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قانون شاهنشاهى، حكيم ادريس بن حسام الدين بدليسى 
آرانى،   مسعود  عبداهللا  تصحيح  به  (درگذشتة 926ق)، 

174ص، 1387ش. 
از  926ق)  (م  بدليسى  الدين  حسام  ادريس بن  حكيم 
معاريف منشيان و مورخان اواخر سدة نهم و اوايل سدة 
دهم هجرى است. ابتدا وى از نويسندگان دربار سلطان 
يعقوب آق قويونلو بود و در استيالى اسماعيل صفوى بر 
آذربايجان از بيم جان به خاك عثمانى و دستگاه سلطان 
بايزيد پناه برد و پس از او در دربار سلطان سليم اول به 

حرمت و مكانت تمام روزگار گذراند. 

از تأليفات متعدد و متنوعى كه در علوم ادبى، تاريخ نگارى، 
كالم و حكمت و عرفان از وى به يادگار مانده است، منزلت 
مى شود.  دانسته  به خوبى  او  نويسندگى  قدرت  و  علمى 
شاهنشاهى  قانون  ناشناختة  كتاب  همين  او  آثار  از  يكى 

است كه خود آن را «دستورنامة شاهان» شمرده است. اين 
كتاب داراى يك مقدمه و چهار مقصد است. نثر مسجع و 
مزين و استوار مؤلف كه با آيات قرآنى، احاديث نبوى و 
اشعار و امثال فارسى و عربى همراه است، از نمونه هاى 

خوب آثار آن عهد به شمار مى رود.
موزة  يكى نسخة  دو نسخه،  از  استفاده  با  كتاب  اين 
سليمانية  كتابخانة  نسخة  ديگرى  و  اسالم  و  ترك  آثار 

استانبول، تصحيح شده است.

برزونامه، سروده شمس الدين محمد كوسج، به تصحيح 
اكبر نحوى،385ص، 1387ش. 

برزونامه سرگذشت برزو پسر سهراب است كه پس از 
مرگ سهراب از شهرو زاده مى شود و در جوانى بى آنكه 
سپاهى  با  افراسياب  تحريك  به  باشد  آگاه  خود  نژاد  به 
گران به ايران مى آيد و با نياى خود، رستم، نبرد مى كند. 
و  مى شود  شناخته  نژادش  نبردها  از  يكى  در  سرانجام 
برزونامه  مى انجامد.  دوستى  و  صلح  به  ستيز  و  جنگ 
را  يكى  كه  است  بوده  جداگانه  منظومة  دو  اصل  در 
شاعرى به نام شمس الدين محمد كوسج در حدود قرن 
قرن  در  عطايى  تلخص  با  شاعرى  را  ديگرى  و  هشتم 
يكديگر  به  را  منظومه  دو  اين  شخصى  سروده اند.  دهم 
پيوند داده و منظومه اى بزرگ مشتمل بر حدود 33000 
بيت فراهم آورده است. آنچه در اين كتاب ارائه گرديده 
است، متن كامل بخش كهن داستان است كه بر پاية پنج 

دستنويس تصحيح شده است.
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على بن  محمدبن  ابوسعيد  روضة المجلس،  و  نزهة النفس 
بهداد،  رمضان  تصحيح  و  تحقيق  العراقى،  عبداهللا 

529ص، 1387ش. 

عربى  امثال  در  است  كتابى  روضة المجلس  و  نزهة النفس 
تأليف محمدبن على بن عبداهللا عراقى از دانشمندان سدة 
امثال  از  شمارى  دربارة  را  كتاب  اين  او  هجرى.  ششم 
روزگار  تا  عرب  عامى  مردم  زبان  در  كه  نوشته  عربى 
بوده  شده  معنوى  يا  لفظى  تحريف  دچار  مؤلف،  حيات 
درست  معناى  و  صحيح  ضبط  نخست  نويسنده،  است. 
به  سپس  و  كرده  ذكر  را  آنها  كاربرد  چگونگى  و  امثال 

خطاى عامة مردم دربارة آنها اشاره نموده است.
اختصاص  شده  تحريف  امثال  به  تنها  نزهة االنفس 
ندارد، و در آن شمارى از واژه هاى دشوار زبان عربى هم 
شرح شده است و عبارات و مضامين حكمت آميزى را 

نيز دربر گرفته است.
اين اثر بر اساس نسخة خطى كاملى كه تاريخ كتابت 
آن سال 590ق است، تصحيح شده و همراه با نمايه هاى 

گوناگون در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است.

رستم نامه (داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست 
امام على (ع) به انضمام معجزنامة موالى متقيان)، اثر 
سراينده اى ناشناس، به كوشش سجاد آيدنلو، 118ص، 

1387ش. 
رستم نامه منظومه اى است در دو بخش. قسمت نخست، 
داستان عاميانة مسلمان شدن رستم به دست حضرت على 

(ع) است كه در 385 بيت و در قالب مثنوى سروده شده 
شده،  ناميده  متقيان»  موالى  «معجزنامة  كه  دوم  بخش  و 
داستان يكى از كرامات امام على (ع) در 281 بيت است. 
قرينه اى،  به  آن  نظم  زمان  و  ناشناخته  منظومه  سرايندة 
پس از سال 1038ق و در روزگار صفويان است. مأخذ 
داستان بخش نخست آن شفاهى است و ناظم آن را در 

شهر نجف شنيده بوده است. 

از اين منظومه ظاهراً تنها يك نسخه در كتابخانة مركزى 
به  نزديك  كه  دارد  وجود  تهران  دانشگاه  اسناد  مركز  و 
سالهاى سرايش آن كتابت شده است. اهميت اين منظومه 
در موضوع بخش نخست آن است كه تحليلهاى گوناگون 
تاريخى، جامعه شناختى و روانشناسانه را برمى تابد و براى 
مردمى/  روايت  متعدد  گزارشهاى  از  يكى  بار  نخستين 
شفاهى «رويارويى و نبرد رستم و امام على (ع)» را وارد 

قلمرو ادب رسمى فارسى كرده است.

تحفة العراقين (ختم الغرائب)، سرودة خاقانى شروانى، به 
كوشش على  صفرى آق قلعه، 894ص، 1388ش. 

هجري  ششم  سدة  نام آور  شاعران  از  شرواني  خاقاني 
ادب  در  سرايندگان  تأثيرگذارترين  از  يكى  و  قمري 

فارسي است.
مانده  جاي  بر  مستقل  نوشتة  سه  شرواني  خاقاني  از 
است. يكي «منشآت» وي كه شامل نامه هاي ارسالي او به 
بزرگان آن روزگار و افراد خانواده اش بوده و نموداري از 
شيوة نثر او مي باشد. اثر بعدي «ديوان» او است كه شامل 
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وي  سروده هاي  انواع  ديگر  و  رباعيها  غزلها،  قصيده ها، 
كتاب  كه  مي باشد  تحفةالعراقين  منظومة  سوم،  اثر  است. 
فراهم  آن  روي  بر  پژوهش  و  تصحيح  قصد  به  حاضر 

آمده است.
تحفةالعراقين داراي بيش از 3100 بيت است و در سال 
551 ق به جمال الدين موصلي (وزير يكي از فرماندهان 
محلي شام و موصل) پيشكش شده است. شواهِد موجود 
سالهاي  ميان  را  منظومه  اين  خاقاني  كه  مي دهد  نشان 
548 تا 551 ق سروده است. از جملة اين شواهد، اشارة 
خاقاني به سفر ناموفقي است كه براي مالقات با محمدبن 
محمود ــ پادشاه سلجوقي ــ انجام داده است. مي دانيم 
كه اين پادشاه در سال 548 ق به سلطنت رسيده است؛ 
بنابراين تاريخ سرودن تحفةالعراقين بايد پس از اين سال 

باشد.

همين  توصيف  با  را  تحفةالعراقين  منظومة  خاقاني 
سفري آغاز كرده و آنچنان كه خود وي گفته است، در 
اين سفر موفق به ديدار پادشاه سلجوقي نشد و ناگزير به 
شروان بازگشت. وي در همان زمان قصد سفر حج را نيز 
داشت كه اين سفر نيز محقق نشد و لذا او تحفةالعراقين 

را سرود و در خالِل آن، سفري خيالي را براي «خورشيد» 
ترتيب داد و به جاي خودش ــ كه ناكام مانده بود ــ 
«خورشيد» را راهي مناطق و شهرهايي چون عراق، بغداد، 
آرزوي  ذكر  به  بهانه  اين  با  و  كرده  مدينه  و  مكه  كوفه، 
پرداخت.  مقدس  اماكن  و  شهرها  اين  ديدار  براي  خود 
او در اين ميان، به مدح برخي از بزرگان اين سرزمينها 

پرداخته است.
خاقاني براي اين كار خورشيد را مخاطب قرار داده 
او  با  كردن  دل  درد  به   ، خورشيد  با  گفتگو  بهانة  به  و 
پرداخته است. در ضمن اين گفتگوها، اطالعات تاريخي 
زندگي  دربارة  به خصوص  ــ  را  سودمندي  اجتماعي  و 
جاي  در  شايد  كه  است  كرده  درج  ــ  خود  خانوادگي 

ديگر نشاني از آنها به دست نيايد.
خاقاني از سرايندگاني است كه با علوم ادبي روزگار 
خود آشنا بود و به همين دليل گسترة واژه ها و اصطالحاتي 
كه در نوشته ها و اشعارش به كار برده بسيار وسيع است. 
وي آداب دبيري و رسوم اداري آن روزگار را نيز به خوبي 
مي دانسته و چنانكه در مقدمة فارسي همين پژوهش اشاره 
شده است، نزدِ شروانشاه (پادشاه شروان) به شغل دبيري 
نيز اشتغال داشته است. حتي در جايي از ديوانش اشاره 
مي كند كه خليفة بغداد از وي خواسته است تا به شغل 

دبيري او بپردازد و خاقاني اين كار را نپذيرفته است.
دانسته هاي  بسياري  از  آگاهي  دبيري،  شغل  الزمة 
اجتماعي و مدني آن روزگار و شيوه هاي اداري رايج در آن 
روزگار است. خاقاني عالوه بر احاطه بر اين موضوعات، 
بسياري از دانسته هاي خود را در شعرهايش به كار برده 
است و به همين دليل شعر او از جملة شعرهاي دشوار در 
ادب فارسي به شمار مي آيد. به همين خاطر در پژوهش 
حاضر تالش شده است تا ضمن ارائة يك متن تصحيح 

شده، دشواريهاي متن نيز گشوده شود.
تصحيح حاضر بر پاية سه نسخة خطي از دستنويسهاي 
تحفةالعراقين و با استفاده از تصحيح دكتر يحيي قريب ــ 

كه در سال 1330 ش منتشر شده ــ فراهم آمده است.


