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چکیده
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به نام آنها تصریح و عین عبارات نگارش این اثر از منابع بسیاری بهره برده که غ
ً
البا
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۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٦٤

مقدمه

سـزایی رسی در ایران پس از اسـالم رونـق بـهنویسی به سبک و سیاق ادبی و به زبان پاتاریخ

گیرد و آثار ارزشمند متعـددی مغوالن شتاب بیشتری میۀاین رونق پس از حمل. داشته است

. اسـت) ق۹۰۳-۸۳۷(اثر میرخواند روضة الصفا، آنهایکی از کهشودتألیف میآنپس از 

، حبیب السیریر، صاحب دختری او، خواندمۀمحمدتقی بهار معتقد است که میرخواند و نواد

ای بـه انحطاط ادبی بر جامعه ایـران حـاکم شـده بـود، خـدمات پسـندیدهدر روزگارانی که

).۳/۱۸۴: ۱۳۶۹بهار، (اند نویسی پارسی کردهتاریخ

روضة الصفانگارشمیرخواند در 
ً
از آنهـا از منابع و مآخذ بسیاری استفاده کرده که غالبا

، )بخش ایران پیش از اسـالم(ل کتابابع که در نگارش قسم اّویکی از این من. نام برده است

اثـر ظهیـری سـمرقندی اسـت کـه ةالسیاسـاغـراضاز آن استفاده شـده، یدر موارد متعدد

،کشف منابع یـک نویسـنده. کلی میرخواند به نام آن هیچ اشارتی نرفته استۀبرخالف روی

نجیـب . رده باشـد، فوایـد تصـحیحی دارددخل و تصرفی نکمنبْعدر نقل عباراِتاگر ویژهبه

شـمارد و برمیهای کمکـی در امـر تصـحیح گونه آثار را در شـمار نسـخهمایل هروی، این

: گویدمی
های کمکـی در بـا مـدد آن علـم از نسـخه... اندشناسی آموختهمصححانی که علم کتاب

گاهی می گـاهی راهشـان را کتصحیح کتاب مورد نظر هم آ وتـاه و تصـحیح یابند و ایـن آ
لیف اثر أهای کمکی آثاری است که پیش از تمقصود از نسخه. ... کندایشان را استوار می

ها به لفـظ و معنـی لف اثر مورد توجه مصحح، از آنؤمورد نظر مصحح پرداخته شده و م
)۲۶۳: ۱۳۶۹مایل هروی، (. استنقل کرده 

این مقالـه ضـمن نشـان دادن تصحیح، نگارنده دردریختشناروشۀاین قاعداساس بر

عبـارات ۀ، بـا مقابلـةاغراض السیاسـهای متعدد میرخواند از ها و برداشتای از اقتباسپاره

یافتـه بـه هـای راهاز لغزششـماری، ةاغراض السیاسـها در اصل آنباروضة الصفااقتباسی 

و ) ۱۳۸۰چـاپ (ح جمشـید کیـانفر مصـحَّا،روضة الصـفکتاب بخش ایران پیش از اسالِم

١.کنداصالح میرا ) ۱۳۳۸چاپ (ز عباس پرویۀبا مقدمروضة الصفا

ح مصحَّیروضة الصفاامروز است و هم بهتصحیح جعفر شعار که تنها تصحیح این اثر تابهةالسیاساغراضهم. ١
←



١٦٥/های میرخواند از اغراض السیاسة ظهیری سمرقندیاقتباس

تحقیقۀپیشین

کـه ظهیـری چنـان؛بیش معمول بوده اسـتماادب فارسی کۀاقتباس از متون دیگر در گستر

اقتباس شده، خود عبـاراتی را از روضة الصفااو در ۀاغراض السیاسسمرقندی که عباراتی از 

هـای اقتباسبـرای آگـاهی از(ده استکرای ناشناخته، اقتباس ثر نویسندها، طبیعیاتۀقراض

.)۵-۱۳۸۶:۴قلعه، صفری آق. ، نکطبیعیاتۀقراضظهیری از 

ها در مطـاوی نامهخصوص تاریخهای بسیار میرخواند از آثار پیشینیان و بهاقتباسۀدربار

:نویسدبارتولد می. تاشاراتی رفته اس،های محققان ایرانی و غیرایرانیپژوهش
ای از منقوالت های فرمانروایی تیموریان، تاریخی نوشته شد که مجموعهدر بازپسین سال

ــت ــت... اس ــد اس ــاب میرخوان ــا کت ــن همان ــد[مؤلــف ...ای ــاریخ ]میرخوان در شــرح ت
از ت... خوارزمشاهیان

ً
الدین اسـتفاده اف و شرفلیفات جوینی و رشیدالدین و وّصأمسلما

)۲۰۴، ۳/۱۹۴: ۱۳۶۹: بهار.کننیز ؛ ۱۵۲-۱۳۵۲:۱/۱۵۱بارتولد، (. استکرده

در اثنای میرخواند خود پاره
ً
امـا نـه ،نام برده استروضة الصفاای از منابعش را صریحا

این مقالـه. اند، یاد نکردهةاغراض السیاسیعنی ، او، از یکی از منابعاناو و نه پژوهشگرخود 

. اندامروز مغفول ماندهبه که تا استی او از این کتابهااقتباسدر پی نمایاندن 

یخی میرخواند در . ۱ روضة الصفانگارش منابع تار

نگـارشنویسی، سبکدهد که پیشگامان تاریخنویسی فارسی نشان میتاریخنگاهی به سیر

هـا اقتباسبسامد باالی . نداهکردو کمتر از آثار دیگران اقتباس و انتحال هخود را داشتخاص 

از پادشـاهان بـرای بعضـیکرد که وجیهگونه تتوان اینهای اعصار بعدی را مینامهدر تاریخ

ی در شـرح حـوادث و هـایکردند که تاریخنامشان، دبیران و مورخان را موظف میندگاری ما

د و تاریخی عمومی از ابتدای آفرینش تا وقایع روزگـار نبنویسآنان ی نرخدادهای ایام حکمرا

→
اغـراض بـازنگری «ۀدر مقالـةلسیاسـااغـراضهای ای از لغزشپاره. اندجمشید کیانفر، از لغزش به دور نمانده

]؛[روضة الصفاچاپ جدید «ۀدر مقالاروضة الصفای از اغالط جلد نخست و گوشه)۱۳۹۱کمیلی، (» ةالسیاس

تـوان گفـتبنـابراین می. بررسـی شـده اسـت) ۱۳۸۸بـاهر، (» !؟تصحیحی برگزیده یا اثـری نیازمنـد تصـحیح

.کامل نقد و بررسی نشده استطورتا امروز بهروضة الصفا



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٦٦

این وهایی، کمابیش، شامل تواریخ مشهور دیگر استنامهچنین تاریخ. دنبر آن بیفزایایشان

هایی چون جـامع التـواریخ، مجمـع خود را به نامۀنامشود که مورخ تاریخباعث میشمول

.بنامد... التواریخ، کامل التواریخ و

لـف و ؤای روزگـار مدر چنین آثار جامعی ممکن است تنها بخشی که مربوط به رخداده

با اندک دخـل و تصـرفیگاه ـهادیگر بخش؛باشدشخص اولم حاصل قپادشاه وقت است 

ۀها متضـّمن دو فایـداین اقتباس.ها و آثار گذشتگان، استنامهاقتباس و التقاطی از تاریخـ

یچ از آثاری باشد کـه امـروز از آنهـا هـممکن است ها این اقتباسکه نخست آن:کلی است

مسعودی اخبار الزمان، جز عباراتی منقول از آنها در منابع دیگر، مانندنیستنشانی در دست 

» ...آورد کـهمسعودی در کتاب اخبار الزمان مـی«: که میرخواند مطالبی را از آن گرفته است

گفتاری که در پیش). ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۲۱، ۱/۱۱۳: همان. نک،؛ نیز۱/۱۰۵: ۱۳۸۰میرخواند، (

اخبـار[از ایـن کتـاب «: بر این کتاب نوشته، آمـده اسـتمروج الذهبفارسی رجمۀناشر ت

چـاپ الزمـاناخبـارهیچ اثری در دست نیست و آنچه عبدالله صاوی به نام کتـاب ]الزمان

از مسـعودی نیسـت
ً
در کـه، یـنۀ دیگـر افایـد٢.)هشـت: ۱۳۷۸مسـعودی، (» کرده محققا

هـا آن بخشۀها اقتباس کرده است، با مقابلـآنصورت وجود منابع و مصادری که مورخ از

روضـة . هـا دسـت زدای از اغالط در عبـارات اقتباسـی یـا اصـل آنتوان به تصحیح پارهمی

بنـدهای آن مؤلـف وهای عمومی به زبان پارسی استنامهترین تاریخپرآوازهۀدر زمرالصفا

از جملـۀ . اقتبـاس کـرده اسـت، چـه عربـی و چـه فارسـی،های قبلینامهبسیاری از تاریخ

، کامـل التـواریخ، مـروج الـذهب: ترین منابع تازی وی در نگارش قسم اول عبارتند ازمهم

نگارنـده ). ۲/۶۴۸: ۱۳۸۰میرخواند، (» ...حافظ ابرو در منتصف خویش آورده که«: آمده استروضة الصفادر . ٢

آل داود، (دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمیدر » میرخوانـد«در مدخل چون در مقاالت مرتبط با میرخواند از جمله 

را در شـمار آثـار »منتصـف«عنـوان ) ۱۲ج: ۱۳۹۳شـفارودی، ۀرضـازاد(جهان اسـالمۀدانشنامو ) ۲ج: ۱۳۷۶

، مقالهداور محترمۀاما با یادداشت محققان؛میرخواند استاز آثار مفقود»منتصف«میرخواند ندید، گمان برد که 

تـوان کران از داور محتـرم، مـیضمن سپاس بی. باشد»مصّنف«تحریف ممکن است ، »منتصف«متوجه شد که 

منظور میرخواند از مصّنف، 
ً
چه عبارتی که میرخواند از مصّنف حـافظ ابـرو ؛ستاتاریخ حافظ ابروگفت ظاهرا

).ر۴۱-پ۴۰گ:الف-حافظ ابرو.کن(است آمدهتاریخ حافظ ابرونقل کرده، در



١٦٧/های میرخواند از اغراض السیاسة ظهیری سمرقندیاقتباس

منابع فارسی میرخواند . ... و٣دینوریۀ، تاریخ ابوحنیفمفاتیح العلوم، آداب الفرس و العرب

، تاریخ طبـری، تاریخ حافظ ابرو، تاریخ معجم،نصیحة الملوک: است، از جملهنیز متعدد 

ترین مهم؛ ...وتاریخ سلیمان شاهی، تاریخ بناکتی، جامع التواریخ، تاریخ گزیده، شاهنامه

میرخوانـد.سـتاتاریخ حافظ ابروو تاریخ معجم، روضة الصفاها در تألیف نامهاین تاریخ

:ها کرده استاقتباستاریخ معجماز کند کهاذعان می
عنبرین شمامه جلوه نموده، ۀجم، تاریخ معجم در نظر خامدر حین ثبت و تحریر ملوک ع

شهریاران فرس را که در آن کتاب مـذکور اسـت بـه انـدک ... ای از صفات و حاالتشمه
)۱۳۸۰:۲/۵۷۶میرخواند، (.این اوراق بنگاشتۀتغییری در عبارات، بر صفح

و در بخـش ،ر، ُنـه بـار، در بخـش کیانیـان هشـت بـاروضة الصـفاوی در بخش پیشدادیان 

توجـه نیز قابـلتاریخ حافظ ابرویادکرد میرخواند از .از این کتاب یاد کرده است،ساسانیان سه بار

.یـن اثـر ارجـاع داده اسـته اکیانیان چهـار بـار بـو پیشدادیان هایبخشهر یک از او در . است

این منابع را دیده، کهاین
ً
:نویسدب میکوزرین. تردید استمحل آیا میرخواند واقعا

ترین زمان در اول کتاب تعداد زیادی مأخذ عربی و فارسی را از قدیمی]میرخواند[لف مؤ
از ،بردلیف کتاب نام میأتا عهد ت

ً
لیکن مسلم نیست که تمام مآخذ مذکور در کتاب واقعا

)ونهبیست/۱: ۱۳۸۰میرخواند، : نقل از(.نظر او گذشته باشد

بـرد پـیش داشت که وی بسیاری از منابعی را که نام مییدیدتوان هیچ تراما در این نمی

بـرد، بـا ا نـام میهـخـذی کـه از آنآزیـرا عـین عبـارات منقـول او در م،چشم داشته اسـت

:هایی اندک، آمده است؛ مانند این عبارتتفاوت
عـالم و کفالـت ٤]سبعه: + معجم[که چون ایالت اقالیم ...در تاریخ معجم مسطور است

منظور میرخواند از تاریخ ابوحنیف. ٣
ً
طور کلی میرخواند بـه به. استالطوالاخباردینوری، کتاب تاریخی او ۀظاهرا

رخوانـد، می(» دینـوری گویـدۀابوحنیفـ«: مانند،به نام نویسندهیکی ارجاع: دهددو صورت به این اثر ارجاع می

تـاریخ درو «:، مانندو دیگری ارجاع به نام نویسنده و کتاب هر دو؛...)و ۹۲۲، ۹۲۰، ۲/۹۱۶؛ ۱/۵۹۴: ۱۳۸۰

بـا انـدک روضـة الصـفاشده در در هر دو صورت مطالب نقل). ۲/۹۰۳: همان(» دینوری مسطور استۀابوحنیف

دینوری، ۀ؛ ابوحنیف۹۴۹، ۲/۹۰۳: ۱۳۸۰: رخواندمی.کن(آمده است الطوالاخبارتفاوتی مطابق است با آنچه در 

۱۳۶۴ :۸۵ ،۱۴۲.(

بـا معجـمهـای ضـبط های درون قالب، تفاوتمصّحح کیانفر است و واژه، روضة الصفاجا اصل متن از در این. ٤

.استةیاساغراض السقالب، ضبط های دروندر موارد دیگر، واژه. دهدرا نشان میروضة الصفا
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: معجم[آدم بر نوذر مقرر شد و او از غایت خویشتنداری بنی]مصالح-: معجم[مصالح 
و انتظـام ]رعیت: معجم[اهتمام به صالح حال رعایا ۀو کم آزاری از عهد]و نرم خویی+ 

نتوانست نمود، کارهـا از نظـام و نسـق ]تفّصی: معجم[نقصی ]ایشان: معجم[امور برایا 
)۱۹۰: ۱۳۸۳حسینی قزوینی، ؛ ۲/۶۴۷: ۱۳۸۰میرخواند، (.بیفتاد

بـه تصـحیح کیـانفر روضـة الصـفادر » نقصـی«توان گفـت ضـبِطاین بند میۀمقابلبا 

) ۱/۵۶۰: ۱۳۳۸، همـو(عباس پرویز ۀبا مقدمروضة الصفاو ) ۲/۶۴۷: ۱۳۸۰میرخواند، (

.آمده استالمعجماست که در » تفّصی«غلط و صورت درست آن 

ةاغراض السیاساز های میرخوانداقتباس. ۲

میرخواند . پیش از اسالم اختصاص داردایران به تاریخ روضة الصفال کتاب بخشی از قسم اّو

وی در نگـارش ایـن . پردازددر این بخش به شاهان پیشدادی، کیانی، اشکانی و ساسانی می

بـارات عةالسیاسـاغـراضکند، از صراحت یاد میها بههایی که از آنبخش، افزون بر کتاب

های در مورد اقتباس. ای به آن منبع بکندهترین اشارکوچکآنکهاست، بیبسیاری را نقل کرده 

وی ایـن عبـارات را آن کهاول :استطرحقابل دو فرض ةالسیاساغراضمتعدد میرخواند از 

از 
ً
نبـرده، از کتـاب منبـع است، که در این حالت چون نامی گرفته ةالسیاساغراضمستقیما

ازت را غیرمسـتقیم امیرخواند ایـن عبـارآن که فرض دیگر . شودها انتحال شمرده میقتباسا

را نگارنده تا امروز چنین متنی است کهکتاب دیگر که این بندها در آن منقول است، اخذ کرده 

، مسـتقیم یـا ةالسیاسـاغـراضهـای میرخوانـد از در اقتباسآنچـه،ه هر حالب. ندیده است

طول و ساختار عبارات اقتباسی است ،تعّدد،گذاردجای هیچ تردیدی باقی نمیغیرمستقیم،

ماننـد ـفارسـی یک از مأخذدر هیچ اتاین اقتباس. کندتوارد خارج میۀها را از مقولکه آن

.شوددیده نمیتوانند منبع میرخواند باشند، که میـ ...وتاریخ گزیده، تاریخ معجم

در آنهـاۀقابل اعتناست و نقـل همـةالسیاساغراضمیرخواند از بسامد عبارات اقتباسی 

ن فوایـد متضـّمشـده کـه عبـاراتی انتخـاب تنها ،روهمین از .گنجداین مقاله نمیۀ حوصل

. هستندتصحیحی 

پیشدادیان.۲-۱

داسـتان پادشـاهان «میرخوانـد :نویسدمیروضة الصفازریاب خویی در تهذیب و تلخیص 
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سـازیخطابـهو پـردازیلفـظنقل کرده اسـت کـه بیشـتر تاریخ معجمتر از اساطیری را بیش

ةالسیاساغراضاز پادشاهان اساطیری در ). ۱پاورقی، ۱۰۹: ۱۳۷۳، زریاب خویی(»است

اقـوالمیرخواند در شرح . جمشید، افریدون و منوچهر آمده است، یعنیسه پادشاههای گفته

.اقتباس کرده استةالسیاساغراضا از عباراتی ر،تاریخ معجمجز این سه، به

در ذکر سلطنت جمشید، میرخوانـد از منـابع متعـددی اقتبـاس کـرده : جمشید. ۲-۱-۱

:ستاتاریخ حافظ ابروبه تصریح مؤلف، آنها،یکی از کهاست
گویـد کـه جمشـید مـینامه حافظ ابرو در تاریخ خـویش آورده اسـت کـه در گرشاسـف

) ۲/۶۰۴: ۱۳۸۰میرخواند، (...گردید تاوار گرد عالم میمجهول

در 
ً
؛ پ۲۹گ: الـف-حـافظ ابـرو.نـک(آمـده اسـت تاریخ حافظ ابرواین عبارات عینا

).پ۲۱گ:ب-همو

کـرده اقتبـاس هـم ةالسیاسـاغـراضتاریخ خـود، از این بخش از میرخواند در نگارش 

های دیگر که نامهیخاست و در تارةالسیاساغراضو روضة الصفابین مشترک بند زیر . است

تاریخ حافظ و ) ۱۳۹۲الله، رشیدالدین فضل(جامع التواریخ اقتباس او تواند بود مانند ۀمظّن

٥:شوددیده نمی) ۱۳۸۳حسینی قزوینی، (تاریخ معجمو ) الف و ب-حافظ ابرو(ابرو

ةاغراض السیاسالصفاةروض

وار بر مرکز عالم سـفلی محـیط چون جمشید دایره

نافذ گشت، به چشم شد و ام ر و نهی او بر بحر و بّر

عبـرت در فطـرت عـالم نظــر کـرد و هنـوز آفتــاب 

بصیرت، حقایق و غوامض را معلوم فرموده دانست 

:۱۳۳۸؛ همـو،۲/۵۹۵: ۱۳۸۰میرخوانـد، ... (که

۱/۵۱۷(

وار بر مرکز اقالیم عالم احاطت یافت و چون دایره

فـذ و اوامر و نواهی او بر تـر و خشـکی گیتـی، نا

شامل گشت به چشم بصـیرت در آفـرینش عـالم 

نظر کرد و به نور آفتاب عقل، حقـایق و غـوامض 

ــه ــت ک ــد و بدانس ــوم گردانی ــودات معل ... موج

)۲۱: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، (

روضـة الصـفادر » هنـوز آفتـاب«یابیم که صـورت درسـت درمیمقابله بندهای باالبا 

.است» به نور آفتاب«آمده، ةالسیاساغراضدر که آن، چنانیحنادرست است و صورت صح

نقل کردیم تا خوانندگان خود به شباهت عبارات پی ببرنـددر این مورد . ٥
ً
در مـوارد . اصل عبارات هر دو متن را عینا

آن را با را نقل میروضة الصفادیگر عبارات  .در قالب گوشزد خواهیم کردةاغراض السیاسکنیم و اختالفات مهّم
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یدون فرخ. ۲-۱-۲ :نویسدریدون میاقوال فمیرخواند در :ذکر سلطنت فر
آجالکم فادعوها ما احسن اعمالکم: و از کالم اوست که)الف ؛ روزگار دفتـر ٦االّیام صحایُف

بـر بیـاض روز آجال شماست جهد آن کنید تا بر وی نیکوترین اعمال خود بنویسید یعنـی 
به اقالم اعمال، آیات محامد و مفاخر و صور محاسن و مکارم ثابت گردانید که آثار آن بـا 

: ۱۳۸۰میرخوانـد، (مقدار دهور برابر ماند و از جراید مجدد صحایف کرم محـو نگـردد 
.)۱/۵۴۳: ۱۳۳۸؛ همو، ۲/۶۲۵

به همین صورت آمده است ةلسیاسااغراضاین بند در 
ً
ظهیری سـمرقندی، .نک(تقریبا

جراید «جای و به» سور محاسن«، »صور محاسن«جای بهجا آنکه در جز این،)۲۸: ۱۳۴۹

های ضبطوآمده » جراید مجد و صحایف«، »مجدد صحایف
ْ

. نمایدمیدرست اغراض
تیم نه پادشاه نّیت و مالک سـیرتیم نـه )ب

ّ
فریدون بر پشت عریضه ثبت فرمود که ما پادشاه مل

.)۱/۵۴۳: ۱۳۳۸؛ همو، ۲/۶۲۶: ۱۳۸۳میرخواند،(ریرتمالک س

جـای که بـهجمله ایناز؛همین عبارت با اندک اختالفی آمده استةالسیاساغراضدر 

تیم«
ّ
که همین ) ۲۹: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، .کن(ضبط شده» پادشاه بّینتیم«،»پادشاه مل

.سازگارتر استصورت با بافت کالم 

که خود چنـدین بـار چنان،چند میرخواند در شرح سلطنت منوچهرهر: منوچهر. ۲-۱-۳

ایـن پادشـاه اسـاطیری، سـخنان نظـر داشـته اسـت، در نقـل تاریخ معجمتصریح کرده، به 

: نیز اقتباس نموده استةالسیاساغراضطوالنی از یعبارات
]ماننـده تـر[اننـد الدنیا اشبه شیء بظل الغمام و حلم النیام، دنیا م: از سخنان اوست که) الف

دنیـا چـون ابـر تابسـتان و ]مثل+ [یعنی ]خفتگان[ابر و خواب خفته ۀچیزی است به سای
همــو، ؛۲/۶۴۶: ۱۳۸۰میرخوانــد، (.سـراب بیایــان اسـت کــه او را دوام و ثبــاتی نباشـد

)۳۱: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، .؛ قس۱/۵۵۹: ۱۳۳۸

و جمله را است نادرست آمدهصفاروضة الکه در » مانند چیزی«ضبط پیداست که چنان

جامع التواریخو ) ۲۸: ۱۳۴۹(ةض السیاساغرادر . های گوناگون ضبط شده استاین عبارت در متون به صورت. ٦

و در » االیـام صـحائف اعمـارکم فاودعوهـا احسـن اعمـالکم«: صورتبه) ۱۳۹: ۱۳۹۲ه، لالرشیدالدین فضل(

) ۱۳۱: ۱۳۸۳حسـینی قزوینـی، (عجـمالثـار ملـوک آالمعجم فی و ) ۹۹: ۲۰۰۳ثعالبی، (ةالتمثیل و المحاضر

دوه«صورت به
ّ
: ظهیری سمرقندی چنین استعبارت .آمده است»ا احسن اعمالکماالیام صحائف آجالکم فخل

ظهیـری سـمرقندی،(»روزگار دفتر اعمال اعمـار شماسـت، جهـد آن کنیـد تـا بـر وی نیکـوتر افعـال نویسـید«

۱۳۴۹ :۲۸.(
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در ةالسیاسـاغـراضاست کـه در » تر چیزیماننده«صحیح آن و صورت معنا کرده است بی

.آمده است» اشبه شیء«دقیق ۀترجم
تر و هم او گوید که عفو الملک ابقی لملکـه؛ عفـو پادشـاه از خداونـد گنـاه، نگاهدارنـده)ب

چـه ... ک را،وای اسـت ملـر وقار زیباتر پیرایـهحلم و زیوۀسببی است ملک را یعنی حلی
های کاری سیالبی است که قواعد حشـمتو لجاج و ستیزه]سبکساری[تهور و سبکباری 

]الحلـم[انـد کـه الحکـم های قدیم برانـدازد و حکمـا گفتهملک]مسمار[دیرینه و مبانی 
احجاب اآلفات و بحمد

ّ
بـدین ]المخداونـد عـ[ه کـه حضـرت مملکـت پنـاهی ه و مّنـلل

و ]احسن الخصال[که بهترین خصائل ]یعنی صفت حکم-[خصلت یعنی صفت حکم 
...است]افضل الفضایل[ترین فضایل محبوب

شعر

ـــــزانۀ بشـــــکند خـــــود پلـــــگــر بســنجد ســپهر حلــم تـــرا می

ـــد ـــرود آی برکشـــد امـــن حصـــنهای امـــانهرکجـــا عـــدل تـــو ف

)۳۲: ۱۳۴۹؛ ظهیری سمرقندی، ۲/۶۴۶: ۱۳۸۰میرخواند، (

گـذارد کـه تشـابه یـا طول و ساختار عبارات اقتباسی و شواهد شعری تردیدی بـاقی نمی

اقتباس ۀتوان به شیوعبارات میۀاز مقابل. توارد نیستۀیکسانی عبارات این دو کتاب از مقول

سـازی که حـذف ترکیبـات متـرادف و گـاه آسان،یا کتب دیگرةالسیاساغراضمیرخواند از 

درست » حلم«ۀ، واژ»الحکم حجاب اآلفات«در بند باال، در عبارِت. پی برد،تعبارات اس

رونـی، . نک(همچنین مصراع دوم بیت نخست که از ابوالفرج رونی است .»حکم«است نه 

«موزون نیست و صورت موزون آن ) ۱۲۸: ۱۳۴۷
ُ

دیـواندر . است»شاهینۀرد پلبشکند خ

.است»حصین«و »شاهین«های ابیاتقافیهة، السیاساغراض، و به تبع آن در رونیابوالفرج

کیانیان. ۲-۲

خسـرو، کـاوس، کـیقباد، کیکیاز جمله از پادشاهان کیانیاقوالی ةالسیاساغراضدر 

میرخوانـد در . لهراسب، گشتاسب، بهمن بن اسفندیار، داراب اکبر و داراب اصغر آمده است

ده کـرآن اقتبـاس از را پـیش چشـم داشـته و ة سیاسالاغراض، اقوالنقل، ترجمه و شرح این 

٧.است

، میرخواند. نک،در پادشاهی کیخسرو و لهراسب و گشتاسپةالسیاساغراضهای میرخواند ازبرای دیدن اقتباس. ٧

.۸۰، ۷۲-۷۱: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس؛ ۷۲۹، ۶۹۸، ۲/۶۹۲: ۱۳۸۰
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عبارات و بندهایی طوالنی » ذکر سلطنت کیقباد«میرخواند در نگارش : قبادکی. ۲-۲-۱

:برداشته استةالسیاساغراضاز 

ملک علی قدر خطیره : فرماید کهمی) الف
ّ

هـر ]دولت-[؛ بنای دولت ]خطره و هّمته[بناء ُکل
رای بـود هّمت و قـویهّمت و بزرگی او است؛ یعنی چون پادشاه، عالیدازهپادشاهی به ان

حمد -[حمد او ]ایام[باشد و بر صحایف روزگار]مؤکد[افعال او محکم و آثار او متعین 
د ماند چنانکه دست تأثیر دوران و نفاذ تصّرف اقران ]او

ّ
از آن کوتـاه ]اختران[موّبد و مخل

میرخوانـد، (.نشـود]کهنـه-[و کهنه ]خلق[ق و طراوت او خرق و لباس رون]ماند[شود 
۱۳۸۰ :۲/۶۶۵(

؛تـرجیح دارد»اقـران«بـر »اختـران«توان گفت که ضبط بندهای این دو اثر میۀ مقابلبا 

اغـراضفارسی، صورت درسـت عبـارت عربـی، مطـابق ضـبط ۀهمچنین با توجه به ترجم

ظهیـری (بـوده اسـت » قـدر خطـره و هّمتـهبناء کل ملـک علـی«،تاریخ معجمو ةلسیاسا

).۲۰۴: ۱۳۸۳حسینی قزوینی، ؛ ۴۳: ۱۳۴۹سمرقندی، 

حاجت به سرور و مهتـر کمتـر از زنبـور ]شناخت[رعیت در معرفت ]بدانید که[باید که )ب
باشـد ]ذبـاب[آدم بر مثال ذئـاب و بعضی از بنی... ]باشد[و کلنگ نباشد ]انگبین[عسل 

فُهـم خسـاس [انـد م سازند و این جماعت از اخـس نـاس و لئـام انامکه غذا از قوت مرد
به تذلل و خواری و اهانـت و سـبکباری ]ایشان+ [و اشخاص و ابدان ]الناس و لئام االنام

.مألوف و معتاد شده باشد]سبکساری[

]شعر[بیت 

ـــد ـــوان پوین ـــوی خ ـــه س ـــس و گرب ینـد]زاغنـد کـه[سگ و زاغ اندک مگ اسـتخوان جو

)۴۵: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس؛ ۲/۶۶۵: ۱۳۸۰خواند، میر(

ضـبط 
ً
بـه حدیقـهدر . مـرّجح اسـتاغـراضدر بیت فارسی که از سنایی است، ظـاهرا

: ۱۳۹۷، همـو(یاحقی و زرقـانی ، تصحیح )۷۳۶: ۱۳۷۴سنایی، (مدرس رضوی تصحیح

آمـده بدلی همین ضبط بدون هیچ نسخه) ۲۸۳: ۱۳۸۲، همو(تصحیح حسینی نیزو ) ۶۸۴

.است
مظلوم و یزُجُريفرماید السلطان ظل الله فمی)ج

ّ
]ِبِه[عنه ]ینزجر[االرض یأوی الیه کل

ّ
ُکـل

ۀبسـیط زمـین کـه تشـنگان بادیـ]بر[رحمت آفریدگار است و ۀ؛ پادشاه سای٨جّبار غشوم

پادشـاه سـایه ]یعنـی[«: در قـالب افـزوده شـده اسـت» یعنی«ۀعبارت، واژۀدر آغاز ترجم، ةالسیاساغراضدر . ٨

.»...رحمت آفریدگار است بر



١٧٣/های میرخواند از اغراض السیاسة ظهیری سمرقندیاقتباس

ت از مشرق ]محروران[حرمان و محنت 
ّ

َعذب عـدل و ]مشرب[و گرمازدگان تموز مشق
عبـاد و ۀکافـ]اشارات[ل فضل او شراب نوال چشند، پس به مقتضی این اشارت منهل زال

ساق[مردمان را از سایس عادل و راعی قادر چاره نیست تا انتساق ۀعام
ّ
اعمال و انتظـام ]ات

ـرد باشـد
ّ

؛ ۲/۶۶۶: ۱۳۸۰میرخوانـد، (.اشغال ایشان بر سمت عدل و سنن استقامت مط
)۴۶: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس

» مشـرب«ضـبط ،»چشـند«و »شراب نـوال«، »عذب«های ر این بند، با توجه به واژهد

.ترجیح دارد» مشرق«بر ضبط ) اغراض السیاسةضبط (

ذکـر «، »ذکـر سـلطنت گشتاسـب«پـس از روضة الصفادر : بهمن بن اسفندیار. ۲-۲-۲

یدهای بلندمیرخواند در این بخش نیز عبارات و بن. آمده است» سلطنت بهمن بن اسفندیار

:کرده استنقل، ةاغراض السیاسرا از 
یعنـی + [امانی اسـت ]قفل[دیگر آن است که الرفق مفتاح النجاح چرب زبانی کلید باب 

قواعـد ]انقضـاض[و سوء خلق موجب انهدام اسـاس دولـت و انتقـاص ]فضاضت طبع
]محابـا[است و رفـق و مـدارا و حلـم و مواسـا ]حرمت[و مکنت ]حشمت-[حشمت 

کید اسباب عزت  درشتی و تیـزی . بنیان حرمت]تمهید[و وسایل تشیید ]دولت[وسایط تأ
... دشـمنان را دوسـت گردانـد و]نرمی و چربی[دوستان را برماند و نرمی سخنان خوش 

).۹۳-۹۲: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی،. قس؛ ۲/۷۳۴: ۱۳۸۰میرخواند، (

صـورت »انتقاص«بر ضبط ةالسیاساغراضدر » انقضاض«ضبط 
ً
برتـری دارد و ظـاهرا

ۀواژ،»انهـدام اسـاس دولـت«ۀقرینبه، زیرااستةالسیاساغراضضبط همین درست واژه، 

افتـادن دیـوار، افتـادن «به معنـیاست »انقضاض«،»قواعد«و مناسب » انهدام«مترادف با 

» م شدنکم کردن و ک«معنی به» انتقاص«ۀ نه واژو)»انقضاض«ذیل :۱۳۷۷دهخدا،(» بنا

).»انتقاص«ذیل : همان(

پس از ذکـر سـلطنت داراء بـن ،کیانیانبخش در ، روضة الصفادر : داراب اصغر. ۲-۲-۳

میرخواند در ذکـر سـلطنت دارا، مطـالبی را از . بهمن، ذکر سلطنت داراء بن داراء آمده است

).۱۳۸۰:۲/۷۴۷میرخوانـد، .نـک(ین نقل اذعان دارد ه اکند و خود بنقل میتاریخ معجم

کنـد کـه بـا انـدک را از دارا نقـل، ترجمـه و شـرح میسخنیوی در پایان ذکر سلطنت دارا، 

: آمده استةالسیاساغراضدر اختالفی
ً
سـاقطا

ً
هم او گوید که یا اخی انظر الی ملک الملوک و صاحب االقالیم السـبعه جریحـا

عن االصحاب و االحباب قد زال ملکه و 
ً
هلکه فـاعتبر بمـا ]حان[هان علی التراب منفردا

.]الرائین[ان تصیر عبرة للناظرین ]قبل[تری اقبل ]ّمما[
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]هفـت کشـور[ۀپادشاهان و خداوند اقالیم سـبع]پادشاه[ای برادر نگاه کن در پادشاهی 
مانده از ]تنها[از یاران و جدا ]جدا مانده[جهان مجروح گشته و برخاک افتاده، دور گشته 

بـه آنچـه -[بینـی ز وی رفته و هالک نزدیک آمده، عبرت گیر به آنچـه میدوستان، ملک ا
-[استیالی تفـوق ]و-[یعنی اگر به قّوت و . پیش از آن که عبرت بینندگان گردی]بینیمی

]سـقف[و ایـن عـرش ... ]بـاال روی[و استعال بدین گنبـد واال شـوی ]و درجت+ تفوق 
تو گردد و این بساط موضـوع، جوالنگـاه یکـران ایوان ]و-[و ]قصر[مرفوع، سقف قیصر 

و قرص + [از نیام برکشی ]آفتاب[و اگر تیغ انتقام ]مفرش شادروان میدان تو شود[تو شود 
و ضربت شمشیر تو یکی را ]نکند[تیر اجل را حجاب نشود ]ماه را چون سپر در سر کشی

؛۶۳۹: ۱۳۳۸همـو، . قس؛۲/۷۴۷: ۱۳۸۰میرخواند، ... (دافع و مانع نیاید]بویحیی را[
)۱۱۰-۱۰۹: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس

م توان پارهمیةالسیاساغراضبا روضة الصفاعبارات ۀمقابلبا 
ّ
روضـة ای از اغالط مسـل

نادرست اسـت و صـورت روضة الصفادر هر دو چاپ » پادشاهی«. را تصحیح نمودالصفا

پادشـاه اسـت و بـه معنـی» ملک«چه ؛آمده استاغراضاست که در » پادشاه«درست آن 

پادشـاهی «اسـت نـه ) دارا(= »پادشـاه پادشـاهان«، »ملـک الملـوک«ترکیب تازی ۀترجم

نزدیـک «معنـی بـه،است» حان«غلط است و شکل صحیح آن » هان«نیز لفظ . »پادشاهان

صورت صحیح غلط و روضة الصفادر » اقبل«ۀهمچنین واژ. آمده استاغراضکه در » شد

غلـط اسـت و نیز در تصـحیح کیـانفر»قیصر«. است» قبل«توجه به برگردان عبارت، با ،آن

آمـده ۱۳۳۸چـاپ یروضة الصـفاو ةالسیاساغراضاست که در » قصر«درست آن شکل 

اسـت کـه روضـة الصـفایحتصحهر دودر»یکیتو«نادرست تر، ضبط از همه مهم. است

المـوت، ملکۀکنی» بویحیی«قبل، ۀملجۀقرینو بهاغراضصورت درست آن، مطابق ضبط 

بـه » یکـیتـو«بـود، تصـحیح نمیةالسیاسـاغراضتوان ادعا کرد که اگر متن می. باشدمی

، ایـن واژه غلـط روضة الصفاهای زیرا در چاپ،نمودصورت مستند دشوار میبه» بویحیی«

در چاپ
ً
نیـز چنـین ،یتیعنی چاپ لکهنو و هـدا،ترهای قدیمیضبط شده است و احتماال

سـفانه پـر از اغـالط چـاپی اسـت و چـاپ أچـاپ لکهنـو مت«زریاب خـویی تۀگفبه.باشد

.)سه: ۱۳۷۳، زریاب خویی(» استمغلوط ... خان هدایت نیزرضاقلی

. ذکر اسکندر رومی پس از ذکـر سـلطنت دارا اسـت،روضة الصفادر : اسـکندر. ۲-۲-۴

سکندر به این پرسش که چرا اسـتاد را بـر پـدر میرخواند در این بخش نیز هنگام نقل پاسخ ا

:نظر داشته استةالسیاساغراضی، به عبارات دارتر میمحترم
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منعقـد بـوده اسـت کـه بـه ۀمنجمـد و علقـۀنطفـ]دفق[واسطه وفق ]پدر[یعنی والد ... 
... رحـم مـادر آمـده و]رباط+[صلب پدر به ]منزل+[و اعصاب از ]اوتار[تحریک اوتاد 

)۱۱۲: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس؛ ۲/۷۷۵: ۱۳۸۰اند، میرخو(

، اغـراضمطـابق ضـبط آنها، غلط و صورت درست روضهدر عبارات » اوتاد«و » وفق«

روضة بند باال، اغالطی در ۀافزون بر این، در ادام. است» اوتار«و ) ریختنبه معنی(» دفق«

.صحیح کردتوان آنها را ت، میاغراضآن با ۀمقابلباهست که الصفا

اشکانیان و ساسانیان. ۲-۳

چـه ،ذکر پادشاهان اشکانی بسیار کوتاه و گاه در حـد نـیم سـطر اسـتروضة الصفادر 

:لف به منابع مربوط به این سلسله دسترسی نداشته استؤم
در نظـر «

ً
هرچند راقم حروف، تتبع کتب تواریخ نمود احوال و اسامی ایـن طبقـه مفّصـال

).۲/۸۵۶: ۱۳۸۳میرخواند، (»ده گشت مختلف فیه بودنیامد و آنچه مشاه

اما ذکر پادشاهان ساسانی
ً
، از میـان ةاغـراض السیاسـدر . تر آمـده اسـتگسـتردهنسبتا

از اردشیر بابکان، بهرام، شـاپور ذواالکتـاف، اردشـیر بـن هرمـز، اقوالی ،پادشاهان ساسانی

بین، انوشیروان، کسری بن پرویز و یز بخـش . دجرد بن شهریار آمده اسـتیزدجرد، بهرام شو

صورت م در پاریس به۱۸۴۸مورد توجه محققان قرار گرفته و در سال روضة الصفاساسانیان 

بـا همـین هـاهای واژهـایی در ضـبط پـارهاین رساله تفاوت. منتشر شده استمفردی ۀرسال

ۀدر مقدمـپـاریس ۀکیـانفر از رسـال. جمشید کیـانفر داردبه تصحیحروضة الصفابخش از 

؛، یاد نموده امـا در تصـحیح خـود از آن رسـاله اسـتفاده نکـرده اسـتروضة الصفاخود بر 

ةالسیاسـاغـراضهای ضـبطاهای این رساله، مـرّجح و بـای موارد ضبطکه در پارهحالیدر

مـ. استتر نزدیکیکسان یا به آن 
ً
مصـّحح کیـانفر از کـالم شـاپور یروضـة الصـفادر ،ثال

:استشدهن سخن نقل ذواالکتاف ای
مردمـان ]هرکـه در[قال فی الناس ما الیعلم قالوا فیه ما الیعلمون؛ هر کـه نسـبت بـه َمن

ید  ]نبـودکـه+[گوینـد ]چیـزی[آن ]در وی[مردم نیز نسبت بـه او ]که نداند+[چیزی گو
دراز کند مردم نیز ]مردمان به طعن[در عرض خالیق ] سنان زبان[یعنی هر که زبان طعن 

: ۱۳۸۰میرخوانـد، ... (سـازند]نـاوک مالمـتۀنشـان+[عرض او را هدف تیر مـذمت و 
)۱۷۵: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، ؛ ۲/۸۹۱

، کـه در »کـه نبـود«و »کـه ندانـد«هـای واژهروضة الصفادر شود که مالحظه میچنان
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هـا بـا توجـه بـه الفـاظمضبوط است، نیامده است در حـالی کـه ایـن واژهةالسیاساغراض

ــاریس آمــده اســت ۀهــا در رســالایــن واژه. ضــروری اســت» یعلمــونال«و » یعلــمال« پ

)Mirkhond, 1843: 205 ( تر را مسجلة السیاساغراضکه رونویسی و اقتباس میرخواند از

بـه . )Ibid(ضبط گردیـده اسـت» که ندانند«،»ه نبودک«جایبه،پاریسۀدر رسال. کندمی

ۀلفظی ظهیری، ضبط رسالالتحتۀو سبک ترجم» یعلمونال«لمۀ کنظر نگارنده با توجه به 

.پاریس مرّجح است

طوالنی است و ما بـرای کوتـاهی اغراضو روضة الصفاشاپور ذواالکتاف در قول
ً
نسبتا

کـه گـاه بـی دخـل و تصـرف ، ةالسیاسـاغراضهای میرخواند از سخن و نشان دادن اقتباس

:کنیمده میاست، به یک عبارت کوتاه دیگر بسن
باشـد کـه ]ضاللت:ظ[و دیگری ضد این کلمات بود و آن هذیانات اصحاب ذاللت ... 

)۲/۸۹۱: ۱۳۸۰میرخواند، (.مردم را از ذروه یقین به حضیض شرک و شک افکند

در . آمده و میرخوانـد آن را رونویسـی کـرده اسـت) ۱۷۵ص(ةالسیاساغراضاین عبارت در 

افـزوده » ترهات ارباب جهالـت«، عبارت »یانات اصحاب ضاللتهذ«، پس از ةاغراض السیاس

امـا رجـوع بـه ،کاهـدمیةالسیاسـاغـراضو روضة الصفاهای شده که اندکی از شباهت عبارت

و ) Mirkhond, 1843: 205(دهد کـه ایـن عبـارت در آنجـا هـم آمـدهپاریس نشان میۀرسال

از چاپ
ً
سـاقط) ۱/۷۵۴: ۱۳۳۸همو، ؛ ۲/۸۹۱: ۱۳۸۰یرخواند،م(روضة الصفاهای ظاهرا

.شده است

باری هدف نگارنده از این تفصیل بیان این نکته است که اگر گاهی در عبـارات اقتباسـی 

هـای تاین معلول دخالـشود، اختالفاتی دیده میةالسیاساغراضبا اصل آنها درمیرخواند

این دو اثر به دسـت آیـد، تری ازهای مضبوطنویساگر دستبساچهکاتبان است و جای بی

. ظهیری باشیمۀالسیاساغراضعبارات اقتباسی میرخواند با بیشتِرشاهد یکسانی یا شباهِت

شـدهی یادکه ممکن است میرخواند عبارات و بندهادر پاسخ به این شبهۀ مقّدردر پایان

،گفت کـهباید،ةاغراض السیاسنه از باشد و را از متون تاریخی دیگر رونویسی کرده 
ً
،مـثال

شاپور ذواالکتاف و ترجمه و شرح آن با درازایی که دارد در هیچ یک از کتب تـاریخی سخن

، مانند اندپیش از اسالمایرانتاریخۀ لیف شده و دربرگیرندأتروضة الصفافارسی که پیش از 
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خجامع التـواری، )۱۳۸۳حسینی قزوینی، (تاریخ معجم، )۱۳۸۹طبری، (طبریۀتاریخنام

طبقـات ناصـری،)۱۳۴۸بنـاکتی، (تاریخ بناکتی،)۱۳۹۲الله همدانی، رشیدالدین فضل(

نیامـده تـاریخ حـافظ ابـروو ) ۱۳۶۳گردیزی، (تاریخ گردیزی،)۱۳۸۹سراج جوزجانی، (

احتمال بعیـد وجـود دارد کـه هـر دو اینتنها . شوددیده میةالسیاساغراضاست و تنها در 

هـا را از ها و شـرح آنو ترجمـهاقوالاین ممکن استروضة الصفاو ةالسیاساغراضکتاِب

، ولی دیگـر اثـری نوشته شدههجری ششم ۀرونویسی کرده باشند که پیش از سدسومیمتن

.در دست نیستاز آن

منابع

مرکز دایـرة : تهران.۲ج،دایرة المعارف بزرگ اسالمی:در»حافظ ابرو«). ۱۳۷۶(آل داوود، علی ـ

.ارف بزرگ اسالمیالمع

: تهـران.محمود مهدوی دامغانیۀترجم.اخبار الطوال). ۱۳۶۴(بن داود ابوحنیفه دینوری، احمدـ 

.نشر نی

بنیـاد : تهـران.۱کـریم کشـاورز، جۀترجمـ.نامهترکستان). ۱۳۵۲(بارتولد، واسیلی والدیمیرویج ـ

.فرهنگ ایران

تصـحیحی برگزیـده یـا اثـری نیازمنـد ]؛[روضـة الصـفاچـاپ جدیـد «). ۱۳۸۸(باهر، محمد ـ 

.۱۱۸-۹۵: ۲۱، شمیراثۀآین، »!؟تصحیح

انتشارات انجمن : ، تصحیح جعفر شعار، تهرانتاریخ بناکتی). ۱۳۴۸(الدین بناکتی، داود بن تاجـ 

.آثار ملی

.امیرکبیر: تهران.شناسیسبک). ۱۳۶۹(بهار، محمدتقی ـ 

.تحقیـق و شـرح و فهرسـت قصـی الحسـین.ةالمحاضروالتمثیل). م۲۰۰۳(ثعالبی، ابومنصور ـ 

.الهاللةدار و مکتب: بیروت

۵-۱۰۹۲ۀشـمارۀ نسـخ.اریخ حافظ ابروت. )الف(الله عبدالله بن لطفینالدشهاب، حافظ ابروـ 

.کتابخانه ملی ایران

.ملی ایرانۀکتابخان۵-۱۱۵۷۵ۀشمارۀ نسخ.تاریخ حافظ ابرو.)ب(ـ ـــــــــــــ 

.نسبکوشش احمد فتوحیبه.المعجم فی آثار ملوک العجم). ۱۳۸۳(الله حسینی قزوینی، فضلـ 

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٧٨

چـاپ دوم (انتشارات دانشگاه تهران چاپ و ۀسسؤم: تهران.نامهلغت). ۱۳۷۷(اکبر دهخدا، علیـ

.)جدیدۀاز دور

.کتابفروشی باستان: مشهد.مام محمود مهدوی دامغانیبه اهت.دیوان). ۱۳۴۷(ونی، ابوالفرج ـ ر

: تهـران.محمد روشـنۀتصحیح و تحشی.جامع التواریخ). ۱۳۹۲(الله همدانی رشیدالدین فضلـ 

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب

.)١٣٧٣(میرخواند ←مقدمه و پاورقی. ـ زریاب خویی، عباس

عبـدالحی ۀتصـحیح، مقابلـه و تحشـی.۱، جطبقـات ناصـری). ۱۳۸۹(سراج جوزجانی، منهاج ـ 

.اساطیر: تهران.حبیبی

: تهـران. مـدرس رضـویۀتصـحیح و تحشـی.الحقیقـهةحدیقـ). ۱۳۷۴(سنایی، مجدود بن آدم ـ 

.دانشگاه تهران

مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات محمـدجعفر یـاحقی و .ةالحقیقـةحدیقـ. )۱۳۹۷(ــــــــــــــ ـ 

.سخن: تهران.سیدمهدی زرقانی

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران.تصحیح مریم حسینی.ةالحقیقةحدیق). ۱۳۸۲(ــــــــــــــ ـ

ۀقراضـو ارتبـاط آن بـا ةفـی اعـراض الریاسـةاغـراض السیاسـ«). ۱۳۸۶(قلعه، علـی صفری آقـ 

.۵-۴: ۱۱و ۱۰ش گزارش میراث، .»طبیعیات

تصـحیح و . ۱ج، )میعمنسوب به بلگردانیده (طبریۀتاریخنام). ۱۳۸۹(بن جریر طبری، محمدـ 

.سروش: تهران.محمد روشنۀتحشی

بـه تصـحیح و . سـةفی اعراض الریاةالسیاساغراض). ۱۳۴۹(بن علی هیری سمرقندی، محمدـ ظ

.دانشگاه تهران: تهران.اهتمام جعفر شعار

۳ش، ۴، سشناسـی ادب فارسـیمـتن.»ةبـازنگری اغـراض السیاسـ«). ۱۳۹۱(کمیلی، مختـار ـ

.۹۶-۷۵]: ۱۵: پیاپی[

.و تعلیـق عبـدالحی حبیبـیهبه تصـحیح و تحشـی.تاریخ گردیزی). ۱۳۶۳(گردیزی، عبدالحی ـ 

.دنیای کتاب: تهران

.های اسالمیبنیاد پژوهش: مشهد.نقد و تصحیح متون). ۱۳۶۹(مایل هروی، نجیب ـ 

ابوالقاسـم ۀجمـتر. ۱، جمـروج الـذهب و معـادن الجـوهر). ۱۳۷۸(ینبن حسـیعلی،مسعودـ 

.یو فرهنگیانتشارات علم: تهران.یندهپا

.خـوییتلخیص عباس زریابتهذیب و.روضة الصفا). ۱۳۷۳(میرخواند، محمد بن خاوندشاه ـ 

.انتشارات علمی: تهران



١٧٩/های میرخواند از اغراض السیاسة ظهیری سمرقندیاقتباس

بـه تصـحیح و .تاریخ روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملـوک و الخلفـا). ۱۳۸۰(ـــــ ــــــــــ

.اساطیر: تهران.کیانفرجمشید ۀتحشی

های مرکـزی، کتابخانه: تهران.باس پرویزۀ عبا مقدم. تاریخ روضة الصفا). ۱۳۳۸(ــــــــــــــ ـ 

.خیام و پیروز
- Mirkhond (1843). Histoire des Sassanides (Texte persan), A l'usage des

E'le'ves de l'ecole Royale et spe'ciale des langues orientales vivantes ,
Typographie de Firmin Didot Fre'res, paris: Imprimeurs de L'institut de
France, Rue Jagob.




