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درآمـد 

آثاری که در طول تاریخ فرهنگی ما خطاب به حاکمان نوش��ته 

ش��ده اند، مجموعه ای از متون نظم و نثر فارسی پدید آورده اند 

ک��ه برای طبقات دیگر جامعه هم س��ودمند بوده   اند ؛ به همین 

س��بب، این آثار بارها نوش��ته و خوانده  و برای نس��ل های بعد 

حفظ ش��ده اند. این کتاب ها را ب��ا نام هایی مانند تحفة الملوک، 

نصیحة الملوک، س��یرالملوک، خردنامه، پندنام��ه، اندرزنامه و 

مانن��د آن ها می شناس��یم. این آثاِر عمدتًا تعلیمی و ارش��ادی، 

عالوه بر داش��تن فوای��د زبانی و تاریخی، ه��م زمینه ای برای 

شناخت اخالق سیاس��ی و اجتماعی حاکمان دورۀ خود فراهم 

می کنن��د، و هم نقطه ه��ای تاریک جنبه ه��ای فکری، عملی 

و اخالقی جامعه را آش��کار می کنند؛ بنابرای��ن قاعدۀ کلی که 

مؤلفان به موجب مش��اهدات خود، یادآوری آن معایب و برحذر 

داشتن مخاطب از آن ها را الزم می دانسته اند. حدایق السیر فی 

آداب الملوک یکی از این آثار است. 

نویسنده و زمان تألیف کتاب

حدایق الس��یر را نظام الدین یحیي  ب��ن صاعد بن احمد در نیمۀ 

اّول قرن هفتم قمری نوش��ته اس��ت. از احوال نویس��نده، جز 

آن چه در اث��رش بازتاب یافته، آگاهي نداریم. از اش��ارات وی 

برمی آید که پدرش، همچون آبا و اجداد خویش، سال ها مالزم 

دربار س��لجوقیان- که از آنان با عنوان »سالطین ماضی«1یاد 

می کند- بوده اس��ت. نظام الدین نیز از طفولیت تا آغاز جوانی، 

به همراه پدر سالخورده اش، در دربار سلجوقیان به سر می برده 

است. پس از آن سال هایی را به علم اندوزی و تحصیل گذرانده؛ 

تا بدان جا که در جرگۀ علما قرار گرفته است ]احتمااًل در فاصلۀ 

20 تا 30 س��الگی مؤلف[. در آن دوران نیز از نعمت و حمایت 

امیران س��لجوقی برخوردار بوده اس��ت؛ اما حادثه ای نامعلوم2، 

که از آن به »روزگار بدساز«، »چرخ عاند« و »سپهر معاند« تعبیر 

می کند، یکباره موجب پریشاني احوال و بریدن او از خان ومان 

و مولد و منشا می گردد. از این رو، به ارزنجان3 می رود و پانزده 

س��ال در آن دیار اقامت می کند. از کالم مؤلف چنین استنباط 

می ش��ود که در این مدت همواره چشم انتظار روزی بوده است 

ک��ه »دیدۀ جهان بین خود را به گرد موکب ]عالء الدین کی قباد 

س��لجوقی[ ... مکتحل و مجلّی گرداند.« پس از پانزده سال به 

دربار عالء الدین کی قباد می ش��تابد ]احتمااًل حدود 45 سالگی 

حدایق السیـر فـی آداب الملـوک 

متنـی از قـرن هفتـم

مریـم سیّـدان*

* پژوهشگر گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1. با توجه به این که مؤلف عبارت دعایی »انار هلل براهینهم« را به کار می برد، به احتمال قوی مقصود او از »سالطین ماضی« پادشاهان سلجوقی روم )پدران عالء الدین 

کی قباد اّول( است.

2. می توان تصور کرد این حادثه »فوت پدر مؤلف« و قطع رابطۀ او با دربار بوده اس��ت. اما در صورتی که پدران مؤلف در دس��تگاهی غیر از دس��تگاه س��لجوقیان روم 

خدمت کرده باشند، احتمااًل رویدادی موجب مهاجرت نظام الدین به آسیای صغیر شده است. گزارش مؤلف از وضعیت خویش و انقطاع از خان ومان و مولد و منشا، و 

س��فر به ارزنجان، به گونه ای اس��ت که به نظر می رس��د برای رسیدن به ارزنجان مسافتی نه چندان کوتاه پیموده باشد. در این صورت، با توجه به این که نظام الدین با 

عالء الدین کی قباد سلجوقی )حک: 616-634 ه� .( هم عصر بوده است، می توان احتمال داد وی نیز همچون نجم رازی، مؤلف مرصادالعباد، بر اثر حملۀ مغول ناگزیر 

به ترک دیار و مهاجرت به آسیای صغیر شده باشد. 

3. ارزنجان یا ارزنگان، از ش��هرهای آس��یای صغیر واقع در غرب ارزن الروم و س��احل راست فرات. این شهر امروزه مرکز اس��تانی با همین نام در ترکیه است که بین 

سیواس و ارزوروم قرار دارد. ارزنجان، به سبب آب و هوای خوش، موقعیت خاص جغرافیایی و قرار داشتن بر سر راه های بازرگانی و نظامی شرق و غرب آسیای صغیر، 

در نوشته های سیاحان و جغرافی نگاران توصیف شده و مورد توجه قرار گرفته است. در دوران حکومت سالجقۀ روم بر آسیای صغیر )485-707 ه� .( ارزنجان، تحت 

فرمانروایی آل منگوجک، حکومت�ی مس��تقل داش��ت. در س�ال 625 ه�.. س��لطان عالء الدین کی قباد به ارزنجان لشکر کشید و به فرمانروایی منگوجکیان پایان داد و 

سلطان غیاث الّدین کی خسرو را به پادشاهی ارزنجان گماشت. ارزنجان در آن ایام، به ویژه در دوران حکومت ملک فخرالدین بهرامشاه و عالء الدین داودشاه، آخرین 

پادشاهان آل منگوجک، که هر دو شاهانی ادب دوست بودند، اقامتگاه امنی برای شخصیت های برجسته ای چون بهاء ولد، مولوی و نجم رازی بوده است )ر.ک: مختصر 

سلجوقنامه: 143، 153؛ مستوفی: 110؛ حموی: 150/1؛ قزوینی: 308/2؛ ابن بطوطه: 330/1؛ افالکی: 25/1؛ رازی: 31؛ لسترنج: 126(.
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مؤلف[ و حدایق الس��یر را تحفه می برد )صص 7-9(4. با توجه به 

این که نظام الدین از تعبیر »محروسۀ ارزنجان« یاد کرده است، 

به احتمال زیاد اهداء کتاب به سلطان، در فاصلۀ سال های 625 

ه� . )سال تصرف ارزنجان به دست عالء الدین کی قباد( و 634 

ه� . )س��ال پایان سلطنت عالء الدین کی قباد( روی داده است. 

ب��ا توجه به این اطالعات می ت��وان حدس زد والدت مؤلف در 

حدود سال 580 ه� . بوده است.

پادش��اهی که حدایق السیر به وی تقدیم شده است،   

»ابوالفتح کي قباد  بن کي خس��رو  بن الس��لطان الس��عید الغازي 

قلج ارسالن  بن السلطان الشهید سلیمانشاه« )ص5( از سالجقۀ 

روم اس��ت. از این خاندان دو تن را با نام کي قباد می شناس��یم: 

عالء الدی��ن کي قباد اّول )616-634 ه� ( و عالء الدین کي قباد 

ثاني )696- 700 ه�(. القاب و اوصاف ممدوح که در س��رآغاز 

کتاب آمده اس��ت، با کي قباد اّول قابل انطباق است. هرچند در 

ذکر این نام و سلسلۀ نسب به »عالء الدین« تصریح نشده است، 

در توصیف شاه به آن اشاره شده است )همان جا(.

عالء الدی��ن کي قب��اد اّول5 ک��ه در مناب��ع تاریخی پس��ر 

غیاث الدین کي خسرو اّول پسر عزالدین قلج ارسالن ثاني پسر 

رکن الدین مس��عود پس��ر قلج ارسالن داود پس��ر سلیمان اّول 

معرفی ش��ده است، هموس��ت که در روزگار سلطنتش آسیاي 

صغیر برای بسیاری از عالمان و شخصیت هاي برجسته،  چون 

شی�خ ش��ه�اب الدی�ن س��ه�روردی )ف: 587 ه�(، به�اء ول�د 

)ف: 628 ه�(، اوح�دالدی�ن کرم�اني )ف: 635 ه�(، نجم دایه 

)ف: 645 ه�( و مولوی )ف: 672 ه� ( پناهگاهی فرهنگی بوده 

اس��ت و اشاره اي که مؤلف در مقدمۀ کتاب به حضور »فضالي 

روزگار و علماي ایام« در درگاه سلطان کرده است )ص10(، مؤید 

این معني است.

س��ال تألیف حدایق السیر روشن نیس��ت، اما شاید بتوان تاریخ 

تقریب��ي آن را از روي چن��د قرینه حدس زد؛ نخس��ت این که 

مؤل��ف در جایی )ص125( تصری��ح می کند که در آن ایام، مدت 

»چهارصد و اند س��ال« از روزگار هارون الرش��ید )ف: 193 ه�( 

سپری ش��ده اس��ت، از این رو می توان زمان نگارش کتاب را 

حدود 600 ه�. تخمین زد. دوم این که واپس��ین ش��اعری که 

از وی ش��عری نقل ش��ده، ظهیر فاریابی )ف: 598 ه�( است6 

)ص41( و در نتیج��ه س��ال تألی��ف کتاب نباید پی��ش از روزگار 

ش��هرت و انتشار شعر ظهیر باشد. و س��وم این که، با توجه به 

مباحثی که طرح شد، عالء الدین کي قباد اّول پس از آن که در 

625 ه� . به ارزنجان لش��کر کشید، به پادشاهي منگوجکیان7 

پای��ان داده و ارزنجان را به تصرف خویش درآورده اس��ت.8 به 

گفتۀ نظام الدین، »عتبۀ« ممدوح در ارزنجان قرار داش��ته است9 

)ص8(. مقصود از »عتبه« در عبارت حدایق الس��یر روشن نیست. 

ممکن است مقصود از »عتبه« محل استقرار سلطان در یکی از 

سفرهای وی به ارزنجان باشد. در این صورت، می توان احتمال 

داد نظام الدین حدایق السیر را در فاصلۀ پانزده سالۀ 610 و 625 

هجری یا اندکی پس از آن نوش��ته و در فاصلۀ سال های 625 

و 634 ه� . به حضور سلطان برده است. 

موضوع، ساختار و نثر کتاب

موض��وع حدایق الس��یر »س��یرت پادش��اهان و آداب و رم��وز 

مملک��ت داري« اس��ت و در یک دیباچه و ده باب تنظیم ش��ده 

است. عناوین باب ها عبارتند از: فی سیر الملوک و السالطین، 

فی محامد العدل، فی قبح الظلم، فی قواعد السیاس��یة، فی ذم 

الغض��ب و مدح تأخیر العقوبة و تعجیل العفو، فی الحلم و التأنی 

و الصبر و مروة الملوک و انجاز الوعد و ذم اللجاج، فی المشاورة 

و التدبیر، فی الس��خاوة و الجود و ذم البخل، فی آداب مقربین 

الحضرة، فی آداب حضرة الملوک و الس��الطین و کیفیة آداب 

حواشی الحضرة.

اغل��ب این باب ه��ا، همچون فصل های بعض��ی از متون 

صوفیه نظیر کش��ف المحجوب و مرصاد العباد، با آیه ای از قرآن 

ی��ا حدیثی نبوی آغاز می ش��وند. مؤلف پ��س از آن ترجمه ای 

4. شمارۀ صفحات نسخه بر اساس شماره گذاری ماست.

5. دربارۀ عالء الدین کی قباد از جمله ر.ک: آقسرایی: 33؛ مختصر سلجوقنامه: 91-92؛ زامباور:  215-218؛ لین پول: 138-137.

6. مقصود این بیت مشهور ظهیر فاریابی است: جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز/ خراب می نکند بارگاه کسری را )ر.ک: فاریابی: 34(. 

7. شاخه ای از فرمانروایان ترک که به امیر منگوجک منسوب اند. الب ارسالن در 464 ه�.. وی را به فرمانروایی ارزنجان، کماخ، کوغونیا )قراحصار شرقی( و دیوریکی 

منصوب کرد. از این تاریخ تا 625 ه� . ارزنجان تحت فرمانروایی احفاد امیر منگوجک بود. ملک فخرالدین بهرامشاه، داماد سلطان رکن الدین سلیمانشاه، و عالء الدین 

داودشاه، پسر ملک فخرالدین، آخرین پادشاهان پرآوازۀ آل منگوجک بوده اند )برای اطالعات بیشتر ر.ک: مختصر سلجوقنامه: 21-22 و 143؛ زامباور: 219(. 

8. در این باره ر.ک: مختصر سلجوقنامه: 153-143.

9. با توجه به آنچه نوشته اند )همان: 40(، دربار عالء الدین کی قباد سال هایی در شهر قونیه بوده است.
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آزاد هم��راه ب��ا توضیح و تفس��یر می آورد و اق��وال متعددی از 

حکما، پادش��اهان و بزرگان دین یا نمونه هایی از اشعار مناسب 

به ویژه اش��عاری از ش��اعران عرب در تأیید سخن خویش ذکر 

می کند. گاه نیز حکایتی نقل می کند و سرانجام به نتیجه گیری 

می پردازد. 

هر باب معمواًل شامل چندین عنوان فرعی است که تعداد 

آن ها در باب های مختلف یکسان نیست. برای نمونه، باب اّول 

ای��ن عنوان های فرعی را در بر می گی��رد: در تواضع، در صدق 

حدیث، در ناش��نیدن س��خن نّمام، در مغرور ناشدن به سخن 

دش��من، در طلب فرصت، در ناستدن مال رعایا، در ذّم فرمان 

زن��ان، در نواختن مردم وضی��ع. اغلب این بخش های فرعی با 

عبارت »و باید که ...« آغاز می ش��وند ک��ه اقتضای کتاب های 

تعلیم��ی و مواف��ق با توصیه ه��ای مؤلف به پادش��اه در زمینۀ 

موضوعاتی است که طرح می شوند.

دو باب پایانی کتاب از لحاظ جامعه شناس��ی دربار، آشنایی 

با آداب درباری، صفات و خصایل مطلوب برای پادش��اه، ارکان 

دربار و وظایف هر یک در قبال دیگران، ش��ایان توجه بس��یار 

اس��ت. نویسنده در این دو باب، هم آیین نامه ای برای صاحبان 

برخی مناصب و مش��اغل درباری )نظی��ر وزیر، حاجب، کاتب، 

رس��ول، ندیم و...( پیشنهاد می کند و هم به تبیین آداب حضور 

در دربار ش��اه )نظیر آداب س��خن گفتن، طع��ام خوردن، هدیه 

دادن و...( می پردازد، و از این لحاظ حدایق السیر با متونی نظیر 

قابوسنامه قابل مقایسه است.

نظام الدین حدایق السیر را با لحنی آشنا و کلیشه ای، چنان 

 که در این متون معمول اس��ت، برای راهنمایي و ارشاد پادشاه 

و درباریانش نوش��ته است. به همین سبب نوشتۀ او مشحون از 

اقوال بزرگان دین، حکیمان، و مشاهیر ایرانی و عرب و یونانی 

است؛ سخنانی که بسیاري از آن ها را می توان در آثار پیشینیان 

او جست و جو کرد. حضور نویسنده، اندیشه و جهان بیني اش در 

نمایاندن آرای تازه و اش��اره به مسائل روز، در کتاب کمرنگ و 

نامحسوس است و قصد مؤلف بیش از آن  که تنظیم دستورنامه اي 

ابداعی جهت حکمراني باش��د، تدوین مجموعه اي از اندرزها و 

توصیه هاي اخالقي براي پادش��اه و درباریان است که آن ها را 

از مآخذ گوناگون جمع آوری کرده اس��ت. در عین حال استفادۀ 

مؤل��ف از اقوال متع��دد، به همراه حکایت های��ی خواندنی و با 

تحریر جدید، موجب شده است حدایق السیر شامل مجموعه ای 

از لطای��ف ادبی و نکته های حکمت آمی��ز قابل توجه گردد که 

از ارزش��مندی های بزرگ آن محس��وب می شوند. نمونه ای از 

حکایات بس��یار آن، حکایت پادش��اه دروغگوی والیت نیمروز 

اس��ت که از وزیر خود می خواس��ت دروغ های وی را تصحیح 

کند )صص27-29( و یادآور قصۀ مش��هور بهرام و گلندام اس��ت؛ 

یا حکایت آن جوان معاش��ر که به س��بب سخای جعفر برمکی 

روزگاری در »خصب عیش و نیل امانی« زیست )صص112-109( 

و به زبانی دلنش��ین گزارش شده است؛ و حکایات متعدد دیگر 

که هرچند اغلب آن ها ممکن است در کتاب های دیگر نیز آمده 

باشند، زبان مؤلف آن ها را رنگ و جلوه ای تازه بخشیده است. 

نثر حدایق السیر مصنوع و منشیانه است؛ با همۀ ویژگی ها 

و مختص��ات این گونه نثرها: کاربرد ف��راوان واژه هاي عربي، 

آوردن امثال و اشعار گوناگون از ادب فارسي و عربي، استشهاد 

ب��ه آی��ات و احادی��ث، جمله ه��ای طوالنی، تتاب��ع اضافات و 

توصیف��ات متعدد و پر طول و تفصیل، و ب��ه کار بردن صنایع 

ادبي و تناس��بات لفظي کالم. این صنعت گری و آرایش سخن 

در مقدمه نس��بت به سایر بخش ها چشمگیرتر است و در حین 

نقل گفته های شخصیت های تاریخی، و نیز در حکایت پردازي، 

معتدل تر مي شود. به غیر از مقدمه، نثر منشیانۀ کتاب در اغلب 

موارد، به دور از پیرایه هاي گوناگون لفظی است. 

نظام الدین در مقدمۀ کتاب تصریح می کند که مدت هاست 

به کتابت و نویسندگي نپرداخته است:

مدتي اس��ت دراز که خاطر را از آش��نایي فّن کتابت و شیوۀ 

س��خن گزاري و بالغت و اختراع نظم و نثر پارسي و تازي 

بیگانگي تمام حاصل آمده است...)ص10(

شاید به همین سبب است که نثر کتاب گاه آشکارا تحت  تأثیر 

منابع آن است و در مواردی نوعی ناهماهنگی و تنوع در سبک 

آن به نظر می رسد.

آنچ��ه مؤلف از آن به »خاطر کند و س��رمایۀ اندك«،   

»فک��رت خامد و قریحتي جامد« و ی��ا »لفظي رکیک و عبارتي 

شکسته بسته« تعبیر مي کند، شاید بیش از آن  که نشانۀ فروتني 

باش��د، احس��اس او را از میزان مهارت و قدرت در نویسندگی 

نش��ان دهد؛ چنان  که به نظر می رسد در مقبولیت حدایق السیر 

نزد پادشاه نیز دچار تردید است:
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...اگ��ر ]کتاب حدایق الس��یر[ درین حضرت رفیع و س��ّدۀ 

منیع به خلعت قبول و س��مت ارتضا موسوم گشت و سایۀ 

اقباْل بال افضال بر وي گسترانید، گماني نیفتد که به یمن 

تأیید اقبال شاهنشاهي... مقبول هر خاطري و محبوب هر 

ناظري گردد... و اگر و العیاذ باهلل به تش��ریف حلیِت قبول 

و جمال کس��وت ارتضا ازین جناب متأللي و متحلّي نگردد 

و دست تضریب طاعنان عناِن طعن به جانب وي معطوف 

گرداند و زب��اِن تقریع قادحان به ذم و نکوهش بر وي دراز 

شود، آن خود حّقي بوده باشد به مستحّق رسیده و قبایي بر 

قدر قّد او بریده.10 )صص 11 – 12(

با وجود این، گاهی عبارات به اندازه ای س��نجیده و همخوان و 

ادیبان��ه ترتیب و نظم یافته اند که با برترین نمونه های نثر فنی 

برابری می کنند. نظیِر

اتّق شّر من احسنت الیه. آورده اند که موسي علیه الّسالم بر 

سر راهي بر سنگي نبشته ای یافت که: »هل جزاء اإلحسان 

ااّل اإلس��اء ة؟« و در آن متفکر گشت و با خود مي گفت که: 

در محکم��ات تنزیل از حضرت الهي بر خالف این دیده ام. 

هاتفي آواز داد که: اي موس��ي! سنگ بگردان تا سّر نبشته 

به کلي معلوم گردد. موسي سنگ را بگردانید، بر وي نبشته 

دید: »ولکن عند من ال اصل له«.11 )ص 85(

و گفته اند باید که در ندیم این چند خصلت پسندیده موجود 

ب��ود: صباحت روي و لطافت خوي و طیب رایحه و عذوبت 

الف��اظ و رش��اقت معاني و مالحت ح��رکات و رّقت طبع و 

خّفت روح. و باید که اگر پادشاه از وي چیزي پرسد، جواب 

آن را به حس��ن عبارت و لطافت معني بیاراید. و اگر پادشاه 

حدیث��ي فرماید که آن حدیث را ش��نیده بود، نیکو بش��نود 

و چنان نماید که هرگز آن س��خن نش��نیده است و شادي 

نماید به فایده یافتن از حدیث پادش��اه. و اگر پادشاه با وي 

گستاخي کند، او گستاخي نکند و اگر کند، به مقدار مرتبت 

خود کند. و اگر پادش��اه راز خود ب��ه وي فرماید گفتن و او 

را خ��اص دارد، باید که چون روز دیگر به حضرت او درآید، 

چنان نماید که میان ایش��ان راز نبوده اس��ت و در بندگي و 

تواضع بیفزاید. )صص147-146(

چند نمونه از واژه ها، اصطالحات و تعابیر خاص کتاب

حدایق الس��یر فواید و تازگی های زبان��ی قابل توجهی دارد. به 

چند نمونه اشاره می کنیم: 

خانگیـان: جمع »خانگی« ]منسوب و متعلق به خانه[، در متون 

غالب��ًا به معنی »خانه پرورد، چیزی که در منزل درس��ت کنند، 

مقابل چیزی که در بازار درس��ت کنند« به کار رفته است )ر.ک. 

لغت نامۀ دهخدا(؛ اما در عبارت زیر، »خانگیان« مفرد تلقی ش��ده و 

به معنی »زن« یا »همسر« به کار رفته است و این کاربرد در این 

معنی ظاهراً در متون دیگر بی سابقه است:

فضل را عادت بودي که هر هفته یک روز با مخّدرۀ خود در 

آن نزهت جاي خلوت س��اختي. زبیده خاتون خانگیان فضل 

را خوان��د و او را ب��ه خلعت رفیع و مب��ّرات وافر مخصوص 

گردانی��د و از وي درخواس��ت کرد که چ��ون فضل با تو در 

باغ خلوت گزیند... زِن فضل اش��ارت زبیده خاتون را قبول 

کرد. )ص 36(

سـبک بار و سبک باری: »سبک بار« در لغت به معنای فارغ بال، 

آس��وده، مجازاً ب��ه معنی مج��رد و فارغ از عالی��ق دنیوی، و 

»س��بک باری« به معنای آس��ودگی، فارغ بالی، مجازاً به معنی 

از عالیق دنیوی مجرد بودن، آمده اس��ت )ر.ک: لغت نامۀ دهخدا(؛ 

در حالی که »س��بک بار« و »س��بک باری« در این متن به معنی 

»آن که به س��هولت بار مي دهد، آ ن که به س��هولت اجازۀ دیدار 

مي دهد« و »به آساني بار دادن، به سهولت اجازۀ دیدار دادن« به 

کار رفته است:

و گفته ان��د: بهتری��ن پادش��اهان آن اس��ت که س��بک بار 

سهل الحجاب بود. )ص62(

و ابوجعفر احمدبن الحسن منصوربن نوح را در اثناي عتاب 

سبک باري و بسیارنمودن خود بر خلق مي گفت... )ص63(

»س��بک بار« و »سبک باری« در این معنا ظاهراً در متون فارسی 

بی س��ابقه است. معادل این مفهوم در سیرالملوک »فراخ باری« 

آمده است:

و از تنگ باری پادش��اه کارهای مردمان فروبس��ته ش��ود و 

مفس��دان دلیر گردند و احوال ها پوشیده ماند و لشکر آزرده 

10. این عبارات را مقایسه کنید با آنچه نصرهلل منشی در مؤخرۀ ترجمۀ کلیله و دمنه دربارۀ اثر خویش می نویسد: و این مجموع به نزدیک دوست و دشمن و مسلمان 

و مش��رک و معاهد و ذّمی مقبول باش��د، و تا زبان پارس��ی میان مردمان متداول است، به هیچ تأویل مهجور نگردد، و به تقلب احوال و تجدد حوادث در آن نقصانی و 

تفاوتی صورت نبندد... )نصرهلل منشی: 420(.

11. این مضمون را مقایسه کنید با همان: 405.
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ش��وند و رعیت در رنج افتد. و هیچ ترتیبی پادشاه را بهتر از 

فراخ باری نیست. )نظام الملک:  159( 

گران بـاري: در لغت به معنای س��نگینی، ثقیل بودن، زحمت 

و رن��ج ب��ه کار رفت��ه اس��ت )ر.ک. لغتنام��ۀ دهخ��دا(. در این متن 

»گران باری« در مفهوم به دش��واري بار دادن، به دشواري اجازۀ 

ورود دادن، دیرپذیری، و مقابل سبک باری است:

و رعّی��ت ]را[ هیچ چی��زي هالك کننده ت��ر از گران باري 

پادش��اه و تعّس��ر وصول اصح��اب حاجات ب��ه حضرتش 

نیست... )ص62(

در آثار دیگران ب��رای این معنی غالبًا »تنگ  باری« و »تنگ بار« 

آمده است:

آوازه ف��راخ ش��د ب��ه عال��م

درگاه ت��و را ب��ه تنگ ب��اری

)خاقانی: 1049/2(

س��لطان سلیمان از مداومت بر شراب چنان شد که از مردم 

نفور گشت و تنگ بار شد. )راوندی: 277(

اجابت: ظاهراً به معنی مقرری، وظیفه و درآمد به کار رفته است.

یحی��ي او را اجابتي معّین فرمود و هر روز هزار درم رس��م 

اقامت او ساخت. )ص114(

خط منسوب: خطی که به خوبی مثل می شد و هرکس که می دید، 

می دانست خط کیس��ت و به نویسندۀ آن نسبت داده می شد، چنان  

که می گفتند خط ابن مقله اس��ت، خط یاقوت است، خط میر است، 

و امثال آن.
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)مینوی، 1344: 315-314(

باید که کاتب دیوان انش��ا و محّرر اسرار ممالک، کان ادب 

و منب��ع فضل و معدن ذکا و مرکز حصافت بود... و باید که 

دانا بود به قوانین اشعار عرب و دقایق معضالت ادب، استاد 

به تواریخ و انس��اب، ماهر به ش��واّذ امثال و نوادر حکایات، 

لفظي محبوب و خّطي منسوب. )ص131(

امیـر داد: سرپرس��ت دیوان مظالم )لغت نامۀ دهخدا، فرهنگ فارسی 

معین؛ و نیز ر.ک: سراج: 40-42؛ کرمانی: 49(

شاه ش��اپور مردي را امیِر داِد حضرت گردانید و او را تشریف 

قرب��ت و حضور مجلس ش��ریفش ارزاني فرمود و به خوان 

خودش نش��اند. چون مشاهده فرمود که طعام بي باکانه و با 

حرص تمام مي خورد، او را از این عمل صرف کرد و فرمود: 

آن کسي که به حضرت من در خوردني چنین حریص بود، 

در غیبت من به مال رعّیت چگونه حرص نماید؟ )ص144(

نـدمـت: در فرهنگ ه��ای لغت عرب��ی از جمله لس��ان العرب، 

اقرب الم��وارد، الرائد، معجم الوس��یط و المنج��د »ندمت« به کار 

نرفته است. در حدایق الس��یر به معنی منادمت، ندیمي و ندیم 

بودن استعمال شده که احتمااًل برساختۀ مؤلف است.

و بسیار سخن نگوید و نیز به کلی سخن بازندارد، که هر 

دو خصلت از نشانه هاي ندمت نیست. )ص147(

بعد روزي چند مردي را حاضر آوردند در غایت ظرافت 

و نهایت لطافت و حصول کمال شرایط ندمت. )ص148(

نسخۀ کتاب و تصحیح آن

از حدایق الس��یر در حال حاضر تنها یک نس��خۀ شناخته ش��ده 

اس��ت که با شمارۀ 1511 در کتابخانۀ سپهساالر موجود است؛ 

شامل82 برگ و مکتوب به سال 757 ه� . 

این که کاتب گاه، در حاش��یۀ نس��خه، مواردی را تصحیح 

کرده نش��ان از این دارد که متن خود را با نس��خۀ مادر مقابله 

کرده اس��ت. به ع��الوه، در این تصحیحات گاه��ی هم واژه یا 

عبارت متن صحیح اس��ت و هم حاشیه. در نتیجه، این احتمال 

وجود دارد که کاتب، عالوه بر نس��خۀ مادر، نسخۀ دیگری نیز 

در اختیار داش��ته و طبیعی اس��ت که ای��ن مقابله و تصحیح بر 

صحت و اعتبار نسخه افزوده است.

نکتۀ قابل توجه دیگر این است که در نسخۀ حدایق السیر 

برخی واژه ها مش��کول ش��ده   اند؛ به گونه ای که حاکی از تلفظ 

متداول آن ها حداقل در نواحی خاصی از آن عصر اس��ت. نظیِر 

ِقدوه )= ُقدوه، ص13(، ِخشم )صص14، 44(، ُجرب زبانی )= چرب زبانی، 

ص30(، جاِش��نی )= چاشنی، ص33(، ِخشِک س��ال )ص47(، تََنک و 

تَنِ��ک )= تنگ به معن��ی بار، یک لنگه بار، صص50 و51(، ِس��را )ص60(، 

12. مرحوم مینوی در تعلیقات کتاب به این نکته نیز اشاره کرده است که تعریف راوندی از »خط منسوب« در راحة الصدور نادرست است. راوندی ):441( آورده است: 

»خط منسوب از آن گفته اند که هر حرفی بدان دیگر نسبتی دارد به نسبت خطوط استادان مقدم چون ابن البّواب و ابن مقله«.  
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ِزدای��ش )ص81(، ُمرارت )ص98(، ُتوانایی )ص131(، بُباید )ص134( 

و...

به قرینۀ چن��د خطای امالیی13 در مت��ن، می توان تصور 

ک��رد کاتب تا حدی مس��امحه کار بوده اس��ت، اما ب��ا توجه به 

تصحیحاتی که در حاش��یۀ صفحات نس��خه وجود دارد، و نیز 

واژه ها و گاه عباراتی که در البه الی سطور افزوده شده است و 

نش��ان می دهد کاتب دست نوشتۀ خود را با نسخۀ مادر مقایسه 

کرده است، احتمال تصرف کاتب اندک به نظر می رسد. 

در حاشیۀ اغلب صفحات کتاب و همین طور در بین برخی 

س��طرها، ش��رح ها و توضیحات و اضافاتی به فارسی و ترکی 

آمده که گاه قابل مالحظه است و نشان می دهد حداقل دو تن 

نسخه را به دقت خوانده اند. 

حدایق الس��یر یک ب��ار به کوش��ش آقای عب��اس صدری 

در مجلۀ فرهنگ ایران زمین14 منتش��ر ش��ده، اما مشکالت و 

ابهامات آن حل نش��ده اس��ت. این کتاب هم اکن��ون در گروه 

تصحیح متون فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی، به کوشش 

آقای دکتر محمد پارسانس��ب و نگارندۀ این مقاله، در دس��ت 

تصحیح است.
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