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اوایلوفروادینومرهو13۹۴وب دوووداوایران،وایرمون اوزی؛وایرمعو

وازوخرنهواریشرنوبیرونومعواوندوووبهو
ً
کهوداوآنوایرانیرنومعم ال

گردشوووسیرحتومعوپردازند،وتفریحومعوکنندوووغمواوزگراوااو

وفروادینوکهواواسطوتعطیالتو
ِ
ازویردومعوبرند.وولعوداواوزوپنجم

سرکنو ایرانعو خرنمو یکو طرشو ازو ب د،و ن اوزو تفریحرتو وو

وایشرنوااونمعوفنرختمووـو
ً
ـوودکتروزارهومشروایوکهوقبال اصفهرنو

ایمیلعودایرفتوکردم.وداوآنوایمیلون فتهوب دوکهواوونهج االدب،و

تألیفون یسندۀواندی،وحکیمومحمدونجموالغنعوخرنواامپ ای،و

ااوتصحیحوووتحقیقومعوکند،وولعوازوفرحوحرلومؤلفواطالیعو

نداادووودابراۀواینوم ض عوخ استراوااانمریعوووکمکواست.و

وارواوزواینون عوپیرمواروااوازوایرانوبهووسریلومختلفو
ً
بندهوتقریبر

دایرفتومعوکنم.وکسعومشخصرتونسخهواریوخطعوکتربعوااو

اجرلو وو مؤلفینو دابراۀو مآخذیو وو منربعو کسعو معوخ ااد،و

فبهوقراهوااوالزموداادوووم اادیواینگ نه.ومنوامواینوکراوااو

بهوین انووظیفۀوفرانگعوانجرمومعوداموووبهواندازۀواستطریتووو

ت انوخ دوکمکشرنومیکنموووخ فحرلومعوف م.وبرایومنوایچو

وقتومهمونب دهوکهوپرسندهوازوکدامومذابوووملتووومرزوووب مو

است.والبتهومنوامونیرزمندواینون عوکمکویلمعوداوخراجوازو

کش اواستمووووقتعواینونیرزموبرآوادهومعوف د،ون یعودلخ فعو

ووآاامشوخرطروحسومعوکنم.

منربععوااوکهودابراۀوحکیمونجموالغنعوخرنوداوپرکسترنو

چرپوفدهوب د،وداواختیراودافتموووتعدادیوازومنربعوم ادونیرزو

نیزوبهوکمکودوستویزیز،ودکترویطروخ افید،وازواندوسترنو

فرااموفد.وامهوااوجمعوکرده،وتقدیمودکترومشروایوکردم.وفکرو

معوکردموکراوبهوامینجروختموفده،وولعوبعدوازوآنوسؤاالتو

دیگریوازواینوقبیلودایرفتوکردموکهوداونهج االدب بعضعو

کلمرتوووجمالتواادووبهوکراوافتهواست،ومعنریوآنهروچیست؟و

کهو پرسیدندو دیگرو دادم.و ت ضیحو ایشرنو برایو ااو آنهرو معنعو

نجموالغنعوداوکتربشوفالنوکلمۀوفراسعوااوبهوکراوبردهواست،و

ولعوداوایرانومعنریشوفرقومعوکند؛وفمروداوفبهوقراهواینوکلمهو

ااوبهوچهومعنعوبهوکراومعوبرید؟ومعنعواینگ نهوواژگرنواندیوفدهو

دات(وااونیزوبرایوایشرنون فتموو...واینوسؤالوووج ابوارو
ّ
)مهن

وخ دموداومردادو13۹۵وبهواصفهرنو
ً
ادامهوپیداوکردوترواینکهواتفرقر

افتموووتحقیقوایشرنودابراۀونهجواالدبوااوازونزدیکودیدموکهو

وآمردۀوچرپوب د.
ً
تقریبر

اکن نوخ فحرلموکهوکتربونهج االدب چرپوفدهوووداو

اختیراوامگرنوقرااوگرفتهواست.واینوتصحیحوااوانتشرااتو

سخنوتهرانوداواادیبهشتو13۹۶وداودوومجلدوچرپوکردهو

است.وکتربوفرملو1122وصفحهواستو)جلدواول:وصو1-۴۰۸ووو

جلدودوم:وص11۲۲-۴۰۹(.

  

اعکرفااوشکهی

ترجمه:افکطمهاف ّکض
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)1۸۵۹-1۹3۲م(وداویینو حکیمونجموالغنعوخرنواامپ ایو

حرلوکهوطبیبوب د،وفریرووون یسندهونیزوب دوووم ادوت جهونّ ابرنو

ایرلتعواامپ اوقرااوگرفت.ونّ ابرنومستمریوبرایوویوتعیینوکردندو

وونّ ابواضریلعوخرنواووااوبهوکتربخرنۀودولتعوایرلتواضرواامپ او

آوادوووحکیمونجموالغنعوداوآنجروخدمرتویلمعوبسیرایوانجرمو

داد.واووبهوزبرنواریویربع،وفراسعووواادوو3۶وکتربویلمعوداو

یردگراو بهو ووطبعو ادبعو ترایخع،و دینع،و گ نرگ نو م ض یرتو

گذافتهواست.وبعضعوااوبروازینۀوخ دوبهوچرپواسرندهووومربقعو

ت سطوانتشرااتووومؤسسرتودیگروبهوچرپواسیدهوووچندوم ادو

اموبهوص اتونسخوخطعوم ج دواست،وکهویکعوازوآنهرودی انو

افعراوفراسعووواادویوویواستوکهوداوکتربخرنۀواضرو)فمراۀو

دواوینواادوو۵۴3(ونگهداایومعوف د.

حکیمونجموالغنعوبهویل موبالغعووودست اوزبرنومسلطوب د.ودوو

کتربوویوداویل مومذک اوفهرتوووجریگرهوویژهوایوبهودستو

آوادهواست:وبحرالفصاحت داویلموبالغتوکهوبهوزبرنواادوو

تألیفوفدهوووبرایواولینوبراوداوچرپخرنۀوسرواوقیصری،واامپ ا،و

منتشروفدهواستووونهج االدب دابراۀودست اوزبرنوفراسعوکهوبهو

زبرنوفراسعون فتهوفدهووونخستینوبراوداوچرپخرنۀون لکش ا،و

لکهن ،وداوسرلو1۹1۹موچرپوفدهواست،ووواکن نوبعدوازو۹۸وسرل،و

داوسرلو۲۰1۷م،وبروچرپوجدیدوداوایرانوجرنعوترزهوگرفتهواست.

نهج االدب، چنرنوکهوگفتهوفد،وکتربعواستومشتملوبروق ایدو

زبرنوفراسعوکهوبروپریۀوکتربواریواایجوصرشووونح ویربعون فتهو

فدهواست.واینوکتربوبهودووبخشوتقسیموفدهوکهوبخشواولو»داو

است.و گرفتهو نرمو نح «و یلمو »داو دومو بخشو وو ویلموصرش«و

بخِشواول،وخ دوبهوپنجو»برب«وتقسیمومعوف د،وکهونرموآنهروبهوترتیبو

چنینواست:وداوبیرنوفعل،وداوبیرنواسم،وداوبیرنوحرش،وداوبیرنو

حرکرتوووسکنرتوحروش،وداوآدابوامالووواسموخطوپراسع.و

بخِشودومونیزوفرملوسهو»جمله«واست:وداوبیرنوکلمه،وداوبیرنو

کالم،وداوبیرنوملحقرتوبهومفع لوووت ابعووومقدااتووومحذوفرت.

پسوازواینودووبخش،وبخشعوبهونرمو»خرتمةوالکترب«وآمدهو

استوکهومشتملوبرو56وصفحهواستوووداوآنوبهوم ض یرتو

متن یعوچ نواقسرموزبرنوفراسع،وکیفیتوزبرنوفراسعوووبیرنو

محروااتوایرانوووت اان،وحقیقتولغتوووذکروکتبولغتواینو

زبرن،وثب تولغتوبهوقیرسوووقرینۀوبیرنووضعوکلمرت،وتصرشو

تفریسوداوزبرنویربع،وتصرشوتفریسوداوالفرظواندیوووتهنیدو

پرداختهوفدهواست.وامۀواینومبرحثوبروجزئیرتوووف اادوبسیراو

ااائهوفدهوووداونتیجهونهج االدب داوزمینۀوق ایدوزبرنوفراسعو

فکلویکودائرةوالمعراشوااوبهوخ دوگرفتهواست.وحقیقتواینو

استوکهوخدمرتعوکهواالواندوووپرکسترنوداوزمینۀوق ایدوزبرنو

فراسعوووزبرنوفنرسعوانجرمودادهواند،واالوزبرنوبهوآنواندازهوانجرمو

ندادهواند.وافتخراومروآنواستوکهواولینوکتربودابراۀودست اوزبرنو

تألیفو فراسعو اص لو آنو وو فدهو ترلیفو قراهو فبهو داو فراسعو

و1۵۰وسرلوبعدو
ً
یبدالصمدوملترنعوداو1111او/1۷۰۰مواست.وتقریبر

ازوتألیفواینوکترب،ومیرزاوحبیبواصفهرنعو)1۸3۵–1۸۹3م(وبهواینو

م ض عوت جهوکردوووبهونگراشودست اوزبرنوفراسعوپرداخت.

نهج االدب داوسرلو1۹1۹موازوچرپخرنۀون لکش ا،وواقعوداو

لکهن ،وبروفی ۀوچرپوسنگعوازوچرپوداآمد.وکتبوچرپوسنگع،و دی انونجموالغنعواامپ ایوبهودستخطواووداوکتربخرنۀواضر،واامپ ا.
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ازولحرظوصحتومتنوووقرائتومسرئلوخرصوخ دوااودااند.ودکترو

ایرانو ادبیات  تاریخ  ازو اادوو ترجمۀو مقدمۀو داو اابرو داوودو

پروفس اوادواادوبراون،وجملهوایوبهوویومنس بودافتهواستوکهو

پروفس اوبراونوازوکتبوچرپواندیوبیزااوب دوووبعواحتیرطعوایو

ااوکهوداوچرپوکتبوداوچرپخرنۀون لکش اوبهوکراومعوافت،و

دفمنعوبرویلمومعودانست.وبندهوبرونظروپروفس اوبراونوم افقو

نیستمووومعتقدموفی ۀوچرپوکتربوداوچرپخرنۀون لکش اووودهوارو

چرپخرنۀودیگروااونمعوت انودفمنعوبرویلمودانست؛وبلکهوحقیقتو

آنواستوکهوذکروکتبوفرقعووویل موانسرنعوبدونواینوکتربواریو

قدیمعوبهوایچووجهوممکنونیستووواگروداوفبهوقراهوچرپخرنهواریو

سنگعوووقدیمعومرنندوآنونب د،وامروزومروآنومیراثویلمعوااوکهو

مت لعوآنواستیم،وندافتیم.وولعواینکهومعوگ یندوداوکتبوچرپو

است.و داستو و
ً
کرمال نمعوفد،و ایریتو متنو صحتو سنگعو

صحتوووداستعوکتربوبستگعوبهوکرتبوووسنگوسرزوچرپخرنهو

دافت.وداواینوکتبونهوتنهرونشرنهواروووحرکرتوداونظروگرفتهو

نمعوفد،وبلکهومتنوکتربوپرااگراشوبندیواموندافت.ومتنواینو

کتربواروپی ستهواست،ومرنندومنظ مهوایوداوبحروط یلوکهوبریدوبهو

خ اندنوآنوادامهوداید،واروجرونفسترنوگرفت،ومت قفومعوف ید.

کهوداوسرلو1۹1۹موداوچرپخرنۀومنشعو االدب  نهج  متنو

ن لکش اوچرپوفد،ودااایوتمرموآنونقریصعواستوکهوداویکو

چرپوسنگعووج دودااد.وتصحیحوجدیدواینوکتربوبرواسرسو

امرنوچرپ،وداوحرلعوکهونسخۀومؤلفواموداودسترسونبرفدووو

بدونواینکهوایچونسخهوبدلعوازوآنووج دودافتهوبرفد،وکرایوبسو

دف ااواستوووفقطوکسرنعومعوت انندودف اایوآنوااوداکوکنندوکهو

بروچنینوچرپواریعوسروکراودافتهواند.ودکترومشروایوداوتحقیقو

ونهج االدب امینوچرپون لکش اوااومدونظرودافتهووو
ِ
ووتصحیح

آنوااوبهوخ بعوااائهوکردهواست؛وگ یعوژندهوایوااوازوتنوکتربوبیرونو

آوادهوووخلعتوحریروبروآنوپ فرنیدهواست.وخالصۀوزحمرتعوکهو

ایشرنوداوتحقیقوووتدوینونهج االدب کشیده،وازواینوقرااواست:و

ا1 حروشونگرایوتمرمومتنوبرونرموافزااوwordوبهوخطونسخوااو.

خ دوانجرمودادهواست،وتروامکرنوایچوافتبراعوبرقعونمرند.

ا2 مقدمۀومفصلعونگرفتهواستوکهوفرملوزندگعونرمۀومشروحو.

حکیمونجموالغنعووومعرفعوآثراشواست.وداوذیلوآنوجدولعو

ازو3۶واثروم ج دوحکیمواامپ ایوکهوذکروآنهروااوداومآخذو

مختلفونشرنومعوداد،وتنظیموفدهواست.وبخشومهمواینو

مقدمه،وتحلیلوووتجزیۀونهج االدب وومحت یرتوآنواست.و

ا3 داومتن،وتصحیفرتوووافتبرارتوم ج دوداوچرپوسنگعو.

واصالحوکردهواست.و
ً
ااوقیرسر

ا4 مؤلفونهج االدب بیشوازوچهراازااوبیتویرومصراعوااو.

بهوین انونم نهوووفرادوآوادهواست،وکهوداوجریوخ دوحکمو

دی انوکرملعوااودااد.ومصححوداوص اتولزومواینوابیرتو

ااوبرومآخذوم ج دومقریسهوکردهووواگروسه وکتربتووویرو

تصحیفعوداوآنوب ده،واصالحوکردهواست.

ا5 اینوکتربوصدارواسمرءالرجرلودااد.وبرخعوازواینواسمرء،و.

خ اهوازوطرشومؤلفوووخ اهوازوجرنبوکرتبوچرپخرنه،و

بهوص اتوآفکرااوافتبرهوثبتوفدهواند.ومصححوصحتو

اسرمعوااوایریتوکردهووونم نۀوآنوااوداومقدمهوآوادهواست.و

بهوین انومثرلوداوچرپون لکش اونهج االدب،ونذاومحمدو

دال یوداواصلو»بداومحمدودال ی«واستوووآنچهووفرئعو

ملترنعوثبتوفدهواست،وداواصلو»دقرقعوبلیرنع«واست.و

ببینوتفروتواهوکزوکجرستوتروبهوکجر!

ا6 داونهجواالدبوم اادیوکهوکلمرتواادووبهوکراوافتهووویرو.

اسرمعوامرکنومحلعونقلوفدهواست،ونرآفنروب دنوآنوبرایو

یکومصححوایرانعوطبیععواست.ولذاوداوتمرمواینوم اادو

مصححوپسوازواایزنعوبرونگراندۀواینوسط ا،وضبطووداستو

ودیدهومیش دوکهومصححرنو
ً
آنوااوممکنوسرختهواست.ومعم ال

ایرانعوآثراوفبهوقراه،وداوضبطوایالمووولغرتومحلعودچراو

افتبرهومیش ندو؛وولعوخ فبخترنهوچرپوحرضرونهجواالدبو

ازوچنینوافتبرارتعویرایواست.

ا7 یبرااتویربعوااوداوص اتونیرزواصالحوکردهواست..

ا8 اسرمعو. است:و افزودهو کتربو برو فهرستو وو نمریهو فشو

افخرص،واسرمعوکتب،وفهرستوافعراو)مشتملوبرومصراعو

اولوبیشوازوچهراازااوبیت(،وفرانگوفراسعولغرتوووترکیبرتو

وو لغرتو فرانگو اادو،و یبرااتو فراسعو ترجمۀو اادو،و

ترکیبرتودف ااوفراسع.

بهونظروبندهودکترومشروایوبرواینوکراونهوتنهرواوحوحکیمو

نجموالغنعوخرنوااوخ فن دوکرده،وبلکهوبروقدافنرسعوازواثرو

حکیمواامپ ایوووتدوینون ینوبهوفی هوایوکهوداخ اوفأنوآنو

تعویلمعوبروگردنومروسرکنرنوفبهوقراهونهردهواستووومرو
ّ
ب ده،ومن

بهوخرطرواینوکراوبزاگوسپرسگزااوایشرنواستیم.


