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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. 

Keywords: Zahiry Samarghandy, Aghraz Al-Seyasah, Manuscripts, 

Distortion and Falsification, Stylistic Norms and Emendation. 

                                                            
 Corresponding Author: m.ebrahimi@scu.ac.ir 

- The present paper is adapted from a Ph.D thesis on Persian Language and Literature, 

Shahid Chamran University of Ahvaz. 

How to Cite: Ebrahimi, M., Emami, N., Ghasemipour, Gh., Kordy, R. (2022). 

Correction Some Distortions and Falsifications in Aghraz Al-Seyasah by 

Emphasizing on Meshkat᾿s Transcript. Literary Text Research, 26(92), 143-168. doi: 

10.22054/LTR.2020.43388.2726 

http://orcid.org/0000-0002-5588-5681
http://orcid.org/0000-0003-4385-8309
http://orcid.org/0000-0001-6989-141X
http://orcid.org/0000-0003-0581-310X


 ---------يادب يپژوهمتن --

 126-103، 1041، تابستان 26، شماره 62دوره 
ltr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/LTR.2020.43388.2726 
 

 

شی
وه
پژ
له 
مقا

 
ت: 

یاف
در
خ 
اری

ت
41/

49/
89

31
 

  
ش: 

یر
پذ
خ 
اری

ت
42/

42/
89

33
 

 
08

91
-

44
28

 
IS

SN
:

 
 

68
16

-
42

06
eI

SS
N

: 
 

 بر أکیدت با «السّیاسهاغراض» در تحریف و تصحیف چند تصحیح

  مشکوة خطي نسخة

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

  

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

 
 

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

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

 چکیده
عي، هاي سياسي، اجتماآموزه تأليب ظهيري سمرقندي به دليل داشتن« الریاسهالسّياسه في اعراضاغراض»

هاي حکمراني در ميان متون کهن نثر فارسي ممتاز و داري و شيوهحکمي، تعليمي، اخالقي، آداب مملکت
هاي گوناگون وکاربردي این کتاب سبب شده است این ا ر بارها به دست کاتبان برجسته شده است. آموزه

عفرشعار جحریفات بسياري به متن آن راه پيدا کرده است. نویسي شود و در نتيجة این امر تصحيفات و تنسخه
ي ویژه نسخة خطها )به، اما بدون استفاده از همة آن«السّياسهاغراض»با در اختيار داشتن چهار نسخة خطي از 

مسامحه در و  ها را نيز رکر کرده( به تصحيح و چا  آن اقدام و در بسياري از موارد اختالف نسخهمشکوة
زدگي در تصحيح و چا  این ا ر و همچنين ویژه نسخة اساس، شتابهاي خطي بهداري نسبت به نسخهامانت

 هاي دیگري را به متن این کتاب واردچيني، تصحيفات، تحریفات و لغز انگاري در حروفضعب و سهل
خة با نسخة اساس و نس السّياسهکرده است. نگارندگان در این مااله از طریق ماابلة متن چا  شدۀ اغراض

ژه ا ر ویو به مدد ماایسة جمالت و عباراتي از آن با آ ار دیگر ظهيري سمرقندي )سندبادنامه و به مشکوة
شناختي نویسنده به بررسي و تصحيح چند تصحيب، ( وهنجارهاي سبکااللحاظااللفاظ و نزهةغرةناشناختة 

     پردازند.يالسّياسه متحریب و لغز  در متن چا  شدۀ اغراض

 تحريف، و تصحیف خطی، هاینسخه السّیاسه،اغراض سمرقندی، ظهیری ها:کلیدواژه
  . تصحیح و سبکی هایويژگی

                                                            
 این مااله برگرفته از رسالة دکتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز است. -
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 مقدمه
از نویسندگان بنام سدۀ ششم هجري است که « السّياسهاغراض»سمرقندي، مؤلب ظهيري 

 صنایع مختلب ادبي وگيري از آیات، احادیث، فناروزي را با بهره« سندباد»صورت سادۀ 
اشعار و امثال فارسي و عربي، بازنویسي کرده و به نثر فني آراسته است. وي همچنين رسالة 

را در آموز  نویسندگي، لغت و علم بالغت براي استفادۀ اهل قلم تأليب کرده « االلفاظغرة»
 است. 

ت ي و اخالقي اسهاي سياسي، اجتماعي، حکمي، تعليمسرشار از آموزه «السّياسهاغراض» 
نصراهلل منشي تأ ير پریرفته است و در آداب « کليله و دمنة»و در شيوۀ نگار  از ترجمة 

ت هایي از این دسو کتاب« الملوکنصیحة»، «نامهسياست»، «نامهقابوس»داري نظير مملکت
 است. 
هاي موزهآهاي شناختي و تجربيات هنري نویسنده با رخيره« السّياسهاغراض»در نثر فني  

اند که زبان نرم و لطيفي ایجاد کرده و خواننده را به شده اي درآميختهگونهکاربردي آن به
 این کتاب به دليل مند کرده است. هاي آن عالقهدنبال خود کشانده و به خواندن حکایت

هاي کاربردي که در زندگي دارد، بارها به دست کاتبان، هاي حکمراني و جنبهشيوه
هاي گوناگوني در متن آن پدید آمده است. نویسي شده است که در گرر زمان، لغز نسخه

با در اختيار داشتن یک نسخة خطي و سه نسخة « السّياسهاغراض»عالوه بر این، مصحح  
ها به تصحيح  این ا ر اقدام کرده و آن را براي عکسي از آن، اما بدون استفاده از همة آن

 اند از:ها عبارتبه چا  رسانده است که این نسخه 6856نخستين بار در سال 
، متعلق به کتابخانة ایاصوفيا )ترکيه( که نسخة 8355یا اصل به شمارۀ « م»نسخة عکسي  -6

برگ و به خط نسخ است، تاریخ کتابت  298اساس مصحح بوده است. این نسخه که در 
ه این ت. نگارندگان نيز هنگام مراجعه بهاسترین نسخهندارد، اما بنا به نوشتة جعفرشعار قدیم

 برند.کار ميرا به« اصل»یا «اساس»نسخه در پژوهش حاضر، واژۀ 
متعلق به کتابخانة ليدن هلند به خط نستعليق خوب، اما داراي اشتباهات فراوان « ل»نسخة  -2

 .استها.  ق. نگاشته شده و عکسي از آن براي دانشگاه تهران تهيه شده  653که در سال 
به خط نستعليق و بنا به اشارۀ جعفرشعار نوشته شده از قرن دهم به بعد « د»نسخة عکسي  -8

، آن را در اختيار وي قرار داده بود. جعفرشعار به این نکته اشاره کرده 6که هيوبرت دارک

                                                            
1. Darke, H. 
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به دستش رسيد که تاریباً نيمي از کتاب، پيش از آن چا  شده بود « د»که هنگامي نسخة 
ویژه در نيمة نخست هایي بهالب( که همين امر سبب ورود لغز 6862ظهيري،  )ر. ک:

 کتاب مدنظر شده است.
از »به دانشگاه تهران که بنا به سخن جعفرشعار  مشکوةنسخة خطي اهدایي سيدمحمد  -5 

 (. نگارندگان پژوهش حاضر هنگامهمان« )این نسخه در تصحيح کتاب استفاده نشده است
« د»و « ل»هاي عکسي برند، ضمن اینکه به نسخهکار ميرا به« مش»ا ر، نشانة  مراجعه به این

 اند. هدسترسي پيدا نکرد
هاي چاپي موجود در پژوهش حاضر پا از بيان مادمات الزم، برخي از لغز  
گيري از هنجارهاي سبکي را به رو  تصحيح انتاادي متون و با بهره« السّياسهاغراض»

هاي خطي به شکل رسي به نسخهجایي که امکان دستکند. از آنواکاوي مينویسنده، 
هاي خطي عمدتاً به شکل گونه نسخهکاغري براي اغلب پژوهشگران فراهم نيست و این

گيرند، ضرورت دارد که شمارۀ صفحات استفاده شده از الکترونيکي در اختيار آنان قرار مي
ها براي ژوهش حاضر رکر شود تا مراجعه به آنالسّياسه در پهاي خطّي اغراضنسخه

 تر باشد. آسان -ها را دارندگونه پژوهشکه قصد تکميل این -پژوهشگران گرامي

 مشکوةنسخة خطي . معرفي اجمالي 1
تأليب ظهيري سمرقندي با استناد به صفحة مشخصات آن « السّياسهاغراض»نسخة خطي از 

است و به خط تعليق نگاشته شده است و  از  21×9/69صفحه و اندازۀ هر صفحه  633در 
در مشکوة کتابخانة سيدمحمد ا ر ازکاتب و تاریخ کتابت آن، اطالعاتي در دست نيست. این 

 اکنون دربه دانشگاه تهران اهدا شده است )ر. ک: نسخة مش: مادمه( و هم 6823بهمن 
ون چاین نسخة خطي همشود. کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداري مي

، کامالً خوانا، مناح و بدون اشتباه نيست. پرداختن به همة «السّياسهاغراض»هاي دیگر نسخه
هاي نگارشي این ا ر خطي به ماال و مجال دیگري نياز دارد، اما به برخي از ویژگي
شود؛ البته است به اختصار اشاره مي ر این نسخه نمود بيشتري پيدا کردههایي که دویژگي

 توان عموميت بخشيد.ها را نميهمة این ویژگي

(،  نامِها 686ها[ )(، مناظرِها ]مناظره66ها[ )غير ملفوظ: عشوِها ]= عشوه« هاي»حرف  -
 (. 691ها[ )( و دمدمِها ]= دمدمه686ها[ )]=نامه
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( و 618پيوندد ]= نپيوندد[ )(، نه66ایستد ]= نایستد[ )از آن: نه« نشانة نفي فعل»جدانویسي  -
 (.673بيني ]= نبيني[ )نه
 (. 686( و درآوردند )686هاي پيشوندي: درپوشيد )کاربرد فعل -
 (. 69و 68، 7« )خرشيد»به شکل « خورشيد»هایي نظير ُ در واژه-نشانة مصوت « و»حرف  -

در برخي از افعال به شکل گویشي: هرگاه من دست به تي  برم، شما « ت»به « د»ابدال  -
 (. 658. )بکُشيتاز کسان مأمون  یابيتو هرکرا  برکَشيتشمشيرها 

 (. 66(، برارند )91ها: انجا )در شماري از واژه« آ»( از باالي حرف ~حرف نشانة مد ) -
(، 688(، درکرشت )81بزرک )«: ک»در بسياري از موارد به صورت « گ»نوشتن حرف  -

 (.679( و کوران )619(، کلشن )697نکاه )
ز در برخي ا« ک»به شکل « که»و نگاشتن حرف ربط « ج»به صورت « چ»نوشتن حرف  -

 (. 652، 66، 91( وآنک )81(، جنانک )22موارد: جرا )
( 1-7ژه )ویهایي است و بخشي از صفحات آغازین آن بهاین ا ر خطي داراي آشفتگي 

)ظهيري، « السّياسهاغراض»( و متن چاپي 298 -296با صفحات پایاني نسخة اساس )
الب( مطابات دارد. به دیگر سخن، گویا برخي از صفحات آغازین با پایاني این نسخة 6862

صفحات پایاني این ا ر خطي موجود نيست. براي نمونه، اند. همچنين جا شدهخطي جابه
از متن چاپي  562معادل با صفحة  638نسخة خطي، یعني صفحة آخرین صفحة این 

به پایان  582در صفحة « السّياسهاغراض»است در حالي که متن چاپي « السّياسهاغراض»
 رسد. مي
ر وجود دارد و تصومشکوةهایي که در  نسخة خطي رسد به دليل آشفتگيبه نظر مي 

(و بيشتر الب6862گاشته شده )ر. ک: ظهيري، هاي اخير نجعفرشعار، مبني بر اینکه در قرن
از »در معرض دخل و تصرف کاتبان قرار گرفته است و شاید اصالت چنداني نداشته باشد 

)همان(، اما این نسخة خطي در گشودن « این نسخه در تصحيح کتاب استفاده نشده است
ند مؤ ر توامي« سّياسهالاغراض»راه یافته به  هايلغز شماري از ابهامات و تصحيح برخي از 

 اند. باشد. نگارندگان با توجه به اصالت این نسخه از آن در این پژوهش بهره برده
 
 



 0010تابستان |  96شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 001

 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش6
توان به موارد زیر اشاره مي« السّياسهاغراض»از دالیل ضرورت بازنگري و تصحيح مجدد 

 کرد: 

براي نخستين بار تصحيح  6856در سال حدود نيم قرن پيش؛ یعني « السّياسهاغراض»نخست؛ 
هاي خطي یا عکسي و چا  شده بود و بر پایة سخن جعفرشعار )مصحح آن( از همة نسخه

در تصحيح و ماابله استفاده نکرده بود )ر. ک: ظهيري،   -که وي در اختيار داشته-آن ا ر
 الب(. 6862

ورد استفادۀ مصحح در هاي خطي و عکسي مدوم؛ به دليل مغشو  و ناخوانا بودن نسخه
گراري بسياري از الفاظ کتاب و نيز عبارات و تصحيح و اعراب»، «السّياسهاغراض»تصحيح 

بازنگري »)همان( است و پژوهش ارزندۀ « ابيات عربي به قياس یا مراجعه به مأخر انجام گرفته
صحيح همة ( نيز به دليل محدودیت حجم مااله به ت6866)ر. ک: کميلي، « السّياسهاغراض
 نپرداخته است.« السّياسهاغراض»هاي موجود در لغز 
، گونه بازنگريهاي فراوان موجود در آن بدون هيچبا داشتن لغز « السّياسهاغراض»سوم؛ 

دوم  به چا «( السّياسهبازنگري اغراض»)یک سال پا از ماالة تجدیدنظر و اصالحياتي 
 رسيد.

 6867تأليب ظهيري سمرقندي در سال  غرةااللفاظ و نزهةااللحاظچهارم؛ چا  رسالة ناآشناي 
يح تواند در تصحشناختي این نویسندۀ سدۀ ششم هجري ميو آشنایي با هنجارهاي سبک

 مؤ ر باشد. « السّياسهاغراض»مانده و بررسي نشدۀ  هاي باقيشماري از لغز 

، «اسهالسّياغراض»عباراتي از هاي مصحح سبب شده است که در داوريبرخي از پيشپنجم؛ 
. هاي خطي و عکسي رعایت نشودداري نسبت به نسخهتصحيح روقي صورت گيرد و امانت

هاي موجود در کتاب یادشده است که مجدد بر ضرورت پژوهش اي از لغز مورد زیر نمونه
 حاضر تأکيد شود: 

نهمت آن بُوَد که تبين محال ل]یعني[ قصاراء ارادت و نهایت اُمنيت مرد عالي همت، کام»... 
و تلون احوال حسود مشاهده کند و دشمن را چون رفات رميم در کفات زمين پنهان یابد یا 

از  6اتبه تي  قهر و مرلت، خون او چون خون کبش فدا در شورستان سفک بر زمين ریزد 

                                                            
  بت شده است.« تا»( واژۀ 675( و نسخة مش )289باشد؛ گرچه در نسخة اساس )« یا»تصحيب « تا»رسد به نظر مي6. 
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شيران  آهوان فرستد تا طعمة مخالب مَرجو 6نکورامسکن مألوف و وطن معهود  به مرتع 
 الب(. 6862)ظهيري، « حوادث و لامة انياب روباهان نوایب گردد

ابهامي در معناي عبارت «( مَرج»: ریل 6877)دهخدا، « چراگاه»به معناي « مَرج»گرچه  
« چراگاه»به معناي -«مَسرَو»(، واژۀ 675( و نسخة مش )289کند، نسخة اساس )ایجاد نمي
« جمَر»بر «  مرتع»اند که به دليل سجع آن با  بت کردهرا  -«(مَسرَو»: ریل 6877)دهخدا، 

 برتري دارد.

اي است که برخي از عبارات و جمالت درون زدگي در چا  این ا ر نيز به گونهشتاب 
ز مشخص نيست که ا -اندکه در نسخة اساس نيستند، اما در چا  کتاب آورده شده-قالب 

 اي از آن است:نمونهاند. مورد زیر، کدام نسخة بدل گرفته شده

محمود بَرد اهللُ مَضجَعَهُ که بساط الدوله ]چنان که گویند: در آن وقت که امير عادل یمين»
« وکندها [ بود و آ ار عال و انوار فضل و لطب او سایه بر آفتابعدل او در بسيط عالم گسترده

 الب(. 6862)ظهيري، 
(  بت نشده و در حاشية 86( و نسخة مش )81عبارت درون قالب در نسخة اساس )       

هاي بدل اي به نسخه یا نسخه( نيز هيچ اشاره12) السّياسهاغراضمربوط به این عبارت در 
« افکنده»(، آخرین فعل جملة باال را 86( و نسخة مش )81چنين نسخة اساس )نشده است. هم

( بدون اشاره به هيچ نسخه بدلي 12) السّياسهاغراضحاليکه در متن چاپي  اند؛ در بت کرده
 نگاشته شده است.« اوکنده»واژۀ 

 . روش پژوهش 3

ربارۀ هاي صورت گرفته دتوصيفي و به شيوۀ رایج پژوهش -این پژوهش به رو  تحليلي
ن پژوهش در ایهاي خطي انجام شده است. همچنين تصحيح انتاادي متون و با استناد به نسخه

ه اي بتا اندازه شناختي ظهيري سمرقندي وبه سبک و سيا ق جمالت و هنجارهاي سبک
( توجه شده و در جهت 6866)کميلي، « السّياسهبازنگري اغراض»الگوي ماالة فاضالنة 

 تکميل آن صورت گرفته است 

                                                            
(  بت شده است، شکل نوشتاري درست امروزي آن 679( و نسخة مش )289در نسخة اساس )« کوران»گرچه واژۀ . 6

 کنند.با آن تناسب دارند و آن را تأیيد مي «روباهان»و « شيران»، «آهوان»هاي است؛ زیرا واژه« گوران»
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  . پیشینة پژوهش0
ه شيوۀ تصحيح ب« السّياسهزنگري اغراضبا»با توجه به بررسي نگارندگان، تنها ماالة فاضالنة 

متن با خود متن و مراجعه به ا ر دیگر مؤلب و با ماابلة عباراتي از آ ار ظهيري به بررسي 
ا بندي بها را ضمن بخشپرداخته و آن« السّياسهاغراض»هاي فراواني در متن چاپي لغز 

اي که به گونه اسلوب دقيق و علمي به صورت قياسي تصحيح کرده )ر. ک: همان(
 ها درست بوده است.هاي ایشان در گزینش واژهحدس

 مباني نظری پژوهش .5
 تصحیف و تحریف  .5-1

دربارۀ تصحيب و تحریب در متون ادب فارسي، تعاریب و تعابير گوناگوني وجود دارد که 
 شود.ها اشاره ميبراي پرهيز از طوالني شدن بحث به برخي از آن

ها، سبب ( بر این باور است که شباهت حروف در برخي از زبان6816)مایل هروي  
شوند )ر. ک: مایل هروي، ها و ایجاد تصحيب و تحریب ميهاي نسخهدگرگوني ضبط

 اي(. این موضوع در ادبيات فارسي به دليل حروف الفبا و خط خاص آن نمود ویژه6816
« اي آنهواژه با کاستن یا افزودن ناطهتصحيب: خطا خواندن و تغيير دادن »پيدا کرده است.

است که ممکن است سهوي و از روي غفلت باشد یا آگاهانه «( تصحيب»: ریل 6838)معين،
اهش هاي واژه؛ یعني کو با اهداف خاصي صورت گيرد. همچنين گفته شده است تغيير ناطه

و جهانبخش،  6816شود )ر.ک: مایل هروي، هاي آن واژه سبب تصحيب ميیا افزایش ناطه
؛گرچه توانند تصحيب یکدیگر باشندمي« بترسيدم»و « نپرسيدم»هاي (. براي نمونه، واژه6873

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 

تحریب در اصطالو اهل لغت، تشابه «(.»تصحيب»: ریل 6877)ر. ک: دهخدا، کند مي
ها در حروف کلمات است بعض دیگر را در نوع و شکل و عدد و ترتيب و اختالف آن

: )همان« هاحرکات یا حرکت و سکون، به خالف تصحيب که آن اختالف است در ناطه
اشند؛ دیگر بتوانند تحریب یکمي« یدگو»و « گرید»هاي براي نمونه، واژه«(. تحریب»ریل 

ي از تغيير ابر این باورند که تصحيب، گونه« تحریب»نگارندگان با پریرفتن تعریب اخير 
گراري نظر از ناطهها صرفکالم و تحریب سخن است که از شباهت لفظي و نوشتاري واژه



 010 | ابراهیمی و همکاران

 

اري خود، معناي شود و واژه ضمن تغيير از شکل نوشتها همچون جناس خط، ایجاد ميآن
 گيرد.دیگري نيز به خود مي

 درآمدی بر عوامل ایجاد تصحیف و تحریف در متون ادب فارسي .5-1-1

هاي هاي مکرر، نسخهنویسيها در متون ادب فارسي به دالیل گوناگوني نظير نسخهواژه
و حتي  يحوصلگدقتي، کمها، کمناخوانا از یک ا ر و ناآشنا بودن برخي از کاتبان با آن

 دخالت رو ق»نين شوند. همدانشي شماري از آنان دچار تغيير، تصحيب و تحریب ميکم
)وفایي و « وجود آورده استهاي اصلي بهکاتبان و قریحة نُساخ، تغييراتي در نسخه

(. سهو و غفلت کاتب و مصحح، مسامحة آنان در کتابت و 6861ميرمحمدي، حسيني
نویسي به عنوان یک منبع درآمد مالي و تندنویسي سخهتصحيح، خستگي و خطاي چشم، ن

تون کهن ادب ها در مکاتب هنگام کتابت و مسائلي نظير این نيز سبب تغييراتي در اصل واژه
اند. ضمن اینکه گفته شده است گاه کاتب ]و به عايدۀ نگارندگان، حتي مصحح[ فارسي شده

اي که در نسخة اساس شده[، واژهداوري او سبب ميشده ]و پيشدچار خطاي رهني مي
 (. 6816آمده را به قلم آورد )ر. ک: مایل هروي، نبوده، اما به مناسبتي به رهن او مي

فاصلة زماني زیاد از هنگام نگار  یا سرایش یک ا ر تا تصحيح، ماابله و چا  آن، زمينة  
ظر در آن ا ر مورد ن کند؛ زیراورود تصحيفات و تحریفات را به آن ا ر تشدید و تاویت مي

 شود تا به دست پسينيان برسد.نویسي فاصلة زماني باید چندین بار نسخه

 شناسي و تصحیح متون( . بیان مسأله )سبک5-1-6
اي و هنجارهاي سبکي یک نویسنده یا شاعر در تصحيح انتاادي آشنایي دقيق با سبک دوره

ن و هاي علمي تصحيح متوي با شيوهآ ار آنان بسيار مؤ ر است. همچنين مصحح با آشنای
 تواند به اصالت یک متنهاي خطي و گزینش درست نسخة اساس، ميگيري از نسخهبهره

در تصحيح متون، آشنایي با نُرم دورۀ سبکي مربوط از »دست یابد؛ از این رو است که 
خواهد  ها دچار سردرگميبدل یا نسخه 6هاواجبات است وگرنه مصحح در انتخاب واریانت

هایي در متن، شکل خواهد گرفت. از آنجایي که هدف نهایي ( و لغز 6875)شميسا، « شد

                                                            
1. Variants 

نُسَخ،  ها به این قبيل اختالففرنگي»آیندو به دیگر سخن، هاي بدل که در تصحيح متون به کار ميواریات؛ یعني نسخه

 (.6895)بينش، « شودمي« نسخه بدل»گویند که تاریباً به معني یا معادل مي« واریانت»
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غایت تصحيح متن، بازسازي متن مکتوب مؤلب است، نه تحميل قرائتي خاص از سوي »و 
کار  کنندۀ پژوهشگر درتواند یاريشناسي مي(؛ بنابراین، دانش سبک6861)مجرد، « مصحح

تفاده از گيري از شيوۀ تصحيح انتاادي متون و با اسباید بتواند با بهرهتصحيح باشد و مصحح 
مده چه از قلم مؤلب بيرون آنزدیک به آن»شناختي نویسنده یا شاعر، متن را هنجارهاي سبک

)همان( و اشکاالتي مانند تصحيب و تحریب را در آن به « است، به مخاطب عرضه کند
 به متن ببخشد. اي حداقل برساند و زندگي دوباره

ي شناسانه است که سرمایة برخمعلومات سبک»اي و هاي سبکي دورهآشنایي با ویژگي 
از ادبا در تصحيحات قياسي بوده است و گرشت زمان و پيدا شدن نُسخ معتبر کهن بر صحت 

تر بودن متن، ( از یک سو و از سوي دیگر، مناح6875)شميسا، « ها، صحه نهاده استآن
ات شود و بسياري از ابهامتري انجام ميهاي سبکي آن متن به شکل دقيقژگيبررسي وی

 رود. ها از بين ميبا دست یافتن به شکل درست واژه موجود در آن
هاي ناخوانا و مبهم آن با ، شماري از واژه«السّياسهاغراض»ها در عالوه بر برخي از لغز  

الب( وجود دارد که باید بررسي 6862يري، نشانة پرسش )؟( در متن این ا ر )ر. ک: ظه
انسته حجم مااله نتو شود؛ گرچه به دليل محدودیتشوند و این پژوهش در این راستا انجام مي

ام هاي انجها را بررسي کند، مسألة اصلي در این جستار آن است که از پژوهشاست همة آن
 هاي واژگاني و(، رخيرهااللفاظغرةشده در این زمينه و از آ ار دیگر ظهيري )سندبادنامه و 

ز هاي متني بهره گرفته شود تا برخي اشناختي این نویسنده و دیگر نمونههنجارهاي سبک
 هاياي از کاستيتصحيح شوند. در ادامه به نمونه« السّياسهاغراض»هاي موجود در لغز 

 شود.موجود در این ا ر اشاره مي
هاي یعاوب ليث و پيام فرستادن رتبيل به وي در دنها و شبيخون زدر حکایت راهزني 
 چنين آمده است:«السّياسهاغراض»

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 

ا خود اندیشيد ، یعاوب ببگزارد رغ باشي. چون رسول رتبيل به یعاوب رسيد و پيغام اوبردن فا
)ر. ک: ظهيري، « ما را کاري باید کرد که نام ما در جهان یادگار مانَد و به بزرگي رسد

 الب(. 6862
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 اند از: ایرادهاي متن مرکور عبارت      
 ، فاط به توضيح یک مورد پرداخته«نيستو اکنون حال از دو بيرون »نخست؛ پا از جملة 

راه به  نيز در این باره -ها دسترسي داشتندکه نگارندگان به آن-هاي خطيشده است و نسخه
 بَرند. جایي نمي

نياز است « ایا ... ی»دوم؛ هنگامي که بخواهيم چنين جمالتي را بيان کنيم به حرف ربط تسویة 
( با ضبط نخستين حرف پيوند 699شود که نسخة مش ) تا پيوند بين جمالت به درستي برقرار

 این ناش را به خوبي ادا کرده است. « یا»
به همين حالت است؛ در حالي که در « پيغام گراشتن»سوم؛ شکل درست امالیي و امروزي 

ته نيز هاي گرشرسد در سدهنگاشته شده است که به نظر مي« بگزاردپيغام او »متن مرکور 
« استبرپاي خ»گونه که اند، همانشدهقائل نمي« گزاردن»با « گراشتن»ميان چندان تفاوتي 

 الب( نگاشته شده است.6862)ر. ک: ظهيري، « برپاي خواست»در همين ا ر با امالي 

 تصحیفات  .5-6
 تحمل و تکلف یا تجمل و تکلف؟  .5-6-1

ه ؛ عجب دارم از کسي کالحُرَّ بِفِعالِهِرِیالعَبدَ بِمالِهِ وَ الیَشتعَجِبتُ عَمَّن یَشترِیهمو گوید: »
 5او استعباد ارق3ءاما 2 قنيکو، بنده نگرداند. استرقا 6لمال دهد و بنده خَرَد و آزادمرد را به فعا

 الب(. 6862)ظهيري، « و تکلب است و رعایت جانب تصنع و تنو ق تحملطریق 

سيا ق جمالت و متن باال (  بت شده است با سبک و 675در نسخة اساس )« تحمل»واژۀ  
که در نسخة مش -«تجمل»با واژۀ « تنو ق»و « تصنع»، «تکلب»هاي سازگاري ندارد. واژه

در عبارت  «تحمل»کنند. بنابراین، واژۀ تناسب دارند و آن را تأیيد مي -(  بت شده است688)

                                                            
(، 688در نسخة مش )« به افعال»سازگاري دارد؛  بت « بفعاله»(  بت شده و با ترجمة 675نسخة اساس ) در« به فعال.»6

 کند.تر ميمعناي عبارت مورد نظر را روشن

 «(.استرقا ق»: ریل 6877)دهخدا، « استرقا ق: به بنده گرفتن، طلب بندگي کردن» .2

 «(.اماء»ل )همان: ری« اماء: پرستاران، کنيزکان، جمع اَمَة. »8

 «(. اَرقاء»)همان: ریل « اَرقاء: جمع رقيق. بندگان، مملوکان» .5
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 منشي در نثر نصراهلل« تکلب و تنو ق»هاي نشيني واژهاست. هم« تجمل»مورد بحث، تصحيب 
 در جملة یادشده است:« تجمل»نيز دليل دیگري بر تأیيد واژۀ 

دیگر مواسا رَوَد و در ها به مودت آراسته گشت اگر در جان و مال با یکو هر کجا عايدت»
 (. 6835)منشي، « تادیم افتد، هنوز از وجوب قاصر باشد تکلب و تنو قآن انواع 

سترقا ق ا»ورد بحث به این صورت خواهد بود: بنابراین، بازسازي بخش پایاني عبارت م 
 «.و تکلب است و رعایت جانب تصنع و تنو ق تجمل اماء و استعباد ارقاء طریق

 

 حریم حرم یا حریم حزم؟  .5-6-6

پا اگر دشمني به اسباب ضرورت به مواصلت و موافات رغبت نماید، راي آن است که »
از تصون و توقي و اجتناب و تحرر درنگررد و عاقل با حزم از مکر و غدر او آمن نباشد و 

رم ح ..... اگر مجالي نيابد و مجاري احوال نه بر توفق اعمال و تدبير رود، او باري در حریم
 الب(.6862)ظهيري، « از قصد دشمن مصون و از مکر او مسلم باشد

ه است ک« حریم حزم»(، تصحيب 98در عبارت مورد نظر در نسخة اساس )« حریم حرم» 
(  بت شده و با سبک و سيا ق جمالت و عبارت باال سازگار 55ترکيب اخير در نسخة مش )

 تناسب« حریم حزم»با « مصون بودن»و « قصد دشمن»، «مکر»هاي ویژه اینکه واژهاست؛ به
در جاهاي  «عزم»و قرار گرفتن آن حتي در کنار « حزم»کنند. دارند و این ترکيب را تأیيد مي

را در متن مورد بحث تأیيد « حریم حزم»الب( نيز وجود 6862)ر. ک: ظهيري، دیگر این ا ر
 شود:اي از این موارد در این ا ر اشاره ميکند که به نمونهمي

داري در عرصة مملکت کامگاري راسخ و  ابت گردانيد و او اساس دولت جهان حزماستاد »
 )همان(.« داو شرف قصر جالل از شُرَف اوج زحل بگرراني عزمشاگرد 

ي در حریم او بار»شود: صورت تصحيح مي بنابراین، بخش پایاني عبارت مورد نظر به این 
 «.از قصد دشمن مصون و از مکر او مسلم باشد حزم
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 . حِلیه یا حَلبه؟ 5-6-3
 چنين آمده است:« السّياسهاغراض»در توصيب شراب در 

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 

 )همان(.« آن از جوالن فروماند حليةاوصاف اصناف او وسعتي دارد که یکران خاطر در 

نماید و با سبک و را  بت کرده است که درست نمي« حليه»اژۀ (، و221نسخة اساس )  
، «هحلي»کند. سيا ق متن سازگاري ندارد و در معناي جملة پایاني، ابهام و اختالل ایجاد مي

اي دواني و مجازاً به معنبه معناي اسبان براي مساباة اسب« حَلبه»است و « حَلبه»تصحيب 
( آن )حَلبه( را 563که نسخة مش )«( حلبه»: ریل 6877ميدان مساباه است )ر. ک: دهخدا، 
: ریل 6838)معين، « یکران: اسب اصيل و خوب»هاي  بت کرده است، ضمن اینکه واژه

اربرد کنند. همچنين کتناسب دارند و آن را تأیيد مي« حَلبه»با « فروماند»و « جوالن»، «(یکران»
)همان(، ربودن گوي « حَلبة مسابات»)همان(، « حلبة سبا ق»الب(، 6862)ظهيري، « حلبه»

مسابات )همان(، خصل سبا ق از لعبتان بربري بردن )همان( از زبان و قلم ظهيري در همين 
در عبارت مورد بحث است؛ بنابراین، بخش پایاني « حَلبه»ا ر، مُهر تأیيد دیگري بر وجود 

سعتي دارد که اوصاف اصناف او و»شود: صورت بازسازي مي عبارت مورد بحث به این
 «.آن از جوالن فروماند حلبةیکران خاطر در 

 شوایب غیب یا شوایب عیب؟ . 5-6-0

چون دور دولت و احوال اقبال منعکا شود، صفاي آن دُرد و مصفاي آن مکدر گردد و »
مخلوط شود و مابل مُدبر، و مُدبر مابل گردد و مسرور محزون، و محزون  غيب به شوایب

 )همان(.« مسرور شود

را  بت کرده که عبارت یادشده را مغشو  و دچار « شوایب غيب»(، 625نسخة اساس )      
(  بت شده است با سبک و سيا ق 688که در نسخة مش )« شوایب عيب»کند، اما ابهام مي

اینکه  ویژهکند؛ بهت سازگاري دارد و معناي جملة پایاني را نيز روشن ميجمالت و این عبار
را در متن مورد نظر تأیيد « عيب»واژۀ « شوایب»و « مکدر»، «دُرد»، «مصفا»، «صفا»هاي واژه
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الب( از 6862و  6867)ظهيري، « شوایب عيب و معایب شوب»کنند. همچنين کاربرد مي
، در عبارت مورد بحث است؛ بنابراین« عيب»بر تأیيد واژۀ زبان و قلم ظهيري دليل دیگري 

 صفاي آن دُرد و مصفاي»... شود: جملة مورد نظر از عبارت یادشده به این شکل بازسازي مي
 «.مخلوط شود عيبآن مکدر گردد و به شوایب 

 . عَقالً یا عُقَال؟ 5-6-5
توري بندد و بدان مفاخرت اگر چنانکه کسي قالده و سِوار و طو ق و خلخال بر گردن س»

بر خِرَد و کياست و عال و فطنت او خندند، و او را به جهل و حماقت منسوب  زیرکاننماید، 

کنند. همچنين اگر کسي دقایق علوم و معاني حِکَم و حاایق غوامض با کسي گوید که او را 

نند ناداني موسوم ک او را به سِمَت جهل و عاالً اهليّت استماع و استاالل استعمال آن نباشد،

 )همان(.« و به وصمت سفاهت و حماقت معيوب گردانند

را  بت « عُاَال»( واژۀ 96( و نسخة مش )72است. نسخة اساس )« عُاَال»تصحيب « عاالً» 
که  -در جمالت پيشين« زیرکان»اند که با مفهوم متن سازگاري دارد. همچنين واژۀ کرده

ند؛ بنابراین، کتناسب دارد و آن را تأیيد مي« عاال»با  -اردد« عاال»کارکردي شبيه به کارکرد 
او را به سمَت جهل و ناداني موسوم  عُاَال»شود: جملة مورد بحث به این صورت تصحيح مي

 «.کنند

 تحریفات .5-3
 آب یا اسب؟  .5-3-1

 جایي بَرَد او لشکر کانجا نرسد مور
 و گهر و تيا  بدو گيرد قيمات آب

 

 او خيماه کاانجاا نخزد مار   جاایي زناد    
 دین و دول و ملااک باادو یااابااد مااادار

 

                                      (                                                                                                                            الب6862)ظهيري، 

( و نسخة 686است. نسخة اساس )« اسب»بيت دوم، تحریب در مصراع نخست « آب» 
اي هاند که با مفهوم بيت سازگاري دارد. همچنين واژهرا  بت کرده« اسب»(، واژۀ 37مش )

د. این دو کننتناسب دارند و آن را تأیيد مي« اسب»با واژۀ « تي »و « زدنخيمه»، «لشکرکشي»
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 ( آوردهبدیع)مخصوصاً  بالغتهاي کتاب در بسياري از« االعدادسیاقة»بيت در بحث 
 شود: اند. براي رعایت اختصار به ضبط بيت مورد بحث در برخي از آ ار متادم بسنده ميشده

 و کهار و تيا  برو کيرر قيمات اساااب
 

 تخاات و ساابه و تاج بدو یابااار ماادار   
 

 : به نال از وطواط(6886)فرخي سيستاني، 

 و گهار و تيا  برو گيرد قيمات اسااب 
 

 تخااات و ساااپه و تاج ازو یاباااد ماادار 
 

 : به نال از رازي(                                                                                                       6878)زیدي، 

يرد و گهر و تي  بدو گ اسب» شود:بنابراین مصراع مورد نظر به این صورت پيشنهاد مي    
 «.قيمت

 اصداف الطاف یا اصداف الفاظ؟  .5-3-6

قدر این بحر علوم و محيط حکمت کسي داند که در دریاي فکرت، غوص کرده بود و از »
 الب(.6862)ظهيري، « ، دُر معاني برآوردهالطافاصداف

با متن سازگاري  نماید و(  بت شده که نادرست مي62در نسخة اساس )« اصداف الطاف» 
را  بت کرده که با بافت کالم تناسب دارد؛ زیرا « اصداف الفاظ»(، 66ندارد. نسخة مش )

و « فکرت»، «حکمت»، «علوم»هاي گوید و واژهبافت کالم از علم و حکمت سخن مي
 ویژه اینکه،کنند؛ بهتناسب دارند و آن را در عبارت پيشين تأیيد مي« الفاظ»با واژۀ « معاني»

« معاني»بل با در تاا« الفاظ»اي باشند تا واژۀ گونهتشبيهات پایاني عبارت مورد بحث باید به
بيرون  «اصداف الفاظ»را از « دُر معاني»بتوان « دریاي فکرت»قرار گيرد و با غوص کردن در 

در دریاي »شود: آورد. پا بخش پایاني عبارت مورد اشاره به این صورت بازسازي مي
 «.، دُر معاني برآوردهالفاظص کرده بود و از اصداف فکرت، غو

 خوشي ایام یا حواشي ایام؟  .5-3-3
 گوید:چنين مي« السّياسهاغراض»ظهيریدر تعریب و تمجيد از 
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متيانم که چون به تشریب قبول و سعادت اقبال مطالعة نظر عالي، مشرف و منظور و مکرم »
شي خواو از  آ ار و انوارو مسعود گردد، مدت این عروس عال با مدت شاه نفا برابر ماند و 

 الب(. 6862)ظهيري، « و صحایب روزگار محو نشود ایام

اند که با مفهوم جملة را  بت کرده «حواشي»(، واژۀ 68( و نسخة مش )66نسخة اساس ) 
يد تناسب دارد و آن را تأی« حواشي»با « صحایب»ویژه اینکه پایاني نيز سازگاري دارد؛ به

 است.« حواشي»در متن مرکور، تحریب « خوشي»کند. بنابر این، مي
صحایب »الب(، 6862)ظهيري، « حواشي زمانه»ب(،  6862)ظهيري، « حواشي روزگار» 
حواشي »الب( نيز 6862)ظهيري، « اورا ق جراید اوقات»ب( و  6862مان؛ ظهيري، )ه« ایام
و « ادنامهسندب»کنند. ضمن اینکه ظهيري در توصيب را در عبارت مورد بحث تأیيد مي« ایام

 را به کار برده است:« حواشي ایام»تمجيد از آن نيز عيناً ترکيب 

 ي ایامحواشاو از  آ ار انواراه عالميان باشد، تا لغت پارسي متداول السنه است و متناول افو»
 ب(. 6862)ظهيري، « مندرس نگردد و جالل قبول او در ظالل عزل نيفتد

و « هالسّياساغراض»در متن زیر از « هادفتر اعمال عمر انسان»به « روزگار»همچنين تشبيه  
ا ق و و سبک و سي« مداد شب»و « بياض روز»ویژه تشبيهات دیگر اصطالحات بالغي آن، به

 کنند:را در عبارت مورد نظر تأیيد مي« حواشي ایام»مفهوم این متن نيز به نوعي 

روزگار، دفتر اعمال اعمار شماست، جهد آن کنيد تا بر وي نيکوتر افعال نویسيد، یعني که »  
 نبر بياض روز به مداد شب به اقالم اعمال آیات، محامد و مفاخر و سور محاسن و مکارم چنا

 ابت گردانيد که آ ار امداد آن اخبار به امتداد روزگار برابر ماند و از جراید مجد و صحایب 
 الب(. 6862)ظهيري، « کرم محو نگردد

در « مآ ر»و « معالي»براي « حواشي»و « صحایب»عالوه بر این، به عاریت گرفتن  
 «حواشي دفاتر مآ رصحایب جراید معالي، »( و 6867)ظهيري، « صحایب معالي»هاي ترکيب

ه شود. به عاریت گرفت« ایام»نيز براي « حواشي»توانند مؤید این باشند که ( مي6867)ظهيري، 
در عبارت مورد بحث زاید است و آن را مبهم « آ ار و انوار او»در « و»همچنين حرف 

-(26« )مهسندبادنا»( ودر مادمة 68در نسخة مش )« آ ار انوار او»نماید. با توجه به ضبط مي
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 ار آبازسازي جملة پایاني به این صورت خواهد بود:  -که در این پژوهش به آن اشاره شد
 و صحایب روزگار محو نشود. حواشي ایاماو از  انوار

 در حال پادشاهي یا در جالل پادشاهي؟  .5-3-0

ردد. گما پادشاهان چون روزگاریم، هر کرا برآریم، بلند شود و هر کرا فرود آریم، پست »
و کمال تأیيد  در حال پادشاهيهمت و کمال بزرگواري او  6ياین کلمات مُنبي است از عُلو

 الب(.6862)ظهيري، « الهي

را  بت کرده که با مفهوم جملة پایاني چندان « در حال پادشاهي»(، 618نسخة اساس ) 
کمال تأیيد »را  بت کرده که با « در جالل پادشاهي»(، 625سازگاري ندارد. نسخة مش )

، «کمال»به دليل سجع متوازي آن با « جالل»تناسب دارد و واژۀ « کمال بزرگواري»و « الهي
معادل  که-« عُلوي همت»نشيند و با آن سازگاري بيشتري دارد. همچنين تر ميدر متن خو 

ن، برایکند. بنارا در متن مورد بحث تأیيد مي« جالل پادشاهي»نيز درستي  -است« عُلو همت»
است و بخش پایاني عبارت مورد اشاره به این شکل تصحيح « در جالل»، تحریب «در حال»

 و در جالل پادشاهياین کلمات مُنبي است از عُلوي همت و کمال بزرگواري او »شود: مي
 «.کمال تأیيد الهي

 دقایق معادن یا دفاین معادن؟  .5-3-5

 معادن و دقایقال ق بدو دهند تا بر رخایر طبایع و زمام خير و شر جهان و جهانيان بر اط»... 
 «، نهان و آشکار و غث و سمين و معين و مهين روزگار واقب و متصرف گردد2بحار و قفار
 الب(. 6862)ظهيري، 

                                                            
(؛ یعني الب 6862، حرف اضافه ]= کسرۀ اضافه[ محسوب شده است. )ر.ک؛ ظهيري، «عُلوي همت»در « ي»حرف . 6

 در نظر گرفته شده است.« عُلو همت»، معادل «عُلوي همت»

 «(.قفار»: ریل 6838)معين، « ها، جمع قَفرقفار: بيابان». 2
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را  بت کرده که معناي عبارت را دچار ابهام و متن را « دقایق»(، واژۀ 63نسخة اساس ) 
( 61که در نسخة مش )-«دفاین»با واژۀ « معادن»و « طبایع» ،«رخایر»هاي کند. واژهمغشو  مي
« و دفاین خزاین»کنند. همچنين ترکيبات عطفي تناسب دارند و آن را تأیيد مي - بت شده
را « دفاین»)همان( از زبان و قلم ظهيري نيز واژۀ « رخایر ]و[ دفاین»الب( و 6862)ظهيري، 

 شود: اي از این موارد اشاره ميونهکنند که به نمدر متن مورد نظر تأیيد مي
 «گفتي مواکب کواکب از آسمان به زمين آمدستي یا خزاین و دفاین قارون به صحرا شدستي»

ایر تا بر رخ»شود: )همان(؛ بنابراین بخش پایاني جملة مرکور به این صورت بازسازي مي
 «.معادن ... واقب و متصرف گردد دفاینطبایع و 

 الي؟ . مثالي یا س5-3-2

و مَثَل آدمي و احوال او چون مسافر است در راهي که منزل اول او مهد است و مسکن »... 
اي چند معدود و روزي چند محدود، و هر فصلي آخر او لحد، و ميان این دو منزل، مرحله

چون رباطي و هر ماهي فرسنگي و هر روزي ميلي و هر ساعتي  مثالياي و هر چون مرحله
سي قدمي؛ و آدمي در وي آمن و ساکن و مرفه و فارغ نشسته و از این حالت گامي و هر نَفَ

 )همان(.« غافل

(، واژۀ 93( و نسخة مش )76است. نسخة اساس )« سالي»در متن باال تحریب « مثالي»واژۀ  
هاي اند که با سبک و سيا ق جمالت سازگاري دارد. همچنين واژهرا  بت کرده« سالي»
کنند. تناسب دارند و آن را تأیيد مي« سالي»با واژۀ « نَفَا»و « ساعت»، «هما»، «فصل»، «روزي»

 سالي اي و هرو هر فصلي چون مرحله»شود: پا عبارت مورد بحث به این شکل تصحيح مي
 ...«. چون رباطي و هر ماهي فرسنگي و 

 معالجت و مداومت یا معالجت و مداوات؟  .5-3-7

 که دارو و درماني -يان مادمات، دربارۀ بيماري و آفت پيريپا از ب« السّياسهاغراض»در 
 چنين آمده است: -ندارد
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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 

 الب(.6862)ظهيري، « آن عاجز آید مداومت

اند که با سبک و را  بت کرده« مداوات»(، واژۀ 63( و نسخة مش )622نسخة اساس ) 
 عاجز»و « معالجت»، «دست جالينوس»، «دم مسيح»، «بيماري»سيا ق جمالت سازگاري دارد. 

« تداومم»کنند. بنابراین، تناسب دارند و آن را تأیيد مي« مداوات»، با واژۀ «بودن از معالجت
 «معالجت و مداوات و تشفي»است، ضمن این که کاربرد « مداوات»در این متن، تحریب 

الب( از زبان و قلم ظهيري 6862ب و 6862)ظهيري، « تداوي و تشفي»( و 6867)ظهيري، 
کنند. بنابراین جملة پایاني به این شکل را در متن مورد بحث تأیيد مي« مداوات»نيز واژۀ، 

 «. آن عاجز آید مداوات ... دم مسيح و دست جالينوس از معالجت و»شود: بازسازي مي

 . نهادند یا نهند؟5-3-6

داشتيم و نگراشتيم که قدم از خطة ما ایشان را به تازیانة قهر و سطوت، منااد و مطيع مي»
ري، )ظهي« و دستهاي تطاول به تناول اموال رعایا دراز کنند نهادند اناياد و مطاوعت بيرون

 الب(. 6862

اري سازگ« نگراشتيم»را  بت کرده است با فعل « نهادند»( فعل 262گرچه نسخة اساس )    
ارع آید باید به زمان مضمي« نگراشتيم»هایي نظير ندارد؛ زیرا فعل دیگري که پا از فعل

را  بت کرده « نهند»(، فعل 696به درستي ادا شود. نسخة مش )التزامي باشد تا مفهوم جمله 
در پایان عبارت نيز « کُنند»است که با زمان جملة مورد نظر سازگاري دارد و زمان فعل 

کند. پا، شکل درست جملة مورد بحث را در متن مورد بحث تأیيد مي« نهند»درستي فعل 
 .«هندنم از خطة اناياد و مطاوعت بيرون نگراشتيم که قد»شود: به این صورت پيشنهاد مي
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 وفکر یا وَکر؟  . 5-3-2
انجاميد، متااضي قضا دست 6چون مهلت حياتش به آخر کشيد و حساب عمر  به فَرلَک»

بر حلاة در قَدَر نهاد، خياط اجل به ماراض اناراض، جامة رحلتش بریدن گرفت. سيمرغ 
 الب(. 6862)ظهيري، « ردن ساختباال ک وفکرروحش از نشيمن قفص قالب، قصد 

-شمار ميبه لحاظ معنایي، فعل آغازین به« گرفت»در این عبارت به قرینة « ساخت»فعل  

رده است. )ر. اشاره ک« السّياسهاغراض»ها در گونه فعلآید که مختار کميلي نيز پيشتر به این
اي آن را دچار ابهام متن باال را مغشو  و معن« وفکر»(. واژۀ نامفهوم 6868ک: کميلي، 

( 97که در نسخة مش )-«وکر»با واژۀ « باال»و « قفص»، «نشيمن»، «سيمرغ»هاي کند. واژهمي
کنند؛ ضمن اینکه  بت واژۀ مورد بحث در نسخة تناسب دارند و آن را تأیيد مي - بت شده
 شباهت دارد.« وَکر»اي به شکل نوشتاري ( نيز تا انداره78اساس )
)همان( « اَوکار»( و ب 6862الب و 6862)ر. ک: ظهيري، « وکر»همچنين کاربرد واژۀ         

« کرو»گونه جمالت نيز واژۀ در آ ار بر جاي مانده از ظهيري سمرقندي و سبک و سيا ق این
 شود: کنند که به یک نمونه از این موارد اشاره ميرا در متن پيشين تأیيد مي

ر در وَکر مکر و آشيانة غدر باشد و داستان ایشان از الحان هزاردستان خاصه که زنان را ما»
 )همان(. « ترست و حيلت و خدیعت ایشان از ریگ بيابان بيشترعجب

 سيمرغ روحش از نشيمن قفص»شود: بنابراین، جملة پایاني به این شکل بازسازي مي 
 «.باال کردن ساخت وَکرقالب، قصد 

 . هم یا بیم؟  5-3-14

چون  هرده و آنکه او را دین نبود برابر است، و امانت نيست آن را که دین نيست؛ از بهر آنمُ»
و عااب نبود ]و[ هيچ کا بر  2پادا  همبر کردار نيک، اميد جزا و  واب و بر اعمال بد، 

 (.الب6862)ظهيري، « تادیم خيرات و ادخار حسنات رغبت ننماید

                                                            
 «(.فَرلک»: ریل 6877)دهخدا، « فَرلَک شدن: سپري شدن، مناضي شدن. »6

«( پادا »: ریل 6877)دهخدا، « مطلق مکافات و جزا، اعم از خير و شر»در متون کهن فارسي  به معناي « پادا ». واژۀ 2

 ددهمي« عراب و شکنجه»هاي موجود در جمله، معناي ها و تاابلرفته است که در اینجا با توجه به ترادفبه کار 
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(، چندان روشن نيست. شکل نوشتاري آن در 59) بت واژۀ مورد بحث در نسخة اساس  
بلي باتوجه به تاا-«هم»شباهت دارد. واژۀ « بيم»یا « هم»ها به واژۀ نظر از ناطهخط نسخ، صرف
اید ب« بر اعمال بد هم پادا  و عااب»و « بر کردار نيک، اميد جزا و  واب»که بين عبارات 
را  بت کرده که « بيم»(، واژۀ 83نسخة مش )با متن باال سازگاري ندارد.  -وجود داشته باشد

است و زنجيرۀ تاابل ميان کلمات متضاد را در جمالت بيان شده، « اميد»این واژه در تضاد با 
است. پا عبارت مورد « بيم»در متن موردنظر تحریب « هم»کند. بنابراین، واژۀ کامل مي

ه چون بر کدین نيست؛ از بهر آنامانت نيست آن را که »شود: اشاره به این شکل تصحيح مي
 «.پادا  و عااب نبود بيمکردار نيک، اميد جزا و  واب و بر اعمال بد، 

 . اشتباهات چاپي5-0
هاي ها اشاره شد، لغز عالوه بر تصحيفات و تحریفاتي که در متن این پژوهش به آن

تيجة ضعب و ها را باید نوجود دارد که آن«السّياسهاغراض»دیگري نيز در متن چاپي
ه گونزدگي در چا  و نشر آن دانست و اینچيني کتاب و شتابانگاري در حروفسهل
شمار آورد. نگارندگان در اینجا به دليل محدودیت حجم ها را باید اشتباهات چاپي بهلغز 

 کنند و دیگر موارد را براي رعایتگونه اشتباهات چاپي را بررسي ميمااله، دو نمونه از این
 نویسند و شکل درست واژۀ موردترین جمله یا عبارت با رکر صفحه ميتصار در کوتاهاخ

 گرارند. بحث را در قالب پا از پایان جمله مي

 عمارت عالم یا عمارت عام؟ .5-0-1

و در روزگار دولت این پادشاه محمود سيرت مسعود سریرت، به حکم اشاعت عدل و »
يم ملک او عزیزترین چيزي نبات کين و جغد بدخبر ، در اقالعمارت عالمافاضت فضل و 

 (.الب6862)ظهيري، « است که نه این را منبت و نه آن را مبيت، ... 

ده چنين نوشته ش« السّياسهاغراض»در حاشية مربوط به عبارت مورد اشاره در متن چاپي  
(، واژۀ 256)که نسخة اساس )همان(؛ در حالي«( د»است: )اصل: عمارات عالم، متن از 

اند که با سبک و سيا ق و مفهوم را  بت کرده« عمارت عام»(، 9و نسخة مش )« عمارات عام»
اشاعت عدل و افاضت »زنجيرۀ سجع « عمارت عام»عبارت باال سازگاري دارد. همچنين 
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ري، )ظهي« عدل عام»کند و کاربرد ترکيباتي نظير را در متن مورد نظر کامل مي« فضل
 کند. را در عبارت مورد بحث، تأیيد مي« عمارت عام»این ا ر نيز ( در الب6862

 

 . نتوان یا نتواند؟5-0-6

 آه اساااات باالااي کراهاات شاااااه  
 دان باياااين کااه زان کراهاات   ماي 

 زنااگااي مااانااد از او کااه آن را  
 

 6ساااطح دل اوسااات چون ساااَجَنجاال   
 گااه کااه شااااود بااه عاافااو مااُباادَل  آن

 شااااد زمااااانااااه صيااااااااال   نتااااوان
 

 )همان( 

د انرا در مصراع پایاني  بت کرده« نتواند»(، فعل 659( و نسخة مش )668اساس )نسخة  
در « نتوان»شود. پا که این فعل سبب رعایت وزن آخرین مصراع و تکميل معناي آن مي

 مصراع پایاني، اشتباه چاپي است.  

 (: ]از[869« )آن تعبيه خبر یافت ار طاهر» .5-0-3

 (: ]افتتاو[866« )اهلل کرده بودنداز بسم افنتاو چون طومار بگشادند،» .5-0-0

 «کردند بردارچون عبدالعزیز به خدمت آمد، بر وي بهانه جُست و بفرمود تا » .5-0-5

 (: ]بر دار [     255)

 ترین[(: ]پست866« )مردمان آن است که بخيلي را هشياري شمُرَد ترینپا»...  .5-0-2

 (: ]چنان[      216« )حال، جواني دیدم که بانگ بر شير زد چنالر د». 5-0-7

 (: ]سخن[56« )پيوست سحنبا ندما و حکما به خلوت نشست و از علم و حکمت » .5-0-6

 (: ]فضل[836...« )آن است که  فصلبر تصدیق این مادمات، شاهد عدل و قاضي .  »5-0-2

                                                            
 «(.سَجَنجَل» : ریل 6877)دهخدا، « سَجَنجَل: آینه. »6
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 (: ]کافي[  293« )و مستخرج بودند، از رعایا زیادتي خواستند کاميچون عمال . »5-0-68

و هر پادشاه که بدین اخال ق متخلق و بدین عادات معتاد گشت، آفت و فترت » .5-0-11

 (: ]نيابد[272« )نيایدبه ملک و دولت او راه 

دانگي  و به بازار برد و به یافتنفاة شما به حق تعالي افام دادم و زنبيلي دیگر » .5-0-16

 (: ]بافت[. 616« )بفروخت

 گیریو نتیجه بحث
ژه بر ویهمچون بسياري از متون کهن در گرر زمان به دالیل گوناگون به« السّياسهاغراض»

اي هاست. با وجود کوشش هایي شدها ر دخالت رو ق کاتبان و قریحة نُساخ، دچار لغز 
وۀ گيري از شيغفلت وي در بهرهالسّياسه به دليل ارزندۀ جعفرشعار در تصحيح اغراض

هره شناختي ظهيري و بتصحيح انتاادي متون و توجه نکردن به برخي از هنجارهاي سبک
هاي خطي مربوط به این ا ر، تصحيفات و تحریفاتي به متن چاپي آن نگرفتن از همة نسخه

و  عبهاي دیگري هم در این کتاب وجود دارد که در نتيجة ضاست. لغز راه پيدا کرده
 زدگي در چا  و نشر آن است. چيني و محصول شتابانگاري در حروفسهل

نگارندگان در این پژوهش با استناد به دو نسخة خطي از این ا ر و برپایة هنجارهاي  
شناختي ظهيري و به شيوۀ تصحيح انتاادي متون و با ماایسة آ ار دیگر وي به واکاوي سبک
هاي و واژه ه بازسازي برخي از جمالت این کتاب اقدام کردهو ب هایي در آن پرداختهلغز 

ند، امورد بحث را نزدیک به آنچه از قلم ظهيري بيرون آمده است به خواننده عرضه کرده
ها را واکاوي کنند، پا تصحيح اند همة لغز اما به دليل محدودیت حجم مااله نتوانسته

 انکارناپریر است. ضرورتي « السّياسهاغراض»مناح و انتاادي 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 سپاسگزاری
د هاي خطي و آقاي مهردااز خانم فرشيده کوناني و خانم فریبا حُري مسئولين بخش نسخه

آموختة دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران که سبب شدند نژاد، دانشماصودیان
موجود در کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد آن  السّياسهاغراضهاي خطي نگارندگان از نسخه

 شود. گزاري ميدانشگاه در نگار  این مااله بهره ببرند، صميمانه سپاس
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متعلق به  8355به شمارۀ  السّياسهاغراضتا(. نسخة عکسي . )بي__________________________
 کتابخانة ایاصوفيا )ترکيه(. موجود در کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

فنون ادبي دانشگاه شناسي آ ار ظهيري سمرقندي. (. درآمدي بر سبک6868) کميلي، مختار.
 .62-79 ،(5  -6) 8، اصفهان

شناسي ادبي دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني متن .السّياسهبازنگري اغراض(. 6866. )____________
 .71-99(، 69  -8) 5، دانشگاه اصفهان

هاي اسالمي قدس . مشهد: بنياد پژوهش6. چمتونناد و تصحيح (. 6816مایل هروي، نجيب. )
 رضوي. 

 . تهران: هرما. 6. چسنت تصحيح متن در ایران پا از اسالم(. 6861مجرد، مجتبي. )

 . تهران: اميرکبير. 63جلدي(. چ1. )دورۀ فرهنگ فارسي(. 6838)معين، محمد. 
. 23توضيح مجتبي مينوي. چ . تصحيح وترجمة کليله و دمنه(. 6835) .منشي، ابوالمعاصي نصراهلل

 تهران: اميرکبير.
(. با الشعرحدایق السحر في دقایق )با کتابدیوان رشيدالدین وطواط  .(6886) .وطواط، رشيدالدین

 مادمه و ماابله و تصحيح سعيد نفيسي. تهران: کتابخانة باراني.  

کارگيري حوزۀ معنایي و واژگاني (. تأ ير به6861ميرمحمدي، سيدمهدي. )وفایي، عباسعلي و حسيني
 .6-28(، 81) 6، پژوهشنامة ادبيات تعليمي در تصحيح متن تعليمي.
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