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 تتبعى در راحه الصدور راوندى

  محمد اقبال

  ))1((دكتر محسن محمدىفشاركى: ترجمه

  11 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

مسمى به راحه الصدور و آيه السرور از كتب مھم اواخر قرن ششم و اوايل قرن ھفتم خواه از , كتاب اعالم الملوك

معتبرترين و باب سالست انشإ و خواه از جھت اشتمال بر اطالعات فراوان تاريخى و اجتماعى در شمار 

. مولف آن نجم الدين از راوند كاشان مى باشد. سودمندترين كتب فارسى پیش از حمله مغول به شمار مى رود

وى در اين كتاب پر ارزش پس از مقدمه وارد تحقیق و بحث در دولت سلجوقیان شده و كار آنان را از ابتدا تا پايان كار 
  .سنجر به تفصیل آورده است

, چ اول(میالدى به سعى و اھتمام محمد اقبال تصحیح گرديد و توسط انتشارات امیر كبیر  1921ل اين كتاب در سا

مصحح محترم مقدمه عالمانه اى به . با حواشى مرحوم مجتبى مینوى به چاپ رسید) ش1364, و چ دوم 1333

ثیر راحه الصدور در كتب تاريخ تإ, محتوا و منابع آن, نويسنده كتاب, زبان انگلیسى درباره شیوه كار خود در تصحیح

پس از خود و نقد كتاب نوشته اند كه براى مبتديان و منتھیان فوق العاده سودمند است و به نكاتى اشاره كرده اند 
  .كه پیش از آن كمتر كسى مطرح نموده است

  .ترجمه مقدمه انگلیسى محمد اقبال بر اين كتاب گرانسنگ است, مقاله حاضر

  .اعالم الملوك, محمد بن سلیمان راوندى, راحه الصدور, )آل سلجوق(سلجوقیان : واژه ھاى كلیدى

  مقدمه

كتاب حاضر شامل متن يك نسخه خطى كمیاب و تا جايى كه مى دانیم منحصر به فرد از خاندان بزرگ سلجوقى در 

كتاب كه با نسخه خطى اين . ايران مى باشد كه توسط محمد بن على بن سلیمان الراوندى نگاشته شده است

اين . تحرير شده است) 1238آوريل  17( 635حروف بزرگ و خوانا و به خط نسخ مى باشد در تاريخ يكم رمضان 

 (Nationaleبود و اكنون در كتابخانه ملى) ) Scheferنسخه پیش از اين متعلق به مرحوم استاد شیفر

Bibliotheque (در پاريس نگھدارى مى شود)).با اثر الراوندى آشنا شدند و اين  186ى از سال دانشجويان ايران)) 2

  در كتاب خود تحت عنوان)) )) De Goejeو) ) De Jongزمانى بود كه يونگ

atalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae lugduno Batavae.   

طنت سلطان مراد دوم كار راوندى را به عنوان منبع تواريخ السلجوق كه در طى سل) 25صفحه , در جلد سوم(

مورد توجه قرار دادند كه كتاب حاضر ترجمه )) 3.((به زبان تركى و در سه بخش تإلیف شده بود) 1451ـ  1421(

 در يك مقاله كوتاه با نام) ) Houtsmaاين مسإله مجددا وسط پرفسور ھوتسما. دومین بخش آن است
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 Ueber eine Turkische Chronik zur Geschichte der Selguqen klein-Asiens".  

در لیدن قرائت شد مورد بررسى قرار  1883كه در ششمین كنگره بین المللى شرق شناسان كه در سال  

اما وجود نسخه اصلى زمانى مشخص شد كه استاد شیفر دارنده سابق نسخه خطى منحصر به فرد )) 4.((گرفت

 Nouveauxاز كتاب 47ـ  31صفحه , 2در جلد ) )5((خالصه اى از آن را كه شامل سلطنت سلطان با سنجر بود

Melanges Orientaux  )ترجمه فرانسوى و يادداشت ھا و تصوير يك صفحه از نسخه اصلىf) .b62 منتشر كرد

توسط ھمین )) 6((,دومین خالصه از اين كتاب شامل تاريخ سلسله سلجوقى از ابتدا تا مرگ ملكشاه). 1886(

يك گزارش ). 1897(منتشر شد ) 114ـ  70صفحات (ر سیاست نامه نظام الملك دانشمند و محقق در متمم او ب

توسط پرفسور ادوارد گرانويل ) 610ـ  568صفحات ( 1902مربوط به سال (  J.R.A.Sكامل از اين نسخه خطى در

او اين . ائه شدار)) 7((كه تحت تإثیر ارزش ناشى از قدرت و اعتبار محتواى كتاب قرار گرفته بود.) G. Browne Eبراون

  .كتاب را براى انتشار برگزيد

در ايران ) 1194ـ  1037(قمرى  590تا  429خوشبختانه ما آثار كافى و موثق از تاريخ سلسله بزرگ سلجوقى كه از 

ساله را مى توان به طور مشخص به سه بخش تقسیم كرد كه  160اين دوره تقريبا . حكومت كردند در اختیار داريم

از اين بخش ھا تواريخى بسیار خوب از محققین و دانشمندان بزرگى در دست داريم كه نه تنھا خود براى ھر يك 

نخستین بخش از اين سه دوره . شاھدان عینى وقايع ثبت شده بودند بلكه نقش موثرى نیز در اين وقايع داشته اند

تاريخ , درباره اين دوره. پايان مى يابد 1902/  485كه مى توانیم آن را دوره امپراطورى بنامیم با مرگ ملكشاه در 

را ھمراه با يادداشت ھاى سالیانه بعدى ابن االثیر داريم كه گر چه معاصر نیستند اما مبتنى )) 8((ستودنى بیھقى

چرا كه او در اين زمان , يا دوره سنجر(دومین دوره يا دوره میانى . بر منابع موثق و اولیه و داراى جزئیات فراوان اند

پايان مى يابد و وقايع آن به  1157/  552با مرگ سنجر در ) ختیاردار برتر در خط فرمانروايى مركزى يعنى عراق بودا

 590ـ  552(سومین و آخرين دوره . ثبت شده است)) 9((طور كامل توسط ابن االثیر و عمادالدين الكتاب االصفھانى

زيرا ھمان طور , منبعى موثق و بى نظیر در مورد آن است دوره افول و سقوط است كه كتاب حاضر) 1194ـ  1157/ 

آخرين , كه بعدا خواھیم ديد خود نويسنده و دايى ھايش در زمره درباريان برگزيده و مورد توجه سلطان طغرل

  ))10.((پادشاه سلجوقى بودند و بنابراين به آسانى اطالعات دست اول از آنچه كه در دربار مى گذشت مى گرفتند

  

داراى ھجى ھا و اصطالحات قديمى , زيرا به واسطه دوره نگارش, رف ديگر نسخه خطى ما بسیار غنى استاز ط

مجیر , نظامى, عالوه بر اين در بر گیرنده ابیات بسیارى از برخى شعراى برجسته و بزرگ پارسى چون انورى. است

تر آنھا با نويسنده ما ھمدوره بوده حسن غزنوى و جمال الدين اصفھانى است كه بیش, اثیر اخسیكتى, بیلقانى

اين اشعار كه قديمى ترين و معتبرترين متن ھايى ھستند كه ھم اكنون در دست داريم براى ما بسیار . اند

توجه كنید آثار اين شاعران قديمى تا چه اندازه توسط كاتبان بى توجه و جاھل تحريف شده اند . ارزشمند ھستند

  .در دو نسخه خطى متفاوت تنھا يك خط بدون شمارى تغییر و اختالف پیدا كرد به گونه اى كه غیر ممكن است

در آماده سازى اين كتاب براى چاپ به طور كلى سعى كرده ام از سبك تاريخ جھانگشاى با ويرايش ستودنى میرزا 

اقعه يا اظھار فكر كردم كه ھمواره ھر و, به منظور قادر ساختن خوانندگان به تحقیق. محمد قزوينى پیروى كنم

تاريخى را به نظیر خودش در نوشته ھاى ابن االثیر و البندارى كه دو منبع بزرگ و مستقل در زمینه تاريخ سلجوقى 

  .ھستند ارجاع دھم

نويسنده بارھا از . آورده ام]] آنھا را در پاورقى يا در داخل دو براكت , ھر جا كه ذكر تاريخ ھا الزم بوده است

ھر جا كه دو خط متوالى يا بیشتر از شاھنامه آورده شده است من , با توجه به اين. كرده استشاھنامه نقل قول 

بنابراين نبايد به ھیچ وجه گمان شود كه . استفاده كرده ام() براى ارجاع دادن خواننده به متن اصلى از دو ھالل 

بعدا متوجه شدم كه اين مسإله . من چیز جديدى از شاھنامه به كتاب افزوده ام كه در متن اصلى نبوده است
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بنابراين , ولى در اين موقع قسمتى از كتاب چاپ شده بود, ممكن است موجب سردرگمى برخى خوانندگان شود

  .مجبور شدم اين كار را ادامه دھم تا ناھماھنگى ايجاد نشود

  

ش از يإ به صورت عمودى فتحه پیش از الف و كسره پی, در نسخه اصلى خطى ھر جا كه اعراب گذارى صورت گرفته

نخست تصمیم داشتم اين نحوه عالمت گذارى را . نصیر و غیره, دين, اسال م, ناشر: مانند) ا(نوشته شده است

پس در صفحات . حفظ كنم اما وقتى كه متقاعد شدم اين يك روش منسوخ است از ادامه آن منصرف شدم

ى از اين دست در كتاب وجود دارند كه امیدوارم ناديده ناھمگونى ھا. نخستین كتاب اين عالمت عمودى وجود دارد

  .گرفته شوند

  

اما من در . شامل كلمات و اصطالحاتى است كه نه كمیاب اند و نه قديمى) 516ـ  489صفحات (فھرست لغات 

در ھنگام آماده كردن فھرست لغات )Nicholsonھدفى را مدنظر داشتم كه دكتر نیكلسون ) انجام اين كار ھمان 

كه در آن , روزى به مولف يك لغتنامه علمى فارسى, اين كه ممكن است اين كتاب, براى تذكره االولیا مدنظر داشت

ھمچنین بارھا خوانندگان را به چند كتاب . كاربرد ھر لغت با مثال ھايى از متون كھن نشان داده مى شود كمك كند

  .رده بودم ارجاع دادممعاصر ديگر كه در آنھا ھمان كلمه يا اصطالح را پیدا ك

اشكاالت آماده كردن يك كتاب براى چاپ با كمك يك نسخه خطى قديمى منحصر به فرد براى دانشمندان و 

برخى از متون . محققین مشخص است و الزم به ذكر نیست كه بسیارى از مشكالت من حل نشده باقى مانده اند

ى چندين محقق اليق و صالحیت دار به منظور فھم معانى با وجود تالش ھا) خصوصا آثار مجیر بیلقانى(و اشعار 

زيرا حتى , كامال بدون شرح رھا شده اند 460و  46و  45فھلويات يا اشعار محلى در صفحات . آنھا ھنوز مبھم اند

تعدادى اسم خاص ھستند كه )) 11.((مشخص كردن لھجه اى كه اين اشعار به آن سروده شده است ممكن نبود

  .ظاھرا نويسنده فرض كرده است خواننده ھا اين افراد را مى شناسند, كر شده اندبدون مقدمه ذ

اما اغلب به دلیل سبك نوشتارى نامنظم نويسنده و , از عالمت گذارى در جمله ھا بیش از حد استفاده برده ام

  .اظھارات ناگھانى او مجبور به انجام اين كار شده ام

عمیق ترين قدردانى و . ه مرا در انجام اين كار يارى داده اند تشكر كنماكنون بايد از تمام ھمشاگردىھايى ك

سپاسگزارى من از آن دوست دانشمندم میرزا محمد قزوينى است كه ھم اكنون ساكن پاريس مى باشد و 

 .E. J. Wدانشجويان ايرانى او را به عنوان ويراستار ارزشمندترين كتب منتشر شده در گروه كتاب ھاى اوقاف گیب

Gibb Memorial ( (ايشان ھمه نمونه ھاى غلطگیرى را خواند و براى مقابله آنھا با نسخه اصلى . مى شناسند

اين كتاب قسمت زيادى از دقت و صحت خود را مديون )) 12.((زحمت زيادى كشید Nationale Bibliothequeدر

مى كردم كه نھايت ھمكارى را  براى حل بسیارى از مشكالت خود به ايشان مراجعه. نويسندگى ايشان است

ھمچنین . مھم ترين ھا را با ذكر نام ايشان در میان يادداشت ھاى خود آورده ام, از میان اظھارات او. مبذول داشتند

الزم است كه از دوستم میرزا ذبیح هللا بھروز مدرس فارسى اين دانشگاه قدردانى كنم كه مرا در مورد برخى از 

به خاطر اين كه لطف كرده و تصاوير و )) Blochetك يارى داد و ھمچنین از استاد بلوشر متون و اصطالحات مشكو

  ).451و صفحه  439و  438صفحات . (شكل ھا و جداول نسخه خطى اصلى را در اختیار من گذاشتند

متوجه  است كه براى اولین بار) ) Edward G. Browneاين مجلد وجودش را مديون پرفسور ادوارد گرانويل براون

من از او به خاطر كتاب ھا و دستنويس ھاى بسیار ارزشمندى . اھمیت كتاب شد و آن را براى انتشار انتخاب كرد

 .كه در اختیارم گذاشت و به خاطر راھنمايى و كمك پیوسته اش ممنونم
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  محمد اقبال

  1921, كمبريج آگوست

  نويسنده

نام كامل او ابوبكر نجم الدين . اثر خود او به دست آمده است ھمه آنچه ما درباره نويسنده مى دانیم به طور كل از

محمد بن سلیمان بن محمد بن احمد بن الحسین بن ھمت الراوندى بود و برخاسته از خانواده اى دانشمند از 

پیش از آن كه تحصیالت . كه ھمگى دانشمند و استاد بودند) شھرى كوچك در ھمسايگى كاشان(اھالى راوند 

اگر چه مشتاق بود كه تحصیالتش را ادامه دھد اما قادر به . ود را به پايان برساند پدرش را از دست دادابتدايى خ

در . به بعد قحطى شديدى در اصفھان و نواحى اطراف آن شايع شد 1174ـ  75/  570زيرا از سال , انجام آن نبود

تاج . ستى او را بر عھده گرفت و معلم او نیز شداين زمان دايى او تاج الدين احمد بن محمد بن على الراوندى سرپر

الدين مردى بسیار دانشمند بود و كرسى استادى دانشكده اى را در ھمدان داشت كه توسط جمال الدين آى آبا 

او در علوم فقه و مباحثه و تفسیر قرآن و احاديث و ادبیات عربى و . پايه گذارى شده بود) اتابك سلطان طغرل(

مولف اين كتاب ده سال . او ھمچنین خطاطى بزرگ بود. ود و تإلیفاتى چند در اين زمینه ھا داشتفارسى استاد ب

و در طى اين مدت ھمراه او از ھمه شھرھاى ) 1184/  580تا  1174/  570ظاھرا سال (تحت سرپرستى او بود 

). ع خط مختلف بنويسداو مى توانست با ھفتاد نو(بزرگ عراق ديدن كرد و به مھارتى در خطاطى دست يافت 

به دست آورد و ھمچنین علم حقوق و ) تذھیب(ھمچنین مھارت ھايى نیز در صحافى كتاب و طالكارى 

خداشناسى را از برخى از علماى مشھور و بزرگ زمان خود چون فخرالدين البلخى و بھإالدين يزدى و صفى الدين 

فرا گرفت و ))) 13((لطان ارسالن پايه گذارى شده بوداستاد دانشكده اى در ھمدان كه توسط مادر س(االصفھانى 

او شايستگى ھاى خود را در ابیاتى خطاب به حامى خود سلطان كیخسرو از روم . از آنھا جواز خطابه را دريافت كرد

  ))14:((چنین بیان مى كند

  خسروا بنده سال ھاى دراز

  زھد ورزيذ نه ز روى و ريا

  در مدارس بسى كه جان داذم

  روز كرده چون يلداشب ھا 

  علم فقه و خالف خوانده بسى

  نزد ھم سن خوذ شده دانا

  تازى و پارسى بدانسته

  شعرھاى چو لولوى الال

  خط و تذھیب و جلد و مصحف را

  كرده چونان كه نیستش ھمتا

  ھرچ چون من كسى بداند كرد

  از صنايع من آن كنم انشا

  

حكومت كرد حامى بزرگ ) 1193ـ  1175/  590ـ  571( سلطان طغرل آخرين پادشاه سلجوقى كه بین سال ھاى

ناگھان سلطان طغرل به آموختن  1181/  577در سال . دانشمندان بود و خود نیز عالقه زيادى به تحصیل ھم داشت

ديگر دايى نويسنده كتاب (ھنر خوش نويسى عالقه مند شد و زين الدين محمود بن محمد بن على الراوندى 

وقتى كه سلطان در اين ھنر مھارتى يافت مصمم به تھیه نسخه اى از . ن معلم خود انتخاب كردرا به عنوا) حاضر
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را در اطراف خود جمع كرد تا به تزيین نسخه او بپردازند و براى ھر ) مذھبان(قرآن كريم شد و تعدادى از طلبكاران 

بود كه نويسنده كتاب توسط دايى خود  ظاھرا در اين موقع)) 15.((از آن صد دينار مغربى صرف شد) سه پاره(بخش 

  ))16.((به عنوان يك ھنرمند به سلطان معرفى شد

اين كتاب مى بینیم كه او چگونه  344پس از آن او كم كم توجه دستگاه سلطنت را به خود جلب كرد و ما در صفحه 

دان توسط سربازان در يك موقعیت موفق مى شود براى دوست خود كه خانه اش در جريان يك آشوب در شھر ھم

  .غرامتى معادل دو برابر اموال از دست رفته او از سلطان بستاند) 1187/  583(غارت شده بود 

دايى ھاى الراوندى كه ھمگى معلمین حرفه اى بودند نزد سلطان و بزرگان و درباريانى كه پسرانشان را به منظور 

ند و اين پسران از شاگردى آنھا احساس غرور و به آن يادگیرى علوم نزد آنھا مى فرستادند گرامى داشته مى شد

) خط كاشیان(اين خانواده از چنان اعتبارى در خطاطى برخوردار بودند كه دستخط كاشى . افتخار مى كردند

سبك نوشتارى او در . شاعر بود و به زبان فارسى و عربى شعر مى سرود, زين الدين. شناسايى و مشھور شد

  ))17.((پسند بود و بسیارى از دانشمندان و شعرا از او تقلید مى كردندعراق مشھور و مورد 

ارتباط نويسنده ما با سلطان طغرل قطع شد و اين زمانى بود كه او ھمراه دايى خود  1189/  585سرانجام در سال 

ان با او سازگار اما چون آب و ھواى مازندر, زين الدين كه سفیر سلطان براى حاكم مازندران بود عراق را ترك كرد

در آن جا بیمارى او يك سال . بازگشت) راوند(نبود بیمار شد و پس از اقامتى شش ماھه در آنجا به زادگاه خويش 

سلطان طغرل توسط اتابك قزل ارسالن  1190/  586زمانى كوتاه پس از بازگشت او در سال . ديگر نیز ادامه يافت

مدت اسارت او تقريبا دو سال به طول . زندانى شد) نزديك تبريز(مار كه شورش كرده بود دستگیر شد و در دژ ديز

تاج و تخت خود را باز يافت ولى ھرگز نتوانست  1192/  588انجامید و اگر چه بعد از كشته شدن اتابك در سال 

داندن نظم توجه خود را مصروف امرى صلح جويانه كند و يك سال و نیم ديگر را ھم به تالش ھاى بیھوده براى بازگر

  ).590ـ  588. (به پادشاھى خود گذراند

) 1194مارس  19( 590ربیع االول سال  24سرانجام در نبردى مھم در برابر سپاه خوارزمشاه كه در خارج از رى در 

  .در گرفت كشته شد و با مرگ او سلسله بزرگ سلجوقیان از بین رفت

  

مجبور شد كه معاش خود را از راه ھاى ديگرى تإمین كند و  )586در سال (الراوندى پس از بازگشتش از مازندران 

احتماال اين زمانى بود كه با خانواده بزرگ و ثروتمند علوى از اھالى ھمدان ارتباط پیدا كرد و معلم سه پسر 

. امیرسعید فخرالدين عإلالدوله با نام ھاى مجدالدين ھمايون و فخرالدين خسرو شاه و عمادالدين مردانشاه شد

توسط ) 585يا اوايل ( 584كه خواھرش ھمسر سلطان ارسالن بود در سال , بزرگ خاندان, میرسعید عربشاها

الراوندى نزديك شش سال در اين خانواده زندگى )) 18. ((سلطان طغرل به خاطر توطئه بر ضد او به دار آويخته شد

بن على منصور بن محمد بن منصور البزاز  كرد و دو سال ديگر را نیز با شاگرد جوانى به نام شھاب الدين احمد

در اين جا بود كه براى نخستین بار فكر تحرير اين كتاب به ذھنش . القاسانى گذراند و بسیار ھم با او صمیمى بود

)) 19.((راه يافت و به دوست جوانش نیز قول داد كه نام او را به نشانه قدردانى از توجھاتش در اين كتاب ذكر كند

الھام بخش او در اين . در نظر داشت كه برگزيده اى از اشعار شعراى ايرانى آن عصر را گردآورى كند ھمچنین او

زمینه شخصى به نام شمس الدين احمد بن منوچھر شصت قلعه بود كه سیداشرف شاعر به او توصیه كرده بود 

و از اشعار شعراى قديمى مانند  كه اشعار شعراى جديد چون عمادى و انورى و ابوالفرج رونى را به خاطر بسپارد

به نظر مى رسد او سرانجام با تركیب اين دو طرز فكر كتاب )) 20.((سنايى و عنصرى و معزى و رودكى اجتناب كند

  .حاضر را كه ھم شامل تاريخ و ھم برگزيده شعر مى باشد پديد آورد

پس از مرگ سلطان طغرل در كشور  زيرا در سال ھاى, براى مدتى او نتوانست به مقصودش جامه عمل بپوشاند

عراق توسط نیروھاى خوارزمشاه تصرف شده بود و مردم از ظلم و بى قانونى سرداران و . امنیت وجود نداشت
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ديگر ھیچ حرمتى براى علم و اخالق باقى نمانده بود و مردان دانشمند مورد بى . سپاھیان او بسیار در رنج بودند

ھاى ارزشمند يا نابود مى شدند يا توسط اين حاكمان ظالم به حراج گذاشته مى  كتاب. اعتنايى واقع شده بودند

نويسنده . اموال مردم را از آنان به ناحق براى حكمرانان ستمگر مى گرفتند) اغلب رافضى يا شیعه(غالمان . شدند

ن سال ھا او روزگار را در طى اي)) 21.((اين كتاب بیش از يك بار از اين وضعیت آشفته و بى قانون شكايت مى كند

  .در انزوا و گوشه نشینى گذراند و اوقات خود را به مطالعه اختصاص داد

  

پس از تكمیل كتاب طبیعتا او . او تحرير اين كتاب را آغاز و حدود دو يا سه سال روى آن كار كرد 1202/  599در سال 

تقديم كند ) اين كتاب تاريخ اجداد آنھا بود كه(مشتاق بود كه آن را به فردى از پادشاھان سلجوقى آسیاى صغیر 

بنابراين توجه او به سلطان . بدان امید كه پاداشى قابل توجه بگیرد و ارتباط خود را با خاندان سلجوقى تجديد كند

حكومت را كه  1200ـ  1/  597اين پادشاه در سال . ركن الدين سلیمانشاه حاكم سلجوقى آن زمان معطوف شد

 1204ـ  5/  601ث الدين كیخسرو بود غصب كرد و چھار سال يعنى تا زمان مرگش در سال حق برادرش غیا

اين كتاب نويسنده آورده است كه نخست قرار بود كه كتاب به ركن الدين تقديم  461در صفحه . فرمانروايى كرد

ییر عقیده داد و شود اما ھنگامى كه مولف فھمید او غاصب است و وارث اصلى سلطنت برادرش كیخسرو است تغ

حقیقت اين است كه نخستین سفارش اين كتاب به ركن الدين , در ھر حال. كتاب را به كیخسرو تقديم كرده است

الراوندى كتاب را به كیخسرو كه تازه به تخت نشسته بود  1204ـ  5/  601ولى پس از مرگ او در سال , اھدا شد

ب را بازبینى و تغییرات الزم را براى تقديم به پادشاه جديد ايجاد كرده بنابراين به نظر مى رسد كه او كتا. تقديم كرد

زيرا ھنوز نشانه ھايى از تقديم , با وجود اين به نظر مى رسد كه اين بازبینى به دقت صورت نگرفته است. است

  :براى مثال به متن زير توجه كنید, كتاب به ركن الدين سلیمانشاه در آن به چشم مى خورد

ته اين شھريار جھاندار از بھر كسان خوان مى نھاذ شیران لشكرش از سگان ابخازى براى كرگسان خوان ـ پیوس

  ).2ـ1س , 36ص (نھاذند 

در اين جا مولف آشكارا از پیكار سلیمانشاه در ابخاز سخن مى گويد كه شرحى از آن در ترجمه تركى تاريخ ابن بى 

  :و آنچه كه در زير مىآيد) 57ص , ويرايش ھوتسما( بى مربوط به سلجوقیان آسیاى صغیر آمده است

  ـ اى آنك تراست ملك آتاش

  با ديو و پرى به زير خاتم

  )23س , 123ص (

  ـ پشت دين بلمظفر آن شاھى

  كامذ آتاش شاه پیغمبر

  )7س , 258ص (

  

. مانشاه استدر ھر دو بیت فوق به طور واضح اشاره ھايى به سلیمان پیغمبر است و منظور نويسنده از آن سلی

اين كتاب نوشته شده است كه نشان مى دھد اين جدول  451ھمچنین نام او با جوھر قرمز در پايین جدول صفحه 

  .براى ارائه به سلیمانشاه آماده شده بود

در ھر حال مولف تالش مى كند كه اين حقايق را پنھان كند و مى گويد كتاب در اصل براى تقديم به كیخسرو 

زمان مناسبى براى اھداى اين كتاب  1206ـ7/  603د و فتح آناتولى توسط اين پادشاه در سال نوشته شده بو

رفت و ظاھرا نسخه بازبینى شده كتاب را با خود برد ) ) Lconiumخود او شخصا به قونیه)) 22.((تشخیص داده شد

اد بازرگانى به نام جمال الدين به نظر مى رسد او اين كار را به تشويق و پیشنھ)) 23.((و به سلطان تقديم كرد

اين بازرگان سخنان دلنشین از سخاوتمندى . ابوبكر بن ابى العإل الرومى كه قصد ديدارى از ھمدان داشت انجام داد
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  ))24.((و نیكى ھاى كیخسرو به مردم شھر براى او گفت

كتاب حاضر دو اثر ديگر را به عنوان آثار از آثار ديگرش عالوه بر . نويسنده بعد از اين ديگر چیزى درباره خود نمى گويد

اصول (نوشته شده ذكر مى كند كه عبارتند از كتابى در محكومیت رافضیه و كتابى ديگر در مورد اصول خطاطى 

او ھمچنین تصمیم خود مبنى بر نوشتن دو كتاب ديگر يعنى يك تاريخ مستقل از دوره سلطان طغرل و )) 25).((خط

من از وجود ھیچ يك از اين چھار كتاب )) 26.((ن آدم تا زمان خودش را اعالم مى كنديك تاريخ عمومى از زما

  .اطالعى ندارم

  محتوا و منابع كتاب

/  590اساسا كتاب ما شامل تاريخ سلسله بزرگ سلجوقى از برپايى آن در اوايل قرن پنجم قمرى تا سقوط آن در 

از وقايع پنج سال بعد آورده شده كه در مجموع روند  يك شرح مفصل 403ـ375در متمم صفحات . مى باشد 1194

ارزش تاريخى كتاب وابسته به رواياتى است كه از سال ھاى . ادامه مى دھد 1199ـ595نقل اتفاقات را تا به سال 

) يعنى دو دوره آخر سلسله مورد بحث مربوط به سلطنت سلطان ارسالن و سلطان طغرل( 1199ـ1190/  595ـ555

, اما در مورد اوايل دوره سلجوقى. اطالعات مربوط به اين دو دوره ھم دست اول و ھم مفصل ھستند)) 27.((مىآورد

دوره ھاى سلطنت دوازده پادشاه نخست سلسله سلجوقى , كتاب به سختى مى تواند آموزنده و مفید باشد

  .بسیار خالصه و به شیوه اى ناخوشايند بیان شده اند

  

اضح و ساده دارد كه ھمان سبك فارسى پیش از مغول است اما به زيبايى آن تا حد اگر چه كتاب شیوه نگارشى و

ذكر مكرر و معموال , زيادى لطمه خورده است و اين به جھت زيادى حجم مطالب نامربوط شامل گريزھاى طوالنى

ترجمه  ھمراه با) كه برخى بسیار طوالنى ھستند(نامناسب ضرب المثل ھاى مبتذل و پیش پا افتاده عربى 

به دنبال برآورد من اگر مطالب بى ربط كتاب را حذف كنیم مى توانیم آن را . فارسى آنھا و حجم زياد شعر مى باشد

  .به يك چھارم حجم فعلى اش كاھش دھیم

ضرب المثل عربى آورده كه ھمه آنھا بدون اشاره به نام منبع و ذكر نام از اثر ثعالبى يعنى  264در مجموع مولف 

مى باشد كه از اين تعداد  2799مجموع تعداد ابیاتى كه در كتاب آمده )) 28.((فرائد و القالئد گرفته شده اندكتاب ال

حسن (بیت از سید اشرف  196, بیت از انورى 144, )در مدح حامى اش كیخسرو(بیت از خود نويسنده  511

, بیت از عمادى 71, از جمال الدين اصفھانى بیت 81, بیت از مجیر بیلقانى 348, بیت از اثیر اخسیتكى 77, )قزوينى

بیت از شاعران  122, )كه بیشتر آنھا مربوط به مثنوى مشھور او خسرو و شیرين مى باشد(بیت از نظامى  249

بیت از شاھنامه و بقیه آنھا يعنى حدود  676, بیت فھلويات يا اشعار محلى 6, )غالبا طغرايى و متنبى(مختلف عرب 

ھمچنین ابیاتى از نظامى و شاھنامه بدون ذكر منبع آورده شده . ران مختلف فارسى مى باشدبیت از شاع 323

گويا . متإسفانه ابیات مربوط به شاھنامه از متن كامل آن گرفته نشده است. است و بقیه اشعار به ھمین ترتیب

بدون رعايت ترتیب آنھا را نقل مولف مجموعه اى از ابیات اخالقى و پندآموز شاھنامه را در اختیار داشته است و 

  .يافتم) 1829كلكته (بیت را در ويرايش ترنرماكان  526, بیت 676از مجموع . كرده است

تعداد ابیات برگرفته از خسرو و شیرين نظامى خیلى زياد نیست و خوشبختانه به ترتیبى است كه به راحتى و با 

  .بقه دادجستجوى اسم در فھرست كتب ديگر مى توان آنھا را مطا

  

و  64به صفحات (اثر ظھیرالدين نیشابورى است , تنھا منبع اطالعات تاريخى مولف اين كتاب در قسمت ھاى آغازين

  ))29.((كه معلم سلطان ارسالن و خويشاوند الراوندى بود) نگاه كنید 45
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از میان . يد مھم نباشدبه نظر من محتواى قسمت ھاى مختلف آخر كتاب شايد آن قدر كه در نگاه اول به ذھن مىآ

كامال ) 434ـ428صفحات (و مسابقه اسب سوارى را ) با تیر و كمان(آنھا مى توان دو بخش مربوط به تیراندازى 

زيرا در اين بخش ھا تنھا بحث شرعیات مطرح است و يا به اين تمرين ھا , ناخوشايند دانست و آن را حذف كرد

به ھمین ترتیب يك بخش مستقل نیز در مورد مشروعیت . ه مى كندتحت شرايط مختلف و با يك ديد مذھبى نگا

منابع چنین موضوعاتى برخى كتاب ھاى مشھور مربوط به شريعت حنفى . وجود دارد 428تا  416شراب از صفحه 

تفسیرھاى الجامع : اين كتاب ھا عبارتند از, آنھا را يكايك بر شمرده است 418ھستند كه نويسنده در صفحه 

ويژگى ھاى دارويى )) 30.((تفسیرھاى قدورى و مجاز فرغانى, مسعودى, مختصر التحاوى, الجامع الصغیر ,الكبیر

از كتاب بزرگ ذخیره خوارزمشاھى اثر اسماعیل ) بدون ذكر منبع(لفظ به لفظ ) 426ـ8صفحات (شراب ھاى مختلف 

  ))31).((531فوت (جرجانى اخذ شده است 

ھیچ مطلب در خور توجه و آموزنده اى دربر ندارد و تقريبا تكرار ھمان ) 416ـ405صفحات (بخش مربوط به شطرنج 

اين كه بازى شطرنج در , چیزھايى است كه نويسندگان قديم و جديد به عربى و فارسى در مورد شطرنج گفته اند

تى در آن ايجاد كرد و ھندوستان اختراع شد و در دوره انوشیروان عادل به ايران آمد و اين كه وزير او بزرگمھر تغییرا

  .اين كه از آن جا به دست رومى ھا رسید و آنھا نیز تغییرات بیشترى در آن ايجاد كردند

چون موضوع منشإ و سیر تاريخى شطرنج بسیار گسترده است ما نمى توانیم با چند جمله ساده حق مطلب را در 

 Aكتابى به نام, ه كتابى كامال جديد ارجاع دھیمپس شايد كافى باشد كه خواننده كنجكاو را ب. مورد آن ادا كنیم

History Of chess) (( ((تاريخ شطرنج (نوشته موراىH.J.R .Murray) ( ( كه مطالعه اى كامل ) 1913آكسفورد

  ))32.((است در مورد شطرنج بر اساس بھترين منابع موجود اعم از شرقى و غربى

. لحاظ كه ماھیت خط منسوب را نشان مى دھد جالب است از اين) 447ـ437صفحات (و بخش مربوط به خطاطى 

اين خط روشى تدوين شده براى تركیب حروف الفبا بر اساس اصول ھندسى است يعنى ھر حرف با كمك حرف 

در اين جا چھار نوع خط مختلف ذكر ). منسوب(به طورى كه ھمه حروف به ھم مرتبطاند , قبلى نوشته مى شود

, نون, میم, الم, كاف, را, دال, مثال در مورد الف(ثلث و محكك و در بسیارى موارد , رقع, نسخ :شده اند كه عبارتند از

  .نويسنده به روش ھاى مجزا براى تركیب حروف بر طبق ھر يك از اين چھار خط اشاره مى كند) واو و يا

بر . یب را بیان مى داردروش محاسبه نتیجه جنگ بین دو رق) 457ـ447صفحات (بخش مربوط به الغالب و المغلوب 

طبق گفته الراوندى اين روش را اولین بار نیكوماخس به پسر خود ارسطو ياد داد و او ھم آن را نزد الكساندر كبیر 

الكساندر چنان به درستى و مطمئن بودن اين روش معتقد شد كه ھرگز به جنگ يا نبردى كه بر طبق اين . برد

  :به طور خالصه اين روش چنین است, روش نتیجه آن شكست بود دست نمى زد

سپس نه تا نه تا , قبل از ھر چیز مجموع حروف نام يكى از دو طرف دعوا يا مسابقه را بر طبق حروف ابجد پیدا كنید

به . جستجو كنید 451مشخص كنید و باقیمانده را در آخرين رديف عمودى سمت راست حروف در جدول صفحه 

رقیب ديگر نیز پیدا كنید و آن را در رديف افقى كه باقیمانده قبلى در آن است ھمین شكل باقیمانده را براى 

اگر قرمز رنگ باشد رقیب , اگر باقیمانده دوم يك حرف سیاه رنگ باشد رقیب اول پیروز خواھد شد. جستجو كنید

  ))33.((دوم پیروز مى شود و اگر سبز رنگ باشد رقبا با يكديگر صلح خواھند كرد

  

اوال معلوم است كه اگر دو رقیب ثابت در تعداد , ن روش چنان واضح است كه نیازى به گفتنش نیستبیھودگى اي

زيادى جنگ شركت كنند نتیجه ھمه آنھا يكسان خواھد بود و اين بدان معنا است كه يكى از دو طرف ھمواره پیروز 

موع حروف نام ھا كامال اختیارى چگونگى محاسبه مج, عالوه بر اين. و ديگرى ھمواره شكست خورده خواھد بود

نويسنده گاھى كنیه را به حساب مىآورد و نام اصلى را رھا مى كند و  456ـ452در نمونه ھاى صفحات . است
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حرف الف در كلمات ابن و ابو , حروف مشدده گاھى دو بار شمرده مى شوند و گاھى يك بار, گاھى بر عكس

  .د و به ھمین ترتیبگاھى به حساب مىآيد و گاھى نیز رھا مى شو

  نقل قول مستقیم يا غیر مستقیم بعضى كتب تاريخى از كتاب حاضر

سلجوقنامه اثر , ھمان طور كه در باال اشاره كرديم تنھا منبع اطالعات نويسنده براى قسمت ھاى آغازين اين كتاب

ما از . آخرين شاه سلجوقى نوشته است, ظھیرالدين نیشابورى بوده است كه كتاب خود را در دوره سلطنت طغرل

دھد منبع اصلى نقل تاريخ سلسله سلجوقى در  وجود اين كتاب چیزى نمى دانیم اما داليلى داريم كه نشان مى

و حافظ ابرو ) ق730(حمدهللا مستوفى , عالوه بر الراوندى. تمام كتب تاريخ بعدى پارسى ھمین كتاب بوده است

نیز براى تإلیف تواريخ بزرگ خود كه به ترتیب تاريخ گزيده و زبده التواريخ نام دارند از كتاب ذكر شده ) ق830(

  ))34.((اند و ھر دو اين نويسندگان آن را جزء منابع خود ذكر كرده اند استفاده كرده

اين واقعیت را كه ھر سه نويسنده فوق مقدار قابل توجھى از مطالب خود را لفظ به لفظ از سلجوقنامه نقل مى 

  :برخى از اين مشتركات را ببینید)) 35. ((كنند مى توان به كمك متون مشترك بین آثارشان نشان داد

  تاريخ گزيده

گفت امشب با سلطان حكايت نشايست گفت كه به جھت عم كوفته خاطر بود مگر در حبس از ضجرت زھر از . 1

  ).443ص (نگین مكیده است 

و چھل و ھفت ھزار سوار پیوسته مالزم او بودندى و اقطاعات ايشان در ممالك پراكنده بودى تا ھر جا كه . 2

  ).449ص (برسیدندى بازماندگى نبودى 

به سبب خوشى ھوا به قصران بیرونى نزول كرد رعاف برو ... سلطان خواست تا زفاف بدارالملك رى باشد. 3

  ).439ـ438ص (مستولى شد و به ھیچ چیز امساك نپذيرفت 

جواب فرستاد كه دو سه روز ديگر تحمل كنید تا اين سگ يعنى سلطان را از پاى برگیريم چون سلطان محرور . 4

  ).455ـ454ص (سعدالملك فصاد ملك را بفريفت و نیش او زھرآلود كرد تا بدان فصد كند . ھر ماه فصد كردىمزاج بود 

غزان زن و بچه در پیش داشتند و به تضرع زينھار خواستند و از ھر خانه اى يك من نقره و يك اسب به جرم مى . 5

  ).461ص (دادند 

  راحه الصدور

چیزى نشايست گفت كه به سبب عمش دلتنگ بوذ مگر دوش در حبس از سر گفت دوش از اين معنا با سلطان . 1

  ).127ص (ضجرت و قھر زھر از نگین بر مكیذ 

چھل و شش ھزار سوار بوذند و اقطاعات ايشان در بالد ممالك پراكنده ... و لشكرى كه ھمواره مالزم ركاب بوذند. 2

  ).131ص (ى بوذى تا به ھر طرف كه رسیذندى ايشان را علوفه معد بوذ

رعاف ... از جھت خنكى ھوا نزول فرموذ... به قصران بیرونى به در رى... سوى رى رفت تا زفاف بدارالملك باشذ. 3

  ).112ـ111ص (برو مستولى شذ و به ھیچ دارو امساك نپذيرفت 

لطان به غايت چندانك ما اين سگ را از پاى برگیريم يعنى سلطان را و س... جواب داذ كه يك ھفته صبر كنیذ. 4

سعدالملك با فصاد راست كرده بوذ و نیشى بداذه زھر آلود تا سلطان را بذان . محرور مزاج بوذ و ھر ماه فصد كردى

  ).160ـ159ص (فصد كنذ 

غزان زنان و اطفال خود را در پیش داشتند و تضرع كنان پیش آمذند و زنھار خواستند و از ھر خانه اى ھفت من . 5
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  ).179ص (دند كه بدھند نقره قبول مى كر

در غیر اين صورت جالب بود كه چند , متإسفانه زبده التواريخ اثر حافظ ابرو به علت كمیاب بودن در دسترس من نبود

  .نمونه از متون مشترك با آن كتاب را نیز مىآوردم

بنابراين سلجوقنامه ھم . دتاريخ گزيده و زبده التواريخ ھر دو منابع مورد پسند ھمه تاريخ نويسان بعدى پارسى بودن

در میان آنھا مولفین روضه الصفا و حبیب السیر و تاريخ الفى در . به طور غیر مستقیم مورد استفاده آنھا بوده است

ھر سه نويسنده نیز در مقدمه ھاى خود تاريخ . چرا كه اين كتب در شرق و غرب شھرت زيادى دارند, خور توجھند

براى ما , نشانه ھايى از اين منبع در ھمه كتب ياد شده پیدا مى شود)) 36.((كرده اند گزيده را به عنوان منبع ذكر

  :روضه الصفا را با كتاب خودمان مقايسه كنیم, چند متن از مشھورترين اين كتب, كافى است كه به منظور تنوع

  روضه الصفا

چه درباره من انديشى درباره اعقاب  با وزير بگو كه بد بدعت و زشت قاعده در جھان آوردى زود باشد كه ھر. 1

  .خويش مشاھده كنى

در عھد او نابینايى در اصفھان پديد آمده كه او را علوى مدنى مى گفتند و در آخر روز به سر كوچه خويش عصا . 2

  .به دست بايستادى و گفتى خدايش بیامرزاد كه اين پیر ضرير را به خانه او رساند

ز آل سلجوق ممتع به طول عمر و طیب عیش و نشر ذكر و جمع مال و فتح بالد و سلطان سنجر پادشاھى بود ا. 3

  اگرراحه الصدور.. . مراسم جھانگیرى و جھان دارى نیكو دانستى... قمع اھل فتنه

ارجو كه اين سنت در حق خويشتن و , وزير را بگوى كه بذ بدعتى و زشت قاعدتى در جھان آوردى به وزير كشتن. 1

  ).118ص (نى اعقاب باز بی

آخر روز بر در كوچه خوذ ايستاذى عصايى در دست , و در آن عھد نابینايى ظاھر شد او را علوى مدنى گفتندى. 2

  ).157ص (به در خانه رسانذ ... دعا كردى كه خذايش بیامرزاذ كه دست اين نابینا گیرذ و 

ر كس نبوذ و نشر ذكر و طیب عیش و سلطان سنجر پاذشاھى بوذ كه از آل سلجوق به طول عمر ازو ممتع ت. 3

  آيین جھان دارى روضه الصفا... تحصیل مال و ظفر بر مراد و قمع اضداد و فتح بالد كرد

  .چه در جزئیات امور ساده لوح بود اما در كلیات قضايا دقیقه اى مھمل نگذاشتى

ا ديگرى مى گفت كه روز ديگر وقت اشتداد حرارت طشت دارى به تصور آن كه سلطان در خواب است ب. 4

مردى را كه اين ھمه كفران نعمت از وى صادر شد اكنون او را وزير مى ... سلجوقیان قومى عظیم بى حمیت اند

  .سازد و بر وى اعتماد مى فرمايد

   

  راحه الصدور

عزيمتى اگر چه در جزويات امور ساذه دل و پاستانى طبع بوذ رايى صايب و ... نیكو دانستى... و قوانین شھريارى

  ).168ص (صادق داشت 

روز ديگر گرمگاه سلطان در خرگاه خويش آسايش داذه بوذ طشت دارى به امید آنك سلطان خفتست با قومى . 4

اكنون ديگر او را ... مى گفت چه بى حمیت قومى اند اين سلجوقیان مردى اين ھمه سختى بر وى سلطان آورد

  ).148ـ147ص (وزارت مى دھذ و برو اعتماد مى كنذ 

  

  :آثار ديگرى كه مستقیما با استفاده از كتاب حاضر نوشته شده اند از اين قرارند

) 1556متمم فارسى ( Nationale Bibliothequeيك خالصه از تاريخ سلجوقیان كه به انتھاى تاريخ جھانگشاى در. 1

شرحى در مورد اين  ,بر جلد اول اين كتاب) قب. ص(میرزا محمد در مقدمه فارسى خود . پیوست شده است
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  ))37:((آوردن خالصه اى از شرح اوست, خالصه دارد كه گمان مى كنم بھترين راه

را ) صفحه از نسخه خطى راحه الصدور 37(اين خالصه كه نه نويسنده و نه تاريخ آن معلوم است ھمه مقدمه 

 25(یجه را حذف مى كند ھمچنین ھمه نت. حذف مى كند و به جاى آن يك مقدمه كوتاه نیم صفحه اى مىآورد

و سرانجام اشعار و ضرب المثل ھا و مطالب نامربوط ديگر را ھم حذف مى ) صفحه از نسخه اصلى راحه الصدور

بدون تغییر يا كاھش و افزايش حتى يك كلمه , با اين حال بخش تاريخى متن راحه الصدور كامال دست نخورده. كند

لصدور كتابى تاريخى به حساب مىآيد اين خالصه عمالنسخه خطى پس تا آن جا كه راحه ا. باقى مانده است

  ))38... .((دومى از آن را فراھم مى كند

يك رساله در مورد تاريخ سلجوقى تحت عنوان االراده فى حكايه السلجوقیه كه بر آن ھم میرزا محمد شرحى . 2

  :ى كنمو من در اين جا مجددا برخى از اظھارات او را نقل م)) 39((نوشته است

االراده فى حكايه السلجوقیه نام دارد و توسط محمد بن محمد بن محمد بن عبدهللا بن , دومین خالصه راحه الصدور

ابوسعید از . آخرين فرمانرواى موثر مغول در ايران بود, النظام الحسینى الیزدى نوشته شده است كه وزير ابوسعید

ما در اختیار . بدرود جھان گفت 1342ـ3/ قمرى  743كرد و در  میالدى فرمانروايى 1336ـ1317/ قمرى  736ـ717

 Karlبه دكتر كارل... تإلیف شده است) میالدى 1311ـ12(قمرى  711داشتن ويرايشى از اين كتاب اخیر را كه در 

Sussheim ( (ايشان يك ويرايش شرقى از اين كتاب را با مقدمه و يادداشت ھاى تركى در انتشارات . مديونیم

منتشر نمود و ھمچنین يك ويرايش غربى از آن را در مطبعه ) میالدى1908(قمرى  1326ارف قاھره و در سال مع

مى باشد ولى ) صفحه به صفحه و كلمه به كلمه(منتشر كرد كه شامل ھمان متن و ) 1909لیدن ) ) (Brillبريل

دمه نتیجه و گريزھاى راحه الصدور را اين خالصه نیز مانند قبلى مق. داراى مقدمه و يادداشت ھاى آلمانى است

آنھا را به صورت آراسته به صنايع بديعى و , مولف, ولى به جاى نقل عین بخش ھاى تاريخى كتاب, حذف مى كند

تاريخ ديگرى , اما در مقدمه مولف ذكرى از راحه الصدور به میان نمىآيد و به جاى آن... مصنوع بازنويسى كرده است

زمان سلطنت سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه را در بر مى گرفته اساس كار مولف معرفى از سلجوقیان كه تا 

  ))40.((مى شود

. با اين حال آشكار است كه او ـ جداى از برش ھا و تغییرات لفظى ـ دقیقا طبق راحه الصدور پیش رفته است

كارى كه . توسط بزم آرا انجام شده است بنابراين ما در اين جا نمونه ديگرى از سرقت ادبى را داريم شبیه آن كه

بزم آرا انجام داده است تنھا بازنويسى لباب االلباب محمد عوفى است با اندكى تغییرات و نه آن طور كه خود او 

  ))41.((كارى مستقل, ادعا كرده است

قیقا مانند خالصه اى است كه د) جامع التواريخ(بخش تاريخ سلجوقى در انتھاى كار بزرگ رشیدالدين , اثر ديگر. 3

مربوط به سلطنت سلطان طغرل وجود دارد ) ذيل(است كه ذكر شد با اين تفاوت كه در انتھاى اين بخش يك متمم 

يا طبق اظھار خود او ھشت سال و دو ماه پس از مرگ سلطان  599كه توسط ابوحمید محمد بن ابراھیم در سال 

ن نسخه دوم راحه الصدور براى قسمت ھاى تاريخى كتاب اين بخش كه من از آن به عنوا. نوشته شده است

  ))42. ((استفاده كرده ام كمكى موثر در رفع پاره اى ابھامات بود

ممكن . بر اساس تحقیقاتى كه تاكنون انجام داده ام رشیدالدين به استفاده از راحه الصدور اشاره اى نكرده است

انچه آن جا ھم نامى از راحه الصدور نبرده باشد اين علت از چن. است بخش ھايى از كتاب او را من نديده باشم

  .ناحیه مورخ بزرگى مانند او اگر غیر قابل بخشش به حساب نیايد قابل مالحظه است

اين . ديگرى نسخه تركى كتاب حاضر است كه قسمتى از يك تاريخ بزرگ خطى به نام تواريخ السلجوق است. 4

بى امضا مى باشد و به سه بخش ) 1451ـ1421(اد دوم تإلیف شده است نوشته كه در دوره سلطنت سلطان مر

شامل تاريخ افسانه اى قبايل قديم ترك مى باشد و از جامع التواريخ ترجمه , اولین بخش آن. تقسیم شده است
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قسمت دوم از كتاب حاضر و قسمت سوم از تاريخ پارسى ابن بى بى يعنى سلجوقیان آسیاى صغیر . شده است

  اين قسمت اخیر توسط پرفسور ھوتسما در كتاب او تحت عنوان. انده شده استبرگرد

Recueil de textes a I histoire des Seljoucide  

  ))43.((مى باشد 942دستنوشته شماره , منتشر شده است و منبع آن) 1902, لیدن, 3جلد ( 

ديگرى در موزه آسیايى سنت ,  Dresdenيكى در: از ترجمه تركى راحه الصدور چند نسخه خطى ديگر ھم موجودند

  ))44)).( (Constantinopleدر كنستانتین پل)) Topkapu-seraiپترزبورگ و سه نسخه در كتابخانه طوپقاپوسراى 

اين كتاب بر . نوشت 1563ـ4/  971در آخر مى توانیم از تاريخ جھانآرا نام ببريم كه خواجه احمد غفارى آن را در . 5

بلى كامال از روى راحه الصدور نوشته نشده است ولى به نظر مى رسد نويسنده در موقع خالف كتاب ھاى ق

  :متن ھاى زير را مقايسه كنید, نگارش راحه الصدور را در پیش رو داشته است

  تاريخ جھان آرا

د سلطان ملكشاه صورتى خوب و قدى به اعتدال و يالى افراخته و بازوى قوى با ضخمى مايل و محاسنى گر. 1

يك چشم را بر حسب عادت شكسته داشتى و تمام اسلحه خوب به كار فرمودى , چھره اش سرخ و سپید. داشت

  ).141يا , a - b f .89نسخه بريتیش میوزيوم(و در سوارى و گوى باختن چاالك بوذ 

  ).b) f. 89بركیارق چھره خوب و قامت معتدل و ابروى گشاده و خط و شارب به ھم پیوسته. 2

چھره اش اندك مايل به زردى و محاسن سیاه و انبوه به طول مايل , ان محمد تمام قد كشیده ابرو بودسلط. 3

  ).a) f. 90داشت

معتدل , پشت و يال افراشته, محاسن در طول و عرض مايل به اعتدال, آبله روى, سنجر به چھره گندم گون. 4

  ).b) f. 90القامه بود

  ).b) f. 91میانه باال بود, محاسن گرد, روى آبله نشان, ردى مايلچھره اش به ز] بن محمود[ ملكشاه. 5

  راحه الصدور

سلطان ملكشاه صورتى خوب داشت و قدى تمام يالى افراشته و بازوى قوى بضخمى مايل بوذ محاسنى گرد . 1

, وذىجمله سالح ھا كار فرم. يك چشم اندك مايه شكسته داشتى از عادت نه از خلقت, رنگ چھره سرخ و سپید

  ).125ص (در سوارى و گوى باختن به غايت چاالك بود 

  ).138ص (خط و محاسن به ھم پیوسته ابرو گشاذه , سلطان بركیارق خوب چھره به غايت بوذ معتدل قامت. 2

ص (محاسن سیاه و انبوه به طول مايل , چھره به اندك مايه زردى مايل, سلطان محمد تمام باال بوذ كشیذه ابرو. 3

152.(  

باال تمام و , پشت و يال افراشته... محاسنى تمام در طول و عرض, آبله نشان بوذ, سلطان سنجر گندم گون. 4

  ).167ص (سینه پھن 

  ).249ص (معتدل قامت ... قوى بازو, محاسن گرد, آبله رو بوذ چھره به زردى مايل... سلطان ملكشاه. 5

  ويژگى ھاى دستورى و نوشتارى كتاب
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  :ز مانند ساير دستنوشته ھاى قرن ھفتم و پیش از آن داراى ويژگى ھاى در امالى كلمات استاين دستنوشته نی

  .ھمه جا آن را قرار داده ام, به منظور يكنواخت بودن كار در متن چاپ شده. نیست) آ(ھمیشه داراى مد )) ا((ـ 

; متصل مى شوند حذف شده استـ تقريبا ھمه جا از كلمات است و اند و از ھمه كلمات ديگر كه به كلمه قبلى 

  :مانند

  سینه ست, پاكست, نزديكست, )بیرون است(بیرونست 

  )نیك اند(نیكند , )شاه اند(شاھند 

  )و امروز(ومروز , )كاندر(كندر , ازينجا, )از ايشان(ازيشان 

  )بنام ايزذ(بنامیزذ , )سرانجام(سرنجام 

  

  :مانند, حذف شده است)) ا((ھمچنین در كنیه ھا 

  بوالفضل, )ابوالبركات(ركات بوالب

بدون اين كه ھیچ عالمتى براى تشخیص آنھا از ھم , پ نوشته شده اند, چ, ژ, ب به جاى گ, ج, ز, ـ ھمه جا ك

  .وجود داشته باشد

  

  :مانند, نوشته مى شود)) ب((برخى اوقات به جاى )) به((ـ 

  )12س , 151ص (به چو تو , به بغداذ, )ببھتر(به بھتر 

  :در كلمات فارسى مىآيد) دال(ھمیشه به جاى د  )ذال(ـ ذ 

  

  :مانند, وقتى حرف قبل از آن متحرك باشد) الف

  بذند, خذاوند, خرذ, صذ

  

  :مانند, او, اى, وقتى حرف قبل از آن صدادار بلند باشد مثل ا) ب

  آفريذ, كلیذ, بوذ, فرسوذ, باذ, داماذ

  

  : مانند, ون نقطه نوشته مى شوداما وقتى حرف قبل از آن ساكن باشد به صورت د و بد

  

  :مانند, نه مىآيد, ـ در فعل ھاى منفى گاھى به جاى ن

  )5, 432(باز نه ايستذ , )13, 398(نه گذشته بوذ , )نزيبذ(نه زيبذ , )دور نبوذ(دور نه بوذ 

  

  :مانند, ھر دو از كلمه ابو حذف شده اند)) ا((و )) و((ـ 

  )ابوالفضل(بلفضل , )الغنايمابو(بلغنايم , )ابوالمعالى(بلمعالى 

  

  :مانند, نوشته نمى شود)) كه((و )) چه((معموال در تركیبات تشكیل شده با ) آخر)) (ه((ـ 

به )) چى((گاھى ) ھر كه(ھر ك ) بدان كه(بدانك , )چندانكه(چندانك , )چنانكه(چنانك , )آنچه(آنچ , )ھر چه(ھرچ 

  .به جاى كه نوشته مى شود)) كى((جاى چه و 

  

  :مانند, از آنھا حذف مى شود)) ه((قتى چه و كه به كلمات زير متصل مى شوند و
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  )كه تا(كتا , كحالى, كچونان, )كه چون(كچون , )چه باشذ(چباشذ , )چه گفت(چگفت 

  

  :مانند, بعد از ا ممتد حذف مى شود)) ء((ـ 

  )ماورإالنھر(ماوراالنھر , )بھإالدين(بھاالدين 

  

  :مانند, مىآيد' اشد به جاى آن يقبل از ى ب)) ء((ـ وقتى 

  جذايى, خويى, )روئى(رويى , )چائى(جايى 

  

, ء مىآوريم, و ھمچنین در دوم شخص مفرد ماضى نقلى به جاى ا)) ه((ـ قبل از ضماير متصل در كلمات مختوم به 

  :مانند

  ىمانده , نھاذه ى, )آورده اى(آورده ى , بنده ت, والده ش, خزانه ش, )سايه اش(سايه ش 

  

  :مانند, يك ى اضافى مىآيد, براى نشان دادن حالت نكره آن)) ه((ـ در كلمات مختوم به 

  بھره ى, عرصه ى, كلمه ى, مجموعه ى, زمانه ى

  

ـ ھرگاه دو كلمه پشت سر ھم به صورتى باشند كه حرف آخر يكى ھمانند حرف اول ديگرى باشد يكى از آن دو 

  :مانند, حرف يكسان حذف مى شوند

  )سخت ترين(سخترين , )ھر روز(ھروز 

  

  :كلمات زير امالھاى قديمى دارند

  )11, 217(شاھانشاه , )19, 134(اصفاھان , خوراسان

  .در فھرست لغات به كلمه ھاى قديمى ديگرى نیز توجه شده است

  

  :در اين جا برخى از ويژگى ھاى دستورى مىآيند

  

  :ندمان, با افعال منفى به كار مى رود)) 'ب((ـ پیشوند 

  بنگذاشت, بنمیرذ, بنپوشذ, بنگرفت

  

  :مانند, قرار مى گیرد)) مى((ـ قبل از افعال منفى 

  مى نرويذ, مى نبندذ

  

  :مانند, آخر حذف مى شود)) ه((ـ وقتى كلمات را با ھا جمع مى بنديم 

  )خانه ھا(خانھا , )جامه ھا(جام ھا , )ديذه ھا(ديذھا 

  

  :مانند, ى شوندـ زمان ھاى كامل به شكل مركب نوشته م

  آمذست, ساختست, يافتست, )داذه است(داذست 
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  :مانند, به كار رفته است)) 'ب((ـ با به جاى 

  )394ص (آوردند ) بسه(نماز پنجگانه را با سه 

  )406(پاذشاه دھذ ) بیاذ(نكتھا با ياذ 

  )349(با در مزدقان مى بوذند , با ھمذان آمذند

  

  :مانند, مى رود به كار)) ايشان را((ـ شان به جاى 

  )32(بكشند يا بیاويزند ) كه ايشان را(كشان 

  )150(گوش بگرفته شان پیش تو يزدان آرذ 

  

  :مانند, به جاى مى به كار رفته است)) بمى((ـ 

  19س , 381ص , )مى خواست(قبالھا بمى خواست 

  

  :مانند, به كار رفته است) ھر كه(به جاى ھرك )) ھرچ((ـ 

  )1, 359(ر بوذ چنانكه ھرچ بخورذ اجلش برسذ گوشت گوسفند نه به كا

  )417(ھرچ به تحريم آن فتوى دھذ كافر شوذ 

  )394(ھرچ به زيارت طوس رسذ به ھفتاذ حج مقبول باشذ 

  )23, 430(ھرچ پنج زوذتر به ھدف زنذ برده وى باشذ 

  

  :مانند, اغلب پس از مفعول مستقیم حذف مى شود)) را((ـ 

  ).بونصر كندرى را(, )14, 117(وذ گردانیذ بونصر كندرى يك سال با خ

  )گرد بازو را(, )13, 277(مى سگالیذند كه گرد بازو بگیرند 

  )ملك سلیمان را(, )6, 256(ملك سلیمان مشوش خواست كردن 

  )سلطان را چنان نموذند(, )8, 362(سلطان چنان نموذند كه ما از اتابك گريخته آمذيم 

  )ماده آن فتنه را(, )366(ماده آن فتنه از رى برداشت 

  )عراق را(, )399(عراق خراب و يباب گذاشتند 

  

  :كه در زير آمده است توجه كنید)) را((ھمچنین به كاربردھاى 

  )21, 77( را مرا بگذار 

  )2, 399(شب را غريوى در شھر افتاذ 

  

  :مانند, اغلب از اسم ھاى خاص حذف مى شود)) بن((ـ كلمه 

  )بن حماد(مظفر الدين حماد , )محمد بن منصور(محمد منصور , )يحیىمحمد بن (محمد يحیى 

  )زنگى از پارس(زنگى پارس : ھمچنین به اين تركیب توجه كنید

  )7. 157ص (به صورت چندھا جمع بسته شده است )) چند((ـ در يك مورد 

  

ين كتاب گاھى در حالت دوم در آخر فعل كه اغلب بارى تشخیص وجه شرطى از اخبارى به كار مى رود در ا)) ى((ـ 

  :ھم به كار رفته است
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  )2س  99ص (, )بوذ(باباطاھر پاره شیفته گونه بوذى 

  )8ـ7س  40ص (, )آيذ(پلنگ پیش او روباه لنگ آيذى 

  .البته در جمله دوم فعل آيذى مى تواند در وجه شرطى به حساب آيد
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  :پى نوشت ھا

  .استاديار دانشكده ادبیات دانشگاه اصفھان. 1

2 .Persan Supplement 1314 .میرزا كاظم زاده يك رو نوشت از آن . 277و  276ص , 1ج , فھرست نامه بلوشر: ك.ر

  .براى دكتر ادوارد گرانويل براون تھیه كرد كه او آن را در اختیار من گذاشت

پرفسور بخش سوم كه ترجمه تركى تاريخ فارسى ابن بیبى در مورد سلجوقیان آسیاى صغیر است توسط . 3

  ھوتسما در كتاب او تحت عنوان

((Recueil de Textes relatifs a histoire des Seljoucides))  

 .در لیدن منتشر شد 1902در سال ) جلد سوم( 

  از كتاب 371ص : ك.ر. 4

Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes 

(2e partie, section 1: Semitique)  
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  .184ـ  167ص , راحه الصدور: ك.ر. 5

  .136ـ  86ص , راحه الصدور: ك.ر. 6

اين نسخه عالوه بر اين كه يك سند تاريخى است ممكن است از دستنوشته ھاى نويسنده در طول زندگى او يا . 7

  .بعد از مرگش رونويسى شده باشد

كلكته (, منتشر شده است  ))Bibliotheca Indica((اين كتاب تاريخ السبكتكین نام دارد و گروه كتاب ھاى. 8

1862.(  

كتاب او در حقیقت ترجمه عربى از تاريخچه فارسى است كه توسط وزير انوشیروان بن خالد نوشته شده و در . 9

چاپ   )Houtsma(به ھمت پرفسور ھوتسما)) زبده النصره و نخبه العصره((نسخه اصالح شده البندارى تحت عنوان 

  ).لیدن 1889(شده است 

اولین آنھا زبده التواريخ . مقارن با اين دو تاريخ را معرفى مى كنم, در اين جا به طور اجمالى دو منبع موثق ديگر. 10

نوشته شده است و در حال حاضر يك نسخه خطى آن در  1225/  622اثر صدر الدين على الحسینى است كه در 

). 342ص , نوشته ريو بر فھرست نامه عربى, تممم: ك.ر. نگھدارى مى شود) British Museum( بريتیش میوزيوم

كتاب ديگر . اين كتاب بسیارى از جزئیات دوره سلطنت سلطان طغرل را كه در كتاب حاضر نیست شامل مى شود

اين ضمیمه توسط ابو . اثر رشید الدين, است در انتھاى قسمت تاريخ سلجوقى در جامع التواريخ) ذيل(يك ضمیمه 

نوشته شده است و به گونه اى مفصل تر به ده سال آخر فرمانروايى طغرل  1202/  559یم در حمید محمد بن ابراھ

  ).590ـ  580(مى پردازد 

اما معناى آنھا را توضیح نمى , استاد شیفر اظھار مى دارد كه اين اشعار به لھجه كردى ھستند. 11

  ).13و  7ص , 2ج , ) Nouveaux Melanges Orientaux(دھد

  .نیز رونوشت ھا را پیش از نوشتن مجدد براى چاپ با نسخه اصلى در پاريس مقابله نمودم خود من. 12

  .از متن 300ص : ك.ر. 13

  .11و  12ـ  7و  437ص . 14

بیان مى كند  44زيرا ھمان طور كه نويسنده در ص , اين نسخه از قرآن ھرگز به صورت يك جلد كامل در نیامد. 15

ين مراغه و قسمتى به تملك بكتیمور شاه اخالف درآمد و قسمت سوم ھم در نزد بخشى از آن به تملك عإل الد

  .طالكاران باقى ماند

  .نگاه كنید 44ـ  39براى اطالع از جزئیات به صفحه . 16

كتابى در حديث نگاه كنید به حاجى (من مى دانم كه يكى از كتاب ھاى او يعنى ترجمه فارسى شرف النبوه . 17

در كتابخانه ولى الدين در داخل مسجد سلطان با يزيد واقع در كنستانتین پل محفوظ ھنوز ) 44, خلیفه

ـ  2/  577: ھمچنین نگاه كنید به قصیده عربى كه او سروده است) در فھرست ـ نامه آن كتابخانه) ) N.888است

  ).52ـ  4ص , 1181

  .355ـ  353ص : ك.ر. نويسنده اين كتاب مرثیه اى براى او سروده است. 352ص : ك.ر. 18

  .49ـ  47ص , راحه الصدور: ك.ر. 19

  .58ـ  57ص , راحه الصدور: ك.ر. 20

  .38ـ  30ص , راحه الصدور: ك.براى نمونه ر. 21

  .63ـ  62ص . 22

  .64ص , راحه الصدور. 23

  .402ـ  401ص . 24

  .15سطر , 445و ص  23ـ  4سطر , 394ص . 25
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  .3 ـ 6سطر , 463و ص  18ـ  9سطر , 44ص . 26

زمانى كه مى بینیم حقیقت تقريبا آن چیزى نیست كه ما در البندارى و ابن االثیر در مورد تاريخ . 403ـ  281ص . 27

  .سلجوق در اين دوره مشاھده مى كنیم باز ھم بر ارزش كتاب ما افزوده مى شود

اين كتاب مجموعه اى  .634ص , بر فھرست نامه دستنوشته ھاى عربى بريتیش میو زيوم) ريو(متمم : ك.ر. 28

بعضى آن را به , است از ضرب المثل ھاى اخالقى و سیاسى كه تحت ھشت عنوان طبقه بندى شده اند

  .ابوالحسن محمد بن الحسین االھوازى نسبت مى دھند كه پیش از ثعالبى بوده است

 Biblotheque Nationaleدر  3956ولى يادداشت ھاى من از میراث عربى , دستنوشته ھاى اين كتاب متعددند

  .گرفته شده اند

است كه از اھمیت آن به عنوان منبع اصلى اكثر تاريخ ) تاريخ سلجوقیان(منظورم از اثر ظھیرالدين سلجوقنامه . 29

  .ھاى پارسى بعد از آن متعاقبا بحث خواھد شد

  .488و  487يادداشت ھاى صفحه : ك.ر. 30

  .467ـ  466ص , فھرست نامه فارسى ريو: ك.ر. 31

صفحه اول اين كتاب كه شامل تاريخ و سیر شطرنج در آسیاست موجب اھمیت زياد آن كتاب براى ما  393. 32

  .شده است

تنھا حروفى كه مى توانند بدون مخدوش كردن مثال . بعدا خواھیم ديد كه در جدول حرف سبز رنگى وجود ندارد. 33

ف قرمز در ھر رديف كه در انتھاى سمت راست ھمان تا ھستند يعنى يك حر 9سبز باشند  456ـ452ھاى صفحات 

, ب قرمز رنگ در رديف دوم, مثال الف قرمز رنگ در رديف اول, رديف ھم ھمان حرف به رنگ سیاه وجود داشته باشد

ولى اين كار الزم نیست چون به ھر صورت . دال قرمز رنگ در رديف چھارم و الى آخر, جیم قرمز رنگ در رديف سوم

اگر باقیمانده يكسان باشد ما ) 2ـ1سطر , 452ص (علت آن است كه نويسنده مى گويد , ن خواھد بودنتیجه ھما

  .بین رقبا صلح برقرار خواھد شد

منتشر ) E. J. W. Gibb Memorial(از رونوشت تاريخ گزيده كه در گروه كتب اوقاف گیب  8نگاه كنید به صفحه . 34

 از 26شده است صفحه 

  Collections Scientifiques de I Institute des Affaires Etrangeres   

   3ج(

Les Manuscrits  

  كه در آن محتواى زبده التواريخ به طور كامل توسط بارون ويكتور راشن 1886

(Baron Victor Rosen)Persans, St. Petersbourg  
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  ).111ـ52ص (شرح داده شده است  

كه ) 277ص , 1ج , Bibl. Nationaleنید به فھرست نامه فارسى در نگاه ك(عقیده دارد   )m .bLOCHETبلوشر. 35

زيرا او تمام منابع خود , اما من آن را بعید مى دانم, حمدهللا مستوفى مستقیما از راحه الصدور استفاده كرده است

  .را در مقدمه كتابش برشمرده است و دلیلى وجود ندارد كه نام راحه الصدور را حذف كرده باشد

كه راحه الصدور منبع بدون واسطه میرخواند ) در ھمان نوشته كه ذكر شد(ر اين مورد ھم بلوشر عقیده دارد د. 36

اما من باز ھم با او مخالفم چرا كه نام كتاب ما در میان فھرست طوالنى منابع , مولف كتاب روضه الصفا بوده است

  .او در ابتداى كتابش نیامده است

  .از مقدمه فارسى) ) Browneاز ترجمه انگلیسى پروفسور براون 75نگاه كنید به صفحه . 37

در طول اقامت كوتاھم در پاريس فرصت پیدا كردم كه نگاھى به آن بیندازم و از تعدادى نكات اختالف يادداشت . 38

آن را رساله ) شايد از روى اشتباه(نام اين رساله را نمى دانیم ولى من . بردارم كه آنھا را در پاورقى كتاب آورده ام

  .جوينى نامیده ام و در يادداشت ھايم ھمین نام را آورده ام

  .76ـ75ص , ھمان جا كه ذكر شد. 39

كه اساس االراده )  aستون, 849ص ,  Brit. Museumفھرست نامه فارسى در(حدس مى زند ) ) Riueدكتر ريو. 40

ممكن است اين . اثر ظھیرالدين است, امهسلجوقن) نوشته شده al-Iraqiyyaكه در دستنوشته او به اشتباه(

درست باشد ولى بايد بدانیم سلجوقنامه در طى دوره آخرين حكومت سلطان طغرل نوشته شده و بنابراين بايد تا 

شكى نیست كه نويسنده االراده , به ھر حال. آن زمان پیش رفته و نه اين كه در دوره سلطان محمود متوقف شود

  .سرقت ادبى خود را مخفى كند, ت نادرستسعى كرده است با بیانا

كه االراده منبع مورد استفاده میرخواند در تإلیف ) از مقدمه آلمانى او 27ص (معتقد است )) )) Sussheimدكتر. 41

به نظر من اين دلیل كافى . بر اساس اين كه چندين متن مشابه در اين دو كتاب وجود دارد, روضه الصفا بوده است

ورخان پارسى عادت دارند كه از كتب يكديگر به آسانى نقل قول كنند و ھمواره مى توانیم متونى زيرا م, نیست

عالوه بر اين میرخواند به طور كامل منابع مورد . شبیه به ھم و حتى دقیقا مثل ھم را در كتب يك دوره پیدا كنیم

اگر او از اين كتاب نیز , میان ذكر نمى كند استفاده خود را در مقدمه كتابش بر مى شمارد و نام االراده را در اين

  .استفاده كرده بود دلیلى براى حذف نام آن وجود نداشت

 E. J. W .Gibbيك دستنوشته متعلق به شركت اوقاف گیب(پرفسور براون لطف كرد يك بخش از جامع التواريخ . 42

Memorial ( (ن بخش يك نسخه جديد است ولى به اگر چه اي. شامل تاريخ سلجوقیان را در اختیار من گذاشت

  . وضوح نوشته شده و داراى صحت است

به اشتباه به الراوندى نسبت داده ) ھر سه قسمت آن(ھمه اين كتاب ) 25ـ24ص , 2ج (در فھرست نامه لیدن . 43

  ).3يادداشت , 6ص (دلیل اين اشتباه را ھوتسما در مقدمه اش توضیح مى دھد , شده است

 .Yو ماركوارت)))) W. Bangنوشته  Ossturkische Dialektstudienاز) 4يادداشت ( 53ص  نگاه كنید به. 44

Marquart ( ( منتشر شده در  

Abhandlungen d. Konigl. Gesellschaft d .Wissenschaften zu Gottingen  

Phil-Historische Klasse(( , پروفسور ھوتسما . 1914برلین)د كار يك ويرايش مى گوي) در ھمان جا كه ذكر شد

 .تركى از راحه الصدور در شھر كنستانتین پل چندين سال پیش آغاز شد ولى به داليلى به انجام نرسید

 

 


