
 

  
  
  
  
  
  

راوندي، انتحال يا اقتباس؟*  
  

● مختار کميلي  
  

1- مقدمه  
يکي از نويسندگان ايران در نخستين سالهاي سدة هفتم هجري محمد بن علي راونـدي اسـت
الصدور را بعد از سال 599 ق تأليف کرده است؛ چه وي در اين کتـاب تصـريح کـرده که کتاب راحه

که «در سنه تسع و تسعين و خمس مائه و مصنفّ و مؤلّف اين کتاب... انديشـه کـرد... کـه تصـنيفي
603 ق تـأليف سازم»1 بنابراين راحه الصدور پس از اين سال و به نوشته ذبيحاهللا صـفا حـدود سـال

شده است.2 زندهياد عالمه محمد قزويني تاريخ تأليف راحه الصدور را سالهاي 599-603 ق دانسته 

است.3  
شادروان ملک الشعراء بهار در سبکشناسي بيان ميکند که راحهالصدور از بهترين کتابهاي نثر 

فارسي و در شيوه نثر فني، مانند کليله و دمنه ممتاز است.4 ذبيحاهللا صفا نيز اين کتاب را سـتوده و آن
را در شمار معتبرترين و سودمندترين کتب فارسي پيش از حملة مغول دانسته است.5  

راوندي در تأليف کتاب خود که عمدتاً در تاريخ خاندان سلجوقي است از منابع متعددي بهره برده 
و عبارات بسياري را از آنها عيناً به کتاب خود منتقل کرده است، بـدون آن کـه اشـارهاي بـه أخـذ و

اقتباسهاي خود از آن منابع کرده و از صاحبان آن منابع نامي برده باشد. از اينرو، وي را به سرقت و 
انتحال –که از مباحث ديرين ادبي است- متّهم کردهاند.  

شمس قيس رازي فصل پاياني کتاب المعجم في معايير اشعار العجم را به مبحـث سـرقات ادبـي
اختصاص داده است. وي پيش از تعريف سرقت و انواع آن به شاعر توصيه ميکند که: «شعر شـعرا را
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غارت نکند و معاني ايشان به تغيير اوزان و اختالف الفاظ در شعر خويش به کار نبرد که ملـک مـردم
به تصرف فاسد، تملکّ نپذيرد و سخن ديگران بر خويش بستن داللت فضل نکند.»6  

«چنـان باشـد شمس قيس، سرقات ادبي را چهار نوع دانسته که يک نوع آن انتحال اسـت و آن : 
که کسي شعر ديگري را مکابره بگيرد و شعر خويش سازد؛ بيتغيير و تصرّفي در لفظ و معنـي آن يـا

به تصرّفي اندک.»7  
اگر اين تعريف انتحال، توسعاً از حيطة نظم به حوزة نثر کشانده شود، خواهيم ديد که مؤلّف راحه 

الصدور در مواضع بسياري از کتاب خود، مرتکب انتحال شده است؛ چه وي عبارات معتنابهي را از آثار 
ديگران بدون اين که در معني يا لفظ آنها اندک تصرّفي کند، به کتاب خود، نقل کرده است.  

آثاري کـه راونـدي، بـه غـارت عبـارات آنهـا رفتـه: سـلجوقنامـة ظهيـري نيشـابوري، ذخيـرة
خوارزمشاهي، کليله و دمنه و سندبادنامه است.8  

مرحوم عباس اقبال نيز اشارههايي به اخذ و اقتباسهاي راوندي از ذخيره خوارزمشـاهي و کتـاب
شراب دارد، ولي راجع به اقتباسهاي راوندي از کليله و دمنه و سندبادنامه تا آنجا که بنـده مـيدانـد
مطلبي تاکنون نوشته نشده است. از ايـن رو در ايـن گفتـار، پـس از مـروري بـر سـرقات راونـدي از

سلجوقنامه و... عبارات برگرفتة وي از سندبادنامه را به طور مستوفا نشان ميدهيم.  
  

2- اقتباسهاي راوندي از سلجوقنامه و ذخيرة خوارزمشاهي  
يکي از کتبي که در تاريخ سلجوقيان تأليف شده، سلجوقنامة ظهيري نيشابوري، است. ظهيـري

582 ق  الصدور9 بـوده و در حـوالي سـال معلمّ سلطان طغرل و مسعود و از خويشاوندان صاحب راحه

وفاق يافته است.10 زنده ياد علامهّ قزويني نسخهاي از اين کتاب را که به نسخة خطيّ «ج» (از نسخه 
خطيّ تاريخ جهانگشا) الحاق شده بوده است، رؤيت کرده بود، امّا به سبب شباهت بسيار آن به راحـه 

 الصدور، آن را نه سلجوقنامه که مختصري از راحه الصدور دانسـته بـود،11 گـويي پـس از مراجعـت

علامهّ قزويني به تهران، وي متوجه اين موضوع شده که آن نسخة الحاقي، «قسمتي از سلجوقنامه» 
بوده است. در مقدمه اسماعيل افشار بر سلجوقنامه آمده است:  

مرحوم استاد قزويني سـهواً در مقدّمـه ج1 (تـاريخ جهانگشـا) اشـاره فرمـودهانـد کـه آن کتـاب
(سلجوقنامه) از راوندي خالصه شده و پس از آمدن به تهران به نگارنـده تأکيـد کردنـد کـه آن نيـز

قسمتي از سلجوقنامه ميباشد.12  
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الصدور، عين عبارات سلجوقنامه را گرفته و گاه گاه در اثناي آنها حشـو و راوندي در تأليف راحه

زوائدي از قصايد و اشعار و امثال و... آورده است و سپس ديباچه و خاتمهاي که عبارات آنها نيز غالباً 
از ديگران است، بر آن افزوده است. اين کيفيتّ باعث شده که راوندي به سـرقت ادبـي مـتهم شـود.
الصدور راوندي... بنابر مشـهور از شادروان عبدالحسين زرين کوب مينويسد: قسمت عمدهاي از راحه

سلجوقنامه ظهيري گرفته شده است.13  
نقل دو عبارت از قسمت تاريخي راحه الصدور و سلجوق نامه و مقايسه آنها ميتواند کمّ و کيـف

اقتباسهاي راوندي از سلجوقنامه را نشان دهد:  
سلطان طغرل پادشاهي بود در آشيانه دولتزاده و 
در خاندان اقبال نشو يافته ملکـي نابيوسـيذه بـدو

رسيده و کسوت ناکوشيده پوشيده از مهد به تخت 
تحويل کرده و از مکتب ادب، بيتعـب طلـب بـر
مرکب ملک سوار شده... مرغ دولتش بيدانـه بـه
دام آمده و توسن فلکش بيفسار ولگام رام شـده.

(راحه الصدور، ص 331)  

سلطان طغرل پادشاهي بود در آشيانه دولـت بـه
وجود آمده و در ريـاض جانـدار دولـت و اقبـال
نشود و نما يافته ملکي نابيوسيذه بـدو رسـيده و
کسوت سلطنت ناکوشـيده پوشـيده، از مهـد بـه
تخت تحويل کـرده و از مکتـب ادب، بـيتعـب

طلب بر مرکب ملک سوار شده،... مريخ دولتش 
بيدانه به دام آمده و توسن ملکـش بـيفسـار و

لگام رام شده. (سلجوقنامه، ص 83)  
از مقابله عبارت اين دو متن ميتوان به تصحيح انتقادي آنها پرداخت و گفـت: در راحـه الصـدور

«توسـن مdلکـش» اسـت.  پس از «کسوت» واژه «سلطنت» افتاده است و «توسن فلکش» تصـحيف
همچنين در سلجوقنامه واژه «جاندار» و «مريخ» به ترتيب، محرّف «خاندان» و «مرغ» است.  

در بخش غير تاريخي راحه الصدور (فصل في الشراب) نيز راوندي از کتب ديگـر اقتبـاس کـرده

است. مرحوم عباس اقبال بدين اقتباسها اشاره کردهاند.14 جز اين آثار، راوندي از کليلـه و دمنـه نيـز
أخذ و اقتباسهايي دارد.  

  
3- اقتباسهاي راوندي از کليله و دمنه  

پس از آن که نصراهللا منشي کتاب ارجمند کليله و دمنه را به نثـر فنّـي در سـدة ششـم هجـري
و سـبک او پرداختنـد کـه يکـي از آنهـا تأليف کرد خيل عظيمي از نويسندگان به تقليد و تتّبع شـيوه
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راوندي است. راوندي به جز تقليد از شيوه نويسندگي صاحب کليله، يعنـي آراسـتن عبـارات خـود بـه
آيات و احاديث و امثال عربي و فارسي و قصايد و... گاه عباراتي از وي را نيز أخذ کـرده و بـه کتـاب
خود منتقل کرده است. راوندي در عبارات اقتباس شده از کليله و دمنه، گاه بـا حفـظ معنـي عبـارات،
تصرفاتّ جزئي و اندک کرده است. اما اين تصرفاتّ نتوانسته است بوي اقتبـاس و انتحـال را از آنهـا

دور سازد. براي نمونه و اثبات مدعا، عباراتي از اين دو کتاب نقل ميشود:  
الف. ايزد تبارک و تعالي نهايت همت ملوک عـالم

را مطلــع دولــت و تشــبيب اقبــال و ســعادت ايــن 
پادشاه بنده پرور کناد و انواع تمتعّ و برخورداري از 
موسم جواني و ثمرات ملک ارزانـي دارد. (کليلـه و

دمنه، به تصحيح مجتبي مينوي، ص 27)  

ايزد تعالي نهايت همت ملـوک عـالم را مطلـع
ــواع ــاد و ان ــاه کن ــن پادش ــعادت اي ــت و س دول
برخورداري از ثمرات ملـک و پادشـاهي ارزانـي

دارد. (راحه الصدور، ص 257)  

ب. آنگاه همت ملکانه بر اعالي کلمه حق مقصور 
گردانيده و ذات بيهمال خويش را بر نصرت ديـن
اسالم و مراعات مصالح خلق وقف کرده. (کليلـه و

دمنه، ص 12)  

و همت پادشاهانه بر اعالي کلمه حـق مقصـور
کرد و ذات بيهمال خويش بـر نصـرت ديـن و
مصالح مسلمين وقف کرد. (راحه الصـدور، ص

  (137
ج. اما مفتاح همه اغراض کتمان اسرار است و هـر
راز که ثالثي در آن محرم نشود هر آينه از شياعت 
مصون ماند و باز آنکـه بـه گـوش سـؤمي رسـيد
بيشبهت در افواه افتـد و بـيش انکـار آن صـورت

نبندد. (کليله و دمنه، ص 33)  

و مفتاح اسرار کتمان غرض است و هر راز کـه
ثالثي در آن محـرم نشـود هـر آينـه از اشـاعت
مصون و محروس ماند و آنچ به گـوش شـومي
رسـد بـيشـبهت در افـواه افتـد و پـيش انکـار

صورت نبندد. (راحه الصدور، ص 159)  

از مقابلة دو بند اخير، ميتوان نادرستيها و لغزشهاي راه يافته به راحه الصدور را تصحيح کرد و 

گفت: درست واژه «شومي»، «سؤمي» و صورت صحيح واژه «پيش» چنانچه زنده ياد مجتبي مينوي 
در صفحه هشت راحه الصدور، آن را ظاهراً «بيش» دانستهاند، همين واژه (بـيش) و صـورت درسـت

همـه اغـراض جمله «مفتاح اسرار کتمان غرض است» [؟] ظاهراً همان جمله کليله و دمنه «مفتـاح
کتمان اسرار است» بوده است.  
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به جز موارد فوق، موارد ديگر را ميتوان در کليله و دمنه ص 8، راحه الصدور ص 186، کليلـه و

دمنه ص 7 و راحه الصدور ص 186 ديد.  

از مقايسة عبارات اقتباسي راحه الصدور از کليله و دمنه با عبارات اقتباس شده از سندبادنامه کـه

در پايان اين نوشتار خوانده آمد، بدين نتيجه ميرسيم که اوالً بسامد جمالت اقتباس شده از کليلـه و
دمنه به مراتب از بسامد جمالت اقتباس شده از سندبادنامه کمتر است، در ثـاني در عبـارات اقتبـاس
شده از کليله و دمنه، تصرفاتيّ اندک و جزئي شده است، ثالثـاً عبـارات اقتبـاس شـده از سـندبادنامه،

طوالنيتر است.  
  

4- تأثر راوندي از اغراض السياسه  

ظهيري سمرقندي از نويسندگان برجسته نيمة دوم سده ششم هجري است که از وي دو اثـر بـه
جا مانده است: اغراض السياسه في اعراض الرئاسـه و سـندبادنامه. از کتـاب ديگـر او سـمع الظهيـر

تاکنون نسخهاي پيدا نشده است.  
اغراض السياسه چنانکه از نامش بر ميآيد، عمدتاً در برگيرندة مطالب تاريخي و سياسـي اسـت و
در آن از سيرت و احوال و اقوال هفتاد و پـنج نفـر از بزرگـان پيشـين کـه نخسـتين آنهـا جمشـيد و

آخرينشان سنجر بن ملک شاه است، سخن رفته است.  
سال تأليف اين کتاب دقيقاً مشخص نيست، ولي ترديدي وجود ندارد که پيش از سالهاي 583-
597 ق نگارش يافته است، چه در اين کتاب از انوري شاعر با دعاي ادام اهللا جماله، ياد شده اسـت؛15 

شاعري که در گذشت وي بنا به تحقيق شفيعي کدکني در يکي از سالهاي مذکور بوده است.16  
بنابراين اغراض السياسه پيش از راحه الصدور تـأليف شـده و راونـدي مـيتوانسـته اسـت از آن

 فايده ببرد.  
در بادي امر چنين به نظر ميآيد که به سبب قرابت موضوع راحه الصدور بـه اغـراض السياسـه،

راوندي در قياس با سندبادنامه، بايد بيشتر از اين کتاب اقتباس کـرده باشـد، امّـا بـا بررسـي عبـارات
مشابه اين سه کتاب (راحه الصدور، اغراض السياسه و سندبادنامه) با کمـال شـگفتي مـيبينـيم کـه

راوندي در تأليف راحه الصدور، بيشتر به سندبادنامه که اثري است داستاني، چشم دوخته بوده اسـت؛
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چه، اوالً بسامد عبارات اقتباسي راوندي از سندبادنامه بيشتر است و در ثاني، در مواردي کـه عبـاراتي
تقريباً همسان، در سندبادنامه و اغراض السياسه آمده است و آن عبارات مـورد انتحـال راونـدي قـرار
گرفته، به وضوح مشاهده ميشود که راوندي به عبارات سندبادنامه نظر داشته است. براي اثبات ايـن
مدعا،ّ به نقل يک عبارات که در سندبادنامه و اغراض السياسه آمـده و آن را راونـدي اقتبـاس کـرده،

بسنده ميشود و مقايسه را به خواننده وا ميگذاريم:  
ــام همــايون ايــن پادشــاه  در ايّ
ميمون دادگستر دينپـرور کـه
آفتــاب عــدل او چــون چشــمه 
خورشيد شعاع رأفت بـر بسـيط
زمين و بسـاط زمـان گسـترده
ــلّ ــان را در ظ ــت و عالمي اس
عنايـــت و جنـــاح عاطفـــت و 
رعايـــت جـــاي داده. (راحـــه 

الصدور، ص 56)  

و در ايام همـايون ايـن پادشـاه
ميمون عالم دادگستر دين پـرور
که آفتاب عدل او چـون چشـمه
خورشيد شعاع رأفـت بـر بسـيط

زمــين و بســاط زمــان گســترده 
اســت و عــالم و عالميــان را بــه 
جناح عاطفت در ظـلّ عنايـت و
رعايت جـاي داده. (سـندبادنامه،

ص 342)  

ــد ــون و عه ــار ميم و در روزگ
شريف همايون اين پادشاه عالم 
عدل گستر دين پرور که آفتاب 
عدل او چون چشـمه خورشـيد
ــر ــعاع عواطــف و لواطــف ب ش
ــان ــين و بســاط زم بســيط زم
گسترده اسـت و عـالم و اهـل
عالم محتاج رأفت و رحمـت در
ظلّ عنايت و کنف رعايت مالذ 
ــراض  ــت. ( اغ ــاه داده اس و پن

السياسة، ص 415)  

نمونة ديگري از عبارات تقريباً يکسان اين سه کتاب را در قسمت «ث» که در پايان اين نوشـتار
مالحظه خواهيد فرمود، آمده است.  

تأثّر راوندي از اغراض السياسة مربوط به پايان و اتمام ذکر هر پادشاهي از پادشاهان آل سلجوق 

است. شيوه ظهيري سمرقندي در اغراض السياسة آن است که پس از شرح افعال و اقوال هـر کـدام

از بزرگان کتاب، گريزي به مدح ممدوح خود، قلج طمغاج خان ابراهيم به نثر ميزند و سپس بيـت يـا
ابياتي (غالباً عربي) در ستايش او نقل ميکند که در حقيقت ايـن قسـمت در مجمـوع نقـش شـريطه

قصايد را ايفا ميکند.  
«در  راوندي در راحه الصدور، اين شيوه را از اغراض السياسة تقليد کرده اسـت. وي مـينويسـد:

آخر ذکر هر سلطاني، دعاي پادشاه کيخسرو بگويم و قصيده مـدح او».17 محمّـدتقي بهـار در سـبک
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شناسي مينويسد که محمد بن علي راوندي در اين شيوه از محمد عوفي پيروي کرده است و جز اين 
دو (نورالدين عوفي و محمد بن علي راوندي) احدي اين کار را نکرده است.18 ولي با توجـهّ بـه تقـدّم
تاريخ تأليف اغراض السياسه بر راحه الصدور و الباب االلباب ميتوان گفـت کـه آغـازگر ايـن شـيوه،

ظهيري سمرقندي است و عوفي و راوندي از مقلّدان و متتبّعان وي به شمار ميآيند.  
5- اقتباسهاي راوندي از سندبادنامه  

يکي از آثار داستاني فارسي، سندبادنامه است که تاريخ تأليفش دقيقاً روشن نيست. ذبيحاهللا صـفا
 560 -556 600 ق و کمـالالـديني تـأليف آن را بـين سـالهـاي تأليف سندبادنامه را حـدود سـال

دانستهاند. 19  
به هر حال سندبادنامه پيش از راحه الصدور تأليف يافته است و به دست راوندي در اصـفهان يـا

آسياي صغير رسيده و وي عباراتي از آن را که بسامد و طول آنها درخـور اعتناسـت، بـه کتـاب خـود
منتقل کرده است.  

راوندي اين عبارات سرقتي را يا در قسمتهاي مقدماتي راحه الصدور (ذکر احوال مصنّف کتـاب

و ابتداي کتاب راحه الصدور و ذکر عدل و ستايش انصاف) نقل کرده و يا در مواضعي که بـه نثـر بـه

ستايش ممدوح خود کيخسرو بن قلج ارسالن پرداخته است و اين مواضعي است که وي از انتحـال از
سلجوقنامه ظهيري نيشابوري رها بوده است.  

پيش از نقل عبارات برگرفته راوندي از سندبادنامه (به تصحيح احمد آتش)، متذکر مـيشـود کـه
احتمال ضعيفي هست که راوندي و ظهيري سمرقندي، هر دو، اين عبارات را از متني ديگـر اقتبـاس
کرده باشند، در صورت عدم وجود چنين اثري، آيا وجود عبارات زير در راحـه الصـدور و سـندبادنامه،

ناقدي را که در صدور حکم سرقت ادبي بودن راحه الصدور گمانمند مانده است و به دنبال شواهد و 

مستنداتي جز عبارات سلجوقنامه ظهيري نيشـابوري مـيگـردد، يـک مرحلـه بـه يقـين نزديـکتـر 
نميکند؟  

الف: بدانستم کي عالم جهل ظلمانيسـت و عـالم
ــات. ــون آب حي ــم در وي چ ــوراني و عل ــم ن عل

(سندبادنامه، تصحيح احمد آتش، 286).  

بدانست که عالم جهل و عالم علم نوراني و علـم
آب حيوه ظلماتست. (راحه الصدور، 49)  
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ب: و ميل طبيعت در اوقات صبوت به مالعـب و
مالهي زيادت اسـباب تـأخير درک امـاني اسـت.

(سندبادنامه، 283).  

باز آنک ميل طبيت در ايام کودکي به مالعب و 
مالهي زيادت باشد. (راحه الصدور، 50)  

از پيرايـه پ: و اگر درين عصر پادشاهان گذشـته
ممات در ربض دايره حيوة در آينده و بـه اعـادت

حيوة ثانيه و رجوع نفس ناطقه، به لباس پيراسـته

عمر ملبوس و متردّي شدندي، تقبـلّ بـه اخـالق
مرضــيّه و عــادت حميــده او واجــب شــمردندي.

(سندبادنامه، 342).  

چه اگر پادشاهان گذشته از بير... ممات در ربض 
دايره حيوة آيندي و به اعادت حيوة ثانيه و رجوع 

نفس ناطقه، به لبـاس عمـر ملبـوس و متـردّي
شوندي، اقتدا و تقيّل به اخالق مرضيه و عـادات
جميله او واجب شمرندي. (راحه الصدور، 56).  

از مقايسة عبارات فوق (بنـد پ) مـيتـوان صـورت صـحيح واژگـان تصـحيف و تحريـف شـدة
سندبادنامه را ارائه داد و گفت: ظاهراً «تقبّل» تصحيف «تقيّل» و «شدندي» و «شمردندي» تحريف 

«شوندي» و «شمرندي» است.  
ت: ايـزد تعــالي کســوت مفــاخر شهنشــاهي او را 
همواره به طراز عدل مطرّز داراد و سرادق جـالل
و حشمت او را کي سايه خرشيد گردون اسـت در
علوّ درجت و سموّ رتبت با اوج کيوان برابر کنـاد،
و چشمهسنان و سـبزه زار تيـغ او را کـي حـافظ
ملک و ملت و ناصر دين و دولت اسـت هميشـه
مرتع و مشرع ارواح اعادي و اشباح معادي دولـت

گرداناذ. (سندبادنامه، 345).  

ــاهي [او] را ــاخر شهنش ــالي رداي مف ــزد تع - اي
همــواره بــه طــراز عــدل و فضــل مطــرّز داراد و 
ــايهدار  ــه س ــمت او را ک ــالل و حش ــرادق ج س
خورشيد گردونست در علوّ درجه و سـموّ مرتبـت

با اوج کيوان برابر کناد و چشمه سنان سبزهزار او 
را که حافظ ملک و ملت و ناصـر ديـن و دولـت

است هميشه مرتع و مشرع ارواح اعادي و اشباح 
معادي دولت او گرداناذ. (راحه الصدور، 56).  

  
ث: عجــب نبــود کــي اختطــاف خطّــاف از ذبــاب 
ضعيف و تعرضّ پشه حقير کوتاه گردد... همچنين 
منقار باشه از تعرضّ عصفور و ضرر زهـر از نـيش
زنبور منقطع ماند و چهره کاهرباي کـي در فـراق
رخسارة کاه زرد مانده است، سرخ شود و تضـادّ و

و از خداي عزوجل عدل و انصاف فرا پذيرد تا از 
ميامن عدل او اختطاف خطّاف از ذباب ضعيف و 
تعرضّ پشه حقير کوتاه گـردد و منقـار باشـه از 
تهدّم عصفور و ضرر زهر از نيش زنبـور منقطـع
ماند و چهره کاه رباي که در فراق رخساره کـاه،
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تنافي از مزاج طبايع اربعـه برخيـزد. (سـندبادنامه،
  .(343-342

زرد مانده است سـرخ شـود و تضـاد و تنـافي از
مزاج طبايع اربعه برخيزد. (راحه الصدور، 79).  

  
عجب نبود که اختطـاف خطّـاف از ذبـاب ضـعيف    
کوتاه گردد و پيل از زحمت پشه به راحـت خـواب
رسد و منقار باشه از تعرضّ عصفور منقطع شـود و
چهره کهربا که از فراق کاه، زرد مانده است سـرخ

گــردد و تضــاد تنــافي از طبــايع عناصــر برخيــزد. 
(اغراض السياسه: 416-415)  

  
ج: موجود از قضا و قدر حذر نتوانـد کـرد و چـون

آفتاب هر کجا رود بال و محنت چون سايه مالزم 
او بود و تقدير سابق، الحق و متابع او باشد: المردّ 

لقضائه. (سندبادنامه: 333)  

از قضا و قدر به عقل و بصر حذر نتـوان کـرد و
آدمي چون آفتاب هر کجا که روذ بال و محنـت
چو سايه مالزم او بـوذ و تقـدير سـابقه الحـق،

المردّ لقضائه. (راحه الصدور، 121)  

  
چ: گمان بردم کي ضحاک بيباک، قصد جمشـيد 
کرده است يا بهرام، روي به کـين ناهيـد نهـاده.

(سندبادنامه، 109).  

چون ضحاک بيباک که قصد جمشـيد کـرد يـا
بهرام روي به کين ناهيـد نهـاد، جـامع از پـس

غالم ميدويد. (راحه الصدور، 122)  

  
ح: صبر کنم تـا مقدّمـه صـبح کـاذب درگـذرد و
در  طليعه صبح صادق در رسد و ابواليقظـان رواح
تباشير صباح، نداي حيّ علي الفـالح در دهـذ و...

(سندبادنامه، 328)  

هر روز چون مقدمهّ صبح کاذب درگذرد و طليعه 
صبح صادق برسد و ابواليقظـان رواح در تباشـير
صباح، نداي حيّ علي الفالح در دهذ و... (راحـه 

الصدور، 270).  
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خ: شاه گفت: اي فرزند از اين جملـه بـه محجـةّ
صواب و منهج استقامت کدام نزديکتر است و از 
شارع خطا و غلط کدام دورتر؟ (سندبادنامه، 316)  

هر مثال که از راي اعلي صادر شود بـر محجـةّ
صواب و منهج استقامت باشد و از شـارع خطـا و

خلل دور. (راحه الصدور، 279)  

د: سعادت بر من استقبال کرد و به زبان تعظيم و 
اجالل گفت: «تحرّي رضاي ترا کمر بسـتم و بـه
طالع فرخنده با تو پيوستم... و قدم او را بر ترحاب 

و اهتزاز جواب دادم. (سندبادنامه، 22)  

«تحـرّي - سعادت مرا اسـتقبال کـرد و گفـت:
رضاي تراکمر بسـتم و بـه فـال فرخنـده بـا تـو
پيوستم... و مقدم اين مجاب به اهتزاز و ترحـاب

تلّقي نمودم. (راحه الصدور، 361).  

  
ذ: و ظاهر شد کي قدم بر خطّه خطا و دايـره جفـا
نهاده است و روي تـدبير بـه آينـه تقصـير ديـذه.

(سندبادنامه، 101).  

- قدم در خطّه اين خطا و دايرة اين جفا او نهاد 
و درين حال روي تدبير در آينه تقسير مـيبينـد.

(راحه الصدور، 395)  

  
ر: سپاس مر سندباد راست کي... شـاه زاده را بـه
پيراية علم و حلية حکمت مزيّن و محليّ گردانيـد
و به مراتب عليّه و مدارج سنيّه رسانيد و مستحقّ 
تاج و تخت و اقبـال و بخـت کـرد. (سـندبادنامه،

  (315

ملک تعـالي شـهريار کامگـار... کـه خـود را بـه
استقالل به منصب کمـال رسـانيد و بـه پيرايـة 
عدل و حلية حکمت محليّ و مزيّن گشـت و بـه
مراتب عليّه و مدارج سنيّه رسيد مستحقّ تـاج و 
تخت و اقبال و بخت شد. (راحه الصدور، 403)  

  
6- نتيجهگيري  

از مطالب اين گفتار ميتوان نتيجه گرفت که راوندي در تأليف راحـه الصـدور بيشـتر بـه أخـذ و

اقتباس و تلفيق عبارات کتب ديگر چشم داشته است و قـوّة آفـرينشگـري او درخـور توجـهّ نيسـت.
تّ توجّه به متون هـم عصـر بـه عنـوان اسـناد نتيجه ديگري که از اين نوشتار به دست ميآيد، اهميّ
کمکي در تصحيح انتقادي متون کهن است؛ چه، با مقابلة عبارات مشترک اين متون، گاه، گـرههـاي
گفتـار، از مقابلـة عبـاراتي کـه راونـدي از ناگشودني را ميتوان مسـتنداً بـاز کـرد؛ چنانچـه در ايـن
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سلجوقنامه ظهيري نيشابوري و سندبادنامه ظهيري سمرقندي و کليله دمنه نصـراهللا منشـي گرفتـه
است، صورت درست پارهاي از لغزشهاي راه يافته بدين متون، باز نموده شده است.  
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