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«آزادي» و «آزادي كردن»
جويا جهانبخش
به  كه  ــ  سياستنامه  آشناترش:  نامِ  به  يا  ــ  سيرالملوك 
زيرك  و  كاردان  وزير  قلِم  يادگارهاي  از  مشهور،  قول 
طوسي،  نظام الملك  خواجه  سلجوقيان،  سياستمدار  و 
است، اگرچه بارها به چاپ رسيده و چند روايت محّقق 
و مصّحح از آن به كتابخانة ادب پارسي پيشكش گرديده 
بسيار  گفت وگوخيز  و  تأمل برانگيز  مواضع  هنوز  است، 
بر  كه  عللي  به  شود.  بررسيده  و  كاويده  بايد  كه  دارد 
اين بنده معلوم نيست ــ و اي بسا فريبندگي نثر مرسل 
بعض  ــ  باشد  علل  آن  از  يكي  كتاب  اين  آسان نماي 
فضالي معاصر دربارة اين متِن تقريبًا هزارساله امعان نظر 
و تدقيق بسنده نمي فرمايند و بيش از آنچه مي شايد كار 

سياستنامه را سهل مي گيرند.
از  نمونه اي  كهن،1  كتاب  اين  تازة  نسبتًا  چاپ 
اين  در  رفت.  اشارت  بدان  كه  است  سهل انگاشتن 
متن...  صورِت  «درست ترين  تنها  نه  متأسفانه  چاپ 
مفاد  روشِن  و  ساده  تفهيِم  به  كه  توضيحي  هرگونه  با 
كتاب كمك مي كند» (ص 3) عرضه نشده است، پاره اي 
گاه  زيانبار،  شتابزدگي هاي  يا  مالل آور  سهل انگاري هاي 
اشاره  از  مي برد.  نيز  واپس  سيرالملوك  قرائت  در  را  ما 
به توضيح هاي الزمي كه نيامده، يا اظهارنظرهاي ناالزمي 
كه مجال طرح داده شده است درمي گذرم و همچنين ياد 
سهل انگاري هايي مانند ترجمة «عفا اهللا» را به «خدا نگه 
مي كنم».  باقي  ــ «در  قدما  قول  به  ــ   دارد» (ص 196) 
هم  تا  مي كنم  ياد  و  برگزيده ام  را  لغوي  نمونة  يك  تنها 
بعض  از  ــ  احتماالً  ــ  هم  و  باشد  پيشين  مدعاي  گواهِ 

خوانندگان آن متن كهن رفع  التباس نمايد.2

نظام الملك در سيرالملوك (ص 193) مي آورد: «مأمون 
خليفه روزي با نديمان خويش گفت: من دو امير حرس 
و  است  گردن زدن  شب  تا  بامداد  از  دو  هر  كار  و  دارم 
دست و پاي بريدن و چوب زدن و به زندان كردن، و مردمان 
را  يكي  و  مي كنند*  آزادي  و  مي ستايند  را  يكي  پيوسته 
نكوهند و چون نام او بشنوند لعنت كنند و پيوسته از او 
به گله باشند. ندانم كه سبب اين چيست؟ كسي بايستي 
كه مرا معلوم كردي، كه كارِ اين هر دو يكسان است، چرا 

مردمان يكي را آزادي مي كنند و از يكي گله؟» 
ـ كه ما يك ستاره  در موضِع «آزادي مي كنند» نخستـ 
ـ مصحح محترم چنين توضيح داده اند كه: «آزادي  نهاديم ـ 
مي كنند، يعني از او احساس آسايش دارند، نمي ترسند» 

(ص 193، هامش).
مي نويسم: در اينكه اين توضيح نادرست است ترديدي 
نيست و عن قريب يادآوري مي كنم كه «آزادي كردن» در 
كاربرد  و  است  ثناخواني  و  سپاسگزاري  معناي  به  اينجا 
اين تعبير در اين معنا در متوِن آن روزگاران امِر ناآشنايي 
نيست. عجب آن است كه مصحح چگونه چنان معناي 
به  و  «لعل»  و  «ليت»  بي هيچ  را  غريبي  من عندي  تأويلِي 

ضرس قاطع به قلم آورده است!
«آزادي» و «آزادي كردن» به معناي شكر و شكرگفتن 
و سپاس و حق شناسي و مدح و ثنا، در واژه نامه هاي قديم 
(ذيِل  دهخدا  لغتنامة  در  مي شود.  ديده  پارسي  جديد  و 
مدخل «آزادي») ــ با گفتاورد از اوبهي ــ بدين معاني 
اشاره شده و شواهدي از ترجمة تاريخ طبري و فردوسي 

و خاقاني و ظهير فاريابي بر اين معاني آمده است.
در فرهنگ فارسِي معين (1/ 46) پاره اي از اين معاني 
ياد شده و در برهان قاطع نيز (چاپ معين، 1/ 35) بعِض 
اين معاني آمده است. واژة كليدي يادشده، يعني «آزادي»، 
گفت وگو، در مثنوي هم كه خود  به همين معناِي موردِ 

مصحح سيرالملوك چاپ كرده اند هست.

سيرالملوك، ابوعلي حسن بن علي طوسي نظام الملك، بازشناسي،   .1
نقد و تحليل، ويرايش متن و توضيحات و فهرست ها از محمد 

استعالمي، چاپ اول، تهران، زّوار، 1385ش.
مقارن تسويد اين يادداشت، نقدي نكته سنجانه بر چاپ پيشگفتة   .2
سيرالملوك انتشار يافت (جهان كتاب، ش 222ـ  223، صص 7ـ 
9، به قلم محمدافشين وفايي) كه نكات ديگري از اين ويراست 

را به محك نقد آشنا ساخته است. 
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چون به آزادي نبوت هادي است 
مؤمنان را ز انبيا آزادي است

(مثنوي، تصحيح استعالمي، زّوار، 4/6، بيت: 4555)
البته مصحح محترم دربارة اين بيت توضيحاتي مرقوم 
فرموده اند (نك: همان 449/6)؛ ولي صريح و درست آنكه 

آزادي در مصراع دوم، به معناي شكر و سپاس است.
شگفت آنكه در نثر و شرح مثنوي شريف گولپينارلي 
معنوي   مثنوي  جامع  شرح  و  سبحاني، 564/6)  (ترجمة 
كريم زماني (1162/6) هم بدين دقيقه و معناي لغوي كهن 
توجهي نشده است؛ و شگفت تر اينكه استاد جالل الدين 
هوش ربا)  دز  (داستان  مولوي  مثنوي  تفسير  در  همايي 
ذيل اين بيت (ص 181) هيچ توضيح يا تنبيه يا تذكاري 
نياورده است؛ حال آنكه واژة «آزادي» در مصراع دوم اين 

بيت، بي گمان توضيح دادني است.
سخِن مولوي با توجه به معناي مهجور و كهن «آزادي» 
در مصراع دوم روشن مي شود: «چون پيامبران مردمان را 
سپاس  را  پيامبران  مؤمنان  مي شوند،  رهنمون  آزادي  به 
 مي گزارند و آفرين مي خوانند.» بازگرديم به سيرالملوك.

گويا َعويصة عبارِت سيرالملوك در سال هاي آغازين 
بزرگاني  روزگار  در  يعني  ايران،  جديد  متن پژوهي  عمر 
چون عالمه محمد قزويني و عباس اقبال آشتياني سربسته 
و ناگشوده بوده است، زيرا در سياستنامه اي كه به اهتمام 
و  يادداشت ها  و  حواشي  «با  چهاردهي  مدرسي  مرتضي 
چاپ  قزويني»  محمد  فقيد  عالمة  تصحيح  و  اشارات 
گرديده (تهران، طهوري، 1334ش)، در موضع مورد بحث 
از كتاب (ص 142) راّده اي گذاشته شده و در هامش يك 
«عالمت سؤال» چاپ نهاده اند. از مقدمة مصحح كتاب، 
كه  مي رسد  نظر  به  چنين  چهاردهي،  مدرسي  مرتضي 
استفهام يادشده از يادداشت هاي عالمة قزويني است كه 
اين طبع را بدان آراسته اند؛ و بر اين بنياد پيداست كه آن 
فقيد را در معناي «آزادي» ابهامي بوده است. در سياستنامة 
ويراستة عباس اقبال آشتياني (چاپ دوم، تهران، اساطير، 
1369ش) در عبارت محل گفت وگو (ص 169) به جاي 

ضبط  مي كنند»  «دعا  مورد،  دو  هر  مي كنند»،  در  «آزادي 
و  ديرينگي  و  اهميت  ملتفت  نيز  اقبال  احتماالً  و  شده 
اي  و  بوده  نشده  «آزادي كردن»  روشن  و  درست  معناي 
بسا ضبط «آزادي مي كنند» را مصّحف و محّرف و فاقد 

معناي صحيح پنداشته بوده است.
لغوي  دقيقة  به  سيرالملوك  مصححان  پسان تر 
در  دارك  هيوبرت  چنانكه  يافتند؛  تفّطن  «آزادي كردن» 
سيرالملوك ويراستة خويش (چ 7، 1383ش، ص 346)، 
كرده  معنا  «ستايش كردن»  را  «آزادي كردن»  واژه نامه  در 
(و البته شمارة صفحة ارجاعي در آنجا به نادرست 189 
چاپ شده كه صواب آن 182 است)؛ و جعفر شعار نيز 
در ويراست خود از همان كتاب ــ با عنوان سياستنامه 
(سيرالملوك) ــ در واژه نامه (چ 4، 1370ش، ص 296)،  

«آزادي» را «سپاس و حق شناسي» معنا كرده است.
پارسي  قديم  متون  در  كه  تتبعي  با  ديگر،  اكنون 
و  «آزادي»  كاربرد  دربارة  ترديدي  و  شبهه  است،  رفته 
است؛  نمانده  برجاي  پيشگفته،  معناِي  در  «آزادي كردن» 
اين واژه در ترجمه هاي قديم قرآن كريم  به ويژه كاربردِ 
فرهنگ  نك:  نمونه،  (براي  پارسي  كهن  تفسيرنامه هاي 
عتيق  ابوبكر  تفسير  بر  مبتني  قرآن  قصه هاي  و  ترجمه 
مشهد،  اول،  چاپ  صباغيان،  محمدجاويد  نيشابوري، 
 1368 رضوي،  قدس  آستان  انتشارات  و  چاپ  مؤسسة 
محمدجعفر  نظارت  با  قرآني،  فرهنگنامة  40؛  ص  ش، 
اسالمي  پژوهش هاي  بنياد  مشهد:  دوم،  چاپ  ياحقي، 
آستان قدس رضوي، 1377ش، 671/2) روشني ويژه اي 

بر اين كاربرد و معناي آن افكنده است.
در اين زمينه سخن را دراز نمي كنم و براي توضيح 
«آزادي»  براي  از  متعدد  گواه هاي  و  فراوان  ارجاعات  و 
علي  درازدامِن  تعليقة  به  را  خوانندگان  و «آزادي كردن»، 
مي گردم  رهنمون  پاك  قرآن  تفسير  از  عبارتي  بر  رواقي 
(نك: تفسير قرآن پاك، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

انساني، 1383ش، صص 143ـ144).
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حقوق عرفي مصححان
خشكبيجار: كوشيار گيل
محمد بن  عبداهللا بن  ارشاد  كتاب  نوشاهي،  عارف  دكتر 
ششم  سدة  اوايل  در  نوشته شده  نسفي  قالنسي  ابي بكر 
هجري را با در اختيار داشتن دو نسخه، يكي به شمارة 
و  سال 900ق،  مورخ  استانبول  سليمانية  كتابخانة   1664
ديگري نسخة شمارة 492 آرشيو ملي پاكستان مورخ سال 
آگاه  به خوبي  نوشاهي  كرد.  منتشر  و  تصحيح  1022ق، 
دست كم  او،  استفادة  مورد  نسخه هاي  بر  عالوه  كه  بود 
پيشتر  كه  دارد  وجود  چين  كشور  در  ديگر  نسخة  شش 
دسترسي  بدانها  ايراني  برجستة  پژوهشگران  از  تن  چند 
داشته و توصيفشان كرده اند: محمدجواد شريعت، مظفر 
بختيار، محمدتقي دانش پژوه، و ايرج افشار، چهار ايراني 
خوشبختي بودند كه نسخه هاي چيني را به تفاريق ديده 
و فرصت بررسي آنها را يافته اند. هر چهار نفر به قدمت 
به  استناد  (با  ظاهراً  اما  كرده،  اشاره  نسخه ها  اهميت  و 
به  نسخه ها  اين  از  كتابتي  تاريخ  هيچ  نوشاهي)  مقدمة 
سدة   از  دو  نسخة  بي تاريخ،  يك  نسخة  نداده اند.  دست 
و  پنج  و  چهار  و  سه  نسخه هاي  و  هجري،  دوازدهم 
هشتادوسه  صفحات  («مقدمه»،  بي مشخصات!  شش 
بررسي كنندگان  گزارش  از  نقل  به  هشتاد و هشت،  تا 
كهن  نسخة  اين  جالب  زواياي  از  هم  اين  نسخه ها). 
است. تمام تالش نوشاهي براي دستيابي به آن نسخه ها 
تا زمان چاپ كتاب ناموفق مانده است. زماني كه در حال 
تصحيح ارشاد بود، نامه اي به دكتر مظفر بختيار نوشت و 

اين گونه پاسخ گرفت:
است،  شده  معرفي  بررسي نامه  در  كه  «نسخه هايي 
نسخه هايي است كه تا پيش از سال 1994 شناسايي شده 
و  بودم  چين  در  مدت ها  من  هم  تاريخ  آن  از  بعد  بود. 
كار بررسي و شناخت نسخه ها را تكميل مي نمودم و در 
طي اين مدت نسخه هاي ارزشمند ديگري هم از ارشاد 
حتي  و  نشده  شناسانده  هنوز  قطعًا  كه  ــ  شد  شناخته 
تعداد و قدمت آنها را هم نمي دانيم ــ كه بعضي از آنها 
از معتبرترين نسخه هاي كتاب به شمار مي آيند. سه چهار 
موجود  مجموعه هاي  و  كتابخانه ها  در  هم  ديگر  نسخة 
مورد  نسخه هاي  جمله  [از  شده  پيدا  كشورها  ساير  در 
لحاظ  از  البته  كه  نويسنده)]  (افزودة  نوشاهي  تصحيح 

اصالت و اعتبار قابل مقايسه با نسخه هاي چين نيست» 
(«مقدمه»، صفحة هشتادوهشت).

استاد  دان  اي  وانگ  دكتر  خانم  طريق  از  نوشاهي 
فارسي بخش زبان هاي شرقي دانشگاه پكن و البته شاگرد 
دكتر مظفر بختيار (تأكيد از نويسنده اين يادداشت است) 
عكس نسخه هاي چين را درخواست كرده بود، اما موفق 
به دريافت نشد («مقدمه»، صفحة هشتادوهشت، زيرنويس 
3). حتي در ديدار خصوصي با دكتر مظفر بختيار هم از 
ايشان شنيدند: «سه نسخة چين را استنساخ كرده و اكنون 

به كمك يكي از شاگردان مشغول مقابله اند.»

نسخه هاي  بختيار،  دكتر  با  ديدار  روز  در  البته  و 
نوشاهي  دكتر  و  نبود  دسترس  در  ايشان  استنساخ شدة 
شود  واقف  آنها  اماليي  و  زباني  چگونگي  بر  نتوانست 
(همانجا). دكتر عارف نوشاهي سرانجام و بناچار رضايت 
داد تا بدون ديدن عكس و يا متن استنساخ شدة نسخه هاي 
او  به  بايد  كه  كند  منتشر  را  خود  تصحيحي  متن  چيني، 

تبريك گفت.
اين حق هر مصححي است كه تا زمان انتشار نسخه اي 
خطي، مشخصات نسخه هاي اصل و بدل خود را پنهان 
نگه  دارد و به رقيبان نشان ندهد، اما رقيبان هم حق دارند 
نسخة خود را منتشر كنند و منتظر دوستان نشوند. نسخة 
مصّحح دكتر بختيار (و شايد ديگران) را هم پس از انتشار 
خواهيم ديد و به ارزش و قدمت آنها پي خواهيم برد. آن 
زمان مي توان دومين يادداشت را هم نوشت و به نتيجه اي 

بهتر دربارة كتاب رسيد.
Kooshyaregil @ yahoo.com
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گنجينة سماكو: يادداشتي قديمي
محسن جعفري مذهب
كتاب ها،  كتاب  بلغارستان  صوفية  در   2002 سال  در 
كتابخانه ها و آرشيوهاي سماكو به كوشش خانم استويانكا 
كندرووا، با همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 

ايران انتشار يافت.
سماكو Samoko كه در دورة اشغال به دست عثمانيان 
«صماقو» نام داشت، از شهرهاي مسلمان نشين بلغارستان 
است كه پس از تصرف عثمانيان به واسطة اسالم آوردن 
كانون هاي  از  يكي  عثماني،  تركان  مهاجرت  و  بلغارها 
و  مساجد  و  مدارس  در  شد.  بلغارستان  در  مسلمانان 
همة  مانند  عثماني،  در  دورة  شهر  اين  كتابخانه هاي 
شهرهاي اسالمي، كتاب هاي فراواني وقف شد و اوقاف 
زيادي براي حفظ و ترويج و تكثير آن از سوي خيّران 

تدارك ديده شد.
دولت  تسلط  و  سويي  از  عثماني  دولت  سقوط 
را  اسالمي  نفيس  گنجينة  اين  دگر،  سوي  از  كمونيستي 
آنچه  داد.  نابودي  پيام  شرقي  اروپاي  نقاط  ديگر  همانند 

اكنون در سماكو مانده، مشتي از خروار است.
در  اما  است،  ستودني  بسيار  كندرووا  خانم  كوشش 
اين كتاب جاي خالي زبان فارسي در اين كتابخانه قابل 
فراواني  نقش  فارسي  زبان  كه  مي دانيم  نيست.  گذشت 

در اشاعة اسالم در بالكان داشت و مي دانيم كه با سقوط 
امپراتوري عثماني، بلغارها و ديگر اسالوهاي جنوبي، در 
كتاب هاي  همة  كور،  ترك ستيزي  و  اسالم ستيزي  ادامة 
پاكسازي  مساجد  و  مدارس  و  كتابخانه ها  از  را  اسالمي 
كردند. اما حتي آن اندك كتاب فارسي و آثار ايراني نيز 
مورد غضب و چشم پوشي  عمداً  نيامده و بلكه  به چشم 
بينيم. قرار گرفتند. نمونة خوبي از آن را در اين كتاب مي 
از جملة واقفان كتاب در اين شهر عمرآغا پاسبان زاده 
است كه فهرست كتاب هاي وقفي او در همين كتاب (ص 
172) آمده و مهر وقف او و عضو ديگري از خانواده اش 
با سجع «وقف هذا الكتاب عمرآغا المشهور پاسبان زاده» 
پاشا»  عثمان  سيد  پاسبان زاده  والدة  رقيه خاتون  «وقف  و 
در صفحة 221 آمده، و با كمال تعجب، هم در زير همان 
صفحه و هم در زير اين مهرها با حروف سيريلي آمده 
«پاسبان اوغلي»، و فهرست نويس رعايت امانت در نقل 

مطالب نكرده است.
بغداد  دانة  كه  افتادم  كاظمين  كبوتر  معرف  مثل  ياد 
ناگفته  البته  مي نشست.  كاظمين  گنبد  بر  و  مي خورد 
نبايد گذاشت كه در كتاب شاهكارهايي از كتابخانه هاي 
عثماني در بلغارستان در سده هاي 18 و 19 ميالدي كه در 
سال 1999م/ 1378ش از سوي كتابخانة ملي بلغارستان 
و بدون ياري رايزني فرهنگي ايران به چاپ رسيد، مهرها 

درست و با نام «پاسبان زاده» منتشر شده بود.

پايگاه ها  اين  در  مكتوب،  ميراث  پايگاه  بر  عالوه  را  ميراث  آينة  فصلنامة  كامل  متن 

مي توان يافت:

http://www.islamicdatabank.com/farsi/f_default.asp

http://isc.qsm.ac.il/fharis/index.htm

http://isc.qsm.ac.il/fharis/fr-011.htm


