اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی

*

ﻣﺨﺘﺎر ﮐﻤﯿﻠﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺧﺎوﻧﺪﺷـﺎه ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻪ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ ،از ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ در
ً
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرات
آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ در ﻧﮕـﺎرش ﺑﺨـﺶ اﯾـﺮان ﭘـﯿﺶ از
اﺳﻼم ،ﮐﺘﺎب اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﻧﻘـﻞ ﻋﺒـﺎرات
ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ از آن ،ﺑﺮ ﺧﻼف روﯾﮥ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرات ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻫﺮ دو اﺛﺮ ،اﯾﻦ ﻣـﺪﻋﺎ اﺛﺒـﺎت و در ﻣـﻮاردی
اﻏﻼط روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژه :روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣـﺘﻦ ،اﻗﺘﺒـﺎس ،ﺗـﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان ﭘـﯿﺶ از اﺳـﻼم،
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ،ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ٩٩ /٤/٢٣ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش٩٩ /١٠/٢ :

* ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎنmokhtar.komaily@gmail.com /

 / ١٦٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ادﺑﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳـﻼم روﻧـﻖ ﺑـﻪﺳـﺰاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﻖ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮﻻن ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌـﺪدی
ﭘﺲ از آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ اﺛﺮ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ )۹۰۳-۸۳۷ق( اﺳـﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻮادۀ دﺧﺘﺮی او ،ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ،
در روزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻄﺎط ادﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾـﺮان ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪهای ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺑﻬﺎر.(۱۸۴/۳ :۱۳۶۹ ،
ً
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺎرش روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از آﻧﻬـﺎ
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش ﻗﺴﻢ ّاول ﮐﺘﺎب )ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳـﻼم(،
در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ،اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ اﺛـﺮ ﻇﻬﯿـﺮی ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﻼف روﯾﮥ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﻫﯿﭻ اﺷﺎرﺗﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾـﮏ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه،
ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ در ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرات ْ
ﻣﻨﺒﻊ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻓﻮاﯾـﺪ ﺗﺼـﺤﯿﺤﯽ دارد .ﻧﺠﯿـﺐ
ِ
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر را در ﺷـﻤﺎر ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑـﯽ در اﻣـﺮ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺑﺮﻣﯽﺷـﻤﺎرد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺼﺤﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ...ﺑـﺎ ﻣـﺪد آن ﻋﻠـﻢ از ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑـﯽ در
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾـﻦ آﮔـﺎﻫﯽ راﻫﺸـﺎن را ﮐﻮﺗـﺎه و ﺗﺼـﺤﯿﺢ
اﯾﺸﺎن را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ . ...ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺛﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺤﺢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺆﻟﻒ اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺤﺢ ،از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻔـﻆ و ﻣﻌﻨـﯽ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی(۲۶۳ :۱۳۶۹ ،

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺿـﻤﻦ ﻧﺸـﺎن دادن
ﭘﺎرهای از اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ ﻋﺒـﺎرات
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﺎ اﺻﻞ آنﻫﺎ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،ﺷـﻤﺎری از ﻟﻐﺰشﻫـﺎی راهﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ
ﱠ
اﺳﻼم ﮐﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﺼـﻔﺎ ،ﻣﺼـﺤﺢ ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﮐﯿـﺎﻧﻔﺮ )ﭼـﺎپ  (۱۳۸۰و
ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ِ
١
روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﺒﺎس ﭘﺮوﯾﺰ )ﭼﺎپ  (۱۳۳۸را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .١ﻫﻢ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ و ﻫﻢ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎی ﱠ
ﻣﺼﺤﺢ

←

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٦٥ /

ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ در ﮔﺴﺘﺮۀ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳـﺖ؛ ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ ﻇﻬﯿـﺮی
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﮐﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ او در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ،ﺧﻮد ﻋﺒـﺎراﺗﯽ را از
ﻗﺮاﺿﮥ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،اﺛﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑـﺮای آﮔـﺎﻫﯽ از اﻗﺘﺒﺎسﻫـﺎی
ﻇﻬﯿﺮی از ﻗﺮاﺿﮥ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،ﻧﮏ .ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ.(۵-۴ :۱۳۸۶ ،
درﺑﺎرۀ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﻄـﺎوی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ،اﺷﺎراﺗﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

در ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﻘﻮﻻت
اﺳــﺖ ...اﯾــﻦ ﻫﻤﺎﻧــﺎ ﮐﺘــﺎب ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧــﺪ اﺳــﺖ ...ﻣﺆﻟــﻒ ]ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧــﺪ[ در ﺷــﺮح ﺗــﺎرﯾﺦ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺟﻮﯾﻨﯽ و رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و ّ
وﺻﺎف و ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن...
ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ۱۵۲-۱۵۱/۱ :۱۳۵۲ ،؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﺑﻬﺎر(۲۰۴ ،۱۹۴ /۳ :۱۳۶۹ :

ً
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺎرهای از ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ را ﺻﺮﯾﺤﺎ در اﺛﻨﺎی روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﻧـﻪ
ﺧﻮد او و ﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،از ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ او ،ﯾﻌﻨﯽ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﯾﺎد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
در ﭘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی او از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
 .۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺎرش روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕـﺎرش
ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮان اﻗﺘﺒﺎس و اﻧﺘﺤﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺒﺎسﻫـﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪی را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﺮای
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﺎﻣﺸﺎن ،دﺑﯿﺮان و ﻣﻮرﺧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫـﺎﯾﯽ در ﺷـﺮح ﺣـﻮادث و
رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ روزﮔـﺎر
→

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ ،از ﻟﻐﺰش ﺑﻪ دور ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎرهای از ﻟﻐﺰشﻫﺎی اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺑـﺎزﻧﮕﺮی اﻏـﺮاض

اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ« )ﮐﻤﯿﻠﯽ (۱۳۹۱ ،و ﮔﻮﺷﻪای از اﻏﻼط ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ]؛[
ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ اﺛـﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ؟!« )ﺑـﺎﻫﺮ (۱۳۸۸ ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ
روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 / ١٦٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺷﻤﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟـﺎﻣﻊ اﻟﺘـﻮارﯾﺦ ،ﻣﺠﻤـﻊ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ و ...ﺑﻨﺎﻣﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎی روزﮔـﺎر ﻣﺆﻟـﻒ و
ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﻠﻢ ﺷﺨﺺ او ﺑﺎﺷﺪ؛ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ـ ﮔﺎه ﺑﺎ اﻧﺪک دﺧـﻞ و ﺗﺼـﺮﻓﯽ
ّ
ﻣﺘﻀـﻤﻦ دو ﻓﺎﯾـﺪۀ
ـ اﻗﺘﺒﺎس و اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ از ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ
ﮐﻠﯽ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﺛﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز از آﻧﻬـﺎ ﻫـﯿﭻ
ﻧﺸﺎﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻨﻘﻮل از آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺴﻌﻮدی
ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺴﻌﻮدی در ﮐﺘﺎب اﺧﺒﺎر اﻟﺰﻣﺎن ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ«...
)ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۱۰۵/۱ :۱۳۸۰ ،؛ ﻧﯿﺰ ،ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن .(۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۲۱ ،۱۱۳/۱ :در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :از اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ]اﺧﺒـﺎر
اﻟﺰﻣﺎن[ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎوی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘـﺎب اﺧﺒـﺎر اﻟﺰﻣـﺎن ﭼـﺎپ
ً
ﮐﺮده ﻣﺤﻘﻘﺎ از ﻣﺴـﻌﻮدی ﻧﯿﺴـﺖ« )ﻣﺴـﻌﻮدی :۱۳۷۸ ،ﻫﺸـﺖ( ٢.ﻓﺎﯾـﺪۀ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ ،در
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎدری ﮐﻪ ﻣﻮرخ از آنﻫﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ آن ﺑﺨﺶﻫـﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎرهای از اﻏﻼط در ﻋﺒـﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳـﯽ ﯾـﺎ اﺻـﻞ آنﻫـﺎ دﺳـﺖ زد .روﺿـﺔ
اﻟﺼﻔﺎ در زﻣﺮۀ ﭘﺮآوازهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺆﻟـﻒ آن ﺑﻨـﺪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﭼـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ و ﭼـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ،اﻗﺘﺒـﺎس ﮐـﺮده اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﮥ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎزی وی در ﻧﮕﺎرش ﻗﺴﻢ اول ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣـﺮوج اﻟـﺬﻫﺐ ،ﮐﺎﻣـﻞ اﻟﺘـﻮارﯾﺦ،
 .٢در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو در ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺧﻮﯾﺶ آورده ﮐﻪ) «...ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ .(۶۴۸/۲ :۱۳۸۰ ،ﻧﮕﺎرﻧـﺪه
ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺪﺧﻞ »ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ« در داﯾﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑـﺰرگ اﺳـﻼﻣﯽ )آل داود،
 :۱۳۷۶ج (۲و داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم )رﺿـﺎزادۀ ﺷـﻔﺎرودی :۱۳۹۳ ،ج (۱۲ﻋﻨـﻮان »ﻣﻨﺘﺼـﻒ« را در ﺷـﻤﺎر آﺛـﺎر
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺪﯾﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ »ﻣﻨﺘﺼﻒ« از آﺛﺎر ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮥ داور ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﻨﺘﺼﻒ« ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ » ّ
ﻣﺼﻨﻒ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس ﺑﯽﮐﺮان از داور ﻣﺤﺘـﺮم ،ﻣـﯽﺗـﻮان
ﻣﺼﻨﻒ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از ّ
ﮔﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮًا ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از ّ
ﻣﺼﻨﻒ ﺣـﺎﻓﻆ اﺑـﺮو
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو-اﻟﻒ :گ۴۰پ۴۱-ر(.

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٦٧ /

آداب اﻟﻔﺮس و اﻟﻌﺮب ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری ٣و . ...ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﻧﺼﯿﺤﺔ اﻟﻤﻠﻮک ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒـﺮی،
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺎﻫﯽ و...؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺗﺄﻟﯿﻒ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو اﺳـﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ
اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ:

در ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻠﻮک ﻋﺠﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ در ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﮥ ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮده،
ﺷﻤﻪای از ﺻﻔﺎت و ﺣﺎﻻت ...ﺷﻬﺮﯾﺎران ﻓﺮس را ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ﻣـﺬﮐﻮر اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺪک
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﺒﺎرات ،ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ اﯾﻦ اوراق ﺑﻨﮕﺎﺷﺖ) .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ(۵۷۶/۲ :۱۳۸۰ ،

ُ
وی در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن روﺿﺔ اﻟﺼـﻔﺎ ،ﻧـﻪ ﺑـﺎر ،در ﺑﺨـﺶ ﮐﯿﺎﻧﯿـﺎن ﻫﺸـﺖ ﺑـﺎر ،و در ﺑﺨـﺶ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر ،از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎدﮐﺮد ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟـﻪ
اﺳﺖ .او در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺛـﺮ ارﺟـﺎع داده اﺳـﺖ.
ً
اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را دﯾﺪه ،ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .زرﯾﻦﮐﻮب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﺆﻟﻒ ]ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ[ در اول ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺄﺧﺬ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ را از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ً
ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺎب واﻗﻌﺎ از
ﻧﻈﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻧﻘﻞ از :ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ/۱ :۱۳۸۰ ،ﺑﯿﺴﺖوﻧﻪ(

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑـﺮد ﭘـﯿﺶ
ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﻋـﯿﻦ ﻋﺒـﺎرات ﻣﻨﻘـﻮل او در ﻣﺂﺧـﺬی ﮐـﻪ از آنﻫـﺎ ﻧـﺎم ﻣﯽﺑـﺮد ،ﺑـﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪک ،آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت:

٤

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ ...ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﺎﻟﺖ اﻗﺎﻟﯿﻢ ]ﻣﻌﺠﻢ + :ﺳﺒﻌﻪ[ ﻋـﺎﻟﻢ و ﮐﻔﺎﻟـﺖ

ً
 .٣ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری ،ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ او اﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ
دو ﺻﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ :ﯾﮑﯽ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﺑﻮﺣﻨﯿﻔـﮥ دﯾﻨـﻮری ﮔﻮﯾـﺪ« )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ،
۵۹۴/۱ :۱۳۸۰؛  ۹۲۲ ،۹۲۰ ،۹۱۶/۲و (...؛ و دﯾﮕﺮی ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺘﺎب ﻫﺮ دو ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :و در ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن .(۹۰۳/۲ :در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞﺷﺪه در روﺿـﺔ اﻟﺼـﻔﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺪک
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۹۴۹ ،۹۰۳/۲ :۱۳۸۰ :؛ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری،
.(۱۴۲ ،۸۵ :۱۳۶۴
ّ
 .٤در اﯾﻦﺟﺎ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ از روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﻣﺼﺤﺢ ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ اﺳﺖ و واژهﻫﺎی درون ﻗﻼب ،ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺿـﺒﻂ ﻣﻌﺠـﻢ ﺑـﺎ
روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،واژهﻫﺎی درون ﻗﻼب ،ﺿﺒﻂ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﺳﺖ.

 / ١٦٨آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ﻣﺼﺎﻟﺢ ]ﻣﻌﺠﻢ - :ﻣﺼﺎﻟﺢ[ ﺑﻨﯽآدم ﺑﺮ ﻧﻮذر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و او از ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ]ﻣﻌﺠﻢ:
 +و ﻧﺮم ﺧﻮﯾﯽ[ و ﮐﻢ آزاری از ﻋﻬﺪۀ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺎ ]ﻣﻌﺠﻢ :رﻋﯿﺖ[ و اﻧﺘﻈـﺎم
اﻣﻮر ﺑﺮاﯾﺎ ]ﻣﻌﺠﻢ :اﯾﺸﺎن[ ﻧﻘﺼﯽ ]ﻣﻌﺠﻢّ :
ﺗﻔﺼﯽ[ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺎرﻫـﺎ از ﻧﻈـﺎم و ﻧﺴـﻖ
ﺑﯿﻔﺘﺎد) .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۶۴۷/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ(۱۹۰ :۱۳۸۳ ،

ﺿـﺒﻂ »ﻧﻘﺼـﯽ« در روﺿـﺔ اﻟﺼـﻔﺎ ﺑـﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﮐﯿـﺎﻧﻔﺮ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ
ِ
)ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ (۶۴۷/۲ :۱۳۸۰ ،و روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﺒﺎس ﭘﺮوﯾﺰ )ﻫﻤـﻮ(۵۶۰/۱ :۱۳۳۸ ،
ﻏﻠﻂ و ﺻﻮرت درﺳﺖ آن » ّ
ﺗﻔﺼﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻟﻤﻌﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۲اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺴﻢ ّاول ﮐﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﭘﯿﺸﺪادی ،ﮐﯿﺎﻧﯽ ،اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .وی در ﻧﮕـﺎرش اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ﻋﺒـﺎرات
ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﮑﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ دو ﻓﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ :اول آن ﮐﻪ وی اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرات را
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﺒـﺮده،
اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ اﻧﺘﺤﺎل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرات را ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ در آن ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ،اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ را
ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آﻧﭽـﻪ در اﻗﺘﺒﺎسﻫـﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ از اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ
ّ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ﺗﻌﺪد ،ﻃﻮل و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺒﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آنﻫﺎ را از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﻮارد ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺄﺧﺬ ﻓﺎرﺳـﯽ ـ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه و ...ـ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻋﺒﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ و ﻧﻘـﻞ ﻫﻤـﮥ آﻧﻬـﺎ در
ّ
ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﻓﻮاﯾـﺪ
ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﮐـﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۱-۲ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن

زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺗﻠﺨﯿﺺ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ »داﺳـﺘﺎن ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٦٩ /

اﺳﺎﻃﯿﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻟﻔـﻆﭘـﺮدازی و ﺧﻄﺎﺑـﻪﺳـﺎزی
اﺳﺖ« )زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ،۱۰۹ :۱۳۷۳ ،ﭘﺎورﻗﯽ  .(۱از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺎﻃﯿﺮی در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ ،اﻓﺮﯾﺪون و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﺷﺮح اﻗـﻮال
اﯾﻦ ﺳﻪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ،ﻋﺒﺎراﺗﯽ را از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۱-۱-۲ﺟﻤﺸﯿﺪ :در ذﮐﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ،ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌـﺪدی اﻗﺘﺒـﺎس ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺆﻟﻒ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو اﺳﺖ:

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧـﻮﯾﺶ آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮔﺮﺷﺎﺳـﻒﻧﺎﻣﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤﺸـﯿﺪ
ﻣﺠﻬﻮلوار ﮔﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ) ...ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ(۶۰۴/۲ :۱۳۸۰ ،

ً
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻋﯿﻨﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو آﻣـﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﮏ .ﺣـﺎﻓﻆ اﺑـﺮو-اﻟـﻒ :گ۲۹پ؛
ﻫﻤﻮ-ب :گ۲۱پ(.
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد ،از اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ﻫـﻢ اﻗﺘﺒـﺎس ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ و اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ّ
ﻣﻈﻨﮥ اﻗﺘﺒﺎس او ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ (۱۳۹۲ ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ
اﺑﺮو )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو-اﻟﻒ و ب( و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ (۱۳۸۳ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد:
روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ

٥

اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ

ﭼﻮن ﺟﻤﺸﯿﺪ داﯾﺮهوار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺳـﻔﻠﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﭼﻮن داﯾﺮهوار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺣﺎﻃﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺷﺪ و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ او ﺑﺮ ﺑﺤﺮ و ّﺑﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ او ﺑﺮ ﺗـﺮ و ﺧﺸـﮑﯽ ﮔﯿﺘـﯽ ،ﻧﺎﻓـﺬ و
ﻋﺒـﺮت در ﻓﻄـﺮت ﻋـﺎﻟﻢ ﻧﻈــﺮ ﮐـﺮد و ﻫﻨـﻮز آﻓﺘــﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺼـﯿﺮت در آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺑﺼﯿﺮت ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻏﻮاﻣﺾ را ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮﻣﻮده داﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻋﻘﻞ ،ﺣﻘـﺎﯾﻖ و ﻏـﻮاﻣﺾ
ﮐﻪ) ...ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ۵۹۵/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻫﻤـﻮ :۱۳۳۸ ،ﻣﻮﺟــﻮدات ﻣﻌﻠــﻮم ﮔﺮداﻧﯿــﺪ و ﺑﺪاﻧﺴــﺖ ﮐــﻪ...
(۵۱۷/۱

)ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۲۱ :۱۳۴۹ ،

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺻـﻮرت درﺳـﺖ »ﻫﻨـﻮز آﻓﺘـﺎب« در روﺿـﺔ اﻟﺼـﻔﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آن ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ آﻣﺪه» ،ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب« اﺳﺖ.
ً
 .٥در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺻﻞ ﻋﺒﺎرات ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ را ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺒﺎرات ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧـﺪ .در ﻣـﻮارد
دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرات روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ّ
ﻣﻬﻢ آن را ﺑﺎ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ در ﻗﻼب ﮔﻮﺷﺰد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 / ١٧٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

 .۲-۱-۲ذﮐﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮ ﯾﺪون ﻓﺮخ :ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در اﻗﻮال ﻓﺮﯾﺪون ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ُ
اﻟﻒ( و از ﮐﻼم اوﺳﺖ ﮐﻪّ :
اﻻﯾﺎم ﺻﺤﺎﯾﻒ آﺟﺎﻟﮑﻢ ﻓﺎدﻋﻮﻫﺎ ﻣﺎ اﺣﺴﻦ اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ٦؛ روزﮔﺎر دﻓﺘـﺮ
آﺟﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺟﻬﺪ آن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑﯿـﺎض روز
ﺑﻪ اﻗﻼم اﻋﻤﺎل ،آﯾﺎت ﻣﺤﺎﻣﺪ و ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﺻﻮر ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﮑﺎرم ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺑـﺎ
ﻣﻘﺪار دﻫﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪ و از ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺻﺤﺎﯾﻒ ﮐﺮم ﻣﺤـﻮ ﻧﮕـﺮدد )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ:۱۳۸۰ ،
۶۲۵/۲؛ ﻫﻤﻮ.(۵۴۳/۱ :۱۳۳۸ ،

ً
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی،
 ،(۲۸ :۱۳۴۹ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ در آنﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎی »ﺻﻮر ﻣﺤﺎﺳﻦ«» ،ﺳﻮر ﻣﺤﺎﺳﻦ« و ﺑﻪﺟﺎی »ﺟﺮاﯾﺪ
ْ
ﻣﺠﺪد ﺻﺤﺎﯾﻒ«» ،ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﺠﺪ و ﺻﺤﺎﯾﻒ« آﻣﺪه و ﺿﺒﻂﻫﺎی اﻏﺮاض درﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ب( ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻠﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ّﻧﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﺳـﯿﺮﺗﯿﻢ ﻧـﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﯾﺮت )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۶۲۶/۲ :۱۳۸۳ ،؛ ﻫﻤﻮ.(۵۴۳/۱ :۱۳۳۸ ،

در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ اﻧﺪک اﺧﺘﻼﻓﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑـﻪﺟـﺎی
ّ
»ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻠﺘﯿﻢ«» ،ﭘﺎدﺷﺎه ّﺑﯿﻨﺘﯿﻢ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه )ﻧﮏ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی (۲۹ :۱۳۴۹ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻼم ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
 .۳-۱-۲ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﺷﺮح ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،در ﻧﻘـﻞ ﺳـﺨﻨﺎن اﯾـﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳـﺎﻃﯿﺮی،
ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

اﻟﻒ( از ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ ﮐﻪ :اﻟﺪﻧﯿﺎ اﺷﺒﻪ ﺷﯽء ﺑﻈﻞ اﻟﻐﻤﺎم و ﺣﻠﻢ اﻟﻨﯿﺎم ،دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ]ﻣﺎﻧﻨـﺪه ﺗـﺮ[
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﮥ اﺑﺮ و ﺧﻮاب ﺧﻔﺘﻪ ]ﺧﻔﺘﮕﺎن[ ﯾﻌﻨﯽ ] +ﻣﺜﻞ[ دﻧﯿـﺎ ﭼـﻮن اﺑـﺮ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و
ﺳـﺮاب ﺑﯿﺎﯾــﺎن اﺳـﺖ ﮐــﻪ او را دوام و ﺛﺒــﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ) .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧــﺪ۶۴۶/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻫﻤــﻮ،
۵۵۹/۱ :۱۳۳۸؛ ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۳۱ :۱۳۴۹ ،

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺿﺒﻂ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی« ﮐﻪ در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ آﻣﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ را
 .٦اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ) (۲۸ :۱۳۴۹و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ
)رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ (۱۳۹ :۱۳۹۲ ،ﺑﻪﺻﻮرت» :اﻻﯾـﺎم ﺻـﺤﺎﺋﻒ اﻋﻤـﺎرﮐﻢ ﻓﺎودﻋﻮﻫـﺎ اﺣﺴـﻦ اﻋﻤـﺎﻟﮑﻢ« و در
اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة )ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ (۹۹ :۲۰۰۳ ،و اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ آﺛـﺎر ﻣﻠـﻮک اﻟﻌﺠـﻢ )ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨـﯽ(۱۳۱ :۱۳۸۳ ،
ّ
ﺑﻪﺻﻮرت »اﻻﯾﺎم ﺻﺤﺎﺋﻒ آﺟﺎﻟﮑﻢ ﻓﺨﻠﺪوﻫﺎ اﺣﺴﻦ اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»روزﮔﺎر دﻓﺘﺮ اﻋﻤﺎل اﻋﻤـﺎر ﺷﻤﺎﺳـﺖ ،ﺟﻬـﺪ آن ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ وی ﻧﯿﮑـﻮﺗﺮ اﻓﻌـﺎل ﻧﻮﯾﺴـﯿﺪ« )ﻇﻬﯿـﺮی ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی،
.(۲۸ :۱۳۴۹

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٧١ /

ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آن »ﻣﺎﻧﻨﺪهﺗﺮ ﭼﯿﺰی« اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ در
ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ »اﺷﺒﻪ ﺷﯽء« آﻣﺪه اﺳﺖ.

ب( و ﻫﻢ او ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ اﻟﻤﻠﮏ اﺑﻘﯽ ﻟﻤﻠﮑـﻪ؛ ﻋﻔـﻮ ﭘﺎدﺷـﺎه از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮔﻨـﺎه ،ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧـﺪهﺗﺮ
ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ را ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻠﯿﮥ ﺣﻠﻢ و زﯾﻮر وﻗﺎر زﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﯿﺮاﯾـﻪای اﺳـﺖ ﻣﻠـﻮک را ... ،ﭼـﻪ
ﺗﻬﻮر و ﺳﺒﮑﺒﺎری ]ﺳﺒﮑﺴﺎری[ و ﻟﺠﺎج و ﺳﺘﯿﺰهﮐﺎری ﺳﯿﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺸـﻤﺖﻫﺎی
دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ]ﻣﺴﻤﺎر[ ﻣﻠﮏﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻧـﺪازد و ﺣﮑﻤـﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻟﺤﮑـﻢ ]اﻟﺤﻠـﻢ[
ّ
ﺣﺠﺎب اﻵﻓﺎت و ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ و ّﻣﻨـﻪ ﮐـﻪ ﺣﻀـﺮت ﻣﻤﻠﮑـﺖ ﭘﻨـﺎﻫﯽ ]ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻋـﺎﻟﻢ[ ﺑـﺪﯾﻦ
ﺧﺼﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﺣﮑﻢ ] -ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﺣﮑﻢ[ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﺋﻞ ]اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺼﺎل[ و
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ ]اﻓﻀﻞ اﻟﻔﻀﺎﯾﻞ[ اﺳﺖ...
ﺷﻌﺮ
ﮔــﺮ ﺑﺴــﻨﺠﺪ ﺳــﭙﻬﺮ ﺣﻠــﻢ ﺗـــﺮا

ﺑﺸـــــﮑﻨﺪ ﺧـــــﻮد ﭘﻠـــــﮥ ﻣﯿـــــﺰان

ﻫﺮﮐﺠـــﺎ ﻋـــﺪل ﺗـــﻮ ﻓـــﺮود آﯾـــﺪ

ﺑﺮﮐﺸـــﺪ اﻣـــﻦ ﺣﺼـــﻨﻬﺎی اﻣـــﺎن

)ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۶۴۶/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۳۲ :۱۳۴۹ ،

ﻃﻮل و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺒﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮی ﺗﺮدﯾﺪی ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔـﺬارد ﮐـﻪ ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﯾـﺎ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرات اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﻮارد ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻋﺒﺎرات ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﻗﺘﺒﺎس
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﯾﺎ ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺣـﺬف ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺘـﺮادف و ﮔـﺎه آﺳﺎنﺳـﺎزی
ﻋﺒﺎرت »اﻟﺤﮑﻢ ﺣﺠﺎب اﻵﻓﺎت« ،واژۀ »ﺣﻠﻢ« درﺳﺖ
ﻋﺒﺎرات اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺮد .در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ،در
ِ
اﺳﺖ ﻧﻪ »ﺣﮑﻢ« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮاﻟﻔﺮج روﻧﯽ اﺳﺖ )ﻧﮏ .روﻧـﯽ،
ُ
 (۱۲۸ :۱۳۴۷ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻮرت ﻣﻮزون آن »ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺧﺮد ﭘﻠﮥ ﺷﺎﻫﯿﻦ« اﺳﺖ .در دﯾـﻮان
اﺑﻮاﻟﻔﺮج روﻧﯽ ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی اﺑﯿﺎت »ﺷﺎﻫﯿﻦ« و »ﺣﺼﯿﻦ« اﺳﺖ.
 .۲-۲ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن

در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻗﻮاﻟﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﯿﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯽﻗﺒﺎد ،ﮐﯽﮐـﺎوس ،ﮐـﯽﺧﺴـﺮو،
ﻟﻬﺮاﺳﺐ ،ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ،ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،داراب اﮐﺒﺮ و داراب اﺻﻐﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ در
ﻧﻘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﯾﻦ اﻗﻮال ،اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ را ﭘـﯿﺶ ﭼﺸـﻢ داﺷـﺘﻪ و از آن اﻗﺘﺒـﺎس ﮐـﺮده
اﺳﺖ.

٧

 .٧ﺑﺮای دﯾﺪن اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﯿﺨﺴﺮو و ﻟﻬﺮاﺳﺐ و ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ،ﻧﮏ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ،
۷۲۹ ،۶۹۸ ،۶۹۲/۲ :۱۳۸۰؛ ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.۸۰ ،۷۲-۷۱ :۱۳۴۹ ،

 / ١٧٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

 .۱-۲-۲ﮐﯽﻗﺒﺎد :ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺎرش »ذﮐﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﯿﻘﺒﺎد« ﻋﺒﺎرات و ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

اﻟﻒ( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﺑﻨﺎء ُﮐ ّﻞ ﻣﻠﮏ ﻋﻠﯽ ﻗﺪر ﺧﻄﯿﺮه ]ﺧﻄﺮه و ّ
ﻫﻤﺘﻪ[؛ ﺑﻨﺎی دوﻟﺖ ] -دوﻟﺖ[ ﻫـﺮ
ﻫﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ او اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﺎﻟﯽ ّ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ّ
ﻫﻤﺖ و ﻗـﻮیرای ﺑـﻮد
اﻓﻌﺎل او ﻣﺤﮑﻢ و آﺛﺎر او ﻣﺘﻌﯿﻦ ]ﻣﺆﮐﺪ[ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺻﺤﺎﯾﻒ روزﮔﺎر ]اﯾﺎم[ ﺣﻤﺪ او ] -ﺣﻤﺪ
ّ
او[ ّ
ﻣﺨﻠﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوران و ﻧﻔﺎذ ّ
ﺗﺼﺮف اﻗﺮان ]اﺧﺘﺮان[ از آن ﮐﻮﺗـﺎه
ﻣﻮﺑﺪ و
ﺷﻮد ]ﻣﺎﻧﺪ[ و ﻟﺒﺎس روﻧﻖ و ﻃﺮاوت او ﺧﺮق ]ﺧﻠﻖ[ و ﮐﻬﻨﻪ ] -ﮐﻬﻨـﻪ[ ﻧﺸـﻮد) .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ،
(۶۶۵/۲ :۱۳۸۰

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ »اﺧﺘـﺮان« ﺑـﺮ »اﻗـﺮان« ﺗـﺮﺟﯿﺢ دارد؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺻﻮرت درﺳـﺖ ﻋﺒـﺎرت ﻋﺮﺑـﯽ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺿـﺒﻂ اﻏـﺮاض
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ» ،ﺑﻨﺎء ﮐﻞ ﻣﻠـﮏ ﻋﻠـﯽ ﻗـﺪر ﺧﻄـﺮه و ّ
ﻫﻤﺘـﻪ« ﺑـﻮده اﺳـﺖ )ﻇﻬﯿـﺮی
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی۴۳ :۱۳۴۹ ،؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ.(۲۰۴ :۱۳۸۳ ،
ب( ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ]ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ[ رﻋﯿﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ]ﺷﻨﺎﺧﺖ[ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮور و ﻣﻬﺘـﺮ ﮐﻤﺘـﺮ از زﻧﺒـﻮر
ﻋﺴﻞ ]اﻧﮕﺒﯿﻦ[ و ﮐﻠﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ]ﺑﺎﺷﺪ[ ...و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽآدم ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ذﺋـﺎب ]ذﺑـﺎب[ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻏﺬا از ﻗﻮت ﻣﺮدم ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از اﺧـﺲ ﻧـﺎس و ﻟﺌـﺎم اﻧﺎماﻧـﺪ ] ُﻓﻬـﻢ ﺧﺴـﺎس
اﻟﻨﺎس و ﻟﺌﺎم اﻻﻧﺎم[ و اﺷﺨﺎص و اﺑﺪان ] +اﯾﺸﺎن[ ﺑﻪ ﺗﺬﻟﻞ و ﺧﻮاری و اﻫﺎﻧـﺖ و ﺳـﺒﮑﺒﺎری
]ﺳﺒﮑﺴﺎری[ ﻣﺄﻟﻮف و ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺖ ]ﺷﻌﺮ[
ﻣﮕـــﺲ و ﮔﺮﺑـــﻪ ﺳـــﻮی ﺧـــﻮان ﭘﻮﯾﻨـــﺪ

ﺳﮓ و زاغ اﻧﺪک ]زاﻏﻨـﺪ ﮐـﻪ[ اﺳـﺘﺨﻮان ﺟﻮﯾﻨـﺪ

)ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۶۶۵/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۴۵ :۱۳۴۹ ،

در ﺑﯿﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻇـﺎﻫﺮًا ﺿـﺒﻂ اﻏـﺮاض ّ
ﻣـﺮﺟﺢ اﺳـﺖ .در ﺣﺪﯾﻘـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺪرس رﺿﻮی )ﺳﻨﺎﯾﯽ ،(۷۳۶ :۱۳۷۴ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎﺣﻘﯽ و زرﻗـﺎﻧﯽ )ﻫﻤـﻮ:۱۳۹۷ ،
 (۶۸۴و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﻫﻤﻮ (۲۸۳ :۱۳۸۲ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪﺑﺪﻟﯽ آﻣـﺪه
اﺳﺖ.
ُ ّ
ّ
ﮐﻞ ﻣﻈﻠﻮم و ُ
ﯾﺰﺟ ُﺮ ]ﯾﻨﺰﺟﺮ[ ﻋﻨﻪ ] ِﺑ ِﻪ[ ﮐـﻞ
ج( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻇﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻻرض ﯾﺄوی اﻟﯿﻪ
ّ
ﺟﺒﺎر ﻏﺸﻮم٨؛ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﯾﮥ رﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﺳﺖ و ]ﺑﺮ[ ﺑﺴـﯿﻂ زﻣـﯿﻦ ﮐـﻪ ﺗﺸـﻨﮕﺎن ﺑﺎدﯾـﮥ

 .٨در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،در آﻏﺎز ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎرت ،واژۀ »ﯾﻌﻨﯽ« در ﻗـﻼب اﻓـﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ]» :ﯾﻌﻨـﯽ[ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﺎﯾﻪ
رﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﺮ.«...

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٧٣ /
ّ
ﺣﺮﻣﺎن و ﻣﺤﻨﺖ ]ﻣﺤﺮوران[ و ﮔﺮﻣﺎزدﮔﺎن ﺗﻤﻮز ﻣﺸﻘﺖ از ﻣﺸﺮق ]ﻣﺸﺮب[ َﻋﺬب ﻋـﺪل و
ﻣﻨﻬﻞ زﻻل ﻓﻀﻞ او ﺷﺮاب ﻧﻮال ﭼﺸﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﯾﻦ اﺷﺎرت ]اﺷﺎرات[ ﮐﺎﻓـﮥ ﻋﺒـﺎد و
ّ
ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدﻣﺎن را از ﺳﺎﯾﺲ ﻋﺎدل و راﻋﯽ ﻗﺎدر ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺴﺎق ]اﺗﺴﺎق[ اﻋﻤﺎل و اﻧﺘﻈـﺎم
ّ
اﺷﻐﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﻋﺪل و ﺳﻨﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻄـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ) .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ۶۶۶/۲ :۱۳۸۰ ،؛
ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۴۶ :۱۳۴۹ ،

در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژهﻫﺎی »ﻋﺬب«» ،ﺷﺮاب ﻧـﻮال« و »ﭼﺸـﻨﺪ« ،ﺿـﺒﻂ »ﻣﺸـﺮب«
)ﺿﺒﻂ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ( ﺑﺮ ﺿﺒﻂ »ﻣﺸﺮق« ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد.
 .۲-۲-۲ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر :در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﭘـﺲ از »ذﮐـﺮ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﮔﺸﺘﺎﺳـﺐ«» ،ذﮐـﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرات و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی
را از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:

دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺮﻓﻖ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺠﺎح ﭼﺮب زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎب ]ﻗﻔﻞ[ اﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ] +ﯾﻌﻨـﯽ
ﻓﻀﺎﺿﺖ ﻃﺒﻊ[ و ﺳﻮء ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻬﺪام اﺳـﺎس دوﻟـﺖ و اﻧﺘﻘـﺎص ]اﻧﻘﻀـﺎض[ ﻗﻮاﻋـﺪ
ﺣﺸﻤﺖ ] -ﺣﺸﻤﺖ[ و ﻣﮑﻨﺖ ]ﺣﺮﻣﺖ[ اﺳﺖ و رﻓـﻖ و ﻣـﺪارا و ﺣﻠـﻢ و ﻣﻮاﺳـﺎ ]ﻣﺤﺎﺑـﺎ[
وﺳﺎﯾﻂ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺒﺎب ﻋﺰت ]دوﻟﺖ[ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺸﯿﯿﺪ ]ﺗﻤﻬﯿﺪ[ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺮﻣﺖ .درﺷﺘﯽ و ﺗﯿـﺰی
دوﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺮﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮش ]ﻧﺮﻣﯽ و ﭼﺮﺑﯽ[ دﺷـﻤﻨﺎن را دوﺳـﺖ ﮔﺮداﻧـﺪ و...
)ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۷۳۴/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.(۹۳-۹۲ :۱۳۴۹ ،

ً
ﺿﺒﻂ »اﻧﻘﻀﺎض« در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ »اﻧﺘﻘﺎص« ﺑﺮﺗـﺮی دارد و ﻇـﺎﻫﺮا ﺻـﻮرت
درﺳﺖ واژه ،ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺒﻂ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ »اﻧﻬـﺪام اﺳـﺎس دوﻟـﺖ« ،واژۀ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ »اﻧﻬﺪام« و ﻣﻨﺎﺳﺐ »ﻗﻮاﻋﺪ«» ،اﻧﻘﻀﺎض« اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »اﻓﺘـﺎدن دﯾـﻮار ،اﻓﺘـﺎدن
ﺑﻨﺎ« )دﻫﺨﺪا :۱۳۷۷ ،ذﯾﻞ »اﻧﻘﻀﺎض«( و ﻧﻪ واژۀ »اﻧﺘﻘﺎص« ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »ﮐﻢ ﮐﺮدن و ﮐﻢ ﺷﺪن«
)ﻫﻤﺎن :ذﯾﻞ »اﻧﺘﻘﺎص«(.
 .۳-۲-۲داراب اﺻﻐﺮ :در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ،ﭘﺲ از ذﮐـﺮ ﺳـﻠﻄﻨﺖ داراء ﺑـﻦ
ﺑﻬﻤﻦ ،ذﮐﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ داراء ﺑﻦ داراء آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در ذﮐـﺮ ﺳـﻠﻄﻨﺖ دارا ،ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ را از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ اذﻋﺎن دارد )ﻧـﮏ .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ.(۷۴۷/۲ :۱۳۸۰ ،
وی در ﭘﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ دارا ،ﺳﺨﻨﯽ را از دارا ﻧﻘـﻞ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺷـﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺪک
اﺧﺘﻼﻓﯽ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ً
ً
ﻫﻢ او ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ اﺧﯽ اﻧﻈﺮ اﻟﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻠﻮک و ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺴـﺒﻌﻪ ﺟﺮﯾﺤـﺎ ﺳـﺎﻗﻄﺎ
ً
ﻋﻠﯽ اﻟﺘﺮاب ﻣﻨﻔﺮدا ﻋﻦ اﻻﺻﺤﺎب و اﻻﺣﺒﺎب ﻗﺪ زال ﻣﻠﮑﻪ و ﻫﺎن ]ﺣﺎن[ ﻫﻠﮑﻪ ﻓـﺎﻋﺘﺒﺮ ﺑﻤـﺎ
] ّﻣﻤﺎ[ ﺗﺮی اﻗﺒﻞ ]ﻗﺒﻞ[ ان ﺗﺼﯿﺮ ﻋﺒﺮة ﻟﻠﻨﺎﻇﺮﯾﻦ ]اﻟﺮاﺋﯿﻦ[.

 / ١٧٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۸

ای ﺑﺮادر ﻧﮕﺎه ﮐﻦ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ]ﭘﺎدﺷﺎه[ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺳـﺒﻌﮥ ]ﻫﻔـﺖ ﮐﺸـﻮر[
ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮﺧﺎک اﻓﺘﺎده ،دور ﮔﺸﺘﻪ ]ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪه[ از ﯾﺎران و ﺟﺪا ]ﺗﻨﻬﺎ[ ﻣﺎﻧﺪه از
دوﺳﺘﺎن ،ﻣﻠﮏ ا ز وی رﻓﺘﻪ و ﻫﻼک ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﻋﺒﺮت ﮔﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﭽـﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨـﯽ ] -ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ[ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدی .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ّﻗﻮت و ]-و[ اﺳﺘﯿﻼی ﺗﻔـﻮق ]-
ﺗﻔﻮق  +و درﺟﺖ[ و اﺳﺘﻌﻼ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻨﺒـﺪ واﻻ ﺷـﻮی ]ﺑـﺎﻻ روی[ ...و اﯾـﻦ ﻋـﺮش ]ﺳـﻘﻒ[
ﻣﺮﻓﻮع ،ﺳﻘﻒ ﻗﯿﺼﺮ ]ﻗﺼﺮ[ و ] -و[ اﯾﻮان ﺗﻮ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺑﺴﺎط ﻣﻮﺿـﻮع ،ﺟﻮﻻﻧﮕـﺎه ﯾﮑـﺮان
ﺗﻮ ﺷﻮد ]ﻣﻔﺮش ﺷﺎدروان ﻣﯿﺪان ﺗﻮ ﺷﻮد[ و اﮔﺮ ﺗﯿﻎ اﻧﺘﻘﺎم ]آﻓﺘﺎب[ از ﻧﯿﺎم ﺑﺮﮐﺸﯽ ] +و ﻗﺮص
ﻣﺎه را ﭼﻮن ﺳﭙﺮ در ﺳﺮ ﮐﺸﯽ[ ﺗﯿﺮ اﺟﻞ را ﺣﺠﺎب ﻧﺸﻮد ]ﻧﮑﻨﺪ[ و ﺿﺮﺑﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ را
]ﺑﻮﯾﺤﯿﯽ را[ داﻓﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﺎﯾﺪ) ...ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۷۴۷/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤـﻮ۶۳۹ :۱۳۳۸ ،؛
ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۱۱۰-۱۰۹ :۱۳۴۹ ،

ّ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻋﺒﺎرات روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﺎ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎرهای از اﻏﻼط ﻣﺴـﻠﻢ روﺿـﺔ
اﻟﺼﻔﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد» .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ« در ﻫﺮ دو ﭼﺎپ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳـﺖ و ﺻـﻮرت
درﺳﺖ آن »ﭘﺎدﺷﺎه« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﺮاض آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻪ »ﻣﻠﮏ« ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳـﺖ و
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎزی »ﻣﻠـﮏ اﻟﻤﻠـﻮک«» ،ﭘﺎدﺷـﺎه ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن« )= دارا( اﺳـﺖ ﻧـﻪ »ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن« .ﻧﯿﺰ ﻟﻔﻆ »ﻫﺎن« ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ آن »ﺣﺎن« اﺳﺖ ،ﺑـﻪﻣﻌﻨـﯽ »ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﺪ« ﮐﻪ در اﻏﺮاض آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژۀ »اﻗﺒﻞ« در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻏﻠﻂ و ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ
آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﻋﺒﺎرت» ،ﻗﺒﻞ« اﺳﺖ» .ﻗﯿﺼﺮ« ﻧﯿﺰ در ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﮐﯿـﺎﻧﻔﺮ ﻏﻠـﻂ اﺳـﺖ و
ﺷﮑﻞ درﺳﺖ آن »ﻗﺼﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و روﺿﺔ اﻟﺼـﻔﺎی ﭼـﺎپ  ۱۳۳۸آﻣـﺪه
اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺿﺒﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ »ﺗﻮ ﯾﮑﯽ« در ﻫﺮ دو ﺗﺼﺤﯿﺢ روﺿـﺔ اﻟﺼـﻔﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺻﻮرت درﺳﺖ آن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺒﻂ اﻏﺮاض و ﺑﻪﻗﺮﯾﻨﮥ ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻞ» ،ﺑﻮﯾﺤﯿﯽ« ﮐﻨﯿﮥ ﻣﻠﮏاﻟﻤـﻮت،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻦ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ﻧﻤﯽﺑـﻮد ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ »ﺗـﻮ ﯾﮑـﯽ« ﺑـﻪ
»ﺑﻮﯾﺤﯿﯽ« ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا در ﭼﺎپﻫﺎی روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،اﯾـﻦ واژه ﻏﻠـﻂ
ً
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭼﺎپﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎپ ﻟﮑﻬﻨﻮ و ﻫـﺪاﯾﺖ ،ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ زرﯾﺎب ﺧـﻮﯾﯽ »ﭼـﺎپ ﻟﮑﻬﻨـﻮ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﭘـﺮ از اﻏـﻼط ﭼـﺎﭘﯽ اﺳـﺖ و ﭼـﺎپ
رﺿﺎﻗﻠﯽﺧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ ...ﻣﻐﻠﻮط اﺳﺖ« )زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ :۱۳۷۳ ،ﺳﻪ(.
 .۴-۲-۲اﺳـﮑﻨﺪر :در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ذﮐﺮ اﺳﮑﻨﺪر روﻣﯽ ﭘﺲ از ذﮐـﺮ ﺳـﻠﻄﻨﺖ دارا اﺳـﺖ.
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺳـﺘﺎد را ﺑـﺮ ﭘـﺪر
ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ ﻣﯽداری ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٧٥ /
 ...ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪ ]ﭘﺪر[ واﺳﻄﻪ وﻓﻖ ]دﻓﻖ[ ﻧﻄﻔـﮥ ﻣﻨﺠﻤـﺪ و ﻋﻠﻘـﮥ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ اوﺗﺎد ]اوﺗﺎر[ و اﻋﺼﺎب از ]+ﻣﻨﺰل[ ﺻﻠﺐ ﭘﺪر ﺑﻪ ]+رﺑﺎط[ رﺣـﻢ ﻣـﺎدر آﻣـﺪه و...
)ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۷۷۵/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻗﺲ .ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۱۱۲ :۱۳۴۹ ،

»وﻓﻖ« و »اوﺗﺎد« در ﻋﺒﺎرات روﺿﻪ ،ﻏﻠﻂ و ﺻﻮرت درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺿـﺒﻂ اﻏـﺮاض،
»دﻓﻖ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﯾﺨﺘﻦ( و »اوﺗﺎر« اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اداﻣﮥ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ،اﻏﻼﻃﯽ در روﺿﺔ
اﻟﺼﻔﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﺑﺎ اﻏﺮاض ،ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد.
 .۳-۲اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن

در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ذﮐﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺎه در ﺣـﺪ ﻧـﯿﻢ ﺳـﻄﺮ اﺳـﺖ ،ﭼـﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ّ ً
ﻣﻔﺼـﻼ در ﻧﻈـﺮ
»ﻫﺮﭼﻨﺪ راﻗﻢ ﺣﺮوف ،ﺗﺘﺒﻊ ﮐﺘﺐ ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﻤﻮد اﺣﻮال و اﺳﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ
ﻧﯿﺎﻣﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ ﺑﻮد« )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ.(۸۵۶/۲ :۱۳۸۳ ،

ً
اﻣﺎ ذﮐﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .در اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،از ﻣﯿـﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،اﻗﻮاﻟﯽ از اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ،ﺑﻬﺮام ،ﺷـﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘـﺎف ،اردﺷـﯿﺮ ﺑـﻦ ﻫﺮﻣـﺰ،
ﯾﺰدﺟﺮد ،ﺑﻬﺮام ﺷﻮﺑﯿﻦ ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﮐﺴﺮی ﺑﻦ ﭘﺮوﯾﺰ و ﯾﺰدﺟﺮد ﺑﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎر آﻣﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺨـﺶ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل ۱۸۴۸م در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪﺻﻮرت
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻔﺮدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎﯾﯽ در ﺿـﺒﻂ ﭘـﺎرهای واژهﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺑﺨﺶ از روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿـﺎﻧﻔﺮ دارد .ﮐﯿـﺎﻧﻔﺮ از رﺳـﺎﻟﮥ ﭘـﺎرﯾﺲ در ﻣﻘﺪﻣـﮥ
ﺧﻮد ﺑﺮ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﻣـﺎ در ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺧـﻮد از آن رﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ؛
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺿﺒﻂﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪّ ،
ﻣـﺮﺟﺢ و ﺑـﺎ ﺿـﺒﻂﻫﺎی اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ
ً
ّ
ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣـﺜﻼ ،در روﺿـﺔ اﻟﺼـﻔﺎی ﻣﺼـﺤﺢ ﮐﯿـﺎﻧﻔﺮ از ﮐـﻼم ﺷـﺎﭘﻮر
ذواﻻﮐﺘﺎف اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

َﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﯽ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻻﯾﻌﻠﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻻﯾﻌﻠﻤﻮن؛ ﻫﺮ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ]ﻫﺮﮐـﻪ در[ ﻣﺮدﻣـﺎن
ﭼﯿﺰی ﮔﻮﯾﺪ ]+ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ[ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ او ]در وی[ آن ]ﭼﯿـﺰی[ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ]+ﮐـﻪ ﻧﺒـﻮد[
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻃﻌﻦ ]ﺳﻨﺎن زﺑﺎن[ در ﻋﺮض ﺧﻼﯾﻖ ]ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﻦ[ دراز ﮐﻨﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
ﻋﺮض او را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﻣـﺬﻣﺖ و ]+ﻧﺸـﺎﻧﮥ ﻧـﺎوک ﻣﻼﻣـﺖ[ ﺳـﺎزﻧﺪ) ...ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ:۱۳۸۰ ،
۸۹۱/۲؛ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی(۱۷۵ :۱۳۴۹ ،

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ واژهﻫـﺎی »ﮐـﻪ ﻧﺪاﻧـﺪ« و »ﮐـﻪ ﻧﺒـﻮد« ،ﮐـﻪ در
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اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ واژهﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟﻔـﺎظ
»ﻻ ﯾﻌﻠــﻢ« و »ﻻ ﯾﻌﻠﻤــﻮن« ﺿــﺮوری اﺳــﺖ .اﯾــﻦ واژهﻫــﺎ در رﺳــﺎﻟﮥ ﭘــﺎرﯾﺲ آﻣــﺪه اﺳــﺖ
) (Mirkhond, 1843: 205ﮐﻪ روﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ را ﻣﺴﺠﻞﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در رﺳﺎﻟﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »ﮐﻪ ﻧﺒﻮد«» ،ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ« ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ) .(Ibidﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﮥ »ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن« و ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ ﻇﻬﯿﺮی ،ﺿﺒﻂ رﺳﺎﻟﮥ
ﭘﺎرﯾﺲ ّ
ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ.
ً
ﻗﻮل ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎف در روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ و اﻏﺮاض ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑـﺮای ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ
ﺳﺨﻦ و ﻧﺸﺎن دادن اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،ﮐـﻪ ﮔـﺎه ﺑـﯽ دﺧـﻞ و ﺗﺼـﺮف
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

 ...و دﯾﮕﺮی ﺿﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮد و آن ﻫﺬﯾﺎﻧﺎت اﺻﺤﺎب ذﻻﻟﺖ ]ظ :ﺿﻼﻟﺖ[ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺮدم را از ذروه ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ ﺷﺮک و ﺷﮏ اﻓﮑﻨﺪ) .ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ(۸۹۱/۲ :۱۳۸۰ ،

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ )ص (۱۷۵آﻣﺪه و ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧـﺪ آن را روﻧﻮﯾﺴـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در
اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﭘﺲ از »ﻫﺬﯾﺎﻧﺎت اﺻﺤﺎب ﺿﻼﻟﺖ« ،ﻋﺒﺎرت »ﺗﺮﻫﺎت ارﺑﺎب ﺟﻬﺎﻟـﺖ« اﻓـﺰوده
ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ و اﻏـﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ﻣﯽﮐﺎﻫـﺪ ،اﻣـﺎ رﺟـﻮع ﺑـﻪ
رﺳﺎﻟﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت در آﻧﺠـﺎ ﻫـﻢ آﻣـﺪه ) (Mirkhond, 1843: 205و
ً
ﻇﺎﻫﺮا از ﭼﺎپﻫﺎی روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۸۹۱/۲ :۱۳۸۰ ،؛ ﻫﻤﻮ (۷۵۴/۱ :۱۳۳۸ ،ﺳـﺎﻗﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎری ﻫﺪف ﻧﮕﺎرﻧﺪه از اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺒـﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳـﯽ
ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ آﻧﻬﺎ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮل دﺧﺎﻟـﺖﻫـﺎی
ﺑﯽﺟﺎی ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳﺖ و ﭼﻪﺑﺴﺎ اﮔﺮ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻀﺒﻮطﺗﺮی از اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﯾـﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﮥ ﻇﻬﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ِ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ِ
ّ
در ﭘﺎﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﮥ ﻣﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎرات و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه
ً
را از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ،ﻣـﺜﻼ،
ﺳﺨﻦ ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎف و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح آن ﺑﺎ درازاﯾﯽ ﮐﻪ دارد در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺘﺐ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼماﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ از اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻇﻬﯿﺮی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ١٧٧ /

ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎﻣﮥ ﻃﺒﺮی )ﻃﺒﺮی ،(۱۳۸۹ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺠﻢ )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،(۱۳۸۳ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘـﻮارﯾﺦ
)رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،(۱۳۹۲ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ )ﺑﻨـﺎﮐﺘﯽ ،(۱۳۴۸ ،ﻃﺒﻘـﺎت ﻧﺎﺻـﺮی
)ﺳﺮاج ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ،(۱۳۸۹ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾﺰی )ﮔﺮدﯾﺰی (۱۳۶۳ ،و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺣـﺎﻓﻆ اﺑـﺮو ﻧﯿﺎﻣـﺪه
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﯿـﺪ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو
ﮐﺘﺎب اﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﻮال و ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎ و ﺷـﺮح آنﻫـﺎ را از
ِ

ﻣﺘﻦ ﺳﻮﻣﯽ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،وﻟﯽ دﯾﮕـﺮ اﺛـﺮی
از آن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ آل داوود ،ﻋﻠﯽ )» .(۱۳۷۶ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو« در :داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج .۲ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ داﯾـﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.
ـ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود ) .(۱۳۶۴اﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺪوی داﻣﻐﺎﻧﯽ .ﺗﻬـﺮان:
ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ـ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،واﺳﯿﻠﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮوﯾﺞ ) .(۱۳۵۲ﺗﺮﮐﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪ .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﮐـﺮﯾﻢ ﮐﺸـﺎورز ،ج .۱ﺗﻬـﺮان :ﺑﻨﯿـﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﺑﺎﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ )» .(۱۳۸۸ﭼـﺎپ ﺟﺪﯾـﺪ روﺿـﺔ اﻟﺼـﻔﺎ]؛[ ﺗﺼـﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﯾـﺎ اﺛـﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ؟!« ،آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ش.۱۱۸-۹۵ :۲۱
ـ ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ ،داود ﺑﻦ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۴۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ
آﺛﺎر ﻣﻠﯽ.
ـ ﺑﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۶۹ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر )۲۰۰۳م( .اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة .ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺷـﺮح و ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻗﺼـﯽ اﻟﺤﺴـﯿﻦ.
ﺑﯿﺮوت :دار و ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل.
ـ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ )اﻟﻒ( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو .ﻧﺴـﺨﮥ ﺷـﻤﺎرۀ ۵-۱۰۹۲
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
ـ ـــــــــــــ )ب( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو .ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵-۱۱۵۷۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
ـ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸۳اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ آﺛﺎر ﻣﻠﻮک اﻟﻌﺠﻢ .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ﻓﺘﻮﺣﯽﻧﺴﺐ.
ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
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ـ دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(۱۳۷۷ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﭼـﺎپ دوم
از دورۀ ﺟﺪﯾﺪ(.
ـ روﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﺮج ) .(۱۳۴۷دﯾﻮان .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺪوی داﻣﻐﺎﻧﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن.
ـ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ) .(۱۳۹۲ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﻣﺤﻤﺪ روﺷـﻦ .ﺗﻬـﺮان:
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ـ زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ،ﻋﺒﺎس .ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﺎورﻗﯽ ← ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ).(١٣٧٣
ـ ﺳﺮاج ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻬﺎج ) .(۱۳۸۹ﻃﺒﻘـﺎت ﻧﺎﺻـﺮی ،ج .۱ﺗﺼـﺤﯿﺢ ،ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺗﺤﺸـﯿﮥ ﻋﺒـﺪاﻟﺤﯽ
ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ـ ﺳﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﺪود ﺑﻦ آدم ) .(۱۳۷۴ﺣﺪﯾﻘـﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘـﻪ .ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸـﯿﮥ ﻣـﺪرس رﺿـﻮی .ﺗﻬـﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۹۷ﺣﺪﯾﻘـﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ .ﻣﻘﺪﻣـﻪ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘـﺎت ﻣﺤﻤـﺪﺟﻌﻔﺮ ﯾـﺎﺣﻘﯽ و
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