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Abstract
Aghraz Al-Seyasah Fi A'araz Al-Reyasah, authored by Zahiry Samarghandy has become one of the excellent and
outstanding old prose texts, because of containing technical, political, social, philosophical, didactic, and ethical
teachings and addressing governance practices. These practical and miscellaneous teachings have led to frequent
transcriptions and insertion of significant distortions and falsifications into the text of the mentioned book. Jaafar
Sheảr by having in hand four manuscripts of Aghraz Al-Seyasah but without benefitting all of them (specially
Meshkảt᾿s transcript) has corrected and printed it in many cases mentioned the manuscript᾿s differences.
Furthermore, negligence in trusteeship towards manuscripts, especially the base manuscript, hastiness in
correction, and the weakness and indifference in typesetting have inserted some other distortions, falsifications,
and errors in the aforesaid book. This study has tried to countercheck the printed copy of Aghraz Al-Seyasah with
the base and Meshkảt᾿s manuscript, and then by comparing some phrases of it with the other works of Zahiry
Samarghandy (Sandbadnameh and Ghorrat–al-Alfaz wa Nozhat-al-Alhaz) and writer᾿s stylistic norms analyze
and correct some distortions falsifications and errors in the printed text of Aghraz Al-Seyasah.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تصحیح چند تصحیف و تحریف در «اغراضالسّیاسه» با تأکید بر

نسخة خطي مشکوة


مختارابراهیمی

استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

قدرت قاسمیپور

دانشیار،گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

رسول کردی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
حکمي ،تعليمي ،اخالقي ،آداب مملکتداري و شيوههاي حکمراني در ميان متون کهن نثر فارسي ممتاز و
برجسته شده است .آموزههاي گوناگون وکاربردي این کتاب سبب شده است این ا ر بارها به دست کاتبان
نسخهنویسي شود و در نتيجة این امر تصحيفات و تحریفات بسياري به متن آن راه پيدا کرده است .جعفرشعار
با در اختيار داشتن چهار نسخة خطي از «اغراضالسّياسه» ،اما بدون استفاده از همة آنها (بهویژه نسخة خطي
مشکوة) به تصحيح و چا آن اقدام و در بسياري از موارد اختالف نسخهها را نيز رکر کرده و مسامحه در

تاریخ پذیرش8933/42/42 :

«اغراضالسّياسه في اعراضالریاسه» تأليب ظهيري سمرقندي به دليل داشتن آموزههاي سياسي ،اجتماعي،

تاریخ دریافت8931/49/41 :

نصراهلل امامی

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

امانتداري نسبت به نسخههاي خطي بهویژه نسخة اساس ،شتابزدگي در تصحيح و چا این ا ر و همچنين
کرده است .نگارندگان در این مااله از طریق ماابلة متن چا شدۀ اغراضالسّياسه با نسخة اساس و نسخة
مشکوة و به مدد ماایسة جمالت و عباراتي از آن با آ ار دیگر ظهيري سمرقندي (سندبادنامه و بهویژه ا ر
ناشناختة غرةااللفاظ و نزهةااللحاظ) وهنجارهاي سبکشناختي نویسنده به بررسي و تصحيح چند تصحيب،
تحریب و لغز
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ضعب و سهلانگاري در حروفچيني ،تصحيفات ،تحریفات و لغز هاي دیگري را به متن این کتاب وارد

در متن چا شدۀ اغراضالسّياسه ميپردازند.

ويژگیهای سبکی و تصحیح.
 این مااله برگرفته از رسالة دکتري زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز است.نویسنده مسئولm.ebrahimi@scu.ac.ir :
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کلیدواژهها :ظهیری سمرقندی ،اغراضالسّیاسه ،نسخههای خطی ،تصحیف و تحريف،
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مقدمه
ظهيري سمرقندي ،مؤلب «اغراضالسّياسه» از نویسندگان بنام سدۀ ششم هجري است که
صورت سادۀ «سندباد» فناروزي را با بهرهگيري از آیات ،احادیث ،صنایع مختلب ادبي و
اشعار و امثال فارسي و عربي ،بازنویسي کرده و به نثر فني آراسته است .وي همچنين رسالة
«غرةااللفاظ» را در آموز

نویسندگي ،لغت و علم بالغت براي استفادۀ اهل قلم تأليب کرده

است.
«اغراضالسّياسه» سرشار از آموزههاي سياسي ،اجتماعي ،حکمي ،تعليمي و اخالقي است
و در شيوۀ نگار از ترجمة «کليله و دمنة» نصراهلل منشي تأ ير پریرفته است و در آداب
مملکتداري نظير «قابوسنامه»« ،سياستنامه»« ،نصیحةالملوک» و کتابهایي از این دست
است.
در نثر فني «اغراضالسّياسه» رخيرههاي شناختي و تجربيات هنري نویسنده با آموزههاي
کاربردي آن بهگونهاي درآميخته شدهاند که زبان نرم و لطيفي ایجاد کرده و خواننده را به
دنبال خود کشانده و به خواندن حکایتهاي آن عالقهمند کرده است .این کتاب به دليل
شيوههاي حکمراني و جنبههاي کاربردي که در زندگي دارد ،بارها به دست کاتبان،
نسخهنویسي شده است که در گرر زمان ،لغز هاي گوناگوني در متن آن پدید آمده است.
عالوه بر این ،مصحح «اغراضالسّياسه» با در اختيار داشتن یک نسخة خطي و سه نسخة
عکسي از آن ،اما بدون استفاده از همة آنها به تصحيح این ا ر اقدام کرده و آن را براي
نخستين بار در سال  6856به چا رسانده است که این نسخهها عبارتاند از:
 -6نسخة عکسي «م» یا اصل به شمارۀ  ،8355متعلق به کتابخانة ایاصوفيا (ترکيه) که نسخة
اساس مصحح بوده است .این نسخه که در  298برگ و به خط نسخ است ،تاریخ کتابت
ندارد ،اما بنا به نوشتة جعفرشعار قدیمترین نسخههاست .نگارندگان نيز هنگام مراجعه به این
نسخه در پژوهش حاضر ،واژۀ «اساس»یا «اصل» را بهکار ميبرند.
 -2نسخة «ل» متعلق به کتابخانة ليدن هلند به خط نستعليق خوب ،اما داراي اشتباهات فراوان
که در سال  653ها  .ق .نگاشته شده و عکسي از آن براي دانشگاه تهران تهيه شده است.
 -8نسخة عکسي «د» به خط نستعليق و بنا به اشارۀ جعفرشعار نوشته شده از قرن دهم به بعد
که هيوبرت دارک ،6آن را در اختيار وي قرار داده بود .جعفرشعار به این نکته اشاره کرده
1. Darke, H.
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که هنگامي نسخة «د» به دستش رسيد که تاریباً نيمي از کتاب ،پيش از آن چا شده بود
(ر .ک :ظهيري6862 ،الب) که همين امر سبب ورود لغز هایي بهویژه در نيمة نخست
کتاب مدنظر شده است.
 -5نسخة خطي اهدایي سيدمحمد مشکوة به دانشگاه تهران که بنا به سخن جعفرشعار «از
این نسخه در تصحيح کتاب استفاده نشده است» (همان) .نگارندگان پژوهش حاضر هنگام
مراجعه به این ا ر ،نشانة «مش» را بهکار ميبرند ،ضمن اینکه به نسخههاي عکسي «ل» و «د»
دسترسي پيدا نکردهاند.
پژوهش حاضر پا از بيان مادمات الزم ،برخي از لغز هاي چاپي موجود در
«اغراضالسّياسه» را به رو تصحيح انتاادي متون و با بهرهگيري از هنجارهاي سبکي
نویسنده ،واکاوي ميکند .از آنجایي که امکان دسترسي به نسخههاي خطي به شکل
کاغري براي اغلب پژوهشگران فراهم نيست و اینگونه نسخههاي خطي عمدتاً به شکل
الکترونيکي در اختيار آنان قرار ميگيرند ،ضرورت دارد که شمارۀ صفحات استفاده شده از
نسخههاي خطّي اغراضالسّياسه در پژوهش حاضر رکر شود تا مراجعه به آنها براي
پژوهشگران گرامي -که قصد تکميل اینگونه پژوهشها را دارند -آسانتر باشد.

 .1معرفي اجمالي نسخة خطي مشکوة
نسخة خطي از «اغراضالسّياسه» تأليب ظهيري سمرقندي با استناد به صفحة مشخصات آن
در  633صفحه و اندازۀ هر صفحه  21×69/9است و به خط تعليق نگاشته شده است و از
کاتب و تاریخ کتابت آن ،اطالعاتي در دست نيست .این ا ر از کتابخانة سيدمحمد مشکوةدر
بهمن  6823به دانشگاه تهران اهدا شده است (ر .ک :نسخة مش :مادمه) و هماکنون در
کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداري ميشود .این نسخة خطي همچون
دیگر نسخههاي «اغراضالسّياسه» ،کامالً خوانا ،مناح و بدون اشتباه نيست .پرداختن به همة
ویژگيهاي نگارشي این ا ر خطي به ماال و مجال دیگري نياز دارد ،اما به برخي از
ویژگيهایي که در این نسخه نمود بيشتري پيدا کرده است به اختصار اشاره ميشود؛ البته
همة این ویژگيها را نميتوان عموميت بخشيد.
 حرف «هاي» غير ملفوظ :عشوِها [= عشوهها] ( ،)66مناظرِها [مناظرهها] ( ،)686نامِها[=نامهها] ( )686و دمدمِها [= دمدمهها] (.)691
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 جدانویسي «نشانة نفي فعل» از آن :نهایستد [= نایستد] ( ،)66نهپيوندد [= نپيوندد] ( )618ونهبيني [= نبيني] (.)673
 کاربرد فعلهاي پيشوندي :درپوشيد ( )686و درآوردند (.)686 حرف «و» نشانة مصوت  ُ-در واژههایي نظير «خورشيد» به شکل «خرشيد» (68 ،7و .)69 ابدال «د» به «ت» در برخي از افعال به شکل گویشي :هرگاه من دست به تي برم ،شماشمشيرها برکَشيت و هرکرا یابيت از کسان مأمون بکُشيت.)658( .
 حرف نشانة مد (~) از باالي حرف «آ» در شماري از واژهها :انجا ( ،)91برارند (.)66 نوشتن حرف «گ» در بسياري از موارد به صورت «ک» :بزرک ( ،)81درکرشت (،)688نکاه ( ،)697کلشن ( )619و کوران (.)679
 نوشتن حرف «چ» به صورت «ج» و نگاشتن حرف ربط «که» به شکل «ک» در برخي ازموارد :جرا ( ،)22جنانک ( )81وآنک (.)652 ،66 ،91
این ا ر خطي داراي آشفتگيهایي است و بخشي از صفحات آغازین آن بهویژه ()1-7
با صفحات پایاني نسخة اساس ( )298 -296و متن چاپي «اغراضالسّياسه» (ظهيري،
6862الب) مطابات دارد .به دیگر سخن ،گویا برخي از صفحات آغازین با پایاني این نسخة
خطي جابهجا شدهاند .همچنين صفحات پایاني این ا ر خطي موجود نيست .براي نمونه،
آخرین صفحة این نسخة خطي ،یعني صفحة  638معادل با صفحة  562از متن چاپي
«اغراضالسّياسه» است در حالي که متن چاپي «اغراضالسّياسه» در صفحة  582به پایان
ميرسد.
به نظر ميرسد به دليل آشفتگيهایي که در نسخة خطي مشکوةوجود دارد و تصور
جعفرشعار ،مبني بر اینکه در قرنهاي اخير نگاشته شده (ر .ک :ظهيري6862 ،الب)و بيشتر
در معرض دخل و تصرف کاتبان قرار گرفته است و شاید اصالت چنداني نداشته باشد «از
این نسخه در تصحيح کتاب استفاده نشده است» (همان) ،اما این نسخة خطي در گشودن
شماري از ابهامات و تصحيح برخي از لغز هاي راه یافته به «اغراضالسّياسه» ميتواند مؤ ر
باشد .نگارندگان با توجه به اصالت این نسخه از آن در این پژوهش بهره بردهاند.
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 .6ضرورت و اهمیت پژوهش
از دالیل ضرورت بازنگري و تصحيح مجدد «اغراضالسّياسه» ميتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
نخست؛ «اغراضالسّياسه» حدود نيم قرن پيش؛ یعني در سال  6856براي نخستين بار تصحيح
و چا شده بود و بر پایة سخن جعفرشعار (مصحح آن) از همة نسخههاي خطي یا عکسي
آن ا ر-که وي در اختيار داشته -در تصحيح و ماابله استفاده نکرده بود (ر .ک :ظهيري،
6862الب).
دوم؛ به دليل مغشو و ناخوانا بودن نسخههاي خطي و عکسي مورد استفادۀ مصحح در
تصحيح «اغراضالسّياسه»« ،تصحيح و اعرابگراري بسياري از الفاظ کتاب و نيز عبارات و
ابيات عربي به قياس یا مراجعه به مأخر انجام گرفته» (همان) است و پژوهش ارزندۀ «بازنگري
اغراضالسّياسه» (ر .ک :کميلي )6866 ،نيز به دليل محدودیت حجم مااله به تصحيح همة
لغز هاي موجود در «اغراضالسّياسه» نپرداخته است.
سوم؛ «اغراضالسّياسه» با داشتن لغز هاي فراوان موجود در آن بدون هيچگونه بازنگري،
تجدیدنظر و اصالحياتي (یک سال پا از ماالة «بازنگري اغراضالسّياسه») به چا دوم
رسيد.
چهارم؛ چا رسالة ناآشناي غرةااللفاظ و نزهةااللحاظ تأليب ظهيري سمرقندي در سال 6867
و آشنایي با هنجارهاي سبکشناختي این نویسندۀ سدۀ ششم هجري ميتواند در تصحيح
شماري از لغز هاي باقيمانده و بررسي نشدۀ «اغراضالسّياسه» مؤ ر باشد.
پنجم؛ برخي از پيشداوريهاي مصحح سبب شده است که در عباراتي از «اغراضالسّياسه»،
تصحيح روقي صورت گيرد و امانتداري نسبت به نسخههاي خطي و عکسي رعایت نشود.
مورد زیر نمونهاي از لغز هاي موجود در کتاب یادشده است که مجدد بر ضرورت پژوهش
حاضر تأکيد شود:
«[ ...یعني] قصاراء ارادت و نهایت اُمنيت مرد عالي همت ،کاملنهمت آن بُوَد که تبين محال
و تلون احوال حسود مشاهده کند و دشمن را چون رفات رميم در کفات زمين پنهان یابد یا
به تي قهر و مرلت ،خون او چون خون کبش فدا در شورستان سفک بر زمين ریزد تا 6از
 .6به نظر ميرسد «تا» تصحيب «یا» باشد؛ گرچه در نسخة اساس ( )289و نسخة مش ( )675واژۀ «تا» بت شده است.
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مسکن مألوف و وطن معهود به مرتع کوران6و مَرج آهوان فرستد تا طعمة مخالب شيران
حوادث و لامة انياب روباهان نوایب گردد» (ظهيري6862 ،الب).
گرچه «مَرج» به معناي «چراگاه» (دهخدا :6877 ،ریل «مَرج») ابهامي در معناي عبارت
ایجاد نميکند ،نسخة اساس ( )289و نسخة مش ( ،)675واژۀ «مَسرَو»-به معناي «چراگاه»
(دهخدا :6877 ،ریل «مَسرَو») -را بت کردهاند که به دليل سجع آن با «مرتع» بر «مَرج»
برتري دارد.
شتابزدگي در چا این ا ر نيز به گونهاي است که برخي از عبارات و جمالت درون
قالب -که در نسخة اساس نيستند ،اما در چا کتاب آورده شدهاند -مشخص نيست که از
کدام نسخة بدل گرفته شدهاند .مورد زیر ،نمونهاي از آن است:

«چنان که گویند :در آن وقت که امير عادل یمينالدوله [محمود بَرد اهللُ مَضجَعَهُ که بساط
عدل او در بسيط عالم گسترده] بود و آ ار عال و انوار فضل و لطب او سایه بر آفتاب اوکنده»
(ظهيري6862 ،الب).
عبارت درون قالب در نسخة اساس ( )81و نسخة مش ( )86بت نشده و در حاشية
مربوط به این عبارت در اغراضالسّياسه ( )12نيز هيچ اشارهاي به نسخه یا نسخههاي بدل
نشده است .همچنين نسخة اساس ( )81و نسخة مش ( ،)86آخرین فعل جملة باال را «افکنده»
بت کردهاند؛ در حاليکه در متن چاپي اغراضالسّياسه ( )12بدون اشاره به هيچ نسخه بدلي
واژۀ «اوکنده» نگاشته شده است.

 .3روش پژوهش
این پژوهش به رو تحليلي -توصيفي و به شيوۀ رایج پژوهشهاي صورت گرفته دربارۀ
تصحيح انتاادي متون و با استناد به نسخههاي خطي انجام شده است .همچنين در این پژوهش
به سبک و سيا ق جمالت و هنجارهاي سبکشناختي ظهيري سمرقندي و تا اندازهاي به
الگوي ماالة فاضالنة «بازنگري اغراضالسّياسه» (کميلي )6866 ،توجه شده و در جهت
تکميل آن صورت گرفته است
 .6گرچه واژۀ «کوران» در نسخة اساس ( )289و نسخة مش ( )679بت شده است ،شکل نوشتاري درست امروزي آن
«گوران» است؛ زیرا واژههاي «آهوان»« ،شيران» و «روباهان» با آن تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند.
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 .0پیشینة پژوهش
با توجه به بررسي نگارندگان ،تنها ماالة فاضالنة «بازنگري اغراضالسّياسه» به شيوۀ تصحيح
متن با خود متن و مراجعه به ا ر دیگر مؤلب و با ماابلة عباراتي از آ ار ظهيري به بررسي
لغز هاي فراواني در متن چاپي «اغراضالسّياسه» پرداخته و آنها را ضمن بخشبندي با
اسلوب دقيق و علمي به صورت قياسي تصحيح کرده (ر .ک :همان) به گونهاي که
حدسهاي ایشان در گزینش واژهها درست بوده است.

 .5مباني نظری پژوهش
 .1-5تصحیف و تحریف
دربارۀ تصحيب و تحریب در متون ادب فارسي ،تعاریب و تعابير گوناگوني وجود دارد که
براي پرهيز از طوالني شدن بحث به برخي از آنها اشاره ميشود.
مایل هروي ( )6816بر این باور است که شباهت حروف در برخي از زبانها ،سبب
دگرگوني ضبطهاي نسخهها و ایجاد تصحيب و تحریب ميشوند (ر .ک :مایل هروي،
 .)6816این موضوع در ادبيات فارسي به دليل حروف الفبا و خط خاص آن نمود ویژهاي
پيدا کرده است«.تصحيب :خطا خواندن و تغيير دادن واژه با کاستن یا افزودن ناطههاي آن»
(معين :6838،ریل «تصحيب») است که ممکن است سهوي و از روي غفلت باشد یا آگاهانه
و با اهداف خاصي صورت گيرد .همچنين گفته شده است تغيير ناطههاي واژه؛ یعني کاهش
یا افزایش ناطههاي آن واژه سبب تصحيب ميشود (ر.ک :مایل هروي 6816 ،و جهانبخش،
 .)6873براي نمونه ،واژههاي «نپرسيدم» و «بترسيدم» ميتوانند تصحيب یکدیگر باشند؛گرچه
تصحيب از نظر دهخدا ،خطا کردن در کتابت و قرائت واژه و روایت آن در کتاب است و
گویند تحریب کلمه از وضع آن و دگرگوني لفظ است که مراد گوینده یا نویسنده تغيير
ميکند (ر .ک :دهخدا :6877 ،ریل «تصحيب»)«.تحریب در اصطالو اهل لغت ،تشابه
حروف کلمات است بعض دیگر را در نوع و شکل و عدد و ترتيب و اختالف آنها در
حرکات یا حرکت و سکون ،به خالف تصحيب که آن اختالف است در ناطهها» (همان:
ریل «تحریب») .براي نمونه ،واژههاي «گرید» و «گوید» ميتوانند تحریب یکدیگر باشند؛
نگارندگان با پریرفتن تعریب اخير «تحریب» بر این باورند که تصحيب ،گونهاي از تغيير
کالم و تحریب سخن است که از شباهت لفظي و نوشتاري واژهها صرفنظر از ناطهگراري
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آنها همچون جناس خط ،ایجاد ميشود و واژه ضمن تغيير از شکل نوشتاري خود ،معناي
دیگري نيز به خود ميگيرد.

 .1-1-5درآمدی بر عوامل ایجاد تصحیف و تحریف در متون ادب فارسي
واژهها در متون ادب فارسي به دالیل گوناگوني نظير نسخهنویسيهاي مکرر ،نسخههاي
ناخوانا از یک ا ر و ناآشنا بودن برخي از کاتبان با آنها ،کمدقتي ،کمحوصلگي و حتي
کمدانشي شماري از آنان دچار تغيير ،تصحيب و تحریب ميشوند .همنين «دخالت رو ق
کاتبان و قریحة نُساخ ،تغييراتي در نسخههاي اصلي بهوجود آورده است» (وفایي و
حسينيميرمحمدي .)6861 ،سهو و غفلت کاتب و مصحح ،مسامحة آنان در کتابت و
تصحيح ،خستگي و خطاي چشم ،نسخهنویسي به عنوان یک منبع درآمد مالي و تندنویسي
کاتب هنگام کتابت و مسائلي نظير این نيز سبب تغييراتي در اصل واژهها در متون کهن ادب
فارسي شدهاند .ضمن اینکه گفته شده است گاه کاتب [و به عايدۀ نگارندگان ،حتي مصحح]
دچار خطاي رهني ميشده [و پيشداوري او سبب ميشده] ،واژهاي که در نسخة اساس
نبوده ،اما به مناسبتي به رهن او ميآمده را به قلم آورد (ر .ک :مایل هروي.)6816 ،
فاصلة زماني زیاد از هنگام نگار یا سرایش یک ا ر تا تصحيح ،ماابله و چا آن ،زمينة
ورود تصحيفات و تحریفات را به آن ا ر تشدید و تاویت ميکند؛ زیرا ا ر مورد نظر در آن
فاصلة زماني باید چندین بار نسخهنویسي شود تا به دست پسينيان برسد.

 .6-1-5بیان مسأله (سبکشناسي و تصحیح متون)
آشنایي دقيق با سبک دورهاي و هنجارهاي سبکي یک نویسنده یا شاعر در تصحيح انتاادي
آ ار آنان بسيار مؤ ر است .همچنين مصحح با آشنایي با شيوههاي علمي تصحيح متون و
بهرهگيري از نسخههاي خطي و گزینش درست نسخة اساس ،ميتواند به اصالت یک متن
دست یابد؛ از این رو است که «در تصحيح متون ،آشنایي با نُرم دورۀ سبکي مربوط از
واجبات است وگرنه مصحح در انتخاب واریانتها 6یا نسخه بدلها دچار سردرگمي خواهد
شد» (شميسا )6875 ،و لغز هایي در متن ،شکل خواهد گرفت .از آنجایي که هدف نهایي
1. Variants
واریات؛ یعني نسخههاي بدل که در تصحيح متون به کار ميآیندو به دیگر سخن« ،فرنگيها به این قبيل اختالف نُسَخ،
«واریانت» ميگویند که تاریباً به معني یا معادل «نسخه بدل» ميشود» (بينش.)6895 ،
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و «غایت تصحيح متن ،بازسازي متن مکتوب مؤلب است ،نه تحميل قرائتي خاص از سوي
مصحح» (مجرد)6861 ،؛ بنابراین ،دانش سبکشناسي ميتواند یاريکنندۀ پژوهشگر در کار
تصحيح باشد و مصحح باید بتواند با بهرهگيري از شيوۀ تصحيح انتاادي متون و با استفاده از
هنجارهاي سبکشناختي نویسنده یا شاعر ،متن را «نزدیک به آنچه از قلم مؤلب بيرون آمده
است ،به مخاطب عرضه کند» (همان) و اشکاالتي مانند تصحيب و تحریب را در آن به
حداقل برساند و زندگي دوبارهاي به متن ببخشد.
آشنایي با ویژگيهاي سبکي دورهاي و «معلومات سبکشناسانه است که سرمایة برخي
از ادبا در تصحيحات قياسي بوده است و گرشت زمان و پيدا شدن نُسخ معتبر کهن بر صحت
آنها ،صحه نهاده است» (شميسا )6875 ،از یک سو و از سوي دیگر ،مناحتر بودن متن،
بررسي ویژگيهاي سبکي آن متن به شکل دقيقتري انجام ميشود و بسياري از ابهامات
موجود در آن با دست یافتن به شکل درست واژهها از بين ميرود.
عالوه بر برخي از لغز ها در «اغراضالسّياسه» ،شماري از واژههاي ناخوانا و مبهم آن با
نشانة پرسش (؟) در متن این ا ر (ر .ک :ظهيري6862 ،الب) وجود دارد که باید بررسي
شوند و این پژوهش در این راستا انجام ميشود؛ گرچه به دليل محدودیت حجم مااله نتوانسته
است همة آنها را بررسي کند ،مسألة اصلي در این جستار آن است که از پژوهشهاي انجام
شده در این زمينه و از آ ار دیگر ظهيري (سندبادنامه و غرةااللفاظ) ،رخيرههاي واژگاني و
هنجارهاي سبکشناختي این نویسنده و دیگر نمونههاي متني بهره گرفته شود تا برخي از
لغز هاي موجود در «اغراضالسّياسه» تصحيح شوند .در ادامه به نمونهاي از کاستيهاي
موجود در این ا ر اشاره ميشود.
در حکایت راهزنيها و شبيخون زدنهاي یعاوب ليث و پيام فرستادن رتبيل به وي در
«اغراضالسّياسه»چنين آمده است:
« ...و اکنون حال از دو بيرون نيست[ :یا :نسخة مش] دست تعرض از رعایاي والیت ما مناطع
دارو [= دار و ] به خدمت ما پيوند ،تا ترا تربيت فرمایيم و اقطاع دهيم تا از دزدي و شبيخون
بردن فارغ باشي .چون رسول رتبيل به یعاوب رسيد و پيغام او بگزارد ،یعاوب با خود اندیشيد
ما را کاري باید کرد که نام ما در جهان یادگار مانَد و به بزرگي رسد» (ر .ک :ظهيري،
6862الب).
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ایرادهاي متن مرکور عبارتاند از:
نخست؛ پا از جملة «و اکنون حال از دو بيرون نيست» ،فاط به توضيح یک مورد پرداخته
شده است و نسخههاي خطي-که نگارندگان به آنها دسترسي داشتند -نيز در این باره راه به
جایي نميبَرند.
دوم؛ هنگامي که بخواهيم چنين جمالتي را بيان کنيم به حرف ربط تسویة «یا  ...یا» نياز است
تا پيوند بين جمالت به درستي برقرار شود که نسخة مش ( )699با ضبط نخستين حرف پيوند
«یا» این ناش را به خوبي ادا کرده است.
سوم؛ شکل درست امالیي و امروزي «پيغام گراشتن» به همين حالت است؛ در حالي که در
متن مرکور «پيغام او بگزارد» نگاشته شده است که به نظر ميرسد در سدههاي گرشته نيز
چندان تفاوتي ميان «گراشتن» با «گزاردن» قائل نميشدهاند ،همانگونه که «برپاي خاست»
در همين ا ر با امالي «برپاي خواست» (ر .ک :ظهيري6862 ،الب) نگاشته شده است.

 .6-5تصحیفات
 .1-6-5تحمل و تکلف یا تجمل و تکلف؟
«همو گوید :عَجِبتُ عَمَّن یَشترِیالعَبدَ بِمالِهِ وَ الیَشترِیالحُرَّ بِفِعالِهِ؛ عجب دارم از کسي که
مال دهد و بنده خَرَد و آزادمرد را به فعال 6نيکو ،بنده نگرداند .استرقا ق 2اماء3و استعباد ارقا
طریق تحمل و تکلب است و رعایت جانب تصنع و تنو ق» (ظهيري6862 ،الب).

5

واژۀ «تحمل» در نسخة اساس ( )675بت شده است با سبک و سيا ق جمالت و متن باال
سازگاري ندارد .واژههاي «تکلب»« ،تصنع» و «تنو ق» با واژۀ «تجمل»-که در نسخة مش
( )688بت شده است -تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .بنابراین ،واژۀ «تحمل» در عبارت

«.6به فعال» در نسخة اساس ( )675بت شده و با ترجمة «بفعاله» سازگاري دارد؛ بت «به افعال» در نسخة مش (،)688
معناي عبارت مورد نظر را روشنتر ميکند.
« .2استرقا ق :به بنده گرفتن ،طلب بندگي کردن» (دهخدا :6877 ،ریل «استرقا ق»).
« .8اماء :پرستاران ،کنيزکان ،جمع اَمَة» (همان :ریل «اماء»).
« .5اَرقاء :جمع رقيق .بندگان ،مملوکان» (همان :ریل «اَرقاء»).
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مورد بحث ،تصحيب «تجمل» است .همنشيني واژههاي «تکلب و تنو ق» در نثر نصراهلل منشي
نيز دليل دیگري بر تأیيد واژۀ «تجمل» در جملة یادشده است:
«و هر کجا عايدتها به مودت آراسته گشت اگر در جان و مال با یکدیگر مواسا رَوَد و در
آن انواع تکلب و تنو ق تادیم افتد ،هنوز از وجوب قاصر باشد» (منشي.)6835 ،
بنابراین ،بازسازي بخش پایاني عبارت مورد بحث به این صورت خواهد بود« :استرقا ق
اماء و استعباد ارقاء طریق تجمل و تکلب است و رعایت جانب تصنع و تنو ق».

 .6-6-5حریم حرم یا حریم حزم؟
«پا اگر دشمني به اسباب ضرورت به مواصلت و موافات رغبت نماید ،راي آن است که
عاقل با حزم از مکر و غدر او آمن نباشد و از تصون و توقي و اجتناب و تحرر درنگررد و
 .....اگر مجالي نيابد و مجاري احوال نه بر توفق اعمال و تدبير رود ،او باري در حریم حرم
از قصد دشمن مصون و از مکر او مسلم باشد» (ظهيري6862 ،الب).
«حریم حرم» در عبارت مورد نظر در نسخة اساس ( ،)98تصحيب «حریم حزم» است که
ترکيب اخير در نسخة مش ( )55بت شده و با سبک و سيا ق جمالت و عبارت باال سازگار
است؛ بهویژه اینکه واژههاي «مکر»« ،قصد دشمن» و «مصون بودن» با «حریم حزم» تناسب
دارند و این ترکيب را تأیيد ميکنند« .حزم» و قرار گرفتن آن حتي در کنار «عزم» در جاهاي
دیگر این ا ر(ر .ک :ظهيري6862 ،الب) نيز وجود «حریم حزم» را در متن مورد بحث تأیيد
ميکند که به نمونهاي از این موارد در این ا ر اشاره ميشود:
«استاد حزم او اساس دولت جهانداري در عرصة مملکت کامگاري راسخ و ابت گردانيد و
شاگرد عزم او شرف قصر جالل از شُرَف اوج زحل بگررانيد» (همان).
بنابراین ،بخش پایاني عبارت مورد نظر به این صورت تصحيح ميشود« :او باري در حریم
حزم از قصد دشمن مصون و از مکر او مسلم باشد».
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 .3-6-5حِلیه یا حَلبه؟
در توصيب شراب در «اغراضالسّياسه» چنين آمده است:
«اقل مناقب او آن است که حالت هموم و غموم را به حبور و سرور بدل کند و جبان و بددل
را شجاع و دلير گرداند و بخيل سفله را سخي کند و حکما را در وي مجال اقوال است و
اوصاف اصناف او وسعتي دارد که یکران خاطر در حلية آن از جوالن فروماند» (همان).
نسخة اساس ( ،)221واژۀ «حليه» را بت کرده است که درست نمينماید و با سبک و
سيا ق متن سازگاري ندارد و در معناي جملة پایاني ،ابهام و اختالل ایجاد ميکند« .حليه»،
تصحيب «حَلبه» است و «حَلبه» به معناي اسبان براي مساباة اسبدواني و مجازاً به معناي
ميدان مساباه است (ر .ک :دهخدا :6877 ،ریل «حلبه») که نسخة مش ( )563آن (حَلبه) را
بت کرده است ،ضمن اینکه واژههاي «یکران :اسب اصيل و خوب» (معين :6838 ،ریل
«یکران»)« ،جوالن» و «فروماند» با «حَلبه» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .همچنين کاربرد
«حلبه» (ظهيري6862 ،الب)« ،حلبة سبا ق» (همان)« ،حَلبة مسابات» (همان) ،ربودن گوي
مسابات (همان) ،خصل سبا ق از لعبتان بربري بردن (همان) از زبان و قلم ظهيري در همين
ا ر ،مُهر تأیيد دیگري بر وجود «حَلبه» در عبارت مورد بحث است؛ بنابراین ،بخش پایاني
عبارت مورد بحث به این صورت بازسازي ميشود« :اوصاف اصناف او وسعتي دارد که
یکران خاطر در حلبة آن از جوالن فروماند».

 .0-6-5شوایب غیب یا شوایب عیب؟
«چون دور دولت و احوال اقبال منعکا شود ،صفاي آن دُرد و مصفاي آن مکدر گردد و
به شوایب غيب مخلوط شود و مابل مُدبر ،و مُدبر مابل گردد و مسرور محزون ،و محزون
مسرور شود» (همان).
نسخة اساس (« ،)625شوایب غيب» را بت کرده که عبارت یادشده را مغشو و دچار
ابهام ميکند ،اما «شوایب عيب» که در نسخة مش ( )688بت شده است با سبک و سيا ق
جمالت و این عبارت سازگاري دارد و معناي جملة پایاني را نيز روشن ميکند؛ بهویژه اینکه
واژههاي «صفا»« ،مصفا»« ،دُرد»« ،مکدر» و «شوایب» واژۀ «عيب» را در متن مورد نظر تأیيد
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ميکنند .همچنين کاربرد «شوایب عيب و معایب شوب» (ظهيري 6867 ،و 6862الب) از
زبان و قلم ظهيري دليل دیگري بر تأیيد واژۀ «عيب» در عبارت مورد بحث است؛ بنابراین،
جملة مورد نظر از عبارت یادشده به این شکل بازسازي ميشود ...« :صفاي آن دُرد و مصفاي
آن مکدر گردد و به شوایب عيب مخلوط شود».

 .5-6-5عَقالً یا عُقَال؟
«اگر چنانکه کسي قالده و سِوار و طو ق و خلخال بر گردن ستوري بندد و بدان مفاخرت
نماید ،زیرکان بر خِرَد و کياست و عال و فطنت او خندند ،و او را به جهل و حماقت منسوب
کنند .همچنين اگر کسي دقایق علوم و معاني حِکَم و حاایق غوامض با کسي گوید که او را
اهليّت استماع و استاالل استعمال آن نباشد ،عاالً او را به سِمَت جهل و ناداني موسوم کنند
و به وصمت سفاهت و حماقت معيوب گردانند» (همان).
«عاالً» تصحيب «عُاَال» است .نسخة اساس ( )72و نسخة مش ( )96واژۀ «عُاَال» را بت
کردهاند که با مفهوم متن سازگاري دارد .همچنين واژۀ «زیرکان» در جمالت پيشين -که
کارکردي شبيه به کارکرد «عاال» دارد -با «عاال» تناسب دارد و آن را تأیيد ميکند؛ بنابراین،
جملة مورد بحث به این صورت تصحيح ميشود« :عُاَال او را به سمَت جهل و ناداني موسوم
کنند».

 .3-5تحریفات
 .1-3-5آب یا اسب؟
جایي بَرَد او لشکر کانجا نرسد مور
آب و گهر و تيا بدو گيرد قيمات

جاایي زناد او خيماه کاانجاا نخزد مار
دین و دول و ملااک باادو یااابااد مااادار
(ظهيري6862 ،الب)

«آب» در مصراع نخست بيت دوم ،تحریب «اسب» است .نسخة اساس ( )686و نسخة
مش ( ،)37واژۀ «اسب» را بت کردهاند که با مفهوم بيت سازگاري دارد .همچنين واژههاي
«لشکرکشي»« ،خيمهزدن» و «تي » با واژۀ «اسب» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .این دو
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بيت در بحث «سیاقةاالعداد» در بسياري از کتابهاي بالغت (مخصوصاً بدیع) آورده
شدهاند .براي رعایت اختصار به ضبط بيت مورد بحث در برخي از آ ار متادم بسنده ميشود:
اساااب و کهار و تيا برو کيرر قيمات

تخاات و ساابه و تاج بدو یابااار ماادار
(فرخي سيستاني :6886 ،به نال از وطواط)

اسااب و گهار و تيا برو گيرد قيمات

تخااات و ساااپه و تاج ازو یاباااد ماادار
(زیدي :6878 ،به نال از رازي)

بنابراین مصراع مورد نظر به این صورت پيشنهاد ميشود« :اسب و گهر و تي بدو گيرد
قيمت».

 .6-3-5اصداف الطاف یا اصداف الفاظ؟
«قدر این بحر علوم و محيط حکمت کسي داند که در دریاي فکرت ،غوص کرده بود و از
اصدافالطاف ،دُر معاني برآورده» (ظهيري6862 ،الب).
«اصداف الطاف» در نسخة اساس ( )62بت شده که نادرست مينماید و با متن سازگاري
ندارد .نسخة مش (« ،)66اصداف الفاظ» را بت کرده که با بافت کالم تناسب دارد؛ زیرا
بافت کالم از علم و حکمت سخن ميگوید و واژههاي «علوم»« ،حکمت»« ،فکرت» و
«معاني» با واژۀ «الفاظ» تناسب دارند و آن را در عبارت پيشين تأیيد ميکنند؛ بهویژه اینکه،
تشبيهات پایاني عبارت مورد بحث باید بهگونهاي باشند تا واژۀ «الفاظ» در تاابل با «معاني»
قرار گيرد و با غوص کردن در «دریاي فکرت» بتوان «دُر معاني» را از «اصداف الفاظ» بيرون
آورد .پا بخش پایاني عبارت مورد اشاره به این صورت بازسازي ميشود« :در دریاي
فکرت ،غوص کرده بود و از اصداف الفاظ ،دُر معاني برآورده».

 .3-3-5خوشي ایام یا حواشي ایام؟
ظهيریدر تعریب و تمجيد از «اغراضالسّياسه» چنين ميگوید:
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«متيانم که چون به تشریب قبول و سعادت اقبال مطالعة نظر عالي ،مشرف و منظور و مکرم
و مسعود گردد ،مدت این عروس عال با مدت شاه نفا برابر ماند و آ ار و انوار او از خوشي
ایام و صحایب روزگار محو نشود» (ظهيري6862 ،الب).
نسخة اساس ( )66و نسخة مش ( ،)68واژۀ «حواشي» را بت کردهاند که با مفهوم جملة
پایاني نيز سازگاري دارد؛ بهویژه اینکه «صحایب» با «حواشي» تناسب دارد و آن را تأیيد
ميکند .بنابر این« ،خوشي» در متن مرکور ،تحریب «حواشي» است.
«حواشي روزگار» (ظهيري 6862 ،ب)« ،حواشي زمانه» (ظهيري6862 ،الب)« ،صحایب
ایام» (همان؛ ظهيري 6862 ،ب) و «اورا ق جراید اوقات» (ظهيري6862 ،الب) نيز «حواشي
ایام» را در عبارت مورد بحث تأیيد ميکنند .ضمن اینکه ظهيري در توصيب «سندبادنامه» و
تمجيد از آن نيز عيناً ترکيب «حواشي ایام» را به کار برده است:
«تا لغت پارسي متداول السنه است و متناول افواه عالميان باشد ،آ ار انوار او از حواشي ایام
مندرس نگردد و جالل قبول او در ظالل عزل نيفتد» (ظهيري 6862 ،ب).
همچنين تشبيه «روزگار» به «دفتر اعمال عمر انسانها» در متن زیر از «اغراضالسّياسه» و
دیگر اصطالحات بالغي آن ،بهویژه تشبيهات «بياض روز» و «مداد شب» و سبک و سيا ق و
مفهوم این متن نيز به نوعي «حواشي ایام» را در عبارت مورد نظر تأیيد ميکنند:
«روزگار ،دفتر اعمال اعمار شماست ،جهد آن کنيد تا بر وي نيکوتر افعال نویسيد ،یعني که
بر بياض روز به مداد شب به اقالم اعمال آیات ،محامد و مفاخر و سور محاسن و مکارم چنان
ابت گردانيد که آ ار امداد آن اخبار به امتداد روزگار برابر ماند و از جراید مجد و صحایب
کرم محو نگردد» (ظهيري6862 ،الب).
عالوه بر این ،به عاریت گرفتن «صحایب» و «حواشي» براي «معالي» و «مآ ر» در
ترکيبهاي «صحایب معالي» (ظهيري )6867 ،و «صحایب جراید معالي ،حواشي دفاتر مآ ر»
(ظهيري )6867 ،ميتوانند مؤید این باشند که «حواشي» نيز براي «ایام» به عاریت گرفته شود.
همچنين حرف «و» در «آ ار و انوار او» در عبارت مورد بحث زاید است و آن را مبهم
مينماید .با توجه به ضبط «آ ار انوار او» در نسخة مش ( )68ودر مادمة «سندبادنامه» (-)26
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که در این پژوهش به آن اشاره شد -بازسازي جملة پایاني به این صورت خواهد بود :آ ار
انوار او از حواشي ایام و صحایب روزگار محو نشود.

 .0-3-5در حال پادشاهي یا در جالل پادشاهي؟
«ما پادشاهان چون روزگاریم ،هر کرا برآریم ،بلند شود و هر کرا فرود آریم ،پست گردد.
این کلمات مُنبي است از عُلوي 6همت و کمال بزرگواري او در حال پادشاهي و کمال تأیيد
الهي» (ظهيري6862 ،الب).
نسخة اساس (« ،)618در حال پادشاهي» را بت کرده که با مفهوم جملة پایاني چندان
سازگاري ندارد .نسخة مش (« ،)625در جالل پادشاهي» را بت کرده که با «کمال تأیيد
الهي» و «کمال بزرگواري» تناسب دارد و واژۀ «جالل» به دليل سجع متوازي آن با «کمال»،
در متن خو تر مينشيند و با آن سازگاري بيشتري دارد .همچنين «عُلوي همت» -که معادل
«عُلو همت» است -نيز درستي «جالل پادشاهي» را در متن مورد بحث تأیيد ميکند .بنابراین،
«در حال» ،تحریب «در جالل» است و بخش پایاني عبارت مورد اشاره به این شکل تصحيح
ميشود« :این کلمات مُنبي است از عُلوي همت و کمال بزرگواري او در جالل پادشاهي و
کمال تأیيد الهي».

 .5-3-5دقایق معادن یا دفاین معادن؟
« ...زمام خير و شر جهان و جهانيان بر اطال ق بدو دهند تا بر رخایر طبایع و دقایق معادن و
بحار و قفار ،2نهان و آشکار و غث و سمين و معين و مهين روزگار واقب و متصرف گردد»
(ظهيري6862 ،الب).

 .6حرف «ي» در «عُلوي همت» ،حرف اضافه [= کسرۀ اضافه] محسوب شده است( .ر.ک؛ ظهيري 6862 ،الب)؛ یعني
«عُلوي همت» ،معادل «عُلو همت» در نظر گرفته شده است.
« .2قفار :بيابانها ،جمع قَفر» (معين :6838 ،ریل «قفار»).
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نسخة اساس ( ،)63واژۀ «دقایق» را بت کرده که معناي عبارت را دچار ابهام و متن را
مغشو ميکند .واژههاي «رخایر»« ،طبایع» و «معادن» با واژۀ «دفاین»-که در نسخة مش ()61
بت شده -تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .همچنين ترکيبات عطفي «خزاین و دفاین»
(ظهيري6862 ،الب) و «رخایر [و] دفاین» (همان) از زبان و قلم ظهيري نيز واژۀ «دفاین» را
در متن مورد نظر تأیيد ميکنند که به نمونهاي از این موارد اشاره ميشود:
«گفتي مواکب کواکب از آسمان به زمين آمدستي یا خزاین و دفاین قارون به صحرا شدستي»
(همان)؛ بنابراین بخش پایاني جملة مرکور به این صورت بازسازي ميشود« :تا بر رخایر
طبایع و دفاین معادن  ...واقب و متصرف گردد».

 .2-3-5مثالي یا سالي؟
« ...و مَثَل آدمي و احوال او چون مسافر است در راهي که منزل اول او مهد است و مسکن
آخر او لحد ،و ميان این دو منزل ،مرحلهاي چند معدود و روزي چند محدود ،و هر فصلي
چون مرحلهاي و هر مثالي چون رباطي و هر ماهي فرسنگي و هر روزي ميلي و هر ساعتي
گامي و هر نَفَسي قدمي؛ و آدمي در وي آمن و ساکن و مرفه و فارغ نشسته و از این حالت
غافل» (همان).
واژۀ «مثالي» در متن باال تحریب «سالي» است .نسخة اساس ( )76و نسخة مش ( ،)93واژۀ
«سالي» را بت کردهاند که با سبک و سيا ق جمالت سازگاري دارد .همچنين واژههاي
«روزي»« ،فصل»« ،ماه»« ،ساعت» و «نَفَا» با واژۀ «سالي» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند.
پا عبارت مورد بحث به این شکل تصحيح ميشود« :و هر فصلي چون مرحلهاي و هر سالي
چون رباطي و هر ماهي فرسنگي و .»...

 .7-3-5معالجت و مداومت یا معالجت و مداوات؟
در «اغراضالسّياسه» پا از بيان مادمات ،دربارۀ بيماري و آفت پيري -که دارو و درماني
ندارد -چنين آمده است:
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«بيماري آفتي است که رونق و طراوت اشخاص به ربول و نحول بدل گرداند و قندیل حيات
را در زاویة کالبد ،تيره و تاریک گرداند؛  . . .دم مسيح و دست جالينوس از معالجت و
مداومت آن عاجز آید» (ظهيري6862 ،الب).
نسخة اساس ( )622و نسخة مش ( ،)63واژۀ «مداوات» را بت کردهاند که با سبک و
سيا ق جمالت سازگاري دارد« .بيماري»« ،دم مسيح»« ،دست جالينوس»« ،معالجت» و «عاجز
بودن از معالجت» ،با واژۀ «مداوات» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .بنابراین« ،مداومت»
در این متن ،تحریب «مداوات» است ،ضمن این که کاربرد «معالجت و مداوات و تشفي»
(ظهيري )6867 ،و «تداوي و تشفي» (ظهيري6862 ،ب و 6862الب) از زبان و قلم ظهيري
نيز واژۀ« ،مداوات» را در متن مورد بحث تأیيد ميکنند .بنابراین جملة پایاني به این شکل
بازسازي ميشود ...« :دم مسيح و دست جالينوس از معالجت و مداوات آن عاجز آید».

 .6-3-5نهادند یا نهند؟
«ما ایشان را به تازیانة قهر و سطوت ،منااد و مطيع ميداشتيم و نگراشتيم که قدم از خطة
اناياد و مطاوعت بيرون نهادند و دستهاي تطاول به تناول اموال رعایا دراز کنند» (ظهيري،
6862الب).
گرچه نسخة اساس ( )262فعل «نهادند» را بت کرده است با فعل «نگراشتيم» سازگاري
ندارد؛ زیرا فعل دیگري که پا از فعلهایي نظير «نگراشتيم» ميآید باید به زمان مضارع
التزامي باشد تا مفهوم جمله به درستي ادا شود .نسخة مش ( ،)696فعل «نهند» را بت کرده
است که با زمان جملة مورد نظر سازگاري دارد و زمان فعل «کُنند» در پایان عبارت نيز
درستي فعل «نهند» را در متن مورد بحث تأیيد ميکند .پا ،شکل درست جملة مورد بحث
به این صورت پيشنهاد ميشود« :نگراشتيم که قدم از خطة اناياد و مطاوعت بيرون نهند».
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 .2-3-5وفکر یا وَکر؟
«چون مهلت حياتش به آخر کشيد و حساب عمر به فَرلَک6انجاميد ،متااضي قضا دست
بر حلاة در قَدَر نهاد ،خياط اجل به ماراض اناراض ،جامة رحلتش بریدن گرفت .سيمرغ
روحش از نشيمن قفص قالب ،قصد وفکر باال کردن ساخت» (ظهيري6862 ،الب).
فعل «ساخت» در این عبارت به قرینة «گرفت» به لحاظ معنایي ،فعل آغازین بهشمار مي-
آید که مختار کميلي نيز پيشتر به اینگونه فعلها در «اغراضالسّياسه» اشاره کرده است( .ر.
ک :کميلي .)6868 ،واژۀ نامفهوم «وفکر» متن باال را مغشو و معناي آن را دچار ابهام
ميکند .واژههاي «سيمرغ»« ،نشيمن»« ،قفص» و «باال» با واژۀ «وکر»-که در نسخة مش ()97
بت شده -تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند؛ ضمن اینکه بت واژۀ مورد بحث در نسخة
اساس ( )78نيز تا اندارهاي به شکل نوشتاري «وَکر» شباهت دارد.
همچنين کاربرد واژۀ «وکر» (ر .ک :ظهيري6862 ،الب و  6862ب) و «اَوکار» (همان)
در آ ار بر جاي مانده از ظهيري سمرقندي و سبک و سيا ق اینگونه جمالت نيز واژۀ «وکر»
را در متن پيشين تأیيد ميکنند که به یک نمونه از این موارد اشاره ميشود:
«خاصه که زنان را مار در وَکر مکر و آشيانة غدر باشد و داستان ایشان از الحان هزاردستان
عجبترست و حيلت و خدیعت ایشان از ریگ بيابان بيشتر» (همان).
بنابراین ،جملة پایاني به این شکل بازسازي ميشود« :سيمرغ روحش از نشيمن قفص
قالب ،قصد وَکر باال کردن ساخت».

 .14-3-5هم یا بیم؟
«مُرده و آنکه او را دین نبود برابر است ،و امانت نيست آن را که دین نيست؛ از بهر آنه چون
بر کردار نيک ،اميد جزا و واب و بر اعمال بد ،هم پادا  2و عااب نبود [و] هيچ کا بر
تادیم خيرات و ادخار حسنات رغبت ننماید» (ظهيري6862 ،الب).
« .6فَرلَک شدن :سپري شدن ،مناضي شدن» (دهخدا :6877 ،ریل «فَرلک»).
 .2واژۀ «پادا » در متون کهن فارسي به معناي «مطلق مکافات و جزا ،اعم از خير و شر» (دهخدا :6877 ،ریل «پادا »)
به کار رفته است که در اینجا با توجه به ترادفها و تاابلهاي موجود در جمله ،معناي «عراب و شکنجه» ميدهد
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بت واژۀ مورد بحث در نسخة اساس ( ،)59چندان روشن نيست .شکل نوشتاري آن در
خط نسخ ،صرفنظر از ناطهها به واژۀ «هم» یا «بيم» شباهت دارد .واژۀ «هم»-باتوجه به تاابلي
که بين عبارات «بر کردار نيک ،اميد جزا و واب» و «بر اعمال بد هم پادا و عااب» باید
وجود داشته باشد -با متن باال سازگاري ندارد .نسخة مش ( ،)83واژۀ «بيم» را بت کرده که
این واژه در تضاد با «اميد» است و زنجيرۀ تاابل ميان کلمات متضاد را در جمالت بيان شده،
کامل ميکند .بنابراین ،واژۀ «هم» در متن موردنظر تحریب «بيم» است .پا عبارت مورد
اشاره به این شکل تصحيح ميشود« :امانت نيست آن را که دین نيست؛ از بهر آنکه چون بر
کردار نيک ،اميد جزا و واب و بر اعمال بد ،بيم پادا و عااب نبود».

 .0-5اشتباهات چاپي
عالوه بر تصحيفات و تحریفاتي که در متن این پژوهش به آنها اشاره شد ،لغز هاي
دیگري نيز در متن چاپي«اغراضالسّياسه»وجود دارد که آنها را باید نتيجة ضعب و
سهلانگاري در حروفچيني کتاب و شتابزدگي در چا و نشر آن دانست و اینگونه
لغز ها را باید اشتباهات چاپي بهشمار آورد .نگارندگان در اینجا به دليل محدودیت حجم
مااله ،دو نمونه از اینگونه اشتباهات چاپي را بررسي ميکنند و دیگر موارد را براي رعایت
اختصار در کوتاهترین جمله یا عبارت با رکر صفحه مينویسند و شکل درست واژۀ مورد
بحث را در قالب پا از پایان جمله ميگرارند.

 .1-0-5عمارت عالم یا عمارت عام؟
«و در روزگار دولت این پادشاه محمود سيرت مسعود سریرت ،به حکم اشاعت عدل و
افاضت فضل و عمارت عالم ،در اقاليم ملک او عزیزترین چيزي نبات کين و جغد بدخبر
است که نه این را منبت و نه آن را مبيت( » ... ،ظهيري6862 ،الب).
در حاشية مربوط به عبارت مورد اشاره در متن چاپي «اغراضالسّياسه» چنين نوشته شده
است( :اصل :عمارات عالم ،متن از «د») (همان)؛ در حاليکه نسخة اساس ( ،)256واژۀ
«عمارات عام» و نسخة مش (« ،)9عمارت عام» را بت کردهاند که با سبک و سيا ق و مفهوم
عبارت باال سازگاري دارد .همچنين «عمارت عام» زنجيرۀ سجع «اشاعت عدل و افاضت
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فضل» را در متن مورد نظر کامل ميکند و کاربرد ترکيباتي نظير «عدل عام» (ظهيري،
6862الب) در این ا ر نيز «عمارت عام» را در عبارت مورد بحث ،تأیيد ميکند.

 .6-0-5نتوان یا نتواند؟
آه اساااات باالااي کراهاات شاااااه
مايدان باياااين کااه زان کراهاات
زنااگااي مااانااد از او کااه آن را

6

ساااطح دل اوسااات چون ساااَجَنجاال
آنگااه کااه شااااود بااه عاافااو م اُب ادَل
نتااااوان شااااد زمااااانااااه صيااااااااال

(همان)
نسخة اساس ( )668و نسخة مش ( ،)659فعل «نتواند» را در مصراع پایاني بت کردهاند
که این فعل سبب رعایت وزن آخرین مصراع و تکميل معناي آن ميشود .پا «نتوان» در
مصراع پایاني ،اشتباه چاپي است.
« .3-0-5طاهر ار آن تعبيه خبر یافت» ([ :)869از]
« .0-0-5چون طومار بگشادند ،افنتاو از بسماهلل کرده بودند» ([ :)866افتتاو]
« .5-0-5چون عبدالعزیز به خدمت آمد ،بر وي بهانه جُست و بفرمود تا بردار کردند»
([ :)255بر دار ]
 ...« .2-0-5پاترین مردمان آن است که بخيلي را هشياري شمُرَد» ([ :)866پستترین]
« .7-0-5در چنال حال ،جواني دیدم که بانگ بر شير زد» ([ :)216چنان]
« .6-0-5با ندما و حکما به خلوت نشست و از علم و حکمت سحن پيوست» ([ :)56سخن]
« .2-0-5بر تصدیق این مادمات ،شاهد عدل و قاضي فصل آن است که [ :)836( »...فضل]
« .6سَجَنجَل :آینه» (دهخدا :6877 ،ریل « سَجَنجَل»).
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« .68-0-5چون عمال کامي و مستخرج بودند ،از رعایا زیادتي خواستند» ([ :)293کافي]
« .11-0-5و هر پادشاه که بدین اخال ق متخلق و بدین عادات معتاد گشت ،آفت و فترت
به ملک و دولت او راه نياید» ([ :)272نيابد]
« .16-0-5نفاة شما به حق تعالي افام دادم و زنبيلي دیگر یافت و به بازار برد و به دانگي
بفروخت» ([ :)616بافت].

بحث و نتیجهگیری
«اغراضالسّياسه» همچون بسياري از متون کهن در گرر زمان به دالیل گوناگون بهویژه بر
ا ر دخالت رو ق کاتبان و قریحة نُساخ ،دچار لغز هایي شده است .با وجود کوششهاي
ارزندۀ جعفرشعار در تصحيح اغراضالسّياسه به دليل غفلت وي در بهرهگيري از شيوۀ
تصحيح انتاادي متون و توجه نکردن به برخي از هنجارهاي سبکشناختي ظهيري و بهره
نگرفتن از همة نسخههاي خطي مربوط به این ا ر ،تصحيفات و تحریفاتي به متن چاپي آن
راه پيدا کردهاست .لغز هاي دیگري هم در این کتاب وجود دارد که در نتيجة ضعب و
سهلانگاري در حروفچيني و محصول شتابزدگي در چا و نشر آن است.
نگارندگان در این پژوهش با استناد به دو نسخة خطي از این ا ر و برپایة هنجارهاي
سبکشناختي ظهيري و به شيوۀ تصحيح انتاادي متون و با ماایسة آ ار دیگر وي به واکاوي
لغز هایي در آن پرداخته و به بازسازي برخي از جمالت این کتاب اقدام کرده و واژههاي
مورد بحث را نزدیک به آنچه از قلم ظهيري بيرون آمده است به خواننده عرضه کردهاند،
اما به دليل محدودیت حجم مااله نتوانستهاند همة لغز ها را واکاوي کنند ،پا تصحيح
مناح و انتاادي «اغراضالسّياسه» ضرورتي انکارناپریر است.
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