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دياتسارون فارسي، اثر عزالدين يوحنا [؟]، تصحيح 
و ترجمۀ ايتاليايي جوزپه مسينا، با دو گفتار از ايرج 
اساطير،  تهران،  باغ بيدي،  رضايي  حسن  و  افشار 

1388ش.
علی صفری آق قلعه

مغوالن آنگاه كه هنوز در سرزمين اصليشان به سر مي بردند 
دين  گونه اي  كه  داشتند  را  خود  ويژۀ  اجدادي  و  آبا  دين 
ج 1،  مغول،  عهد  ايران  در  دولت  و  دين  (نك:  بود  شمني 
صص 1ـ46)، اما به تدريج برخي از قبايل مغولي با مسيحيت 
(نك:  درآمدند  دين  اين  كسوت  به  رفته رفته  و  شده  آشنا 
همان، صص 174ـ178). همزمان با آغاز جهانگيري چنگيز 
و با تسامح دينِي حكمفرما در آن دوره، مسيحيت در ميان 
پيش  آنها  كه  به ويژه  بود؛  يافته  چشمگيري  گسترش  آنان 
از آن با انديشه هاي مانوي ــ كه خود داراي آميزه هايي از 

مسيحيت بود ــ آشنا شده بودند.

اين  در  آنان  تسلط  و  ايران  به  مغوالن  ورود  از  پس 
سرزمين، عالوه بر مغوالِن مسيحي كه به ايران وارد شدند، 
شماري از مسيحياِن ديگر سرزمينها نيز به مناطق شمالي 
ايران كوچانده شده و در آنجا جايگير شدند. در اين دوره 
مسيحيان از پشتيباني مغوالن برخوردار بودند؛ به ويژه كه 
معتقد  او  فرماندهان  و  هوالگو  خانوادۀ  افراد  از  شماري 
به اين دين بودند. براي نمونه ملكۀ اصلي هوالگو يعني 
دوقوزخاتون و همچنين يكي ديگر از زنان هوالگو به نام 
توقيتي خاتون ــ خواهرزادۀ دوقوزخاتون ــ از پيروان اين 
دين بودند (نك: ايران و جهان از مغول تا قاجاريه، صص 
فرماندهان  بزرگ ترين  از  ــ  كيتبوقا  همچنين  30ـ31). 
ـ نيز مسيحِي نسطوري بود (نك: امپراطوري  لشكر هوالگوـ 

صحرانوردان، ص 580).
نمونه ها  ديگر  همانند  ــ  حكومتي  پشتيبانيهاي  اين 
ــ داراي تأثيري موقتي بود چنانكه چند دهه پس از آن 
با اسالم آوردن غازان خان، ورق براي مسيحيان برگشت 
و شرايط نامطلوبي بديشان روي آورد (نك: تاريخ مغول، 

صص 259ـ260). 
با اين حال، در همان چند دهه كه مسيحيت در ايران 
ـ ترجمه هايي از  ـ و البته اندكي پس از آنـ  رونقي يافته بودـ 
عهد عتيق و عهد جديد (به ويژه انجيلهاي چهارگانه) به زبان 
فارسي صورت گرفت كه نسخه هايي از آن ها در كتابخانه هاي 
كه  است  متني  ترجمه ها،  اين  جملۀ  از  است.  پراكنده  دنيا 

امروز به نام دياتسروِن فارسي شناخته مي شود.
ـ كه پس از اين دربارۀ آن گفتگو  از دياتسروِن فارسيـ 
ـ يك نسخه به سال 954ق از سوي استيفان  خواهيم كردـ 
نويسانده  ــ  سلماس  شهر  مقيم  ارمني  مطران  ــ  پنجم 
شده و براي پاپ پولس سوم ارسال و تقديم شده است. 
 Biblioteca) اين نسخه بعدها به كتابخانۀ شهر فلورانس
Laurenziana Medicea) رسيد و پس از آن تني چند از 
و  نگاشته  نسخه  اين  دربارۀ  مقاالتي  فرنگي،  پژوهشگران 
سرانجام جوزپه مسينا (Giuseppe Messina) متن فارسي 
اثر را به همراه ترجمۀ ايتاليايي و يك مقدمۀ مبسوط به 
سال 1951م به چاپ رسانيد. كتابي كه در اينجا معرفي 
كه  است  چاپ  همين  افست شدۀ  متن  واقع  در  مي شود، 
با دو مقدمۀ سودمند از استاد ايرج افشار و دكتر حسن 

رضايي باغ بيدي به چاپ رسيده است.
نخستين مقدمه از استاد افشار است كه اندكي پس 
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به صورت  سال 1330ش  به  مسينا  توسط  كتاب  چاپ  از 
مقاله اي در مجلۀ يغما (س 4، ش 11، صص 501ـ508) 
به چاپ رسيده است. با اينكه بيش از نيم قرن از نگارش 
اين مقاله مي گذرد، اطالعات آن هنوز هم نو و سودمند 
است و اثر را به خوانندۀ فارسي زبان شناسانده و وي را با 

ويژگيهاي زباني آن آشنا مي سازد.
سمينار  دومين  در  نيز  باغ بيدي  رضايی  آقاي  مقالۀ 
بين المللي ايران و اسالم (دانشگاه مطالعات خارجي اوساكا با 
همكاري مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي و مركز پژوهشي 
آن  از  پس  و  شده  ارائه  1385ش)  مهرماه  مكتوب،  ميراث 
در نشريۀ آينۀ ميراث (س 6، ش 3 [پاييز 87]، پياپي 42، 
صص 7ـ23) منتشر شده است. اين مقاله نيز چنانكه از نام 
فارسي»  دياتسارون  زبانشناختي  به «ويژگيهاي  برمي آيد  آن 

اختصاص دارد.
گفتني اينكه سالها پيش از اين، متن فارسي همين 
ترجمۀ  و  مقدمه  حذف  با  ــ  مسينا  چاپ  روي  از  اثر 
ـ با حروفچيني دوباره توسط انتشارات نورجهان  ايتالياييـ 
و  انتشار  سال  به  چاپ  اين  نسخۀ  در  است.  شده  منتشر 
در  «دياتسرون»  مدخل  ذيل  در  اما  نشده  اشاره  آن  شهر 
كه  شده  اشاره   (1018 ص   ،1 (ج  فارسي  دايرةالمعارف 
اين چاپ به سال 1336ش از سوي كميتۀ ادبيات شوراي 
كليسايي ايران در تهران چاپ شده است. اما اندكي نيز 

دربارۀ اصل اثر بگوييم.

مي دانيم كه سه كتاب از چهار كتاِب انجيل به شرح 
چهارم  كتاب  و  دارد  اختصاص  مسيح  عيسي  زندگي 
(انجيل يوحنا) نيز ضمن اشارۀ مختصر به زندگي عيسي 
يافته  اختصاص  او  گفته هاي  و  تعليمات  شرح  به  مسيح، 
است (نكـ: قاموس كتاب مقدس، ص 112 ذيل «انجيل»). 

بنابراين، آگاهيهاي مربوط به زندگي و آموزه هاي عيسي 
مسيح تا زمان به صليب آويختن او به صورت پراكنده و 
از ديدگاه نويسندگان چهار انجيل توصيف شده است. لذا 
يك نفر مسيحِي سرياني به نام طاطيانوس (زادۀ 130 م) 
به  انجيل  چهار  همان  ميان  از  را  پراكنده  آگاهيهاي  اين 
ــ  رويدادها  ترتيب  ديدگاه  از  به ويژه  ــ  منطقي  ترتيبي 
و با احتراز از يادكرد مكررات، از نو تدوين كرده و آن را 

«دياتسرون» (Diatesseron) ناميد.1
متني كه به نام دياتسرون فارسي شناخته مي شود، متني 
اما  مي باشد؛  طاطيانوس  دياتسروِن  ساختارهاي  همان  با 
آنگونه كه مسينا يادآور شده، ترجمۀ دقيِق آن نيست و بايد 
دياتسروِن فارسي را اثري جداگانه به شمار آورد (نكـ: مقدمۀ 

چاپ نورجهان، ص3؛ مقدمۀ رضايی باغ بيدي، ص 18).
از  كه  ترجمه هايي  بر  عالوه  كه  مي دهد  نشان  شواهد 
دياتسروِن طاطيانوس به زبانهاي گوناگون انجام شده، شيوۀ 
كار وي نيز در ادوار سپسين توسط ديگران پيگيري شده 
را  ساختار  همين  نيز  ما  گفتگوي  مورد  اثر  چنانكه  است؛ 
بر  كه  ديباجه اي  در  فارسي  دياتسروِن  گردآورندۀ  دارد. 
اثرش نگاشته (مقدمۀ چاپ نورجهان، ص 4؛ مقدمۀ رضايی 
باغ بيدي، ص 19) از دياتسروِن طاطيانوس نامي نمي برد و 
تصريح مي كند بدانكه اين كار را خود وي انجام داده است: 
«چون ديدم  از يك انجيل (يعني هر يك از چهار كتاب) 
معرفِت كرداِر مسيح حاصل نمي شود و اگر هر چهار را جدا 
جدا بخوانند، تحصيل اين نيز منوب [؟] بتمام دشوار حاصل 
مي شود، بدين معني هرچه در چهار انجيلست از اول تا آخر 
يك  از  كه  سخني  هر  و  بي تكرير  آوردم  بنسق  علي التوالي 
انجيل گزيدم، انرا نشان كردم متي مرقس لوقا يوحنا؛ هر 
حرفي مي گويد كه اين سخن از كدام سرانجيلست ... و انرا 

منوب [؟] كردم چهار باب ...»
مشابه اين كار در كتاب داستان مسيح (مرآت القدس) 
نيز به انجام رسيده است. اين متن توسط پادري زيرونيمو 
شوير به سال 1602م (1027ق) با همياري عبدالستاربن 
نسخه هاي  (براي  شده  نگاشته  فارسي  به  الهوري  قاسم 
 (1767 ص   ،3 ج  فارسي،  كتابهاي  فهرستوارۀ  نك:  آن 
 1639 سال  به  آن  التيني  و  فارسي  متن  بعد  اندكي  و 
  HISTORIA CHRISTI م در شهر ليدن هلند با عنوان
1. توجه شود كه بخشهاي ديگر عهد جديد ــ مانند كتاب اعمال 

رسوالن ــ در دياتسرون درج نشده است.
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PERSICE به چاپ رسيد. اين اثر نيز همانند دياتسروِن 
فارسي در چهار بخش تنظيم شده و در يادداشت پاياني 
اين چاپ (ص 536) تصريح شده كه گردآورنده آن را از 
انجيل و ديگر كتب پيغمبران التقاط كرده است:1 «... بنده 
حضرت  صحبت  طايفۀ  از  فرنكي  شوير  زيرونيمو  پادري 
عيسي بحكم شاهنشاه دوران... جالل الدين اكبر... از انجيل 
مقدس و ديكر كتب بيغمبران در دارالخالفه اكره فراهم 
آورده موالنا عبدالسنارين [كذا] قاسم الهوري باتفاق اين 
بنده در همان دارالخالفه اكره ترجمه كرد و در سنه هزار 
و شسصد [كذا] و دو از والدت حضرت ايشوع ... تحرير في 
تاريخ هشتم ماه رمضان المبارك در روز چهارشنبه سنه 

هزار بيست هفت.»

دارد  انتظار  خواننده  كه  آگاهي  مهم ترين  بي گمان 
دربارۀ دياتسروِن فارسي به دست آورد، تاريخ گردآوري و 
ترجمۀ اثر است؛ اما با تأسف بايد گفت كه گردآورنده نه 
از نام خود ذكری به ميان آورده و نه تاريخ نگارش اثرش 

را به دست داده است.
آن گونه كه استاد افشار در مقدمۀ خود (ص 12) يادآور 
شده، مسينا بر اين باور بوده كه ترجمه و گردآوري اثر از 
حدود سال 1223م (600 ق) و پيش از پايان قرن سيزدهم 
ميالدي به انجام رسيده است. در اين مورد گمان نويسندۀ 
اين سطرها بر آن است كه مي توان محدودۀ تنگ تري را 
براي نگارش اثر به دست آورد. خود گردآورنده در مقدمۀ 
باغ بيدي،  رضايی  مقدمۀ  3؛  ص  نورجهان،  (چاپ  اثرش 
روزگار  حوادث  از  ضعيف...  بندۀ  اين   ...» آورده:  ص 19) 
من  هللا  حماه  ــ  تبريز  دارالملك  از  نهار  و  ليل  وقايع  و 
اآلفات ــ بجانب خراسان و مازندران و هراة و طوس و ان 

ديار افتاد. جماعتي عماده داراِن آن ديار از نصاطره و ارمن 
و غيره كه پيش ازين پدراِن ايشان و جداِن ايشان از هر 
اقليمي بوقت خروج مغول آورده بودند بدان مواضِع مذكور 
متوطن گشته... فرزنداِن ايشان و فرزنِد فرزنِد ايشان غير 
ضعيف  بندۀ  از  نمي دانستند...  ديگر  چيزي  پارسي  زبان 

التماس كردند تا... اين مقدمه ساختم...»
هنگام  از  بدانكه  دارد  تصريح  نويسنده  كه  مي بينيم 
بود  گذشته  نسل  سه  حدود  وي  روزگار  تا  مغول  خروج 
از  پارسي  ترجمه اي  نيازمند  منطقه  آن  مسيحياِن  لذا  و 
انجيل بوده اند. اگر خروج مغول را از نخستين هجوم هاي 
آنان به ماوراءالنهر (ح 616 ق) در نظر بگيريم و مطابق 
گفتۀ گردآورنده، سه نسل از مسيحيان را در شمار آورده و 
به صورت ميانگين براي هر نسلي 25 سال در نظر بگيريم، 
زمان نگارش اين اثر به سالهاي پاياني سدۀ هفتم هجري 
بازمي گردد. اين دوره تقريباً مصادف با حكومت غازان خان 
(694 ـ703ق) بوده است كه پيش از اين گفتيم كار را 
به مسيحيان و يهوديان و بوداييان سخت گرفته و حتي 
پرستشگاههاي آنان را ــ به ويژه در تبريز ــ ويران كرد. 
اينكه گردآورندۀ دياتسروِن فارسي از تقلّب احوال روزگار 

گاليه مي كند با رويدادهاي آن دوره سازگار است.
در  فارسي  دياتسروِن  گردآورندۀ  اينكه  ديگر  نكتۀ 
نوشتۀ خود از شهر تبريز به عنوان «دارالملك» (پايتخت) 
ياد مي كند و مي دانيم كه تبريز در دورۀ حكومت غازان خان 
پايتخت بوده است (نك: همانجا). از سويي مي دانيم كه 
سلطانيه  به  تبريز  از  را  پايتخت  سال 705ق  به  اولجايتو 
منتقل كرد و شهر تبريز تا مدتها بعد به پايتختي برگزيده 
نشد؛ بنابراين مي توان احتمال داد كه نگارش اثر پس از 
سال 705ق نيز نبوده است. از اين مقدمات مي توان گمان 
برد كه نگارش اين اثر در ميانۀ سالهاي پاياني سدۀ هفتم 
تا سالهاي آغازين سدۀ هشتم هجري (به تخمين: 694ـ 

705ق) به انجام رسيده است. 

فراهم  انجيل  چهار  پايۀ  بر  را  اثر  بخشهاي  از  بسياري  زيرونيمو   .1
آورده و در آن جايها تقريباً عين ترجمۀ اناجيل را به دست داده اما 
برخي توضيحات و بخشها را نيز از ديگر منابع افزوده و لذا متصدي 
چاپ در آغاز كتاب (ص 3) يادآور شده كه به دليل آميختگي ديگر 
نوشته ها با متِن اناجيل، در سرصفحه ها آن را «آلوده» خوانده است 
(با عبارت: داستان مسيح اما آلوده) تا خواننده دريابد كه عين اناجيل 

اربعه را به دست ندارد.
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منابع  از  فارسي  دياتسروِن  گردآورندۀ  و  مترجم  دربارۀ 
كنوني نمي توان به نتيجۀ قطعي رسيد. دكتر رضايی باغ بيدي 
در بخشي از مقدمۀ خود (ص 19) گمانه زني مسينا دربارۀ 
صراحتاً  «گردآورنده  است:  كرده  نقل  چنين  را  گردآورنده 
اشاره اي به نام خود نكرده، اما در پايان نسخۀ موجود ــ پس 
از انجامۀ نسخه بردار ــ در دو جدول، حروف نام و لقب خود 
را آورده است. اگر حروف خانه هاي اين دو جدول را از مركز 
به ترتيب در كنار يكديگر قرار دهيم، نام ايوانيس (يوَحـنا) 
همان  شخص  اين  شايد  مي آيد.  دست  به  عزالدين  لقب  و 
... بوده باشد كه به تقليد از  ـَـيخاتو  عزالدين مظفر، وزير گ

چينيان پول كاغذي را رواج داد.»
اين موضوع به نقل از مسينا در مقدمۀ چاپ نورجهان 
(ص 6) با تفصيل بيشتر ياد شده و حتي متذكر شده اند 
گرويده  مسيحيت  به  اسالم  دين  از  احتماالً  نويسنده  كه 
است. در اينجا بايد بگوييم كه گمانه زني مسينا به داليلي 
و  «عزالدين»  نامهاي  اينكه  نخست  نمي نمايد.  پذيرفتني 
«ايوانيس» از دو جدوِل مندرج در حاشيۀ نسخه به دست 
و   (4 ص  نورجهان،  چاپ  نكـ:  جدولها  اصل  (براي  آمده 
نامها  اين  كه  كرد  ارائه  نمي توان  محكمي  استدالل  هيچ 

مربوط به گردآورندۀ اثر باشد.
مي بايست  قاعدتاً  اثري  چنين  گردآورندۀ  اينكه  دوم 
آشنايي كافي با مسيحيت و انجيل داشته باشد؛ ولي آنگونه 
عميد،  محمدبن  مظفربن  عزالدين  برمي آيد  قراين  از  كه 
نيز  پدرش  مي بينيم  نسبش  در  چنانكه  و  نبوده  مسيحي 
«محمد» نام داشته است (نكـ: تحرير تاريخ وصاف، ص 155؛ 
ايران و جهان از مغول تا قاجاريه، ص 49). از سويي آنگونه 
دربارۀ  نكته  «سه  مقالۀ  در  خوئي  زرياب  عباس  زنده ياد  كه 
است،  كرده  اشاره  فضل ّهللا» (صص 125ـ126)  رشيدالدين 
در آن دوره القاب مختوم به «دين» را جز براي مسلمانان به 
كار نمي بردند. ضمناً عزالدين مظفر سال ها شغل استيفاء ــ 
و مشاغل مرتبط با آن ــ را در منطقۀ فارس برعهده داشته 
ص  وصاف،  تاريخ  تحرير  (نكـ:  است  بوده  مستقر  آنجا  در  و 
187) در حالي كه گردآورندۀ دياتسروِن فارسي تصريح دارد 

كه از تبريز به شمال و شمال شرقي ايران افتاده است.
بنابراين، نوشتۀ استاد افشار در ديباجۀ ايشان (ص 12) 
مبني بر اينكه مترجم و گردآورندۀ اثر تاكنون ناشناخته 
مانده درست مي نمايد و درج نام «عزالدين يوحنا» به عنوان 
نويسنده بر روي جلِد كتاب جاي سخن دارد و خود مسينا 

نيز چنين نكرده است.
اما دربارۀ متِن كتاب بايد گفت كه با توجه به كهن 
برخي  و  زباني  ديدگاه  از  چيز  هر  از  بيش  اثر،  بودِن 
آگاهيهاي اجتماعي براي كساني كه با زبان و ادبيات كهن 
فارسي سر و كار دارند سودمند است. اهميت آن چندان 
بوده كه زنده ياد عالمه دهخدا اين متن را يادداشت برداري 
«خمانه»،  (مانند  متن  ديرياب  واژگان  از  بسياري  و  كرده 
«نُغول»،  «ماك»،  «كماسي»،  «شفنين»،  «ِسـفر»،  «دهار»، 
لغتنامۀ  متن  در  مؤلف»  «يادداشت  موارد  جزو  «نهله») 
دهخدا وارد شده است. در دو مقدمۀ استاد افشار و دكتر 
رضايی باغ بيدي نيز بسياري از ويژگيهاي اثر مورد بررسي 
قرار گرفته است. ما در اينجا به برخي از مواردي كه در 

آن نوشته ها ياد نشده اشاره خواهيم كرد:
در صفحۀ 282 اصطالح «بزرفروش» (بزر: روغن چراغ) 
به معني كسي كه روغن چراغ مي فروشد درج شده: «... از 
روغن چراغ شما بما بدهيد كه چراغهاي ما خفته است. 
حكيمان گفتند اين روغن كه ما داريم ما را و شما را بس 

نكند؛ برويد پيِش بزرفروشان و بخريد.»
آمده:  راندن»  ايمد  «جفت  تعبير   306 صفحۀ  در 
براند  ايمد  جفت  كه  دارد  بنده [اي]  كه  شما  از  «كيست 
يا گوسفندان بچراند.» واژۀ «ايمد» برابر با «گاوآهن» است؛ 
چنانكه در همين متن (ص 162) از «چوب ايمد» نام برده 
شده است. از عبارت پيش گفته چنين برمي آيد كه «جفت 
ايمد» به معني «گاوجفت» است (نكـ: المرشد في الحساب، 
نسخۀ كتابخانۀ مجلس، ص 324) كه در عربي و برخي 

متون فارسي به صورت «عوامل» ضبط شده است.
در ص 350 تعبير «كلۀ سر» آمده: «و او [مسيح] را 
آوردند بجاي كه نامش جلجله خوانند ــ يعني كلۀ سر 
ــ و به عبري گاغولتا.» تعبير «كلۀ سر» در برخي از متون 
كهن فارسي به كار رفته ولي از فرهنگهايي چون لغتنامۀ 
دهخدا و فرهنگ معين (نيز: ذيل فرهنگهاي فارسي) فوت 
شده است. فقط در لغتنامۀ دهخدا در ذيل مدخل «كلّه» و 
به عنوان يك معنی فرعی به نقل از فرهنگ لغات عاميانه 
دقيق  و  درست  كه  شده  معنی  سر»  «فرق  به  جمالزاده 
ص   ،4 (ج  تبريزي  شمس  كليات  در  نمونه  نيست.براي 

215) آمده است:
كلۀ سـر را تهـي كـن از هـوا بهِر َمـَيـش

كلۀ سر جام سازش كآن َمـِي جاميست آن
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مسيح  عيسي  كردن  مصلوب  جايگاه  همان  «جلجله» 
است كه در قاموس كتاب مقدس (ص 287) ذيل مدخل 
«جلجتا» از آن گفتگو شده و معني لغوي آن «جمجمه» 
بمعني  سر»  «كلۀ  كه  مي شود  روشن  اينجا  از  است.1 

«جمجمه» مي باشد.
در صفحۀ 334 واژۀ «سيلگاه» آمده: «[عيسي] با شاگردان 
خود بدر آمد سوي سيلگاه قدرون.» اين عبارت در پيمان تازۀ 
خداوند (ص 201) بدين گونه ترجمه شده: «با شاگردان خود 
بانطرف رود قدرون رفت.» آنگونه كه در قاموس كتاب مقدس 
(ص 688) ياد شده، «قدرون» يك وادي بوده و مي بينيم كه 
كاربرد واژۀ «سيلگاه» در ترجمۀ «وادي» كامًال برابر با مضمون 
است، اما واژۀ «رود» نمي تواند چنان معنايي را برساند.2 اين 
واژه كم كاربرد است و گمان مي رود كه نسبت به واژۀ «مسيل» 

گزينۀ مناسب تري باشد.
اينكه  آن  و  شويم  يادآور  اينجا  در  نيز  را  نكتۀ  يك 
دياتسرون فارسي از ديدگاه ترجمه نيز قابل توجه است 
مي توان  ترجمه ها  ديگر  با  مقايسه  راه  از  كه  جايي  تا  و 
دريافت، در برخي موارد از ديدگاه درستِي ترجمه حتي 
بر ترجمه هاي متأخرتر مي چربد؛ چنانكه در واژۀ سيلگاه 
متأخر  ترجمه هاي  از  استوارتر  نيز  آن  ادبي  نثر  ديديم. 
مي نمايد؛ منتها از ديدگاه روان بودن و آسان خواني براي 
خوانندۀ ناآشنا با متون فارسي دشوارتر است. براي نمونه 
به عبارت زير از صفحۀ 350 توجه شود: «و چون رفتند 
يعني  ــ  قورياني  شمعون  نامش  شخصي  ديدند  راه  در 
ديهكاني3 ــ از ديه پدر اسكندروس وروفس آمده بود. او 

را بيگار گرفتند تا چوب صليب آويختن برگيرد.»
بدين گونه   (60 (ص  خداوند  تازۀ  پيمان  در  بند  اين 
ترجمه شده است: «و در اثناء بيرون رفتن ايشان قوريني 
را كه مسمي بشمعون بود يافته بجهت برداشتن صليبش 

او را به جبر گرفتند.»
 (476 (ص  مسيح  داستان  در  بخش  همين  ترجمۀ 
بدين گونه آورده شده است: «بنابرين شمعون نام مردي را كه 
از ديه مي آمد كرايه كردند كه مسيح را در برداشتن معاونت 

كند.»
جبر  «به  از  گرفتن»  بيگار  «به  تعبير  كه  مي بينيم 

گرفتن» و «كرايه كردن» مناسب تر و زيباتر است.
سخن پاياني اينكه با چاپ اين متن، يكي از منابع كهن 
زبان فارسي در دسترس پژوهشگران نهاده شده است. متني 

منتشر  همچنين  و  آن  چاپ  از  سالها  گذشت  دليل  به  كه 
نشدن در ايران به دشواري به دست مي آمد.
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1. در داستان مسيح (ص 476) به «كاسۀ سر» ترجمه شده است.
2. هنري مارتين در تحرير دوم خود از ترجمۀ عهد جديد (ص 233 

چاپ 1876 م) نيز همين واژۀ «رود» را به كار برده است.
به صورت   (534 (ص  مقدس  كتاب  قاموس  در  شخص  اين  نام   .3
جزو  ديهكاني»  «يعني  عبارت  است.  شده  ضبط  قيرواني»  «شمعون 

معني كرده هاي مترجم است كه نمونه هاي ديگري نيز دارد.
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كاكاش  ايشتوان  ايران)،  به  (سفر  پرسيكوم  ايتر 
ترجمۀ  يابل،  در  فن  تكتاندر  گئورگ  و  زاالنكمنی 
محمود تفضلی، همراه با نسخه عكسی آلمانی چاپ 

1609، تهران، كتابسرا، 1388ش.
اعظم هدايتی*

شاه عباس صفوي براي ايجاد زمينۀ مناسب سياسي، سر 
آنتوني شرلي را به سفارت نزد دربارهاي اروپا فرستاد تا 
مزاياي  دادن  و  نظامي  و  سياسي  اتحاد  پيشنهاد  آنها  به 
تجاري كند. شاه عباس به سالطين اروپا نوشته بود كه 
به علت عالقه به ملل مسيحي و نفرت از تركان دشمن 
مشترک، مايل است با آنان روابط سياسي برقرار كند و 
از اين رو خواستار شده بود كه ملل مسيحي قراردادهاي 
اروپايي  بازرگانان  و  كنند  لغو  تركان  با  را  خود  دوستانۀ 
نيز قراردادهاي خود را با تركان در زمينۀ فروش اسلحه 
به هم بزنند و سالطين اروپا با يكديگر متحد شوند و از 
و  كنند  حمله  تركان  به  مجارستان،  خاصه  غرب،  طرف 
دوستي  قرارداد  و  بفرستند  سفير  ايران  به  نيز  اروپا  ملل 
هر  و  تفنگچي  شصت هزار  مقابل  در  هم  ايران  و  ببندند 
مقدار سواره و پياده كه الزم باشد براي جنگ آماده كند 
و چنانكه سالطين اروپا به جنگ با تركان برخيزند ايران 

نيز از مشرق به خاک عثماني حمله ور گردد. 
به  مسكو،  در  اقامت  ماه  شش  از  پس  سفارت  هيأت 
به  ولگا  راه  از  داشت،  همراه  به  كه  باري  سنگيني  علت 
نيز  ماه  يك  مدت  و  رفت  روسيه  شمال  در  آرخانگلسك 
براي تهيۀ آذوقه در اين شهر ماند و سپس روي به سوي 
آلمان نهاد و در پراگ به حضور رودلف دوم پادشاه آلمان 
سفارت  هيأت  از  رودلف  (پاييز 1009ق/1600م).  رسيد 
با  اتحاد  پيشنهاد  ولي  نمود،  پذيرايي  گرمي  و  به خوبي 
آنتوني  به  و  پذيرفت  احتياط  با  عثماني  ضد  بر  را  ايران 
همراه  را  اروپا  سالطين  نامه هاي  كه  نمود  توصيه  شرلي 
جرأت  اروپا  دربارهاي  زيرا  دارد،  ارسال  سياسي  پيكهاي 
را  عثماني  دولت  ضد  بر  سياسي  اتحاديه هاي  در  ورود 
ندارند. شرلي اين نصيحت را نپذيرفت، ولي حق با رودلف 
بود. رودلف به همان گرمي و نرمي، هيأت سياسي ايران 
را اجازۀ حركت داد و هنگام عزيمت هيأت، پنجاه قطعه 
ظروف نقرۀ گوناگون به شرلي بخشيد و دو هزار دوكا براي 
مخارج سفر پرداخت و به هر يك از همراهان او نيز جام 

نقره اي مطال و دويست دوكا مسكوک طال داد. 

وقتي شاه عباس از بازگشت سر آنتوني شرلي نوميد شد، 
برادرش رابرت را به سفارت از جانب خويش به دربارهاي 
اروپا فرستاد. در كراكوي، پايتخت لهستان در آن روزگار، 
وازا پادشاه آن كشور ايشان را به گرمي تمام پذيرفت. اين 
پادشاه با ايران و هنر اين سرزمين آشنايي تمام داشت، 
زيرا در سال 1605م تاجري ارمني به نام موراتو ويتز را 
جهت تهيۀ قالي براي كاخهاي سلطنتي لهستان به ايران 
فرستاده بود و تاجر ارمني در كاشان، زير نظر خود، قاليها 
را سفارش داده و در بعضي از آنها عاليم سلطنتي لهستان 
اين  از  تخته  چهار  هنوز  بود.  گنجانده  قالي  نقشۀ  در  را 
قاليها كه دوتاي آنها نقش عقاب سلطنتي لهستان را دارد 

در موزۀ رزيدنتس مونيخ نگهداری می شود. 
سفير  مقدم  آلمان  پادشاه  دوم  رودلف  نيز  پراگ  در 
مناسبت  به  شرلي،  رابرت  به  و  داشت  گرامي  را  ايران 
خدماتش در جنگ با تركان عثماني، مقام شواليه و عنوان 
كنت پاالتن داد و نامه اي در تحسين و توصيف خدمات 
رابرت شرلي به جيمز اول پادشاه انگلستان نگاشت. پس 
از عزيمت آنتوني شرلي و حسينعلي بيك از پراگ، رودلف 
دوم براي كسب اطالعات بيشتر از حقايق مربوط به ايران 
و مقاصد شاه عباس در مورد اتحاد دو كشور بر ضد دولت 
عثماني، بهتر آن ديد كه هيأت سفارتي به ايران گسيل 
دارد. رياست اين هيأت را به يكي از بزرگان ترانسيلوانيا 
 Istvan  Kakach) زالونكمني  دو  كاكاش  ايشتوان  نام  به 
رودلف  جانب  از  وي  نمود.  تفويض   (de Zalonkemeny
دستور داشت كه با شاه عباس قراردادي بر ضد سلطان 
عثماني منعقد سازد و از شاه ايران قول بگيرد كه تا تبريز 
را تصرف نكرده است، با تركان عثماني صلح نكند. كاكاش 
روسيه،  تزار  با  مسكو  در  كه  داشت  مأموريت  همچنين 
بوريس گودونوف، دربارۀ اتحاد ايران و آلمان مذاكره كند 
ترغيب  و  تشويق  اتحاد  اين  در  شركت  به  نيز  را  تزار  و 

نمايد. 
سفير آلمان در 8 ربيع االول 27/1011 اوت 1602، با 
اعضاي سفارت، از پراگ به سوي مسكو عزيمت نمود و روز 
23 جمادي االول به مسكو رسيد و پس از مذاكرات الزم با 
تزار، به سوي ايران روانه شد و از هشترخان (استراخان) 
 27 در  دريانوردي  روز   31 از  پس  و  نشست  كشتي  به 
صفر سال 1012 به شهر لنگرود در گيالن رسيد و از آن 

*. كارشناس ارشد تاريخ و دبير تاريخ منطقه 4 تهران
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شهر، پيكي به اصفهان فرستاد تا ورود سفير اعليحضرت 
روزها  آن  در  كند.  اعالم  را  آلمان  امپراتور  دوم  رودلف 
شاه عباس در انديشۀ حمله به آذربايجان و تصرف تبريز 
را  شرلي  رابرت  رو،  اين  از  بود،  عثماني  تركان  چنگ  از 
مأمور پذيرايي از سفير كرد. رابرت شرلي به لنگرود رفت 
تا هيأت سياسي آلماني را به اصفهان به نزد شاه عباس 
ببرد، ولي ايشتوان كاكاش از اعضاي سفارت به مناسبت 
بدي هوا و ناسازگاري آب و غذا و احتماال پشۀ ماالريا به 
سختي بيمار شد و چون به الهيجان رسيدند سفير و سه 
تن از همراهانش درگذشتند. كاكاش در بستر مرگ، يكي 
از اعضاي سفارت را به نام گئورگ تكتاندر فون در يابل 
(Georges Tectander Von Der Jabel) را به جانشيني 
خود و رياست هيأت معين كرده بود. رابرت و تكتاندر و 
همراهانش از الهيجان به سوي قزوين به راه افتادند، اما 
چهار تن ديگر از اعضاي سفارت از بيماري و ناتواني در 
راه ماندند و چون به قزوين رسيدند فقط تكتاندر مانده 
بود و يك نفر ديگر به نام گئورگ آگالستس كه او نيز در 
قزوين به بيماري مخملك درگذشت و تنها تكتاندر ماند و 
مترجم ايراني به زبان روسي كه تكتاندر او را در الهيجان 
استخدام كرده بود و سفير به زحمت مي توانست حرفش 
را به روسي به او بفهماند. شرلي هم از او جدا شد و سفير 
و مترجم با يكي از بزرگان براي ديدن شاه عباس به تبريز 
رفتند. ورود وي به تبريز مصادف شد با تصرف تبريز به 
دست شاه عباس. پادشاه ايران با يك شبيخون در اختفا و 
با سرعت تمام، خود را به تبريز رسانده و آن شهر را پس 
از بيست سال تسلط بيگانه تصرف كرده بود. تكتاندر در 
كتابش به نام ايتر پرسيكوم روز ورود به تبريز و رسيدن 
به حضور شاه را به تفصيل شرح داده است. او در مورد 
بازگشت به آلمان و خاتمۀ مأموريتش نيز بيان دل انگيزي 
دارد: «پس از اتمام اين اتفاقات [جنگ با تركان عثماني در 
ارمنستان و فتح ايروان به دست ايرانيان] اعليحضرت شاه 
مرا به حضور خود خواند و اعالم داشت كه زمان بازگشت 
من به حضور سرور بسيار عالي قدوم اعليحضرت امپراتور 
فرا رسيده است تا پاسخنامه ها را ببرم و براي اين منظور 
با  همراهي  براي  سفير  عنوان  به  نيز  را  بيك  مهدي قلي 
ايراني  سلطنتي  جامۀ  دست  يك  است.  كرده  تعيين  من 
نهصد  و  عربي  اسب  يك  بود،  پوشيده  را  آن  خودش  كه 

سكه كه بيشتر آنها با تصاوير اعليحضرت امپراتور يا الكتور 
كرد.  اعطا  من  به  بود،  مزين  اسپانيا  پادشاه  يا  ساكس 
به عالوه شمشير ايراني را كه قبًال دربارۀ آن اشاره كرده ام 
به من بخشيد و سرانجام به طور رسمي براي خداحافظي 

به اتفاق سفير ايراني به حضور شاه پذيرفته شديم.»
باري، تكتاندر و مهدي قلي بيك از شاه اجازۀ حركت 
مسكو  به  بعد  ماه  هشت  و  نهادند  راه  به  روي  و  گرفتند 
وقايعي  و  راه  حوادث  دربارۀ  شرحي  تكتاندر  شدند.  وارد 
كه در مسكو پيش آمده نوشته است. ولي بدبختانه سفير 
هرگز  ايراني،  سفيران  ديگر  مثل  بيك،  مهدي قلي  ايران، 
از مأموريتهاي خود مطلبي ننوشته و اثري بر جا ننهاده 
است. باز هم به كمك سفرنامۀ تكتاندر است كه مي دانيم 
شاه عباس پيش از اين سفيري به روسيه فرستاده بود و 
تكتاندر و مهدي قلي بيك اين سفير را ــ كه از اسمش 
سفير  آن  و  كرده اند  مالقات  غازان  در  ــ  بي خبريم  هم 
سپاهي  چندهزار  روسيه  تزار  كه  است  گفته  دو  اين  به 
با تفنگچيان شايسته و چندين عراده توپ به ياري شاه 
عباس فرستاده تا قلعۀ دربند را محاصره كنند و مخصوصاً 
از شاه خواهش كرده كه از جنگ با سلطان عثماني دست 
به  روسها  كمك  ميزان  كه  نمي دانيم  درستي  به  نكشد. 
نخستين  در  هم  آن  عثماني،  تركان  با  جنگ  در  ايران 
ولي  بوده،  چه  شده  شروع  1012ق  سال  در  كه  نبردها 
ظاهراً يكي از داليل شاه عباس در ارسال مهدي قلي بيك 
تشكر  ايران  به  وي  كمكهاي  از  كه  بوده  اين  روسيه  به 
نمايد و تزار روسيه را از موفقيتهاي درخشان خويش در 
تزار  گودونف  بوريس  سازد.  آگاه  عثماني  تركان  با  جنگ 
و  داشت  گرامي  بسيار  را  ايران  و  آلمان  سفيران  روسيۀ 

نامه اي به توسط تكتاندر براي رودلف دوم نوشت. 
مهدي قلي بيك و همراهانش در ربيع االول سال 1013/ 
درياي  راه  از  و  شدند  خارج  مسكو  از  سال 1604،  اوت 
بالتيك عزم كشور آلمان كردند. البته اين را هم مي دانيم 
همراه  نيز  شاملو  خان  زينل  ظاهرا  (كه  ايران  سفير  كه 
وي بوده) مدتي در پراگ پايتخت رودولف دوم گذرانده 
و يكي از نقاشان آلماني مشهور آن زمان به نام آگيديوس 
سالرس در حدود سالهاي 1013 و 1014، تصويري از او 
و از زينل خان كشيده است. اين آخرين اطالعاتي است 
كه از مهدي قلي بيك داريم، زيرا سرنوشت او نيز مبهم 
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و نامعلوم مانده است و نمي دانيم پس از عزيمت از پراگ 
چه بر سر او آمده است. 

دو سه سال بعد از اين جريانها بود كه رابرت  حدوداً 
اروپايي  دربارهاي  در  ايران  دولت  سفير  عنوان  به  شرلي 
1018ق/  در  و  شد  تعيين  دوم  رودلف  دربار  جمله  من 
1609م در شهر پراگ به حضور رودولف رسيد و رودولف 

وي را مقام شواليه و عنوان كنت دوپاالتن بخشيد. 
از آن پس، شاه عباس هميشه منتظر بود كه امپراتور 
بر  و  شوند  متحد  هم  با  اروپا  سالطين  ديگر  و  آلمان 
تركان عثماني بتازند. او به رودلف اعتقاد خاصي داشت و 
تصويري از وي در اتاق مخصوص خود نهاده بود، اما وقتي 
با  دوم  رودلف  شنيدكه  سال 1016ق/1607ـ1608م  در 
تركان عثماني صلح كرده بسيار متأثر و خشمگين شد و 
از  را  خود  ناخشنودي  پاپ  و  اسپانيا  سفراي  به  بار  چند 

رفتار رودولف و ديگر سالطين اروپا اظهار داشت. 
شهر  در  آلمانی  زبان  به  1609م  سال  در  پرسيكوم  ايتر 
آلتنبورگ منتشر شد. شارل شفر ترجمۀ فرانسوی آن را همراه 
در  سال 1877  در  و  تهيه  پيوستهايی  و  يادداشت  و  مقدمه  با 
پاريس منتشر كرد. محمود تفضلی اين ترجمۀ فرانسوی را به 

فارسي برگرداند و در 1351 در تهران منتشر كرد.
سياسی  ارتباط  سال  چهارصدمين  بهانۀ  به  اينك  و 
با  دوباره  تفضلی  محمود  ترجمۀ  مجارستان،  و  ايران 
آلمانی  نسخۀ  عكسی  چاپ  و  سند  چند  ترجمۀ  افزودن 
1609 و پيشگفتار دكتر گئورگی بوتسين، سفير جمهوری 

مجارستان در تهران، منتشر شده است.
ترجمه  را  فرانسوی  متن  تفضلی  محمود  كه  آنجا  از 
نموده بود، تلفظ همۀ نامها به زبان فرانسوی و نه آلمانی 
است و حتی نام تكتاندر به صورت ژرژ آورده شده است. 
گمان می رود ترجمۀ جديدی مورد نياز باشد. صفحه شمار 
چاپ عكسی، بلكه چاپ آلمانی، بی اشتباه نيست و ظاهرأ 
افتادگيهايی دارد كه با توجه به ركابه های آلمانی كه در 
همۀ صفحات وجود دارد، بايد در چاپخانه رخ داده باشد.

چاپ كتاب تميز است اما هيچ اطالع نسخه شناختی 
از نسخه های موجود از كتاب و اندازۀ چاپ عكسی داده 
نشده است كه به دليل كم توجهی مترجم مرحوم و ناشر 

سابق و الحق به نسخه شناسی اثر است.

تأليف  طيفور،  ابويزيد  مناقب  فی  دستورالجمهور 
كوشش  به  الخرقانی،  الشيخ  الحسينی  احمدبن 
محمدتقی دانش پژوه و ايرج افشار، مركز پژوهشی 

ميراث مكتوب، 1388ش.
عليرضا ذكاوتی قراگزلو

بايزيد بسطامی از نامی ترين عارفان ايران است و از ديرباز 
نامش با شطح و طامات درآميخته؛ چنانكه حافظ گويد:

خيز تا خرقۀ صوفی به خرابات بريم
شطح و طامات به بازار خرافات بريم

بهـر رنـدان قلنـدر به رهـآورد سفر
دلق بسطامی و سجادۀ طاعات بريم

قديم ترين مأخذ مستقل دربارۀ وی كتاب النور محمد 
دكتر  را  آن  ترجمۀ  كه  است  (379ـ477ق)  سهلكی 
منتشر  روشنايی  دفتر  نام  به  كدكنی  شفيعی  محمدرضا 
تصحيح  است  قرار  نوشته اند،  آنچه  طبق  و  است  كرده 

دقيقی از متن عربی هم عرضه گردد.
به هر روی كتاب مورد بحث ما به قلم يكی از احفاد 
سجاده»  «صاحب  نوادگان  از  يكی  پيشنهاد  به  و  خرقانی 
متن  تنها  ظاهراً  شده،  نوشته  هشتم  قرن  اوايل  در  بايزيد 
مستقل فارسی در اين باب باشد. البته هيچ كتاب عرفانی و 
ادبی و حتی تاريخی و اعتقادی وجود ندارد كه در آن نامی 
كتاب  اين  انتقاد.  عنوان  به  گرچه  باشد،  نيامده  بايزيد  از 
كه تصحيح آن ماجرايی داشته (ص سی) اكنون به همت 
لحاظ  به  نباشد،  هيچ  و  می شود  عرضه  افشار  ايرج  استاد 
زبان و نثر و فوايد لغوی و مواد تاريخ اجتماعی كه در آن 
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هست يقيناً برای اهل تحقيق قابل تأمل خواهد بود.
از منابع اين كتاب هفده مورد را بر شمرده اند و عجيب 
است كه نامی از تذكرةاالولياء عطار در ميان نيست؛ آنكه 

فصل مفصلی راجع به بايزيد دارد.
در حكايتی از اين كتاب بايزيد آرزو می كند كه كاش 
از هر پيشه وری يكی پيش ما بودی تا شفيع ديگران شدی 
(92) به گمان من اين عبارت ربط صوفيه را با پيشه وران 

نشان می دهد.
در عبارتی ديگر از اين كتاب از قول بايزيد (ص 179) 
در  همو  است  شبهه ناک  هنگفت  مالهای  بر  اعتراض  كه 
عكس العمل واضح می گويد: «گرسنگی ابری است كه باران 
حكمت می بارد» (ص 174) و اين گفتۀ كسانی را تأييد 
می كند كه انديشه های صوفيانه را از تأثيرات رياضتها و 
گرسنگی كشيدنها می انگارند؛ حال آنكه عقل سليم، تن 
سالم و تغذيۀ مناسب را شرط اول روحيات معتدل و فكر 

خالق می داند.
ما در اين گفتار از باب اينكه نمونه ای از فوايد كتاب را 
نشان داده باشيم، بعضی يادداشتها را از لحاظ خوانندگان 
می گذرانيم؛ با اين توصيه كه متن كتاب را حتماً ببينند. 

بعضی اغالط چاپی كه به چشم خورد اصالح می شود.
ـ ص 16: «صيرورة» غلط «صرورة» صحيح است.

بايد  «خشم»  و  «چشم»  ظاهراً  شعر  قافيۀ  در   :25 ص  ـ 
جابه جا شود.

ـ ص 29ـ30: يكی از كرامات بايزيد اين بود، كه تشخيص 
بر  واجب  غسل  ندارد [يا  وضو  و  دارد  تيمم  مسافر،  داده 

گردن دارد] كه اين البته از باب فراست است.
و  داشته  صحبت  مجاهدان  با  مدتی  بايزيد   ... ص 46:  ـ 

شمشير زده و كافر كشته...
ـ ص 61: در هفت سالگی بايزيد، مردان خدا از كوه لبنان 
برای ترک او می آيند [در سن كمال هم هفت مردان جبل 

لبنان او را به قطبی برگزيدند (248)].
ـ ص 90: «ترک گبر». در اينجا گبر به معنی مطلق كافر 

است.
ـ ص 103: «محبوب» غلط و «مجبوب» صحيح است.

ـ ص 130: شخصی پيش بايزيد رفت تسبيحی در دست، 
شيخ گفت ای پسر تسبيح دو دار تا به يكی نيكی شمری 

و به يكی بدی.
ـ ص 149: مرد محقق بايد نه قّراء؛ از قراء چيزی نيايد. تا 

مرد عياری نكند اين حديث از وی در دست نايد.
عابدان  حجاب  و  است  زهد  زاهدان  حجاب   :158 ص  ـ 

عبادت و حجاب عالمان علم.
ـ ص 170: دنيا عوام راست و آخرت خواص را؛ و حضرت 

احديت عارفان را و اهل اختصاص را.
ـ ص 171: سخت ترين عقوبتی بر تن غفلت است.

ـ ص 186ـ187: قبض دلها در بسط نفوس است و بسط 
دلها در قبض نفوس ...

گه با كف پرسيمم و گه درويشم
گه با دل پرنشاط و گه دلريشم

گه بازپسين خلـق و گه در پيشم
مـن بوقلـمون روزگـار خويشـم

به  را  آن  و  بود  دكه ای  شيخ  خانۀ  ميان  در  ص 192:  ـ 
كاهگل بيندوده بودند. مردی لشكری در اين سرای شيخ 
درآمد و بر آن دكه نزول كرد. شيخ بر سرای آمده جندی 
را بر دكه ديدی در ميان سرای. آن كاهگل تفحص كردند 
كاه در آن شبهت بود. چون آن لشكری بيرون آمد شيخ 
فرمود تا آن كاهگل را از دكه بركندند. لشكری چون باز 
آمد رخت خود برگرفت و به جايی ديگر نقل كرد. شيخ 
فرمود آن كاه او را اينجا آورده بود [شايد هم چون ديگر 

دكه قابل استفاده نبوده، آن لشكری رفته است].
بازگرديد  حج  از  وقتی  بايزيد  كه  است  نقل  ص 201:  ـ 
در همدان تخم كاجيره خريد و به جای پسته به بسطام 
آورد. دو مورچه در ميان آن بودند. باز با همدان رفت و 

آن مورچگان را با همان موضع برد.
كه  ديد  خواب  در  را  خدا  بايزيد  خادمۀ   :205 ص  ـ 
يزيد  ابن  خال  ما  غيری  يطلبون  كلهم  «الناس  می گويد: 

فانه يطلبنی.»
ـ ص 215: بايزيد گفت روزی در خاطر بگذشت كه من 
امروز بزرگ عصر خودم روز چهارم مردی را ديدی يك 
چشم فرو خوابانيده بر مركبی می آمد... به من بازنگريست 
گفت مبادا كه چشم فراز كرده باز كنم و بسطام و اهل 
بسطام و بايزيد را غرق كنم... گفتم از كجا می آيی؟ گفت 
سه هزار فرسنگ راه قطع كرده ام... ای بايزيد دل نگاه دار! 

و روی برگردانيد و برفت.
ـ ص 215: مردی كه او را هم چشم ظاهر و هم چشم 
ای  گفت  و  درآمد  بايزيد  پيش  به  بود  بينا  دو  هر  باطن 
بايزيد اگر به گوشۀ چشم به خشم به تو باز نگرم ترا با هر 
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كس در اين بسطام اند نيست كنم، شيخ گفت همه جويها 
و رودها چون به دريا رسد نيست شود!

ـ ص 216: َقّراء را بگو يا چنان باشد كه می نمايی يا چنان 
نما كه هستی.

اجابت  خواندم  حق  به  را  خلق  سال  پنجاه   :220 ص  ـ 
نديدم ايشان را بگذاشتم و به حضرت رفتم همه را آنجا 

ديدم پيش از من رسيده.
ـ ص 224: اسراری كه بود به كلمه درآمد و اسراری كه 
به كلمه در نيامد به حروف مقطع بگفتند. پس اسراری 

بود كه به حروف هم درنيامد...
ـ ص 229: بايزيد در استغراق چنان بود كه مريدی داشت 
وقت  هر  و  بود  سربرده  به  او  خدمت  در  سال  بيست  كه 

شيخ او را طلب داشتی از او پرسيدی نام تو چيست!
تا حلقۀ بندگيت در گوشم شد

جز نام تو نامها فراموشم شد
رأی  ـ ص 232: آنكه عايشه گفت: «من زعم أن محمداً 
ربه بعين رأسه فقد اعظم الفرية علی هللا» مقصود آن است 

كه از فرق تا قدمش ديده بود.
ـ ص 237: روزی گبری چيزی بر دست درويشی پيش 
سالم  جواب  شيخ  هم.  به  سالمی  با  بود  فرستاده  شيخ 
درويش و گبر باز داد و از بركات آن جواب گبر مسلمان 
شد و شيخ به زيارت اين نو مسلمان شد و به روزگار او 

تيمن كرد.
ـ ص 237: روزی بايزيد در راهی می رفت كودكی سياه را 
ديد در الی سياه افتاده... ناگه مادر آن كودک از گوشه ای 
آن  و  افكند  سياه  الی  آن  ميان  در  را  خود  و  دويد  در 
كودک را در ربود و برفت... چون بايزيد آن بديد وقتش 
خوش گشت و به نعره زدن ايستاد و می گفت: چون شفقت 

آيد آاليش ببود، محبت بيايد معصيت ببرد.
ـ ص 238: بايزيد گفت يك بار به حج می رفتم به كنار 
به  لب  دجله  گذرم  كشتی  به  كه  خواستم  رسيدم  دجله 
هم آورده گفتم من بدين غره نشوم كه مرا به نيم دانگ 
بگذرانند و من سی سال عمر حزين، نيم دانگ به زبان 

ببرم. من طالب كريمم نه كرامت. چنانكه حافظ گويد:
شرممان باد از اين خرقۀ آلودۀ خويش

گر بدين فضل و هنر نام كرامات بريم
ـ ص 245: هر كه علمی آموخت تا مردم را تعليم كند حق 

فهم آنش كرامت فرمايد و اگر علم آموخت تا طاعت حق به 
جای آرد، حق تعالی فهم مناجاتش با خود كرامت كند.

ـ ص 246: بايزيد گفت: «كفر اهل الهمة اسلم من ايمان 
برای  كه  هستند  بت پرستانی  الهمة»   [«اهل  المنة.»  اهل 
تقرب به خدا توجه به بت می كردند (زمر) و «اهل المنة» 
اسالم  كه  می نهادند  منت  پيغمبر  بر  كه  هستند  كسانی 

آورده اند (حجرات)].
ـ ص 247ـ248: بايزيد نفس خود را وعظی می گفت كه 
زن سه تا ده روزه از حيض پاک می شود و ای نفس بيست 

سالی است كه تو جهد می كنی و هنوز پاک نشده ای.
ـ ص 248: زنی كه بايزيد را به دروغگويی متهم كرده بود 

از غيب زخم خورد و مرد.
ـ ص 249: شغب و شور بر در و درگاه بيش نيست در 

اندرون پرده هم خاموشی و ادب است.
«را  كه  گفت  بكوفت  بايزيد  در  يكی  گويند   :254 ص  ـ 
است  سال  بيست  گفت: «من  را.»  گفت: «بايزيد  می طلبی؟» 
كه وی را می طلبم و نمی يابم.» بدان ای درويش كه بدين 
سخن جان گمگشته را می خواست و عقل حيران در عبوديت 

و روح در عظمت متالشی و خيال در نايافت متواری...
ـ ص 267: «شّكی» غلط و «شكمی» صحيح است.

ـ ص 269: روزی شخصی پيش شيخ حاضر بود، حالتی 
شيخ  ای  پرسيد:  شخص  آن  باهيبت؛  بگذشت  شيخ  بر 
اين چه حالت است كه بر تو بگذشت بر من كشف كن. 
شيخ گفت: به فالن كوه رو آنجا غاری است و در آن غار 
ما را دوستی است سالم من به وی برسان و اين حال بر 
تو كشف شود. آن مرد بر موجب اشارت برفت. چون به 
در غار رسيد اژدهايی عظيم ديد در اندرون غار. بترسيد 
و بی خود روی درگريز آورد و يك پای كفش آنجا بماند. 
شيخ  بود.  خائف  و  متحير  رسيد  شيخ  خدمت  به  چون 
گفت: تو حيوانی را ديدی و كفش نگاه نتوانستی داشت، 

كشف اسرار رجال چون نگاه می داری؟
ـ ص 272: مدتی نفس را به درگاه حق تعالی می بردم و 
او می گريست چون مدد حق در رسيد، نفس مرا می برد 

و می خنديد.
ـ ص 274: پرسيدند كه می شنويم بايزيد از هفت مردان 

است، گفت من هر هفتم!
ـ ص 277: مردی پيش بايزيد آمد و گفت می گويند تو 
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در سر آب ميروی و در هوا می پری و در ميان بانگ نماز 
و قامت به مكه می روی و باز می آيی. شيخ گفت: مرغيی 
و ماهيی كه ايشان را ثواب و عقاب نيست همين می كنند 
و شيطان به كم از اين به مكه می شود و باز می آيد. آنگاه 
وقتش خوش گشت و گفت مردی مردانه آن بود كه مكه 

پيش او آيد و كعبه گرد او طواف كند.
ـ ص 280: آب، روغن را گفت كه چرا بر سر من می آيی 
و فوقيت طلب می كنی و من از تو فاضل ترم. روغن گفت 

از آنكه من بار گران كشيده ام.
گفت  بود؟  كه  تو  پير  كه  بايزيد  از  پرسيد   :283 ص  ـ 
پيرزنی و آن چنان بود كه در غلبات شوق روزی چند به 
صحرا بودم چون روی به شهر كردم چنان سست بودم كه 
به زحمت راه می رفتم در اثنای آن پيرزنی با انبانی آرد 
پيدا شد و مرا گفت اين انبان را با من به شهر آر. به شيری 
اشارت كردم تا حاضر شد انبان بر پشت شير نهادم. در 
راه پيرزن را می گويم چون به شهر رسيد چه گويی كه 
را ديدی؟ گفت اگر پرسند گويم ظالمی رعنا ديدم. گفتم 
را  او  خدا  كه  شيری  گفت  رعنايی؟  كدام  و  ظلم  كدام 
تكليف نكرد بار بر او نهی ظلم نباشد؟ گفتم باشد. گفت 
ديگر اينكه تو می خواهی كه مردم ترا به صاحب كرامتی 
باز  آنگاه  از  و  باشد.  گفتم  نباشد؟  رعنايی  اين  بشناسند 

توبه كردم.
ـ ص 287: پرسيدند در نماز بودی در سجده توقف بسيار 
كردی گفت چون «سبحان ربی االعلی» می گفتم جواب 

«لبيك يا عبدی» ديرتر می آمد توقف از آن بود.
ـ ص 287: پرسيدند بايزيد را از «لوح محفوظ» گفت «انا 

اللوح المحفوظ».
ـ ص 288ـ289: يكی پرسيد از بايزيد كه عرش چيست؟ 
گفت: منم. گفت: كرسی چيست؟ گفت: منم. گفت: قلم 
چيست؟ گفت: منم و خدای را بندگان اند به دل جبرئيل و 
ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و ابراهيم و موسی و عيسی 
و محمد... آن همه منم. هر كه در حق محو شود آنجا رائی 

و مرئی يكی است و آن حق است.
مدح  چندين  چرا  كه  بايزيد  از  پرسيدند   :293 ص  ـ 
گرسنگی می كنی؟ گفت: اگر فرعون گرسنه بودی هرگز 

«انا ربكم االعلی» نگفتی.
ـ ص 295: بايزيد را بعد از وفاتش به خواب ديدند از او 
پرسيدند: حال تو با نكير و منكر چون بود؟ گفت: ايشان 

كه  بگويم  صدبار  من  اگر  گفتم:  ربك؟»  «من  گفتند  مرا 
خداوند اوست تا او نگويد بايزيد بندۀ من است فايده ای 
نباشد [اين شبيه آن حكايت است كه نزد شمس تبريزی 
كسی مدعی شد كه به چندين دليل خدا را اثبات كرده 
است شمس گفت: مردک خدا ثابت است برو بندگی خود 

را ثابت كن].
در  كه  گرفتند  در  آنجا  از  مصطفی...  معراج  ص 301:  ـ 
در  اينجا  از  می خواندند  امين»  «محمد  كارش  ابتدای 
نبوتش كشيدند و از نبوت در رسالت كشيدند. آنگاه ترقی 

كرد تا به فقر [الفقر فخری] رسيد.
ـ ص 301: انبياء را معراج ظاهر و باطن بود اولياء را معراج 

باطن باشد و بس.
ـ ص 320: روزی صيادی ماهيی بگرفت. ماهی در سخن 
آمد، گفت: مرا از تسبيح گفتن منع می كنی؟ ماهی ديگر 
وی را جواب داد: «اتمنُّ علی هللا بتسبيحك؟» جان شيرين 

می بايد دادن و دم نزدن.
ـ 326: «مّروهم» غلط و «مروهم» بی تشديد صحيح است.

ـ 328: «تركمانی موی در گبری سفيد كرده» گبری در 
اينجا مطلق كافر است.

ـ ص 341: گفته اند كه اگر حق تعالی موسی را به قول 
«لن ترانی» بگذاشتی و به گفت «ولكن انظر الی الجبل» 
محق  در  افتاد  صعق  در  آنچه  نداشتی  نگه  و  درنيافتی 
افتادی لكن شراب ممزوج به جّالب در قدح عفو بر دست 

ساقی بفرستاد.

خاندان  كه  است  الزم  هم  نكته  اين  به  اشاره  خاتمه  در 
بايزيد همچون خاندان شاه نعمت هللا و خاندان ابوسعيد 
و  انصاری  عبدهللا  خاندان  و  ژنده پيل  خاندان  و  ابوالخير 
خاندان مولوی ... نسلها محترم و متنعم بودند و از كيسۀ 
شهرت و كرامت جّدشان می خوردند و اينجا آن حكايت به 
ذهن می آيد كه امام جماعتی از بايزيد پرسيد: تو از كجا 
پشت  چون  كنم.  قضا  نماز  بايد  گفت:  بايزيد  می خوری؟ 
سر كسی بوده است كه نمی داند روزی دهنده كيست (ص 

237) و اين سخن مغلطه ای بيش نيست.
حقيقت اين است كه صاحبان زر و زور در طی قرنها 
اعم از اينكه اعتقادی به اين جور حرفها داشته باشند يا 
نه، بنا به مصلحت خودشان خانقاه ها و مؤسسات مشابه را 

آباد نگه داشته اند.
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تاريخ  دربارۀ  گرجستان  آرشيوهای  اسناد  فهرست 
ايران، جلد سوم، (اسناد فارسی)، به كوشش گودرز 
وزارت  ديپلماسی  تاريخ  و  اسناد  مركز  رشتيانی، 

امور خارجه، تهران، 1388ش.
كوشا گيالنی

مرتبط  و  متعلق  اسناد  فهرست  از  سوم  جلد  كتاب،  اين 
كشور  آرشيوهای  در  كه  است  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  با 
فهرست  اين  نخست  جلد  می شود.  نگهداری  گرجستان 
به  سوم  و  دوم  جلد  و  چولوخادزه  الكساندر  كوشش  به 
و  اسناد  مركز  تالش  و  رشتيانی  گودرز  پرارج  كوشش 
تاريخ ديپلماسی وزارت امور خارجه چاپ و منتشر شده 
است. چنان كه در مقدمه آمده است، اين مجموعه جلد 
وزيری،  قطع  در  كتاب  اين  داشت.  خواهد  نيز  چهارمی 
310 صفحه، قيمت 3800 تومان و تيراژ 300 نسخه به 

چاپ رسيده است.
نيازی به تأكيد و يادآوری نيست كه فهرست برداری و 
انتشار و نمايه سازی اسناد چه نقش پراهميتی در پيشبرد 
پژوهشهای امروز دارد؛ به ويژه آن كه اين آثار در كشوری 
بر  باشد.  دسترس  از  دور  بسيار  و  شود  نگهداری  ديگر 
كتاب  اين  ارزش  كه  نكته  اين  بر  تأكيد  با  و  اساس  اين 

و اهميت انتشار آن جای بحثی ندارد، تنها بنا به توصيۀ 
مؤلف محترم در ذكر معايب و يا ارائۀ پيشنهاد برای انتشار 
مبادرت  آتی  نكات  ذكر  به  مجموعه  اين  از  جلد  آخرين 

می شود:

ترتيب و تبويب كتاب
كرده  تقسيم  بخش  بيست  به  را  فهرست  محترم  مؤلف 
است، اما مالک اين تقسيم بندی درست به نظر نمی رسد. 
ابواب كتاب گاه افراد (شاهان و شاهزادگان و فرماندهان: 
بخشهای اول تا چهارم)، گاه نوع سند (چون اسناد مالكيت 
يا قسم نامه: بخشهای 17 و 18) و گاه دوره تاريخی (جنگ 
ايران و روس و يا بعد از قرارداد تركمنچای: بخشهای 2 
و 20) و گاه موضوع سند است. اين آشفتگی در تبويب، 
عنوان  به  است.  داشته  دنبال  به  را  اسناد  پراكندگی 
قراباغی  ابراهيم خان  نامه های  به  فصل 14  اگرچه  نمونه، 
در  فرزندش  و  او  از  نامه  چند  اما  است  يافته  اختصاص 
فصل 3 هم آمده است. اين موضوع دربارۀ نامه های علی 
خان و محمدخان و ... تكرار شده است. عنوان بخش سوم، 
عمًال  كه  آنان  با  مكاتبات  و  روسی  فرماندهان  نامه های 
نامه های كارگزاران و حكام و شاهزادگان گرجی و ايرانی 

را هم دربر می گيرد.
همين جا الزم به ذكر است كه چون بخش عمده ای از 
تبويب كتاب بر اساس نام افراد است، الزم می نمود دست 
كم به صورت يك پاورقی، دربارۀ نامهايی كه فصلی بدانان 
اختصاص يافته است، توضيح داده شود كه آنان شاهزاده 

و حاكم گرجی و داغستانی هستند يا ايرانی و ...

روش فهرست برداری
مهم ترين ركن هر سند كه تعيين می كند كه در فهرست 
مختصر از هر سند چه اطالعاتی را بايد متذكر شد، تعيين 
توجه  مورد  درستی  به  مهم  موضوع  اين  است.  سند  نوع 
قرار نگرفته است. اين امر باعث شده تا مثًال برای احكام و 
فرامين شاهان نيز از اصطالح فرستنده و گيرنده استفاده 
و  شاهدان  نيز  استشهاديه ها  دربارۀ  موضوع  اين  شود. 
گيرنده به كار رفته و هبه نامۀ شمارۀ 236 نيز به غلط با 
ذكر فروشنده و خريدار و مورد معامله معرفی شده است.

اما مهم ترين نكته دربارۀ اين كتاب آن است كه در فهرست 
نسخه های  در  فهرست نويسی  روش  از  تقليد  به  سند  هر 
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شناسايی  منظور  به  نسخه  يك  انتهای  و  ابتدا  كه  خطی 
نسخه های تكراری كه گاه ممكن است به ده ها و صدها 
نسخه برسد، ذكر شده است در صورتی كه اين در حوزه 
فهرست برداری از اسناد كاری زايد است و هيچ كمكی به 
خواننده و ديگر فهرست نگاران نمی كند. آنچه در فهرست 
تنها  كرد،  خواهد  كمك  ديگر  نسخه  يافتن  امر  به  اسناد 
فهرست  در  آنچه  بنابراين  است.  سند  دقيق  تاريخ  ذكر 
حاضر حدود يك چهارم حجم كتاب را دربر گرفته است 

عمًال زايد و بال استفاده در كار فهرست نگاری است.

روش تصحيح و نقل عبارات
الزم به نظر می رسد در كار فهرست برداری و تصحيح متن 
اسناد حتی االمكان از عالئم به جای توضيح استفاده شود. 
به عنوان مثال در چهار صفحۀ نخست چهار بار و با سه 
از  بخشهايی  كه  است  شده  داده  توضيح  متفاوت  عبارت 
انتخاب  مسلماً  است.  خواندن  قابل  غير  و  فرسوده  سند 
در  كند.  جلوگيری  مكرر  توضيح  از  می تواند  عالمت  يك 
اين كتاب بارها از سه نقطه استفاده شده است، اما روشن 
نيست اين موارد ناخوانا بوده است يا برای خالصه كردن 

متن به كار رفته است.

اشتباهات تايپی
متن از اشتباهات تايپی خالی نيست. برای نمونه در تمام 
متن «جری ذلك» به صورت «حری ذلك»، «كهف الحاج» 
و «المعتمرين» به صورت «معتمدين» و «شلتاق» به صورت 
«سلتاق» آمده است. حرف بای عربی در مواردی از كلمه 

جدا و «به» نوشته شده است.

نمايه كتاب
اصطالحات  و  اماكن  و  اشخاص  مشترک  نمايه  كتاب 
و  اصطالحات  وجود  به  توجه  با  دارد.  صفحه  نوزده  در 
تفكيك  فارسی زبان،  مراجعان  برای  نامأنوس  نامهای 
مراجعه كننده  كه  چرا  است.  بوده  الزم  امری  فهرست 
برای تشخيص آنكه «آريتون»، «خاچيم» و «چين جواد» 
نام مكان، طايفه يا نام شخص است، بايد حتماً به متن 

مورد  نمايه های  مجموعه  اميدوارم  كند.  مراجعه  كتاب 
نياز هر چهار جلد در پايان جلد آخر، به تفكيك، تنظيم 

و ارائه شود.
نمايۀ پايانی نيازمند بازنگری جدی است كه تنها برای 

نمونه به چند مورد اشاره می شود:
است.  آمده  الف  حرف  در  «العيسويه»  و  «العيسوی» 
«اسد  صورت  به  نمايه  در  «ولدان»  و  «ولد»  بنوت  نسبت 
ولدان»، «محمدكاظم ولد» و «محمدحسين ولد» و «محمد 

ابراهيم ولد» آمده است.
از ميان اصطالحات ذكر شده در يك سطر متن (ص 
دست انداز،  طرح،  شكار،  بيگار،  قنلغا،  علوفه،  علفه،   ،(2
ساير  و  گوسفند  ساوری،  پيشكش،  نوروزی،  عيدی، 
سلتاقات (صحيح شلتاقات)، تنها كلمه بيگار و نوروزی (به 

صورت نوروز) در نمايه ذكر شده است.
در ترتيب الفبايی موجود هيچ يك از نسبتهای همدانی 
و مراغه ای، صدر اعظم، افشار، قاجار، عربلو، پيری اغلی و 
دهها نسبت ديگر كه بی ترديد مورد جستجوی محققان 
هر  يافتن  برای  يعنی  نيست.  دستيابی  قابل  بود،  خواهد 
تمام  يا  و  ديد  سطر  به  سطر  را  فهرست  تمام  بايد  مورد 
كتاب را خواند. بديهی است اين موضوع نقض غرض در 

كار نمايه سازی است.
تاريخ  اساس  بر  فهرست  متن  در  اسناد  ترتيب  چون 
اسناد نيست، وجود فهرستی بر اساس تاريخ اسناد و نيز 
نوع سند از كمبودهای نمايه كتاب است. همچنين با توجه 
به كثرت كاربرد واژگان غيرفارسی و نيز رسم الخط متفاوت 
فهرستی  ارائۀ  اسناد،  متن  در  گرجی  و  روسی  واژگان 
در  سندپردازان  ديگر  راهگشای  می تواند  كلمات  اين  از 
برخورد با اسناد اين حوزه باشد. مانند «غنارال» و «ينرال» 
(ژنرال)، «ناچالنيك» (رييس)، «موسی» (موسيو)، «كنياز» 
«ينوار»  (سرلشكر)،  «ليدناند»  (خزر)،  «خضر»  (شاهزاده)، 

(ژانويه)، «مارط» (مارس) و «يولن» (ژوئيه).
دسترسی  برای  را  زير  سايت  به  مراجعه  پايان  در 
آرشيوهای  اسناد  فهارس  و  تصاوير  به  عالقه مندان 

گرجستان مفيد می دانم:
www.persian.doc.org.ge.
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تصحيح  عطار،  اسرارنامۀ  و  الهي نامه  دربارۀ  نكاتي 
دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

سلمان ساكت1
چندي پيش در جستجوي مطالبي، بخت يارم شد و 
بار ديگر دو كتاب گرانسنگ الهي نامه و اسرارنامه را ــ 
اين بار از روي چاپ انتقادي و بي نظير استاد شفيعي 
كدكني ــ خواندم. در اين ميان نكاتي به نظرم رسيد 

كه شايد در تصحيح و توضيحات كتاب سودمند افتد.

الف. الهي نامه
ـ ص 187، بيت 1755:

امام، القّصه، چون برداشت آواز
همي ديوانه ُغْنباْي كرد آغاز

و  تصحيح  قياسي  صورت  به  را  بيت  اين  ريتر  هلموت 
بدين گونه ضبط كرده است (ص 99):

امام القّصه چون برداشت آواز
همي آن ُغرنُبيذن كرد آغاز

همان  پانوشت  در  ريتر  كه  نسخه بدلهايي  اساس  بر 
 F نسخۀ  در  دوم  مصرع  است،  داده  دست  به  صفحه 
«همي آن اغنياي...» و در نسخه هاي I و A «همي ديوانه 
غثيان ...» و در نسخۀ B «مران ديوانه بانگ گاو آغاز» 
ضبط شده است. بنابراين در هيچ نسخه اي ضبط ريتر 
وجود نداشته و او خود به طور قياسي آن را تصحيح 

كرده است.
شفيعي كدكني در تعليقات مربوط به اين بيت (ص 
560) پس از ذكر مطالب باال، اين پرسش را مطرح كرده  
است كه «چه گونه استاد ريتر اين صورت را در متن قرار 
داده است كه حتي از نظر لغوي هم توجيه پذير نيست 
[؟] زيرا هيچ كس ُغُرنبيدن را به صورِت ُغْرنُبيدن نديده 
است و نمي شناسد». سپس به بخش نسخه بدلها (ص 
457) ارجاع داده و افزوده  است كه «روي قاعده اي كه 
است،  ضبط  نزديك ترين  ضبط  دشوارترين  مي گويند 
از  داد.  قرار  توجه  مورد  بايد  را  عساي  صورت  همان 
روستاهاي  اعظم  بخش  در  امروز،  هم  كه  اين  عجايب 
خراسان بانگ گاو را عنباي/ ُعْنَبي مي گويند، از جمله 
در كدكن، و از متون كهن نيز مي توان شواهدي براي 
اين كاربرد يافت». شفيعی سپس از تاريخ بيهق، چاپ 

زنده ياد بهمنيار (ص 257) شعر زير را به عنوان شاهد 
آورده  است:

گاوي و دو گوساله و گاورواني
مي حكم كنند ايْنت نكو ايماني

تا چند طلب كني ازو برهاني
از گاو مگر كه بس بود غنباني

مورد  بيت  نسخه بدلهاي  ذيل   457 صفحۀ  در  استاد 
بحث اين ضبطها را ذكر كرده است: S G: همي ديوانه 
عنان (G : عسان [با دو دندانه]) كرد آغاز. A I U : همي 
ديوانه غثيان كرد آغاز. F : همي آن اغنياي كرد آغاز. 
B : مران ديوانه بانگ گاو آغاز. H : همي ديوانه عان عان 
همي   : Q آغاز.  كرد  عاري  ديوانه  همي   : T آغاز.  كرد 
ديوانه عاني كرد آغاز. K : همي ديوانه افغان كرد آغاز. 
L : بكرد آن ديوانه بانگ گاو آغاز. D : همي كرد او چو 

بانگ گاو آغاز.
نظر  مورد  دشوارتِر  ضبط  مي بينيم  كه  همان طور 
اما  است،   G به ويژه  و   S نسخه هاي  به  مربوط  استاد، 
ضبط اين نسخۀ اخير در تعليقات (ص 560) «عساي» 
و در بخش نسخه بدلها «عسان» (با دو دندانه) است كه 
كدام يك  نمي دانم  ندارم،  دسترسي  نسخه ها  به  چون 
شعر  اساس  بر  احتماالً  استاد  همچنين  است.  صحيح 
و  كرده اند  گذر  هم  ضبط  اين  از  بيهق  تاريخ  در  آمده 
است،  كرده  وارد  را  واژۀ «غنباي»  متن (ص 187)  در 
حال آنكه بنده كه چند سالي است وقت خود را صرف 
تصحيح و نوشتن تعليقات براي اين كتاب كرده ام (و 
ميراث  پژوهشي  مركز  به  چاپ  براي  را  آن  به زودي 
ــ  اثر  اين  نسخ  بررسيهاي  ضمن  مي سپارم)،  مكتوب 
نديده  را  آن  بهمنيار  مرحوم  كه  تاشكند  نسخۀ  حتي 
آنها  تمام  در  «غنباني»  واژۀ  كه  شدم  متوجه  ــ  است 
«عنباني» نوشته شده است و استاد بهمنيار احتماالً به 
سبب بدخواني آن را «غنباني» ضبط كرده است. بنابراين 
ضبط مصرع مورد نظر در تاريخ بيهق به صورت «از گاو 
مگر كه بس بود عنباني» خواهد بود. همچنين با توجه 
به قافيه شدن اين واژه با كلمه هاي «گاورواني، ايماني، 
و برهاني» بايد پذيرفت كه اصل واژه «عنبان» است كه 

همان بانگ گاو معني مي دهد.
1. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
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در  كه  باشد  همان   G و   S نسخه هاي  ضبط  اگر 
باقي  ترديدي  هيچ  ديگر  است،  آمده  نسخه بدلها 
نمي ماند كه مصرع دوم بيت 1755 در الهي نامه بايد 
به صورت «همي ديوانه عنبان كرد آغاز» تصحيح شود. 
شايان يادآوري است كه اين ضبط با ضبط سه نسخۀ 

I  ،U و A هم بسيار نزديك خواهد بود.

ص 184، بيت 1699:
كه چون گبري تو جانت بي درود است

ترا چونين پلي زان سوي رود است
دكتر شفيعی ذيل تعبير «پل آن سوي رود» آن را كنايه 
از بي حاصل و بي ثمر بودن دانسته و شواهدي از ديوان 
عطار و خمسۀ نظامي و تاريخ الوزراء و ... به دست داده 

است (بنگريد به:  صص 556ـ557).

به نظر مي رسد اين تعبير يكي از امثال قديم فارسي 
باشد كه صورت كهن تر آن در لطايف االمثال رشيدالدين 
وطواط به صورت «از جوي از آن سوي پل» آمده است  
(ص 103). او اين مثل «پارسيان» را ذيل مثل عربي «شرُّ 
» آورده است و در توضيح آن نوشته است:  بَريُّ أِْي الدَّ الرَّ
«اين مثل آنجا بايد گفت كه كسي را در مصلحت كاري 
رايي روي نمايد، بعد از آنكه آن كار گذاشته باشد و نيك 

و بد آن با سر شده و فايت گشته» (همان).

ص 205، بيت 2138:
چو نشكيبي دمي از لوت و از الت

به سودا چند پيمايي خياالت
به  اشاره  با  بيت  اين  تعليقات  در  شفيعی  استاد 
اين  بالشك   / داند  الت  و  لوت  علم  كو  «كسي  بيت 
سخن طامات داند» كه در اسرارنامه (ص 162) آمده 
است، نوشته است: «عطار اين دو كلمه [يعني لوت و 
الت] را در معني شكم پرستي و شهوات به كار مي برد» 

(تعليقات الهي نامه، ص 576).
اين تعبير در تحفة العراقين خاقاني هم به كار رفته 
است (چاپ ميراث مكتوب، ص 72؛ چاپ سخن، ص 

:(106
اينها همه مرد الت و لوتند

باد جبروت در بروتند
تعبير «الت و لوت» در چاپ ميراث مكتوب معني نشده 
و در چاپ سخن، بدون استناد، «سخت ناچيز و فقير» 
معنا شده است (ص 327)، حال آنكه با توجه به اين 
معني  شهوات»  و  «شكم پرستي  را  آن  بايد  عطار،  بيت 

كرد.

ب. اسرارنامه
ص 149، بيت 1416:

به وقت نزع، در خود سهوت افتاد
كه مـرِغ ناگـرفتـه كـردي آزاد

استاد در تعليقات اين بيت نوشته «نظير آ هوي ناگرفته 
شاهد  فردوسي  از  را  بيتي  سپس  و  است»  بخشيدن 

آورده است (ص 371). 
بايد افزود كه «مرغ ناگرفته بخشيدن» يكي از امثال 
در  را  آن  وطواط  رشيدالدين  كه  است  فارسي  كهن 
لطايف االمثال به صورت «مرغ ناگرفته مي بخشد» آورده 

است (ص 60).

ص 186، بيت 2249:
بتر زين در زمانه فتنه اي نيست

كزين چنبر رسن را رخنه اي نيست
معني  به  «رخنه  است:  آمده  بيت  اين  تعليقات  در 
كه  است  بوده  اين  رايج  ضرب المثل  و  است  گريزگاه 
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سرانجام  يعني  نيست"  گريزي  چنبر  از  را  رسن  "اين 
بايد از چنبر عبور كند.» سپس از تاريخ الوزراء شاهدی 

ذكر شده است (بنگريد به: ص 429).
همان گونه كه استاد متذكر شده است، مصرع دوم، 
به  آن  از  صورتي  كه  است  بوده  رايجي  ضرب المثل 
صورت «همۀ رسنها را گذر بر چنبر است» در قرة العين 
از مؤلفي ناشناخته آمده است  (ص 19). از آنجا كه اين 
هماهنگ  كامًال  تاريخ الوزراء  عبارت  با  مثل  از  صورت 
اصيل  و  كهن  صورت  را  شكل  همين  بايد  پس  است، 

مثل به شمار آورد.
بيت 2260  در  مثل  اين  كه  است  يادآوري  شايان 
همين كتاب و نيز بيت 3342 مصيبت نامه (ص 272) 

هم آمده كه استاد بدانها اشاره كرده است.

ص 214، بيت 2857:
ز خْرطبعي ست اين كز جوب بسيار

جوي نَْدهي و جان بِْدهي، زهي كار
نوشته  «جوب»  واژۀ  ذيل  بيت،  اين  تعليقات  در  استاد 
 /2) قاطع  برهان  در  كه  است  جوبه  همان  كه  است 
... در  595) چنين معني شده است: «جايي و مقامي 
شهر كه اسباب و امتعه و غلّه و آنچه از اطراف و جوانب 

از جهت فروختن آورند، آنجا فروخته شود.»
ذيل  االنساب (2/ 110)  در  سمعاني  كه  افزود  بايد 
مرو  در  است  مكاني  نام  مي نويسد: «جوبق  جوبقي  واژۀ 
و  مي كنند  فروش  و  خريد  ميوه  و  سبزي  آنجا  در  كه 
از آنجا به بقاليها و ميوه فروشيها مي برند. به اين محل 
جوبق  آن  به  شدن  معرب  از  پس  كه  مي گويند  جوبه 
گفته اند. در نيشابور به كاروانسراي كوچكي كه اتاقهايي 

براي اجاره كردن دارد، جوبق مي گويند.» (اين آگاهي را 
مرهون مقدمۀ گرانسنگ يوسف الهادي بر ترجمۀ عربي 
تاريخ بيهق هستم. نيز بنگريد به ترجمۀ اين مقدمه با 
عنوان «ابن فندق و تاريخ بيهق» از نگارنده در مزدكنامه 

3، به خواهاني جمشيد كيان فر و پروين استخري).

المعجم  في  التحبير  ديگرش،  كتاب  در  سمعاني 
تكرار  را  مطالب  همين  ديگر  بار   (453  /2) الكبير 
مي كند اما كوتاه تر: «قال ابوسعد: [الجوبق] موضع بمرو، 
بنيسابور  و  جوبه،  بالفارسيه  يسمي  و  الخضر  فيه  يباع 
يسمون الخان الصغير الذي فيه بيوت تكتري، جوبه و 

النسبة اليها جوبقي.»


