
دورة دوم، سال سوم، شمارة 34، مرداد و شهريور 41388

گزارش و تصوير از روسيۀ 
يكصد و شصت سال پيش

سيد علی آل داود
ادوار  در  است.  سفرنامه نويسی  رواج  عصر  قاجار  دورۀ 
قبل، از آغاز گسترش زبان فارسی در قرن سوم هجری تا 
روزگار پادشاهی فتحعلی شاه قاجار، سفرنامه ها و گزارش 
سفرهايی كه ايرانيان و فارسی زبانان نوشته اند، اندک شمار 
است و شايد به تعداد انگشتان دست هم نرسد، اما از عصر 
فتحعلی شاه به بعد و به خصوص پس از آشنايی ايرانيان 
غربيها  كه  نكته  اين  و  اروپاييها  سفرنامه نويسی  شيوۀ  با 
طوالنی  سفرهای  از  پس  كه  می دانسته اند  ملزم  را  خود 
به شرق، گزارش مبسوط آن  را به صورت كتاب عرضه 
دارند، ايرانيها و به خصوص صاحبان انديشه و فرهنگ، 
به تدريج پی  بردند كه نگارش و تدوين يادداشتهای سفر 
امری ضروری و مفيد و الزم است و كسان زيادی رغبت 

به مطالعۀ آن دارند.
سفرنامه های برجای مانده از عصر قاجار فراوان است 
و شايد بتوان سفرنامه نويسان اين عصر را در سه گروه 

متفاوت جای داد:
1. گروه اول كسانی كه يادداشتهای سفر خود به داخل 
ديوان  كاركنان  بيشتر  افراد  اين  نگاشته اند.  را  كشور 
را  خود  رسمی  سفرهای  گزارش  و  بوده  دولت  و 
گزارش  يا  مفيد  و  انتقادی  نكتۀ  متضمن  و  نوشته 
كه  معدودی  لكن  نيست.  نواحی  آن  مردمان  احوال 
سفر رسمی نداشته اند، سفرنامه های خوبی از خود بر 
جای گذاشته اند، از جملۀ اين آثار معدود می توان به 
سفرنامه داخل كشور حاج سياح محالتی اشاره كرد 

نگارش  برای  و  است  پرفايده  و  خواندنی  متنی  كه 
تاريخ اجتماعی و مطالعۀ شيوۀ زندگی مردم ايران در 
قرن سيزدهم متضمن فوايد بسيار است. اين سفرنامه 

يك  بار پيش از انقالب به طبع رسيده است.
2. گروه دوم، سفرنامه های مكه و مدينه و عتبات عاليات 
است. نويسندگان عمومًا شخصيتهای سياسی و ادبی 
بوده اند كه توفيق زيارت يافته و يادداشتهای خود را 

اكثر به نثر و بعضًا به نظم تنظيم كرده اند.
3. گروه سوم، سفرنامۀ كسانی است كه به غرب يا هند و 
روسيه رفته اند. طبعًا نويسندگان اين گونه سفرنامه ها، 
و  تمدن  با  آشنايان  و  روشنفكران  شمار  در  بيشتر 
فرهنگ اروپايی بوده و آثارشان هر چند در مقايسه با 
سفرنامه نويسان اروپايی از غنای كمتر برخوردار است، 
ليكن با توجه به آنكه مسائل را از ديدگاه يك ايرانی 
كه برای نخستين بار به غرب سفر كرده می ديده اند 

حاوی نكات و اطالعات مفيد و ارزنده است.

يكی از متون سفرنامه ای عصر قاجار «سفرنامۀ روسيۀ» 
محمدمهدی همدانی منشی و دبير ميرزا احمدخان نوائی 

صفحۀ اول سفرنامۀ روسيه نسخۀ خطی مجلس
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دريابيگی ملقب به عميدالملك نايب  ايشيك آقاسی باشی 
حاوی  مزبور  متن  است،  دربار)  تشريفات  ادارۀ  (معاون 
يادداشتها و آگاهيهای اين دبير و رئيس متبوع او از كشور 
اين  است.  آن  شهرهای  و  قفقاز  خصوص  به  و  روسيه 
كتابخانۀ  در  آن  منحصربه فرد  خطی  نسخۀ  كه  سفرنامه 
نوشته هايی  معدود  از  يكی  می شود  نگهداری  مجلس 
خود  شمالی  مقتدر  همسايۀ  باب  در  ايرانيان  كه  است 
به  1264ق  سال  در  نوائی  احمدخان  ميرزا  نگاشته اند. 
عنوان كارپرداز ايران در تفليس از سوی ميرزا تقی خان 
انديشه  محصول  كه  او  سفرنامۀ  شد.  منصوب  اميركبير 
حاوی  است  همدانی  محمدمهدی  وی  منشی  تتبعات  و 
اطالعات مفيدی در باب روسيۀ قرن نوزدهم و همراه با 
جايی  شش تصوير است. چون اين سفرنامه تاكنون در 
حتی در فهارس كتابخانۀ مجلس معرفی نشده و متن آن 
نيز به چاپ نرسيده، در اينجا نخست به معرفی نويسنده 
و سپس به توصيف نسخۀ خطی منحصر آن می پردازيم.

نوائی  احمدخان  ميرزا  دريابيگی.  نوائی  احمدخان 
دريا بيگی نايب ايشيك آقاسی باشی پسر بزرگ جعفرقلی 
خان پسر چراغ علی خان از اهالی قريۀ نوای مازندران و 
موجود  منابع  در  بود.  دريابيگی  و  عميدالملك  به  ملقب 
دورۀ قاجار در باب سال تولد، دوران كودكی و نوجوانی 
منابع  در  او  نام  كه  نخستين بار  نمی يابيم.  اطالعی  او 
آخرين  1263ق  سال  حوادث  به  مربوط  می شود  ديده 
هنگامی  و  سال  اين  در  است.  محمدشاه  پادشاهی  سال 
سر  به  تبريز  در  وليعهد  عنوان  به  ميرزا  ناصرالدين  كه 
می برد شورش بزرگی در شهر به وجود آمد. مسلمانان و 
ارمنيها درگير شدند و نزديك بود غائلۀ بزرگی به وجود 

خوابيد  فتنه  نصيرالملك  وساطت  با  سرانجام  ليكن  آيد، 
نوائی  احمدخان  ميرزا  تهران  از  يافت.  پايان  شورش  و 
مأمور شد به تبريز رفته و در باب منشأ و علت ايجاد اين 

درگيريها تحقيق كرده و نتيجه را به تهران ارسال كند.1

مأموريت ديگر احمدخان، پايان دادن به درگيريها بين 
مردم زنجان و حاكم آن شهر علی اشرف  خان ماكوئی بود. 
اين شخص كه در اواخر عصر محمدشاه حاكم زنجان بود 
مبادرت به كار ناشايستی كرد كه در نتيجۀ آن مردم شهر 
بر او شوريده و دارالحكومه را محاصره كردند. سرانجام 
حاكم به دست شورشيان گرفتار شد. چون بيم كشته شدنش 
می رفت، گروهی از عقالی قوم او را به بيرون شهر فرار 
دادند. محمدشاه احمدخان نوائی را مأمور كرد به زنجان 
برود و دربارۀ حاكم و علت شورش مردم تحقيق كند و 
ضمنًا علی اشرف خان را به تهران اعزام دارد. احمدخان به 
زنجان رفت و گزارش به مقّصری حاكم داد و مردم را از 
تقصير مبّرا دانست و گفت اگر كسی سزاوار كيفر است 
بايد همه را مجازات كرد و با اين تدبير مردم شهر را از 

كيفر دادن به سالمت رهانيد.2
ناصرالدين  و  درگذشت  محمدشاه  1264ق  سال  در 

1. ناسخ التواريخ (قاجاريه)، ج 2، ص 908.

2. ناسخ التواريخ (قاجاريه)، ج 2، ص 914.

جنگ قشون روس با اهالی داغستان

نقشۀ ميدان تفليس
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تهران،  به  جديد  شاه  سفر  هنگام  رسيد.  پادشاهی  به  شاه 
احمدخان كه در تبريز به سر می برد مأمور شد كه پيشاپيش 
اردوی شاهی از تبريز به سوی تهران حركت كند و در هر 
منزل علف و آذوقۀ سواره و پياده را آماده سازد و سپاه 
خمسه را نيز حاضر كند تا بعد از ورود شاه به زنجان همراه 
اردوی شاهی روانه شوند. احمدخان همچون دفعات سابق 

از عهدۀ اين مأموريت نيز به خوبی برآمد.1

ناصرالدين  نشستن  تخت  بر  و  تهران  به  ورود  از  پس 
مراغه ای  حسين خان  با  امير  چون  اميركبير،  صدارت  و  شاه 
از  را  او  نداشت  حسنه  روابط  فارس  والی  نظام الدوله 
حكومت بركنار كرد. مردم فارس هم كه اين موضوع را از 
پيش می دانستند به تحريك حاج ميرزا علی اكبر قوام الملك 
و  زد  شوريدند.  خان  حسين  بر  ايل بيگی  محمدقلی خان  و 
خوردی شروع شد كه چهل روز به طول انجاميد و سرانجام 
گروهی از شورشيان به دارالحكومه هجوم بردند، اما حاكم 
مقاومت كرد و سرانجام طرفين توافق كردند كه حسين خان 

به تهران برود و تكليف خود را معلوم سازد.2
دولت در ابتدا امير اصالن خان مجدالدوله را به شيراز 
بازگشت.  تهران  به  و  نبرد  پيش  از  كاری  او  اما  فرستاد، 
اعزام  شيراز  به  احكامی  با  را  نوائی  احمدخان  باالخره 
داشتند و او پس از ورود به شهر غائله را فرونشاند و امور 
را منظم ساخت و مردم را با وعده و نويد و اميد آرامش 
و آسايش خاموش كرد و پس به تهران بازگشت،3 و مورد 
توجه اميركبير قرار گرفت و امير او را در سال 1264ق 
عنوانش  كه  تفليس  در  ايران  قنسول  ژنرال  سمت  به 
كارپردازی بود منصوب كرد. هر چند منابع عصر قاجار 
شروع مأموريت او در تفليس را همين سال 1264ق ذكر 
مأموريت  آغاز  يادشده،  سفرنامۀ  ابتدای  در  اما  می كنند، 
تاريخ  اين  و  شده  ذكر  1266ق  سال  به  تفليس  در  او 

در  احمدخان  كارهای  جملۀ  از  است.  صحيح تر  البته 
دورۀ مأموريت در تفليس، استقبال از ميرزا محمدحسين 
ناصرالدين  فوق العادۀ  سفير  و  ديوان خانه  صدر  قزوينی 
شاه به پايتخت روسيه بود. ميرزا احمدخان تا سه فرسنگ 
بيرون تفليس به استقبال سفير ايران رفت.4 مأموريت او 
احتماالً تا چهار سال به طول انجاميد و در سال 1268ق 
او  جای  تهران بازگشت و به  آن به  از خاتمه يافتن  پس 
قاسم  خان پسر دوستعلی خان معيّرالممالك اول به عنوان 

كارپرداز راهی تفليس شد.5
سمت  به  تهران  به  بازگشت  از  پس  احمدخان 
ديوان بيگی اردوی شاه برگزيده شد و در سال 1269ق به 
حكومت تبريز منصوب شد و به آذربايجان رفت و مدتی 
آنجا بود و سپس حكومت بوشهر به او محّول گرديد و 
به سال 1273 به آنجا رفت و لقب دريابيگی خليج فارس 
هم دريافت داشت و نشان درجه اول سرتيپی را به دست 

آورد و همراه با آن خلعت يافت.6
ايران،  رجال  حال  شرح  در  بامداد  مهدی  گفتۀ  به 
دوم  بار  كه  هنگامی  1279ق  سال  در  نوائی  احمدخان 
حاكم بوشهر شد در همان شهر در سن سی وشش سالگی 
درگذشت. اما اين اطالع صحيح به نظر نمی رسد، اگر اين 
سخن را مطابق واقع بدانيم، سن او در وقت انتصاب به 
كارپردازی تفليس 24 سال بوده و بعيد به نظر می رسد كه 
اميركبير جوانی بيست وچهار ساله را برای اين مأموريت 

مهم و حساس انتخاب نمايد.
از احمد خان دو پسر بر جای ماند، پسر اول او حسين 
 خان مشهور به حاجی حسين خان، داماد محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه شد. در مجلس عقد او كه اعتمادالسلطنه 
وصف می كند اديب الملك هم شركت و حضور داشت. 
آنها  دوی  هر  در  و  بود  ترياک  و  مشروب  به  مبتال  او 
افراط می كرد، سرانجام در ذيحجۀ 1310ق بر اثر افراط 

1. ناسخ التواريخ (قاجاريه)، ج 3، ص 964.
2. ناسخ التواريخ (قاجاريه)، ج 3، ص 925 ـ 950.

3. شرح حال رجال ايران، ج 1، ص 105.
4. ناسخ التواريخ (قاجاريه)، ج 3، ص 1142.

5. شرح حال رجال ايران، ج 1، ص 105؛ ناسخ التواريخ (قاجاريه)، 
ج 3، ص 1197.

6. شرح حال رجال ايران، ج 1، ص 105؛ ناسخ التواريخ (قاجاريه)، 
ج 3، ص 1472.

درب عمارت جانشين قفقازيه در تفليس
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در شرب خمر و كشيدن ترياک از هوش رفت و پس از 
مدتی بيماری در 28 ربيع االول 1311ق درگذشت. فرزند 

ديگر او حسن خان نام داشت.1
سفرنامۀ روسيه. نويسندۀ اصلی اين سفرنامه، محمدمهدی 
همدانی منشی و دبير كارپردازی ايران در تفليس و منشی 
و همراه مخصوص احمدخان نوائی بوده و نسخۀ خطی 
به خط خود اوست. از محمدمهدی  موجود آن احتماالً 
بعدها  است  ممكن  و  نيامد  دست  به  اطالعی  همدانی 
به  قاجار  دورۀ  محلی  تواريخ  در  بيشتر  جست وجوی  با 
دورۀ  در  وی  را  كتاب  اين  يابيم.  دست  او  از  اطالعی 

و  ملكی  قواعد  و  سپاهی  قوانين  و  رسومات  از  آنچه 
قفقازيه  مملكت  كارگزاران  و  روسيه  دولت  پيشكاران 
عرض  و  ثبت  ورق  چند  اين  در  رسانيد  هم  به  اطالع 

نمود. مشتمل بر مقدمه و سه باب و خاتمه.»
و  دربار  اعضای  اسامی  باب  در  سفرنامه،  اول  باب 
روسيه  دولت  وزرای  و  امرا  امپراطور،  كسان  و  نزديكان 
امپراطور  خانۀ  اهل  اسامی  در  اول  فصل  فصل.  دو  در 
روسيه (از اين برگ به بعد چند ورق از اصل كتاب ساقط 
شده است). قسم دوم (شايد فصل دوم) معرفی پيشكاران 
امور ملكی، معرفی وزرای دولت روسيه است شامل وزير 

1. روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 21، 885، 914 ـ 915.

مأموريت چهارسالۀ احمدخان به روسيه نگاشته و حاوی 
اطالعات بكر و دست اول از روسيۀ آن روزگار است.

«سفرنامۀ روسيه» كًال مشتمل بر يك مقدمه و سه باب و 
يك خاتمه است. مقدمه در بيان اسامی ماهها و اعياد روس 
حاوی سه فصل است: فصل اول در اسامی شهور و ماههای 
روسی، فصل دوم در اعياد روسی و فصل سوم در مناصب 
كاركنان دولت روسيه كه آنها را با نام معرفی می كند. مقدمه 

يازده صفحه از نسخۀ خطی را در بر گرفته است.
سنۀ  «در  می شود:  آغاز  سطور  اين  با  كتاب  مقدمۀ 
مطابق  هجری  شش  و  شصت  و  دويست  و  يكهزار 
ابْدآيت  دولت  از  احمدخان  الخاقان  مقرب  كه  ايت ئيل 
ِعلِيّۀ ايران به كارپردازی اول دولت ِعليّه و اقامت تفليس 
مأمور گرديد، اين بنده محمدمهدی همدانی نيز به انشاء 
و نويسندگی امور كارپردازی اول تفليس مأمور بود. بر 
تفليس  اقامت  مدت  در  قاهره  دولت  اوليای  امر  حسب 

خارجه، وزير داخله، وزير صندوق خانه و كارخانه، وزير 
امالک خالصه، وزير محاسبات مداخل و مخارج، وزير 
خزانه، وزير امورات بحری، وزير مهندس خانه، وزير امور 
مجالس  سپس  احكام.  صدور  مباشر  وزير  و  چاپارخانه 
روسيه شامل مجمع مشورت خانه امورات دولتيه و مجمع 
وزارتخانه  هر  داخلی  اجزای  سپس  شده اند.  معرفی  سنا 
بيان  قسمت  هر  متصديان  اسامی  و  جزئيات  ذكر  با  را 
سفير  و  مأمور   51 روزگار  آن  در  او  گفتۀ  به  می دارد. 
روسيه  پايتخت  در  ايران  جمله  از  مختلف  كشورهای 

مستقر بوده اند. 
كارگزاران  اسامی  و  قوانين  و  احواالت  در  دوم  باب 
مملكت قفقازيه در پنج فصل. فصل اول: ديوان خانه های 
ديوان خانه  دو  شامل  قفقاز  دارالحكومۀ  منظور  بزرگ، 

نقشۀ شهر تفليس
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بوده كه در تفليس مستقر بوده است: ديوان خانۀ  جانشين 
از  قفقازيه.  جانشين  ملكيۀ  دفترخانۀ  و  قفقازيه  [حاكم] 
دفترخانه  مترجمهای  بخش  قسمت:  اين  اجزای  جمله 
است كه دو مترجم داشته: كپيطان ميرزا اسكندر حاجی 
آخوندزاده  وظيفۀ  معروف.  آخوندزادۀ  فتحعلی  ميرزا  و 
امور مترجمی خط و زبان فارسی بوده و اين بخش را او 
اداره می كرده است. حكومت در قفقاز، به گفتۀ مؤلف، 
قواعد خاص خود را دارد و تمام كارهای روزانه با احكام 
از  يكی  می شود.  ابالغ  واليات  حكام  همۀ  به  مكتوب 
وظايف حكومت رسيدگی به شكايات مردم است كه گاه 
افراد آن  را در صندوقچۀ گردآوری شكايات می انداختند 
و منتظر رسيدگی می شدند: «همچنين جعبۀ مقّفلی كه به 
قدر انداختن يك كاغذ سر آن شكاف دارد در درب خانۀ 
داشته  مخفی  مطلب  و  عرض  كسی  اگر  گذاشته،  خود 
باشد، نوشته آورده بدون اطالع غير به آن جعبه می اندازد. 

كليد جعبه در نزد يكی از امنای جانشين است.

حضور  در  و  می آورند  را  مزبور  جعبۀ  روز  يك  هفته  در 
جانشين می گشايند. عرايض و نوشته جاتی كه در جوف آن است 
بيرون آورده می شود و باز در جعبه را می بندند به جای معين 
كه دم در خانه است می گذارند. جواب مطالب آن نوشته جات 
محول به صاحب منصبانی است كه نزد جانشين برای امورات 
مخفيه مأمورند. اگر كسی به نوشتۀ مخفی يا به طور ديگر كسی 
را به خيانت متهم نمايد بدون آنكه آن شخص را مطلع سازند 

در مقام تحقيق و تفحص آن امر برمی آيند.
واليات  و  قفقازيه  مملكت  تقسيمات  در  دوم  فصل 
ششگانۀ آنجا. از جمله واحدهای تابعۀ حكومتهای قفقاز، 
خزانه ای شبيه بانكهای امروزی بوده است كه برای ساخت 
و بنای منازل و واحدهای مسكونی به افراد وام می داد؛ به 

اين ترتيب: «هر كس زمين داشته باشد و استطاعت ساختن 
آن را ندارد و به قدر اندازۀ ساختن عمارت تنخواه از آن 
خزانه قرض می كند. همان زمين و عمارتی كه می خواهد 
قدر  به  و  مرغوب  زمين  بايد  و  می گذارد  رهن  در  بسازد 
تنخواه كه قرض كرده قيمت داشته باشد، ليكن مستحفظ 

می گذارند كه تنخواه را خرج ساختن عمارت كند...»

اجرای  بر  كه  است  قسمتی  ديوان خانه،  ديگر  واحد 
دادگاهها  سوی  از  صادره  احكام  با  آن  انطباق  و  قوانين 
قانون  خالف  حكمی  اگر  آنجا  در  داشت.  فعاليت 
تشخيص داده می شد به صادركننده ابالغ و اخطار داده 
می شد: «... تمامی كتب قانون روسيه در آنجاست. بايد 
از جميع احكامی كه در تمامی امور از ساير ديوان خانه ها 
صادر می شود مطلع باشند و با قوانينی كه در كتب قانون 
برای هر امری نوشته شده تطبيق نمايند. اگر مطابق است 
مجری خواهد بود. چنانچه خالف قانون است رد می كنند 
و به كارگزاران ديوان خانه كه آن حكم صادر شده اعالم 

می نمايند كه حكم ايشان مخالف قانون بوده است.»
تشكيالت  ديگر  مهم  بخش  داروغه خانه  و  پليس  دايرۀ 
نيز  را  متهمين  مجازات  امر  ضمنًا  كه  بود  قفقاز  حكومتی 
انجام می داد: «امور داروغگی و كالنتری و تنظيمات شهر و 

جنگ قشون روس با اهالی داغستان

صفحۀ آخر سفرنامۀ روسيه
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حبس و تنبيه تمامی با پليسه است. هر كس مورد تنبيه گردد 
يا برای تقصيری بايد حبس شود يا مطالبۀ طلب و غيره يا 
كه  ديوان خانه ها  ساير  شود،  اخذ  او  از  بايد  ديوانی  وجوه 
رسيدگی كرده قطع نمودند، حكم آن را بهر سياق كه تمام 
شده به پليسه می نويسد، پليسه اجرا می دارد. در شهر آنچه 
واقع شود تحقيق و اتمام با پليسه است. تنظيمات كوچه و 

ميدان و اصناف و غيره تمامی به اهتمام پليسه است.»

مأمورين خارجی مستقر در قفقاز منحصر به كارپرداز 
ايران و فرانسه است. ساير كشورها مأمور در اين ايالت 
عضو  اطباء  همۀ  كه  دارالطبابه  وظيفۀ  نداشته اند.  روسيه 
آن اند رسيدگی به امور پزشكی و بيماران است: «دارالطبابۀ 
تفليس تمامی اطباء صاحب منصب و خدمات ايشان منظور 
نظر ديوان است، به هر يك موافق منصب مثل ساير ارباب 
مناصب از ديوان مواجب داده می شود و در ازای معالجات 
خوب و حسن تتبع، خواه دربارۀ صاحب منصب يا رعيت 
داخلۀ ملك روس يا رعيت خارج بر شأن و منصب ايشان 

افزوده، نشان مرحمت می شود.»
دقيق  خيلی  را  آنها  كار  شيوۀ  و  داروخانه ها  وضع 
در  ديوانی  دواسازی  كارخانۀ  می دهد: «سه باب  توضيح 
تفليس است. اطبا برای هر مريضی كه نسخۀ دوا می نويسند 
آنچه  می سازند.  را  دوا  آنجا  كاركنان  می برند.  ابطيك  به 
آشاميدنی است در شيشه های بلور ريخته سر آن را بسته، 
الک و مهر می كنند. در كاغذ منّقش مخصوصی هم وضع 

آشاميدن كه اسم طبيب و مريض و قيمت دوا را نوشته 
است  حبوب  و  صفوف  و آنچه  می بندند...  آن شيشه  به 
در قوطی مخصوص كرده همانطور سر آن را الک و مهر 
می نمايند... هر يك از كارخانه ها در جائی از شهر واقع 
است. برای هر يك از آنها هم صاحب منصبان مخصوص 
كه به علوم طبابت و شناختن و ساختن ادويۀ مهارت و 
تتبّع كامل داشته باشد معين است. اگر در دادن دوا ضبط 

و اشتباه بكنند مورد سياست كامل خواهند بود...»
«دو  شده اند:  توصيف  خوب  هم  نظامی  بيمارستانهای 
باب مريض خانه ساخته اند: يكی برای بهار و تابستان، يكی 
به جهت زمستان و سردی هوا. عمارات مرتفع بسيار عالی 
است. اندرون و بيرون سفيد و منّقش. برای صاحب منصبان 
كه  مناصب  ارباب  از  يك  هر  است.  علی حّده  اطاقهای 
مريض شود اگر شأن و منصبش بلندتر است در يك اطاق 
منزل می دهند، اگر پست است دو نفر در يك اطاق. برای 
خوابيدن هر يك از مريضها تختی گذاشتند و مميزی هم 

در نزد آن به جهت خوردن دوا و غذا نهاده اند.»
نسخۀ خطی منحصر به فرد اين كتاب كه به خط نستعليق 
خوش كتابت شده در كتابخانۀ مجلس نگهداری می شود. 
مزبور  نسخۀ  و  است  نويسنده  شخص  محتمًال  كاتب 
دستنويس اصل است كه برای وزارت خارجه ارسال شده 
سطر  دوازده  صفحه  هر  مجدول،  كتاب  صفحات  است. 
دارد و كًال همۀ كتاب 191 صفحه است و شش تصوير 
هم از تفليس و جنگهای اهالی داغستان با روسيه در آن 
درج شده است. بين صفحات 12 و 13 اوراقی از كتاب 
ساقط شده است. و نكتۀ آخر آنكه نگارنده اين سطور، 
اين سفرنامه را در دست تصحيح و آماده سازی دارد و به 

زودی آن  را برای نشر به ناشر خواهد سپرد.
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اميركبير، 1377ش.
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صورت پطر كبير
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ـ ياد می كند (تاريخ بيهق، ص  ـ اما در كنار همـ  جداگانهـ 
18: «بيست و يكم: واليت جيالن؛ بيست و دوم: واليت 
ديلمان؛ بيست و سوم: واليت شروان؛ بيست و چهارم: 
واليت طبرستان؛ بيست و پنجم: واليت مازندران؛ بيست و 
ششم: واليت قومس»). در همين قرن، عبدالجليل قزوينی 
رازی می نويسد: «مازندران و بعضی از ديار طبرستان و 
ری» (نقض، ص 459؛ نيز نك: ص 42، كه از قول مؤلف 
بعض فضائح الروافض می آورد كه «گروه گروه مجبّران 
در طبرستان و مازندران پيش تخت شاه مازندران نيارند و 
الزام نكنند»)، و بدين ترتيب به وضوح ميان اين دو ناحيه 
تفاوت می نهد و نشان می دهد كه اين دو عنوان برای دو 

منطقۀ جداگانه اما همجوار، به كار می رفته است. 

در اوايل قرن هفتم، ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان 
(تأليف شده در سال 613) دربارۀ عنوان مازندران و جديد 
بودن آن می نويسد: «و مازندران ُمحَدث است، به حكم 
آنكه مازندران به حّد مغرب است»؛ و سپس دليل اطالق 
عنواِن جديد مازندران به كرانۀ جنوبی دريای خزر را چنين 
می نويسد: «منسوب اين واليت را موزاندرون گفتند، به 
سبب آنكه موز نام كوهی است از حّد گيالن كشيده تا 
به الر و قصران ــ كه موزكوه گويند ــ همچنين تا به 
جاجرم، يعنی اين واليت درون كوه موز است. اما آنچه به 
طبرستان منسوب است از دينارجاری شرقی [است] تا به 
ـ كه ديهی است ورای هوسم غربی [كه] می گويند  مالطـ 

مازندران و طبرستان
سيد محمد عمادی حائری*
ميان  قديم  ادوار  در  می دهد  نشان  كه  هست  شواهدی 
طبرستان و مازندران تفاوت می نهاده اند. اين را می دانيم 
خزر  دريای  جنوبی  ناحيۀ  به  ششم  قرن  از  پيش  تا  كه 
می شود)  گفته  مازندران  آن  به  اكنون  كه  (ناحيه ای 
مازندران گفته نمی شد؛ بلكه مقصود از مازندران در متون 
قديم (قرون چهارم و پنجم) يا بيابانهای عربستان و شام 
ــ و بنا بر قولی تا مصر ــ بود كه بدان مازندران مغرب 
می گفتند، و يا سرزمين طخارستان در افغانستان كنونی كه 
عنوان مازندران مشرق بدان اطالق می شد (نك: پژوهشی 
241ـ246).  217ـ239،  171ـ176،  ص  شاهنامه،  در 
آن گونه كه از شواهد و قرائن موجود برمی آيد، تا پيش 
از قرن پنجم مازندران به عنوان ناحيه ای در شمال ايران 
شناخته نمی شد. از جملۀ اين قرائن آن است كه تا پيش 
از قرن پنجم به دنبال نام هيچ دانشمندی عنوان مازندرانی 
حال  ديد،  نمی توان  ايران)  شمال  به  منسوب  معنای  (به 
آنكه در همان ادوار دانشمندان بسياری با نسبت طبری ياد 
محمد بن  سوم)،  طبری (قرن  ربّن  علی بن  مانند  شده اند، 
جرير طبری (قرن سوم و چهارم)، محمد بن ايوب طبری 
(قرن پنجم)، و ديگران. مؤلف حدودالعالم (تأليف شده در 
سال 372) از طبرستان به عنوان «ناحيتی بزرگ» كه «حّدش 
از چالوس است تا تميشه» ياد می كند (حدودالعالم، ص 
144) و آمل را «شهری ... عظيم و قصبۀ [= مركز] طبرستان 
... و مستقر ملوک طبرستان» توصيف می كند (همان، ص 

145)؛ اما از مازندران هيچ نامی نمی برد.
عنوان  به  متون،  در  را  مازندران  نام  پنجم،  قرن  از   
متمايز  اما  طبرستان  به  نزديك  ايران  شمال  در  ناحيه ای 
از  نظام الملك  خواجه  قرن،  اين  در  ديد.  می توان  آن،  از 
سير  (نك:  می برد  نام  هم  كنار  در  طبرستان  و  مازندران 
الملوک، ص 224؛ گفتنی است كه نظام الملك نُه بار واژۀ 
همين  در  و  بار  يك  تنها  ولی  برده  كار  به  را  طبرستان 
است  كرده  استفاده  مازندران  واژۀ  از  اشاره  مورد  موضع 
كه نشان دهندۀ اين است كه از اين دوره عنوان مازندران 
شده  اطالق  ايران  شمال  در  منطقه ای  به  اندک اندک 
است). اما در قرن ششم، ابن فندق آشكارا ميان طبرستان 
و مازندران تفاوت می گذارد و از آنها به عنوان دو واليت 

* پژوهشگر و مصحح متون، دبير گروه متن شناسی مركز پژوهشی 
ميراث مكتوب.
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ص  طبرستان،  (تاريخ  ــ»  است  بوده  بيشه ای  قديم  در 
56). بر اساِس اين نوشتۀ ابن اسفنديار، طبرستان در عصر 
وی جزئی از منطقه ای وسيع تر با نام مازندران به شمار 
می آمده است (دربارۀ محدودۀ طبرستان در آن عصر، نك: 
همان، ص 74، نيز: ص 57، كه «الرجان» را «قديمتر طرفی 
از اطراف طبرستان» معرفی می كند). اين اطالق، البته با 
نمی خواند.  كرديم،  ياد  ششم  قرن  متون  از  كه  شواهدی 
ابن اسفنديار در كتاب خود از عنوان مازندران هم استفاده 
كرده، اما بيشتر عنوان طبرستان را به كار برده است (نك: 
فهرست اعالم پايان كتاب). در قرن نهم نيز، عنوان كتاب 
ظهيرالدين مرعشی (تاريخ طبرستان و رويان و مازندران) 
همچنانكه  باشد؛  ناحيه  دو  اين  تفاوت  گويای  می تواند 
و  عبارت «مازندران  با  ابرو  حافظ  نوشتۀ  قرن  همين  در 
تمامت طبرستان» (جغرافيای حافظ ابرو، ج 2، ص 348) 

نشانۀ همين تفاوت است.

ر ــ بايد يادآوری  پايان ــ برای دفع دخِل مقدَّ در   
برخی  در  كه  را،  المازندرانية»  «المسائل  عنوان  كه  كرد 
طوسی،  فهرست  (نك:  طوسی  شيخ  فهرست  چاپهای 
چاپ قيومی، ص 239؛ قس: همان، چاپ طباطبايی، ص 
عنوان  به  ندارد)  وجود  متن  در  رساله  اين  نام  كه   ،445
اثری از شيخ مفيد (م 413) ياد شده، بايد حاصل تصرف 
كاتب يا فاضل مآبی متأخر تلقی كرد كه خواسته اين نام را 
به جای «المسائل الساروية» (عنوان رساله ای از شيخ مفيد 
در پاسخ سؤاالت مردم ساری، كه به چاپ نيز رسيده) ــ 
ـ بگذارد. جالب اينجاست  به قصد وضوح برای خوانندهـ 
اهل  جوابات  «كتاب  عنوان  با  اثر  همين  از  نجاشی  كه 

در  بوده،  اين  از  غير  اگر  و  هستند  اول  چاپ  منابع،  همگی   .1
مشخصات هر منبع بدان اشاره شده است.

طبرستان» ياد می كند (نك: فهرست نجاشی، ص 401).

منابع و اختصارات1 
1. پژوهشی در شاهنامه، حسين كريمان، تهران، سازمان 

اسناد ملی ايران، 1375ش.
2. تاريخ بيهق، علی بن زيد بيهقی (ابن فندق)، به كوشش 
احمد بهمنيار، تهران، كتابفروشی فروغی، چاپ سوم، 

1361ش.
3. تاريخ طبرستان، بهاءالدين محمدبن حسن بن اسفنديار 
خاور،  كاللۀ  تهران،  اقبال،  عباس  كوشش  به  كاتب، 

1320ش.
ظهيرالدين  مير  مازندران،  و  رويان  و  طبرستان  تاريخ   .4
تهران،  تسبيحی،  محمدحسين  كوشش  به  مرعشی، 

مؤسسۀ مطبوعاتی شرق، 1345ش.
سيد  كوشش  به  ابرو،  حافظ  ابرو،  حافظ  جغرافيای   .5

صادق سجادی، تهران، ميراث مكتوب، 1375ش.
6. حدود العالم من المشرق الی المغرب، مؤلفی ناشناخته، 
تهران،  دانشگاه  تهران،  ستوده،  منوچهر  كوشش  به 

1340ش.
حسن  ابوعلی  نظام الملك  (سياستنامه)،  سيرالملوک   .7
و  علمی  تهران،  دارک،  هيوبرت  كوشش  به  طوسی، 

فرهنگی، چاپ چهارم، 1387ش.
و  اصولهم  و  الشيعه  كتب  فهرست  طوسی:  فهرست   .8
أسماء المصنفين و أصحاب االصول، محمدبن حسن 
قم،  طباطبايی،  عبدالعزيز  سيد  كوشش  به  طوسی، 
مكتبة المحقق الطباطبايی، 1420ق؛ الفهرست، محمد 
بن حسن طوسی، به كوشش جواد قيومی، قم، مؤسسة 

النشر الفقاهة، چاپ دوم، 1422ق.
9. فهرست نجاشی: فهرست أسماء مصنفی الشيعة (رجال 
سيد  كوشش  به  نجاشی،  علی  احمدبن  النجاشی)، 
موسی شبيری زنجانی، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 

چاپ هفتم، 1424ق.
10. نقض (بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح 
الروافض)، عبدالجليل قزوينی رازی، به كوشش سيد 
جالل الدين محدث ارموی، تهران، انجمن آثار ملی، 

چاپ دوم، 1385ش.
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دسترسی نويسندۀ تاريخ قم 
به مصادر كتاب

نيوشا صداقت كيش
تاريخ قم از منابع اصيل و ارزشمند سدۀ چهارم هجری 
 378 سال  در  و  بوده  عربی  زبان  به  كتاب  اصل  است. 
قرن  علمای  از  كه  قمی  حسن  محدبن  حسن بن  توسط 
چهارم هجری است و به تشويق صاحب بن َعبّاد اسمعيل 
در  است.  شده  تأليف  ديلمی  فخرالدولۀ  دانشمند  وزير 
سال 805 و 806 هجری توسط حسن بن علی بن حسن بن 
اصل  از  است.  شده  ترجمه  فارسی  به  قمی  عبدالملك 
كتاب هيچ اثری نيست و آنچه به عنوان تاريخ قم نوشته 
شده است از روی نسخه ای كه در سال 1001 تحرير شده 

به طبع شده است.
با وجود اين شواهدی كه حاكی از وجود متن عربی تا 
قرن چهاردهم است؛ به نوشتۀ نوری، سيد احمد حسينی 
عاملی نوادۀ محقق كركی و مؤلف منهاج الصفوی نسخۀ 
محمدعلی  آقا  است.  داشته  اختيار  در  را  كتاب  عربی 
قم  تاريخ  اصل  از  نقدالرجال  بر  حاشيه  در  نيز  بهبهانی 
استفاده كرده است. به گزارش ميرزا علی اكبر فيض قمی 
در تذكرۀ شعرای قم نسخه ای از متن عربی تاريخ قم در 
دورۀ قاجار كتابخانۀ ميرزا سيد محمد شهشهانی اصفهان 
از  نسخه ای  وجود  از  عاملی  امين  همچنين  است.  بوده 
كتاب در كتابخانۀ حسينيۀ شوشتريها در نجف خبر داده 
كه نسبت به عربی يا ترجمه بودن آن شك داشته است. 
در حال حاضر نسخۀ عربی كتاب در دست نيست و فقط 

به ترجمۀ فارسی آن دسترسی داريم.
نويسنده داليل تأليف كتاب را اين گونه ذكر می كند:

1. مردم بيشتر از من نسبت به تأليف كتاب مايل بودند 
صورت  به  روايات  و  اخبار  تا  بودند  آن  بر  كه  چرا 

مكتوب همچون ميراث به نسلهای بعد منتقل شود.
2. ابوالفضل محمدبن الحسين العميد به كّرات گفته بود: 

تعجب می كنم كتابی دربارۀ قم در دست نيست.
كتاب  اصفهانی  حسن  حمزه بن  ابوعبدهللا  چون 
اصفهان را تصنيف كرده بود در شرح قصص و اخبار قم 
هيچ شروعی نداشت، به همين دليل، ابوالفضل محمدبن 
الحسين العميد از برادرش خواست كه وقتی به قم رسيد 

در احوال اهل آن جستجو كند و كتابی از اخبار قم تأليف 
كند.

چه بسيار معرفيها كه از اين كتاب ارزشمند طّی اين 
دوران داشتيم و نقدهايی كه صاحب نظران زيادی بر آن 
داشتند. اين امر خود گواه خوبی است بر اينكه اين اثر از 

نفايس كتب تاريخی به شمار می رود.
بدون اغراق می توان گفت كتابی با اين ويژگی در آن 
دوران نادر بود چرا كه نويسنده اكثر موضوعات آن را با 
اشاره به مستندات تاريخی ارائه می كند. در اين مقاله نحوۀ 

دسترسی نويسنده به اين مصادر را مشخص می كنيم.
دربارۀ تاريخ قم چندين مقاله نوشته شده و در آنها 
به ابعاد مهم اين اثر توجه شده است. مهمترين بررسی 
طباطبايی1  مدرسی  مفصل  مقالۀ  كتاب،  اين  كتابشناسی 
دربارۀ مصادر تاريخ قم است. نوشتۀ حاضر تكمله ای بر 

آن مقاله است.
روند مطالعات كتابشناختی و متن شناختی تاريخ قم را 

شايد بتوان به صورت زير تدوين كرد:
(به  َعبّاد  صاحب بن  سوی  از  كتاب  نگارش  سفارش  ـ 

نوشتۀ خود نويسنده)
قمی  حسن  محمدبن  حسن بن  (كه  مطالب  گردآوری  ـ 
خود گاه گاه دربارۀ آن می نويسند ولی معلوم نمی كند 
كه قصد او از ذكر منابع آيا خودآگاهی كتابشناختی 

است يا تنها اثبات منابع معتبر)
ـ تهيۀ اصل كتاب (كه معلوم نيست به دست چه كسی ــ 

ظاهراً در سال 378 ــ پاكنويس شده است)
ـ اهدای كتاب (كه نشانه ای از آن نيست)

ـ رونويسهای كتاب
ـ ترجمه های كتاب

ـ ترجمۀ فارسی
ـ رونويس سال 1001ق

و  ديگر  مالكان  به  نويسنده  از  كتاب  حركت  سير  ـ 
كتابخانه ها

ـ نسخه های موجود
ـ نخستين تصحيح نسخۀ  خطی

ـ چاپ در سال 1313ش
1. كتابشناسی آثار مربوط به قم، مأخذ تحقيق دربارۀ قم، قم، چاپ 

حكمت، 1353ش.
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ـ چاپ دوم در سال 1361ش
ـ معرفيها، بررسيها و نقدها بر كتاب و اجزای آن

ـ معرفيها، بررسيها و نقدها بر تصحيح كتاب
ـ معرفيها، بررسيها و نقدها بر چاپ كتاب

ـ تصحيح دوم در سال 1385ش
ـ معرفيها، بررسيها و نقدها بر تصحيح دوم كتاب

ـ معرفيها، بررسيها و نقدها بر چاپ تصحيح دوم كتاب
ـ بررسی مصادر كتاب (كه مدرسی طباطبايی به خوبی از 

پس آن برآمده است).
از  بهره گيری  و  دستيابی  در  نويسنده  روش  بررسی  ـ 

مصادر (كه موضوع اين نوشته است).
نويسنده در گردآوری مطالب اين كتاب از روش اختصار 
«اختصار  می گويد:  مثال  برای  است  گرفته  بهره 

می نمايم...» (ص 60: س 5).

استفاده از اسناد و دفاتر اصيل: «من يافتم از تواريخ كه 
مفلح تركی امير قم بود و ...» (ص 38: س 3).

«من كه مصنف اين كتابم هم ديده ام و هم شنيده ام از 
كسی ...» (ص 76: س 8). نويسنده خود شخصًا مطالب 

اين قسمت را پيدا كرده است. 
تعيين  مالهای  نام  آن  در  كه  يافته  را  كتابی  همچنين 
شده برای قم را ذكر می كنند: «چنين گويد مصنف اين 
كتاب كه كتابی يافتم كه در آن كتاب ذكر مالها كه هر سال 
به قم معين و وضع كرده بودند و بر آن دستورات نوشته 
و مال هر بابی از آن جدا كرده و رسم و عادت مساح و 
زمين و اوضاع و اعمال ايشان پس من در اين موضع آن 

را ايراد كردم و بنوشتم» (ص 107: س 2).
نويسنده خود در بعضی از دفاتر قديمه نسخه ای از 
عقدنامه ها يافته و در اين كتاب قيد كرده است: «من از 
عقدنامه ها نسخه ای يافتم در بعضی از دفاتر قديمۀ عتيقه 

و آن اين است...» (ص 149: س 6).
نويسنده خود در كتابی مطالبی يافته كه در اين قسمت 
از آنها ياد كرده است: «و در كتاب مجوس چنين يافته ام 

كه ...» (ص 89: س 2 و 3).
نويسنده خود در دفتری در باب ذكر ضيعتهای همدان 
و نهاوند مطالبی يافته است و آنها را در اين كتاب آورده 
است: «و من در آخر دفتری كه در آن ذكر اين طسوق و 

ضيعتها بوده ذكر ضيعتهای همدان و نهاوند يافتم كه آن 
را نيز ياد كردم و آن اين است» (ص 120: س 13).

نويسنده خود نسخه ای به مهر احمدبن محمد، عامل 
قم  كورۀ  خراج  وظيفۀ  مال  مبلغ  آن  در  كه  يافته  قم، 
مهر  به  يافتم  ديگر  نسخه ای  «من  است.  شده  مشخص 

احمدبن محمد عامل قم...» (ص 125: س 5).
نويسنده خود كتابی در باب منفعتهای جهبذ ديده و 
بعضی از نوشته های آن را در كتابش آورده است: «من در 
كتابی يافتم عمل و دستوری ناطق به قدر منفعتهای جهبذ 

چنين نوشته بودند كه ...» (ص 155: س 12).
را  نهاوند  ارباب  از  يكی  شكايت نامۀ  خود  نويسنده 
ديده و به اختصار موضوعاتی از آن را در كتابش قيد كرده 
است: «پس من در اين موضع از مظلمه و شكايت نامه از 
خالصۀ معانی او بر وجه اختصار بعضی ياد كردم...» (ص 

182: س آخر).
حسن بن محمدبن حسن قمی خود در كتاب علی بن 
دستور  در  همچنين  و  كاتب  عيسی  عبدهللا  الحسين بن 
عامالن برادرش مبلغ دستور خراج به كورۀ قم را ديده 
است. او اين كتاب را در دفاتر رساتيق قديمه پيدا كرده 
است: «و من يافتم علی بن الحسين... (در دفاتر رساتيق 

ذكر كرده اند)» (ص 132: س 4).

استفاده از مصاحبه: در تأليف اين كتاب نويسنده فقط يك 
 بار با شيخ قزوينی گفتگو داشته و قسمتهايی از حكايتی 
را كه دربارۀ دستورات خراج به قم در آن روزگاران از 
جبل  «عامالن  است:  آورده  كتاب  اين  در  بود،  شنيده  او 
حكايت  مرا  كه  غيره  و  قزوينی  شيخ  روايت  بر  ديلم  و 

كردند...» (ص 144: ب 2: س 8).
عبيدهللا بن  از  مرويه  مهتدی  اخبار  در  خود  نويسنده 
سليمان بن وهب خوانده است كه «من در اخبار مهتدی 
مرويه از عبيدهللا بن سليمان بن وهب خوانده ام كه عبيدهللا 

گفت كه...» (ص 147: ب 2: س 4).

كهنه  و  نو  قبالۀ  در  خود  نويسنده  خاطرات:  از  استفاده 
هم  خود  خاطرات  از  قسمت  اين  در  و  كرده  مطالعه 
استفاده می كند: «من خوانده ام در قبالۀ نو و كهنه كه...». 
«پس در خاطر من آمد كه...» (ص 32: س 22). همچنين 
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در صفحۀ 106 هم از خاطراتش استفاده كرده است: «با 
ذكر  كتاب  اين  در  ايضا  را  آن  ضرورت  به  آمد  خاطرم 

كردم.»

استفاده  اختصار  از  هم  قسمت  اين  در  منابع:  اختصار 
شده است.

«پس اختصار كردم بر ذكر اسامی ضيعتها و ديه های 
از  قسمت  اين  در  همچنين  خراج...».  و  مال  از  مجرد 
ترتيب اسامی هم استفاده می كند «من نامهای ايشان اينجا 

تكرار می كنم بر وجه ترتيب...» (ص 135: س 6). 
معتبر  افراد  حكايات  و  روايات  از  قسمتها  ساير  در 
و حتی عامۀ مردم برای تدوين كتاب تاريخ قم استفاده 
كرده است كه در اينجا از آوردن اسامی آنها صرف نظر 

می كنيم.

نگاه انتقادی: نويسنده پس از بررسی به حكايات مختلف 
بيان  است  صحيح تر  خودش  نظر  به  كه  را  حكايتی  آن 
می كند و خود در اين باره مثًال می گويد: «پس به درستی 
كه تفسير برقی زايد است بر همه و كالم همدانی و غير 
صحيح است و آنچه اصفهانی گفت... غلط و سهو است» 

(ص 58: س 9).
نويسنده با توجه به اسنادی كه در اختيار داشته صحت 
و درستی روايتی را كه در اين قسمت آورده است تصديق 
می كند: «ذكر آن كسانی كه مباشر و مساحت بوده اند از 
و  حقيقت  به  روايات،  اختالف  بر  عمال  غير  و  عمال 
درستی كه به قم...» (ص 101: ب 2: س 2). «خالف آن 

روايت است...» (ص 38: س 4).
نويسنده منبع را نقد هم می كند: «آن آتش كه مجوس 

در آن غلو كرده اند...» (ص 89: س 9).
مقايسه  كنونی  وضعيت  با  و  نقد  را  روايت  نويسنده 
می كند و اشتباه را يادآور می شود: «اين روايت متفاوت 
است و از خالفی خالی نيست زيرا كه...» (ص 103: س 

.(11

دربارۀ بيتی از گلستان
وحيد سبزيان پور*
در گلستان چاپ خطيب رهبر (1368: 262) آمده است: 

آن نشنيدی كه فالطون چه گفت
مور همان به كه نباشد پرش

در چاپ گلستان يوسفی (1368، 115) در اين بيت، 
به جای فالطون، حكيمی آمده است.1 

به  را  جمله  اين  سعدی  واقعا  آيا  كه  پرسيد  بايد 
را  مطلب  اين  جايی  در  آيا  است؟  داده  نسبت  افالطون 
ديده و يا شنيده است؟ و كدام يك صحيح است فالطون 
و يا حكيمی و آيا اصوالً تفاوتی بين اين دو وجود دارد؟ 
در پاسخ بايد گفت: براساس تحقيق نويسنده اين انتساب 
كتاب  در  اصفهانی  راغب  ولی  نشده  ديده  افالطون  به 
محاضرات االدبا (1420: 763/2) 21 بيت شعر عربی را 
ذكر كرده كه به اعتقاد او از فارسی ترجمه شده اند. يكی 
از آن ابيات بيت زير است كه نشان می دهد مفهوم بال 
درآوردن مور و نزديك شدن به مرگ يك مفهوم قديمی 
ايرانی است كه به ادب عربی نفوذ كرده و در هاضمۀ اين 

فرهنگ هويت ايرانی خود را از دست داده است:
َوإَذا استَوْت للنمِل أجنَِحٌة

حتّی يَطير فقد دنا َعَطبُه2
كند  پرواز  كه  آيد  فراهم  بالی  مور  برای  هرگاه  ترجمه: 

زمان مرگش فرا رسيده است. 
هرچند سخن راغب از هر جهت اطمينان بخش است 
ولی نظر ميدانی (2003: 105/1) كه ضرب المثل «إذا أراد 
هللا هالك النملة أنبت لها جناحين» را از امثال مولد (غير 
هرگونه  جای  دانسته،  عربی)  زبان  به  تازه وارد  و  عربی 

ترديد را در ايرانی بودن اين مضمون از ميان برمی دارد. 
كه  آورده  را  ابياتی  التمثيل  و  المحاضرة  در  ثعالبی 
شاعر صريحًا ضرب المثل «اذا جاء أجل البعير حام حول 

البئر» را ايرانی دانسته است: 
* دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي.

1. خزائلی (ص 429) نيز فالطون آورده و در شرح بيت يادآور شده 
كه در برخی نسخه ها به جای فالطون حكيمی آمده است.

2. دهخدا (1363: 1883/4) بدون اشاره به ريشۀ ايرانی اين بيت 
آن را نقل كرده است. 
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و أشارت الفرس فی أجنادها مثًال
ولألعـاجــم فــی أيّامــهــا مثــل

قالــوا: إذا جمــٌل حانــت منيّتـه
 أطاف بالبئــر حتـی يهلك الجمـل1
(ثعالبي 2003: 203)

ترجمه: ايرانيان در ميان لشكريان خود مثلهايی دارند
         ايرانيــان در روزگــار خــود امثـال داشتنـد
         می گويند: اگــر مــرگ شتــری فــرا رسـد
         در اطــراف چـاه پرسه مـی زنـد تـا بميــرد

نويسندۀ اين مقاله برای توجيه انتساب اين ضرب المثل 
به افالطون، در مقاله ای در دست چاپ2، راههای دور و 
دراز رفته است، ولی پس از سامان يافتن مقالۀ مذكور، با 
ديدن لفظ حكيم در چاپ يوسفی به جای فالطون، اين 
ابهام برايش برطرف شد و معلوم گرديد بی آنكه يوسفی 
از ريشه ايرانی اين ضرب المثل اطالع داشته باشد، انتخابی 

درست و دقيق داشته است.3 
خزائلی (1363: 117) ضرب المثل عربی «اذا اراد هللا 
إهالك نملة انبت لها َجناحين» را بدون هيچ توضيحی به 

عنوان شاهدی برای بيت سعدی آورده است. 
دهخدا در جای جای امثال و حكم در ذيل «اذا اراد 
هللا إهالك نملة انبت لها َجناحين»، «مور را چون اجل 
البئر»  حول  حام  البعير  أجل  جاء  «إذا  و  بر آرد»  پر  رسد 
اشعاری با مضمون ضرب المثل باال از شاعران ايرانی نقل 
كرده ولی به بيت مورد نظر ما در گلستان اشاره نكرده 
است (نك: دهخدا، 1363: 89، 91، 178، 1386، 1755، 

.(1902 ،1883
از  بيت  اين  شرح  در  476ـ477)   :1363) خزائلی 
 / برخاست  او  كين  به  گيتی  گردش  آنكه  «هر  گلستان 
به غير مصلحتش رهبری كند ايام» چهار شاهد عربی بدين 
شرح آورده است: 1. اذا جاء أجل البعير حام حول البئر، 
الی  بظلفه  كالساعی   .3 اسبابه،  هيأ  شيئا  هللا  أراد  اذا   .2

حتفه، 4. اذا جاء القضاء عمی البصر.
گونه ای  به  است  نداده  آنها  دربارۀ  توضيحی  هيچ  او 
كه خواننده يقين می كند اين مضامين عربی بوده و وارد 

زبان فارسی شده اند. 
امثال  تأثير  نشان دادن  برای   (138  :1337) محفوظ4 
عربی در اشعار سعدی، پس از ذكر ضرب المثل «اذا اراد 
ابيات  از  بيت  سه  جناحين»  لها  انبت  النملة  إهالک  هللا 

1. دهخدا در امثال و حكم (ص 178) بدون هيچ شرح و توضيحی 
اين دو بيت را نقل كرده است.

2. اين مقاله با عنوان «تأثير پندهای انوشروان و بزرگمهر در گلستان 
دانشگاه  ادبيات  دانشكدۀ  پژوهشی  علمی  مجلۀ  در  سعدی» 

تربيت معلم در دست چاپ است.
3. دليل ما بر اينكه يوسفی به ايرانی بودن اين مثل توجه نداشته، اين 
است كه هيچ اشاره ای به آن نكرده است. يوسفی در صفحۀ 389 
نمونه هايی از اين مضمون را در امثال و اشعار عربی و غزليات 
به  اشاره ای  هيچ  ولی  آورده  سيستانی  فرخی  ديوان  و  سعدی 

ايرانی بودن اين مضمون نكرده است.
دانشگاه  خارجی  دكترای  دانشجوی  اولين  محفوظ  حسينعلی   .4
به  فارسی  ادبيات  و  زبان  رشتۀ  در  را  خود  پايان نامه  تهران، 
راهنمايی بديع الزمان فروزانفر با عنوان «سعدی و متنبي» در سال 
سعدی از ادب عربی  1337، به منظور نشان دادن تأثيرپذيری 
نوشت (نك: مجلۀ دانشكدۀ ادبيات، ش 3، س 3، 1335ش، ص 
94 و 95) و تعدادی از صاحب نظران، به علت بی انصافی او در 
خصوص سعدی و تعصب نسبت به ادب عربی ادعاهايش را 
مورد نقد و بررسی قرار دادند (برای نمونه، نك: مهدوي 1370: 
از  347/3ـ389)  انوار 1366:  177/3ـ184؛  محقق 1366:  28؛ 
قراين يك سونگری و تعصب او تكرار يك مضمون با تعابير 

مختلف در دو يا چند بخش مختلف است.

سعدی (يك بيت عربی و دو بيت فارسي) را به شرح زير 
برای شاهد مدعای خود آورده است:
مـاذا أخاضك يا مغـرور فـی الخطـر

حتــی هلكــت فليــت النمــل لـم يطـر
آن نشنيــدی كه فالطــون چه گفت

مـــور همــان بــه كــه نباشــد پــرش
چه بر سر آيد ازين شوق غالبم دانی

 همانچه مورچه را بر سر آمد از پر خويش
محفوظ (1337: 107) بيت زير از سعدی را كه در 

همان مضمون است مقتبس از حديث دانسته است: 
كبوتـری كه دگـر آشيان نخواهد ديد

 قضـا همــی بـردش تا به ســوی دانـه دام
اليها  له،  جعل  بأرض  يموت  ان  لرجل  قضی هللا  اذا 

حاجة. 
ترجمه: اگر خداوند برای كسی مرگ را در سرزمينی مقرر 

كند او را نيازمند به آن مكان می كند. 
اذا مـا حمــام المــرء كــان ببلــدة

دعتــــه اليــهــــا حاجــــة فيـطيــــر
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در اين بخش برای نشان دادن تأثير انديشه های ايران 
ادب  قبل از اسالم به نمونه هايی از اين دو مضمون در 

عربی و فارسی اشاره می كنيم: 
در ادب فارسي: ابياتی كه در اين بخش آمده، همگی 

نقل از امثال و حكم دهخدا است: 
مثل است اينكه چو موشان همه بيكار بمانند

 دنه شـان گيـرد و آينـد سر گربه بخارند
(ناصر خسرو، 178) 

مــــار را چــون اجــــل فــــراز آيــــد
 بـــر ســــر ره خــلقــــش آز آيـــد
(سنايی ، 178)

اشتــر چــو هـــالک گشــت خــواهـــد
 آيـــد به ســـر چــــه و لـــب جـــر
(ناصرخسرو، 89 )
چون خدای تباه كردن موری اراده فرمايد او بال بر او 

روياند (عتبي، ص 89).
هــرآن ديــو كايــــد زمــانـــش فـــراز

 زبـــانش بـــه گفتــــار گـــردد دراز
(فردوسي، 1902)

چنيــن گفـــت شيــر ژيــان بــا پـــلنگ
كه بــر غــرم چون روز شد تار و تنگ

بــه نيــــك و بــد كــار خــود نــنگـرد
بيـايـــد دمـــان پــيـش مــا بگــذرد

چــــو وقــــت مـــــرگ مــــار آيــــد
 بــــه گــــرد رهـــگــــذر گــــردد
(فردوسی، 179)

دشمــن خواجـه به بـال و پــر مغـرور مباد
 كه هالک و اجل مورچه بال و پر اوست
(فرخی، 1755)

ز حرص دانه را در اين دامگاه نزديك است
 كه همـچو مـور تـرا بال و پر شـود پيدا
(صائب، 1755)

لها  انبت  النملة  إهالک  هللا  اراد  «اذا  عربی:  ادب  در 
 :2003 (ميدانی   ،(89  :1363 دهخدا  از  (نقل  جناحين» 

105/1)؛ 
ترجمه: هرگاه خدا مرگ مورچه را اراده كند، برايش دو 

بال می روياند.

النار  وهجان  إلی   / أقبلت  الفراشة  حتف  دنا  ما  إذا 
تطلب مخلصا. (ثعالبي 2003 الف: 406). 

از  می شود،  نزديك  پروانه  مرگ  كه  هنگامی  ترجمه: 
شعلۀ آتش نجات می طلبد.

«إذا جاء أجل البعير حام حول البئر» (دهخدا 1363: 
89؛ و ميداني 2003: 105/1)؛ 

ترجمه: چون مرگ شتر رسد، اطراف چاه می گردد.
إذا ما أراد هللا إهالك نملة / سمت بجناحيها إلی الجو 

تصعد (ابشيهي 2001: 55/1). 
با  شود  مورچه  مرگ  خواستار  خداوند  وقتی  ترجمه: 

بالهايش به آسمان می پرد.
إذا ما أراد هللا إهالك نملة / أطال جناحيها فسيقت 

إلی العطب (ابن عربشاه: 379). 
شود  مورچه  مرگ  خواستار  خداوند  وقتی  ترجمه: 

بالهايش را بلند می كند و به سوی مرگ رانده می شود. 
فإذا أراَد هللا َمْهلَِك نَْمَلٍة / َهيّا لَها َكيْما تَِطيَْر َجناحا (ابن 

خاتمه 1399: 137). 
ترجمه: وقتی خداوند خواستار مرگ مورچه شود برايش 

بالی تدارک می بيند تا پرواز كند. 
 (129/1  :2003 (يوسي  زهر االكم  كتاب  نويسنده 
ضرب المثل «إذا أراد هللا إهالك النملة جعل لها أجنحة 
تطير بها» را از امثال عاميانه عرب1 دانسته، می گويد: هارون 
الرشيد دائما برای مصيبت برمكيها اين ضرب المثل را به 

كار می برد. 
جاحظ بدون اشاره به گوينده بيت زير آن را در كتاب 

الحيوان خود نقل كرده است.
وإذا استََوْت للنّْمِل أجنحٌة / حتی يَِطيَر فَقْد َدنَا َعطبُه 

(جاحظ 1997: 17/2).
آيد كه پرواز  ترجمه: هرگاه برای مورچه بال فراهم 

كند زمان مرگش رسيده است.
1. اينكه يوسی اين مثل را عاميانه دانسته است از نشانه های نفوذ 
فرهنگ شفاهی ايرانيان به زبان و ادب عربی است كه بی آنكه 
بسياری از آنها در جايی مكتوب باشد از طريق ارتباط ايرانيان 

و عربها منتقل شده است. 
2. ابو العتاهية از شاعران عربی است كه متأثر از امثال ايرانی است. 
شوقی ضيف در مورد او می گويد: يزيع (ابو العتاهية) حكما و 
امثاال كثيرة مقتبسا لها من اآلداب الفارسية (شوقی ضيف 1966: 
در  را  ايرانی  ادب  از  بسياری  امثال  و  حكمت  ترجمه:  251)؛ 

اشعار خود منتشر كرده است.
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ابوالَعتاهية2 نيز با با الهام از اين مثل ايرانی گفته است: 
َوإِِن اِستََوت لِلنَمِل أَجنَِحٌة / َحتّی يَطيَر َفَقد َدنا َعَطبُه 

(ابو العتاهية 1417: 63) 
ثعالبی نيز ابيات زير را در همين مضمون از ميكالي1 

نقل كرده است: 
ارض من دنياك بالقو / ت وإن كان يسيرا // فهالك النمل 

أن يك / سی جناحًا فيطيرا (ثعالبي 2003 الف: 354). 
ترجمه: از دنيا به خوراكت راضی باش، اگرچه كم باشد // 

زيرا مرگ مورچه در بالی است كه با آن پرواز می كند.
سعدی در گلستان مضمون باال را به لباس نظم درآورده 
هلكت  حتی   / الخطر  فی  مغرور  يا  اخاضك  ماذا  است: 
فليت النمل لم يطر (گلستان، يوسفي، ص 115)؛ ترجمه: 
ای فريفتۀ دنيا چه چيزی تو را به خطر انداخته است كه 

به هالكت افتادي، ای كاش مورچه پرواز نمی كرد. 
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