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 مقدمه
هاي بسيار در زمينة تصحيح متون، و در دسـترس  در دهة حاضر با وجود پيشرفت

تـري در دسـترس قـرار     رود آثار صحيح و يا حداقل كم غلـط  بودن منابع انتظار مي
تواننـد   در بسياري از موارد مصححان و محققان با رجوع به منابع جنبـي مـي  . گيرد

در اين ميـان،  . مرتفع سازند متني را كه در دست ويرايش دارند،ابهامات و اشكاالت 
تر به دليل دربرداشتن واژگان كهن، نحو خاص، فاصلة زماني زياد بـين   متوني قديمي

اند  دست، بيشتر در معرض خطا و تغيير بودهتأليف و استنساخ اثر و مشكالتي از اين 
بايست با دقت و حوصلة بيشـتري اقـدام بـه     و براي تصحيح اين متون مصححان مي

در تصحيح اين متون اسـتفاده از منـابع جنبـي اهميـت بيشـتري پيـدا       . تصحيح كنند
اند مراجعه بـه اصـل    هاي ديگر ترجمه شده در مورد آثاري كهني كه از زبان. كند مي
زبان مبدأ بسياري از ابهامات متن را بـراي مصـحح روشـن، و او را در    در نها استدا

  .كندتر از خطاها كمك ميعرضة متني پيراسته
تـوان بـه    از متوني كه محتمًال در قرن ششم از زبان عربي ترجمه شده است مـي 

ـ . اشاره كرداخبار و احوال برمكيان  دگي اين كتاب در بردارندة دو رساله در باب زن
ـ برمك  هاي آلوسط مترجم يا مترجماني از داستانبرمك است و ت خاندان آل كـه   ــ

. ترجمه شده است ــاست آمده  الشده بعد الفرجو  االغانيهايي چون عمدتاً در كتاب
مترجم يا مترجمان كتاب بدون هيچ تغيير حكايات را از عربي بـه فارسـي ترجمـه    

نقـل  . انـد  نحو عربي را در ترجمه نگه داشـته  اند و در موارد بسيار زيادي حتي كرده
حكايات خاندان برمكيان در زبان عربي و فارسـي بسـيار رايـج بـوده و در متـون      

توان بطـور پراكنـده    مي آثار جاحظو ، تاريخ طبري، جوامع الحكاياتبسياري نظير 
ه به جز اين دست كتابها آثاري هم هستند ك .ندان را يافتحكايات مربوط به اين خا

زيرا اين  ،اند اختصاصًا در موضوع حكايات و اخبار برمكيان به رشته تحرير درآمده
و برافتـادن آنهـا باعـث     خلفاي عباسي قدرت و اعتباري داشتندخاندان در دستگاه 

 :هوادارانشان شدتأثر زيادي در وابستگان و 
هارون امر به قتل جعفـر و عـدة كثيـري از خويشـاوندان و بسـتگان و       م،803/ق187در 

يحيي و فضل را نيز به حبس افكندنـد و پـس از چنـد سـال     . نشاندگان برمكيان داد دست
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. آوري مردند و تمـامي امـوال آنهـا را تصـاحب نمودنـد      ها و زجرهاي شرم تحمل شكنجه
ليد كـرد و سـاليان دراز لياقـت و    سقوط برمكيان در تمام مشرق زمين، انعكاس عظيمي تو

درايت خالد و هوشمندي و دورانديشي يحيي و سخاوت و بزرگواري فضل و قدرت قلم و 
فصاحت بيان جعفر و علو طبع و جاللت قدر محمد و شجاعت و قدرت موسي در خاطرة 

 . )4: 1352 بووا( مردم باقي ماند

با مقايسـة  . ترجمه شد حكايات مربوط به اين خاندان در قرون مختلف نوشته و
توان اين گونه برداشت  هاي مختلفي كه از روايات برمكيان در دست است مي ترجمه

اند و آنچه سـبب اخـتالف ايـن     كرد كه مترجمان روايات واحدي را در اختيار داشته
هايي است كه حكايات در آن ترجمه شـده اسـت و    شود تفاوت سبك دوره آثار مي

ـ براي نمونه حكايات . نويسندگانالبته تفاوت سبك شخصي  مصـحح  ( هتاريخ برامك
كه به حدس مصحح در قرن چهارم و پنجم ترجمه شـده اسـت    ــ) عبدالعظيم قريب

 570كه بـه تصـريح كاتـب در سـال      احوال و اخبار برمكياننسبت به حكايات  ــ
در ه ك  حالي در ؛تر است و استشهاد شعري ندارد تر و كوتاه مختصر ،ترجمه شده است

موجود بوده است نها ابه غير از ابيات عربي كه در اصل داست احوال و اخبار برمكيان
مصحح سيد  تاريخ برمكياناما اين دو اثر در مقايسه با  ،ابيات فارسي نيز وجود دارد

شاخ و  ليترند و شده است كوتاه) يا ترجمه( صادق سجادي كه در قرن هشتم تأليف
نكتة قابـل ذكـر   . بسيار بيشتر از دو اثر قبل است سجادي ويرايشدر نها ابرگ داست

ه بها در دو متن نخستين بيشتر است، ت كه پايبندي به اصل عربي داستانديگر اين اس
هاي در داسـتان لفظ با منبع عربي آنها قابل انطباق است ولي  به ها لفظ ترجمه حدي كه

 . وارد شده است هاي بسياريتحريفمتن قرن هشتم 
در بردارنـدة   ــاحوال و اخبار برمكيان اين مقاله تطبيق و بررسي كتاب  هدف از
در منابع عربـي و فارسـي   نها ابا اين داست ــاست  در باب خاندان برمكيدو رساله 
ميرهاشم محدث تصحيح و انتشارات بنيـاد   1390اين كتاب را در سال . ديگر است

در متـون عربـي   نها ااصـل داسـت  با اينكه . موقوفات محمود افشار منتشر كرده است
زحماتي كه در تصحيح مـتن بـر خـود     به رغم ــموجود بوده است، مصحح محترم 

حتي در مواردي كه كلمه يا جملة مبهمي را در متن يافته به اصـل   ــ اندهموار كرده
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اي  كمترين بررسي ،رجوع نكرده است و براي يافتن اعالمي كه در متن آمدهنها اداست

طوري كه اگر از اسامي بسيار معروف نظيـر هـارون الرشـيد و    ه ب ؛استه انجام نداد
تقريباً هيچ اسم خاصي در متن به درسـتي ثبـت    ،بگذريمامثال اينها جعفر برمكي و 

قابل انها اي ديگر به اغالطي كه بدون نياز به اصل داست نگارنده در مقاله. نشده است
و مقايسه آن با نها ابا يافتن اصل داست ة حاضردر مقال ،اصالح بوده اشاره كرده است

ه كـرد ارزيابي و تصحيح ، متن مورد بررسي، مواردي را كه به خطا در متن وارد شده
 . است
1 . 

در حـق فضـل گفتـه بـود بـر فضـل        ابوالجحفياي كه  اسحاق موصلي گويد روزي قصيده
 . )217: 1390 ،احوال و اخبار برمكيان(. . .  خواندم

بن يحيـي  اي را كه براي فضل اين است كه اسحاق موصلي قصيدهموضوع داستان 
گويد كه بهاي اين شعر را كامـل   خواند و فضل مي سروده شده بوده است براي او مي

بايست به جاي سي هزار درم سي هزار دينار به صـاحب   ام و مي به صاحب آن نداده
، 1415 ابوالفرج اصفهاني :نك(  اين داستان در االغاني آمده است اصل. بخشيدم شعر مي

است كه در متن به  الحجناء أبينام شاعري هم كه شعر او خوانده شده است . )18: 32
 »... أنشدت الفضـل بـن يحيـى قـول أبـي الحجنـاء      «: آمده است ابوالحجفياشتباه 

  . )همانجا(
2 . 

مـا حمـل   گويند رشيد در آخر روزگار خويش بسيار گفتي كه ما را بر ناصحان و كافيان «
رشيد در آن وقت به اين بيت : گفت. .. كه مردي اديب و فصيح بود ابوعلي فراري ... كردند

 :شعر. تمثل كردي
  »من اللوم أو سدوا لمكان الذي سدوا    اقــلــوا عـلــيهــم ال ابــاً ألبـيكم

 )122: 1390 احوال و اخبار برمكيان( 

: نـك ( آمـده اسـت   االغانياست كه نام و اين بيت او در  علي فرّيهنام اين شاعر 

 . ثبت شده است علي فراريدر متن به اشتباه نام او  .)2/452: 1415ابولفرج اصفهاني 
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3 . 
 :كند، شعر پنداري عرند مركالني در اين بيت وصف حال ايشان مي«

 »مثل النجوم التي يسري بهاالساري  من تـلق منهم تقل القيت سيدهم
 )141: 1390، حوال و اخبار برمكيانا( 

نام اين شـاعر عرنـدس   . جملة باال بخشي از مقدمة مترجم احوال برمكيان است
اشعار بسياري از اين شاعر در متون ادبي عرب مورد استشـهاد قـرار   . الكالبي است

 ).2/33: 1424جاحظ : نك( براي نمونه. گرفته است
4 . 

كه مأمون چون به بغداد آمـد روزي مـرا بخوانـد و    مسرور كبير خادم رشيد حكايت كند «
هاي برمـك آيـد و    خرابه  اصحاب اخيار چندبار با من گفتند كه هروقت پيرمردي به: گفت

چون خواهد كـه بـازگردد او را بگيريـد و پـيش مـن      . . . ساعتي نيك بگريد و زاري كند
ـ  فرصه الفيلو من با او برفتم تا به  شيخ برفت. . . آوريد شـيخ بـي   . . . رسـيديم  انيبه دك

برامكه را نزديك من ايادي نيكو و تازه است اگر امير المـؤمنين  . . . : هيبت وحشت گفت 
قاضي كرد و گفـت   زريفيپس يحيي روي به . . . : دستوري دهد از آن جمله يكي بگويم

اي بخوانـد و نكـاح ببسـت و نثارهـا از      دختر مرا عايشه به ابن عم من ده زريفـي خطبـه  
 »...و مردمـان در چيـدن افتادنـد   نـد روان شـد    بمثالهاهاي عنبر و  ارهاي مشك و بندقهب
 )161تا  159: 1390احوال و اخبار برمكيان (

هايي از حكايت نسبتاً بلنـدي اسـت كـه اصـل آن بـا كمتـرين       جمالت زير بخش
و دهسـتاني   )3/166:  1975 تنـوخي : نـك ( آمده است الفرج بعدالشدهاختالفي در كتاب 

موضوع داستان نيـز احـوال پيرمـردي اسـت كـه هـرروز بـر         . )781ـ2/771: 1363
وجـوي او افـرادي را    كرده است و مـأمون بـه جسـت    برمك زاري مي هاي آل خرابه

دهـد از ايـادي و    فرستد و او در جواب مأمون كه چرا با چنين كاري انجـام مـي   مي
وجوهـاي نگارنـده    بـا جسـت  . كنـد  خاندان برمك نسبت به خود نقل مـي  يهاينيك

الفـرج  وجود ندارد و اين نام همان طور كه در  الفيل فرصه مشخص شد محلي به نام
 :است الفيل فرضه آمده است بعدالشده
 :1975 تنـوخي ( »الفيـل  ، بفرضـه  فقام، و سار، و نحن معه، حتّى أتى بعض دكاكين العلّافين«
3/167(.  
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فردي به  به عالوه،. دهستاني اصالً ذكر نشده استضمناً نام اين مكان در ترجمة 
 :باشد زريقي قاضيشناخته شده نيست و بايد  زريفي قاضينام 

زوج ابن أخي هذا، بابنتي عائشـة علـى صـداق    : و أقبل يحيى على الزريقي القاضي، و قال
 . )169: همو( قدره مائة ألف درهم

فارسي دهستاني موجود بوده هاي ترجمة  نام قاضي زريقي در يكي از نسخه بدل
، حاشـية شـمارة   2/775: 1363نك دهستاني ( است كه مصحح آن را به حاشيه برده است

18( . 
در متن  آنهيچ نوع عالمت سوالي هم در كنار  ،نيز معناي روشني ندارد »بمثالها«

 :شودولي در متن عربي به شكل تماثيل ديده ميشود  ديده نمي
ت المسك، و بنادق العنبر و تماثيل الند الصـغار، و الـتقط النّـاس، و    و أخذنا النثار من فتا«

 .)170ـ1975:3/169 تنوخي( »التقطت

 :و در ترجمة فارسي آن هم اينگونه آمده است
هـايي از   صـورت عنبر اشهب و  يهايهاي مشك و گو واز جوانب نثار آغاز كردند نافه. ..«

  . )2/775: 1363دهستاني ( »... چيدند عود خام ساخته، مردم برمي چوب

بوده است كه در  ها تمثال گفت كه واژة مورد نظر بنابراين، شايد بتوان با اطمينان
 . ثبت شده است بمثالهامتن به اشتباه 

5 . 
كه پيوسته يحيي و جعفر در ايـام وزارت آنجـا    دير قاسمچون برامكه به رقه رسيدند در «

 . )115: 1390، اخبار برمكيان احوال و( »...نزول كردندي فرود آمدند

اما ديري كه خاندان برمكي در آن ساكن  شناسيم،اصالً نميديري به نام دير قاسم 
اين داستان كه ماجراي محبوس شدن خاندان برمك اسـت  . نام دارد دير قائمبودند، 

 :در تاريخ طبري آمده است
ابراهيم بن عثمان بن نهيـك او  وقتى به رقه رسيد بگفت تا انس بن ابى شيخ را بكشند كه «

به زنـدان    دير قايمخالد با فضل بن محمد در  ــ بنيحيى. را كشت، پس از آن آويخته شد
اعين محافظانى بر آنها گماشته شد و ميـان   ــ بن هرثمةشدند و از جانب مسرور خادم و 
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زبيـده دختـر   . آنها و تنى چند از خادمانشان و آنچه مورد حاجتشان بود تفرقـه نياوردنـد  
منير، مادر فضل، و دنانير كنيز يحيى و تنى چند از خادمان و كنيزانشان را به نزد آنها جاى 
دادند و كارشان همچنان آسان بود تا وقتى كه رشيد بر عبدالملك بن صالح خشـم آورد و  

 ».با آنها نيز سخت گرفت و عبد الملك و برمكيان از نو متهم شـدند و بـه تنگنـا افتادنـد    
 ).12/5311: 1375 طبري(

6 . 
و به روز آنجا مقـيم   ... وقتي مالزم درگاه رشيد بودم: عبدالمك بن قريب االصمعي گفت«

پس هارون الرشيد به مـن نگريسـت و    ... كردم مي مسافرتبودم و به شب با پاسبانان  مي
: اعاين قصيده بخـوان، مصـر  : گفت. چيزي داني؟ گفتم بيشتري علي بن رفاعاز شعر : گفت

 )69: 1390 احوال و اخبار برمكيان( »... بانت سعاد و اخلف ميعادها

الرشيد مالزم است و روزها آنجا  كسي كه بر در سراي هارون پرسش اين است كه
و اصـالً مسـافرت چـه    كنـد؟   مسافرت مـي نها اها چگونه با پاسب برد، شب به سر مي

اين گونه اشتباهات ساده حتي بـا حـدس زدن هـم    ارتباطي با شغل پاسبانان دارد؟ 
است كه مـالزم درگـاه    ــ راوي شعر ــقابل رفع است، اين داستان در باب اصمعي 

 برده است تـا اينكـه بـه مجلـسِ     الرشيد بوده است و در فقر و فاقه به سر مي هارون
خاطري يابد و جعفر برمكي و هارون الرشيد تيز هارون الرشيد و جعفر برمكي راه مي

الفـرج  اصـل ايـن داسـتان در كتـاب     . شود آزمايند و راوي شعر توانگر مي او را مي
 :استآمده  بعدالشده
لزمت باب الرشيد، فكنت أقيم عليه طول نهاري، و أبيت باللّيل مع الحـراس أسـامرهم، و   «

 . )302 /3: 1975تنوخي ( »أتوقّع طالع سعد

و اصـالً اصـمعي   . در شب با پاسبانان اشاره دارد مسامرتكه كامالً مشخص است به 
يكي از نديمان هارون بوده  و شهرت او به حدي بوده اسـت كـه احتيـاجي بـه معرفـي      

و شغل نديم يكي هم مسامرت است، يعنـي   )»اصمعي«ذيل : 1377دهخدا : نك(نداشته باشد 
 :شده استهم ذكر  فرج بعد الشدهقصه گفتن به شب و اين معني در ترجمة فارسي 

رسـانيدم و   چون دولت آن عتبه را مجاور گشتم، روزها در محادثت دربانان به شب مـي «
 . )2/839: 1363دهستاني ( »آوردم بانان به روز ميها به مسامرة پاس شب



 57آينه ميراث، شماره  /224
 

. آمده كه نادرست اسـت  علي بن رفاعنام شاعري كه بيتي از او نقل شد، در متن 
 :نام اين شاعر عدي بن الرقاع است

: أنشـدني قولـه  : األكثر، قال: شيئا؟ قلت  أرويت لعدي بن الرقاع: ثم التفت الي الرشيد، فقال
 . )3/304: 1975تنوخي ( ... بانت سعاد و أخلفت ميعادها

ذكر شده است ولي در حاشـيه   عدي بن زراعضمناً در متن فارسي نام اين شاعر 
 /2: 1363دهسـتاني  : نـك ( ه استآمد» رقاع«شده كه اين نام در متن چاپيِ كتاب ذكر 
 . )20حاشية شمارة  ،841

7 . 
بـن   بن خالد مرا و حكم وادي و اسماعيل مدوك بن يزيد از فليج عورا روايت كند كه يحيي

، احوال و اخبار برمكيـان ( معاون باش تا او را بشكنم ابن جامع با ما است مرا. جامع بخواند
1390 :184( 

خالد هر  اي از مغنيان در حضور يحيي بن كه عده ين استموضوع اين داستان چن
به طور كامل  األغانياين داستان در . ندگير اي مي كنند و صله يك غنايي را آغاز مي

 . )4/504 :1415ابوالفرج اصفهاني : نك( يچ اختالفي با متن حاضر آمده استو بي ه
 :است »ابن يزيد مدركة«بن يزيد بلكه نام راوي داستان نه مدوك
بعث يحيى بن خالد الي و الى حكم : قال لي فليح بن أبي العوراء: حدثنا مدركه بن يزيد قال

 ن جامع معنا فعـاونّي عليـه لنكسـره   ان قعد اب: فقلت لحكم. الوادي و الى ابن جامع، فأتيناه
 . )همانجا(

8 . 
 ميمن خدمت برامكه كردمـي و پيوسـته بـا ايشـان بـود     : صغير حكايت كرد و گفت معيد

 . )59: 1390، احوال و اخبار برمكيان(

: نـك ( و نام فرد مور نظـر معبـد صـغير اسـت     ،آمده األغانياصل اين داستان در 
نگارنده در جايي ديگر اصل داسـتان عربـي را بـه    . )14/330: 1415ابوالفرج اصفهانى، 

 . )171: 1394 سعيدي: نك( همراه معرفي معبد صغير آورده است
9 . 

بن يحيي و جعفر را به مهماني خوانـد و ايشـان او را    روزي فضل اللطفيحسن بن سليمان 
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اجابت كردند و حسن چند كس از مغنيان كه ابوصدقه از جملة ايشان بـود حاضـر كـرد و    
وچند صوت . ..تو مرد مبرمي و به بسياري سؤال مردمان را صداع دهي : ابوصدقه را گفت

احـوال و  ( ... كردنـد  ابن محرز و غير ايشان بر او اقتـراح مـي   و معبد و سريحاز غناي ابن 
 . )74: 1390، اخبار برمكيان

 :آمده است األغانياصل اين داستان در 
الفضل و جعفـرا ابنـي يحيـى أن      بن سليمان الطفيليأل الحسن بن سليمان أخو عبيد اهللاس

: صدقة المدني، فقال ألبي صدقة فواعد عدة من المغنين، فيهم أبو، يقيما عنده يوما، فأجاباه
ء أدفعه اليك و ال تسأل شـيئا غيـره، فصـادره     على شي[فصادرني : انك تبرم بكثره السؤال

فلما جلسوا و غنّوا أعجبوا بغناء أبي صدقه، و اقترحوا عليـه أصـواتا   . ء أعطاه اياه على شي
 . )19/193: 1415هانى، ابوالفرج اصف: نك( و معبد و ابن محرز و غيرهم  من غناء ابن سريج

 آمده است در اصل داستان بن سليمان اللطفيحسننام راوي داستان كه در اينجا 
ه پيداست نام راوي كچنان. است الحسن بن سليمان أخو عبيد اللّه بن سليمان الطفيلي

نيز در ايـن   سريج ابندان معروف  نام موسيقي به عالوه،. بدل شده اللطفيبه  طفيلياز 
تـرين مغنيـان قـرن اول و     سريج يكي از معروف ابن .بدل شده است سريح ابنمتن به 

كتـاب  «نديم از كتابي بـا عنـوان    ه ابنكاوايل قرن دوم هجري عرب بوده است چنان
موضوع داسـتان  . )158]: تا بي[نديم،  ابن( كند ياد مي» سريج و اغانيهما اخبار معبد و ابن

ابوصدقه مغني دربار است كه روزي او و چنـد تـن از مغنيـان بـه      هايخواهيزياده
كننده بـا ابوصـدقه    پيش از مهماني فرد دعوت. شوند مهماني جعفر برمكي دعوت مي

ابوصدقه بر عهـد   وليكند كه چيزي بگيرد و در مهماني از كسي طلبي نكند  عهد مي
 . كند خويش وفا نمي

10 . 
گند خـوردم كـه فـرش سـراي او بـدهم، امـا او را يـا        به حيات تو اي اميرالمؤمونين سـو 

 . )73: 1390، احوال و اخبار برمكيان( كه چه فرش مستي نكردهام و  اميزالمؤمنين بفريفته

 ش ايـن و موضـوع . اين داستان دربارة ابوصدقه از مغنيان دربار عباسـيان اسـت  
دهد كه فرشي بـه او بدهـد    است كه در مجلسي جعفربن يحيي به ابوصدقه وعده مي
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عمل به وعـده بـه او مـي     كند و در هنگام ولي براي مزاح نوع فرش را مشخص نمي
 . گويد بين حصير و بوريا يك نوع را انتخاب كن

به معناي تعيين  مستي كردنوجو كرده است فعل  ضمنًا تا جايي كه نگارنده جست
سـتان در األغـاني آمـده    اصل اين دا. نوع و مشخص كردن در هيچ متني يافت نشد

است و هيچ اختالفي با متن مورد بررسي ما ندارد بطوري كه حكايت پيش روي ما 
 :اللفظي از كتاب األغاني است ترجمة تحت

 حتى حلفت له بحياتك يا أمير المؤمنين أنى أفرش له داره، و خدعته فلم أسم له ما أفرشها
 . )197/ 19: 1415ابوالفرج اصفهانى، (

 :گويد مه نيز هارون الرشيد به ابوصدقه ميدر ادا
 . )همانجا( »أخطأت يا أبا صدقة، اذ لم تسم النوع: فقال له«

 :كه در متن ما بدين صورت ترجمه شده است
 . )73: 1390احوال و اخبار برمكيان، ( خطا كردي كه نام فرش نبردي! صدقهيا ابا: رشيد گفت

آمده است حدس ما  لم اسم در ترجمة  مستي نكردنشود فعل  چنانچه مالحظه مي
 . است مسمي نكردنبر اين است كه فعل مستي كردن دگرگون شدة 

11 . 
جـوان در رفـت و   . كنيزك حاضر كن كه مشـتري حاضـر آمـده اسـت    : نحاس او را گفت

كنيـزك برخاسـت و بـا آن    . . .  كنيزكي بيرون آمد هم به آن پيراهن كه جوان پوشيده بود
 )64و  63: همان( ... آمد تا در خانه رفت در مي) ؟( پيراهن پسر

موضوع اين حكايت شرح حال جواني است كه به سبب فقر و درويشـي تصـميم   
كه دل در گرو او داشته است بفروشـد از قضـا جعفـر بـن يحيـي      را گيرد كنيزي  مي

گيرد ولي عشق ميان كنيزك و جوان مانع اين كار  برمكي تصميم به خريد كنيزك مي
. آورد كند و به نكاح خويش در مي د و در همان موقع جوان كنيزك را آزاد ميشو مي

دوبار گفته مي شود كه جوان و كنيزك تنها يك لباس داشتند كه گـاه  در اين داستان 
مصحح بعد از پيراهن پسر . )65و  63: همـان : نك( پوشيد و گاهي كنيزكجوان آنرا مي
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 :آمده است الفرج بعدالشدهاصل اين داستان در كتاب . عالمت تعجب گذاشته است
و  ... فدخل البيت، و اذا الجارية قد خرجت في القميص الغليظ الذي كان على الفتـى بعينـه  

 . )4/332: 1975تنوخي ( ... قامت الجارية تتعثّر في أذيالها، حتى دخلت البيت

آمـده   ثّر في أذيالهـا تتعدر ترجمة  پسر درآمدشود با پيراهن  چنانچه مالحظه مي
 »به سر درآمـدن «در كتاب المصادر  تعثرنكته جالب توجه اين است كه معني . است

اين جمله بـدين   ،با توجه به توضيحات باال .)798: 1374زوزني، : نك( ذكر شده است
 . آمد كنيزك برخاست و برفت و با آن پيراهن، به سر در مي: صورت صحيح است

12 . 
گفت جعفربن يحيي روزي به حاجتي برنشست كه راه او بـر در سـراي    خزاعيابو يعقوب 

. ..ريشـه پوشـيده    بـي  بر دكانياي نشسته و  اصمعي بر مصالي كهنة پوسيده ...اصمعي بود 
واهللا كه اگر من دانستمي كه نيكويي به جاي كنند به فعل پوشيده دارد با آن اعتداد نكردمي 

 :باد آنجا كه گويد، شعر صيبخدا يار ن. .. كه او آنن را به قول نشر كند
 ولو سكتوا اثنت عليك الحقايب فعـاجوا فـأثنوا بالذي انت اهله

از آنك زهير بـن سـلمي آن سـنان يـر     كند  مدح او بيش ميثاروكر  ناموسداني كه  تو مي
زيرا كه شاعر وقتي راست گويد و وقتي دروغ، و روشني مراتـب   حادثه راست كرده است

احـوال و اخبـار   ( اين مرد هرگـز نكـويي نكـنم    اال راست نگويد و من پس از اين به جاي
 .)84: 1390برمكيان، 

موضوع اين حكايت اين است كه روزي جعفربن يحيي در مسـير خـود از خانـة    
اي  ه نشانگر فقر است و خود نيـز جامـه  بيند ك گذرد و او را در سرايي مي اصمعي مي

خندد و ديناري به  كند جعفر نمي گويي مي و هرچه اصمعي بذله. مندرس پوشيده است
گويد وقتي فردي با ظاهر فقيرانـه مـدح تـوانگري و بخشـندگي      و مي او نمي بخشد

حال و وضـع او چيـز ديگـري را     زيرابخشد  مخدومي را بكند اين مدح سودي نمي
اين نكته جالب . ي جاحظ آمده استالبخالاصل اين داستان در كتاب . كند اثبات مي

 :توجه است كه در ابتداي حكايت تصريح شده است كه
 )همانجا( ... جاحظ در كتاب البخالء گويد

وجود اين، بدون مراجعه به اصل حكايت، اين بخش از ماجرا در متن به غايت با 
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براي رفع . كان فهم آن براي خواننده نيستمبهم و مغشوش است، آن قدر مبهم كه ام
كتـاب   هايي از داستان را كـه در بـاال نقـل شـد از     متن قسمت ابهامات و اشكاالت

 :آوريم مي البخالء
أراد يوما حاجة كان طريقـه اليهـا علـى بـاب       زعم أبو يعقوب الخريمي أن جعفر بن يحيى

اللّه لو علمت أنه يكـتم المعـروف   . .. أجرد  رآه على مصلّى بال، و عليه برّكان...  األصمعي
 :للّه در نصيب حيث يقول. .. بالفعل، لما احتفلت بنشره له باللسان

 ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب  فعـاجوا فـأثنوا بالذي أنت أهله
أعلمت أن ناووس أبرويز امدح له من شعر زهير آلل سنان بن أبـي حارثـة؛ ألن الشـاعر     

 فلست بعائد الى هذا بمعروف. المراتب ال يكذب مرة و يصدق مرة يكذب و يصدق، و بنيان
 . )266و  265: 1988جاحظ (

ابويعقـوب  است كه بـه اشـتباه    ابويعقوب خريمينكتة اول اين است كه نام راوي 
 . در نسخه نيز نام راوي به همين شكل آمده است. ثبت شده است خزاعي

ه معنا شدن جمله گرديد و باعث بي كه در نسخه به اشتباه ثبت شده كلمة ديگري
 :شده است بردكاناست كه تبديل به  برنكانيا  بّركانواژة  است

برَّكان؛ برنَكان؛ برَّكاني؛ برنَكاني؛ اين كلمات معرف نوعي پارچة خشن مخلـوط از پشـم و   
ذلـك   نيز به معناي ردايي هستند كه از اين پارچه دوخته شده است مـع . . . موي بز هستند

بهـاتر   تـر و گـران   هاي لطيف تر كلمة برّكان در معناي ردايي كه از پارچه هاي تازه زماندر 
 . )66: 1345دزي، ( وخته شده باشد نيز بكار رفته استد

اين واژه تصحيفي است از واژة ناووس به معنـاي   ؛است ناموسسوم واژة  اشكال
نيز ايـن واژه قبـر   در پاورقي كتاب البخالء ) همو، ذيل ناووس( »گورستان مجوس«

اي  نيز كه در نسـخه بـه گونـه    ثاروكرواژة  .)266: 1988جاحظ، : نك( معني شده است
گويا ناسخ بدون آنكه معناي كلمه را بفهمد، شكل مكتوب  -مبهم نگاشته شده است 
 . )خسروپرويز= ( تصحيفي است از واژة ابرويز -آن را نقاشي كرده است 

در متن تبديل بـه يـك جملـه شـده      ن ابي حارثهآل سنان ب كهاشكال چهارم اين
اي كه مصـحح آنـرا    در نسخه نيز اين اسم دگرگون شده است ولي نه به اندازه. است

 : در نسخة مورد استفادة مصحح اين بخش چنين آمده. تغيير داده است
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كند از آنكه زهير بن سلمي آن سنان بـر   مدح او بيش مي) ؟( تو ميداني كه ناموس ثاروكر«
 »حادثه را كرده است

احـوال و اخبـار   (» زهير بن سلمي آن سنان بر حارثه راست كرده است«در جمله 
را مصحح خود به متن افزوده و توضيح نـداده اسـت    راستواژة  )84: 1390، برمكيان

 . كه اين واژه در نسخه نبوده است
جمله شود كه اين  از مقايسة متن عربي و ترجمة فارسي آن در نسخه مشخص مي

 :بدين صورت بوده است
داني كه ناووس ابرويز مدح او بيش مي كند از آنكه زهيربن سلمي آل سنان بن ابـي   تو مي

معني جمله نيز چنين است كه گور با شكوه خسرو پرويز گويـاي  . كند مي] مدح[حارثه را 
ل گويد از اشعار زهير بـن سـلمي كـه آ    عظمت اوست و شكوه آن بيشتر مدح پرويز را مي

 . سنان بن ابي حارثه را مدح كرده است

 :نام شاعري است نصيبنكتة آخر اين است كه 
ابـوالفرج  ( »و وصله بعبد العزيـز بـن مـروان      بن أبي فروة أول من نوه باسم نصيبعبداهللا«

 ). 1/262: 1415اصفهاني 

. . از شعراي فحل عرب است. ..«: دهخدا نيز آمده است نامةلغتنام اين شاعر در 
 »... اتفـاق افتـاد   ق11و به گفتة بعضي به سال  113يا  108وفات نصيب به سال . 
آمد كه  بايست در اعالم كتاب مي مسلماً نام اين شاعر مي )»نصـيب «ذيل : 1373دهخدا (

  .نيامده استمتأسفانه 
13 . 

مرا هديه آورده  رازيانو هيچ در وهم نيامد كه بفروشد اال دستاري طبري كه وقتي يكي از 
رسيدم رسول يزيد احول مرا پيش آمد و گفت به طلب تـو   برادران چون به قنطرة. . . بود
بفرمود تا حميد و كاهر را كه دو بازرگان معروف بودند . . . آيم، و مرا به سراي يزيد برد مي

 )179ـ178: 1390 ،احوال و اخبار برمكيان( ... بياوردندــ  و غله خريدندي و فروختندي

آمده است در مـتن   الشده الفرج بعداين حكايت نسبتاً بلند كه اصل آن در كتاب 
بخشـي از انتهـاي   . با حكايت قبل از آن خلط شـده اسـت   احوال و اخبار برمكيان
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حكايت قبل اين داستان كه راجع به اديبي است كه گرفتار فقر شده است و چند خط 
مصحح صرفاً به اين دليل كه دو حكايـت  . دارداز اول اين داستان از نسخه افتادگي 

به فقر مرتبط است آن دو را يكي دانسته است و در پاورقي فقط به افتـادگي نسـخه   
اشاره كرده است و نشان اين كه مصحح هر دو حكايت را يكـي دانسـته اسـت ايـن     
است كه شمارة حكايت قبلي چهارده است و شمارة حكايت بعد از حكايـت مـورد   

 پانزده است، مسلماً مصحح هر دو حكايت را حكايت پانزدهم انگاشته استبحث ما 
 بعدالشـده  فـرج الو ما قسمت افتادة اين داستان را از ترجمة . )184و  176همان : نك(

 :كنيم تا كل داستان مشخص شود نقل مي
يك روز بـه  : بن خاقان گفتمحمد بن عبدوس در كتاب تاريخ وزرا آورده است كه يحيي

ك خالد البرامكي رفتم و پسر او فضل پيشش نشسته بود، و هم در آن سـاعت احمـد   نزدي
بن خالد فضل بن يزيد كه به ابن ابي خالد معروف بود درآمد و سالم كرد و بازگشت، يحيي

از اين مرد و پدر او حكايتي دارم چون از شغلي كه در آنيم فارغ شويم مرا با ياد : را گفت
در روزگـار  : يحيي گفـت . فضل بعد از اتمام آن شغل او را با ياد داد. مده تا با تو تقرير كن

ها از اَشغال عاطل بوديم و محن و نوائب متوالي و  خالفت اميرالمومنين من و پدر او مدت
متواتر گشت و فقر و احتياج به حدي رسيد كه به قوت ما البد فرومانديم يك روز جامـه  

 ).2/815: 1363دهستاني ( ...: ة فرزندانم گفتبپوشيدم و خواستم برنشينم، والد

اسـت، از   گزارش شـده  احوال و اخبار برمكيانتقريباً از اينجا به بعد در  داستان
نكتة دوم ايـن كـه    .همين چند خط مشخص شد كه ابتداي اين حكايت چگونه است

 . جهشياري آمده است تاريخ وزرااين حكايت در كتاب 
 :استان آمده استدقسمتي از  الفرج بعدالشدهدر 

 -243/ 3: 1975تنـوخي،  ( ... فلم يقع اّلا على منديل طبري، كان بعض البزّازين أهداه الـي 
245(. 

 :چنين آمده است الشده الفرج بعدكه در متن ترجمة آن عجيب 
: 1363دهسـتاني،  ( ». . . اال آنكه دوستي از اهل ري مرا ايزاري طبري به تحفه آورده بود«
2/815 .(  
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 :جهشياري چنين آمده است الوزراو در كتاب 
 . )118: 1408جهشياري، ( »فلم يقع اال على منديل طبري، كان بعض الداريين أهداه لي«

بـه شـهر ري    در هر دو متن ترجمـة فارسـي  ه مشخص است كلمة رازيان كچنان
بوده باشد كه در دو مـتن   رازياشاره دارد و احتماالً صورت صحيح اين كلمه همان 

 . عربي تصحيف شده است
مورد بعدي قنطرة برادران در متن فارسي است كه در حكايت تنوخي چنين آمده 

 :است
أمر باحضـار  . .. البردان، لقيني رسول أبي خالد يطلبني، فدخلت داره قنطرةفلما صرت الى 

 . )245 -243/ 3: 1975تنوخي، ( حميد، و داهر، تاجرين كانا يبيعان الطعام

. تبديل شده است قنطرة برادرانبه  ترجمهدر  قنطرة بردانچنان كه مشخص است 
 :به نام قنطرة بردان در جاي ديگر همين متن نيز اشاره شده است

: 1390، احـوال و اخبـار برمكيـان   ( ايشان را به قنطرة بردان در برابر خرمابنان سرايي بخرند
120( . 

البردان ضبط شـده   نيز اين كلمه به صورت صحيح قنطرهضمناً در متن جهشياري 
 . مصحف گشته است كاهرنيز در متن مورد بررسي ما به  داهرنام . است

14 . 
اي به خط خويش بنوشت كه احمد به جاي نياورد كه چنسـت و يـك نيمـه در زيـر      رقعه

وان روي و ايـن  بايد كه تو نزديك آن ج. . . مصلي بنهاد و ديگر نيمه در پيچيد و مهر كرد
طـاهر  . . . پس نيمة رقعه نگاه داشت و روزگاري بر اين بگذشـت ... نيم رقعه به او رساني

احوال و اخبار برمكيـان،  ( كاغذي به خط فضل بن سهل پيش من انداخت طبقي... براي  نامه
 .)181و  180: 1390

كـه   سه نقطه گذاشته است و در پاورقي توضـيح داده اسـت  » بر«مصحح بعد از 
اين قسمت ادامة حكايت بلندي است . )181، نك همـان ( كلمه را نتوانسته است بخواند

كلمة مذكور در نسـخه بـا قـدري    . اشاره شد 13كه به قسمتي از آن در نكتة شمارة 
ـ  . است نيمهواژة ناخوانا . دقت، قابل خواندن است رقعـه كـامالً    ةهرچند تكـرار نيم
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درستي واژة نيمـه بخشـي از مـتن را از كتـاب      حدس ماست، براي تأييدييدكنندة أت
 :كنيم نقل مي الفرج بعدالشده

و كتب رقعه، بخطّ ال أعرفه، ثم أتربها، ثم قطعها نصفين، فجعل أحدهما تحت مصلّاه، و دفع 
فألقى الي كتابا في نصف قرطـاس، بخـّط    ... فادفع اليه هذا النصف من الرقعه ... الي اآلخر

 . )251و  249/ 3: 1975تنوخي، ( ... الفضل بن سهل

در مـتن   نصفبوده است كه معادل  »نيمه«چنانچه اشاره شد واژة ناخواناي متن 
 :و در ترجمة فارسي نيز همين گونه وارد شده است استعربي 

دهسـتاني  ( ». . . اي بر نيم كاغذ نبشته پيش من انداخت به خط فضل بن سهل  حالي نامه«
1363 :2/821.( 

طبقي نيز به اشتباه كاتب وارد متن شده است و دگرگون شدة رقعه است كـه  واژة 
 . در سرتاسر حكايت بارها بدان اشاره شده است

15 . 
هاي او از بغداد در فالن وقت  اين ابن احمدبن ابي خالد است، اين كه نامه! يا اميرالمؤمنين«

، احـوال و اخبـار برمكيـان   ( »... رسـيدي  يعني محمدبن امين به ما مي سمدوعبه ذكر اخبار 
1390 :182( . 

چگونـه   پرسش اين اسـت كـه  . است 14و  13اين بخش نيز ادامة حكايت نكته 
ـ سابقه است  معني و بي كه در فارسي و عربي بيــ  سمدوعواژة مجعول  در مـتن   ــ

ـ ايـن واژه در مقدمـة كتـاب     جالب آن كه. باقي مانده است كـه مصـحح آنـرا از     ــ
جزو اصـطالحات و لغـات نـادر كتـاب      ــ توضيحات دارندة نسخه نقل كرده است

 و در فهرست لغات و تركيباب متن نيز آمـده اسـت   )12 :نك همان( في شده استمعرّ
ايـن بخـش را از اصـل     ،براي مشخص شدن صـورت درسـت واژه  . )257: نك همان(

 :كنيم داستان نقل مي
هذا أحمد بن أبي خالد، كانت كتبه ترد علينا مـن مدينـة السـالم بأخبـار      يا أمير المؤمنين،

  ).1975:3/253 تنوخي( لوع، في وقت كذا، و في وقت كذاالمخ
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 :و در ترجمة فارسي نيز چنين است
منين اين احمد بن ابي خالد الكاتب است كه در روزگار مخلوع يعني محمد امين ؤيا اميرالم

 ). 2/823: 1363دهستاني (رسيد  هاي او از بغداد به ما مي هنام

 )خاِ«: و در اين مكان مشخص است كه منظور از مخلوع، امين، برادرِ مأمون است
يادداشت بـه خـط   . (أمون استبرادر م» امين«گويند و مراد » مخلوع«گاه مورخين 

دقيقا همين بخش از و شاهد دهخدا هم ) »مخلوع«ذيل : 1377 دهخدا( »)مرحوم دهخدا
اي كه جزو واژگـان خـاص    واژه اين طور كه پيداست. استالشده  بعد فرجالترجمة 

 . كتاب معرفي شده واژه مخلوع است كه واژة خاص و نادري نيست
16 . 

احـوال و اخبـار   ( »او نهـاد  گريبان بهيناكنون با حديث جعفربن يحيي رويم و آنك رسم «
 . )103: 1390، برمكيان

شد، دوبار ديگر يان در اين متن به جز موردي كه در باال ب »گريبان بهين«تركيب 
وجو كرده  اين تركيب تا جايي كه نگارنده جست )99همان، : نك(. نيز تكرار شده است

جاحظ، جهشياري و ابوهالل عسكري بـه گريبـان   . است در جايي ديگر يافت نشد
 :اند پوشانده اشاره كرده يخاصي كه جعفر برمكي، گردن خود را با آن م

 .)232/ 3، 2002جاحظ ( بن يحيى كان أول من عرض الجرباناتذكروا أن جعفر
ق، فأراد ان يسترها بعرض و كان طويل العن  بن يحيىل من اتخذ الجربانات العراض جعفرأو

 ).342: 1408ابوهالل عسكري ( الجربان
 .)332: 1408جهشياري ( الجرباناتو كان جعفر طويل العنق، و هو أول من عرض 

عريض برد جمع  به كار مي »جربانات«كه ابوهالل عسكري بعد از  »عراض«واژة 
رسـد واژة بهـين در مـتن     به نظـر مـي   .)41: 1386زمخشري : نك( به معناي پهن است

 . )ذيل پهين: 1373دهخدا، ( »فراخ و گشاده«تصحيفي باشد از واژة پهين به معناي 
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