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اسـتقالل سیاسـی تاجيکسـتان بـرای گسـترش و تحـول 

اسـتقالل فکری و ادبی کشـور هم زمينه های محکمی فراهم 

آورد و اين تجدد اندیشـوی پیش از همه در زمينۀ رجوع اهل 

تحقيق به شـناخت ژرف تر و معرفت راسـتين ادبيات پیشین 

تجسـم روشـن پيدا نمود. تأکيد بر نکته نظر »معرفت راستين 

ادبيـات« بی حکمـت نیسـت، زیـرا تا ايـن مرحلـه تاريخی 

ادراک اندیشـه و ديدگاه هـای ادبـی و فکـری شـاعران و 

سـخنوران گذشتۀ ما بیشـتر بر مبنای معيارهای سیاست زمان 

جريـان داشـت و همين محدوده ها نه تنهـا باعث بر معرفت 

ناسـالم می گرديـد، بلکـه عامـل اصلـی حـذف و تصحيف 

بخش هـای فراوانـی از متون آثار منظوم و منظور می گرديد که 

جوهر فکری عرفانی و معرفت دينی را در خود متجسـم نموده 

بودند. از سـوی ديگر، اين معيارگزينی ها در رهگذار معرفت 

ادبيـات پیـش از همه لطمه ای بر متن شناسـی نيـز وارد کرده، 

موجـب تحريـف يا کاسـتگی هايی بـر متون ادبـی و عرفانی 

گرديـده، اين چنيـن مکمل به دسـت چاپ نرسـیدن متن آثار 

پیشـینيان می گرديـد. البته اينجا نشـر فاکسـیمله و تصویری 

نسـخ خطی از طريق انتشارات آکادمی علم های تاجيکستان 

مستثناسـت، که اين خواسـتار بررسـی هايی جداگانه از ديد 

و نظرات ديگر محسوب می يابد.

بـا ايـن همه جـای اظهار مسـرت اسـت، که بـا حضور 

اسـتقالل سیاسی تاجيکسـتان اين معياربندی های فکری در 

اّولين فرصت از ميان رفته، جريان های تازه ای بر متن شناسـی 

آثـار ادبـی در کشـور عرض هسـتی نمودند که بر اسـاس آن 

طول بیش از بیسـت سـال، متون فراوانی از نمونه های نظم و 

نثـر کالسـیک فارسـی و تاجيکـی با اسـتفادۀ از همۀ نسـخ 

خطی موجـود در کتابخانه های تاجيکسـتان و همزمان مراکز 

نسـخ خطی و کتبخانۀ کشـورهای ديگر، تصحيح شدند و به 

چاپ رسـیدند. نشـر مجدد و مکرر دیوان رودکی، دیوان های 

حافـظ، کمـال خجندی، سـلمان سـاوجی، بيـدل دهلويی، 

کلیات ناصر خسـرو، گلستان و بوسـتان سعدی، مثنوی های 

عطـار نیشـابوری، مثنوی معنوی جالل الديـن بلخی و امثال 

ايـن در شـمار اين قبيل آثار قـرار دارند، که در تاجيکسـتان 

پـس از ايـن تحـوالت سیاسـی و تحکيم اسـتقالل فکری، 

تصحيح و به زيور طبع آراسته گرديدند.

چنـدی قبل با ابتکار دانشـمند تاجيـک، دکتر جمعه بای 

عزیزقل اف، تصحيح کتاب سـندبادنامۀ ظهيری سـمرقندی بر 

اسـاس سه نسخه انجام شد و انتشـار يافت. تصحيح کنندۀ 

متـن کتاب مذکور نخسـت نشـر اسـتانبولی اثر را، که سـال 

1948 بـا اهتمـام احمـد آتـش بـر مبنـای نسـخ موجـود در 
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کتابخانه های ترکيه صورت گرفته اسـت، به اسـاس گرفته، در 

جريـان کار خود همزمان از يک نسـخۀ خطی معتبر محفوظ 

در کتابخانۀ پژوهشـگاه خاورشناسی آکادمی علوم بيرونی در 

شـهر تاشکند ازبکستان با شمارۀ 9318، مستفيد شده است. 

در کنار اين، ضمن تصحيح متن سـندبادنامه از نشـر جديد 

ايـن اثر در جمهوری اسـالمی ایران، که با اهتمام دکتر سـید 

محمدباقـر کمال الدينـی در مرکـز ميـراث مکتـوب در سـال 

1381 صورت گرفته، نيز اسـتفاده نموده اسـت. خود مصحح 

کتـاب در مقدمۀ اثر بـا تذکر بر اين روش کار خویش افزوده 

است: 

متن نشـر اسـتانبول، کـه در اسـاس تنقيـد و مقابلۀ 
فوق الذکـر کتابخانه های ترکيه برقرار شـده اسـت، از 
جانـب مـا چـون يک نسـخۀ مسـتقل تکميـل يافته 
پذیرفتـه شـد و همين متـن را بدون نشـان دادن فرق 
نسـخه ای که احمـد آتش در حاشـیۀ صحيفه ها ذکر 

کرده است، اساس متن قرار داديم...

بـا اينکه مصحح متن کتاب بر اين نکته اشـارت می کند، اما 

تأمـل بـه تأليفات ملحق او بر متن کتاب به عنوان پیشـگفتار 

بيانگر آن اسـت که فرقيت نسـخ و تعيين متن صحيح در اين 

تحقيقـات خيلی مفصل و موشـکافانه صورت گرفته اسـت 

کـه خواننـده ضمـن مطالعـه و مـرور بـر آن می توانـد بـه 

نسخ شناسـی سـندبادنامه و متن صحيح آن تا حدودی دست 

يابد.

جای اقرار اسـت که کار تصحيح متن سندبادنامه  را اين 

دانشـمند تاجيک خيلی بروقت )زودتر( از پژوهشـگر ایرانی 

دکتـر کمال الدينی آغاز نموده که اشـارات دکتـر کمال الدينی 

در مقدمـۀ تصحيـح سـندبادنامه خویـش از خدمـات دکتر 

عزیزقل اف و اظهار تشـکرش بـرای راهنمای های اين محقق 

دانشـور تاجيـک، بر اين گواه اسـت. از سـوی ديگر، وجود 

متـن تصحيح نمـودۀ انتقـادی دکتـر عزیزقـل اف در کتابخانۀ 

علمـی آکادمـی علم هـای جمهـوری تاجيکسـتان با شـمارۀ 

322، که ضميمه بر رسـالۀ دکترای دفاع نمودۀ ایشان محسوب 

گرديده و از سـال 1974 به اين سـو محفوظ اسـت، اين نظر 

را تأييـد می کنـد. بـا تکيه بـر اين مطالب می تـوان حدس زد 

کـه دکتر عزیزقل اف در کار تصحيح و تهيۀ متن سـندبادنامه 

پیشـگام تر بـوده و هنـوز بـه انجـام ايـن کار پربرکـت در 

متن شناسـی آثار کالسیکی فارسـی نزديک بر چهل سال قبل 

اقدام نموده است. هنوز در حاشیۀ همين نسخۀ تهيه نموده اش 

او بـه کار تعييـن متن صحيح سـندبادنامه اقدام نمـوده و در 

زمينـۀ آشـنايی بر مجمـوع نسـخ در اختيار داشـته و اطالع 

نسـخ در کتب مورد نظر وی اسـتفاده شدۀ متن اثر را مقابله و 

قيـاس نموده اسـت. طـوری که خـود او تذکر داده، نسـخ را 

توسـط حـروف مخصوص ثبت کرده و ضمـن تعيين تفاوت 

متـون با اشـارت بـه حرف معين نسـخه تفـاوت جمالت و 

تعابيـر را تأکيـد می کنـد. بـه عنوان نمونـه می تـوان اينجا به 

نکاتی چند مرور نمود. 

نخسـت بايـد اظهار کرد کـه متن احمد آتـش را با حرف 

»م«، نسـخۀ خط محفوظ در کتابخانۀ آکادمی علوم جمهوری 

ازبکسـتان را بـه حرف »ت« اشـارت کرده، و بر اين اسـاس 

تفاوت نسـخ را مقرر نموده اسـت. به عنوان نمونه می توان در 

زمينـۀ چند مثال بـه روش کار تصحيح محقق رجوع نمود: م: 

سـخنان عشـق آميز = ت: سخنان عشـق انگيز )ص 3، 81(... م: 

حق اسـابی و رسم عتابی= ت: حق الکتابی و رسم الحسابی 

)ص 3، 83(. از اينجا روشـن می شـود که در نسـخۀ احمد آتش 
عبارت مورد نظر به شـکل »حق اسـابی و رسـم عتابی« و در 

نسـخۀ خطـی تاشـکند به صـورت »حـق الکتابی و رسـم 

الحسـابی« ضبط شـده و همين گونـه اين دانشـمند تاجيک 

کليـۀ چنين فرقيت را در ضميمـۀ کار انجام دادۀ خویش مقرر 

نمـوده، در حاشـیۀ متـن مذکـور، کـه بـه تأکيد خـود وی در 

کتابخانـۀ آکادمـی علوم تاجيکسـتان محفوظ اسـت، الحاق 

نمود.

مطالعـه و مـرور بر اندیشـه های جالب توجـه و محکم 

علمی مصحح تاجيکسـتانی سندبادنامه در پیشگفتار کتاب، 

کـه در حجـم افـزون به دویسـت صفحه به قلم آمـده، بدون 

ترديـد آن را می تـوان بـه عنوان يک پژوهـش مکمل علمی در 

نسخه شناسـی و ویژگی هـای موضوعی و سـبکی اثر معرفی 

نمود، باز هم امری مبسـوط در تأييد نظرات مافوق و تجسـم 

خدمـات مانـدگار اين اسـتاد ادب پـژوه تاجيک محسـوب 

می شـود. از سـوی ديگـر، بخش فـراوان مباحـث مربوط به 

مقابلـه و قيـاس، کـه اينجا برابر بـه فرقيت دو نسـخه ماقبل 
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تفاوت هـای متن منتشـر نمـوده دانشـمند ایرانـی محمدباقر 

کمال الدينـی نيـز همـراه شـده اسـت، نيـز در پژوهش جای 

گرفته اسـت، که همگی از ارزش مهم علمی در متن شناسـی 

سندبادنامه برخوردار می باشند.

اما در روش کار دکتر عزیزقل اف هم امتيازاتی به مشاهده 

می رسـد، زیرا طوری خود در مقدمـه کتاب تذکر داده، ضمن 

تصحيـح اثـر آنچـه بـه نظـر او صحيـح نمـوده، اين چنيـن 

تصحيـف و افتادگی هـا را برقرار و وارد متن کرده اسـت. اين 

شـیوه خـاص کار تصحيح بـوده که بر مبنـای مقابله و قياس 

نسـخ در اختيار داشـته و نشـرهای سـندبادنامه اين دانشور 

تاجيـک تأليفاتی پرمايه در مورد نسخه شناسـی اثر، فرقيت و 

امتيازات، اولويت و کاسـتی، تصحيف و افتادگی ها در نسـخ 

انجام داده، با ديدگاه های علمی خویش آن ها را بررسـی نموده 

اسـت و چنان که تذکر داده شـد، اين پژوهش سودمند وی نيز 

بـر مقدمۀ کتاب ملحق شـده اسـت. از جملـه، اينجا نظرات 

خویـش را راجع بر متـن تصحيح کردۀ دکتـر کمال الدينی نيز 

ابراز داشـته، که اين مطلب را در قسـمت مربوط به نسـخ و 

نشرهای اثر اين گونه تأکيد داشته است: 

اگر چه محسـنات متن به طبع رسـاندۀ ایشان کم نیست، 

بـه هر حـال بنده می خواهـم چند مشـاهده و مالحظات 

خـود را بـه منزلـت يـک نفر هم پیشـه و شـريک موضوع 

ایشان، به طريق مصلحت ابراز دارم.

به ویـژه، کار مقابله و قياس دکتر عزیزقل اف در مورد تصحيح 

و تأييـد صحتی متن اشـعار در سـندبادنامه بـه کار رفته، بر 

اسـاس نسـخ مورد اسـتفادۀ او شایسـتۀ اسـتقبال و تحسین 

اسـت. من جمله، راجع بـه دو بیت مجهول المؤلف در مقدمۀ 

سـندبادنامه پس از تذکر متن تصحيح نمودۀ خویش نظراتش 

را در مقایسه بر متن کمال الدينی چنين تأکيد نموده است: 

ـــت  ـــگفتی نیس ـــاف او ش ـــاف و ز انص ز انتص

ــند  ــام کشـ ــه حمـ ــر چينـ ــب اگـ ذوات مخلـ

ســـگان صيـــد ورا چـــون قـــالده نـــو بايـــد 

ز يـــال شـــیر بـــه روز شـــکار خـــام کشـــند

 تصحيحش در اسـاس نسـخۀ 
ً
در متن کمال الدينی، که ظاهرا

ازميـر صـورت بسـته اسـت، رديـف در مصرع هـای دوم و 

چهـارم بـه گونـۀ »کنـد« يا »کنـد« آمده اسـت )ايـن  چنين 

»حبـه« مصرع دوم متن آتش به گونۀ »چينه« آمده اسـت، که 

هميـن صحيح تر اسـت و از جانـب ما قبول افتـاد(. در متن 

آتـش رديف هـا در شـکل تنها »کشـد« آمده انـد. اين گونه به 

نظر می رسـد که تصحيح دکتر عزیزقل اف بر اسـاس هم قابل 

اسـتقبال است، که منطق شعر خود شکل جمع فعل »کشند« 

را تقاضـا دارند، چون در مصرع سـوم واژۀ »سـگان« صورت 

جمـع دارد بايد فعل هم بـر آن مطابقت پيدا کند. همين گونه، 

در کنار تحقيق بر متن شناسـی اشـعار در کتاب استفاده شده 

در ايـن قسـمت پژوهشـات جمعه بـای عزیزقل اف بررسـی 

قياسـی نسـخه ها، از جمله نشر تهرانی سـندبادنامه صورت 

گرفتـه، مالحظه هـای اين دانشـمند تاجيک راجـع به روش 

کار و تصحيـح کمال الدينـی و احمد آتش بـر پای دليل های 

منطقی و علمی ابراز گرديده اند. 

نکتـۀ ديگـر قابـل تأکيـد آن اسـت، کـه تصحيح گر متن 

سـندبادنامه راجع به تغييرات حروف الفبای عربی اساس در 

نسـخ اثر و فرقيات محتوايی واژه ها بر اسـاس اين تبديل نيز 

 از ديد متن شناسـی 
ً
مالحظـات خویـش را بيان کرده که واقعا

 بـرای نمونه می توانيم بـر چند واژۀ 
ً
جالـب توجه اسـت. مثال

مـورد نظـر محقق رجـوع فرماييم کـه اين تغييرات را از سـر 

 
ً
گذرانيده انـد. واژه »آجـل« در اّول به الف نوشـته شـده، بعدا

در نسـخ ديگـر صورت »عاجـل« با عين را گرفته اسـت. در 

حالـت اّول معنـی واژۀ آخـرت را دارد و در صورت دوم معنی  

عمـل فـوری را می گيـرد. امـا اگر بـه جملۀ متن سـندبادنامه 

مراجعت شـود، شـکل اّول صحيح اسـت، زیـرا آن صورت 

ذيـل دارد: اين جهان، که عکس آخرت اسـت. بدين صورت 

دکتر عزیزقل اف واژه های زیرين »سـتورـ سـطور«، »سـهرـ 

سـحر«، فسـاحتـ  فصاحت« و امثال ايـن را تذکر داده، به 

خاطر سـهولت معرفت مطلب بـرای خواننده در پاورق کتاب 

فرقيـت معنايی هر دو واژ ه های هم شـکل را، که با مرور زمان 

در خـط عربـی تغيير خورده انـد، تأکيد نموده اسـت. با تکيه 

بـر اين مطلب پسـان اشـارتی هـم فرموده که »منطق سـخن 

طـرز اّول را تقاضـا دارد، ولی در خـط امروزه اين فرق، که از 

نوشت عربی سر زده است، از بين می رود«. 

اينجا البته منظور محقق خط سـیريليک اسـت، که در آن 
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حـروف چندشـکلۀ عربی تنها بـا يک حرف افـاده می يابند، 

مثل »س«، »ص«، »ث« فقط با حرف »سـه« نوشـته می شود 

و ديگـر حـروف به اين ماننـد، همچنين طرز انشـا دارد. اما 

دليـل ديگـر تأييـد نظر مصحح کتاب آن اسـت، کـه با مرور 

زمان و نفوذ بیشـتر زبان عربی، همزمان تشـکل نثر مصنوع در 

تأليفات آثار منثور قرون وسـطی فارسـی اين تبدالت بر پای 

تسـننات لفظـی رواج پيـدا کـرد و در نتيجـه اکثـر واژه های 

اصيـل فارسـی بـه علت بـا حـروف مخصوص زبـان عربی 

نوشـته شـدن تا جـا تبديل معنی نمـوده، به عنـوان کلمه های 

عربـی معرفـی گرديده انـد. ايـن روش، کـه پیـش از همه به 

عيـب کاتبان نسـخ جريـان پيدا کرد، تا جايی بـه متون اصلی 

نثر فارسـی اخاللـی منطقی هم وارد سـاخت، کـه نمونه اش 

داليل مصحح کتاب سندبادنامه محسوب می شود. 

يادآور بايد شـد که نشـر سـندبادنامه به اّوليـن بار بدين 

صـورت تکملـه متنی در تاجيکسـتان صورت گرفته اسـت، 

هرچنـد از ايـن قبل خود مصحح کتاب مذکـور چند مراتب 

گزيدۀ آن را به زيور طبع درآورده است. از جمله سال 1971م، 

يعنـی 42 سـال قبل زیر عنوان کتاب حکیم سـندباد از روی 

سـندبادنامه ظهيـری گزيـدۀ اين اثـر با اهتمـام همين محقق 

 نمونه های آن در کتب مجموعی 
ً
تاجيـک مطبوع گرديد و بعدا

دردانه هـای نثر )گزيدۀ متون نثر فارسـی( نيز به دسـت چاپ 

رسـید. کتـاب مـورد نظر، که بـه حقيقت تکملۀ سـندبادنامه 

محسـوب می شـود و به نخسـتين بار در کشـور تاجيکستان 

روی چـاپ آمـده، زیر نظـر آکادميـک ناصرجان سـليم اف، 

ريیـس کتابخانـۀ ملـی تاجيکسـتان، در سلسـلۀ نشـر آثـار 

مکتوب کتابخانۀ ملی و با پشـتيبانی مالی سـفارت جمهوری 

اسـالمی ایران در تاجيکسـتان منتشر گرديد. دکتر علی اصغر 

شعردوسـت، سـفير اسـبق جمهـوری اسـالمی ایـران در 

تاجيکسـتان، نيز پیشـگفتاری بر اين نشر سندبادنامه افزوده، 

که در آن برابر اظهار سـپاس از زحمات اين دانشمند تاجيک 

بر نسـخۀ تازه منتشرشده اين نمونۀ برجستۀ نثر روايی فارسی 

بـه عنـوان نسـخه منقح و ویراسـته بهای سـزاوار داده شـده 

است. 

نشـر سـندبادنامه و پژوهش بـر مبنای متـن آن انجام دادۀ 

دکتـر جمعه بـای عزیزقـل اف از جملـه ابتـکارات مهمی در 

متن شناسـی آثار کالسیکی فارسی در تاجيکستان و تحقيقی 

پرارزش در شـناخت کيفيت سـبک تأليف، سرچشـمه های 

ظهور اين اثر در ادبيات پیشـین و معرفت بديعی داستان های 

دل انگيـز آن بـه عنوان بهترين داسـتان های تمثيلـی و بديعی 

ادبيات فارسـی محسوب می شود که ميان خوانندگان تاجيک 

جايـگاه زيبـای خود را ديگربـاره با مرور فرصتـی نه چندان 

طوالنـی دوباره پيدا خواهد نمود. تاجيکان شـايد به علت آن 

محدوده های سیاسـی و فکری زمان شـوروی، که در باال هم 

اشـارتی بر آن شـد، امکانات خویـش را در مطالعات هر چه 

 آثار ارزشمند 
ً
بیشـتر اين متون و داسـتان های جذاب و عموما

ادبيات پیشـینۀ ما تا جايی از دسـت داده بودند. چون طوری 

از اشـارات اسـتاد عينی در يادداشت ها پيداست، تا سال های 

پيروزی انقالب شـوروی و حتی مرور ساليانی زياد از آن در 

چايخانه و بازارهای شـهرهای بزرگ فرارودان، امثال سمرقند 

و بخـارا و خجنـد، محافـل قصه خوانی و داسـتان پردازی از 

چنيـن آثار، و حافظ خوانی و بيدل خوانی رايج بوده اسـت، و 

حـاال اکنـون کـه ايـن لحظات مغتنـم ديگربـاره فرا رسـیده 

اسـت، نشـر مکمل آثـاری چـون سـندبادنامه در احيای اين 

سـنت های نجيب ملی تاجيکان با شـیوۀ جديد نقشـی مؤثر 

می تواند بگذارد.


