هیچ نسخه بدلی در اغرا « انهملوا»برای واژة 

نگاشته آمده اسـت. كاتـض ايـل    « اِتمَهَلّوا»ر( ايل واژه به شکل 12در دست نويس غیاثی )ب

را بـرای مصـدر   « راست شدن و راست ايسـتادن »دست نويس در داشیه همیل صفمه، معنی 

بـرای ايـل مصـدر     يادداشت نموده كه ال ته مطاب  معنايی است كه در لسان العرب« اتمهالل»

 ( اما مناسض جمله مورد بمث ما نیست.79/ 3تا: آمده است. )ن. : ابل منظور، بی
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به تصمیح شعار و در دست نويس غیاثی، غلـا طـ ا    السّیاسةاغراضدر « انهملوا»واژة 

اسـت كـه در همـیل سـخل     « انهمکـوا »شده است و بدون هـیچ ترديـدی شـکل درسـت آن     

، آمـده اسـت. )ر :دسـینی قزوينـی،     فی آثـار ملـو  العجـم    المعجمانوشیروان در كتاب 

292:9242.) 

اِنِهَمَکَ الرجْلُ فی االمِر اَی جَـدّ و  »آمده است كه: « همک»ی ، ذيل مادهلسان العربدر 

هَمَکـهْ  »دـوانیم كـه:   (. در قاموس الممیا مـی 927/ 97تا: )ابل منظور، بی« لَجَّ و تَمادی فیه.

« كتـاب المصـادر  »(. در 443: 9838)فیروزآبـادی،  « و تَهَمّکَ: لَججّه فَلَـجّ  فِی االمر  فَانهَمَکَ

اِنِهَمَکَ الرجْلُ فِی االمِـر ای جَـدّ   »نیز همیل معانی برای مصدر انهما  ط ا گرديده است. 

 : ذيل انهما (. 9218)زوزنی، « و لَجَّ.

بـا عنايـت بـه معنـی      و هـم  المعجم فی آثار ملو  العجـم بنابرايل هم به استناد به كتاب 

بـه تصـمیح شـعار،     السّیاسةاغراضدر « انهملوا»جمله و ترجمه فارسی آن ، صورت درست 

 ترجمه نموده است.« كوشند»بوده است كه ظهیری آن رابه « انهمکوا»

 خدای / خدای او -2-7

دُ مُظَمّرداً  ااّها الناسُ مَن کانَ مِنْکُم اَعْبُر : ]ابـوبکر [و هم او در اثنای ايل دط ه می گويد »

هـر كـه از شـما مممـد را      فانَّ مظمداً قدماتَ   مَن کانَ اَعْبُدُ رَبَّ مظمّدٍ فازیهُ حیٌّ الاَمُروتُ؛ 

« همی پرستید مممد بمرد و هر كه ددای را همی پرسـتید او زنـده اسـت كـه هرگـز نمیـرد      

 (.381: 9281)ظهیری سمرقندی، 

، دقیـ  نیسـت و   «ه دـدای را همـی پرسـتید   هركـ »بـه  « مَن کانَ اعبدُ ربَّ مظمّردٍ » ترجمة

هركـه دـدای او را   »ر( آمـده،  994تر آن چنان كه در دسـت نـويس غیـاثی )ب   ترجمه دقی 

 است.« همی پرستید

 در / درد -2-8

از ورق مذاب عَ َرات به ورق زرناب ملوّن وجنات، نامه در فراق عزيزان می نوشـت، از  »

)ظهیـری  « رقعه درد دوستان نقـش مـی كـرد.   جگر دون آبه جگر ك اب بر صمیفة زرناب، 

 (.991: 9281سمرقندی، 
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آمده كـه بـر   « نامه درد فراق»، «نامه در فراق»پ(، به جای 71در دست نويس غیاثی )ب

ط ا نسخة چاپی، بر فر  ايل كه غلا چـاپی ن اشـد، تـرجیح دارد. رقعـه درد دوسـتان در      

نیـز   سـندبادنامه است. افزون بر ايل، در « نامه درد فراق»جمله بعد همیل ع ارت، موّيد ط ا 

 ، را به كار برده است: «درد فراق»ظهیری، تركیض 

: 9213)ظهیری سمرقندی، « به مدد مداد اشتیاق، دکايت شکايت درد فراق شرح كرد.»

98.) 

آری عادت روزگار غدّار ... همیل است ... ياران مشف  را در مهامه اشـتیاق تجـرّ  درد   »

 (.998هیری سمرقندی: )ظ« فراق چشاند

 زلف و جمال / زلف و خال -2-9

)ظهیری « لهراسف كه آثار ديانت و ديل داری او زلف و جمال عروس جهانداری بود.»

 (.13: 9281سمرقندی، 

نیـاورده امـا در دسـت    « زلـف و جمـال  »هیچ نسخة بـدلی بـرای    السّیاسةاغراضمصمّح 

ط ا شده كه مـرجّح  « لف و دال جمالز«. »زلف و جمال»پ( به جای 28نويس غیاثی )ب

در ع ـارات ديگـری هـم از ظهیـری آمـده      « زلـف و دـال  »تر است چه جفت واژة و مناسض

ای است كه زلف و دـال عـروس   است؛ مانند: چی مکارم ادالق و مجامع الطاف .... مشاطه

 (.49: 9281دولت آرايد. )ظهیری سمرقندی، 

)ظهیـری  « زلـف و دـال عـروس دالفـت بـود.      ابوجعفر بل منصور آنکه آثار ديانت او»

 (.292سمرقندی: 

توان گمانه زد كه صورت اصـلی ع ـارت مـورد بمـث مـا چنـیل بـوده        با ايل پیشنهاد می

 است: لهراسض كه آثار ديانت و ديل داری او زلف و دال عروس جهانداری بود.

ابه دارند. از ديدگاه سادت و مفهوم تش 292، 49، 13در ايل صورت، ع ارات صفمات  

عـروس  »و « عـروس دولـت  »، «عروس جهانـداری »، به جای 292و  49در ع ارات صفمات 

 آمده است.« دالفت

، در سندبادنامه نیز آمده كه می توانـد پیشـنهاد مـا را اسـتوارتر     «زلف و دال»جفت واژة 

)ظهیـری  « و همواره جمال دال او به زلف و دال ف ل و دکمت آراسته بوده اسـت »سازد: 
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گُل ردساری كه چهرة او زلف و  ]...[جوانی بود چون نگارستانی (. »21: 9213رقندی، سم

 (.991)ظهیری سمرقندی: « دال عروس كمال و قدّ او سرو باغ دْسل و جمال بود

 سیسب / سبسب -2-11

ای كريمی كه سرگشتگان باديه دیـرت را بـه كع ـه هـدايت راه نمـايی و سـرمازدگان       »

 (.991: 9281)ظهیری سمرقندی، « ربیع وصال دود رسانیزمهرير هجران را به 

برای لف  باديه، نسخه بـدل سیسـض ) ( را از    9مصمح در پانوشت همیل صفمه، شماره 

گزارش می كند. صـورت درسـت و مناسـض ايـل لفـ  چنانکـه در دسـت        « ل»دست نويس 

)دهخـدا،  « دور بیابـان و زمـیل برابـر و   »به معنی « س سض»ر( آمده، لف   74نويس غیاثی )ب

چـون  »: ذيل س سض( است. ظهیری ايل واژه را در سندبادنامه نیـز بـه كـاربرده اسـت:     9211

 (.82: 9213)ظهیری سمرقندی، «. صرصر و نک ا در س سض و بیدا رفتل سادت

 شخص / شخص ماه -2-11

 در شــد بــه چتــر مــاه ســنان هــای آفتــاب

 

 ورچنـــد شـــخن ســـر انـــدر ســـ ر كشـــید 
 

 (941: 9281 )ظهیری سمرقندی،

مصرا  دوم ايل بیت كه گويا از ابیات قصیده ای است، موزون نیست و بايد، چنانکه در 

افزوده و بیت چنیل دوانـده  « ماه»پ( آمده، پس از شخن، واژة 41دست نويس غیاثی )ب

 شود:

 در شــد بــه چتــر مــاه ســنان هــای آفتــاب

 

ــراندر ســ ر كشــید    ــاه س ــد شــخن م  ور چن
 

 شرف شرف / شایِدِ -2-12

اردشیر بابکان آن كه شرف قصر اق ال آل ساسان و عاقد و ناصض اَعالم فـتح و نصـرت   »

 (.992: 9281)ظهیری سمرقندی، « ايشان بود.

، بـه نظـر مـی رسـد كـه پـیش از       «عاقد و ناصض اَعالم فتح و نصرت»در بند باال به قرينه 

فـاعلی دارد، وجـود   واژه ای كـه چـون ناصـض و عاقـد معنـی      « شرف قصر اق ال آل ساسان»

 ها دذف شده است.داشته و از دست نويس
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بلنـد و مرتفـع   »بـه معنـی:   « شـید »اسـم فاعـل از مـادة    « شـايد »ظاهراً ايل واژة ممـذوف،  

تـوان گمانـه زد   ر( آمده است؛ بنـابرايل مـی   11است كه در دست نويس غیاثی )ب« سادتل

 كه صورت اصیل جمله چنیل بوده است:

ه شاي د شُرَف قصر اق ال  آل ساسـان و عاقـد و ناصـض اَعـالم فـتح و      اردشیر بابکان آن ك

نصرت ايشان بود. واژة شُرَف، جمع شرفه بـه معنـی كنگـره در ع ـارات ديگـری از ظهیـری       

چه بر بندگان مخلن تقرير نصمیت از لوازم شريعت و مروت است تا پادشـاه  »آمده است: 

« ف شاه است به دست نهنگ تلـف ندهـد.  فرزندی را كه دْرّ صدف لطف و شُرَف قصر شَرَ

 (. 994: 9213)ظهیری سمرقندی، 

و او را در همه عالم فرزندی بود، دَلَف سَلَف  ]...[پادشاهی بوده است در ددود كابل »

 (.911)ظهیری سمرقندی، « و شُرَف شَرف، با جمالی باهر و عرطی طاهر

ت. ايل واژه همراه لواء در بیتـی  در ع ارت مورد بمث ما، عاقد به معنی استوار كننده اس

 ( نیز نقل شده، آمده است.7)صفمه  السّیاسةاغراضاز متن ّی كه در 

ــار ب    ــکِ وَ ا ُ ط ــامْ المْلِ ــتَ دْسَ  فَانِ
 

 وَ اَنِــــــتَ لِــــــواءْ الــــــدّيل  و ا ُ عاقِــــــدْ    
 

 (381: 9838)متن ی،                               

 َ اَزْتَ لِلدان رااة اهلل سبظازه الذی عَقَدَةا كرده است:  برقوقی مصرا  دوم را چنیل شرح

(. معنی بیت: تو شمشیر پادشاهی هستی و دداوند، شمشیر زن اسـت.  381)متن ی:    أَحْکَمَها

 تو پرچم دينی و دداوند استواركننده آن.

 طیبتی / طنینی   -2-13

طت هـوای دفیـف   دقیقت سما ، صوتی است مندفع از اصطکا  اجرام ثقیل به واسـ »

كه به وسیلت دروف مقطع به عصـض مجـّوف دمـاغ منتهـی شـود و در وی طی تـی دـاد         

 (222: 9281)ظهیری سمرقندی، ...« گردد و نفس نطقی آن را ادرا  كند و 

از فموای بند باال بر می آيد كـه طـ ا واژة طی تـی درسـت نیسـت و صـورت اصـیل و        

پ( آمده، طنینی است. ظهیـری ايـل واژه   974صمیح آن چنانکه در دست نويس غیاثی )ب

 را در ع ارت زير نیز به كار برده است:
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و ترّهات اصماب اغرا  در باب مخلصان مشـف  و ناصـمان امـیل و دسـتوران معتمـد      

و آن را چون صدای كوه و طنیل مگـس در گـوش جـای نـادادن و      ]ظ: ناشنودن[ناستودن 

 (.293اثر پنداشتل )ظهیری سمرقندی، بی

 علیهم / علیم -2-14

ــدی   ــی الِهْـ ــرانَ فِـ ــابل  عِمْـ ــیلن كَـ ــوی  امـ  قـ
 

 دَفی ن علیهم كَـابل  يَعْقُـوبَ فـی المْلِـکِ     
 

 (987: 9281)ظهیری سمرقندی،      

در مصـرا  اول و بـا توجـه بـه     « قوی امـیل »علیهم: درست نیست و به قرينة »ظاهراً ط ا 

ر( نیـز آمـده،   12يس غیـاثی )ب آراية موازنه، ط ا درست ايـل واژه چنانکـه در دسـت نـو    

نیرومند و امیل اسـت   است. ترجمه بیت: او در هدايت چون پسر عمران )موسی ) ((« علیم »

 و در پادشاهی چون پسر يعقوب )يوسف ) (( آگاه و نگاه ان.

 گردانند / گردآیند -2-15

ننـد گمـان   اليکاد الظنون المتفرقه تجتمع علی امر مستور اِلّا كشفت عنه، ن ـود كـه گردا  »

های پراكنده مردمان بر كاری كه آن كار پوشیده ماند. يعنی ظنون متفرّقه و اهواء متالصـقه  

و آراء متالدقه ابناء علّات و قذايف فلوات هرگاه كـه بـر كـاری مشـکل و امـری مع ـل و       

« سرّی مستور  و رازی ممجوب جمع شود هر آينه آن راز مکشوف و آن سـرّ مفشـی شـود.   

 (.294: 9281دی، )ظهیری سمرقن

« تجتمـع »است. مولف ايل واژه را در ترجمـه  « گردآيند»ظاهراً، گردانند، تصمیف شدة 

 برگردانده شده است.« جمع شود»آورده است. در چند سطر بعد نیز، تجتمع به 

 الیُقضی / الیفضی -2-11

 فَلِلسِّـــــر  مِنّـــــی مَوْطِـــــع  اليَنالُـــــهْ

 

ــراب    ــه شـــــ ــی الیـــــ ــديم  فاليق ـــــ  نـــــ
 

 (372: 9281)ظهیری سمرقندی،             

ــیواژة اليق ــی درســت نیســت و صــورت درســت آن چنانکــه در   آمــده،  ديــوان متن ّ

 است:« اليْف ی»
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ــهْ    ــع  اليَنالُــ ــی مَوْطِــ ــرّ مِنّــ  وَ لِلسّــ
 

ــرابْ     ــهِ شَـــــ ــی اِلیْـــــ ــديم  و اليْفِ ِـــــ  نَـــــ

 (914: 9838)متن ّی،                                     

از در مل جايگاه چنان استواری دارد كه هیچ هم پیاله ای بدان نمـی رسـد   بیت: ر ةترجم

 يابد.و هیچ باده ای بدان دست نمی

 مداومت / مداوات -2-17

)ظهیری سـمرقندی،  « دم مسیح و دست جالینوس از معالجت و مداومت آن عاجز آيد.»

9281 :327.) 

و مناسـض جملـه نیسـت و     متـرادف معالجـت  « پايـداری و ث ـات  » مداومت به معنـی   واژة

اســت. « مــداوات»ر( آمــده،  11صــورت درســت آن، چنانکــه در دســت نــويس غیــاثی )ب

و بجشکی عالم و »ظهیری ايل واژه را نیز در ع ارت زير همراه با معالجت به كار برده است: 

استاد دواهد تا ع وی معلول را مداوات كند و به ش  و باّ و معالجـت پیونـدد بـه دـرق و     

 (.13: 9281)ظهیری سمرقندی، « قطع

 مثل المشفق / مثل الطبیب المشفق -2-18

مَثَلُ المَلِ ِ فیما اَتَعاطاهُ مِنْ مُعاقَبَةِ المُذزبین ثُمَّ العَطْرُُ عَلَریهِم باالحسرانِ اِلَریهم مَثَرلُ      »

و ... مثل پادشاه در عقوبت فرمودن گناه كـاران و بـاز    المشفِق الذیَ اضْطُری الی شَقِّ االعضاء

مهربانی كردن بر ايشان مثل ط ی ی است دانا و مشف  كه داجتمند شود بـه شـکافتل انـدامی    

.... يعنی مثل صادض دولت در تلديض مجرمان و تغذيض مخطیان و ... مثـل ط ی ـی دـاذق و    

« ول را مداوات كند به ش  و بـاّ مشف  است و بجشکی عالم و استاد دواهد كه ع وی معل

 (.13: 9281)ظهیری سمرقندی، 

چنانکه در ترجمة ع ارات تازی ديده می شود، ظهیری هـم در ترجمـة ع ـارات تـازی و     

هم در شرح آن، واژة ط یض را به كار بـرده اسـت در دـالی كـه ايـل واژه در اصـل ع ـارت        

ة اسـاس مصـمّح، نسـخة كتابخانـة     شود. ظاهراً ايل واژه از قلـم كاتـض نسـخ   تازی ديده نمی

اياصوفیا، سقا شده است و صورت درست و كامل ع ارت چنانکه در دست نـويس غیـاثی   

 .مَثَلُ الطبیبِ المُشْفِقِ الذی اَضْطرُّ اِلی شَقِی االعضاءپ( آمده، چنیل بوده است.  28)ب 
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 مرد / مردم -2-19

 بگــــــذار طمــــــع كــــــه مــــــرد طــــــامع

 

ــذار     ــه بگــ ــج و غصــ ــه رنــ ــام بــ  دايّــ
 

 (923: 9281)ظهیری سمرقندی،        

و نیـز طـ ا   « ل»كه ط ا دست نـويس  « مردم»مصرا  نخست موزون نیست. چون واژة 

تمريف شده است. صورت درست بیت مطاب  طـ ا  « مرد»ر( است به  72نسخة غیاثی )ب 

 و غیاثی، چنیل است:« ل»نسخ 

 بگـــــذار طمـــــع كـــــه مـــــردم طــــــامع    
 

 ايــــام بــــه رنــــج و غصّــــه بگــــذارد 
 

 

 و / موجب -2-21 

« چی آن تمقیر انعام و ازرای كرم و انهدام بنای ممامد و انق ا  قواعد مآثر تو شـود »

 (.922: 9281)ظهیری سمرقندی، 

هیچ نسخه بدلی برای واژه های ع ارت باال نیاورده اسـت امـا در    السّیاسةاغراضمصمّح 

طـ ا شـده كـه مـرجّح     « دامموجض انه»، «و انهدام»پ( به جای  98دست نويس غیاثی )ب 

چـی آن تمقیـر انعـام و ازرای    »است و معنای ع ارت با ايل ط ا كامالً روشل دواهد بـود:  

 «كرم، موجض انهدام بنای ممامد و انق ا  قواعد مآثر تو شود.

 مجازف / محارف -2-21

 ارررا عِصْرررمَةَ المُسْتَضْرررعَُِ المرحرررو  
 

  َ مَررررکلَ کُررررلِّ مَُررررازَفٍ مَظْرررررُ      
 

 تَ حاجررراتِ االَزرررا ِ فَکُلُّهُرررمْ قَضَررریْ

 

 مُتَررررأزقٌ فِرررری ر ضِرررر َ المَرْةُررررو ِ     
 

 (272: 9431)ظهیری سمرقندی،        

ر( در مصـرا  دوم بیـت نخسـت، بـه      931ط ا نسخة اساس و دست نويس غیـاثی )ب  

است و معلوم نیست كه مصـمّح از كـدام دسـت نـويس، طـ ا      « ممارف»، «مجازف»جای 

ده و به جای ممارف، ط ا نسخة اساس، در متل نشانده اسـت. مصـمّح   را برگزي« مْجازف»
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را آورده و قید نکـرده كـه   « ممارف»در پانوشت همیل صفمه فقا ط ا نسخة اساس يعنی 

كه در متل آمده، تصمیح قیاسی است يا ط ا دست نويس يا دست نويس هـای  « مجازف»

 ديگر.

خة اساس و دست نويس غیاثی درسـت  به هر دال با توجه به معنی ابیات، همان ط ا نس

است. در لسان العرب آمده است: ممارف ای ممدود ممـروم و يقـال للممـروم الـذی قتّـر      

بی روزی، بی بخـت و  »(. در لغت نامه معنی 931/ 2تا:  )ابل منظور، بی« علیه رزقه، ممارف.

 : ذيل ممارف(.911برای ايل واژه ط ا شده است. )دهخدا،« روزی

چنیل معنی شده است:  لسان العرب)معرّب گزاف( است و در « جزف»شه مجازف از ري

جزاف و الجزافه: بیعک الشیء و اشتراوكه بالوزن و الكیل و هو يرجع الی المساهله و هـو  »

(. بنابرايل مجازف يعنی كسی كه چیزی را بـدون وزن و كیـل،   319/ 3)ابل منظور: « ددیل.

در لغت نامه در معنی ايل كلمه آمده است: گزافه گـو،   چنانکه ،فروشددرد يا میتخمیناً می

بـه گـزاف فـرا    »ايل معانی ط ا گرديده است: « مجازفه»و برای مصدر آن يعنی « گزافه كار

: ذيل مجازف و مجازفـه(  و  9211)دهخدا، « گرفتل. در بیع با ددس و تخمیل معامله كردن

 ف است.ال ته ايل واژه مناسض بیت نیست و صورت درست، مْمار

بـه دطـر   »را پذيرفته و مجازف را بـه معنـی   « مجازف»فقیهی در ترجمة ايل ابیات، ط ا 

 دانسته و ابیات را چنیل ترجمه كرده است:« افکنده

ای نگه ان هر مست عف مورد تردم و ای پناه هر به دطر افکندة ممروم تو نیاز همگـان  

 (.828:9249)فقیهی، « كامی مشغولند.را برآوردی كه در باغ پر نعمت و پر باران تو به شاد

های عربی ط ا شده است مـثالً در  ال ته معنی به دطر افکنده برای مجازف در لغت نامه

(، امّا ظاهراً طـ اِ ممـارف، طـ ا    12:9218المنجد آمده: جازف بنفسه: داطربها )معلوف، 

 نمايد.یقديمی تريل نسخه با سیاق و معنی و مفهوم بیت مورد بمث ما سازگارتر م

 موطّره / موطّده -2-22

هـا و مم ـوب   ، مق ـول دل   به فری د لت قاةره، الزالت مشیّدة االرکران مروطریة البیران   »

 (.97: 9281)ظهیری سمرقندی، « ها گرددجان
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، دو لغزش ديده مـی شـود. ال یـان،    الزالت مشیّدة االرکان موطرة البیاندر جملة دعايی، 

« ال نیـان »ر( ايل واژه بـه صـورت درسـت يعنـی      1غیاثی )ب  تمريف ال نیان است. در نسخة

 م  وط است.

، در موارد متعددی، جفت واژة اركان و بنیان را به كـار  سندبادنامهظهیری سمرقندی در 

 برده است:

 9213)ظهیـری سـمرقندی،    الزالت عالیة البنیان راسخة االرکانو ايل بنده دولت قاهره، 

الزالت معمورة االطراف   االرکان مظمیّة االرکان   البنیان لکت ( و قصر مشیّد ايل مم 382:

 (4)ظهیری سمرقندی: 

لغزش ديگر مربوط به ط ا مـوّطره اسـت. در لسـان العـرب از ريشـه وطـر فعلـی ديـده         

شود و الوطر به معنی نیاز و داجتی است كه داجتمنـد در بـرآوردن آن سـعی و همّـت     نمی

/ 97. )ابـل منظـور، بـی تـا:     لصاحبها فیها ةمة فهری  َطَررُه   الوطرک کلی حاجة کانورزد: می

الروطر:  نیز تنها معنی داجت بـرای ايـل لفـ ، طـ ا شـده اسـت:        قاموس الممیا(. در 229

 (. 874: 9838)فیروزآبادی، الظاجة ل  فیها ةَمّ   عنااة فالا بلغتها فقد قضیت  طرک 

اسـت بـه معنـی اسـتوار و     « طّـده مو»دعايی مورد بمث ما، ممـرّف واژة   ةموطره در جمل

 َطَردَ الشریء اَطِردُه  طرداً       »آمده اسـت كـه:   « وطد»در مادة  لسان العربممکم شده. در 

( در قاموس الممـیا نیـز همـیل    227/ 97تا: اث ته و ثَقّله و التوطید مثله. )ابل منظور، بی«: طِدة

 (.224: 9838معانی عیناً برای ايل ماده ط ا شده است )ن . : فیروزآبادی، 

ظاهراً كاتض نسخة غیاثی ايل واژه را نتوانسته است به صـورت درسـت بخوانـد و از ايـل     

در « لـ»رونويسی كرده است. می توان بر ايل بود كه « مولمده»رو آن را نقاشی و به صورت 

واژة مولمده، در واقع دستة دـرف ط بـوده اسـت. طـ ا مْوَّطـده عـالوه بـر معنـا، از جن ـة          

كند. ايل واژه در وزن و درف پايانی، بـا واژة مشـیّده،   تر مینیز جمله را موسیقیايیموسیقی 

الزالت يکسان است. بنابرايل به ادتمال قريض به يقیل، جملة مورد بمث ما چنیل بوده است: 

 . يعنی: هماره اركان آن برافراشته و بنیان آن استوار باد.مشیّدة االرکان موطیدة البنیان
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 طفا/ فطفان -2-23

 حَتیرررررری إلا زَثَرررررررَ الَتَرررررربلُّ ُ  َرْدَهُ

 

 مترررردارکاً زُطَفرررراً عَلَرررری الریاظررررانِ    
 

 (981: 9431)ظهیری سمرقندی،       

 بیت باال از ابراهیم الغَزّی، از ابیات قصیده ای است با آغاز :  

 معنرری العُلرری لَرر    الرردعا ی لِلرروَری    
 

 سَرررورُ الهِهَبْرررر  لیمرررةُ السِررررْحانِ   
 

 ( 91ةرر:   9471االصفهازی،  )عماد
 

، نقل شده و ترجمه آن چنیل است: معنـای شـرف و   خرادة القصر   جرادة العصركه در 

دمله شیر، جشـل   ]چنان كه[بزرگواری از آن توست و ادعاهای آن از آن  ديگران )مردم(، 

 و مهمانی گر  است.

ة نطفـا در  پ( واژ 41مصمّح شعار و نیز در دست نـويس غیـاثی )ب    السّیاسةاغراضدر 

)فــ  « فطفا»آمده،  خرادة القصر، نادرست است و صمیح آن چنان كه در بیت: دتی اذا نثر ...

 + طفا( است.

ايل بیت به صورت درست در سندبادنامه به تصمیح ادمـد آتـش )ظهیـری سـمرقندی،     

ده ( آمـ 971: 9213( و نیز تصمیح مممد باقر كمال الدينی )ظهیری سـمرقندی،  339: 9293

اعتمـاد و مصـرا  دوم    السّیاسرة اغراضاست. دسیل فقیهی در ترجمه بیت به ط ا نادرست 

: 9249)فقیهـی،  « قطره آب صافی بر بر  گل ريمان ريخـت. »را چنیل ترجمه كرده است: 

394.) 

لسـان  است به معنی: روی چیزی قـرار گـرفتل، چنانکـه در    « طُفُوّ»و « طفو»طفا از مصدر 

« طفا: طفا الشیءْ فوق الماء، يطفو طفواً و طفوّاً: ظهر و عال و لـم يَرسْـض.  »آمده است: العرب 

 (.911/  4)ابل منظور، بی تا: 

آورده  سـندباد نامـه  بنابرايل ترجمه درست بیت همان است كه كمال الدينی در تعلیقات 

تا ايل كه روشنايی ص ح، گل سـردش را كـامالً افشـاند )دورشـید( و آن پیـاپی بـر       »است: 

 (.312: 9213)ظهیری سمرقندی، « های دوش و قرار گرفت. زهس
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 هِرّی و سوطی / هَزّی و سوطی -2-24

و نیکوتريل اس ان را به تازيانه و تمريک عنان، داجت باشد، ن ینی براق بهشـت كـه در   »

 باشد.میدان گوی س قت از برق داطف ربوده است به هِرّی و سوطی ممتا  می

 ريــــکممتــــا  بــــود بــــه ســــوط و تم

 

 اســـض ار چـــه بـــود چـــو بـــرق دـــاطف   
 

 (911: 9281)ظهیری سمرقندی،       

در بند )پاراگراف( باال، ظـاهرًا ِهـرّ، نادرسـت و صـورت صـمیح آن چنانکـه در نسـخة        

بـه بانـگ   »معنـی  « هَـرّ »است. در لغت نامه دهخدا، برای واژة « هَزّ»پ(،  18غیاثی آمده )ب 

ط ا شده است كه مناسض بند مورد بمث ما نیست.  ...«آوردن سگ، بانک كردن كمان و 

راندن گوس ند را، دواندن گوس ند را به سـوی  »به معنی « هِر»همچنیل صورت های ادتمالی 

، مناسـ تی بـا مـتل ندارنـد. )ن . :     «بـه بیمـاری هـرار م ـتال گرديـدن     »به معنی « هْر»و « آب

 «.: ذيل هَرّ، هِر، هْر9211دهخدا، 

در بند باال به ادتمال بسیار قـوی،  « سوط و تمريک»و « و تمريک عنان تازيانه»به قرايل 

در لغـت نامـه دهخـدا بـه     « هَـزّ »بوده است. « هزّی و سوطی»، «هِرَی و سوطی»صورت اصیل  

: ذيل هزّ( و در كتاب المصادر به معنـی: جن انیـدن   9211)دهخدا، « جن انیدن چیزی را»معنی 

در بند مورد بمث ما است. بنـابرايل  « تمريک»رادف با ( آمده است كه مت19:9218)زوزنی،

 ارجمیت دارد.« هِرّ»بر « هَزّ»می توان گفت كه صورت 

 یُحبُّ / یَجِبُ  -2-25

... واجـض اسـت بـر پادشـاه     اُظَبُّ عَلَی الوالی اَنْ اُضیَُ اِلی عَدْلِهِ االحسرانَ   همو گويد»

 (.392: 9281هیری سمرقندی، )ظ« عهد كه جمع گرداند با عدل دويش كردار نیکو.

برگردانـده شـده اسـت در    « واجض است»ط ا يْمَضُّ غلا است. در بند باال، ايل واژه به 

دالی كه از ايل واژه تازی، چنیل معنايی بر نمی آيد. صورت درست ايـل واژه، چنانکـه در   

« اسـت  واجض»به معنی « وجض»، است از مادة «يَج ضْ»ر( آمده،  932دست نويس غیاثی )ب 

 كه در بازگردان بند، ديده می شود.
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 .... / + یک عبارت -2-21

رای آفتاب نمای تو، ای دسرو شرق كه آفتـاب در جنـض صـفای او چـون سـايه تیـره       »

 (.97: 9281)ظهیری سمرقندی، « نمايد.

گـذارد و در  ای مـی تُـک يـا شـماره   « نمايـد »مصمّح در پايان ع ارت باال بـر فـراز فعـل    

« ل»جمله ای اطافه دارد كه نادواناست. ايل جمله نادوانـای نسـخة   « ل»نويسد: پانوشت می 

و چـون  »ر( به صورت دوانا، بديل صـورت م ـ وط اسـت:     29در دست نويس غیاثی )ب 

 «.ماه منخسف دیره بود

 .... / + شعر -2-27

مرا  اِلا عصامی باشید نه عظامی؛ معنی او آن بود كه نسـ ت از دـود كنیـد نـه از پـدران.     »

 (.277: 9281)ظهیری سمرقندی، .« الظَیُّ عاشَ بِعَظْمِ میّتٍ فذاکَ العَظْمُ حَیٌی  َ ةو مَیّتٌ

، نوشته شده اسـت كـه   «شعر»ر( ق ل از ع ارت باال، واژة 912در دست نويس غیاثی )ب 

نشان می دهد ع ارت بعد از ايل واژه، يک بیت است. بنابرايل بايسته است در چاپ مصمّح 

ر  به رسم معهود، واژة شعر در میان يک سطر نوشته شود و در سطر بعد، ع ارت تازی ايل اث

 به صورت يک بیت سامان يابد.

 اِذا مــــا المَــــیّ عــــاشَ ب عَظِــــم  میّــــت  
 

 فــــذا  العَظِـــــمْ دَـــــیّ وَ هـــــوَ میّـــــتْ  
 

طـ ا شـده اسـت.    « المـرء »در مصرا  نخست، « المی»در امثال و دکم دهخدا، به جای 

ای نـازش كنـد،   به استخوان مـرده  (. معنی بیت: هرگاه زنده9321/ 2: 9249ا، )ن. : دهخد

 پس )در دقیقت( آن مرده، زنده است و آن زنده، مرده.

 ــــــ / + یک عبارت تازی -2-28

و همو گويد: وَ جّهوا آمالکم الی مل تم ه قلوبکم، امیدهاء دـويش بـه كسـی برداريـد     »

معنی ايل كلمه مستن ا اسـت از سـخل امیرالمـومنیل عمـربل     كه دلها شما او را دوست دارد 

)ظهیـری  « های شـما در وی بـه چشـم دشـمنی نگـرد.     پرهیز كنید از كسی كه دل»الخطاب: 

 (. 399: 9281سمرقندی، 

در بند باال، يک جملة عربی افتاده و تنها ترجمه آن آمـده اسـت. مصـمّح اشـاره ای بـه      

های ديگر نیامـده اسـت و يـا در نسـخة چـاپی      نويس سقا ايل جمله ندارد و گويا در دست
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ر( بـديل گونـه   939هنگام دروف چینی افتاده است. ايل جمله در دست نـويس غیـاثی )ب   

كه گفت: اتقوا عَمّل ت غ ُـهْ   ]بدون امیرالمومنیل و بل دطاب[از سخل عْمر »م  وط است: 

 «.قُلوبْکُم

 ـــــــ / + کهنه شدن -2-29

، نیعةَ الا أُسدات الی رَجُلٍ   لَم تُربَّ اُخلقت کَراِخْک  الثروبِ البرالی   انی الصمی گويـد:  »

)ظهیـری  « هركه با كسی نیکويی كند و آن را تربیت نفرمايد كنانه گـردد چـون جامـه دَلَـ     

 (.912: 9281سمرقندی، 

پ(  49كـه در دسـت نـويس غیـاثی )ب     « كهنـه شـدن  »، واژة «چون»ظاهراً پس از واژه 

در ع ـارت عربـی اسـت.    « اِدـالق »اسـت. زيـرا ايـل مصـدر ترجمـه مصـدر       آمده، طروری 

 بنابرايل جمله چنیل بوده است: كنانه گردد چون كهنه شدن جامه دَلَ .

 ....... / + بیت -2-31

ددايگانی شاهنشاهی كه رايت او ظفر به ديده كشد پیش لشـکر اسـالم، فـروغ تـاجش     »

 (.31: 9281)ظهیری سمرقندی، «. يه برايامپرورده نور در انجم، همای چترش گسترده سا

 ع ارات باال، دو بیت از قصیدة ابوالفر  رونی است، به مطلع: 

ــام   ــديل هنگ ــوا ب ــار ه ــرد ك ــام گی  نظ
 

 كـــه دل ز شـــیر ســـتاند بـــدو دو پیکـــر وام  
  

 (928: 9281)رونی،                             

طـ ا شـده كـه همـیل طـ ا در      « شاهنشـهی »، «شاهنشـاهی »در ديوان ابوالفر  به جای 

پ( نیز ديده مـی شـود و وزن شـعر دکـم مـی كنـد كـه همـیل          92دست نويس غیاثی )ب 

 صورت، صمیح است.

ظفـر بـه ديـده كشـد پشـت      »، مصرا  دوم بیت نخسـت، بـه صـورت:    ديوان ابوالفر در 

بدون هیچ نسخه بدلی ط ا شده اسـت. مصـمّح ديـوان در تعلیقـات ديـوان،      « موكض اسالم

ظفـر  »به ايـل صـورت اسـت:    « د»مصرا  را چنیل معنا كرده است: مصرا  دوم در نسخة  ايل

و اصـح و انسـض اسـت يعنـی رايـت سـلطان مسـعود در        « بديده كشـد پـیش موكـض اسـالم    

پیشاپیش موكض اسالم )س اهیانی كه به غزا  و جنگ با كفار هند می رونـد( همـواره شـاهد    

 (.291: 9281پیروزی و فتح است )رونی، 
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و  ديـوان ابـوالفر   چنانکـه در تعلیقـات مصـمّح    « پـیش »به عقیده نگارندگان نیز طـ ا  

 ديـوان ابـوالفر   در بیـت ق ـل در   « پشـت »دست نويس غیاثی آمده، مرجّح است زيـرا واژة  

 آمده و بعید به نظر می رسد كه شاعر آن را بالفاصله در بیت بعد تکرار كرده باشد:

 عالی دولت بوسعد روی لشکر دـ   
 

 سنای ملت مسعود پشت عهد انـام  
 

 معنی كرده است.  « اتکا»ی را در بیت ادیر، مددكار و نقطه« پشت»مصمّح ديوان، واژة 

به هر دال، به ت عیت از شیوة مرسوم در چاپ متون ادبی كهل سال فارسی، بايسته اسـت  

ه صـورت  كه ق ل از دو بیت مورد بمث، واژة بیت نوشته شود و سـ س دو بیـت مـذكور، بـ    

 مرسوم در آثار فارسی، سامان يابد.

 غلط های چاپی  -2-31

به تصمیح شعار، اغالط چاپی متعددی ديده می شود كه بـه پـاره ای    السّیاسةاغراضدر 

اشاره رفته است. به جز آن اغالط، به استناد بـه  « بازنگری اغرا  السیاسه»از آن ها در مقاله 

ن، پاره ای از اغالط چاپی ديگر را به صـورت درسـت   دست نويس غیاثی می توان با اطمینا

 آن ها باز آورد؛ برای نمونه به سه مورد اكتفا می شود.

 نشانه زد / به شانه زد -2-31-1

طره سن ل بمالید. زلف بنفشه نشانه زد. دلّه س ز در سر سرو افکنـد )ظهیـری سـمرقندی،    

9281 :33) 

« زلـف بنفشـه بـه شـانه زد    »ت درسـت،  ر( صـور  99با استناد به دست نويس غیـاثی )ب  

 است. به شانه زدن زلف در زبان فارسی، متداول بوده است؛ برای نمونه: 

ــد    ــانه زدن ــه ش ــف مشــکیل شــض ب  زل
 

ــد     ــه زدنــــ ــر زمانــــ ــر بــــ ــم كفــــ  رقــــ

 (912: 9282)زاكانی،                                  
 

 مثالی / سالی  -2-31-2

ثالی رباطی و هر ماهی فرسنگی و هـر روزی میلـی و   ای و هر مو هر فصلی چون مردله»

 (.994: 9281)ظهیری سمرقندی، « هر ساعتی گامی و هر نفسی قدمی.

ر(، می تـوان دانسـت كـه     74از فموای ع ارت و نیز به استناد به دست نويس غیاثی )ب 

 «و هر سالی رباطی»صورت صمیح چنیل بوده است: 
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 یافت / بافت -2-31-3

شما به د  تعالی افـام دادم   و داد و به دانه رفت و گفت نفقةدانکانه زر بدپارسا مردی »

 (999: 9281)ظهیری سمرقندی، «. و زن یلی ديگر يافت و به بازار برد و به دانگی بفرودت

پ( صـورت درسـت،    19از فموای كالم و بااستناد بـه طـ ا دسـت نـويس غیـاثی )ب      

 ، است.«زن یلی ديگر ب افت»

 

 رینتیجه گی -3

تريل متون منثور سیاسـی فارسـی اسـت كـه تـا امـروز تنهـا        در شمار مهم السّیاسةاغراض

ای يک ار به دلیة تصمیح انتقـادی آراسـته آمـده اسـت. در ايـل تنهـا تصـمیح كتـاب، پـاره         

ع ارات و ابیات فارسی و تازی هست كه معنای دردوری را به ذهل مت ادر نمی كنند و ايـل  

های ايل ع ـارات و ابیـات بـه هنگـام كتابـت يـا تصـمیح        از واژه بدان س ض است كه بع ی

دچار لغزش شده است؛ از ايل رو برای دريافت مفهوم و معنی ايل ع ارات طرور اسـت كـه   

ها به صورت درست باز آيد. بردی ا زايل اغالط در مقاالتی تصمیح شده اسـت؛  اغالط آن

ديـده مـی شـود كـه بـدانها در جـايی        های متعددی در متل مصمّحبا وجود ايل هنوز لغزش

اشاره نشده است. در ايل جستار، ايل لغزش هـای مغفـول، غال ـاً بـا اسـتناد بـه دسـت نـويس         

 السّیاسرة اغرراض نويافته اغرا  السیاسه، تصمیح شده است. سـخل پايـانی ايـل كـه چـون      

 .تر آن طروری به نظر می رسدمصمّح جعفر شعار، اغالط بسیار دارد تصمیح منقّح

 

 هایادداشت

ط ا شده اما « ةفی اغراض السیاس ةاعراض الرااس». نام ايل كتاب در ل اب االل اب به صورت 9

اغرا  »صورت پذيرفته شده نام ايل اثر چنانکه در تاريخ ادبیات در ايران آمده، به صورت 

 (.3/9222: 9212فی اعرا  الرياسه است. )ن . : صفا، السّیاسة

است. عالمه قزوينی در تعلیقات دود بر « نام ايل اثر: سمع الظفیر فی جمع الطفیر . در ل اب االل اب3

« الظهیر»الظفیر: ايل كلمه هیچ معنی ندارد و صمیح »می نويسد: « الظفیر»ل اب االل اب درباره ط ا 

 (.229: 9241)عوفی، « است.



 541 یاثیغ سیبراساس دست نو اسةالسّیچند واژه در اغراض حیتصح              99 پاییز و زمستان

انی در دواشی و . ايل نام در منابع مختلف، گوناگون ط ا شده است. ع اس اق ال آشتی2

تخلن ايل گوينده استاد را تمام تذكره نويسان البد به تقلید »توطیمات دداي  السمر می نويسد: 

عوفی، زينتی ط ا كرده اند در صورتی كه در نسخة اصلی دداي  السمر صريماً زين ی )منسوب 

یز چنیل است به زينض( دارد و در تاريخ بیهقی و در قديمیتريل نسخه های دطی چهار مقاله ن

(. در المعجم فی معايیر اشعار العجم به تصمیح سیروس شمیسا ايل بیت 922: 9293)وطواط، 

 (.227: 9212دانسته شده است. )ن. : شمس قیس رازی، « زيدری»)اسض و گهر و ...( از 

 

 سپاسگزاری

از كه از دوست عزيز جناب آقای سیدمممد عظیمی، رئیس ارجمند كتابخانة دانقاه ادمدی شیر

كنیم و برای لوح فشرده نسخه غیاثی را، در ادتیار نگارندگان گذاشتند، فروتنانه س اسگزاری می

 ايشان آرزوی تندرستی و موفقیت داريم.

 

 فهرست منابع

 منابع فارسی

واكـاوی چنـد   (. »9214) .. ابراهیمی، مختار و امامی نصراله و قاسمی پور، قدرت و كردی، رسول9

سـال  ، مـتل شناسـی ادب فارسـی    .«با تاكید بر يک نسـخة دطـی نويافتـه    لسّیاسةالغزش در اغرا  

 .94-9دوازدهم، شماره سوم، صن 

بـه كوشـش ادمـد     .المعجم فی آثار ملوک العجم(. 9242) .. دسینی قزوينی، شرف الـديل 3

 فتودی نسض، تهران: انجمل آثار و مفادر فرهنگی.

، 7  .کتابخانة مرکزی دانشگاه تهرانةنشری(. 9289) /دتقی، افشار، اير . دانش پژوه، ممم2ّ

 تهران: دانشگاه تهران.

تهـران: كتابخانـه،    .دست نوشت های ایران )دنـا(  ۀفهرستوار(. 9241) .. درايتی، مصطفی8

 موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 جلد سوم، تهران: امیر ك یر. .امثال و حکم(. 9249)  .. دهخدا، علی اك ر7

چـاپ دوم از دوره جديـد، تهـران: موسسـه انتشـارات و       .لغت نامه(. 9211) .هخدا، علی اك ر. د9

 چاپ دانشگاه تهران.

جلـد اول، تصـمیح و    .)تـاريخ ايـران و اسـالم(    جامع التواریخ( 9213) .. رشیدالديل ف ـل ا  1

 تمشیه مممد روشل، تهران: میرا  مکتوب.



 141 48شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 اهتمام مممود مهدوی دامغانی، مشهد: كتابفروشی باستان. به .دیوان(. 9281) .. رونی، ابوالفر 4

 به اهتمام تقی بینش، تهران: نشر ال رز. .کتاب المصادر(. 9218) .. زوزنی، دسیل بل ادمد1

بـه   .المعجـم فـی معـاییر اشـعار العجـم     )بی تا(.  .. شمس قیس رازی، شمس الديل مممد92

ديمی و تصـمیح مـدرس رطـوی، تهـران:     د قزوينی با مقابلـه باشـش نسـخة دطـی قـ     تصمیح مممّ

 كتابفروشی تهران.

بـه   .المعجم فـی معـاییر اشـعار العجـم    (. 9212. شمس قیس رازی، شمس الديل مممد. )99

 كوشش دكتر سیروس شمیسا، چاپ اول، تهران: فردوس.

جلـد دوم، چـاپ سـیزدهم، تهـران: انتشـارات       .ات در ایرانتاریخ ادبیّ(. 9212) .صفا، ذبیح ا 

 وس.فرد

به تصـمیح   .اغراض السّیاسة فی اعراض الرّیاسة(. 9281) .. ظهیری سمرقندی، مممدبل علی93

 و اهتمام جعفر شعار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

به اهتمام و تصمیح و دواشـی ادمـد    .سندبادنامه(. 9293) .دبل علی. ظهیری سمرقندی، ممم92ّ

 آتش، تهران: كتاب فرزان.

مقدمـه و تصـمیح سـید مممـد بـاقر       .سـندبادنامه (. 9213) .دبل علیقندی، مممّ. ظهیری سمر98

 كمال الدينی، چاپ دوم، تهران: میرا  مکتوب.

تصـمیح ممسـل    .غرّة االلفاظ و نزهةة االلاةاظ  (. 9211) .دبل علی. ظهیری سمرقندی، ممم97ّ

 ذاكر المسینی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

نسخة دطی  .ةاغراض السّیاسة فی اعراض الریاس)بی تا(.  .دبل علیممّ. ظهیری سمرقندی، م99

 . تالیف: نامشخن، تاريخ كتابت: نامشخن983كتابخانة دانقاه ادمدی شیراز به شماره 

ـ  ةبـا مقدمـ   .جی بـراون . لباب االلباب به تصحیح ادوارد(. 9241) .. عوفی، مممد91 د مممّ

 سعید نفیسی، چاپ اول، تهران: هرمس. قزوينی و تصمیمات جديد و دواشی و تعلیقات

چـاپ اول،   .ابیات عربی در متون ادب فارسی تا قـرن هفـتم  ( 9249). . فقیهی، دسـیل 94

 تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء.

، سـال چهـل و   مـتل شناسـی ادب فارسـی    .«بازنگری اغرا  السیاسـه (. »9219) .. كمیلی، مختار91

 .17-19(، صن 97ره سوم )پیاپی هشتم، دوره جديد، سال چهارم، شما

تصمیح و توطـیح مجت ـی مینـوی تهرانـی،      .کلیله و دمنه(. 9211. منشی، ابوالمعالی نصرا . )32

 چاپ نوزدهم، تهران: امیرك یر.



 541 یاثیغ سیبراساس دست نو اسةالسّیچند واژه در اغراض حیتصح              99 پاییز و زمستان

به تصمیح و اهتمام ع ـاس   .حدایق السحر فی دقایق الشعر(. 9293) .. وطواط، رشیدالديل39

 سنايی و كتابخانة طهوری.اق ال آشتیانی، تهران: كتابخانة 

 

 منابع عربی

قدم له و علـ  علیـه ابـراهیم شـمس الـديل، بیـروت:        .کلیله و دمنه(. 9832) .ع، ع دا . ابل مقف9ّ

 موسسه االعلمی للمط وعات.

ـ  .لسان العرب)بی تا(.  .د بل مکرّم. ابل منظور، ممم3ّ اب و د ع ـدالوهّ اعتنی بتصمیمها أمیل مممّ

 بیروت: دار ادیاء الترا  العربی و موسسه التاريخ العربی. د الصادق الع یدی،مممّ

الـدكتور قصـی    فهرسرة تمقیـ  و شـرح و    .التمثیة  و الماارةرة   .م(3222). . ثعال ی، ابومنصور2

 المسیل، بیروت: دار و مکت ةالهالل.

قسـم شـعراء الشـام، الجـزء      .خریدة القصر و جریةدة الصصةر   .(9217) .. عماد االصفهانی الکاتض8

 االول، عنی بتمقیقه الدكتور شکری فیصل، دمش : المط عه الهاشمیه.

إعداد و تقديم مممد ع دالردمل  .القاموس المحیط(. 9838) .دبل يعقوب. فیروزآبادی، ممم7ّ

 المرعشی، بیروت: دارادیاء الترا  العربی.

 تهران: نشر پرتو و پیراسته. .ةالمنجد فی اللغ .(9218) .. معلوف، لوئیس9
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