
|نقدوبررسی کتاب |
| آینۀ پژوهش  189
 |  سال سی ودوم، شمارۀ سوم،
|  مــردادوشهـریـــور1400

| فرزاد ضیـائی حبیب آبادی پژوهشگر متون کهن فارسی

ابویعقوب  تالیف  سلیمان«  »قصهء  کتاب  چکیده: 
یوسف بن علی بن عمر تبریزی در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 
رسیده،  حروفی  چاپ  به  اخیرا  کتاب  این  است.  قمری   7
اما شوربختانه، غلطهای فراوان بدان راه یافته، چندان که 
متن از حّیز انتفاع بیرون شده است. این بی سامانی، البته 
محصوِل اهلیت نداشتن مباشران چاپ این کتاب است. 
بسیارِ  آشفتگیهای  از  اندک  نمونه هایی  که  مقالهء حاضر، 

کتاب مزبور را نشان داده، گواهی است بر این دعوی.

قصهء سلیمان، ابویعقوب یوسف بن علی بن  کلیدواژه: 
عمر تبریزی، نقد

نقدی بر چاپ حروفِی »قّصۀ سلیمان«

301-314

 اگرچه قّصه ای 
بس دلنواز است ...

قصه سلیمان )ع(، ابویعقوب یوسف بن علی بن 
عمر تبریزی، مصحح: علیرض قصه سلیمان )ع(، 

ابویعقوب یوسف بن علی بن عمر تبریزی، مصحح: 
علیرضا امامی، اردوان امیری نژاد، تهران: انتشارات 

دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن، ص 454. 
ا امامی، اردوان امیری نژاد، تهران: انتشارات دکتر 
محمود افشار با همکاری نشر سخن، ص 454.



A Critique of the Published Version of «The 
Story of Solomon”
Farzad Ziaei Habibabadi

Abstract: The book «The Story of Solomon» 

is a book written by Abū Ya›qūb Yūsuf ibn Ali 

ibn ‘Umar Tabrīzī in the late 6th and early 7th 

lunar centuries. This book has recently been 

published, but unfortunately, many mistakes 

have been made in it, so many that the text 

has become totally useless. This disorder is, of 

course, the product of the incompetence of the 

editors of this book. The present article, which 

shows a few examples of the book›s many prob-

lems, is a testament to this claim.

Keywords: The Story of Suleiman, Abu Ya’qūb 

Yusuf Ibn Ali Ibn ’Umar Tabrīzī, Critique

إن كانت قّصة ممتعة للغاية ...  و
)مالحظات نقدّية عىل الطبعة احلروفّية لقّصة سليمان(

زاد ضيايئ حبيب آبادي فر
فه أبو يعقوب يوسـف 

ّ
اخلالصة: )قّصة سـليمان( هو عنوان كتاب أل

يـزي يف أواخـر القـرن السـادس وأوائـل القرن  بـن عـي بـن عمـر التبر
 طباعة هذا الكتاب طبعة حروفّية.

ً
مّت مؤّخرا ّين، وقد  السابع اهلجر

يقهـا إىل هـذه  ولكـن -  ولسـوء احلـّظ  - وجـدت أخطـاء كثيـرة طر
الطبعـة حـّت جعلهتـا غيـر قابلـة لالسـتفادة، والسـبب يف ذلـك هـو 

عدم كفاءة وأهلّية املسؤولن عن هذه الطبعة.
والدليـل عـىل هـذا االّدعـاء هـو مـا ورد يف املقالـة احلالّيـة الـي تذكـر 
منـاذج قليلـة مـن تلـك االشـتباهات الكثيـرة الـي وردت يف الطبعـة 

. احلروفّية من الكتاب املذكور
املفـردات األساسـّية: قّصـة سـليمان، أبـو يعقـوب يوسـف بن عي بن 

يزي، النقد. عمر التبر
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ی  ع( كتابی اسـت كه در تابسـتان 1398 توسـط انتشـارات دكتر محمود افشـار با همکار  قّصۀ سـلیمان)
انتشـارات سـخن بـه چـاپ حروفـی رسـیده اسـت. ایـن كتـاب كـه »ظاهـرًا در پایـان قـرن ششـم و آغـاز قرن 
كنـون آقایـان دكتر  هفتـم هجـری تألیـف شـده«،1 اثـر ابویعقـوب یوسـف بـن علـی بـن عمـر تبریـزی اسـت. ا
علیرضـا امامـی )عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران( و اردوان امیری نـژاد )از اهالـی فرهنگسـتان زبان و 
ینـه سـال نموده انـد، امـا در این  ادب فارسـی( دسـت بـه دسـت هـم داده و آهنـگ تصحیـح ایـن متـن دیر
كار بیش از یک نسـخه در اختیار نداشـته اند و چنان كه می دانیم، تصحیح متون كهن بر اسـاس نسـخۀ 
ی ها و دسـت اندازهای خـاص دارد و بیرون شـد از ایـن مضایـق را جـّد و جهـدی  منحصربه فـرد، دشـوار

بلیغ تر باید.

، یادداشـت هایی در حواشـی كتـاب نگاشـتم و چـون شـمار آن  مـن در اثنـای مطالعـۀ ایـن متـن دلپذیـر
كـه در چاپ هـای بعـدی  كنـم،. باشـد  گرفـت، بـر آن شـدم تـا بهـری از آن را منتشـر  یادداشـت ها فزونـی 
ایـن كتـاب نافـع آیـد. البتـه در ایـن مقاله نیز بر عادت مألوف به نسـخۀ خطی مراجعه ای نداشـته و آنچه 
نگاشـته ام بـر اسـاس قواعـد صـرف و نحـو و بالغـت و روابـط میـان كلمـات و عبـارات در متـن مزبور بوده 

است.

1. ضبط های نادرست یا مشکوک
 در قّصـۀ سـلیمان بـه مـواردی پرشـمار برخـوردم كـه یا قطعًا نادرسـت اسـت یا محل تأمـل می نموده و الزم 
بوده اسـت كه موارد نادرسـت در متن تصحیح شـود و به آنچه درخوِر تأمل اسـت در حاشـیه اشـاره شود. 
از جملـۀ آن مـوارد، حـدود پنجـاه نکتـه را اسـتخراج كـرده بـودم كـه نه عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهران 
كنون از آن همه، برخی را می آورم: بدان التفاتی داشته اند و نه دوستشان در فرهنگستان بدان عنایتی. ا

- »هل رأیَت احدًا اطاَع اهلَل فعصاُه شی ٌء، یعنی هرگز كس را دیدی كه فرمان حق را استادگی نمود، آنگه 
چیزی از فرمان او سر »بتابد«؟« )ص 48(

ینـۀ عبـارت عربـی )... فعصـاه ...( واضح اسـت كه به جای »بتاَبد«، بایـد »بتابید«، به صیغۀ ماضی  بـه قر
باشد.

ی صبح گرت هزار شادی ست مخند /و گرت هزار »کاری ست« مرو - ای شب ا

ی ست« »در ابتدا »شادیست« نوشته شده بوده است. سپس خط خورده و به  در حاشیه نوشته اند: »كار
یست« در مصراع  گرت هزار کار یست« درآمده«، )پایان حاشیۀ مصححان( اما نحو جملۀ »ا صورِت »كار
ک اسـت. یـا واژه ای كـه كاتـب نوشـته، »کارسـت« )= كار اسـت( بـوده یـا بایسـتی توسـط  نخسـت، عیبنـا

، ص 15. 1 . پیشگفتار
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مصححان بدین وجه تصحیح شده باشد.

َیم؟««.  گـر در عرصـۀ قیامـت او دامـن مـن بگیـرد و داد خـود از مـن بطلبـد، از عهـدۀ خـون او »کـه بدار - »ا
)ص 64(

ی از دست نوشته ها  َیم« چه صیغه ای است! می دانیم كه در بسیار هر چه اندیشیدم، درنیافتم »كه بدار
كـه بـه »یـاء« مجهـول تلفـظ می شـده، بـه صـورِت »كـی«  به ویـژه آنچـه كهن تـر اسـت، حـرف ربـِط »كـه« را 
می نوشـته اند. مثـاًل: »هـر كـی آمـد عمارتـی نو سـاخت«، اما یکی از ویژگی های رسـم الخطی دسـت نویس 
قصۀ سـلیمان عکس اتفاق مزبور اسـت، یعنی كاتب این نسـخه در موارد متعدد، »ِكی« )= چه وقت( را 
بـه صـورِت »كـه« نوشـته اسـت. از جملـه در سـطر 16 از همیـن صفحـه كـه اتفاقًا در پاورقی شـمارۀ 4 بدان 
اشـاره  كرده انـد و نیـز در صفحـۀ 143 پاورقـی 1، امـا در موضـوع مـورد بحث گویا متوجـه نبوده اند. جز این، 
یـِف »ِبَدراَیم« )به درآیم( باشـد. پس جملۀ مورد نظر چنین می شـود: از  َیـم« نیـز بـه نظـر می رسـد تحر »بدار

عهدۀ خون او »ِکی بدرآیم«؟

موارد دیگری كه در این متن به جای »كی«)چه وقت(، واژۀ »كه« آمده و مورد بی التفاتی واقع شده از این 
قـرار اسـت: ص 98، س 1؛ ص 178، س 5؛ ص 180، س 16؛ ص 183، س 1 و 2؛ ص 190، س 23؛ 

ص 199، س 17.

گرچه شریعت كشتن »او را« داشت، آخر واجب نکرد«. )ص 66( - »ا

گرچه شریعت، كشتن »روا« داشت ... . ظاهرًا این گونه باید باشد: ا

یج بازار خود  گر - والعیاذ باهلل - ترو - »چون بحث به چنین ُبَود، برابرِ غزا ُبَود و ثواب در شمار »نیاید«. و ا
كند و در تقریر باطل كوشد، مستوجب مالمت قیامت و عقوبت آخرت گرد«. )ص 73(

اینجـا هـم روشـن اسـت كـه در عبـارت نخسـتین، بـه جـای »نیایـد«، وجـِه مثبـت، یعنـی »بیایـد« درسـت 
است.

- »بایسـتی كـه بدانسـتی كـه پیـدا بـَود كـه ذكای طفلـی تـا كجا بـَود. كودكان نورسـیده به »تک« رسـند، اما 
به فرهنگ نرسند«. )ص 75(

بـا توجـه بـه آرایـۀ سـجع كه در این متن كاربرد فـراوان دارد، گمان می برم به جای »تک«، باید »هنگ« بوده 
باشـد كه آن را غلط خوانده اند. از جمله معانی »هنگ«، »زور و قّوت و قدرت« اسـت )لغتنامۀدهخدا( 

و اتفاقًا شاعران نیز این دو را با هم به كار داشته اند:

مردمان زمانه بی هنرند/زآنکه فرهنگشان ندارد هنگ )مسعود سعد، لغتنامۀ دهخدا، ذیل »هنگ«(
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پـر و بـال از تـو یافتـه رادی/فـّر و هنـگ از تـو یافتـه فرهنـگ )سـنایی، 
همان(

كـودكان نورسـیده بـه  پـس عبـارت مـورد بحـث، این گونـه خواهـد شـد: 
»هنـگ« رسـند، امـا بـه فرهنـگ نرسـند. عبـارات پـس از آن نیـز مؤید نظر 

راقم است.

گرچـه ملکـۀ خوب سـیرت بـه كمـال فطنـت و صفـای درون، ذوِق  - »و ا
ایـن سـخن بشناسـد، امـا بـه حکـم آنکـه ایـن كتـاب پارسی سـت، ناچـار 

»مطیِع« نظرِ عوام هم خواهد بود«. )ص 85(

دوسـت  نـه  و  تهـران  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو  نـه  ظاهـرًا 
« سابقۀ معرفتی نداشته اند! فرهنگستانی شان با تعبیرِ »َمطَمِح نظر

- »كافـر چـو در پـای ماچـاِن »طبعـی« پایمـال هـوای خـود شـده بـود و از 
آن همه لذات آخرت محروم مانده ]...[«. )ص 92(

پای ماچاِن »طبع« درست است.

- عافیتی دارد و »خرسندگی«/اینت حقیقت َمِلِک راستین )ص 106(

»خرسـندگی« را جـز اینجـا در فهرسـت اشـعار فارسـی كتـاب )ص 450( نیـز آورده انـد و بـه دیوان سـنایی 
)ص 545( ارجاع داده اند، اما در دیوان سنایی »خرسندیی« ضبط  شده است.2

- »داود گفت متی كی »می مرد«؟ گفت این زمان از دفن او می آیم«. )ص 125(

در اینجا نیز به جای »می مرد« قاعدًة باید »ُمرد« باشد.

- »و »آوردند« كه چهل هزار مرد از بنی اسرائیل به تشییع جنازۀ داود حاضر بودند«. )ص 131(

»آوردند« غلطی آشکار است و صورت درست، »آورده اند« است.

/و ما حّیٌ علی الدنیا بباقی - »و ما الدنیا بباقیٍة ِبَحّیٍ

ی الدنیا تجّهز النطالقی«. )ص 132( تزدد من تقی الدنیا فاّنی/ار

در بـاب ایـن دو بیـت كـه در فهرسـت اشـعار عربـی كتـاب )ص 453( هـم عینـًا بـه همیـن شـکل ضبـط 

2 . دیوان سنایی غزنوی؛ به سعی و اهتمام ]محمدتقی[ مدرس رضوی؛ انتشارات سنایی، چاپ چهارم، تهران، بی تا، ص 546.
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شده، ذكر چند نکته دربایست است:

« آمده3 و همین  نخسـت اینکه در منابعی كه راقم این حروف جسـتجو كرد، در بیت اّول همه جا »ِلحّیٍ
درست است.

: معلوم است كه كلمات قافیه )بباقی - النطالقی( باید به صورت »بباِق - النطالِق« )بدون یاء(  دو دیگر
كید بر اشباِع كسره به هنگام خواندن بوده، نزد  گرچه نوشتن این »یاء« كه شاید در حکِم تأ نوشته شود و ا
كثیـری از كاتبـان آن قـرون رواج و شـیاع داشـته، امـا سـکوت مصححان در اینجا وجهـی ندارد، بلکه الزم 

بوده است كه در متن یا حاشیه بدین نکته اشارتی رود.

: واژۀ »تزدد« در آغاز بیت دوم نیز ظاهرًا غلط است. البته من در جستجوهای خویش در منابع  سه دیگر
ع( گویـا ضبـط درسـت،  یـم و عبارتـی از حضـرت علـی) ینـۀ آیتـی از قـرآن کر ایـن بیـت را نیافتـم، امـا بـه قر

د« است: »َتَزّوَ

قوی. )بقره:197( دوا فِاّنَ َخیَر الّزاد الّتَ َو َتَزّوَ
دوا ِمن الدنیا ما ُتحرِزوَن انفَسکم ِبِه َغدًا. )نهج البالغه، خطبۀ 28(4 َتَزّوَ

و چهـارم اینکـه جـز آنچـه گفتیـم، در ضبـط اجزای دیگرِ بیت نخسـت نیز در میـان منابع اختالف هایی 
هست.5

- »گفت: یا نبی اهلل سپر تدبیر دفع تیر تقدیر نکند و قضا و قدر احتیاط و حذر سود ندارد«. )ص 140(

«، حرِف »را« افزوده شود. نحِو جملۀ دوم بدین صورت، بیمار است و گویا باید پس از »قضا و قدر

- »منادیان ندا كردندی در لشکر كه سلیمان چنین می فرماید كه رحمت خدا بر آن كس باد كه طعامی 
یم«. )ص 148( ی بساز آرزو دارد، بخواهد، از بهر و

در حاشیه نوشته اند: »»دارد« باالی سطر نوشته شده« )پایان حاشیه(، اما توجه نداشته اند كه واژۀ »دارد«، 
هر جای سـطر نوشـته شـده باشـد، این جمله بدین صورت باز هم خالی از خللی نیسـت و احتمااًل پس 
از »طعامی« نیز یک حرف ربِط »که« از قلم كاتب افتاده، یعنی جمله ظاهرًا چنین وضعی داشته است: 

یم. ی بساز ... رحمت خدا بر آن كس باد که طعامی »که« آرزو دارد، بخواهد. از بهر و

.ک: لوح رایانه ای، »تراث 3«. 3 . ر
4 . نهج البالغه، ترجمۀ دکتر سید جعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، 1374، ص 29.

، چاپ  .ک به: لوح رایانه ای »تراث 3« و کشف االسـرار و عدة االبرار؛ رشـیدالدین میبدی؛ به اهتمام علی اصغر حکمت؛ امیرکبیر 5 . ر
ششـم، تهران، 1376، ج 4، ص 402. ضمنًا در نگاشـتن مطالب راجع به دو بیت مذکور از راهنمایی های عالمانۀ دوسـت بزرگوارم 

 بقاه/بقاُءه فیض یاب گشته ام.
َ

یا جهانبخش طال حضرت جو
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- »چنانکه رسم و آیین ملوک است كه نقیبان بر لشکر گمارند در وقت كار تا صف لشکر برقرار بدارند و 
یکی بر صف پیشی بگیرد«. )ص 154(

اصـاًل بـه معنـای جملـه عنایتـی نفرموده انـد كـه نقیبـان را بـرای چه بر لشـکر گمارنـد! می گوید نقیبـان را بر 
، كسی صف را به هم نزند. لشکر گمارند تا ... یکی بر صف پیشی »نگیرد«! یعنی به تعبیر امروز

- »و در جمله هر كه در حق مریدان پاِس این حقایق نگه »دارد«، او را پیشوایِی طالبان كردن حرام است 
ی دعوی پیری غرامت است«. )ص 190( و بر و

گـر یـک عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران و یکـی از اهالـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، ایـن  ا
عبارت قّصۀ سـلیمان را به همین شـکل وانهاده باشـند و بدین كار خویش ناِم »تصحیح و تحقیق«)!( 
ی را  داده باشـند، قّصـه بـه كـه بایـد برداشـت؟! مگـر در سـخن مؤلف، ُغموضتی بوده اسـت كـه مقصود و
درنیافتـه و آن را باژگونـه كرده انـد؟! متـن بـا توجـه بـه آنچـه پیـش از ایـن عبـارت آمـده می گویـد: هر كس به 
تربیت مریدان خویش اقدام »نکند«، حرام است كه پیشوای آنان گردد. پس به جای »نگه دارد« نیز باید 

»نگه ندارد« باشد.

كنون دل زنِگ نفس گرفته است و استقبال هوای نفس دو اسپه می دود«. )ص 191( - »ا

در اینجا نیز ظاهرًا پیش از واژۀ »استقبال«، حرِف »به« افتاده است: ... به استقباِل ... .

- »زیرا كه آِن صدیق از سرِ طاقت بود و آن علی از سرِ فاقه«. )ص 207(

آخریـن واژۀ ایـن جملـه حتمـًا »فاقة«)بـا تـاء مـدّورۀ منقوطـه( اسـت، امـا یـک نکتـۀ دیگـر نیز مـورد غفلت 
كاتب و مباشران چاپ كتاب واقع شده و آن این است كه همسانی در نگارِش دو واژۀ »طاقت - فاقة« 
نیز مورد نظر مؤلف بوده، یعنی یا باید هر دو را به شـکل »طاقت - فاقت« نوشـت، یا به صورت »طاقة - 

فاقة«.

- »یکـی از ظلم هـای او آن اسـت كـه دختـران را چـو خـراِج قانونـی سـتاَند و یـک دو شـب بیـش بـرِ خـود 
بنشاَند«. )ص 219(

عجیـب اسـت كـه بـاز هـم عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهران و یکـی از اهالِی فرهنگسـتان زبان و ادب 
فارسی، این جمله را وارونه فهمیده اند! البته شاید هم عجیب نباشد! به هر حال مقصود واضح است. 
می گوید: پادشاه ما اّواًل دختران را حق قانونی خویش می پندارد و ثانیًا هر یک از آنان را یکی دو شب پس 
از تصرف، رها می كند. پس فعل جملۀ پایانی باید منفی باشد: ... یک دو شب بیش برِ خود »ننشاَند«.

« بر صنوبـر خنده می زد و زلفی كه بر عنبر  گاه بلقیـس ]...[ از پـرده بیـرون آمـد ]...[ قامتـی »مگر - »]...[ نـا



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
ه ای  بب دلنواز است ... 308اگرچه اصا

افسوس می داشت«. )ص 223(

« اسـت؟! مگـر در عبـارت بعـد، حـرف ربـِط »كـه« قرینه نیسـت؟ پـس به جای  اینجـا چـه جـای واژۀ »مگـر
« نیز باید حرِف »كه« باشد: قامتی »که« بر صنوبر خنده می زد و زلفی که بر عنبر افسوس می داشت. »مگر

« در نظرِ ما خطری ندارد؛ آن شمایید كه نظرتان بر دنیا  - »پس گفت این هدیه ها با ملکۀ خود بر كه »دینار
گرنـه، آنچه آفریدگار عالم مرا داده اسـت از نبّوت و معرفت،  یـد. و ا بـَود كـه از دیـن و معرفـت خـود بی خبر

؟«. )ص 237-236( خود دنیا را در جنب آن چه خطر

هم بدین قرینه كه واژۀ »دنیا« دو بار دیگر نیز در عبارت مذكور آمده و هم با توجه به اینکه هدیه هایی كه 
ی« در آن  ع( فرسـتاده بود، پیش از این )ص 234( برشـمرده شـده و اصاًل »دینار بلقیس برای سـلیمان)

« باید »دنیا« باشد. نبوده، در عبارت مورد بحث نیز به جای »دینار

- »باد هم در زمان طفل را - بر مثاِل مادِر »مهربانی« كه فرزنِد غایب بوده را بعد العود - در كنار گرفت و 
ی بر باال نهاد«. )ص 264( رو

»مادِر »مهربانی« كه ...« تعبیری امروزین اسـت. قدما این »یاء« را به موصوف می چسـبانده اند. پس باید 
»مادری مهربان« باشد. البته »مادِر مهربان« نیز می تواند باشد.

ی بـه صحـراِی خـراب نهـد، بی آنکه مقصدی معّیـن در دِل او بَود؟«. )ص  - »گفتنـد: عاقلـی »از آبـاد« رو
)289

»آباد« همچون »خراب« در همین عبارت، صفت است و موصوف می خواهد. موصوف آن از قلم كاتب 
افتاده و مباشران چاپ كتاب را نیز پروای آن نبوده است! این موصوف محذوف و نیز واژۀ »صحراِی« با 
»یـاء« نکـره هـم تواننـد بـود، چنان كه »مقصدی« نیز این گونه اسـت. پس عبارِت متن با تصوِر آن موصوف 
ی بـه صحرایـی خـراب نهـد، بی آنکـه مقصـدی  محـذوف، چنیـن می شـود: ... عاقلـی از ]شـهری[ آبـاد رو
معّین در دل او بود؟ البته منظور راقم حروف، این نیست كه موصوف محذوف )شهری( می بایست وارد 

متن می شد، بلکه مقصود این است كه بایست در حاشیه به این نقص اشاره می كردند.

ی  « من در دل تو قرار ِی من از بهرِ بِت من قربانی كنی تا من بدانم كه »بهرِ گر از جهِت دلدار - »چه شود ا
دارد«. )ص 293-292(

« است. « نخست است و واژۀ درست، »ِمهر « دوم تکراِر اشتباهِی »بهرِ معلوم است كه »بهرِ

- »آفـِت سـُیم آنکـه شـفقتی كـه نیمـۀ مسـلمانی اسـت، از دل »کـم« گرداَنـد كـه سـیران از رنـج گرسـنگان 
بی خبـر باشـند و از اینجـا بـود كـه یوسـف صدیـق ]...[ گفتـی كـه ترسـم كـه چـون گرسـنگی فرامـوش کنـم، 
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گرسنگان را نیز فراموش کنم«. )ص 302(

ِی مضمـوم( باشـد. كلمـات  م«)بـا كاف تـاز
ُ
ظاهـرًا بـه جـای واژۀ »كـم« )بـا كاف پارسـِی مفتـوح(، بایـد »گ

« و »فراموش« نیز مؤید این نظرند. »بی خبر

- »كاِر ما آراستِن َخمر و َزمر بَود در دروِن مردم و همچنین انواِع مالهی آن، صنج و نی و »بیشه««. )ص 
)322

ی از نـی كـه شـبانان نوازنـد« معنـی كـرده، ایـن مطلـب را نیـز  گرچـه واژۀ »بیشـه« را لغتنامـۀ دهخـدا »سـاز ا
افزوده است:  

رشیدی گفته به معنِی نی كه نوازند نیشه است نه بیشه و اصح آنست كه در خراسان نایی 
اسـت كـه اصـل آن از نـی اسـت و آنـرا نوازنـد و آنـرا بـه زبـان خـود، فیگـو گوینـد و مؤلـف گویـد 

همانا اصِل آن، نیچه است كه به نیشه شهرت دارد. )لغتنامۀ دهخدا، ذیِل »بیشه«(

( در معنـای موردبحـث مـا،  نکتـۀ دیگـر اینکـه در لغتنامـۀ دهخـدا ذیـِل »بیشـه« )بـا حـرف »بـاء« در آغـاز
هیـچ شـاهدی از متـون نظـم و نثـر نیامـده، بلکـه شـواهد ایـن معنـی ذیـِل »نیشـه«)با نـون( آمـده اسـت. و 
« كـه گفته انـد به زبان اهل خراسـان اسـت، نگارنده حدس می زنـد - و البته بر آن پای  امـا در بـاب »فیگـو
« باشـد كـه از جملـۀ معانـی آن، »منقـار مرغان« اسـت )لغتنامۀ  « تلفظـی از »پیغـو نمی فشـارد - كـه »فیگـو

« با »نیش« و »نیشه« بی ربطی نیست. و العلم عنداهلل. دهخدا( و »منقار

بنابرایـن در جملـۀ مـورد بحـث از قّصـۀ سـلیمان، هنـگام برخـورد بـا واژۀ »بیشـه«، از »نیشـه« نیـز در متن یا 
حاشیه نباید غفلت می شد.

كـردن رغبتـی صـادق بـود و قمـع اعـدای دیـن او را موافـق  - »بـدان كـه سـلیمان را - علیـه السـالم - در غزا
می نمـود و بـه سـبب آن همـواره دلـش »پاسـبان لیـک« نگـران بـودی و به هر طرف كه از اسـِب نیک نشـان 
، اسـبان نیک از نژاد اسـبان  یـان را بفرمـودی تـا آن را حاضـر كردندی و نیز او را از پدر دادنـدی، دیـوان و پر

عمالقه مانده بود«. )381(

گرچـه در مقدمـۀ ایـن مقالـه گفتیـم كـه تصحیـح نسـخه های منحصربه فـرد آسـان نیسـت، دسـت كم در  ا
اینجا آن مایه هم دشوار نبوده كه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دوستتشان در فرهنگستان زبان 
سباِن نیک«)به اسباِن نیک( را »پاسبان لیک« بخوانند! خاصه آنکه در ادامۀ عبارت، 

َ
و ادب فارسی، »ِبا

»اسب نیک« و »اسبان نیک« باز هم آمده است!

ی نمی بیند و آدمیزاد با عمر  - »غفلت آدمی نگر كه غرابی با عمر »اند ساله« از خرابی به آبادی رفتن رو
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كوتاه ]...[«. )389(

ِی« زاغـان بـه گوششـان نرسـیده  گـر مباشـران چـاپ ایـن متـن تـا كنـون سـخنی در بـاب »جـان دراز حتـی ا
باشـد، در همیـن متـن و در همیـن صفحـه، درسـت هفـت سـطر باالتـر از جملـۀ مـورد بحـث چنیـن آمده 
اسـت: »غراب گفت یا نبی اهلل، یک سـبب این اسـت و سـبب دوم آن اسـت كه چندین هزار سـال از عمر 

گذرانیدم ...«. بنابراین در ما نحن فیه نیز به جای »اند ساله« باید »اند هزارساله« باشد.

یـدگار عالـم خاتمـت عمـر همـه بـر سـعادت كناد و رحمت و مغفرت در حـِق کرامت؛ بمّنه و جوده  - »آفر
]...[«. )ص 422(

ی داشته اند، اما به بیراهه رفته اند! میان دو واژۀ »حِق« و »كرامت«، واژۀ »همه« جا  باز هم چراغی پیش رو
افتاده است. این كلمه )همه(، چنان كه می بینیم، در جملۀ قبل نیز آمده، اما آقایان نه به بی معنی بودن 

»حّقِ كرامت« توجه فرموده اند و نه به ذكر واژۀ »همه«، در جملۀ پیشین!

2. تصحیح ها و حدس ها
ی بسـیار از آنها نیز جای تأمل   در پاورقی های كتاب قّصۀ سـلیمان برخی افادات آمده اسـت كه شـمار
، حـدود بیسـت مـورد را اسـتخراج كـرده بـودم كـه چنـد مـورد را در اینجـا مطـرح  دارد. از آن مـوارد پرشـمار

می كنم:

ی زمین، نام زِد توست و اگرچه  - »]...[ آواز شنیدی كه خنک تو را ای پسر داود كه خالفِت آدم و ملِک رو
سلیمان از آن در جوال نشدی که او هنوز ولی بود نه نبی«. )ص 63(

در حاشـیه نوشـته اند: »جملۀ اخیر خالی از تشویشـی نیسـت«، )پایان حاشـیه( در حالی كه جملۀ مزبور 
بـرد،  گرچـه« زائـد بـه نظـر می رسـد، بایـد دانسـت كـه ایـن كار « در »و ا گـر حـرف »و هیـچ تشویشـی نـدارد و ا
گرچه« كه در این كتاب بارها به كار  « زائد نیست. حرف ربط مركِب »و ا ویژگِی سبکی است و حرف »و
گرچـه« )= هـر چند( اسـت. پس معنای جملۀ مورد بحث این اسـت: »هر چند«  رفتـه، بـه معنـی همـان »ا

[ فریب نمی خورد؛ زیرا او هنوز ولی بود و به پیامبری مبعوث نشده بود. سلیمان از آن ]آواز

ع( در حالت »والیـت« نیز  مقصـود اینکـه »ولـی« برخـالف نبـی ممکـن اسـت فریـب بخـورد، امـا سـلیمان)
فریب نمی خورد.

كـه از نایبـان خـود در  كردنـدی  كـه در فرمانبـرِی حـق آن  »آداِب خدمـِت پادشـاهان بداننـد، بایسـتی   -
ی چشم دارند«. )ص 64( فرمانبردار

در حاشیه نوشته اند كه »به نظر می رسد« در این عبارت، »آشفتگی باشد، یا عبارتی مثِل »آنان كه« از سرِ 
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 سطری افتاده باشد«. )پایان حاشیه(
ّ

سطر ساقط شده یا كال

گر عضو هیئت علمی دانشـگاه تهران و دوستشـان در فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی به جای كسـرۀ  ا
واژۀ »خدمـت«، »دو نقطـه« ):( در مقابـل آن نهـاده بودنـد، دیگـر الزم نبـود كـه این همـه افـادات بی وجـه 
بفرماینـد. در آن صـورت، عبـارت مذكـور چنیـن شـکلی بـه خـود می گرفـت: »آداِب خدمـت: پادشـاهان 
ی چشـم دارند«. البد  بداننـد بایسـتی كـه در فرمان بـرِی حـق، آن كردنـدی كـه از نایبـان خـود در فرمانبـردار
یافته اند كه معنای این جمله این اسـت كه پادشـاهان بدانند كه باید خدای را چنان اطاعت  كنون در ا

كنند كه انتظار دارند زیردستانشان آنان را اطاعت نمایند.

- »و سـلیمان ایشـان را منع می كرد و می گفت كه خلیفۀ خداسـت و مخالفت فرمان شـریعت »ُبَود« و از 
اشارت او چسبیدن سبِب عقوبت باشد«. )ص 78(

در حاشـیه دربـارۀ واژۀ »ُبـَود« نوشـته اند: »كـذا و ظاهـرًا بخشـی از عبـارت افتـاده اسـت. مثـاًل شـاید چنیـن 
بوده: »مخالفِت فرماِن او مخالفِت فرمان شریعت ُبَود««. )پایان حاشیه(

در ایـن بـاب، حـدِس آسـان تر ایـن اسـت كـه واژۀ »ُبـَود«، زائـد اسـت. در ایـن صـورت جملـۀ دوم از تعقیـد 
خواهد َرست و بدین صورت درخواهد آمد: ... و مخالفِت فرمان شریعت و از اشارِت او چسبیدن، سبِب 

عقوبت باشد.

ـت افتـاده بـود وَقـَدرش بـه غرامـِت آن، چـو »یاوه گیـان«، سـر و پـا برهنـه 
ّ
- »داود نبـی را در آن وقـت كـه آن زل

می دوانید ]...[«. )ص 87(

در حاشیه با نوشتن كلمۀ »كذا« در باب واژۀ »یاوه گیان« نشان داده اند كه واژۀ مذكور از نظر ایشان مورد 
«( در لغتنامۀ دهخدا  شک و تردید بوده است، در حالی كه »یاوگیان« )به همین شکل، بدوِن »هاء هوز

به معنای »گمراهان« آمده و شواهد آن نیز یک مدخل باالتر ذیِل »یاوگی« ذكر شده است.

یـدگار عالـم، خطبـۀ جاللـِت بنـده]ای[ یـاد كنـد كـه بـر زیردسـتی خشـم »نداَنـد«، از كـرم كـی  - »چـون آفر
. در  روا دارد كـه بـر بنـدگان مومـن ]...[ خشـم راَنـد؟ ]...[. در خشم شـدن دیگـر اسـت و خشـم راندن دیگـر

ی ُبَود«. )ص 97( ی نیست، اما خشم راندن اختیار خشم شدن اختیار

: نراَند«، )پایان حاشـیه( اما با وجودی كه در ادامۀ عبارت، 
ً
در حاشـیه در باِب »نداَند« نوشـته اند: »ظاهرا

»خشم راندن« دو بار و »خشم راَند« یک باِر دیگر آمده، قید »ظاهرًا« وجهی نداشته است و ضبِط »خشم 
نراَند« قطعی است.

- »الهـی، بـه فضـِل خـود مـرا از اهـواِل قیامـت سـالمت ده و بـه لطـِف »خـودم« از عقوبـِت آن جهـان امـان 
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فرست«. )ص 121(

در حاشیه در باِب واژۀ »خودم« نوشته اند: »كذا؛ شاید: خود مرا«. )پایان حاشیه(

! یعنـی یـک عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران بـا یکـی از اهالـِی فرهنگسـتان زبـان و ادب  كبـر اهلل ا
، »به لطِف خودم« نیز  گر عقلشان را سر هم كنند، باز هم متوجه نمی شوند كه در جملۀ مزبور فارسی)!( ا

یعنی »به لطِف خود، مرا«؟!

- »یا نبی اهلل، بدان كه در عنفوان عمر و »شروِع« جوانی من نیز جامۀ رعنایان پوشیدمی«. )ص 138(

در حاشـیه در بـاب واژۀ »شـروع« نوشـته اند: »اصـل: شـرح«. )پایـان حاشـیه( می بینیم كه ضبـط متن را به 
واژۀ »شروع« تحریف فرموده اند و این تحریف، بی تردید از این رو بوده كه نه عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهـران و نـه دوسـت فرهنگستانی شـان تـا كنـون واژۀ »َشـرخ« بـا »خـاء« معجمـه، در اینجـا بـه معنـای »اوِل 
« )لغتنامۀ دهخدا( و نیز تعبیرِ »َشرِخ شباب« به سمِع مباركشان نرسیده است! طوبی لهم  جوانی و امر

و ُحسُن مآب!

- »و هو علی كل شی ٍء قدیر واهّلل اعلم«. )ص 165(

بـاز هـم در متـن، دخلـی بی وجـه  امـا  )پایـان حاشـیه(  اعلـم«،  یـرواه  قـد  »اصـل:  نوشـته اند:  در حاشـیه 
نموده انـد؛ زیـرا ضبـط متـن درسـت بـوده اسـت. بـا ایـن توضیـح كـه همچنان كـه امـروز برخـی واژۀ »اهلل« را 
احتیاطـا »ا...« می نویسـند، كاتبـان كهـن نیـز نظیـر همیـن كار را انجام می داده و كلمـۀ »اهّلل« را به صورت 
»اه / اّه« می نوشته اند. شواهدی چند از این كاربرد را از جمله می توان در كتاب ارجمند رسائل العشاق 
و وسـائل المشـتاق6 كه چندی پیش جناب جواد بشـری چاپ عکسـی آن را ارائه كرد و سـعیش مشـکور 
بـاد، در صفحـات 31، 79، 84، 128، 182 )َرِحَمـُه اّه( و 55 )انشـا اّه( دیـد. بنـا بـر ایـن مقدمـات، ضبـط 
عبـارت مـورد بحـث نیـز بـا رعایت فاصلۀ درسـت میـان كلمات چنین بوده: و هو علی كّلِ َشـی ٍء قدیر و 

ُدُرسنا« نداشته است. ی به »َشـَ اّه ]= و اهلل[ اعلم؛ و نیاز

- »مفّسران بر آنند كه درخت انگور بود؛ عجب درختی بود كه میوۀ او آدم را از بهشت به درآورد و آدمیان 
را به دوزخ می َبَرد«. )ص 292(

« از متن  كی از اینکه قبل از »آدمیان را« »ظاهرًا عبارتی مانند »شـراب او در حاشـیه مطلبی نوشـته اند حا
افتـاده اسـت«،)پایان حاشـیه( امـا چـه می تـوان كـرد كه این حاشـیه نیز راهی به دهی نیسـت! مگر ضبط 
متن به همان صورتی كه بوده، چه عیبی داشـته اسـت؟! می گوید: عجب درختی بود كه میوۀ او )یعنی 

یس شمارۀ 3005 در کتابخانۀ َالمالی ترکیه، کتابت 685ق(؛ به کوشش  6 . رسائل العشاق و وسائل المشتاق )نسخه برگردان دست نو
، با همکاری انتشارات سخن، چاپ اّول، تهران، بهار 1399. جواد بشری؛ انتشارات دکتر محمود افشار
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، آنگاه كه شراب گردد[ آدمیان را به دوزخ می َبَرد. ( آدم را از بهشت به درآورد و ]همین انگور انگور

ی داد و به امیِد آن كه مگر با وی توّدد می نمود«. )همان( - »آن بت به و

در حاشیه آورده اند: »كذا، ظاهرًا باید وجهی التزامی از فعل بیاید«. )پایان حاشیه(

كـه ایـن مایـه عالقـه بـه افـزودن عباراتـی بـه جای جـای متـن  كتـاب  كـه مباشـران چـاپ  عجیـب اسـت 
« عبارتی افتاده و در این عبارِت افتاده  داشته اند، در اینجا التفات نفرموده اند كه گویا پس از واژۀ »مگر
بوده كه »وجهی التزامی« به كار رفته بوده است! می توان تصور كرد كه عبارت متن همراه با جملۀ فرضِی 

محذوف، چیزی در این حدود بوده است:

ی توّدد می نمود«. »... به امید آن كه مگر ]مسلمان شود[ با و

ی جز مشاهده  و عبارت بعدِی متن نیز مؤّید این حدس تواند بود، آنجا كه می گوید: »... سلیمان را از و
و مکالمه حّظی نبود و آن هم از بهِر دعوت کردن به اسالم«.

- »به پیمبرِ آن عهد وحی آمد از حق كه این ظالم را بگو كه من تو را در میاِن بندگاِن خود نیابت دادم تا 
ی یا تو روز را »واقِف« شکار و شراب كنی  یاِد ستم رسیدگان از حضرِت من دور دار »تشنیِع« مظلومان و فر

و شب را موسم عشرت و خواب گردانی؟«. )ص 400(

در حاشـیه در بـاب »تشـنیع« نوشـته اند: »اصـل: تشـفیع« )پایـان حاشـیه( و ظاهـرًا ضبـط متـن )تشـفیع( 
کسـی بـدادن«. )لغتنامـۀ  ی بـه تضییـِع آن نبـوده اسـت. »تشـفیع« یعنـی »شـفاعِت  درسـت بـوده و نیـاز
دهخـدا( پـس معنـای عبـارت ایـن اسـت كـه: ... بـه ایـن پادشـاه ظالـم بگـو آیـا مـن تـو را در میـان بندگانـم 
جانشـین خـود كـردم تـا بـه نیابـت از مـن شـفاعت مظلومـان كنی و فریادرسشـان باشـی و رسـیدگی به این 

امور را از بارگاه من دور كنی، یا مشغول شکار و عیش و عشرت گردی؟!

همچنین در حاشیه در باب واژۀ »واقف« با قیِد »کذا« به درستی تردید كرده اند، اما گام بعدی این بوده 
كه حدس بزنند واژۀ مورد نظر »وقف« بوده است، یعنی جمله چنین شکلی داشته: »... یا تو روز را وقِف 

شکار و شراب كنی ...؟«.

3. کتابی بدون فهرست منابع
 از عجایـب كتـاب قّصـۀ سـلیمان ایـن اسـت كـه فهرسـت منابـع و مآخذ نـدارد! در واقع ماجـرا از این قرار 
است كه دو تن از اهل »علم« و »فرهنگ« متنی از حدود قرن هفتم هجری را به چاپ حروفی رسانده اند 
و بـر ایـن كار نـام »تصحیـح و تحقیـق« نهاده انـد و البـد چـون یکـی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران 
و دیگـری از اهالـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بوده انـد، در ایـن »تصحیـح و تحقیـق« خویشـتن را 
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ی  از مراجعـه بـه هـر كتـاب و مقالـه ای مسـتغنی یافتـه و در برسـاختن ایـن كتـاب، چشـم بـر هـر مسـطور
بسـته اند. البتـه در اینجـا بایـد افـزود كـه در ایـن چـاپ حروفـی زحمـت  كشـیده اند و در بخـش »فهرسـت 
اشعار فارسی« مشخصات بیست وهشت كتاب را در حاشیۀ صفحات آورده و اشعار را بدان ها ارجاع 

داده اند!

فرجام سخن
كـه   آنچـه در ایـن مقالـه آوردیـم، اندكـی بـود از بی سـامانی های پرشـماِر راه یافتـه در ایـن متـن ارجمنـد 
بـرای پرهیـز از اطالـۀ كالم بـه ذكـر همیـن مـوارد بسـنده كردیـم. هـم بدیـن خاطـر از سـخن گفتن در بـاب 
فهرسـت های نه گانـۀ كتـاب چشـم پوشـیدیم و خـدای را سـپاس كـه قصۀ سـلیمان از بنـِد »تعلیقات« نیز 
ی كـه شایسـتگِی قابـل توجهـی برای »تصحیـِح« متون  آزاد بـود و كار را آسـان كـرد! بایـد امیـدوار بـود تـا روز
نیافته ایم، شـهوِت تصحیح را كه حاصلی جز ویران كردِن نفایِس متوِن عتیق ندارد، به تیِغ تقوا در نفِس 

ی تمهیداتی دیگر بیندیشیم. خویش نابود گردانیم و برای كسب رتبه ها و امتیازهای ادار


