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 »اخبار برمكياناحوال و «بررسي انتقادي تصحيح كتاب 
129Fسارا سعيدي

∗ 

 چكيده
و  ،هاي بسياري داشتهپيشرفت پنجاه شصت سال اخيرح متن در با توجه به اينكه علم تصحي

هـايي كـه   رود متن انتظار مـي  ،ار گرفته استجديد در اختيار مصححان قرهاي  هابزار و شيو
با وجود ، باشند  غلط كماند صحيح و يا حداقل  اخيراً تصحيح و به جامعه علمي عرضه شده

  .شوند اين كم نيستند آثاري كه با اغالط فراوان منتشر مي
وفات دكتر محمـود  توسط انتشارات بنياد موق 1390كه در سال  احوال و اخبار برمكيان

 .اند و گاه اين خطاها سبب ابهام متن گشته داردمتأسفانه اغالط فراواني ، افشار منتشر شده
توسـط متـرجم يـا مترجمـاني     ، رساله است كه محتمًال در قرن ششـم اين كتاب شامل دو 

برمك كـه بـه زبـان عربـي موجـود بـوده        از روايات گوناگون زندگي خاندان آل، ناشناس
، در نوشتار حاضر به بعضي از اين خطاها ضمن ارائـة صـورت صـحيح    .ترجمه شده است

  .پرداخته شده است
 .متون تاريخي، تصحيح متن، تصحيف، برامكه، احوال و اخبار برمكيان :ها هكليدواژ

  

 

ــي        ∗ ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــي پژوهش ــات فارس ــان و ادبي ــري زب ــجوي دكت / دانش
Elshan_65@yahoo. com. 
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 مقدمه
حكايات متعـددي بـه    ــ وزراي ايراني تبار عباسيان ــ برمكيان خاندان بارةدر

گويا روايتگري در باب زندگي خاندان برمـك بسـيار   . فارسي و عربي موجود است
موجـود  مترجماني روايات عربـيِ  مورد توجه ايرانيان بوده است و در قرون مختلف 

 .انددربارة خاندان برمكي را جمع آوري و ترجمه كرده
بوده و بيشتر جنبة ادبي آنها مورد توجه است تـا   آميز ها معموالً اغراقاين داستان

حكايـات  اي از  مرحوم قريـب گركـاني مجموعـه    1313در . اطالعات تاريخي آنها
) »بـار برامكـه  اخ«ولـي در صـفحة عنـوان،    (برمكيان را با عنوان تاريخ برامكه 

تقريباً دو سوم كتاب مذكور مقدمه و توضيحات قريب است اين اثر . دتصحيح كر
اثر ديگر كتابي است با عنوان . به گمان مصحح از متون قرون چهارم و پنجم است

 1385و در سـال   كه دكتر سيد صادق سجادي آنرا تصحيح كرده تاريخ برمكيان
 بـارة اثـر ديگـر در  . افشار چاپ شـده اسـت  توسط بنياد موقوفات دكتر محمود 

احوال و اخبار ؛ كتابي است با عنوان شوددر مقالة حاضر بررسي ميبرمكيان كه 
بـه اهتمـام   در بردارندة دو رسالة مجزا از مترجم يا مترجماني ناشناخته  برمكيان

كاتب  به تصريح. توسط بنياد موقوفات افشار نشر شد 1390هاشم تصحيح و در مير
هجري است كه قراين سبكي متن نيز اين مطلـب را   597تاريخ تأليف آن  نسخه

هاي زندگي برمكيان و قراين ه داستانط بوبمربا مقايسة آثار ديگر . كند تأييد مي
. مذكور از عربـي ترجمـه شـده اسـت     توان حدس زد كه متن در متن ميموجود 
هاي مكرر آثار  انها در داست هاي لفظي، تكرار جمالت و يكساني داستان شباهت

موجود در زمينة زندگي برمكيان گوياي اين است كه مترجمان روايات واحـدي  
اند؛ براي اثبات   اي به ترجمة آن پرداخته اند و هريك به گونه را در اختيار داشته

 :توان موارد زير را با يكدگر مقايسه كرد اين امر مي
اخبـار و  (كسي آن را انكـار تـوان كـرد     آثار ايشان در ميان مردم مشهورتر از آن است كه

 .)141 :1390 احوال برمكيان
تـاريخ  ( كه انكاري در بـاطن كسـي فـراهم شـود    حكايت كرم ايشان از آن مشهورتر است 

 ).264: 1390 برمكيان
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 )44: 1313 تاريخ برامكه(بوح اين وقت آيند او به صبوح نشسته بود مرا گفت اي بغيض بص
 .)207: 1390 احوال و اخبار برمكيان( اي يا به ماتم؟ صبوح آمدهاي بغيض به : فضل گفت

البته در متن به اشتباه واژة بغيض، نقيض ثبت شده است كه در ادامه به آن پرداختـه  
 .خواهد شد

. اي قرطاس برگرفت هيچ اشارتي نكرد و بيش از آن نديدم كه قلمي در دست داشت و پاره
اره نوشت و به سر انگشت بپيچيد چون فتيله و سـاعتي  به سر آن قلم چيزي بر آن قرطاس پ

 ).36: 1313 تاريخ برامكه(كه كسي عبثي كند داشت پس هم به سرانگشت بينداخت چنان
كـرد و   پس نه هيچ كرد و نه هيچ فرمود اال آنكه قلمي در دست داشت و به آن عبثـي مـي  

اي بنوشـت و سـاعتي در دسـت     رقعـه در آن ميان او را ديدم كه . دواتي پيش او نهاده بود
 .)207: 1390 احوال و اخبار برمكيان( شت، پس آن را درپيچيد و بينداختدا مي

 تـاريخ برامكـة  مصـحح دكتـر سـجادي و     تاريخ برمكيانبرغم اينكه اين اثر بعد از 
از رفت از دو اثر پيشـين   مصحح مرحوم قريب تصحيح و چاپ شده است، انتظار مي

تر و يا حداقل همسـنگ دو اثـر    ليقات و توضيحات و تصحيح كاملمقدمه، تع لحاظ
متن مورد نظر ما به دليل وجود اغالط فراوان در تصحيح و عاري بودن  .پيشين باشد

در . از مقدمه و توضيحات و تعليقات درخـور، تبـديل بـه متنـي مـبهم شـده اسـت       
ـ    هاي نسخه س شـوراي  مورد استفادة مصحح يكي نسخة موجـود در كتابخانـة مجل

اي اسـت   هجري قمري است و ديگر نسخه 1021اسالمي است كه تاريخ كتابت آن 
 .در بـردارد  ــناميده است اخبار برمكيان كه مصحح  ــكه تنها قسمت اول كتاب را 

به تاريخ كتابـت    لك موجود است و مصحح توضيحي راجعاين نسخه در كتابخانة م
هاي تصحيح خطاها و كاستيكوششي است براي نماياندن  ة حاضرمقال .آن نداده است

 .اين متن
هاي صاحب نسخه نيست؛ او ونيم صفحه عين گفتهجز حدود يك پيشگفتار كتاب

از آنجا كـه صـاحب   . توضيحات و برداشتهاي خود را در آغاز متن درج كرده است
نسخه قصدي بـراي چـاپ ايـن توضـيحات نداشـته، و مصـحح از پـيش خـود آن         

 .يحات را در پيشگفتارش گنجانده، اين نگارنده به آن نپرداخته استتوض
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 هاي متنتصحيف .الف
 .در زمين عراق جانوري باشد كه خلقت او ميان اشتر و مـرغ اسـت  ! ايهاالملك«. 1

 .)144: 1390 احوال و اخبار برمكيان( »... او به آن اشتر ماند و طلف ارتفاع و گردن و
چنانچـه  ). همانجـا (» معناي طلـف را نيـافتم  «مصحح در پانويس نوشته است كه 

 ظلـف در اينجا هيچ معناي مناسبي ندارد و اين واژه تصحيف  طلفبديهي است واژة 
جـاراهللا  ( »گاو و گوسـفند و آهـو، سـنب گـاو    ] سم[گاو، ژنگلة سم «است به معناي 

در » كالباحث عن حتفـه بظلفـه  «المثل عربي  اين واژه در ضرب. )73: 1386زمخشري 
 :متون نثر قديمي كاربرد داشته است

بظلفه،   كالباحث عن حتفه. اتابك النقش بدان مصاف كه شكست، اختيار هالك خويش كرد
 ).58: 1363نجم الدين ابوالرجاء قمي (و الجادع مارن انفه بكفه 

مصـدق اكاذيـب و   بظلفه نباشـد بلـك     و آتش بال بنفس خود نكشد و كالباحث عن حتفه
 ).53: 1378، 1 ج جويني( محقّق اباطيل او شود

. مخاصمت كرد فقه بن ابي مريم المديني با جبلتي در فضل حكايت كرد كه يحيي«. 2
ابن ابـي مـريم بـا    . ابن ابي مريم به قول اهل مدينه گفتي و جبلتي به قول اهل عراق

با جبلتي بـر مـال خصـومت كـردم و او بـه      ! جعلت فداك: نزديك پدرم آمد و گفت
: جواب من درماند و آنچنان بود كه من از او بپرسيدم كه معني قول خـداي عزوجـل  

»نْ ريلَ مقتفسير آن اين است كه چون مردم بيمار ... چه باشد؟  )27ت، آيـة  قيام(» اقٍ و
 ).130ـ129: 1390 احوال و اخبار برمكيان(» كند؟ وقيهشوند گويند كيست كه اين را 

شود  خوانده مي» رققه و رفقه«در نسخه به صورت  فقهواژة  نكتة نخست اين كه
. تغيير يافته است، بـدون كـوچكترين توضـيحي   » فقه«و در متن مورد بررسي ما به 

. موضوع مورد بحث ارتبـاطي بـا فقـه نـدارد    شود  ه از حكايت باال فهميده ميكچنان
 :سورآبادي در ترجمة آية فوق آورده است

اي كه او را عـالج كنـد و از ديگـر سـوي      كننده افسوناز يك سو آدميان گويند آذا كيست 
ن، فرشـتگان رحمـت يـا    فرشتگان گويند آذا كيست برشـونده بـه جـان وي و بربرنـدة آ    

 .)4/2730: 1381ابوبكر عتيق نيشابوري ( فرشتگان عذاب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 171 / »احوال و اخبار برمكيان«بررسي انتقادي تصحيح كتاب 
 

 

هـا  هاي ديگر اين معادل در ترجمه. محور داستان همين دوگونگي آيه در ترجمه است
بردارنـده،  ... كننـده   كننـده، برنـده، فسـون    گـر، فسـوس   اوسـون « :خورد به چشم مي

اي كه طبري  اما ترجمه )769/ 2: 1372ياحقي (» ...خواننده افسون افسونگر،... دربرنده
: 1356محمـد جريـر طبـري    (» كننده؟ و گويند كيست رقيه«: كرده است راهنماي ماست

كننـده ترجمـه    ا به رقيـه شود كه راق ر از ترجمة طبري چنين مشخص مي .)7/1962
 )306: 1349 قاضي خان بدر محمد(» افسون كردن و افسون«به معناي  رقيهكرده است و 

ين واژه در پايان جمله نيز بر اثـر اشـتباه   ا. اند است كه هر دو از يك ريشه گرفته شده
 .ضبط شده است و همين اشتباه در متن تصحيح شده نيز وارد شده است وقيهكاتب 

من خدمت برامكه كردمي و پيوسته بـا ايشـان    :صغير حكايت كرد و گفت معيد«. 3
جواني درآمـد كـه    ... روزي در سراي خود نشسته بودم يكي در من بكوفت .بودمي

 معيـد  ... تر از او نديده بودم اال آن كه اثر بيماري بر او ظاهر بود من هرگز نيكوروي
  )62و  59 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »... از او پرسيدم خانة تو كجاست؟، گفت

اين حكايت در مورد جواني است كه عاشق دختري شده اسـت و بـه پـايمردي    
طبق روايت كتاب اين جـوان از   .رسد جعفربن يحيي برمكي و رشيد به وصال او مي

 .خواهد بر ابياتي كه او سروده است لحن و آهنگي بگذارد مي معيد صغيرفردي به نام 
در مورد نام اين شخص ترديد وجـود  ، آمده است معيده در نسخه هم اين نام با اينك
نـام ايـن    .يافته شـد  االغانياصل داستان در كتاب ، وجو و پيگيري با جست .داشت

 :آمده است معبد صغيرشخص در آن كتاب 
منهم و آخذ ، البرامكةكنت منقطعا إلى ، بن يقطين قالني معبد الصغير المغنّي مولى عليحدث

علـى  ، فخرج غالمي ثم رجع إلي فقـال ، ا ذات يوم في منزلي إذا بابي يدقفبينا أن، أالزمهم
فدخل علي شاب ما رأيت أحسن وجها ، يستأذن عليك؛ فأذنت له المروءةالباب فتى ظاهر 

 .)14/330 :1415 ابوالفرج اصفهانى( منه

وجو  تا آنجا كه نگارنده جست ــداني به نام معيد صغير  الزم به ذكر است كه موسيقي
داني بزرگي بوده است كـه   وجود ندارد؛ ضمن اين كه معبد نام موسيقي ــ كرده است

  .به نام او اشاره شده است ــاز جمله در همين كتاب  ــدر ادبيات فارسي 
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اصل او از  .دانان معروف در صدر اسالم استاز موسيقي) ق126ل متوفي به سا( ابن وهب
 بـه  گـاهي  و كـرد  مـي  گوسـفندچراني  جواني اوان در .يافت أتدر مدينه نش .استموالي 
 .پرداخت و چون نبوغش در موسيقي آشكار شد بزرگان مدينه بدو اقبال كردند مي تجارت

وي عمري طـوالني پيـدا    .سپس به شام رفت و به امراي آنجا پيوست و مقامي بلند يافت
 :)ذيل معبد :1377 دهخدا( كرد و در اواخر عمر آوازش قطع گرديد

 باد بـزين صـناعت مـاني كنـد همـي     

 

 مرغ حزين روايـت معبـد كنـد همـي     

 

 ) 115 :1356 منوچهري(
حاضران همه به غناي ابوصدقه معجب شدند و چند صوت از غناي ابن سـريح و معبـد و   

  )74 :1390 احوال و اخبار برمكيان( كردند غير ايشان بر او اقتراح ميابن محرز و 

 صـغير يكي را به صفت ، دان با هم خلط نشود احتماالً براي اينكه نام اين دو موسيقي
  .اند موصوف كرده

و  سريححاضران همه به غناي ابوصدقه معجب شدند و چند صوت از غناي ابن « .4
 .)همانجا(» كردند معبد و ابن محرز و غير ايشان بر او اقتراح مي

مولد او به زمان عمـربن الخطـاب در   . مغني معروف .هللابويحيي عبيدا «:سريج ابن
مكه بوده و نواختن عود از ديوارگران ايراني كه بساختن كعبه آمده بودند فراگرفت و 

ابـن سـريج   . روايتي او نخستين كس است در عرب كه اين هنرآموختـه اسـت  ه بنا ب
و بزمان خود نواهائي براي غزلهاي عمربن ابي ربيعه و نيز در مراثي الحاني بساخت 

 چنانكـه  شـد  فرامـوش  او ةشهرتي عظيم يافت لكن بزودي الحان و نواهاي سـاخت 
 در سـريج  ابـن  وفـات  .نميدانسـت  آن از چيزي خويش بزمان معروف ة مغنيجحظ

اين اسم بـه اشـتباه در كتـاب     .)سريج ذيل ابن: 1377دهخدا (» تخالفت هشام بوده اس
 .آمده است سريح ابنحاضر 

و  و مواكب سعادات، آن صدر عالي را به نهايت اماني دو جهان برسانادحق تعالي «. 5
 ).26: 1390 احوال و اخبار برمكيان( »داراد متواقدامداد سيادات به جناب رفيع متواصل و 

ايـن واژه تصـحيف    .كننـدة آتـش   است به معناي روشن وقداز ريشة  متواقدواژة 
گروهي كه از «است كه به معناي  وفد است كه اسم فاعل باب تفاعل از ريشة متوافد
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در كتابهـاي  ، مصدر اين اسم فاعل يعني توافد .است) 747 :1385 كرميني( »جايي آيند
و بسـيار  ) 858 :1374 زوزني( »بهم به جاي شدن، توافد« .مصدر عربي ذكر شده است

شـواهد   وفـود از اين ريشة فعلـي واژة   .عطف شود متواصلمنطقي است كه به واژة 
 :ي در متون فارسي داردزياد

 نصـراهللا منشـي  ( وفود خير و سعادت روي به تو آرد هرگاه كه اين باب به جاي آورده شود
1384: 181.(  

 ية عمر دراين صنعت خرج كرده بوداز غرة شباب تا وفود شيب به طلب اين بضاعت سرما
  ).189 :1381 ظهيري سمرقندي(

6 . 
 تـابع  جهان به كام و فلك بنده و قضـا 

 

 جـوان   اميد تازه و دولت قرين و بخت 

 

  )27 :1390 احوال و اخبار برمكيان(
 ،آمده است) 426 :1385كرميني ( »فرمانبردار«به معناي  طايع، با وجود اينكه در نسخه

جالب است كه صاحب نسخه در مقدمة خود  .تغيير داده است تابعمصحح واژه را به 
ـ كه مصحح محترم آن را به طور كامل در آغاز كتاب آورده است  ــ ايـن واژه را   ــ

اخبار و شمارة صفحة بيت را در كتاب ، به صورت صحيح ثبت كرده است و مصحح
غافل از اينكه در كتـاب ايـن بيـت بـه      .در كنار بيت ذكر كرده است احوال برمكيان

  .اي ديگري ثبت شده است گونه

و با سر سؤال مـرو و   بفيض خاموش باش اي، آي كسي بفيض كه توواهللا  :گفتم«. 7
  ).72 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »دست از آن بدار

 .است ايو مسلماً تصحيف   معني در اينجا كامالً بي آياول اين است كه فعل  ةنكت
مشـخص اسـت كـه     .اسـت  بفيضبعدي در واژة  ةنكت .يعني كسي هستي» اي كسي«

رسد كـه گوينـده صـفتي منفـي را بـه       پس اين به ذهن مي .جمله حالت عتاب دارد
ايـن واژه   .مناسـبتي بـا جملـه نـدارد     هيچ بفيض، بنابراين .دهد مخاطبش نسبت مي

تـاريخ  در  كـه ) 185 :1386 زمخشـري ( »دشـمن «است به معناي  بغيضتصحيف واژة 
 :مصحح قريب نيز آمده است برامكة
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  ).44 :1313 تاريخ برامكه( گفت اي بغيض بصبوح اين وقت آيند صبوح نشسته بود مرااو به 

 احـوال و اخبـار برمكيـان   ( »اي يا بـه مـاتم؟   به صبوح آمده! نقيضاي  :فضل گفت«. 8
1390: 207.( 

كه در باال بدان اشاره شد يكبـار ديگـر در    بغيضشود صفت  چنانچه مالحظه مي
جالب است كه در  .تغيير يافته است نقيضبار واژه به  اين .اين متن مصحف شده است

اين صفت دقيقاً در همين داستان  ،قريب ذكر شد ويرايش تاريخ برامكةشاهدي كه از 
يـك   فارسـي در متن عربي وجود داشته كه در تحرير  بغيضگويا صفت  .آمده است

اين صفت  .ده استدقتي كاتب دچار تغيير ش داستان به كار رفته است ولي در اثر بي
 :شواهد ديگري نيز در ادبيات فارسي دارد

ــافردل   ــيض و ك ــر بغ ــان پ ــك جه    ي
 

 بـــرحقم گـــر بترســـم از باطـــل    

 

 ) 739 :1383سنايي (
حاصل و آن بغيض جاهل  فرمود تا مفر و مهرب نگاه دارند تا باشد كه آن كه آن متهتك بي

 ).31 :1351 بن غازي ملطيويمحمد( را چون صيد در قيد كشند
 ).73: 1383 همو... ( آن بغيض عثور يافت با خود گفتزاده چون بر كيد آن خبيث و مكر  ملك

ديبا و كمرهاي مغرق و بر هاي  هها بگشاده و با جامموي، چهار هزار وصيفة ترك«. 9
احوال و ( »كه در خراسان خيزد ها هو اصناف جام ملخمفرق هر كنيزي تختي جامه از 

  ).82 :1390 اخبار برمكيان
معناست و مصحح همان  آمده است كه بي ملخم در نسخة اساس تصحيح نيز واژة

نـوعي  «است به معناي  ملحماين واژه مسلماً تصحيف  .را در متن باقي گذاشته است
نكتة جالب توجه  ).ذيل ملحـم  :1377 دهخدا( »ابريشمي كه نهايت ماليم باشدة از پارچ

 :همين متن به كار رفته استاينكه اين واژه بار ديگر در 
به گريبان بهين پوشيده و شمشيري با كمر به ميـان   ملحمو كالهي بر سر نهاده بود و قباي 

  ).99 :1390 احوال و اخبار برمكيان( بسته

  ).49، همانجا( »بگسترده طبرههاي را چون خانة عطار كرده و به فرش آن«. 10
دو دليـل   .معنا و اشـتباه اسـت   متن نيز به همين شكل آمده بي ةكه در نسخ طبره
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مصحح مرحوم قريب  تاريخ برامكةاول اينكه اين داستان در . ديگر مؤيد نظر ما است
 :ها ذكر شده استبراي فرش طبريجا نيز صفت در آن ؛نيز آمده

 :1313 هتاريخ برامك( هاي طبري گستردهو فرش يش آويختهاي ديدم خ چون اندر شدم خانه
59.( 

 :اند هاي طبرستان معروف بودهكه فرشود دارد گوياي ايندوم اينكه شواهد فراواني وج
نخستين كسي كه فرش طبري گسترد مهدي بـود بـه سـبب آنكـه     ، بن سليمان گويدمحمد

 طبـري بـه او هديـه كردنـد      پدرش بدو دستور داد تا در ري بمانـد و از طبرسـتان فـرش   
 ).12/5156 :1375 بن جرير طبريمحمد(

در آن هـيچ بـاقي    هنوق هر جد و جهد كه امكان داشتي به جاي آوردي و از«. 11
 ).152 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »... نگذاشتي
 چربدسـتي «اسـت بـه معنـاي     تنوقاين واژه مصحف  .معني است بي هنوقواژة 

بسيار به كار رفتـه  اين واژه در متون فارسي  .)261 :1386 زمخشـري ( »در كار ]ن[كرد
 :است

اگرچـه در مالطفـت    .شنودم مثل دشمن آزرده كه دل بـر اسـتمالت او نيارامـد    :راي گفت
  ).304 :1384 نصراهللا منشي( ... مبالغت نمايد و در تودد تنوق واجب دارد

در پـاي كـرده و    مجازييحيي خالد را ديدم بر خري مصري نشسته و نعليني «. 12
  ).157 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »... ردائي عدني برافكنده

هاي نسـبي  كار رفته در اين جمله تمامـًا صـفت  هاي به چنانچه مشخص است صفت
مثل مصري و عـدني؛ پـس صـفت     .اند ي نسبت ساخته شده+ است كه از نام مكان 

در  مجـازي معنـاي   به هر حال،بايست به همين شيوه ساخته شده باشد  نعلين نيز مي
 حجـازي تواند تصـحيف  و به احتمال قوي مي، اين جايگاه براي نگارنده روشن نشد
بته نگانده تا كنون شاهدي را كه در آن به طور ال. باشد كه به مجازي تغيير يافته است

ـ   .اخص به نعلين حجازي و شهرت آن اشاره شده باشد نيافته اسـت  قابـل   ةامـا نكت
رود بـه   از بهترين نقاط حجـاز بـه شـمار مـي    توجه اين است كه سرزمين طائف كه 

 :صنعت دباغي معروف بوده است
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غي و دبا ... نجاري و غيره اشتغال داشتند، آهنگري، مردم طائف به صنايع گوناگون دباغي
 ).66 :1383حيدري آقايي ( تر بود در آن رايج

بـود كـه از   گويند كاروان را با خود آوردند و كاالي آن شراب و پوسـت و چـرم و مـويز    
  ).11 :1369 محمدبن عمر واقدي( طائف آورده بودند

چنانچه در مقدمة ابن خلدون نيـز آمـده صـنعت دبـاغي و     ، از بين صنايع ،در ضمن
 :نشين رايج بوده است ساختن كفش در بين اعراب و اقوام بيابان

يش ها پا از قرنزير ؛هاي غير عرب مغرب از قبيل بربرها نيز از نظر صنايع مانند تازيانندملت
صنايع در مغـرب انـدك اسـت و     ... ها نيز رسوخ يافته استنشيني در ميان آن زندگي باديه

باشد به جز آنچه مربـوط بـه صـنايع پشـم      آنچه هم هست چندان مستحكم و ماهرانه نمي
بـن  عبـدالرحمن (...  است از قبيل بافتن آن و دباغي پوست و ساختن كفش و مشـك از آن 

  ).800/ 2 :1375 خلدون

وقت كند  متعادياگر بعضي از اين مال بگزارد و به بعضي ! گفتم يااميرالمؤمنين«. 13
 ).163 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »چه؟

ذيـل  ، 1377 دهخـدا ( »همـدگر را دشـمني كننـده   «به معناي  متعاديدر اين جمله 
بـراي پرداخـت    گوينده در اين جمله خواهان مهلت .رسد وجه به نظر مي بي) متعـادي 

هـر چيـز   «به معنـاي   ،باشد متمادي بنابراين، اين واژه بايد مصحف .باقي دين است
اين واژه بيشتر صـفتي اسـت كـه بـراي      .)ذيل متمادي، همو( »و كشيده دراز و طوالني
 :رود زمان به كار مي

ن فنـا و خاتمـت آن   اين سرا اگرچه مدت آن متمادي و مهلت آن متراخي شـود عاقبـت آ  
  ).76 :1311 الدين كرمانيافضل( زوال خواهد بود

گفتم چون اسـت  ، كردم تا نزديك ابراهيم رسيدم ترنم مي صورتيدررفتم و به «. 14
  ).166 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »شنود؟ كه از پس پرده آوازم نمي

اينجـا اشـتباه بـوده و مصـحف      در صورتاز بافت جمله مشخص است كه واژة 
در ادامة داستان و واژة ترنم به معناي  صوتاست؛ جالب است كه تكرار واژة  صوت

خواننـده را  ) ذيـل تـرنم  ، 1377 دهخـدا ( »خواندن نيكو و خوش گردانيدن صـدا ، غنا«
  .كند متوجه ثبت غلط كاتب مي
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ابواسـحاق ابـراهيم موصـلي     بـه  ابوالمهنا ده و صد هـزار درم  بهده هزار درم « .15
  ).167 :1390 اخبار برمكيان احوال و( »فرست

كه مصحح بدون ذكر اينضبط شده است ولي » با«، »به«به جاي  اصليدر نسخة 
اين در صورتي است كـه   .تغيير داده است »به«را به » با«تصحيح قياسي كرده است 

 :در متون استفاده شده استمكرراً » به«در معني » با«
شيخ بـا ميهنـه   ، ول باشبه خدمت والده مشغ، فتمارا با ميهنه فرستاد و گ، پس پير بلفضل

  ).27 :1388 محمدبن منور( آمد

با او بگوي و آنكه پدرش به جـاي   دينينهتو دستوري خواه و دررو و حديث «. 16
 دينينـه پس بگوي كه اين صوت ديگر بكردم و مرا بهتر از صـوت   .من و تو چه كرد

  ).168 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »آيد مي
داستان از اين قرار است كه فردي مغني صـوتي را بـه    .معني است بي دينينهواژة 

بن خالـد برمكـي رود و ايـن صـوت را بـه      دهد تا در درگاه يحيي كسي آموزش مي
 بنـابراين واژه بايـد   .دهـد  مي كنيزك او بياموزد و روز بعد صوتي نيكوتر را آموزش

در  دينـه واژة  كـاربرد . باشد )574، 1340/3( سروري، »يعني ديروزي« دينه تصحيف
 :سابقه دارد فارسي متون

 ام؟ ايمه چه دانه نـي بچـه مـرغ دينـه      آب سيمرغ فارغم كه نه دانه خورم نه

 

 ) 274 :1358مجيرالدين بيلقاني (

احـوال و اخبـار   ( »پيشين فراموش شـد  دربه خداي كه صوتي شنيدم كه مرا آن «. 17
 ).169 :1390 برمكيان

در اين جملـه اشـتباه    »در«كند كه واژة  داستان و معناي جمله مشخص ميمنطق 
چرا كه اين جمله در جايي از داستان آمده كه مغنـي دو   ،است »دو«است و مصحف 

صوت را در دو روز آموخته است و روز سوم صوتي نيكوتر آورده كه ايـن صـوت   
  .سوم از لحاظ زيبايي بر آن دو صوت گذشته برتري داشته است

سر رضا آمـد بـود امـا حـالش قـوتي       بر اگر چه در آن وقت مأمون با فضل«. 18
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 ).171، همان( »نداشت
باسر چيزي آمده كه با توجه به كابرد فعل  با سر، برسردر نسخة اين متن به جاي 

 :است »با«ضبط صحيح  با سر چيزي آمدنو  شدن
 يار پيمـان شـكنم باسـر پيمـان آمـد     

 

ــت   ــرا نوب ــر درد م ــددل پ ــان آم  درم

 

 ) 79 :1342 عبيد زاكاني(

حكم مرا گفت ابن ، بن جامع بخواندبن خالد مرا و حكم وادي و اسماعيليحيي«. 19
مـن چيـزي    حـاكم پـس از   ... جامع با ماست مرا معاون باش تا او را امروز بشكنم

  ).184 :1390 احوال و اخبار برمكيان( »بگفتم
تبديل شده است  حاكمبه  كه در اين داستان چندين بار تكرار شده به اشتباه مكَح

  .درحالي كه در نسخة متن نيز حكم آمده است

؟ دنانير صوتي كرده است كه مرا خوش فرزندنوبن خالد مرا گفت روزي يحيي«. 20
 آيد و او هم با آن اعجابي دارد و من او را گفتم نبايد تو به ايـن صـوت معجـب    مي

 ).همانجا( »باشي تا آن وقت كه آنرا بر پدرت ابراهيم عرضه نكني
آمده است و بعـد از  ) بدون فاصله بين فرزند و نو( فرزندنودر متن مورد بررسي 

در جملـة آخـر پـاراگراف     پدرواژة  .است  آن مصحح گرامي عالمت تعجب گذاشته
قرائـت شـده   ، فرزنـدنو است كه به صورت  فرزند توگوياي اين است كه اين تركيب 

  .است

 »و نظافـت او را بياموزانـد   تفـرز در  ومذهب و سيرت ما و از آن اهل عراق «. 21
 .)200، همان(

 است تقزّزمصحف كه آيد  مي معني است و از جمله چنين بر در اينجا بي زرتفواژة 
همچنين  ،نظافت و مرادف) 837 :1374 زوزني( »نفرت طبع نمودن از چيزي«به معناي 
نيك پـاك بـودن از آاليـش و ريـم و     «و  .در جمله زايد باشد» و«رسد  به نظر مي

 ).تقززذيل : 1377دهخدا (» چرك

 احوال و اخبار برمكيـان ( »از او مثل آن نكرده بود برشمردم بيشمن افعالي را كه «. 22
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1390: 113.( 
اشـتباه ثبـت    بيشبا توجه به معناي كلي جمله و وجود واژة مثل در جمله قطعاً 

  .است پيششده و صحيح آن 

  ).115، همان( »بفرستاد...  دومو يحيي را سيصدهزار «. 23
  .ثبت شده است دومبه اشتباه  درم ةبديهي است كه واژ

بينم؟ گفتم يـا   است كه بنايش تازه مي نوكراين سراي ! يا ابي محمد، مرا گفت«. 24
  ).151 :1390 حوال و اخبار برمكيانا( »از آنِ آن مردك اصفهاني است! سيدي

 :اشتباه و صحيح آن چنين است نوكر استدر اين جمله 
 براي كيست؟، كراست؟ يعني، اين سراي نو

من برفتم ، در پيش خانه نهالي زربفت بيوكنده با ازارها كه با آن متناسب باشد«. 25
 و احـوال برمكيـان   اخبـار ( »خواهم شدن غرفهو بر نهالي بنشستم كه پنداشتي در ميان 

1390: 49.(  
اي نشسـته   گويد كه وارد سرايي آراسته شده و بر نهـالي  در اين داستان راوي مي

پنـداري در ميـان غرفـه خـواهم     «ساختار داستان گوياي اين است كه جملة  .است
ايـن داسـتان در    .است غرقهبه گمان نگارنده اين واژه تصحيف  .ربط استبي »شدن

 :مصحح مرحوم قريب نيز آمده و ضبط ايشان نيز غرقه است تاريخ برامكة
ر اند هنداشتم كر ميان آن حشيه آن چنان پاند هممسك نهادهاي  هيكي مفرشة ممسك و مخد

  ).59 :1313 تاريخ برامكه( شوم ريش غرقه همي

 .احتماالً كاتب غرقه شدن در نهالي را غريب يافته و آن را به غرفه تغيير داده اسـت 
، بسـتر ، جامة آكنده، بالش خواب آكنده«به معناي  نهالياين در حالي است كه واژة 

است و منظور گوينده از غرقه شدن در ميـان آن  ) 64 :1386 زمخشري( »نهالي پرشده
نهالي  فروشدن در .بوده است مانند اينهاپنبه و ، نهالي فروشدن در بستر آكنده از پشم

نيز آمده گويـا فروشـدن در بسـتر     و اخبار برمكيان احواليا بستر در جاي ديگر از 
 :از تنعم و رفاه بوده است  كنايه
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كـه روي او بـه دشـواري    عماري را ديدم بر نهالي خفتـه و بـه ميـان آن فروشـده چنـان     
 احـوال و اخبـار برمكيـان   ( توانستم ديد و به خداي كه مرا بديد و هيچ از جـاي نجنبيـد   مي

1390: 42.( 

 افتاده از متنهاي جا بخش .ب
و گفته اسـت كـه بـه علـت پخـش       ،چين گذاشته هايي از كتاب مصحح نقطهدر بخش

ها قابل تشخيص اين بخش، كه با توجه بيشتر در حالي ؛مركب متن ناخوانا بوده است
 :اشاره خواهد شد هادر ذيل بدان .بودندمي
 .)141، همان( »تر است ... دوم كه«. 26

  .باشد اكيدچين بايد كلمة در جاي نقطه
مقروناً بمنِّـه و   ... 597، ئإو اتفق ذلك في شهور سنه سبع و تسعين و خمس ما«. 27

 ).همانجا( »طوله و قوته و حوله
 .جعله اهللا مباركاً و ميموناً و بالخيرات و السعادات :جملة جا افتاده

  ).192، همان( »...: اند يحيي گفت با من چه قرابت داري؟ گفت حكما گفته«. 28
  .بين االدبا قرابه بين االنبياء هالمود :جملة جا افتاده

، همـان ( »نزديـك او رسـيد بفرمـود    ... حرمتي ببردند اسحاق را به خاري و بي«. 29
202.( 

  .است چونواژة جا افتاده 
 .)203، همان( »واسطة ايشان يافتم و ضياع خطير به ... با چندين اموال«. 30

  .است نفيس افتاده واژة جا

 اغالط اماليي .ج
خواهم كه به اميرالمؤمنين بگويي تا از جهت  ديني گران بر من نشسته است مي«. 31
 ).52، همان( »شد گزاردهوام تو  :جعفر گفت .بگذارد من

عجيب است كه يك فعل در دو جملة متوالي به دو صورت متفـاوت ثبـت شـده    
با معناي مورد نظر ما  »ردنگزا«در حالي كه معناي فعل واضح بوده و مدخل  ،است
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، خـراج ، قـرض ، وام در كـه چنـان ، كـردن  أديـه ت، پرداختن« :وجود دارد نامهلغتدر 
 ).مدخل گزاردن، 1377 دهخدا( »ماليات

برامكه را چنـدان مـال كـه بـا او تقريـر كـرده بودنـد نيافـت و شـك از دل          «. 32
  ).110: 1390 احوال و اخبار برمكيان( »خواست برنمي
 »طرف شدن؛ زايـل شـدن  بر«در اينجا به معناي  مورد نظر است، كه» برخاستن«

 .ندارد خواستنو ربطي به فعل  بوده) مدخل برخاستن، 1377 دهخدا(

 هاي ديگركاستي .د
 لط كردن حكاياتخ. 33

موكل بـا   بن خالد را مطلق بيپس از آن رشيد به انبار شد به عزم آنكه به رقه رود و يحيي
 .خود ببرد
چون رشـيد از   ... بن عيسي دبير عمروبن مسعده حكايت كردحنين] پنجاه و يكم[حكايت 

  ).114، همان... ( بن خالد را در راه ديدميحييانبار برگشت تا به رقه رود 

ن چنانچه پيداست خط دوم جمالت باال كه با عنوان حكايت آغاز شده ادامة داسـتا 
دقـت بـا ديـدن نـام      كاتب بي .كاره رها شده است در حكايت قبل نيمهكه قبل است 

در  لـذا اي آغاز شـده اسـت و    در وسط داستان گمان برده داستان تازه هكنند حكايت
  .متن تصحيح شده نيز وارد شده است

 ،پيشـگفتار  13و  12مثًال در صفحات  .ديگر ارجاعات به متن كتاب است ةنكت. 34
بخش اصطالحات و لغات نادر شماره صفحة بسياري از ارجاعـات بـه مـتن كتـاب     

  .اشتباه است ولي براي پرهيز از اطالة كالم موارد ذكر نشد

 منابع
، 2ج ، ترجمة محمد پروين گنابـادي ، ترجمة مقدمه /تاريخ ابن خلدون، عبدالرحمن، بن خلدونـ ا

 . ش1375، علمي و فرهنگي، تهران
به تصحيح محمدرضـا شـفيعي   ، اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد، محمد، ميهنيبن منور ـ ا

 . ش1386، آگه، تهران، كدكني
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مؤسسـة  ، تهـران ، پـژوه تقي دانـش ، بـه تصـحيح محمـد   تاريخ الوزراء ،الديننجم، ابوالرجاء قميـ 
 .ش1363، مطالعات و تحقيقات فرهنگي

دار إحياء التراث ، بيروت، 14ج، األغانيق، 1415 / م1994، بن الحسينعلى، الفرج اإلصفهانيابوـ 
 .العربي

اكبـر  بـه تصـحيح علـي   ، 4ج ، تفسير سـورآبادي ، )مشهور به سورآبادي( ابوبكر عتيق نيشابوريـ 
  .ش1381، فرهنگ نشر نو، تهران، سعيدي سيرجاني

دكتر موقوفات ، تهران، به تصحيح ميرهاشم محدث، )از دو مؤلف ناشناخته( احوال و اخبار برمكيان
  .ش1390، محمود افشار يزدي

بـه تصـحيح علـي    ، عقدالعلي للموقف االعلي، 1311، بن حامد كرمانيالدين ابوحامد احمدافضل ـ
  .روزبهان، تهران، محمد عامري نائيني

مؤسسـه تـاريخ و   ، تبريز، به تصحيح محمد آبادي، ديوان مجيرالدين بيلقاني، مجيرالدين، بيلقانيـ 
 . ش1358، فرهنگ ايران

، تهـران ، بـه تصـحيح عبـدالعظيم خـان گركـاني     ، )اي ناشناس از نويسنده(، 1313، تاريخ برامكه ـ
  .مجلس

به تصحيح ، 1ج  تاريخ جهانگشاي جويني، بن محمدعالالدين عطاملك بهاءالدين محمد، جوينيـ 
  .ش1378، دنياي كتاب، تهران، محمدبن عبدالوهاب قزويني

ص ، 3ش ، تـاريخ در آيينـة پـژوهش    ،»1تاريخ قبيلة ثقيـف  «، 1383، محمود، حيدري آقايي ـ
  .80 ــ47

  .دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم از دورة جديد، نامهلغت، 1377، علي اكبر، دهخدا ـ
دانشگاه تهران و دانشگاه ، تهران، وتزشتاين، جي، به كوشش اي، االدب مقدمه ،جاراهللا، زمخشريـ 

 .ش1386، مك گيل
  .ش1374، البرز، تهران، به اهتمام تقي بينش، كتاب المصادر، قاضي ابوعبداهللا حسين، زوزنيـ 
، تهران، 3جلد ، به تصحيح محمد دبيرسياقي، الفرس مجمع، محمد قاسم بن حاجي محمد، سروريـ 

  .ش1340، شركت چاپ و انتشارات علمي
، دانشـگاه تهـران  ، تهـران ، تصحيح محمدتقي مـدرس رضـوي  به ، حديقه الحقيقه، سنايي غزنوي ـ

  .ش1383
، تـوس ، تهـران ، 7ج ، بـه تصـحيح حبيـب يغمـايي    ، ترجمة تفسـير طبـري  ، محمد جرير، طبريـ 

 . ش1356
 . ش1375، اساطير، تهران، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تاريخ طبري، محمدبن جرير، طبريـ 
، ميـراث مكتـوب  ، تهـران ، الـديني محمـدباقر كمـال   بـه تصـحيح  ، سندبادنامه، ظهيري سمرقنديـ 
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  .ش1381
  .زوار، تهران، به تصحيح پرويز اتابكي، ديوان عبيد زاكاني، 1342، عبيد زاكاني ـ

بنيـاد فرهنـگ   ، تهـران ، به تصحيح سعيد نجفي اسداللهي، دستور االخوان، قاضي خان بدر محمدـ 
  .ش1349، ايران

، تهـران ، به كوشش علي رواقي و سـيده زليخـا عظيمـي   ، االصناف تكمله، بن محمدعلي، كرميني ـ
  .ش1385، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

، دانشـگاه تهـران  ، تهـران ، بـه تصـحيح محمـد شـيرواني    ، بريد السعاده، محمدبن غازي، ملطيوي ـ
  .ش1351

، تهـران ، پـور به تصحيح محمد روشن و ابوالقاسم جليـل ، روضه العقول، محمدبن غازي، ملطيوي ـ
  .ش1383، فرهنگستان زبان و ادب فارسي

، زوار، تهـران ، سـياقي بـه تصـحيح محمـد دبير   ، ديـوان منـوچهري دامغـاني   ، منوچهري دامغاني ـ
 .ش1356

، اميركبيـر ، تهـران ، به تصـحيح مجتبـي مينـوي طهرانـي    ، كليله و دمنه ابوالمعالي، ،منشي نصراهللا ـ
  .ش1384

، مركـز نشـر دانشـگاهي   ، تهـران ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، المغازي، بن عمر، محمدواقديـ 
 . ش1369

اي اسالمي آستان قدس هشهبنياد پژو، مشهد، 2ج ، فرهنگنامة قرآني، 1372، محمدجعفر، ياحقي ـ
  .رضوي
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