نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از

غالمرضا طباطبایی مجد(ضرورت تصحیح دوبارۀ کتاب)
*

سیامک سعادتی
غالم عباس رضایی هفتادری
دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه تهران

تاریخ دریافت مقاله1398/2/21:

تاریخ پذیرش مقاله1399/6/22 :

* دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران نویسنده مسئولs_saadatie@ut.ac.ir :

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

کلیدواژهها :تصحیح تاریخنامۀ هرات ،اشعار عربی تاریخنامه هرات ،غالمرضا طباطبایی مجد،
تصحیح متون ادبی کالسیک

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،4شماره ،6بهار و تابستان 1398

چکیده
تاریخنامۀ هرات نزدیک سیصد بیت عربی دارد و در سال  1383غالمرضا طباطبایی مجد این 161
کتاب را بار دیگر تصحیح کرده است .تصحیح او از این ابیات عربی در موارد بسیاری ناقص و

اشتباه است .در این مقاله این اشتباهات به پنج گروهِ خطاهای اِعرابی ،اشتباه در انتساب اشعار
به گویندگانشان ،خطاهای شکلی ،اشکاالت حرف روی ،خطاهای ضبط درست کلمات تقسیم،
و با روش تحلیلی و توصیفی ،ابیاتی که ذیل هر گروه قرار میگیرد با مراجعه به دیوان شاعران
و کتابهای مرجع نقد و بررسی شده است و فرهنگهای فارسی و عربی نشان داده شده که
چگونه در هر کدام از این موارد ،مصحح به خطا رفته و سرچشمۀ این خطا چه بوده است.
خطاهای اعرابی مصحح اغلب حاصل تشخیص ندادن نقش نحوی واژگان و عبارات ،تشخیص
ندادن زمان ،ریشه و صیغۀ افعال ،و خطاهای شکلی و حرف روی او ناشی از دقت نکردن در
وزن شعر و قواعد قافیه و خطاهای اشتباه در انتساب اشعار به گویندگان ،ناشی از مراجعه
نکردن به دیوان شاعر ،کتابهای مرجع و فرهنگهای معتبر است .هر بیت عربی از منبع اصلی آن
در دیوان شاعر یا از کتابهای مرجع نقل شده ،و تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد از آن آورده و
پس از نقد و بررسی تصحیح او و نشاندادن خطاها و اشکاالتش ،ترجمۀ پیشنهادی از بیت ارائه
شده است.
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هروی.)52 :1383 :

تاریخنامۀ هرات از جنبۀ ادبی نیز شایان توجه است .نثر سیفی شیوا و روان است و گاه
با قصاید و قطعاتی از خود وی آمیخته .او به مناسبت مقام به آیات قرآن ،احادیث،
اشعار فارسی و عربی استشهاد کرده است .افزون بر این ،تاریخنامۀ هرات به دلیل
اشتمال بر یادکرد یا شرححال برخی از شعرا و علما و اولیا درخور توجه است
(اسفزاری.)7/1 :1339 :

سیفی هروی دربارۀ وقایع پیش از دورۀ خود از منابعی استفاده کرده است که اکنون
در دست نیست؛ ازجمله از تاریخنامۀ هرات (تاریخ هرات) تألیف ابونصر عبدالرحمان
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مقدمه
سیف بن محمد بن یعقوب هروی ملقب به سیفی هروی در سال  681هجری قمری در
هرات به دنیا آمد .تحصیالتش را در هرات پیش گرفت و در ادبیات فارسی و عربی
تبحر یافت (صفا .)1241/3: 1369:وی به کمک استادش ،حکیم سعدالدین منجم غوری به
دربار فخرالدین کَرْت ،حاکم هرات ( 706-648ه.ق) راه یافت و قصاید و قطعات بسیاری
در مدح او سرود (اسفزاری.)461/1 :1339 :
آثار وی عبارت است از« .1 :مثنوی سامنامه» در بیش از بیست هزار بیت به سبک
شاهنامۀ فردوسی در شرح دالوریهای جمالالدین محمد سام ،سردار فخرالدین کرت.
« .2مجموعۀ غیاثی» در علم اخالق که آن را به نام غیاثالدین کرت موشّح ساخته
است« .3 .تاریخنامۀ هرات»  :سیفی هروی از غیاثالدین کرت ( 725-706ه.ق) جانشین
فخرالدین ،فرمان یافت کتابی در تاریخ شهر هرات از زمان چنگیز خان مغول و خرابی
شهر و به قتل رسیدن ساکنان آن در  618ه.ق تا عصر خویش بنویسد (همان.)3-8/1:
تاریخنامۀ هرات به این سبب که دربارۀ حوادث زمان مؤلف بوده و به اطالعات
شخصی یا گزارش راویان و شاهدان عینی مستند است (همان )380/1:و نیز به دلیل
برخی تفاصیل منحصربهفرد ،سند گرانبهایی از تاریخ هرات در سدۀ هفتم و اوایل سدۀ
هشتم و دوران فرمانروایی آل کرت به شمار میرود .سیفی هروی در تاریخنگاری،
وقایع را پیوسته و بهتفصیل شرح داده و درخور گنجایش کتاب ،علل حوادث را بیان
کرده است .وی به گفتۀ خودش به انگیزۀ حقیقتجویی به این مهم دست زده و
ازاینرو شخصیتهای تاریخی و روایات مورخان را نقد و بررسی کرده است (سیفی

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد
بن عبدالجبار فامی ،بویژه از مطالب آن دربارۀ هرات پیش از اسالم (سیفی هروی:1352 :

 )25و نیز از مثنوی تاریخی کرتنامه «خطیب فوشنجی /بوشنجی» معروف به ربیعی که به
سبک شاهنامۀ فردوسی در شرح وقایع دوران فرمانروایی خاندان کرت در هرات تا 702
ه.ق بوده است (اسفزاری.)391/1 :1339 :
این کتاب نخستین بار در 1322ش1943 /م از روی نسخۀ کتابخانۀ شاهنشاهی بوهار
کلکته به کوشش«محمد زبیر صدیقی» در کلکته به چاپ رسیده و در سال 1383
غالمرضا طباطبایی مجد این کتاب را بار دیگر تصحیح کرده است.
پیشینۀ پژوهش
تاکنون اثر مستقلی که به نقد اشعار عربی تاریخنامۀ هرات بپردازد ،نگاشته نشدده و ایدن
نوشتار نخستین کوششی است که به این مهم پرداخته است.

 .1خطاهای اعرابی
این اشکاالت به نقش واژگان و جمالت مربوط است؛ گاهی عدم دقت کافی در نقش
نحوی یک حرف یا ضمیر ،ترجمه را با خطا روبهرو میسازد.
ضَخ ٌ
 1-1لَها بَیتٌ رَفیعٌ السَّمکِ َ

َسََبَتا ََبَاهَََا
بََِهِ تهزهََِی ِنا انت َ

نقد و بررسی :در ص  66در مصراع اول این بیت از «ابیوردی» واژۀ «رَفیعُ» تنوین گرفته
که اشتباه است؛ زیرا مضاف تنوین نمیگیرد.
ترجمۀ پیشنهادی :سرای وی ،ستبر و بزرگ ،و سقفش افراشته است؛ سرایی که هرگاه
به پدرش (صاحبش) منتسب گردد به آن مینازد.
 1-2ه َاَا ابا َ ِ فَخ َرِ عَبِی َدِاُِ کهلهِ َ ِ

السََخِیْ الاََ َفِیْ الاقَاتََِطه الابَطَََطه
هََاَا َّ

 1-3فَلَََا زَالَ یَرعَََالَ الاُِلََهه بِفَ ََلِهِ

وَ یَحمِیکَ مِ ا رَیابَ الزَّمََانِ وَ یَحاَرهسه

نقد و بررسی :در ص  197در مصراع دوم این بیت از «رشید وطواط» واژۀ «رَیْب» پس
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نقد و بررسی :در ص  ،307واژۀ «إبْن» در این بیدت از «جمدال االسدالم» مجدرور شدده؛
درحالیکه خبر است و باید مرفوع باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :این پسر مایۀ مباهات همۀ بندگان خداست .وی بخشنده ،وفا کننده،
کُشنده و دالور است.
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بحث و بررسی
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از حرف جر ،منصوب شده است.
ترجمۀ پیشنهادی :خداوند همواره با فضلش تو را در پناه خویش نگداه داراد و در برابدر
حوادث روزگار ،تو را حمایت ،و حفظ کناد.
 1-4یَشهقْ ِنَا ََباَدَی نَ َاَِِاَهه الاَ َغَی
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نقد و بررسی :در ص  ،200در مصراع دوم این بیت از «رشید وطواط» واژۀ «قَلْب»
منصوب شده ،درحالیکه مضافالیه است و باید مجرور باشد.
ی
ترجمۀ پیشنهادی :هنگامیکه جنگ ،دندانهای خویش را آشکار کند ،میانِ دلِ جنگجو ِ
زرهدار را میشکافد.
 1-5یَََا کَامِ َطه الاَََدَابِ مهنافَ َرِدَ الاعهلَََا

َاسََدِ
وَ الامَکارهمَََاتِ وَ یَََا کَثِیاََره الاح ِ

نقد و بررسی :در ص  287در این بیت از «کُشاجِم» واژههای«کَامِل» و «کَثیر» مرفوع آمده
که بیگمان اشتباه است؛ زیرا منادای مضاف منصوب است« .المکرُمات» هم به صورت
«المُکَرَّمات» آمده که خطاست؛ زیرا به این صورت ،وزن شعر به هم میریزد.
ترجمۀ پیشنهادی :ای کسی که آداب را به کمال میرسانی! و ای کسی که در برتریها و
بزرگواریها ،یگانهای و ای کسی که بدخواهانت بسیارند!
 1-6قََََ مٌ بهلَََ ٌ الغهَََالمِ عِنَََدَهه ه

طَعاََ ه نهحهََ رِ الاکهمَََاۀِ لَََا الاحهلهََ ه

 1-7یا شَمسِ دِی ِ اُِ یََا مََ ا عَزمهَهه

هسََامه
فََِی قَمََعِ ََربَََابِ ال َََّلَالِ ا َ

نقد و بررسی :در ص  89در مصراع اول بیت از «متنبی» واژۀ "بُلوغُ" تنوین گرفته که
اشتباه است؛ زیرا مضاف تنوین نمیگیرد.
ترجمۀ پیشنهادی :آنان قومی هستند که بلوغ را محتلم شدن نمیدانند؛ بلکه بلوغ ازنظدر
آنان ،این است که نوجوان نیزهاش را در سینۀ دشمنان فروکند( .آمادۀ جنگیدن باشد).
نقد و بررسی :در ص  ،393واژۀ «شَمس» در ایدن بیدت از «رشدید وطدواط» مجدرور
آمده؛ درحالیکه منادای مضاف است و باید منصوب باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :ای آفتاب دینِ خدا! ای کسی کده ارادهاش در سدرکوبِ پیشدوایانِ
گمراهی ،چون شمشیر است.
اشَتِیَاقِی کِتََابهکه
 1-8لَقَد َِا َنِی بَعدِ ا

شَکرَا
بصَرتههه ه
سَرِیعا اَِی َ ََ َ
سَجَدته َ

نقد و بررسی :در ص  412واژۀ «بَعد» در این بیت ،مجرور آمده؛ درحالیکه مفعدول فیده
است و باید منصوب باشد.
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سََ َیدَا َ قَلاََبَ الاقََِرانِ وَ الاقََِرانه دَارِ ه
ه

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

ترجمۀ پیشنهادی :پس از آرزومندیم ،نامۀ شما رسدید؛ هنگامیکده آن را دیددم ،شدتابان
سجدۀ شکر به جای آوردم.
 1-9هه َ الامَلِکه الامَنصه رِ فِی کهط مَأَزِقٍ

لَ َهه النَّص َره مَملهََ له ََلَََا عَن َهِ طَََایِعه

نقد و بررسی :در ص  ،415واژۀ «المَنصُور» در مصراع اول بیت زیر از «رشید وطواط»
مجرور آمده؛ درحالیکه صفت است و باید در اعراب از موصوف خود پیروی کند.
واژۀ «مَملُوك» نیز بدون تنوین آمده ،درحالیکه خبر است و باید تنوین بگیرد« .عَنهُ» نیز
بهصورت ناخوانایی ثبت شده است.
ترجمۀ پیشنهادی :وی پادشاهی است که در هدر نبدرد و تنگندایی ،پیدروز اسدت .یداری
فرمانبردار اوست؛ هان! از او اطاعت میکند.
 1-10یَ امهنَا یَ مَ شَرَابٍ وَ سَمَا ِ وَ کَبََابٍ

َصََابِی
وَ قِیَََانٍ وَ قِنَََانِ وَ َغَََانِی وَ ت َ

 1-11قَ َی الدَّهاره بِالتَّفارِیقَ بَیانِی وَ بَیاَنَکه ا

شَعرِی مََا القَ ََا ه یهرِیَده
وَ یََا لَیَتَ ِ

نقد و بررسی :در ص  ،565واژۀ «بِالتَّفرِیق» در مصراع اول بیت ،منصوب شده؛
درحالیکه مجرور به حرف جر است و باید مجرور باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :روزگار میان ما به جدایی حکم کرد و ای کاش میدانستم قضا ،چه
چیزی را میخواهد.
 1-12وَ عَی ِ الرضَا عَ کهط عَیبٍ کَلیلََۀٌ

َسَاوِیَا
السَخاِِ تهباَدِی الام َ
وَ لَکِ َّ عَی َ ْ

 1-13مَلِیکه مهله لَ الااَراضِ شَراقا وَ مَغارِبَا

عَزَائِمهَََهه َزارَتا بِزَهاَََرِ الاکَ َاکَََِبِ

نقد و بررسی :در ص  626واژۀ «مُلُوك» در این بیت از «رشید وطواط» منصوب شده؛
درحالیکه مضافالیه است و باید مجرور باشد.

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

نقد و بررسی :در ص  597واژۀ «عَدین» در ایدن بیدت از «امدام شدافعی» مجدرور شدده؛
درحالیکه مبتداست و باید مرفوع باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :دیدۀ خرسندی ،هیچ عیبی را نمیبیند؛ درحالیکه دیدۀ خشم ،بدیها را
آشکار میکند.
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نقد و بررسی :در ص  ،507در این بیت از «فیاض هروی» واژۀ «یَوم» منصوب شده؛
درحالیکه مبتداست و باید مرفوع باشد .واژههای«سَمَاع»و «قِنان» نیز بدون تنوین آمده
است که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :روزِ ما ،روزِ میگساری ،سماع ،کبابخوری ،خنیاگران ،صراحیها،
سرودها و عشقبازیهاست.
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ترجمۀ پیشنهادی :وی پادشاهِ پادشاهانِ روزگار است؛ ارادههایش ،روشنایی ستارگان را
نیز خوار کرده است.
 1-14بِجَََیاشٍ َََِاَِ بِالافهر َاسََانِ اَتَََّ
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نقد و بررسی :در ص  649واژۀ «البرّ» در این بیت از «ابوفراس حمدانی» مجرور شده؛
درحالیکه مفعولبه فعل « ظَنَ ْنتَ» است و باید منصوب باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :با لشکری که از سواران موج میزد تا جایی که بیابان را از فراوانی
سالح ،دریا میپنداشتی.
ِ 1-15نَّ آثَارِنَََََا تَََََدهلْ عَلَینَََََا

فََََانا هرهوا بَعاََََدَنا ِلََََ الاَثَََََارِ

نقد و بررسی :در ص  745واژۀ «آثَار» در این بیت مجرور شده اسدت؛ درحالیکده اسدم
«إِنَّ» باید منصوب باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :بیگمان ،نشانههایمان ،ما را مینمایاند؛ بنابراین پس از ما بده نشدانهها
بنگرید( .تا به سوی ما راه یابید).
 .2اشتباه در انتساب اشعار به گ یندگانشان
متأسفانه غالمرضا طباطبایی مجد در تصحیح تاریخنامۀ هرات ،در موارد متعددی به
دیوان شاعران و کتابهای مرجع مراجعه نکرده و همین امر سبب شده است در انتساب
ابیات به شاعران به خطا رود.
ِس َحارَۀٍ
َّس َی ه ب ه
س َلَامٌ کَمَََا مَ َرَّ الن ِ
َ 2-1

رهخَََا عَلَََی الاأَزاهَََارِ غَََبَّ عِهَََادِ

نقد و بررسی :در ص  48این بیت به ابوالعالء المعری نسبت دادهشده است؛ درحالیکده
این بیت در دیوان وی نیست.
ترجمۀ پیشنهادی :درودی روحبخش ،چنانکه نسیمِ سحرگاهی بهآرامی بر شدکوفهها در
روزی بگذرد که بارانِ بهاری باریده است.
جالب توجه این است که در چهدار سدطر بعدد ،بیتدی واردشدده اسدت کده گوینددهاش
مشخص نیست( .برخالف عادت معمول ایدن کتداب) و آن بیدت از ابدوالعالء المعدری
است:
عَ َ ا فَ ا َلِهِ نَطَ َقَ الاکِتَََابه وَ بَش َرَتا

بِقهدهومََََِهِ التَََََّ ارَاۀه والاُِناجِیََََطه
(ابوالعالء المعری)141: 1376:
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سَََلَا ِ
ظَنَناَََتَ الابََََر بَحاَََرا مَََِ ا ِ

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

ترجمۀ پیشنهادی :قرآن کریم به فضیلت پیامبر (ص) گویاست و«تورات» و«انجیدل» بده
آمدنش بشارت دادهاند.
 2-2تَلاقَ بِکهَط بِلََادٍ ِنا اَلَلاَتَ بِهََا

ََهاَََال بِأَهاَََطٍ وَ ِِیرَانَََا بِجیَََرانِ

نقد و بررسی :در ص  121این بیت از «متوکل عیاض» دانسته شده؛ درحالیکه از مسلم
بن الولید االنصاری ملقب به صریع الغوانی (بیتا )140:شاعر قرن سوم هجری است.
ترجمۀ پیشنهادی :در هر شهری که فرود آیی بهجای اهل و کسان خویش ،اهلی دیگر و
بهجای همسایگان خویش ،همسایگانی دیگر میبینی.
َلسَََیاوه وَ الاخَناجََََره رَیاحَانهنََََا
َّ َ 2-3
شَََََرَابهنَا مَََََِ ا دَمِ َعاَََََدَائِنَا
َ

َهفٍّ عَلَََََی النَََََّراِِسِ وَ الاَََََسِ
سََََنَا ِهماجهمَََََۀه الََََرََّاسِ
وَ کَأا ه

 2-4اَتَّی تَکه نَ لَنََا الَدْنایَا بِأِامَعِهََا

َسََبِ
مَحامِیَََّۀ بَََیا َ مَََ ارهو ٍ وَ مهکات َ

نقد و بررسی :در ص  201این بیت به امام علی علیهالسالم نسبت دادهشده است .عالوه
سبِ» را
بر اینکه این بیت در دیوان منتسب به امام علی علیهالسالم نیست ،مصحح «مُکْتَ َ
«مُکْتَسِبِ» آورده که خطاست.
ترجمۀ پیش نهادی :تا اینکه تمامیِ دنیا ،میانِ به ارث گذاشته شده و به دست آمده برای
ما نگاه داشته شود.
س َافَراتَ فِی َهِ
 2-5وَ فََِی الا َُثانَیا ِ نا َ

سَََلِماتَ مَََِ َ الامَکََََارِهِ وَ الاعَبََََا ِ
َ

 2-6وَ مَ ا رَعَ غَنَما فِی َراضِ مَسابَعَۀٍ

اأسََده
وَ نَََامَ عَناهَََا تَََ َلَّ رَعایَهَََا ال َ

نقد و بررسی :در ص  242این بیت از «ابومسلم» واردشده؛ درحالیکه بیت از ابن
الرومی ( )499/1: 1423است.
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نقد و بررسی :در ص  206این بیت منتسب به امام علی(ع) است .بهرغم اینکه این بیت
در دیوان منسوب به امام علی(ع) نیست ،واژههای«الْإثْنَیْنِ» و «سَلِمْتَ» به صورت
«الْأثْنَیْنِ» و «سَلَمْتَ» شکلگذاری شده که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :چون در روز دوشنبه سفر کنی از ناخوشیها و رنج در امان میمانی.
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نقد و بررسی :در ص  181دو بیت به امام علی (ع) نسبت دادهشده است .عالوه بر
اینکه این ابیات در دیوان منتسب به امام علی علیهالسالم نیست ،مضمون ابیات نشان
میدهد چنین ابیاتی هرگز نمیتواند از امام علی علیهالسالم باشد.
ترجمۀ پیشنهادی :شمشیر و خنجر ،ریحان ماست .اف بر نرجس و مورد .شرابمان،
خون دشمنانمان است و جاممان ،کاسۀ سرهایشان.
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ترجمۀ پیشنهادی :هرکس گوسفندی را در زمینی ددناك چرانَد و از آن غافل گردد،
شیر ،چرای آن را بر عهده گیرد( .شکار شیر خواهد شد).
 2-7لَکَ الاحَماده یَا نَا الاجه دِ وَ الامَجاَدِ وَ الاعهلََا
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نقد و بررسی :در ص  257این بیت واردشده است که گویندهاش مشخص نیست .این
بیت منسوب به امام علی علیهالسالم ( )104: 1426است.
ترجمۀ پی شنهادی :خداوندا! ای صاحب جود و شکوه و بزرگی! ستایش از آن توست.
خیر و برکات تو دائمی و مستمر است؛ به هرکه بخواهی ،میبخشی و به هر کس
نخواهی ،نمیبخشی.
سَََفارَۀٍ بِغَیاَََرِ یََََابٍ
 2-8آها مَََِ ا َ

َسَََرَیٍ عَلََََی الاأرابََََابِ
آها مَََِ ا ا ا
(جرفادقانی)402 :1357:

نقد و بررسی :در ص  270این بیت بدون ذکدر ندام گویندده ،واردشدده اسدت .بیدت از
«عُتْبی» است.
ترجمۀ پیشنهادی :آه از سفری بیبازگشت و آه از پشیمانی بر خداوند (انِ نعمت)!.
َ 2-9دارَکاته بِالاحَزامِ وَ التَّدابِیرِ مَا عَجََزَتا

َش َدهوا
عَنا َهه مهله َ له بَنََِی مَ َراوَانَ ِنا ا َ

َسَعَ عَلََیاهِ ا فَِی دِیََارِهِ ِ
مَا زِلاَته َ ا

ِالشَامِ قََدا رَقََدهوا
وَ الاقَ امه فِی غَفالََۀٍ ب َّ

نقد و بررسی :در ص  271این دو بیت به «ابومسلم» نسبت دادهشده؛ درحالیکه از ابن
الرومی ( )498/1: 1423است.
ترجمۀ پیشنهادی :آنچه را «مروانیان» با اجتماع خویش به دست نیاوردند با دوراندیشی
خویش به دست آوردم .همواره در سرزمینشان بر آنان فرمانروایی میکردم درحالیکه
آن گروه در سرزمین «شام» در خواب غفلت بودند.
 2-10یَا کَامَِطَ الاََدَابِ مهنافََرِدَ الاعهلََا

اسََدِ
وَ الامَکارهمَََاتِ وَ یَََا کَثِیاََرَ الاحَ ِ

نقد و بررسی :در ص  287این بیت از«ابوالفتح» واردشده؛ درحالیکه از کشداجم (: 1390

 )112است.
ترجمۀ پیشنهادی :ای آنکه آدابت کامل اسدت و در بزرگیهدا یگاندهای و ای کسدی کده
حسودانت بسیارند!
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َش َا ه وَ تَمانَ َعه
تَبَارَکا َتَ تهعاطََِی مَ َ ا ت َ

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

 2-11لَیاسَ الافَنَا ه بِمََأامه نٍ عَلََ ََاََدٍ

اصََ رٍ عَلَََ رَِهََطِ
وَ لَََا الابَقَََا ه بِمَق ه

مَا یهدافَعه الامَ اته عََ ا بهخاَطٍ وَ لََا کََرَمٍ

وَ لَََا َِبَََانٍ وَ لَََا غَماََرٍ وَ لَََا بَطَََطِ

وَ الاعََََیاشه یهؤانِنهنََََا بَََِالامَ اتِ ََوَّلهَََهه

وَ نَحا َ ه نَراغَ َبه فََِی الاأَیَََّامِ وَ ال َدْوَلِ

در ص  310سه بیت با عنوان «لَا أدْرِی قَائِ َلهُ» واردشده؛ درحالیکه از شریف رضی
( )189/2 :1419است .حرف روی دو بیت اول در تاریخنامۀ هرات ،همراه تنوین است که
خطاست« .یُؤذِنُنا» هم بهصورت«یَؤذِنُنا» ضبطشده که اشتباه است؛ چراکه فعل از باب
اِفعال است.
ترجمۀ پیشنهادی :هیچکسی از فنا و نیستی در امان نیست و جاودانگی ،مختص
کسی نیست .مرگ نه از بخیل ،نه از سخی ،نه از ترسو ،نه از بخشنده و نه از دالور،
بازداشته نمیشود ( .همه محکوم به مرگیم ).ابتدایِ زندگی ،ما را با یادِ مرگ میآزارد و
ما به روزها و دولتها میل میکنیم.
نقد و بررسی :در ص  318این بیت بدون ذکر ندام شداعر آمدده؛ درحالیکده از ابوتمدام
( )260/1 : 1414است.
ترجمۀ پیشنهادی :کارهای دشوار را میبینم که تاریکیهایش با اندیشۀ نورانیدت از بدین
میرود.
 2-13هََطِ الَدْنایَا وَ مَََا فِیهَََا َِمِیعََا

سَََ َى ظَََِطٍّ یََََزهوله مََََعَ النَّهََََارِ
ِ

السَََرَایَا
ََََُحَابه َّ
تَفَکََََّرا ََیاَََ َ َ ا
وَ ََیاَََ َ الاَََأَعا َمه نَ یََََدا وَ بَأسَََا

ِشََََارِ
الصََََ َافِ ِ وَ الاع َ
وَ ََرابَََََابه َّ
السَََابِقه نَ لَََِاِی الافَخََََارِ
وَ ََیاَََ َ َّ

کَََأَنا لَََ ا یهخالَقهََ ا ََوا لَََ ا یَکه نهََ ا

هصََانه مََِ َ الابَََ َارِ
وَ هَََطا ََاَََدٌ ی َ

 2-14مَ ا کَانَ یَراِه عَفا َ مَ ا هه َ فَ اقََهه

فَلایَعافه َ َنا عَ َ ا نَنا َبِ مَ َ ا هه َ َ دهونَ َهه
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نقد و بررسی :در ص  330چهار بیت با عنوان «لَا أدْرِی قَائِلَهُ» واردشده؛ درحالیکه
منسوب به امام حسین علیهالسالم ( )95 : 1389است.
ترجمۀ پیشنهادی :آیا دنیا و آنچه در آن است ،چیزی جز سایهای ناپایدار است؟
بیندیش ،کجایند لشکریان و صاحبان اسبان و شتران؟ کجایند قدرتمندان و دالوران
بزرگ؟ کجایند پیشیگیرندگان در فخر و شرف؟ گویی آفریده نشدهاند یا هرگز (در
دنیا) نبودهاند .آیا کسی از نابودی و مرگ در امان است؟
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 2-12وَ ََرَى الاأهمه رَ الامهشاکِلَاتِ تَمَزَّقَتا

ظهلهمَاتههََََا عََََ ا رََیَََِکَ الامهتَ َقَََدِ
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نقد و بررسی :در ص  374این بیت بدون ذکر نام شاعر واردشده؛ درحالیکه از ابدوالفتح
بستی ( ) 663: 1294است.
ترجمۀ پیشنهادی :هر کس بده بخشدایشِ زبردسدت خدویش ،امیددوار اسدت ،بایدد بدر
زیردستش ببخشاید.
ِ 2-15نَا مَا اِمَامه الامََرا ِ کََانَ بِبَلاَدَۀٍ
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نقد و بررسی :در ص  446این بیت بدون ذکر نام شاعر ،واردشده؛ درحالیکه از
ابوالشیص الخزاعی (  )6 :2015است .مصحح کتاب به جای «حِمَامُ»« ،حَمَا ُم» آورده که
خطاست؛ چراکه سخن از مرگ است نه کبوتر!
ترجمۀ پیشنهادی :چون مرگِ کسی در سرزمینی باشد ،نیاز یا شادمانی وی را به
سوی آن مکان فراخوانَد.
 2-16کَأنَّمَا النَّاسه فِی الَدْنایَا بِ ِلکهَ ه

قَََدا خَیَّمهََ ا بَََیا َ َِنَََّاتٍ وَ ََناهَََارِ

نقد و بررسی :در ص  453این بیت بدون ذکر نام شاعر آمده؛ درحالیکه از ابن الرومی
( )89/2 :1423است.
ترجمۀ پیشنهادی :گویی مردمان در سایۀ شما ،میان بوستانها و جویها خیمه زدهاند( .و
در خوشی و آرامشند).
َسَبٌ
 2-17لَا ََدَبٌ عِنادَ مهمََرَّدٍ وَ لََا ا َ

وَ لََََا عههَََ هدٌ لَههَََ وَ

نِمََََ ه

نقد و بررسی :در ص  454این بیت بدون ذکر نام گوینده به همین صورت آمده است.
خطای ضبط در مصراع اول آن آشدکار اسدت .بیدت نیدز از المتنبدی ( )1241: 2012و بده
صورت زیر است:
َسََََبٌ
ََدَبٌ عِناََََدَهه وَ لَََََا ا َ

وَ لََََا عههَََ هدٌ لَههَََ ا وَ لََََا نِمََََ ه

ترجمۀ پیشنهادی :نه ادبی دارند؛ نه نژادهاند و نه به عهد و پیمانشان وفادارند.
 2-18اهوَدعهکهََ ا وَ اهودِعهکهََ ا َِنَََانِی

وَ َناثهَََره عَبارَتَََِی نَثاَََرَ الاجهمََََانِ

وَ قَلابَََِی لََََا یهرِیَََده لَکهَََ ا فِرَاقَََا

وَ لَکَََِ ا هَََاِهِ اهکاَََ ه الزَّمََََانِ
(ابن الوردی)360/2 :1389:

نقد و بررسی :در ص  565دو بیت بدون نام گوینده واردشده؛ درحالیکه از«ابن دقیق
العید» است.
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دَعَتاَََهه ِلَیاهََََا اَاََََِۀٌ ََوا تَطََََرْبه

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

ترجمۀ پیشنهادی :شما را بدرود میگویم و دلم را نزد شما به امانت میگذارم و چون
ریخته شدن مرواریدها ،اشک میبارم .دلم ،جدایی از شما را نمیخواهد ،اما (چه
میتوان کرد) این حکم روزگار است.
 2-19فَمَ اته الافَتَ خَیارٌ لَهه مَِ ا اَیَاتَِهِ

َاسََدِ
بََِدَارِ هَََ َانٍ بَََیا َ وَاٍِ وَ ا ِ

نقد و بررسی :در ص  467این بیت بدون ذکر نام شداعر واردشدده؛ درحالیکده از امدام
شافعی (بیتا )58 :است.
ترجمۀ پیشنهادی :مرگِ آدمی برای وی بهتر از زندگیش میانِ سدخنچینان و بددخواهان
است.
اسَانِ اَتََّ
 2-20بِجَیاشٍ ََِاَِ بِالافهر َ

سَََلَا ِ
ظَنَناَََتَ الابََََرَّ بَحاَََرا مَََِ ا ِ

َصَیبَۀ
 2-21غَدَتا بِکَ آفاقه الابِلََادِ خ ِ

وَ هَ َطا تهماحِ َطه ال َدْنایَا وَ ََنا َتَ ثِمَالههَََا

نقد و بررسی :در ص  579این بیت بدون نام شاعر واردشده؛ درحالیکه از البحتری (بی

تا )1631:است .همچنین مصحح کتاب به جای «خَصِیبَۀً»« ،حَصینَهً» و به جای «تُمْحِلُ»،
«تَخمَلُ» ضبط کرده که هردو خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :کران تا کرا ِن شهرها به سبب تو ،بارور گشت و آیا هنگامیکه تو پناه
مردمانی ،خشکسالی و قحطی ،آنان را فرامیگیرد؟
سََأاافِ ه عَهاََدَهه مَادهماََته ایََا
َ 2-22

وَ اِفاََ ه الاعَهاََدِ مََِ ا کَََرَمِ النْحَََا ِ
س
(جرفادقانی)340: 1357:

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

نقد و بررسی :در ص 595این بیت بدون ذکر نام شاعر واردشده؛ درحالیکه از
«ابوالقاسم محمد بن الفضل» است.
ترجمۀ پیشنهادی :تا زندهام به عهد و پیمانم با وی وفادار خواهم بود؛ چراکه وفای به
عهد ،نشانِ نژادگی است.
َسَاوِیَا
وَ لَکِ َّ عَی َ السْخاِِ تهبادِی الام َ
 2-23وَ عَی ه الرضَا عََ کهَط عَیَبٍ
ذکر نام شاعر واردشده؛ درحالیکه از امام شدافعی
نقدکوَلیلبررسی :در ص  597بیت بدون
َََََََََََََََََََََََََۀٌ
(بی تا )131:است.

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،3شماره ،6پاییز و زمستان 1397

نقد و بررسی :در ص  649بیت بدون ذکر نام شاعر واردشده؛ درحالیکه از ابوفراس
الحمدانی ( )71: 1409است.
با لشکری که از سواران موج میزد تا جایی که بیابان را از فراوانی سالح ،دریا
میپنداشتی.
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َاسََۀ
 2-24بهلِینَََا بِقَََ مٍ یَََدَّعه نَ رِئ َ

سََله کههَا
لَهَََا طهََرهقٌ یَعایَََ عَلَََیاهِ ا ه

َََُرهوفههه
فَتَبَََا لَََِدَهارٍ قََََدَّمَتاهه ا ه

وَ مَََا خَیاََره دهنایَََا هَؤلَََا ِ مهله کههَََا

نقد و بررسی :در ص  602دو بیت بدون نام گوینده واردشده ،درحالیکه از ابیوردی (بی

172


172

 2-25لِدهوا لِلامََ اتِ وَ ابانهَ ا لِلاخََرَابِ

َصَََیره ِلََََ نَهََََابِ
فَکهلْکهَََ ه ی ِ

نقد و بررسی :در ص  606این بیت بدون نام گوینده واردشده؛ درحالیکه از ابوالعتاهیده
( )46: 1406است.
ترجمۀ پیشنهادی :برای مرگ بزایید و برای ویرانی ،بنا کنید؛ چراکه همگی برای رفتنید.
 2-26لَیاسَ الایَتِی ه الَّاِی قَدا مَاتَ والَِدههه

ِنَّ الایَتَََِی َ یَتَََِی ه الاعِلاَََ ِ وَالاَََأَدَبِ

نقد و بررسی :در ص  607این بیت بدون نام شاعر واردشده؛ درحالیکه منسوب به امام
علی علیهالسالم ( )28 :1426است.
ترجمۀ پیشنهادی :یتیم ،کسی نیست که از نعمت پدر ،بیبهره باشد .یتیمِ حقیقی کسی
است که از دانش و ادب بیبهره باشد.
 2-27وَ لَ ا کَانَ لِی نَفاسَانِ کهناته مهقَاتِال

َسََلَمَا
بُِِااََدَاههمَا اَتَََّ تَمهََ تَ فَأ ا

نقد و بررسی :در ص  615این بیت با عنوان«لِوَاحِدِ الشُّعَرَاءِ» آمده است .بیت از ابودالمه
( )43 :1414است.
ترجمۀ پیشنهادی :اگر دو جان داشتم با یکی از آنهدا نبدرد میکدردم تدا اینکده بمیدرد و
دیگری زنده مانَد.
ََ 2-28لَََا َ وَ قَََدا رَََى بَراقََا مهلِیحََا

سََرَى فَََأَتَ الاحِمَََ نِ اََ ا طَلِیحَََا
َ

کَمَََا ََغا َََ الافَتَََ لِیَََاهوقَ غهما ََا

َصَََادَفَ َِفانهَََهه َِفانَََا قَرِیحََََا
ف َ

هسَََتَطِیرا
ِنَا مََََا اهاتََََاَْ ََاامََََرَ م ا

َسَََباتَ اللَّیاَََطَ زَناجِیَََا َِرِیحََََا
ا ِ
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تا )475:است .مصحح کتاب به جای « ُطرُق»ُ « ،طرُقُ» و به جای «فَتَبّاً»« ،فَتَسعاً» ضبط کرده
که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :گرفتار گروهی شدهایم که ادعای سروری دارند؛ اما سروری ،آدابی
ت روزگار،
دارد که این گروه از انجام آن ناتوان شد .هالکی باد بر روزگار! چراکه گش ِ
این گروه را مقدّم ساخته است .دنیایی که این گروه ،پادشاهان آن است ،هیچ خیری
ندارد.

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

نقد و بررسی :در ص  628سه بیت از «دقیقی» واردشده؛ درحالیکه از ابوالعالء المعری
( )74 :1376است.
ترجمۀ پیشنهادی :او درحالیکه برق درخشان را دید ،اظهار ترس و بیتابی کرد؛ شبانه از
مسافتی دور حرکت کرد و به «حمی» درآمد درحالیکه بسیار خسته و مانده بود.
درخشش برق در آن شب بسان حالِ مردی بود که میخواست بخوابد؛ ولی از خستگی
زیاد نتوانست پلکهایش را رویهم نهد یا چشمانش را باز گذارد؛ پس بیدار ماند و
همواره چشمانش را بر هم میزد .هرگاه برق به جوش و خروش آید درحالیکه سرخ
و پراکنده است ،گمان میکنی ،شب ،زنگیِ خونینی است.
 2-29سَلَامٌ عَلَ ََهاطِ الاقهب هرِ الَدَّوَارِسِ

ِسََ ا فََِی الامَجَََالِسِ
کَََأَنَّهه ه لَََ ا یَجال ه

وَ لَََ ا یَبالهغهََ ا مََِ ا بَََارِدِ الامَََا ِ لَََاَّۀ

وَ لَ ا یَطاعَمه ا مََا بََیا َ رَطاَبٍ وَ یََابِسِ

ََ 2-30هاال بِفَجارٍ قَدا نَ َا ثَ ابَ الَدَِْ

سََ َادِ قََِرَابِ
َالسََیوِ ِهََردَ مََِ ا َ
ک َّ
(الثعالبی)430/4 : 1403:

نقد و بررسی :در ص  681بیت بدون نام گوینده واردشده است .بیت از المیکالی است.
ترجمۀ پیشنهادی :خوش باد بر سپیدهدمی که جامدۀ تداریکی را بیدرون کشدید؛ چنانکده
شمشیری از تاریکیِ نیام برکشیده شود.
ِ 2-31نَّ الاعهلَا فِی شِفَارِ الابِیضِ کَامِنََۀٌ

َسََالَۀٍ نهبهََطِ
َسََنَّۀِ مََِ ا ع َّ
ََوا فََِی الاأ ِ

 .3خطاهای شکلی (اعرابگااری)
خطاهای شکلی ،گاه وزن شعر را به هم میریزد و گاهی نیز ناشی از عدم دقت در مبانی
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نقد و بررسی :در ص  707این بیت بدون نام گوینده واردشده اسدت .بیدت از ابیدوردی
(بی تا )45:است.
ترجمۀ پیشنهادی :بیگمان بزرگواریها در لبۀ تیدزِ شمشدیرها یدا در سدرنیزههای جنبنددۀ
باریک پنهانند.
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نقد و بررسی :در ص  660دو بیت از «فخر عمید» ثبتشده؛ درحالیکه از ابوالعتاهیه
( )225 : 1406است.
ترجمۀ پیشنهادی :درود بر اهلِ گورهایِ پوسیده! گویی آنان هرگز در مجالس (و در
میانِ ما) نبوده ،و از خنکای آب ،لذتی نبرده ،و هیچ تر و خشکی نخوردهاند.
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صرفی است.
َصََیدهونَ الافَََ َارِسَ کهََطَّ یَََ امٍ
 3-1ی ِ

هسَََده النقََََادَا
َصَََیَّده الاا ا
کَمََََا تَت َ

نقد و بررسی :در ص  ،117مصحح کتاب واژۀ «االُ ْسدُ» را در این بیت از ابوالعالء
المعری بهصورت «االُ ُسدُ» شکلگذاری کرده که اشتباه است و وزن شعر به هم میریزد.
ترجمۀ پیشنهادی :سواران را هر روز شکار میکنند؛ آنچنانکه شیران ،گوسفندان را
شکار کنند.
174
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نقد و بررسی :در ص 220در این بیت ،مصحح کتاب به جای «یُرَدُّ»« ،یُرَدَّ» آورده که
خطاست؛ چرا که جمله نیازمند فعل مجهول است.
ترجمۀ پیشنهادی :این دعایی است که اجابت میشود؛ چراکه مصلحت همه را در
برمیگیرد.
اصَدٌ
ضَیَافِ نََارهلَ مَق َ
 3-3بَقِیتَ وَ لِلاأَ ا

شََرَافِ دَارهلَ مَراَََِعه
ِشََتَ وَ لِلاأ ا
وَ ع ا

نقد و بررسی :در ص  223در این بیدت از «رشدید وطدواط» ،مصدحح کتداب بده جدای
«بَقِیتَ»« ،بَقِیَتَ» آورده که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :امیدوارم باقیمدانی و آتدشِ تدو ،مقصدد میهماندان باشدد و امیددوارم
زندهمانی و خانهات ،پناه و بازگشتگاه بزرگان باشد.
 3-4سَأما ِی لِنَصارِ الاحَق وَ الشرالَ رَاغَِ ٌ

بِبَََِیضٍ تَقهَََدْ الَََدَّارِعِی َ ظِمََََا ِ

نقد و بررسی :در ص  250در این بیت از «علی هیصم» ،مصحح کتاب بده جدای «تَقُددُّ»،
«تَقْدُّ» ضبط کرده که اشتباه است.
ترجمۀ پیشنهادی :بزودی برای یاری حق خواهم رفت؛ درحالیکه پوزۀ شرك با
شمشیرهای تشنهای که زرهداران و جنگجویان را به دو نیم میکنند بر خاك مالیده
خواهد شد.
 3-5لِکهََطٍّ مََِ ا بَنََِی الََدْنایَا مهََرَادٌ

وَ مَََا لََِی غَیاََره اَََرابٍ مََِ ا رَادَها

نقد و بررسی :در ص  319در این بیت از «آفاقی» ،مصحح کتاب به جای «لِکُلٍّ»« ،لِکُل»
و به جای «إرَادَهْ»« ،أ َرادَهْ» ضبط کرده که خطاست:
ترجمۀ پیشنهادی :هر دنیا زادهای ،خواستهای دارد؛ اما ما خواستهای جز نبرد نداریم.
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 3-2وَ هََاا دهعَََا ٌ لَََا یهََرَدْ فَُِنَََّهه

شَََامِطه
َََُنَافِ الابَرِیََََّۀِ َ
َََُالَ ٌ لِأَ ا
َ

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

َاضَعِ مََ ا تَحَلََّی بَِالاعهلَی
 3-6وَ َخه التَّ ه

وَ الاکِباَََره وَ الاُِعاجََََابه فِعاَََطه الاعَاطَََِطِ

حلَّی»« ،مِن َتحْلی»
نقد و بررسی :در ص  383در این بیت ،مصحح کتاب به جای «مَنْ تَ َ
ضبط کرده که با توجه به معنای خود مؤلف و نحو بیت ،خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :متواضع کسی است که به بزرگواری آراسته گردد .خودمنشی و
خودبینی ،کردار انسانِ بیکار و بدگوهر است.

 .4اشکا ت ارف روی
باید در نظر داشت که حرف روی در شعر عربی تنوین نمیپذیرد .در ابیات زیر،
مصحح کتاب حرف روی ابیات را با تنوین آورده است (اعداد داخل پرانتز ،صفحۀ کتاب
تاریخنامۀ هرات است).

تَعانهََ لِعِزَّتََِکَ الامهلََ هله نَا اناجَلَََی

عَناکَ الرْوَا ه وَ لََا َ مِناَکَ َِبَِی ه ()299

فَکََََ ا تهجَرعهنَََِی غَیا َََا تَفهَََ ره بَََِهِ

َََِ انِحٌ بََِتْ ََطا ِیهَََا عَلَََ لَهَََبِ

یَََا دَها َره هَبانِ َیَ لَََا َ اَش َکه ِلَ َ ََاَ َدٍ

مَا ظَطَّ مهناتَهِسا شِلا ِی مَِ َ النَْ َبِ ()444

فَالنَََّاسه َعاََ َانه مَََ ا وَالتاََهه دَولَتهََهه

وَ ههََ ا عَلَیاََهِ ِنَا عَادَتاََهه َعََ انه ()444

کَأنَّمَََا النَََّاسه فََِی الََدْنایَا بِ ِلکهََ ه

قَدا خَیَّمهَ ا بََیا َ َِنََّاتٍ وَ ََناهََارِ ()453

َتََََانِی کِتََََابٌ زَادَ مََََ ارِدههه قََََدارِی

کَمَا َِا َ وَاایه اُِ فِی لَیالََۀِ الاقََدارِ ()472

ِسََاٍَ عهماََرٍ
شََماسه الامهلََ هلِ ب َ
طَََ َی َ

السَََرِیرَا
وَ عَطََََّطَ مََََ ا مهحَیََََّاهه َّ

دَعََََََاهه اُه وَ هاَََََ َ ََََََََِطْ دَا ٍ

َسَََیرَا
فَعَجََََّطَ نَحاَََ َ اَ اَََرَتِهِ الام ِ

سََََاعِدَیاهِ
اَََََ َی الََََدْنایَا بِقهََََ َّۀِ َ

ََُغِیرَا ()481
ََُادَفَ مهلاکَهَََا مهلاکََا َ
وَ َ

نَََ امه الاعهیهََ نِ عَلَََی الاجهفهََ نِ اَََرَامٌ

سَََجَامه
وَ دهمهَََ عههه َّ مََََعَ الَََدمَا ِ ِ

مََََاتَ الامَعََََالِی وَ الاعهلهَََ مه بِمَ اتَََِهِ

سََلَامه ()483
فَعَلَََی الامَعَََالِی وَ الاعهلهََ مِ َ

وَ ََناََََتَ لِغهمَََََّۀِ الابَلاََََ َی َِلَََََا ٌ

وَ ََناََََتَ لِأهمَََََّۀِ التَّقاََََ َی ِمَََََامه

سََََاسٌ
وَ ََناََََتَ لِکهََََط مَََََأاثَرَۀٍ ََ َ

وَ ََناََتَ لِکهََط مَکارهمَََۀٍ عِمَََاده ()560

ََلََََا َ وَ قََََدا رَََى بَراقَََا مهلِیحَََا

سََرَى فَََأَتَ الاحِمَََ نِ اََ ا طَلِیحَََا
َ

کَمَََا ََغا َََ الافَتَََ لِیَََاهوقَ غهما ََا
هسَََتَطِیرا
ِنَا مََََا اهاتََََاَْ ََاامََََرَ م ا

َصَََادَفَ َِفانهَََهه َِفانَََا قَرِیحََََا
ف َ
َسَََباتَ اللَّیاَََطَ زَناجِیَََا َِرِیحََََا
ا ِ

اضَََکَ اَاََََِۀٌ
فَمََََا بِبِلََََادٍ غَیاَََرِ ََر ِ

وَ لَا فَِی وِدَادٍ غَیاَرِ وهدلَ مَراغََبه ()652
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ِلَََََهٌ غََََََافِرٌ فََََََرادٌ کََََََرِی ٌ

رَاََََِی ٌ قَََََادِرٌ رَبُ غَفهََََ ره ()240
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لََِاِی عَقََِبِ الاأَّیَََّامِ بهََ اسٌ وَ ََناعهََ ٌ

نَعَََ ا وَ اناتِعَََاٌِ تَََارَۀ وَ عِثَََاره ()657

َاََََُی لَََََهه
فَ َالَََََّاِی تَعانهََََ النَّ ِ

سَ دٌ وَ بَِیضا ()666
یَ امَ وهِه هه الاجَماَعِ ه

اسَهه
َصَحَبا بِهََا الَائابه نَف ه
مَهَالِکَ لََ ا ت ا

وَ لَا اَمَلَتا فِیهَا الاغهَرَابه قَ َادِمََها ()729

 .5خطاهای ضبِ درست کلمات
مراجعه نکردن به دیوان شاعران و کتابهای مرجع ،سبب شده است که مصحح کتداب در
موارد متعددی در ضبط کلمات به خطا رود.
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وَ قَاسِ ه الاجهَ دِ فَِی عََالٍ وَ مهَناخَفِضٍ

الشَجَرِ
کَقِسامَۀِ الاغَیاَثِ بََیا َ الَنَّجا ِ وَ َّ

نقد و بررسی :در ص  177در این ابیات ،که از ابوالعالء معری ( )58: 1376است ،مصحح
کتاب به جای «الْآیِ» و «النَّجْمِ»« ،آالی» و «النبت» ضبط کرده است.
ترجمۀ پیشنهادی :اگر ممدوح پس از حضرت محمد(ص) ،که خاتم پیامبران است به
عرصۀ وجود پا ننهاده بود ،بیگمان یکی از پیامبران ،و آیات و سورهها بر اول نازلشده
بود .او میان وضیع و شریف تفاوتی نمینهد و به همه کرم میکند؛ چنانکه باران در
جود و کرمش ،تفاوتی میان گیاهِ باساقه و بیساقه نمیگذارد.
الشََرَفه الَََّاِی یَطَََأه الثْرَیَََّا
 5-2لَََهه َّ

سََ هدَا
مَََعَ الابَََأاسِ الَََّاِی بَهَََرَ الاأ ه

نقد و بررسی :در ص  289در این بیت از ابوالعالء المعری ( ،)199 :1376مصحح کتاب به
جای«یَطَ ُأ»« ،یُطَاءُ» آورده که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :وی را مقام و شرافتی است که با آن ثریا را پا مینهد؛ همراه با
شجاعتی که بر شیران هم غلبه میکند.
 5-3وَ بِالاقَلابِ وَشا ٌ مِ ا هَ َاهَا وَ لَ ا یَکهَ ا

لِیَماحهََ َهه غَََدارِی اَیَََا مََِ َ الامَجاََدِ

نقد و بررسی :در ص  268در بیت زیر از ابیوردی (بی تا ،)573:مصحح کتاب به جای
«وَشْم»« ،وَ شَمٌّ» ضبط کرده است .این کلمه به معنای «بوی و رایحه» است و این معنا با
کلمات بیت هیچ تناسبی ندارد.
ترجمۀ پیشنهادی :در دلم ،نشانی از عشق وی است و خیانت من به سبب شرم از
بزرگواریها ،هرگز آن نشان را از بین نمیبرد.
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َصَرٍ مَ ََ نَزَلََتا
 5-1لَ ا تَقَدَّمَ فِی ع ا

السَ َرِ
ََُفِهِ مهعاجَِزَاته الاََیِ وَ َّ
فِی و ا

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

 َ 5-4نََۀٌ اَکَاهَا ال َّباَیه ِِیَدا وَ مهقلََۀ

هسََنِهَا بِعَََدِیطِ
وَ لَََیاسَ لَهَََا فََِی ا ا

ِشَََرِهِ
تَمَََِیِه لِثَامَََا عََََ ا مهحَیََََّا لِب ا

ََُقِیطِ
الشََفارَتَیا ِ َ
وَمََِیضه رَقِیََقِ َّ

سََحارهههمَا َِثَََا
وَ تَرانهََ بِنَجالَََاوَیا ِ ِ

َسََبِی الاقهلهََ بَ کَلِیََطِ
عَلَََ نَ َََرٍ ی ا

 5-5یَقه له لَکَ الاعَقاطه الَّاِی بَیَّ َ الاههدَى

ِنَا ََناتَ لََ ا تََدارَ ا عََدهوا فََدَارِهِ

َاَُال
َسَتَ و ِ
وَ قَبطا یَدَ الاجَانِی الَّاِی ل ا

سَقه ٍَ َِِدَارِهِ
ِلَ قَطاعِهَا وَ انا هرا ه

نقد و بررسی :در ص  354در این ابیات از ابوالعالء المعری ( ،)101 :1376مصحح کتاب
به جای «بَیَّنَ» و «ا ْلجَانِی»« ،بَیْنَ» و «الْبحانِی» ضبط کرده که بیگمان خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :خِردی که رستگاری را بر تو روشن ساخت ،تو را گوید :هرگاه
نتوانی دشمنی را دفع کنی ،با وی مدارا کن و دست جنایتکاری که نمیتوانی ببُرّی،
ببوس و فروافتادن دیوارش را بنگر( .روزگار وی را بر زمین خواهد زد).
السَََرَایَا
ََََُحَابه َّ
تَفَکََََّرا ََیاَََ َ َ ا

ِشََََارِ
الصََََ َافِ ِ وَ الاع َ
وَ ََرابَََََابه َّ

وَ ََیاَََ َ الاَََأَعا َمه نَ یََََدا وَ بَأسَََا

السَََابِقه نَ لَََِاِی الافَخََََارِ
وَ ََیاَََ َ َّ

کَََأَنا لَََ ا یهخالَقهََ ا ََوا لَََ ا یَکه نهََ ا

هصََانه مََِ َ الابَََ َارِ
وَ هَََطا ََاَََدٌ ی َ

نقد و بررسی :در ص  330چهار بیت با عنوان «لَا أدْرِی قَائِلَ ُه» واردشده؛ درحالیکه به
امام حسین علیهالسالم ( )95 : 1389منسوب است .مصحح کتاب به جای « َهلِ» و «تَفَ َّکرْ«
ی» و «عَنِ» ضبط کرده که
و «لِذِی» و «أَحَد» و «مِنَ»َ « ،هلَ» و « َتفَکُر» و «لدی» و «حَ ٌّ
خطاست.
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 5-6هَََطِ الََدْنایَا وَ مَََا فِیهَََا َِمِیعََا

سَََ َى ظَََِطٍّ یََََزهوله مََََعَ النَّهََََارِ
ِ
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نقد و بررسی :در ص  301در دو بیت اول از این ابیات ابیوردی (بی تا ،)533:مصحح
کتاب به جای «بِعَدِیلِ» و «تَمِیطُ» و «وَمِیضُ»« ،بِعَدیلْ» و«تُمِیطُ» و «وَ میضُ» ضبط کرده
است .همچنین در بیت سوم فعل «جَثَا» را در مصراع دوم آورده است؛ حال اینکه باید
در پایان مصراع اول آورده میشد.
ترجمۀ پیشنهادی :او ،نازپروردهای است که آهو از نظر (زیباییِ) گردن و چشم،
چون اوست و در زیباییش ،هیچ مانندی ندارد .درخششِ شمشیرِ صیقل دادهشده ،روبند
را از رخسار زیبای وی کنار میزند( .رخسارِ زیبا ،در روشنی به شمشیر صیقل دادهشده
تشبیه شده است ).با دو چشمِ فراخِ خود مینگرد؛ چشمانی که جادویشان بر نگاهش
مقیم شده (با چشمانش جادو میکند ).و دلها را با آن به بند میکشد.

َِ 5-7مَاله نِی الاأراضِ کَانه ا فِی الاحَیَاۀِ وَ هه ا
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نقد و بررسی :در ص  178در این بیت از ابوالعالء المعری ( ،)59 :1376مصحح کتاب به
جای «الْکُ ْتبِ»« ،الْکُ ُتبِ» ضبط کرده است که بنابر ضرورت شعری باید به سکون «تا»
ضبط شود.
ترجمۀ پیشنهادی :آنان تا هنگامیکه زنده بودند ،سببِ زیبایی روزگار بودند و پس از
مرگشان ،سبب زیباییِ کتابها و سنتهایند( .خلقوخویشان در کتابها مسطور است و
دیگران از آنان پیروی میکنند).
 5-8مَشَ اا ِلَیاهَا بِأَسایَافٍ کَمَا اناکََدَرَتا

الش َیَاطِی ِ
ش َهابٌ ثَ َاقِ َبه فََِی ثا َرِ َّ
ه

نقد و بررسی :در ص  391در این بیت از ابیوردی (بی تا ،)11:مصحح کتاب به جای
«إثْرِ»« ،إ ْترِ» ضبط کرده و نیز از آخر مصراع اول ،فعل«انْکَدَ َرتْ» را انداخته است که با
این ضبط وزن و معنای بیت برهم میریزد.
ترجمۀ پیشنهادی :با شمشیرها به او حمله بردند؛ چنانکه ستارگان تابان به شیاطین
حمله برند.
 5-9وَ خَدْ الاَأَراضِ یَغامهَرههه نَجِیَعٌ

الشََماسِ یَکاحَلههَََا قَتَََامه
وَ عَََیا ه َّ

نقد و بررسی :در ص  392در این بیت از ابیوردی ،مصحح کتاب به جای «یَغْمُرُهُ» و
«قَتَامُ»« ،یَعمُرُهُ» و «القَتامُ» ضبط کرده که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :خونِ تازه ،روی زمین را فرومیگیرد و گرد و غبار (ناشی از نبرد)
چشمۀ خورشید را سرمه میکشد.
َ 5-10همَزقه ِِلابَابَ ال َّلَامِ کَمََا فََرَى

ََخه الاحهزنِ مَا نَالََتا یََدَاهه مَِ َ الابهَرادِ

وَ قَدا عَبَّ فِی کَأاسِ الاکَرَى کهطْ رَاکَِبٍ

فَمَََالَ نَزِیفََا وَ الاجِیَََاده بِنَََا تَََردِی

نقد و بررسی :در ص  458در این بیت از ابیوردی (بیتا ،)572:مصحح کتاب به
جای«فَرى» و «نَزیفاً»« ،تَرى» و «نَزیغاً» ضبط کرده که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :پیراهنِ تاریکی را میشکافم؛ آنچنانکه شخصِ اندوهگین ،پارچۀ
گرانبهای بُرد را میشکافد .هر سواری از جا ِم خواب ،مینوشد و با مستی (به هر سو)
میل میکند و اسبان ،ما را میبرند.
 5-11طَ ِیطه النَّجَادِ طَ ِیَطه الاعِمََادِ

طَ ِیََطه الاقَنَََاۀِ طَ ِیََطه السََنَانِ
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بَعاََدَ الامَمَََاتِ َِمَََاله الاکهتاََبِ وَ السََیَرِ

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

نقد و بررسی :در ص  731در این بیت از المتنبی ( ،)1489: 2012مصحح کتاب به جای
«السنانِ»« ،ا ْللِسَانِ» ضبط کرده که خطاست:
ترجمۀ پیشنهادی :حمایل شمشیرم ،ستونهای خیمهام ،نیزهام و سرنیزهام ،همگی بلندند.
(من دالور ،سرور ،کریم و قدرتمندم).
 5-12لَا تَجازَعَ َّ مِ َ الاحَ َادِ ِ ِنَّمَا

خهراقه الرَِالِ عَلَ الاحَ َادِ ِ یَجاَزَ ه

نقد و بررسی :در ص  753در این بیت ،که به امام علی (ع) ( )107: 1426منسوب است،
مصحح کتاب به جای «خُرْقُ» و «یُجزِعُ»« ،خَرْقُ» و «تَخرَعُ» ضبط کرده که خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :در هیچ پیشامدی ،ناشکیبایی مکن؛ چراکه مردمان گول و احمق در
برابر پیشامدها ناشکیبایی میکنند.
ََ 5-13لَاْ مِ َ الامهَدامِ الاخَناَدَرِیسِ

وَ ََاالَََ مََِ ا مهعَاطَََاۀِ الاکهََؤهوسِ

 5-14وَ قَاله ا مَلِیَکٌ قَ ََ نَحابََها

ََُیاحَۀه مَََ ا قَََدا نَعَََاهه عَلَََتا
وَ َ

نقد و بررسی :در ص  535در این بیت ،مصحح کتاب به جای «قَضَى َنحْبَهُ»َ « ،قضَ َنحْبُهْ»
ضبط کرده است« .قَضَى َنحْبَ ْه» اصطالح قرآنی است (سورۀ احزاب )23/به معنای مرد
کشته شد در راه خدا؛ گویی مرگ نذری بوده است بر گردن وی (لغتنامۀ دهخدا :ذیل
واژه).

ترجمۀ پیشنهادی :گفتند پادشاهی به دیار باقی شتافت و بانگِ کسی بلند شد که خبر
مرگ را آورده بود.
سََاوَرَتانِی ههمه همهََه
َسََحاقا لََِدَهارِ َ
 5-15ف ه

شََلْتا یَََده الاأیَََّامِ غهلَََّتا وَ تَبَََّتا
وَ َ

(ملک.)11/

ترجمۀ پیشنهادی :مرده باد روزگاری که غمهایش بر من حملهور شد و دست روزگار،
شل و بسته و بریده باد.
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نقد و بررسی :در ص  213در این بیت ،مصحح کتاب به جای «فَسُحْقاً»« ،مَسُحْقاً» ضبط
کرده است .این واژه در هیچ فرهنگ و منبعی نیستُ « .سحْق ًا لِ َدهْرِ» به معنای هالکت باد
صحَابِ السَّعِیرِ»
بر روزگار ،نفرین شایعی در ادب عربی است« .فَاعْتَرَفُوا ِبذَنبِ ِهمْ فَسُحْقًا لأَ ْ
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نقد و بررسی :در ص  756در این بیت از المتنبی ( ،)684 :2012مصحح کتاب به جای
«الْمُدامِ» و «الْکُؤُوسِ»« ،الهدامِ» و «الکُؤسِ» ضبط کرده که خطاست.
ب کهنه و شیرینتر از دست به دست چرخیدن جامها.
ترجمۀ پیشنهادی :گواراتر از شرا ِ
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 5-16هه ا یَهاجهمه نَ عَلَی الاعِدَی فِی لَماحََۀٍ

َاسَََ ه
وَ البهعاَََده بََََیا َ الاجَحافَلََََیا ِ فَر ِ

نقد و بررسی :در ص  349در این بیت ،مصحح کتاب به جدای «البُعْددُ»« ،العَبدد» ضدبط
کرده که بیگمان خطاست.
ترجمۀ پیشنهادی :آنان در چشم برهم زدنی بر دشمنان حمله میکنند؛ درحالیکده میدان
دو لشکر ،فرسخها فاصله است.
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الکتب العلمیۀ.1423 ،
ابن الوردی ،زین الدین عمر ،تتمۀ المختصر فی اخبار البشر ،به کوشش احمد رفعت بدراوی،
بیروت1389،ق.
س الطائی ،دی ان ،شرح خطیب تبریزی ،بیروت :دار الکتاب العربی،
أبوتمام ،حبیب بن او ِ
.1414
أبودالمۀ ،زند بن جَوْن ،دی ان ،به کوشش امیل بدیع یعقوب ،بیروت :دار الجیل.1414 ،
أبوالشیص خزاعی ،ابوجعفر محمد بن عبداهلل ،دی ان ،اردن :شرکۀ التراث للبرمجیات.2015 ،
أبوالعتاهیه ،ابواسحاق اسماعیل بن قاسم بن سوید بن کیسان ،دی ان ،بیروت :دار بیروت،
.1406

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،4شماره ،6بهار و تابستان 1398
180

نتیجهگیری
مراجعه نکردن به دیوان شاعران ،کتابهای مرجع ،شروح معتبر اشعار عربی ،مراجعه
نکردن به فرهنگهای معتبر فارسی و عربی ،خطاهای فاحش صرفی و نحوی،
اعراب گذاری اشتباه ،توجه نکردن به وزن شعر ،دقت نکردن در قواعد حرف روی،
دقت نکردن در صیغه و ریشۀ افعال ،خوانش اشتباه کلمات ،ثبت و ضبط اشتباه کلمات،
مواردی است که بخش ابیات عربی کتاب تاریخنامۀ هرات به تصحیح غالمرضا
طباطبایی مجد را با اشکاالت اساسی روبهرو کرده است .این اشکاالت ،سبب شده است
که از ارزش تصحیح وی کاسته شود و این کتاب نیازمند تصحیح دوباره باشد.

نقدی بر تصحیح اشعار عربی تاریخنامۀ هرات سیفی هروی از غالمرضا طباطبایی مجد

أبوفراس حمدانی ،دی ان ،به کوشش عباس عبدالساتر ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ.1409 ،
أبونواس ،حسن بن هانی حَکَمی ،دی ان ،به تصحیح محمود افندی واصف ،مصر.1898 ،
أبیوردی ابوالمظفر محمد بن احمد کوفنی ،دی ان ،بیروت:مطبعۀ المعارف و المکتبۀ االنسیۀ،
بیتا.
اسفزاری ،معین بن محمد ،روضات الجنات فی اوُاف مدینه هرات ،چاپ محمد کاظم امام،
تهران.1339 ،
البحتری ،أبوعباده ولید بن عبید ،دی ان ،شرح حسن کامل الصیرفی ،مصر :دار المعارف بمصر،
بیتا.
البستی ،أبوالفتح علی بن محمد ،دی ان ،بیروت :مطبعۀ حمعیۀ الفنون1294 ،ق.

الثعالبی ،أبو منصور عبد الملک ،یتیمۀ الدهر فی محاس

اهط العصر ،تحقیق الدکتور مفید

امام حسین(ع) ،دی ان منسوب ،با شرح محمد علی ابوالحسنی ،بی جا :گل افشان1389 ،ش.
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،چ دوم ،تهران :دانشگاه تهران1377 ،ش.

کشاجم ،محمود بن حسین رملی ،دی ان ،به کوشش محمد محفوظ ،بغداد :مدیریۀ الثقافۀ
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ذو الرمۀ ،أبوالحارث غیالن بن عقبه ،دی ان ،به کوشش احمد حسن بسج ،بیروت :دار الکتب
العلمیۀ1415 ،
سیفی هروی ،سیف بن محمد ،تاری نامه هرات ،به تصحیح محمد زبیر صدیقی،
تهران1352،ش.
________ ،تاری نامه هرات ،به تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران :اساطیر،
1383ش.
شافعی ،أبوعبداهلل محمد بن ادریس ،دی ان ،شرح عمر فاروق الصباع ،بیروت :دار االرقم بن ابی
االرق ،بیتا.
الشریف الرضی ،أبوالحسن محمد بن الحسین بن موسی ،دی ان ،شرح محمود مصطفی
حالوی ،بیروت :دار االرقم بن ابی االرق.1419 ،
صفا ،ذبیح اهلل ،تاری ادبیات در ایران ،چ هفتم ،تهران :فردوس1369 ،ش.
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محمد قمیحۀ ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ.1403 ،
جرفاذقانی ،ناصح بن ظفر ،ترِمۀ تاری یمینی ،به تصحیح جعفر شعار ،تهران :علمی و
فرهنگی1357 ،ش.
امام علی(ع) ،دی ان منسوب ،به کوشش عبدالرحمن المصطاوی ،بیروت :دارالمعرفۀ.1426 ،
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العامۀ1390،ق.
المتنبی ،ابوطیب أحمد بن الحسین ،دی ان ،با شرح عبدالرحمن البرقوقی ،قاهره :مؤسسه
هنداوی لتعلیم و الثقافۀ.2012 ،
المعری ،أبوالعالء ،سقِ الزند ،بیروت :دار صادر1376 ،ق.
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