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1. Introduction 

Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a is written by Muhammad-ibn Mansour-ibn 

Sa'īd, nicknamed Mobārakšāh and known as Faḵr Modabber, one of 

the early 7th century A.H. writers. Fakhr Modabber authored this book 

in forty chapters on the subject of governance, hippology, and 

militarism and dedicated it to Soltān Iltutmuš, King of India (d. 607-

633). Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a was published in 1976 by Ahmad 

Sohaylī Ḵānsārī based on six manuscripts. In 1976, Moḥammad 

Sarvar Molāʾī in a treatise entitled "Āeīn-e Kešvardârī" published six 

new chapters of the text, which were not published by Sohaylī 

Khānsārī. He has arranged these six chapters from the manuscripts of 

the Indian court having a different name Ādāb al-Molūk wa Kefāyat 

al-Mamlūk. 

 

2. Methodology 

This research has been carried out as a fundamental-research and has 

examined a manuscript of Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a, with different 

name Ādāb al-Molūk wa Kefāyat al-Mamlūk and tried to explain 

several issues: 1. A possible cause of difference between the 

manuscript belonging to the Court of India with other manuscripts of 

Ādāb al-Harb; 2. Analyzing the value and position of the manuscript 

of the court of India among the manuscripts of Ādāb al-Harb; and 3. 

The necessity to revise a part of the Indian court manuscript which has 

been independently published entitled "Āeīn-e Kešvardârī". 
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3. Discussion 

Among five copies of Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a that we have studied, 

four copies have recorded the same, that is, "Ādāb al-Harb w'al-

Šajā’a": "Muhammad ibn Mansour ibn Sa'id wrote and authored this 

useful and fabulous book which was named Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a 

containing thirty-four chapters." (Fakhr Modabber, 1967: 15-16). The 

only manuscript of the Indian court has called it " Ādāb al-Molūk wa 

Kefāyat al-Mamlūk ". It is obvious that the titles of Ādāb al-Harb 

w'al-Šajā’a and Ādāb al-Molūk wa Kefāyat al-Mamlūk represent two 

different subjects. Two possibilities can be considered to explain why 

this difference exists: 

First, possibly the author wrote the six additional chapters of Ādāb al-

Molūk separately and merged them together and simultaneously, after 

merging, revised it and chose Ādāb al-Molūk wa Kefāyat al-Mamlūk. 

The reason for this choice could be that much of this book is about 

politics and governance, which is the main subject of Ādāb al-Molūk. 

In addition, the subject of war and hippology, as a means of war, can 

be considered to be a subdivision of governance. Hence, the title of 

Ādāb al-Molūk wa Kefāyat al-Mamlūk is more comprehensive than 

the title of Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a. 

Second, the Indian court's manuscript had a different original 

manuscript from the other manuscripts, of which only this present 

work remains. It is not clear to us why there is no other manuscript of 

the Indian court left. Nevertheless, an explanation could be that was 

the dominant political and social condition of that time, which did not 

tolerate any author addressing the political and governmental issues. 

So that, at that time, Sīar al-Molūk, the most important work that was 

written on the same subject of politics before Ādāb al-Harb w'al-

Šajā’a, was abandoned for the same reason: (Khāwje Nezām-al-Molk 

Tūsi, 2010). 

Our studies show that the manuscript of the Indian court is the most 

complete manuscript of Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a, which most 

probably has had a different original manuscript compared to that of 

other manuscripts, and a section given in “Āeīn-e Kešvardârī” (six 

chapters in addition to other manuscripts) is undoubtedly from this 

book and its complement. These chapters, after the fifth chapter, are 

entitled "On the appointment of a competent, adviser, puritanical, 

resourceful and God-fearing minister". It is quite logical and 
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convenient that the author, after addressing the minister as a court 

official, should address treasurer, steward, postmaster, lawyer, head 

of court ceremonies, and Chief Justice in the following chapters. 

By comparison of all manuscripts of Ādāb al-Harb, we can conclude 

that the Indian court manuscript is linguistically and lexically very 

close to that of the British Museum (the oldest and most accurate 

one).  Sohaylī Khānsārī, in his correction, has not used the India 

Office and the British Museum as the basis of his work. As a result, it 

can be said that the Indian court manuscript will be very helpful in 

future corrections of the text of Ādāb al-ḥarb, and in addition to 

providing a complete text of Ādāb al-Harb, it can help editors to 

achieve the most accurate and original text. For example" 

                 [The king] examines and analysis the coins and constantly 

warns the shroffs to not decrease the coin carat unless the people's 

property will be lost in favor of the shroffs. (Faḵr Modabber, 1976: 

117). 

The British Museum and Indicant court manuscripts indicated  Zarrāb 

instead of Sarrāf "shroff": Zarrāb means: A goldsmith who mints a 

coin in a mint and can increase or decrease the coinage of coin carat, 

and a shroff is someone who evaluates the dirham, dinar, and coin, 

and decrease and increase the coin carat. But it is a Zarrāb who 

"reduces the carat of the coins (Dirhams and dinars]”. Therefore, it is 

correct to use "Zarabān" instead of Sarrāf, and most possibly due to 

the difficulty of reading the word it gradually replaced by a newer 

manuscript. 

Correction of an example of errors and mistakes in the treatise "Āeīn-

e Kešvârdarī" 

           [The postmaster] does not hide any incident for a bribe and 

does not support and Ḥosn Pūsī (neglect) traitors and criminals 

(Fakhr Modabber, 1975: 25). 

Ḵas pūsī kardan: disguise deceit and deception. This interpretation 

seems to have rooted in the fact that in the past it was considered one 

of the military tactics; consequently, the corps retreated and the 

enemy follows the crops. They already dug trenches in the enemy's 

path and covered them with shavings. The unaware enemy, in pursuit 

of them, fell into those trenches. 

The editor has given the original word in the footnote (Ḵas Būs [No 

dot b in the manuscript]); But since the meaning is not clear to them, 
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he has changed it to Ḥosn Pošī.  

Ḥosn Pošī (covering goodness, ignoring goodness) not only has no 

meaning here but is also semantically opposite to the fact that it 

conveys the content of the phrase. This word is again used in the text 

in the same form and meaning: 

         [Chief justice] is vigilant in listening to the opponent's claim 

and listening so that no harm is done and the rights of the Muslims 

are not lost so that the oppressed get their rights. And if any of the 

lawyers and associates of the court and judges see a trace (Radī) of 

fault and neglect (Hosn Pošī) it, then he should be dismissed and 

punished. (Faḵr Modabber, 1975: 38) 

* In the above phrases, the semantic load of the phrases given in the 

advice to Chief justice is also very clear. But here, in addition to 

"Ḥosn Pošī", the word "Radī" is also wrong and meaningless. The 

word does not appear in any of the dictionaries and texts. Its correct 

form is "Rūī" in the Indian court manuscript. 

Rūī Dīdan: means to stand on ceremony; advocacy and siding of 

someone" that is correctly used here. 

 

4. Conclusion 

There are two points to address the cause of the difference of the 

Indian court manuscript: 1. The author has written the six additional 

chapters separately and after merging them with other chapters, he 

has also revised the name and has called the treatise " Ādāb al-Molūk 

wa Kefāyat al-Mamlūk”, which is a more comprehensive title for this 

text than Ādāb al-Harb w'al-Šajā’a; 2. The Indian court manuscript of 

which only one copy is available, had a different original manuscript 

from the others. This may be due to dominated political and social 

conditions of that time, which did not tolerate any author addressing 

the political and governmental issues.  

The Indian court manuscript is noteworthy, because (1) It is 

comprehensive, and (2) most similar manuscript to that of the British 

Museum (the oldest and most accurate one). The editor of Ādāb al-

Harb w'al-Šajā’a neither used the copy of the Indian court nor did his 

work based on the British Museum manuscript. Therefore, two 

manuscripts may be given priority in future corrections. 

By correcting the mistakes of the treatise on statehood, we tried to 

emphasize the necessity to correct and integrate it with other chapters 
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of Ādāb al-Harb so that this book would be recognized and presented 

as it deserves. 

 

Keywords: Ādāb al-Harb w'al-Šajā, Ādāb al-Molūk wa Kefāyat al-

Mamlūk, The Rite of Statehood, Fakhr-e- Mudabber, Manuscript, 

Text correction. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
ای از المملوک، نسخهکفایۀوالملوکرّفی و بررسی آدابمع

 الشجاعهوالحربآداب

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 لیال شوقیدکتر 

 چکیده
 

ــربآداب ــهاع والحـ ــة اوّ   الشـ ــی در نیمـ ــور فارسـ ــون منثـ ــار  از متـ ــت  و از آ ـ ــرن ه ـ ل قـ
ّبـب بـ  مکاركشـاه و مشـهور بـ  فّـر مـدبّر         بـن  منصور بن محمّد در موضـو  سیاسـو و    سـیید، مل

 نوشـت  و آن را بـ   باب چهل اين كتاب را در مکاركشاه اسو.  داری و جنگاوریكشورداری، اسب
الشـهاع   والحـرب آداب اسو.تّدي  كرده ،(766 – 756)حک  ندوستانمش، پادشاه هسلطان ايلتت

ال . در سـ اسـو ب  طکع رسیده بر اساس شش نسّ  ب  اهتمام احمد سهیلی خوانساری 0627در سال 
در كـ  در چـاس سـهیلی خوانسـاری نیامـده،      شش باب نويافتة مـتن را  محمّد سرور موالئی ، 0602
ای متیلبق بـ   باب را از روی نسّ او اين شش . اسوچاس كرده كشورداری آئین عنوان ای بارسال 

 دارد و سـهیلی از آن اافـل مانـده،    را «المملـوک ك ايـة والملوکآداب»ك  نام مت اوت  ديوان هند
جايگـاه نسـّة    ، نّسـو، اي كوشیدهی خطب است اده از پنج نسّةبا  ،در اين مّال اسو. تدوين كرده

را آئین كشورداری تکیین؛ و بید از آن، خطاهای چرايی اختالف عنوان آن را و ديوان هند  متیلبق ب 
 المملـوک ك ايـة والملـوک آداباسو ك  ب  احتمال بسـیار،  های ما نشان دادهكنی . بررسیح اصال

آئـین  تـرين نسـّ  در موضـو  و عنـوان اسـو. ديگـر آنکـ         شـدة مللبـو و جـامع   نسّة بـازنگری 
ايـن خطاهـا و    رفـع  بـا هايی دارد ك  نیازمند تصـحی  ديگـری اسـو. مـا     ها و الططاخ كشورداری
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هـای  در كنار ديگر بّـش و چاس آن  بر ضرورت تصحی  مهدّد اين متن م،توضیحات الز آوردن
 . اي كید كردهتأ ،احددی ودر مهلب، الحربآداب

 

، آئـین كشـورداری  ، مملـوک لاك ايةوملوکالآداب، الشهاع والحربآداب  :کلیدیهایواژه

 .تصحی  متوننسّة خطی، فّر مدبّر، 

 

 مقدمه-1

از نويسندگان  ،0سیید، ملّبب ب  مکاركشاه و مشهور ب  فّر مدبّر بن منصور بن محمّد

او . از شرح حال و وقايع زندگی ای نامدار در ازنین ب  دنیا آمداوايل قرن ه ت ، در خانواده

انال تولبد و وفات او را نیز نمیو. سنیس اطبالعات چندانی در دسو از بیضی  دانی . محّّب

نويسد ك  می بحراالنساب سهیلی خوانساری با توجة ب  مّدّمة اند:هايی زدهقراين حدس

ق(، آخرين پادشاه ازنوی، در  014 – 004فّر مدبّر در زمان سلطان خسرو ملک )حک: 

 شود و ازالهور راهی ازنین میاز  خود آوری شهرة انسابق، برای جمع 076حدود سال 

و  70در آن زمان، ب  طور قطع، كمتر از بنابراين  ،4اسوآنها ك  خود را پیر ضییو خوانده

فّر  )ن.ک: .اسوبودهق  060 - 040های در میانة سالپس والدت او اسو. سال نداشت  65

شاه ك  دربارة بهرام - الحربآدابحکیکی با توجّ  ب  حکايتی در  (7و  0 :0627مدبّر، 

اين كنیزک »گويد ك  ق( و كنیزک اوسو، و در پايان آن می 026 – 000ازنوی )حک: 

: 0627)فّر مدبّر،  «دو دختر و دو پسر آورد و پسران او قرين دعاگوی مصنبو كتاب بودند

 (0: 0646. حکیکی، )ن.ک: .داندق می 025ا در حدود سال دوران كودكی مللبو ر - (0

 – 756توجّ  ب  اينک  فّر مدبّر بّش زيادی از دوران حکومو ايلتتمش )حک: با  ص ا

نی قکل از دهد ك  او قکل از پايان حکومو آن پادشاه، يیاسو، احتمال میق( را زيست  766

ملک و ن خسروعالوه بر سلطا ،فّر مدبّر (0071/ 6 :0676) .اسوق درگذشت  766سال 

آيکک )م: ين الدّق( و ملک قطب 754 سام )م: محمّد بن نالدّيمیزب سلطان ايلتتمش، دوران

رسد فّر مدبّر در میانة ، ب  نظر میها. با توجّ  ب  اين نکت 6اسوق( را نیز درک كرده 756

 اسو. زيست میق  766تا  040های سال

در موضو  كشورداری، سیاسو،  الشهاع والحربآدابهورترين ا ر فّر مدبّر مش

مشّبص نیسو. سهیلی خوانساری با  آنتاريخ دقیق تألیو  سواری و جنگاوری اسو.باس



 511 … المملوکیۀکفاوالملوکآداب یو بررس یمعرّف                    1155 پاییز و زمستان

الّاب التتمش را از جملة « صر امیرالملمنیننا»توجّ  ب  آنک  مللبو در ديکاچة كتاب، 

؛ باشد ق تألیو شده 746و  747اسو ك  كتاب پس از سال های آورده، احتمال داده

فّر مدبّر، ن.ک: ) .اسودبّر دادهب  فّر مق  747ا در سال باهلل اين لّب ر چراك  المستنصر

بايد تألیو كتاب را میان سال »گويد: میو در ادام  ا (0070/ 6: 0676 ص ا،نیز:  ؛05: 0627

توان گ و كتاب پیش ك  پايان عمر ايلتتمش اسو دانسو؛ اگرچ  می ق 766و  747های 

اسو، اين لّب را بید تحرير يافت ت ، ولی نسّی ك  صورت تألیو ياف 746از سال 

ق بیان  765حدود یو كتاب را حکیکی نیز تاريخ تأل .(00: 0627فّر مدبّر، ) «اندافزوده

  .(626/ 4: 0676ن.ک: سراج، ) اسوكرده

اسو. در آن شهرة اسالف خود را آورده ك  نام داردبحراالنساب  را ر ديگر فّر مدبّ

؛ 2 :0627فّر مدبّر، ) االنساببحرتل ی چون های مّنبا عنوا سال تألیو اين كتاب ك 

 و( 65/ 1: 0676)قزوينی،  شهرة انساب، (4/ 0: 0606پژوه، دانش؛ 0070/ 6 :0676 ص ا، 

ا امّ، روشن نیسو؛ اسونیز شناخت  شده( 4/ 0: 0606پژوه، دانش) مکاركشاهیشهرة انساب 

ق ب   754ه و در سال ل انهامیدسال ب  طوبنا بر تصري  مللبو، نوشتن آن دوازده 

دنیسون روس،  :ن. ک) اسو.امیران اوری، تّدي  شده، از (ق 756الدّين آيکک )م: قطب

/ 1 :0676) اسو.ق پايان يافت  000و كتاب در سال ب  نظر قزوينی، تألی( 60و  76 :0046

وه پژانشاسو. دق آااز شده 016ألیو كتاب در سال چنانچ  حدس او درسو باشد، ت (65

اگر تاريخ پايان  (4 /0: 0606)داند. ق می 006 – 016های تألیو كتاب را در میانة سال

ق آااز  005نگارش و اهدای كتاب را در يک سال فرض كنی ، تألیو آن بايد در سال 

 شده باشد.

)ن. . انـد يـاد كـرده   المملوکۀکفایوالملوکآداببیضی محّبّان از ا ر ديگری با عنوان 

يک نسّ  از اين ا ر تنها . (61: 0610كردی،  ؛0070: 0676ص ا، ؛ 0: 0627فّر مدبّر، : ک

اسـو كـ  نـام     والشـهاع  الحـرب آدابدرواقـع همـان مـتن     در ديوان هند موجود اسو كـ  

 مت اوت و نیز شش باب افزون بر ديگر نسخ دارد. 
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 بیان مسئله -1-1

  در امر تصحی  هستند. نّستین كار مصحّ ةترين مادّترين و اصلیی مه ّهای خطبنسّ 

عکارت  ،مانده از يک متنجای ب های خطببید از شناسايی و فراه  كردن نسّ  ، مصحّ

ای چون قدمو، شدهآنها بر اساس مییارهای شناخت  بندیو طکّ  سنهش، ارزيابی اسو از

و: نّسو آنک  اس یّوذاری از چند جنک  حائز اهمگاين ارزش ... .اصالو، صحّو و

دهد؛ ديگر آنک  ضرورت ترين شیوة تصحی  ياری می  را در انتّاب درسو مناسبمصحّ

موجب  كند و از سويی ديگرتکیین می ای راو قرار دادن نسّ يا در اولويّكردن است اده 

در قیاس با ديگر نسخ موجود تری اعتکار ك ارز ك  های ه سیاری از نسّ ب شود ك می

و در  میزان دقبو و اجتهاد او . اين امر در تسريع كار مصحّ ،ب  كنار نهاده شوند ،دارند

 بسیار مل ر خواهد بود.  و كارنتیه  كی یّ

مت ـاوت  نـام  اسـو كـ     الشهاع والحربآدابای از نسّ بررسی مسئلة پژوهش حاضر 

انسـاری،  خو یسـهیل اسـو كـ    را دارد. همین امر سـکب شـده   المملوککفایۀوالملوکآداب

و در تصـحی   بداند و آن را ا ر ديگری از مللب ،ّان ديگرهمانند بیضی محّب ،  كتابمصحّ

 شود:  بحث ما در س  حیط  تیريو میخود از آن است اده نکند. 

 .الحربآداببا نسخ ديگر نسّة متیلبق ب  ديوان هند ن مت اوت اوچرايی عنتکیین  .0

 .الحربآدابهای  ان نسّدر می نسّة ديوان هندزش و جايگاه ار .4

آئـین  بـا عنـوان    ای مسـتّل ك  در رسـال   نسّة ديوان هنداز د بّشی تصحی  مهدّ .6

 .اسوسیدهب  چاس ر كشورداری

 
 پیشینۀ تحقیق-1-2

ل با تصحی  احمد سهیلی خوانساری در انتشارات اقکا 0627در سال  الشهاع والحربآداب

آئین ای با عنوان نگ ايران رسال بنیاد فره ات، انتشار0602اسو. در سال ب  چاس رسیده

با تصحی  محمّد سرور مواليی  الشهاع (،والحرب)شش باب بازيافت  از آداب كشورداری

اين  در بابگون  تحّیق و نّد جدّی هیچ ،از آن زمان تا كنون ،متأسّ ان  اسو.كرده منتشر

ب  ، اندنوشت  شده الحرببادآدربارة ك  مّاالتی نیز اسو.  صورت نگرفت دو تصحی 
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 ،تنها ،در اين میاناند. خصائص سککی كتاب پرداخت  میربفی مللبو، موضو  و برخی

ب   مللبو در میربفی آ ار ،«آداب الحرب و الشهاع »نّد و بررسی كتاب مديری در  دمحمّ

اين  دنی را در باب يکی بواشاره كرده و قول سرور موالي المملوککفایۀوالملوکآداب

 اسو. بسیار مّتصری از اين نسّ  بسنده كردهآورده و ب  میربفی  الحربآدابا ر و 

 

 یّت پژوهشضرورت و اهم -1-1
بسیاری از بر  ب  دلیل تازگی، تنوّ  و انحصاری بودن موضوعات، اشتمال الحربآداب

و ی نگهای كشورداری، سپاهیگری و تیريو ابزاراآلت جینها، اصطالحات و آئواژه

و اسو. اين كتاب یّدر میان متون فارسی بسیار حائز اهمچنین سکک نويسندگی مللبو، هم

بررسی تاريخ جنگ و آيین و آداب جنگ برای ها و تواند در تنظی  فرهنگمی

نويسان را ياری تواند فرهنگپژوهشگران بسیار م ید باشد. عرضة درسو اين كتاب می

 ها را اصالح كند.يافت  در فرهنگهادهد و احیاناً برخی از خطاهای ر

است اده  نسّة متیلبق ب  ديوان هنداز  الحربآدابسهیلی خوانساری در تصحی  

ای در رسال  اسو، بر ديگر نسخ افزون اين نسّ  را ك  باب سرور مواليی شش .اسونکرده

گر نسخ، يدر قیاس با د ،اسو. از آنها ك  اين نسّ چاس كردهكشورداری آئین با عنوان 

از آن است اده شود تا متن  الحربآدابهايی دارد، ضروری اسو در تصحی  برتری

 فراه  آيد.تری از اين كتاب منّب 

 

 روش تحقیق -1-1

، از جملـ  نسـّة متیلبـق بـ  ديـوان هنـد       الشـهاع  والحربآدابنسّة خطبی پنج بید از تهیّة 

 تـا  مّابلة آنهـا بـا يکـديگر پـرداختی      ابی ويب  ارز، المملوککفایۀوالملوکآدابموسوم ب  

را آئـین كشـورداری   ، مـتن چـاپی   سپس. ان هند را در اين میان نشان دهی جايگاه نسّة ديو

ها و آوردن توضیحات و با كمک ديگر نسّ  با اصل خود )نسّة ديوان هند( مّابل  كردي 

هـای مـا   ارزيـابی نسـّ    ی . ترتیب وخطاهای متن را اصالح كن سیی كردي و شواهد الزم، 

 چنین اسو:

، ب  خط add.16853نسّة موجود در موزة بريتانیا ب  شمارة موزۀ بریتانیا(:  )ب 
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 610برگ و  006، در 0متیلبق ب  قرن نستیلیق، بی نام كاتب و تاريخ كتابو، احتماالً 

نة ادر كتابّ 0411 فتادگی دارد. عکسی از آن ب  شمارةص ح . پايان نسّ  چند برگ ا

قدمو، با وجود برخی ااالط، از نظر اين نسّ  ه تهران موجود اسو. مركزی دانشگا

های زبانی و سککی، بر ديگر پايکندی ب  ح ظ خصیص  صحّو و اصالو در ضکط كلمات و

 ها ترجیحی آشکار دارد. نسّ 

 خ، ب  خط نس1071نسّة كتابّانة مركزی دانشگاه تهران ب  شماره  :(دانشگاه تهران) ت

چند برگ از  .ص ح  661برگ و  065، بی نام كاتب و تاريخ كتابو، دارای 05و  0قرن 

 46 و 47، 40، 42، 46 ،44، 40ای هباب ، و نیز25و  45های م  و پايان بابآااز مّدّ

اسو و كاتب در بسیاری از داشت « ب»نسّة ای مت اوت با اين نسّ  مادرنسّ  اسو.افتاده

اسو. گاهی كلمات كهن و احتماالً ناآشنا را ب  تر كردهتر و روشنمواضع متن را ساده

ويژه آنها ك  الط بسیاری، ب نین در موارد چاسو. هممیادل و ساده تغییر دادهای كلم 

سهیلی خوانساری در اسو. متن با قلمی ديگر تغیر يافت مسلب  اسو يا افتادگی دارد، 

 اسو.ه كردهدعمدتاً از اين نسّ  است اتصحی  خود 

فهرسو ات (، ب  خط نستیلیق، بی  4676) 726نسّة ديوان هند ب  شماره د )دیوان هند(: 

سطر.  00ص ح ، هر ص ح  شامل  467برگ و  061ابو، دارای نام كاتب و بدون تاريخ كت

را با قلمی ب  رنگ  هايی مانند عناوين، آيات، احاديث و جمالت عربیگويا كاتب بّش

رنگ شدن، بسیاری از آنها ناخواناسو. نسّة اسو ك  در فیل  ب  سکب ك  مت اوت نوشت

گمان ما از اصل كتاب اسو. در قیاس با ديگر نسخ، شش باب اضاف  دارد ك  ب  « د»

ن نسّ  و چنین ظاهراً كسی اين نسّ  را خوانده و مینی بسیاری از واژگان را گاه در متهم

 اسو. گاه در هامش نسّ  آورده

، ب  خط 05601اهلل مرعشی نه ی ب  شمارة نسّة كتابّانة آيوجفی(: عشی نرم )م

 464برگ و  007، دارای 00حدود قرن نام كاتب، احتماالً كتابو  نستیلیق خوش، بی

الدّين همائی اين های فراوانی دارد. جاللالط سطر. نسّ  01ص ح ، هر ص ح  شامل 

صحی  كرده و گاه توضیحاتی امش تهنسّ  را خوانده و برخی از ااالط را در 

 اسو.افزوده

ان سال نسّة كتابّانة ملک؛ ب  خط نستیلیق؛ تاريخ كتابو رمضک )کتابخانۀ ملک(: 
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سطر. بی نام كاتب. اين نسّ  نیز مانند  44ص ح ، هر ص ح  شامل  466ق، دارای  0512

ده بودن اين س  اخانومويّد ه « ک»و « م»، «ت»مغلوط اسو. مشابهو فراوان نسّة « م»

 نسّ  اسو.

 

 بحث -2

 الحربن هند با دیگر نسخ آدابدیوا عنوان متفاوت نسخۀ -1 -2
اي ، چهار نسّ  در اختیار داشت  الشهاع والحربآدابای ك  ما از از میان پنج نسّ 

ضکط « الشهاع والحربآداب»نام كتاب را ب  همین صورت، يینی « ب، ت، م، ک»

اين كتاب پرفوايد و ارايب تصنیو و تألیو كرد و  د منصور سیید...مّحم»اند: كرده

: 0627فّر مدبّر، ) «نهاده آمدچهار باب وسیهاع  نام كرده شد و بر الشبوالحربآداب

 . اسونامیده« المملوککفایۀوالملوکآداب»تنها نسّة ديوان هند آن را  .(07 –00

داند ك  گزاردن حّبی می الشهاع والحربآداب انگیزة خود را از تألیور فّر مدبّ

 پادشاهان اازی بر او دارند:

ها ب  عدل و چون حال و كار اهل عال  ب  پادشاهان منوط اسو و صالح رعايا و امن راه

محمّد منصور سیید... ملّبب ب   ...سیاسو ايشان م وّض اسو، كمترين خدمتکاران

او الزم اسو،  در ذمّو... حقب نیمو پادشاهان اازی  ك... میروف ب  فّر مدبّرمکاركشاه، 

... ديد گزاردن آن ب  دعای نیک بر حک  سوابق، ب  اس  مکارک پادشاه اسالم واجب

 .(07 –00: 0627فّر مدبّر، ) ابوالمُظ بر ايلتتمش

مدبّر، پادشاهان توان دريافو: نّسو آنک  از نظر فّر از اين عکارات چند نکت  می

و او خود در دستگاه آنها حضور داشت  و مورد اكرام  مهمّی در تمام امور دارند رنّش بسیا

اسو. ديگر آنک  مّاطکان اصلی او پادشاهان اازی هستند و تألیو اقع شدهآنها و

 تکلیو دينی و اخالقی اوسو. الحرب آداب

 سلطانی را ب برده و كتاب سر میدر هند ب الحرب آدابهرچند مللبو در زمان تألیو 

توان حدس زد ك  انگیزة اصلی یهای كتاب ماز بیضی عکارت ،اسودر آنها تّدي  كرده

مغول در ايران و كشت  شدن  ةظهور فتن .اسو وقايیی بود ك  در ايران جريان داشت او

ترديد، خاطر كسانی چون فّر مدبّر را ، بیين خوارزمشاهالدّد و جاللمحمّپادشاهانی چون 
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 : اسو هدركمی آش ت 
ب طاای بر در چنان وقتی در قرن ه ت  ك  جهان پر فتن  شده بود و قومی از م سد مّرب

 ز دسو ظل  ايشان جالط و مستولی گشت  بودند و مردمان اصیل اهل امملکو ازنین مسلب

قران، چون سلطان ن پیدا آمد از خاندانی قدي  صاحبپادشاهی ه  در آن قراختیار كرده... 

 (00: 0046دنیسون روس، سام... . ) بن ين، محمّدالدّ  و الدنیا میزب سیید شهید

چنین اوضاعی موجب شد فّر مدبّر كتابی تألیو كند ك  بتواند اوضا  موطن خويش 

ب  سامان دارد و  -كند رانانش در گذشت  ب  نیکی ياد میك  همواره از آن و حک  -را 

از اين روی، اهیگری و جنگاوری ترتیب دهد. پالگويی جامع و دقیق از سیاسو و فنون س

ذكر . الکت  آموزش جنگ و تناسب دارد وهدف مللب با الشهاع والحربآدابعنوان 

ويژه هايی با موضوعات گوناگون، ب مسائلی دربارة آن، ب  صورت پراكنده، در كتاب

توان را می «لحرباآداب»وان امّا عن ؛اسوها هستند، آمدهالملوکنو  آداب متونی ك  از

و امور مرتکط ب  آن   جنگ استّالل ب  موضواختصاصاً ب  متونی اطالق كرد ك  ب 

برای شناسی . كتابی را با اين عنوان نمیالحرب آدابدر زبان فارسی ب  ایر از اند. پرداخت 

« لحربادابآ»عنوان در آوردن آيا مللبو اصراری اين عنوان ه  چند سلال مطرح اسو: 

توان ب  همین عنوان نمیآيا از اسو؟ داشت « الحرب»ب  « الشهاع »واژة اصراری در عطو  اي

«  الشهاع»نگاه مللبو ب  موضو  جنگ پی برد؟ آيا مللبو با انتّاب اين عنوان و عطو 

توان اسو؟ از فحوای كالم مللبو دربارة جنگ میقصد تککین چرايی جنگ را داشت 

ترين انگیزة اسو. مه ّرا ب  تألیو چنین كتابی واداشت  ر اويدريافو ك  ضرورتی ناگز

لبو از تألیو چنین كتابی ك  دادا  و اضطراب سیاسو و جنگاوری بر آن حاك  مل

ك  در اسو؛ چنانهای ناشی از حمالت قوم مغول بودهها و ويرانیاسو، احتماالً، آشوب

مان ين سّن پیامکر را دربارة آخرالزبا، «اندر ش ّو و رحمو پادشاهان»باب سوم با عنوان 

 آورد:می
هاشان چون دل قومی پیدا آيند ك  روی ايشان چون روی آدمیان باشد و دلمان در آخرالزب

د هاشان يک ذرّه رحمو نکاشد؛ هم  خون ريزنديوان باشد ب  مثل دل گرگان زيانکار. و در دل

  (000: 7062فّر مدبّر، ).2و از هیچ كاری زشو بازنکاشند...

ن ب  صل  و بهره گرفتن از خرد امّا انديشة االب فّر مدبّر پرهیز از جنگ و روی آورد
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اندر مشورت »و تدبیر اسو؛ تا آنها ك  قکل از ورود ب  مکحث جنگ، بابی مستّل با عنوان 

 گويد: دهد و میترتیب می« كردن در حرب تا ممکن گردد حرب ناكردن

تلخ اسو و هر ك  اندر آن عهب آرد و منی كند، خوار  د شیئیبدان ك  حرب كردن خو

ماند. اندر آن باب، چنگ ب  عصمو ايزد، تیالی، بايد زد. و مینی حرب، رفتن جان و مال 

اسو و چون در خشنودی ملک، تیالی، باشد، هر دو خوش اسو؛ ك  پاداش آن بهشو 

 (072 :0627فّر مدبّر، . )جاودان اسو و نیمو ابدی و بّای سرمدی

و صل  »كند: فّر مدبّر، همواره، ب  روی آوردن ب  صل  و پرهیز از جنگ توصی  می

جويد؛ ك  صل  برجايگاه بهتر از جنگ ناهنگام ك  نتوان دانسو ك  عاقکو ب  كها رسد. و 

 (461 :0627فّر مدبّر، ) ؛«اين صل  بهتر از پیروزی باشد؛ ك  هیچ كس را واقی  نی تد

از لشکر خص  باشد، طالب حرب و جنگ نکاشد؛ و اگرچ  بر زبان تر هنکواگرچ  لشکر او ا»

خواهد، بايد ك  ب  دل صل  طلکد و ب  بسیاری لشکر مغرور نگردد و عهب جنگ می

 (461 :0627فّر مدبّر، ) «.نیارد

پیداسو را دارد.  «المملوککفایۀوالملوکآداب» نسّة ديوان هند عنوان مت اوتامّا 

نمايانگر دو موضو   المملوککفایۀوالملوکآدابو  الشهاع والحربابدآهای عنوانك  

 توان در نظر گرفو: در تکیین چرايی اين ت اوت دو احتمال را می اند.مت اوت

را جداگان  تألیو  الملوکآدابافزون  بابشش احتمال دارد مللبو آن  نّسو آنک 

اام، در آن بازنگری كرده و نام دو در يک زمان آنها را با ه  اداام و پس از ا

تواند آن باشد ك  را برگزيده باشد. علبو اين گزينش می المملوککفایۀوالملوکآداب

بّش اعظ  اين كتاب دربارة سیاسو و كشورداری اسو ك  موضو  اصلی 

تواند عنوان يک وسیلة جنگی، میموضو  جنگ و اسب، ب همچنین هاسو. الملوکآداب

روی، عنوان ن. از ايمهموعة موضو  كشورداری قرار گیردرنوعی زيب 

 الشهاع  اسو.والحربتر از عنوان آدابلوک جامعلمماکفایۀوالملوکآداب

اسو ك  ها داشت ای مت اوت با ديگر نسّ نسّة ديوان هند مادرنسّ  دوم آنک احتمال 

يوان هند نسّة ديگری نسّة د علبو آنک  چرا ازاسو. جا ماندهاز آن تنها همین نسّ  ب 

توان احتمال داد علبو آنک  نسّة ديگری از آيا میاسو، بر ما روشن نیسو. امّا باقی نمانده

حاك  بر جامیة آن روز  ، اوضا  و احوالاسوب  جا نمانده المملوککفایۀوالملوکآداب
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ك  در آن نناچ اسو؛تابیدهو كشورداری را برنمی ك  پرداختن ب  موضو  سیاسو بود

در موضو  سیاسو نوشت  شد  الحربآدابترين ا ری ك  پیش از ، مه ّالملوکسیرعصر، 

 نیز ب  همین علبو مههور مانده بود: 
ها طول شاه، سالهای جانشینان ملکالملک و كشاكشنظامپس از كشت  شدن خواج  

 ر میان اهل ادب مّام خود رادب  دسو خوانندگان برسد و  الملوکسیرهايی از كشید تا نسّ 

در قرن شش ، احتماالً، كمتر شناخت   الملوکسیریدا كند. از عواملی ك  باعث شد متنی مانند پ

گیری سّو و شديد در برابر فرقة اسماعیلیّ  شود، موضو  آن بود، آيین كشورداری و جهو

يّین، چنین متنی در يب ب راحتمالی قشدند. ب تر میتر و بیشروز قوی ب  ك  پیروان آن روز

شد و مطالب اصلی آن برای منشیان و مللب ان قابل اخذ و مراكز فرهنگی آن روز خوانده نمی

های آن از داستان ،اسوهای بید ه  از آن نّل شدهرو آنچ  در آ ار سالاين اقتکاس نکود، از

 يک(و: پنهاه0600، الملک طوسی. )خواج  نظاماسو

اسو. الملک نظر داشت نظام الملوکسیرب  و كتاب خود ترديد، در تألیفّر مدبّر، بی

اسو و ای اخذ و اقتکاس كرده ، ب  گون الملک ب  آن پرداختاو از تمام موضوعاتی ك  نظام

اسو؛ چراك  الملک پديد آوردهتکمیل ا ر نظامب  احتمال بسیار، آن را در ادام  و ب  منظور 

كتابی اسو ك  تا آن زمان، در ترين ترين و برجست جامع کسیرالملوتوان گ و می

موضو  آموزش اصول و قواعد كشورداری تألیو شده بود. فّر مدبّر نیز در ا ر خود، ه  

اسو پرداخت  و ه  با افزودن شش باب در اين الملک از آن سّن گ ت آنچ  نظام ب 

ر نو  تر دای جامعنسّ  الملک از آن بازمانده، آن را تکمیل وموضو  ك  نظام

 اسو.ها ترتیب دادهالملوکآداب

 

 دیوان هند ت و ارزش نسخۀیّاهم -2-2
 الشجاعهوالحربترین نسخۀ آدابترین و جامعکامل -2-2-1

ــی ــان داد  بررسـ ــا نشـ ــای مـ ــّةهـ ــ  نسـ ــد كـ ــوان هنـ ــوكاملديـ ــرين دسـ ــتة تـ نوشـ

و بّشـی   اسـو ی مت اوت داشت ابسیار مادرنسّ  ك  ب  احتمال اسو والشهاع الحربآداب

ترديـد از  ، بـی باب افزون بر ديگـر نسـخ(  شش ) ك  در آيین كشورداری در اين نسّ  آمده

انـدر  ترتیـب چنـین اسـو:     اب بـ  شـش بـ  هـای آن  عنـوان . همین كتاب و مکمّـل آن اسـو  

ـی نیـک   كردن مسـتوفی  اختیار مشـرف   دادنانـدر نصـب  ؛ دان امـین اعتّـاد و میاملـو  عـال  متّب
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بريـد كـافی   صـاحب  دادنر نصـب ؛ اندقل  بر كلب ممالکقول راسوكافی امین راسو ناكارد

 قـول؛ انـدر  كردن وكیل كافی در فنون میاملو راسونصب ؛ اندرترسی  متديّن خدالقراسو

 عـادل  كردن امیر داد؛ اندر اختیارنیکومحاورة نیکوجمال محترم كافیكردن امیر حاجب اختیار

 ترس.ایدمش ق نیکواعتّاد خ

دين   پاکاندر اختیاركردن وزير كافی ناص» ها، بید از باب پنه  با عنواناين باب

و بید از پرداختن ب  لبو بايست  اسو ك  ملاسو. كامالً منطّی آمده« ترسكاردان خدای

 وكیل، بريد،ب  مستوفی، مشرف، صاحب ،های بیدیبابدر  ،ديوانی مّامیوزير ب  عنوان 

 كتاب وضوعاتی را در بّش آيین كشورداریچنین م د و حقبمیرداد بپردازاامیرحاجب و 

 خود ادا كند. 

از متن را بسط  توجّهیدرخور هایبّش ن نسّ مکاركشاه در ايها، گذشت  از اين باب

و گاه بّشی مستّل  اسو، گاه ب  عکارات كلمات ب  گاه منحصرك  ها ين افزودهاسو. اداده

 . افزوده اسوشمار زبانی و ادبی كتاب بیهای شزب  ار، چون يک حکايو

 

 دیگر نسخدر قیاس با دیوان هند به نسخۀ موزۀ بریتانیا  بیشتر نسخۀشباهت  -2-2-2

از نظر زبانی و واژگانی نسّة ديوان هند يابک  ك  درمی الحربآدابهای مّابلة نسّ با 

سهیلی کاهو دارد. ی و شکنزديترين نسّ ( ترين و صحی )كهن« ب»بسیار ب  نسّة 

 از نسّة ديوان هند است اده نکرده، نسّة موزةخوانساری در تصحی  خود عالوه بر آنک  

نسّ  و برابر با های منتّب ااسو. بیشتر ضکطرا نیز اساس كار خود قرار نداده)ب( بريتانیا 

ات كهن ماسو و كاتب گاهی كلداشت « ب»ای مت اوت با مادرنسّ اين نسّ  اسو. « ت»

اسو و همچنین در مواردی از سکک ای میادل و ساده تغییر دادهاآشنا را ب  كلم و احتماالً ن

وان گ و نسّة ديوان تمی ،در نتیه  اسو.ب عدول كرده و آن را آشناتر كردهزبانی كتا

بسیار راهگشا خواهد بود و عالوه بر  الشهاع الحرب وآدابهای آتی متن ی هند در تصح

ترين حان را در رسیدن ب  درسوتواند مصحّ، میالحربآدابب  دسو دادن متن كاملی از 

 . ترين صورت متن ياری دهدو اصیل

 آوري : در اينها برای نمون  شواهدی می
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کخ آن ]مرد گ و[: پیش از آنک  روز فرود شود، بز را بیار ك  در تاريکی ب  سکب ط .0

 (70: 0627)فّر مدبّر،  .شوی رنهیده

در « د»و « ب»اسو. امّا نسّة « رنهیده»نیز برابر با متن چاپی « ت، م، ک»ضکط س  نسّة  *

ك  در اين بیو ؛ چنان0اسو« خست ملول و »ب  مینی در اينها « زحیر» اند.آورده« زحیر»اينها 

 مسیود سید:

 ولیک كُشو مرا طکع اين هوای ع ن
 

 سامانیر گشت  از اين مردمان بیزح 
 

(0672: 0 /040) 

امّا هیچ نیزه بهتر » اسو:كار رفت در باب يازده  كتاب ب  با همین مینا بار ديگر« زحیر»

 انبیهآنچ  پر اسو و میان پر، كار نیايد و آنچ  گران و لرزان  از نیزة هندوستان نیسو. و

 .(470: 0627)فّر مدبّر،  «وديد و سوار ب  سکب گرانی زحیر شآ 0]پیچان[

 اند. كرده تکديل« رنهیده»را ب  « زحیر»واژة  روشن اسو ك  كاتکان آن نسخ ضکط كهن

)فّر  دادندكردند و بدين پادشاه میو گرم میشپیلیدند میآوردند و از اين نیشکر می .4

 .(65 :0627مدبّر، 

كهن اسو. در متون ديگر  یفیل «ردنافشردن و شیره ك»ب  مینای « شپیلیدن»يا « شپلیدن» *

از حاشی  برهان چاس تنها بیتی از امیرخسرو دهلوی را  نیز ای برای آن نیافتی . دهّدانمون 

 آورد:میین می

 ج ا بگذردص و بر گالبی
 

 ك  گل را شپلند و آبش برند 
 

از میان . اسوكار رفت عکارت ديگر متن نیز ب  دودر  ،اين فیل عالوه بر عکارت يادشده

آن را از « ت، م، ک»اند و س  نسّة آورده را اين فیل« د» و« ب»تنها دو نسّة نسخ، 

فّر مدبّر، )ن.ک:  تغییر داده اند« بی شردند»ب   ديگر عکارت 4در و حذف ذكرشده عکارت 

0627: 65- 60). 

آن هرگز  چون ملکشاه و اعیان بر خوان بنشستند، در تیهّب آن خوان بماندند؛ ك  مثل .6

نديده بودند از كوشک و رز و انگور و درختان از هر نوعی و اسب و اشتر و گاو و 

ها و مراان مسمّن و ديگر شکاری و و انوا  اباها و قاليا و حلواها و شیرينی جغد گوسپند و

 .(000 :0627)فّر مدبّر،  جز آن
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 الحربآدابهای نسّ  های مشهودات حاضران اسو. از میانعکارات دربارة بیان شگ تی *

آن را « د»و « سغد»ترين نسّ ، آن را ترين و صحی ، كهن«ب»نسّة  ،«جغد»ب  جای واژة 

اسو. سغد ب  مینای نام  شاهدی نیامدههیچ يک در لغواند ك  برای ضکط كرده« سغدد»

 تواند منظور. در متن ما میب ك  آب باران در آن جمع شودزمین نشیرم اسو و باران ن

ند؛ ك  الکت  بسیار اريب و بیید اسو. اهساخت  بوددر دربار  هايی باشد ك نماها يا حوضآب

نامة االرب ب  نّل لغو]اسب الارشده، اسب الارمیان. رک. منتهی« سغدد = سّدد»

ّوانی بیشتری دارد. ون اسب و اشتر و گاو و گوس ند همدهّدا[ با ديگر كلمات عکارت چ

اشد ك  نتیهة سهو در ب« سغدد = سّدد»همان « ب: سغد»سو ك  ضکط و احتمال آن نیز ه

يا « سغد»صورتی از « ت، م، ک: جغد»رسد ك  ضکط نسخ كتابو اسو. امّا ب  نظر می

 اند.تر كردهاسو ك  كاتکان آن را ساده« سغدد»

آنندپال تهنرت را بشکسو و بگرفو و از آب جندراه  بگذشو و ب  لوهور آمد.  .2

 .(650 :0627)فّر مدبّر،  لوهور در میان شدند بر تهنرت مواضیتی نهادند پشتهان

آن را ب  صورت « م، ک»اسو و آن را حذف كرده« ت» اند.بستهان آورده« ب، د» *

ها و متون دستیاب را در فرهنگ« بستهان»يا « پشتهان»اند. تغییر داده« رسوالن»آشنای 

 ی باشد. ن محلبرسد ك  از واژگانیافتی . ب  نظر می

ها ك  تا عیار سی را پیوست  گوش بازدارد صربافان ها بکند و ع سی و تتکّ]پادشاه[ ت حّص  .0

 .(006 :0627)فّر مدبّر،  ك  مال مردمان بدين سکب در دسو صربافان افتد نکنند

ضرابّان  سکب  اسو. ضرباب: زرگری ك  در « ابانضرب»در اينها « ب، د»های ط نسّ ضک *

تواند در ك  و زياد شدن عیار مسکوكات تصربف كند، و صرباف كسی كند و میرب میض

تواند عیار سکب  را ك  و كند و او نیز میاسو ك  درم و دينار و سکب  را نّد و ارزيابی می

 ضرباب اسو.« كندمیها )درم و دينار( ]را[ ك  ر سی عیا»زياد اعالم كند. امّا كسی ك  

صحی  اسو و احتماالً دشواری خوانش واژه باعث صرف نظر « ضربابان»تن بنابراين، در م

 اسو.تر شدهی تازههاكلبی از آن و گزينش ضکط نسّ 
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 کشورداریآئین  رسالۀ هایخطاها و غلطتصحیح  -2-1

با ارائة  كشورداریآئین رسالة  يافت  ب های راهرخی خطاها و الطدر اين بّش ب  تصحی  ب

پردازي . و در ادام ، ب  دلیل محدوديو حه  مّال  در جدولی شواهد الزم میتوضیحات و 

 كنی . های متن چاپی با اصل نسّ  اشاره میب  ديگر ت اوت

مِنْها، ه و سال  بِاهللِ ، نَیوذُاالی سییرو در آن وقو ك  در مصر قحط افتاد و آن تنگی و  .0

 .(01: 0602)فّر مدبّر،  كار درماندك  پادشاه مصر بود، در آن  یدكشید و ريان ول

ای عربی و ب  واژه« اال. »، تورّم]اال + سیر + يای حاصل مصدر[،گرانی: غالسعری *

در زمین حهاز قحط و »خوانی : می التواريخجامعاسو. در « قحطی و گرانی نرخ»مینای 

« سِیر» (0064/ 4: 4060اهلل همدانی، )رشیدالدّين فضل«. آمداال و در بالد شام طاعون پديد 

و االکاً  الحربآدابچند بار ديگر در  اسو. االسیری« نرخ»ی و ب  مینای ای عربنیز واژه

سهیلی (. 050، 056، 056: 0627فّر مدبّر، ن.ک: ) اسوكار رفت ب  «قحطی»مترادف با 

از   اسو؛ گذشتآورده( با ضمّ  )سُیر( 050و  056جا )ص را در دو خوانساری اين واژه 

اند، حركات حروف اين واژه را مشّبص نکرده الحربآدابهای آنک  هیچ يک از نسّ 

های لغو آمده، در تركیب انوا  میانی اين واژه با حركو ضمّ  نیز ك  در فرهنگ

االی سییر( را کت  اشتکاه بودن روايو نسّة )د: توجّ  ب  دو ن تناسکی ندارند.« االسیری»

تركیب وجهی ندارد. و در اين « آتش، دوزخ»ب  مینای « سییر»ک  نكند: نّسو آتأيید می

« االسیری»و « االسیر»صورت در ديگر موارد، اين واژه را ب  « د»ديگر آنک  نسّة 

 اي یچون باد»اي : جا يافت تنها در يک ی خود اين واژه راوجوهااسو. ما در جسوآورده

 «برهند ردیاگر عطا بم رسد،یب  سکب من م نيمردمان را ا یگ ت ،یبود یاالء سیر اي یبرق

 .(607/ 2 تا:بی)ازبالی،

ها و اگر ]مشرف[ بر سر پیالن نائکی فرستد، تا هر روزه خرج و علو و ادوي  و زنگ .4

)فّر  خان  دارد، با بصیرت در قل  آردو جملة اجناس ك  تیلبق ب  پیل و عماریها شاره

 .(44: 0602مدبّر، 

  اصل آن در پای ص ح  ی نیز بسرور موالي سو ك «سارها»، «د»نسّة ه در ضکط اين واژ *

 اسو. اشاره كرده
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ای بلند ك  يک سر آن را بر جامة عموم زنان هند اسو؛ پارچ و آن  ساره، ساری. :سار

بیشتر ب  و مّ و شار  «شاره»اندازند. بندند و سر ديگر آن را بر سر و كتو میكمر می

ای نازک اسو ك  هندوان ب  دور سر خود سو. و آن پارچ وان امینای دستار هند

ح ظ ضکط »اسو. در اينها بنا بر قاعدة كار رفت شار در مینای سار ه  ب پیچند. همچنین می

 را ح ظ كنی . « سار» ،«د»نسّة ضکط بايست  اسو مطابق با « صورت اصیل و كهن واژگان

)ناظر، مراقب( فرستد، بايد ك  جملة مشرف  شکوهاظر خرج[ اگر بر سر و ]مشرف: ن .6

گوش و اواو و يوز و سیاهلکره سّین   و سنّر و باش  و شکاری را از باز و چرغ و عّاب

 .(46: 0602)فّر مدبّر،  واجکی در قل  گیردو سگ شکاری ب 

گويند؛ ب  هر مرغ شکاری مانند باز، شاهین و عّاب میاصل چنین اسو. و شکره : شکره *

 خوبی مليّد اين واژه اسو. های بیدی از نظر مینايی ب عکارتك  نچنا

مانند ديگر واژگانی ك  در عکارت : در نسّة ديوان هند اين دو واژه ب لکره و سخنعه

اً همان نیز دقیّ هاواژهابراين يک واژه نیسو. صورت اند؛ بنعطو جدا شده« و»اند، با آمده

خود آنها را در جايی های وجومتأس ان  ما در جسوامّا اسو؛ اسو ك  در متن چاپی آمده

و ك  سیاق مینايی عکارات تازة كتاب دانس توان آن دو را از كلماتروی، میايننیافتی . از

از زمرة « سّنی »و « لکره»كند. بنابراين، ی مینای آنها را روشن میمیطوف تا حدّ و كلمات

 حیوانات شکاری هستند. 

رشوت هیچ چیز از واقیات و حاد ات نپوشاند. خائنان و مهرمان نگاه [ ب  بريدصاحب] .2

 .(40: 0602)فّر مدبّر،  نکند پوشیحسنندارد و 

پوشی كردن، مکر و فريـب دادن. صـائب نیـز در بیتـی بـ  ايـن       پردهکردن: پوشیخس *

 دارد:م هوم اشاره 

 فـس  ز باشـد  تـر بـیش  ريـايی  زهد آفو
 

 نیسو پوشخس ات چاه از حذر كردن توانمی 
 

 (720/ 4  :0677،صائب تکريزی)                                                                       

اسو؛ ب  شدهی از شگردهای نظامی تلّبی میظاهراً از آنها پیدا شده ك  در گذشت  يک

. در مسیر دشمن رفوكرد و دشمن در پشو آن مینشینی میاين ترتیب ك  سپاه عّب
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تیّیب آنها، خکر، در پوشاندند. دشمن بیكندند و روی آنها را با خاشاک میهايی میچاه

 افتاد. ها میدر آن چاه

و؛ اسآورده( خس بوس ؟ ]بی نّط  ب[)را  در نسّ    در پای ص ح  اصل واژهمصحّ

اند. شی تغییر دادهپوامّا از آنها ك  مینا بر ايشان روشن نشده، آن را در متن ب  حسن

ک  از نظر رد، بلگرفتن نیکی( ن  تنها اينها مینايی نداپوشی )پوشاندن حسن، ناديدهحسن

در متن واژه بار ديگر  كند. ايناسو ك  فحوای عکارت منتّل می مینايی نیز كامالً ضد آن

 اسو: كار رفت ن صورت و مینا ب ب  همی

نرود و  هوشیار باشد و گوش بازدارد تا حی ی ]امیر داد[ در دعوی شنیدن خصمان نیک

رسند. و اگر كسی از وكیالن و متبصالن  حقب مسلمانان ضايع نشود و مظلومان ب  حقب خود

 .(61: 0602)فّر مدبّر،  ، منع و زجر فرمايدپوشی كندو حسن ردی بیندديوان و قضات 

خوبی روشن اسو، ب ر داد آمدهات ك  در توصی  ب  امیدر عکارات فوق نیز بار مینايی عکار *

میناسو. اين واژه در الط و بینیز « ردی»، واژة «پوشیحسن»ا در اينها عالوه بر امّاسو. 

« روی»اسو. صورت صحی  آن در نسّة ديوان هند ها و متون نیامدهیچ يک از فرهنگه

 اسو.

كسی اسو ب  مینای رودربايستی كردن؛ جانکداری و طرفداری كردن از روی دیدن: 

 ه اسو:آوردرا  ر بیتی اين تیکیراسو. حافظ نیز دكار رفت جا ب اينها كامالً ب  ك  در

ــد  ــا اافلنـ ــر مـ ــاب از دلکـ ــدان آفتـ  عابـ
 

 مالمتگو خدا را رو مکـین آن رو بکـین  ای  
 

 (461 :0605، حافظ)

اگر كسی از وكیالن و متبصالن ديوان و قضات از »بنابراين مینای متن چنین اسو: 

منع و زجر فرمايد )بازداشو و  فريب دهد، ]امیر داد بايد او را[سی جانکداری كند و ك

 ند(. مهازات ك

ب  ها و خکرها ب  راستی كند و ترس گمارد تا حالبريد بايد[ مردانِ جلدِ خدای]صاحب .0

و از خدای بترسند؛ ك  بزرگتر ركنی از اركان مملکو، شغل بريدی  مال نسپارند جان و

 .(40: 0602)فّر مدبّر،  اسو

 خوانی : می همچنین در باب اختیار كردن امیرداد
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؛ ك  بزرگان و ب  جان و مال نسپارندامّازی احتراز نمايند و مسلمانان را  ]دفتردار بايد[ از

اند ك  هر روز هر آدمی و ه و اندام از زبان ه تاد بار زينهار گ ت حکیمان روزگار چنین 

و بکرند و نسل و عّب  سّن نگويی ك  ما را ب  سکب تو از تن جدا كنند خواهد ك  زنهار تا

 .(60: 0602ر، )فّر مدبّ بريده گردد

« نسازند»از نظر مینايی روشن نیسو. ضکط صحی  « ب  جان و مال نسپارند»در « سپردن» *

 اسو. تغییر داده« نسپارند»و آن را ب  اسو ك  مصح  با تصحی ی نادرس

: برای جان و مال به جان و مال ساختنردن، تکانی كردن. : سازش كساختن

 ان يا رسیدن ب  مال تکانی كردن.سازش و تکانی كردن، ب  منظور ح ظ ج

درگاه تو قائ  ب  چهار مرد ك  ب  ]ابوجی ر منصور، خلی ة دوم عکّاسیان[: چگون  محتاج   .7

 (47: 0602ر مدبّر، )فّ منین، ايشان كیانند؟! و حاضران گ تند: يا امیرالملكرد

 آن ترجمة در كتاب پیش از ،گوی ابوجی ر منصور با همنشینان خودومتن عربی گ و *

  هُ نْمَ وَ او! قالُريدُما اُكَ جالٍرِ ۀُعَبَرْاَ ی بابیلَعَ ونَکُيَ نْلی اَنی إجَوَحْما أَ»اسو: آمدهچنین 

 (47: 0602)فّر مدبّر، « منین؟لالمُمیرَيا أ

طور ك  پیداسو ن  تنها مینای اينها برابر با اصل نسّ  اسو؛ امّا همان متن چاپی در

اين سّن منصور ّوانی ندارد. اسو، با متن عربی آن نیز همضییو عکارت سسو و 

آن را چنین ترجم   منشی و در آنها نصراهلل نیز آمده اسو دمن  و كلیل در  عکّاسی

 .(45: 0620) «درگاه من قائ  گردندمرد ك  بر  چهارچگون  محتاج  ب  »اسو: كرده

و بّل میروف نگردد؛ ك   تنديق  دلی بکوشد تا ب]امیرحاجب بايد[ در فرماندهی و فراخ .6

 (60: 0602)فّر مدبّر، بدنام شود ك  هم  ملک دنیا ب  بدنامی نیرزد. 

گیری دقبو و سّودانگ[ و ب  مینای  ←دانق  ←« دَنَقَ»از « ت یّل»]مصدر باب  تدنّق: *

كار ب « بّل و امساک»میادل ، چند جا، الحربآدابدر میامالت و ن ّات اسو و در 

 (026 و 044 :0627فّر مدبّر،  )ن.ک:اسو. رفت 

 اص هانی: اسماعیل الدّيننیز در اين شیر كمال

ــت  ــوبرداش ــ  س ــدنبق رس ــار زِ ت  روزگ
 

 بُوَد سرگران از آن ترازو تو جود بر 
 

(0621 :450) 
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از قضات و حکام میلی رود و او ]امیر داد[ را میلوم گردد، بدان همداستان نکاشد و  اگر .1

ك  بر خالف شر  حکمی رود؛ ك  خلل آن دنیا و آخرت را زيان دارد. تا ب   رضا ندهد

بدان وارد اسو:  ن س قرآنك   جواب قیامو بیرون بتواند آمدقیامو درنماند و از عهدة 

: 0602مدبّر،  )فّر [«10و  11]الشیرا:  الٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّ َ بَِّلْبٍ سَلِی ٍيَوْمَ لَا يَنْ َعُ مَ»

66). 

داللو ك  ب  طور واض  بر مّصود  گويندمی ای از قرآنآي ، ب  در اصطالح: نص *

 كند. می
 

 های دیگر:نمونه
 

 متن نسخۀ دیوان هند آئین کشورداریمتن 

السّالم، يوسو ، علیه پیامکران ی ا[ ازاين صنیو ]است

 (06: 0602)فّر مدبّر،  صدّيق را بوده اسو.

السّالم، يوسو ، علیه پیغامکراناز ]استی ا[  یواين صن

 .اسورا بوده صدّيق

و  رحموالسّالم، از آنها ك  يوسو صدّيق، علی 

السّالم، بر اهل عال  ]اسو[، از ، علیه كرم پیامکران

)فّر .  ید ك  پادشاه وقو بود، درخواسو...ريان ول

 (01: 0602مدبّر، 

 و ش ّو ك  رحموآنها السّالم، از يوسو صدّيق، علی 

السّالم، بر اهل عال  ]اسو[، از ، علیه و كرم پیغامکران

 ك  پادشاه وقو بود، درخواسو... . ريان ولید

ب رمايد تا ك  نايب فرستد،  بر هر كارخان ]مشرف[ 

سره كند و هر چیز ك  از خان  بیرون آرند، ب  مهرها 

م و امینی میتمد سپارند تا وقتی ك  طلکند، ب  تما

 (40: 0602)فّر مدبّر، . باز باشدكمال 

بر هر كارخان  ك  نايب فرستد، ب رمايد تا مهرها شرف[ ]م

سره كند و هر چیز ك  از خان  بیرون آرند، ب  امینی میتمد 

 .باز كندند، ب  تمام و كمال سپارند تا وقتی ك  طلک

مردی اگر بر لشکر و حش  مشرف فرستد، ]مشرف[ 

 (46: 0602)فّر مدبّر، . بايد دسودانای و مردان  

مرد دانای اگر بر لشکر و حش  مشرف فرستد، ]مشرف[ 

 .دسو بايدمردان 

دستان نکاشد و ه  لشکر و حش ب  خیانو ]مشرف[ 

رسوم واجکی ك  آن از قانون میهود نگذرد و ب  م

 (46: 0602)فّر مدبّر، . راضی باشدشغل را بود، 

دستان نکاشد و از ه  کرحش  و لشب  خیانو ]مشرف[ 

نگذرد و ب  مرسوم واجکی ك  آن شغل را  قانون میهود

 .قانع باشدبود، 
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ترين كارهای ملک شغل بريد اسو ك  تیلبق ب  مه ّ

هرچ  باشد،  و واقیات و حاد ات دارد؛ از خکراخکار 

اثب و سمین، بر تواتر، شب و روز و گاه و بیگاه، ب  

 (40: 0602بّر، )فّر مد. سمع پادشاه رساند

لک شغل بريد اسو ك  تیلبق ب  اخکار ترين كارهای ممه ّ

از هرچ  باشد، اثب و  ك و واقیات و حاد ات دارد؛ خیر 

اه بر تواتر، شب و روز و گاه و بیگاه، ب  سمع پادش، سمین

 .رساند

گرداند ك  وكیل ، میلوم رای رفیع پادشاه اسالم

 ،ابمردی بايد ك  عال ، فصی ، حاضرجو

و از هر  يافت نیکوسّن، نیکومحاوره، ذوفنون، تهرب 

 (40: 0602)فّر مدبّر،  علمی بداند.

گرداند ك  وكیل  ،اهللُ اَعْالهُ، میلوم رای رفیع پادشاه اسالم

، ، حاضرجواب نیکوسّنمردی بايد ك  عال ، فصی 

و از هر علمی ]باشد[ يافت  نیکومحاوره، ذوفنون، تهرب 

 بداند.

و  بر خش كار و مردی بايد ك [ گشاده]وكیل 

 (40: 0602. )فّر مدبّر، خطر باشدبی

خطر و بی پرخش كار و ]وكیل مردی بايد ك [ گشاده

 .باشد

اگر كسی را دسو ندهد ك  تازگی و دلهويی كند، 

 در توقبو ندارد كاركند... كار را رضای خدا آن 

 (40: 0602)فّر مدبّر، 

آن تازگی و دلهويی كند،  ك  دهداگر كسی را دسو ن

 .در توقبو ندارد ها راكاركند...  6كار رضای خدا را

را حرمو دارد و  و اصحاب ص ب  پیران]وكیل بايد[ 

 (60: 0602)فّر مدبّر، . بديشان تکربک

را حرمو دارد  و اصحاب ص ب  و علما رانپی]وكیل بايد[ 

 .و بديشان تکربک نمايد

تراز كند. و اگر از خمر خوردن اح]امیرحاجب[ 

وقتی بدان مکتال گردد، آن را ب  صدق  دادن و 

؛ مداومو ننمايدنیکويی كردن عذر خواهد و بدان 

ك  او را تیمار كار مسلمانان بايد داشو تا در تأخیر 

 (60: 0602، )فّر مدبّر. نی تد

از خمر خوردن احتراز كند. و اگر وقتی ]امیرحاجب[ 

دق  دادن و نیکويی كردن بدان مکتال گردد، آن را ب  ص

؛ ك  او را تیمار كار مداومو نمايدعذر خواهد و بدان 

 .مسلمانان بايد داشو تا در تأخیر نی تد

 

 گیرینتیجه -1

 های اين پژوهش چنین اسو: يافت 

اسو كـ  شـش    الشهاع والحربآدابهای يکی از نسّ  المملوککفایۀوکلملوآداب -0

از آنها ك  اين  الحربآداب  در موضو  كشورداری دارد. مصحّ باب افزون بر ديگر نسخ
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ـ نسّ  را ا ر ديگـری از مل  سـرور   ،0602اسـو. در سـال   دهاز آن اسـت اده نکـر   ،و دانسـت  لب

 اسو.  چاس كرده آئین كشورداریّل با نام ای مسترا در رسال باب موالئی آن شش 

ـ 0توان اشاره كرد: مینکت   4ب  نسّة ديوان هند در چرايی ت اوت نام  -4  شـش و آن . مللب

های ديگر، در نام نیـز بـازنگری كـرده و    گان  تألیو و بید از اداام با بابرا جدا افزون باب

ــوکآداب ــوک را کفایۀۀۀوالمل ــوان  الممل ــ  عن ــو ك ــده اس ــامع برگزي ــکو  ج ــ  نس ــری ب ت

نسـّ  از آن  ديوان هنـد كـ  تنهـا يـک      . نسّة4لشهاع  برای اين متن اسو. اوالحربآداب

ای مت اوت از ديگر نسخ داشـت  كـ  از آن تنهـا همـین نسـّ  بـاقی       اسو، مادرنسّ موجود 

 اسی حاك  بر جامیـ  آن تواند ب  علبو اوضا  و احوال اجتماعی و سیمانده اسو. اين امر می

 تابیده اسو.چنینی را برنمیروز باشد ك  پرداختن ب  موضوعات اين

مشـابهو  . داشتن بیشترين 4جامع بودن . 0نظر حائز اهمیو اسو: دو نسّة ديوان هند از  -6

گذشـت  از   الحـرب آدابتـرين نسـّ (. مصـحّ     ترين و صـحی  ب  نسّة موزه بريتانیا )كهن

نیـز اسـت اده    از نسّة ديوان هنداسو، خود قرار نداده انیا را اساس كارريتآنک  نسّة موزة ب

 .و قرار گیرنددر اولويّ یدر تصحی  آتين دو نسّ  اك  بنابراين، بايست  اسو  اسو.نکرده

د آن و بر ضـرورت تصـحی  مهـدّ   كوشیدي   آئین كشورداریرسال   هایاصالح الط با -2

كـ  بايـد،    تـا ايـن كتـاب آنچنـان    تأكیـد ورزيـ     الحـرب آدابهـای ديگـر   باب اداام آن با

 شناسانده و عرض  شود.  

 

 هایادداشت

، التحّیقرحیقق(، صاحب مثنوی  754ام فّرالدّين مکاركشاه اوری )م: نام فّر مدبّر گاه با ن .0

داند؛ چراك  اسو. نصراللب  پورجوادی علبو اين اشتکاه را شکاهو در لّب و تألی ات میخلط شده

اند: يکی ملّبب ب  فّرالدّين و ديگری میروف ب  فّر مدبّر. از كشاه خوانده شدههر دوی آنها مکار

 اند. فّر مدبّر ا ری ب  نامدو تن صاحب ا ری دربارة انساب سالطین اوری بوده سوی ديگر، هر

فّرالدين  )ن.ک: اسونامة اوريان داشت ای در نسبوم و مکاركشاه مرورودی منظ بحراالنساب
 .(82 – 47 :0610ورودی، مکاركشاه مر

 .(00: 0627ک: فّر مدبّر، )ن. اسوخوانده« پیر ضییو»خود را  نیز الحربآدابفّر مدبّر در  .4



 511 … المملوکیۀکفاوالملوکآداب یو بررس یمعرّف                    1155 پاییز و زمستان

اختصار فتوحات را ب  نام اين دو پادشاه تألیو كرده و ب  االنساببحرفّر مدبّر كتاب  .6

اسو یو كتاب(، آوردههای مّارن تألالق )س 754تا  011های الدّين آيکک را در سالقطب

  ديدار خود با در حکايتی، ب الحرب،آدابچنین در (. ه 1 – 7: 0627فّر مدبّر، ن.ک: )

سلطان شهید، محمّد سام، »ق( در پرشور اشاره دارد:  754 – 070سام )حک:  بن ابوالمظ بر محمّد

بود، سلطان شهید شده ور اهلل، تیر سّو نیکو انداختی. وقتی دعاگوی و مللبو كتاب ب  پَرشَ رحم 

 .(464: 0627فّر مدبّر، ) «... از گوی زدن فرود آمد

)ن. ک:  اسو و در آنها نیز ب  فتنة مغول اشاره داردنیز آمده مرصادالیکادر سّن پیامکر د. 2

 .(06: 0670، الدّين رازینه 

و در « چ»و « س»جای ب  « ج»و « ب»ها: بیهان، يینی مطابق میمول در كتابو گذشتگان . در نسّ 0

 .آمده اسو« بیهان»چاپی نیز 

 .با توجّ  ب  مینیكار را رضای خدا )!(؛ متن : آن نسّ  اصل. 7

 

 منابعفهرست 

ب  اهتمام قزوينی ـ انی، چاس دهـ ، تهـران:     .دیوان حافظ(. 0605الدّين محمّد. )حافظ، شمس .0

 زوّار.

 ، سـال ششـ ، شـمارة ه ـت ، صـص     آريانا .«الشهاع والحربآداب(. »0646حکیکی، عکدالحیّ. ) .4

00-0. 

حی  محمود عابدی، تهران: فرهنگستان . تصسیرالملوک(. 0601الملک طوسی. )خواج  نظام .6

 زبان و ادب فارسی.

هاای کتابخاناۀ مرکازی و مرکاز     فهرست میکروفیلم(. 0606پژوه، محمّدتّی. )دانش .2

 . تهران: دانشگاه تهران.اسناد دانشگاه تهران

فخرالدّین مبارکشاه مارورویی انادر احاوال    تاریخ  (.0046روس، ادورد. ) دنیسـون  .0

 . لندن.هند

)تـاريخ ايـران و اسـالم(. تصـحی  و      التاواریخ جاامع (. 0604. )همدانی اهللين فضلالدّرشید .7

 تحشی  محمّد روشن، تهران: میراث مکتوب.

 جهـانگیر ب  اهتمـام  د قهرمان. . تصحی  محمّدیوان صائب تبریزی(. 0677. )صائب تکريزی .6

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.منصور

 تهران: فردوسی. .تاریخ ادبیّات در ایران( 0676اللب . )ص ا، ذبی  .1
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 الیربی. دارالکتبحسین حافظ عراقی،  بن . تحّیق عکدالربحی الدّین علوم احیاءتا(. ازبالی، محمّد. )بی .0

. تصحی  نصراهلل پورجوادی، تهـران:  التحقیقیقرح(، 0610مکاركشاه مرورودی. ) ينفّرالدّ .05

 مركز نشر دانشگاهی.

 ب  كوشش ايرج افشار، تهران: علمی. های قزوینی.( یادداشت0676قزوينی، محمّد. ) .00

، اه تـاريخ و جغرافیـا  كتـاب مـ  . «نگـاری الشهاع  و تاريخوالحربآداب»(. 0610كردی، علی. ) .04

 .61-10صص   ،051و  056شمارة 

. بـ  اهتمـام حسـین    الدّین اصافهانی دیوان کمال(. 0621ين اسماعیل اص هانی. )الدّكمال .06

 كتاب روشی دهّدا.بحرالیلومی، تهران: 

تصـحی  احمـد سـهیلى     .الشاجاعه والحارب آداب(. 0627)فّر مـدبّر(. )  منصور بن محمّد .02

 .اقکال :خوانسارى، تهران

 الحرب)شش باب بازيافت  از آداب آئین کشورداری(. 0602. ))فّر مدبّر( منصور بن محمّد .00

 ران: انتشارات بنیاد فرهنگ ايران.الشهاع (. ب  اهتمام محمّد سرور مواليی، تهو

 . تصحی  عکدالحی حکیکی، تهران: دنیای كتاب.طبقات ناصری( 0676الدّين سراج. )منهاج .07

 .علمى و فرهنگى :محمّدامین رياحى، تهرانتصحی  .مرصادالعباد(. 0670. )رازىين الدّنه  .06

 .دانشگاه تهرانانتشارات  :تصحی  مهتکى مینوى، تهران. کلیله و دمنه(. 0620نصراهلل منشی، ) .01
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