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چکیده: احسن القصص، ترجمهء فارسِی کتابی است در 
باب حضرت یوسف )ع(. این متن کهن فارسی،  که متعلق 
به پایان قرن5 یا آغاز قرن 6ق است، اخیرا به چاپ رسیده، اما 
متاسفانه کاستیبهایی قابل توجه بدان راه یافته است.در این 

مقاله برآنیم تا پاره ای از آن کاستیبها را نشان دهیم.

اسرارالموّده،  فی  بحرالمحبه  القصص،  احسن  کلیدواژه: 
تفسیر، قصه، حضرت یوسف)ع(، تصحیح

| فرزاد ضیایی حبیب آبادی

نگاهی به تصحیح 
احسن القصص



A Look at the Edition of Aḥsan al-Qaṣaṣ
Farzad Ziaei Habibabadi
Abstract : Aḥsan Al-Qaṣaṣ is a Persian transla-
tion of a book about Prophet Yusuf (AS). This 
ancient Persian text, which belongs to the end 
of the 5th century or the beginning of the 6th 
century AH, has been published recently, but 
unfortunately, it has significant shortcomings. 
In this article, we will try to show some of 
those shortcomings.
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 نظرة عى تصحيح أحسن القصص
زاد ضيايئ حبيب آبادي فر

اخلالصـة: أحسـن القصـص هـو الترمجة الفارسـّية لكتـاب عن النّي 
مي   طباعة هذا النّص الفاريس القد

ً
يوسف علیه السالم. وقد مّت أخیرا

خيه إىل هناية القرن اخلامس أو بداية القرن السادس  الذي يعود تار
اهلجـري. لكـّن الـذي يؤسـف لـه أّن هنـاك بعـض االشـتباهات قـد 

يقها إلیه. وجدت طر
ويف هذه املقالة يعمل الكاتب عى تأشیر بعض هذه االشتباهات.
املفـردات األساسـّية: أحسـن القصـص، حبـر املحّبـة يف أسـرار املـوّدة، 

، القّصة، النّي يوسف علیه السالم، التصحیح. التفسیر
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ع( نـام کتابی اسـت که اخیرا توسـط آقای علـی نویدی مالطی  احسـن القصص، قّصـۀ حضـرت یوسـف)
تصحیح شـده و در زمسـتان 1399 خورشـیدی از سـوی انتشـارات دکتر محمود افشـار به چاپ رسـیده 
اسـت.این اثـر کـه بـه خامـۀ مترجمی ناشـناس در اواخر سـدۀ پنجم یا اوایل سـدۀ ششـم هجـری قمری به 
پارسـی گردانـده شـده، از نفایـس متـون نثـر بـه شـمار مـی آیـد و بـه لحـاظ اختصاصـات سـبکی و زبانـی و 
لغوی، متنی بسیار ارجمند است.کهنگی نثر کتاب چندان بر شیرینی آن افزوده که خواننده را به اتماِم 
ـع مـی نمایـد و چنـان مـی کند که به سـختی مـی توان کتاب را فروبسـت. با این همه، 

َ
هرچـه زودتـرِ آن، مول

ی واژه یا جمله ای مکث  گزیر اسـت بـر رو ، خواننده نا در مواضعـی از ایـن یـادگار دلکـش قـرون و اعصـار
و تامـل نمایـد، زیـرا مصحـح محتـرم، احسـن القصـص را بـر اسـاس نسـخه ای منحصـر بـه فـرد تصحیـح 
ی اسـت. بنا بر این،  ّی و صعب کار نموده اند و چنان که می دانیم، تصحیح متون تک نسـخه ای، کار
در اثنای حال ها که هنگام خواندن قصه بر من رفت، مطالبی را در حواشی برخی صفحات یادداشت 
نمـودم کـه در ایـن مقالـه بـه مصحـح گرامـی و سـایر خواننـدگان عزیـز تقدیـم مـی نمایـم؛ باشـد کـه در نـزد 

سخن سنجان مقبول افتد و کتاب را اندکی پیراسته تر کند.

1( پیشگفتار و مقدمه
گرچـه سـخن اصلـی مـا در بـاب متـن کتـاب اسـت، امـا در پیشـگفتار و مقدمـه هـم مـواردی هسـت کـه  ا

ی می نماید: درخور یادآور
ـ در همـان ابتـدای پیشـگفتار نوشـته انـد: »شناسـایی هـر دسـت نویس مرتبط بـا ایران]...[ بـه منزلۀ گامی 

است در جهت تکمیل پازل فرهنگی و تمدنی ایران«)ص هفده(.

گر به جای »پازل« از واژه ای همچون »زنجیره« استفاده می شد، مناسب تر بود، خاصه آن که  به گمانم ا
یج زبان فارسی، هدف اساسی بنیاد موقوفات دکتر افشار بوده است. تعمیم و ترو

ع( اسـت،  بـه داسـتانی مثـل یوسـف و  یـه کـه مختـص عـزای امـام حسـین ) ـ نوشـته انـد: »]...[ عنـوان تعز
.) زلیخا نیز تسّری می یابد«)ص بیست و دو

استاد روانشاد ابوالحسن نجفی چند دهه پیش ازین در کتاب »غلط ننویسیم«1 خاطرنشان نموده بودند 
کـه »تسـّری در عربـی بـه معنـای خـود را شـجاع نشـان دادن یا ابراز شـجاعت کردن اسـت، ولی در فارسـی 
در چنـد دهـۀ اخیـر آن را »بـه غلـط« بـه معنـای سـرایت دادن یـا سـرایت کردن بـه کار می برند. بهتر اسـت 
از اسـتعمال آن پرهیـز شـود«)ص 106(؛ بـا ایـن همـه، فرهنـگ بـزرگ سـخن آن را بـه همـان معانـی غلـط به 
ثبت آورده و نویسندۀ محترم مقدمۀ احسن القصص نیز البد اعتقادی به سخن شادروان نجفی ندارند.

ـ نوشته اند: »]...[ از عجایب این که اغلب این شعرها فقط منحصرا در همین کتاب آمده اند«)ص چهل(.

یسیم)فرهنگ دشواری های زبان فارسی(، ابوالحسن نجفی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم، تهران، 1373. 1. غلط ننو
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پیداسـت که توالی دو قیِد »فقط« و »منحصرا«، حشـو اسـت. تا در قید این قیودیم، به دو مورد دیگر نیز 
اشاره کنیم:

ـ نوشـته انـد: »سـجع های داخـل کتـاب تقریبـا تمامـا برگرفتـه از صـورت عربـی کتـاب اسـت«)ص چهل و 
شش(.

قطـع نظـر از اینکـه واژۀ »داخـِل«، بکلـی زایـد و احتمـاال مربـوط به لهجـۀ مصحح گرامی اسـت، در این جا 
نیـز پیاپـی شـدن دو قیـِد »تقریبـا« و »تمامـا«، مخـّل فصاحـت اسـت. بایسـت مـی نوشـتند: تقریبـا تمـام 

. ... سجع های کتاب، برگرفته از

ی برای او قایل نمی شدند و اصطالحا اصال آدم حسابش نمی کردند«)ص  ـ باز نوشته اند: »شان و قدر
.)430-1

بهتر بود می نوشتند: ... به اصطالح، اصال ... .
 ـ در بخش مربوط به ویژگی های رسم الخطی دستنویس احسن القصص، آورده اند: »کلمۀ مختوم به هاء 
غیرملفـوظ بـه هنـگام اتصـال به هاء جمع حذف می شـود: ذّرهـا، خزانها، میوها، بسلسـلها«)ص پنجاه و 

شش(.
در این جـا نیـز سـهوالقلمی واقـع شـده. آنچـه در ایـن گونـه مـوارد حـذف می شـود، »کلمـۀ« مختـوم بـه هـاء 

غیرملفوظ نیست، بلکه خوِد هاء غیرملفوظ است.

ـ ذیـل عنـوان »کلمـات مشـکول« آورده انـد: »بـاء حرف اضافه به صورت مفتوح ]آمـده[: َبُبزرگی، َبُبن چاه، 
َبوادی کنعان«)ص شصت(.

بایـد توجـه داشـت کـه ایـن بـاء، اساسـا در آن روزگار مفتـوح بوده و هنـوز هم در بعض لهجه های فارسـی، 
مفتوح است.

ـ در بخـش مربـوط بـه ویژگی هـای نحـوی و نثـر کتـاب نوشـته اند: »حذف بر خالف قاعده: این چه سـالم 
است و تحیت که شما کردید و چرا سجود نکردید چنان که دیگران؟«)ص یکصد و بیست و پنج(.

ظاهرا حذف به قرینۀ معنوی است، نه به خالف قاعده.

2( یاء نکره
ی هـاء  در بـاب یـاء نکـره در دسـتنویس احسـن القصص، نوشـته انـد: »در بیشـتر مـوارد بـه صـورت »ء« رو
ی هاء  غیرملفـوظ، بـه نشـان یـاء نکـره آمـده اسـت: بـد بندۀ ]= بنـده ای[ بودی مـرا ]...[ و گاه بـدون »ء« رو
غیرملفوظ: نبشته)= نبشته ای(]...[«)ص پنجاه و شش(؛ و در آخرین سطور مقدمه، در باب رسم الخط 
یادی« منطبق بر  کتاب آورده اند: »رسـم الخطی که برای چاپ احسـن القصص انتخاب شـده، »تا حد ز
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اصل دست نویس است ]...[«)ص یکصد و سی و یک(.

یـادی«، چقـدر  امـا اشـکال کار این جاسـت کـه معلـوم نیسـت »تـا حـد ز
ی از  کـدام اسـت. بسـیار کتـاب، دقیقـا  اسـت و مصادیـق آن در متـن 
»یا«های نکره در این کتاب مطابق رسـم الخط قدیم اسـت که می تواند 
موجـب گمراهـی و غلط خوانـی خوانندگان ناآشـنا گـردد. از جملۀ موارد 
، نمونه های زیر یادکردنی است که به نظر می رسد مصحح می  پرشمار
بایسـت به منظور پیشـگیری از اشـتباه، در همۀ موارد، یاء نکره را دروِن 

] [ قرار می دادند:
در قبـه ]ای[ سـبز و جامـه ]ای[ ابریشـمین)ص5، س12(؛ بـر باالیـ]ــی[ 
رفـت)ص69،س50(؛ جایـزه]ای[ َسـنی )ص74،س20(؛ تـرا بجایـ]ــی[ 
از  نیکـو خدایـ]ــی[ اسـت)ص143، س3(؛  آرم)ص142، س 6(؛  فـرود 
نیکـوء ] = نیکویـی[ که بود)ص149، س2(؛ ردایـ]ــی[ بزربافته)ص183، 

س4(؛ و واژه هایی دیگر در این صفحات: ص215، س22؛ ص230، س17؛ ص232، س20؛ ص235، 
. س11؛ ص245، س21؛ ص262، س20؛ ص279، س3؛ ص283، س11؛ ص303 و ص303،س آخر

البتـه در بـاب برخـی از ایـن »یا«هـای نکـره در تعلیقـات )مثـال در صفحـات 357، 367، 421، 428( 
کـه  ، همـان اسـت  گونـه توضیحـات نیسـت و روش دقیق تـر توضیـح داده انـد، امـا تعلیقـات، جـای ایـن 

گفتیم.

3( غلط خوانی
به نظر می رسد مصحح گرامی در معدود مواضعی نیز در خواندن نسخه، مصیب نبوده اند:

رده اند: »ان الحسنات یذهبن السیئات. »بعضی« قرآن خواندن محو کند از نامۀ اعمال  ـ آو
مومنان، عصیان  و نسیان« )ص6(.

ظاهرا به جای »بعضی«، واژۀ »یعنی« باید باشد.

گر در آفاق نخیل و اشجار است، در نفوس شعور و اطفار )؟( است«)ص7(. ـ »ا

« عالمـت سـوال نهـاده انـد و حـق هـم بـا ایشـان اسـت، زیـرا واژۀ مزبور معنایی نـدارد. به  در مقابـل واژۀ »اطفـار
« نیز جمع َشعر به معنای موی است. «، جمِع ُظفر و ُظُفر به معنای ناخن، باشد. »شعور جای آن باید »اظفار

یـد و بالیـی بـر سـرش بیایـد؛ مـن از اندوه او  ـ  یعقـوب بـه بـرادران یوسـف می گویـد می ترسـم او را بـا خـود ببر
یاحین بیند تا دل او خوش  بمیرم و شما رسوای عالم شوید، وگرنه »من خود خواهم که او صحرا و کوه و ر
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گر از این نمی اندیشی ِبه ُبدی«)ص38(. شود. ا

پایـان  از  »د«  حـرف  جای هـا  ی  بسـیار در  کـه  اسـت  ایـن  احسـن القصص  سـبکی  ویژگی هـای  از  یکـی 
کنـون گمـان راقـم حـروف ایـن  (. ا .ک: ص یکصـد و بیسـت و چهـار فعل هـای جمـع حـذف می شـود )ر
اسـت که اوال به جای »ِبه ُبدی«، »به بری«) = ِببری( بوده وثانیا بر اسـاس همان ویژگی سـبکی، در هر دو 
گـر از این  فعـِل »نمی اندیشـی« و »ببـری«، داِل شناسـه افتـاده اسـت، یعنـی جملـه در اصـل چنیـن بـوده: ا

نمی اندیشید، ِبَبرید.

4( ضبط های نادرست یا مشکوک
چنان کـه در مقدمـه گفتیـم، مصحـح ارجمــند، ایـن متـن را بـر اسـاس نسـخۀ منــحصر بـه فــرد تصحیــح 
ی قابـل تامـل از آب  نمـوده انـد و همیـن امـر سـبب شـده کـه در مواضـع متعـدد، ضبط هـا نادرسـت یـا بـار

درآید. در این جا به چند مورد اشاره می کنیم:

ـ »و این قصۀ یوسف را احسن خواند زیرا که هر شرطی که قصه را بباید تا نیکوتر بود در این قصه هست 
، عاشـق و معشـوق، حـب و بغـض، اندوه و شـادی، بندگی و  ، و غنـا و فقـر

ّ
از قربـت و وصلـت، و عـّز و ذل

آزادی، امیری و اسیری، غالمی و شاهی«)ص10(.

در این عبارت به جای »قربت« )با قاف( باید »غربت« )با غین( باشد. دیگر زوج های متضاد جمله نیز 
موید همین معناست.

نوبـت  بـه  را  و هـر یکـی  گرفتنـد  کنـار  نیـز در  را  و یوسـف  ببوسـیدند  پـدر  و سـر  کردنـد  »ایشـان سـالم  ـ 
می بوسیدند«)ص35(.

« را به نوبت می بوسیدند. ظاهرا جملۀ پایانی باید چنین باشد: و هر یکی »او

ـ »میان من و تو جدایی کردند و بی من تو را بشب خواب نمی ُبرد و بروز آرام نگیرد«)ص67(.

ینـۀ فعـِل »نگیـرد«، فعـل قبلـی نیـز باید »نمی َبـَرد« به صیغۀ مضارع باشـد، اما این »نمی َبـَرد« را کاتب  بـه قر
»نمی ُبـَرد« بـر زبـان و قلـم می رانـده. اتفاقـا مصحـح، همیـن مـورد را در صفحۀ پنجاه و نه مقدمـه به عنوان 

« افتاده است. ی حرف »ر تلفظ های خاص ذکر کرده اند. اما در متن کتاب، در این جا فتحه ای از رو

ـ »اژدهایـی عظیـم بیامـد و در گـردن آن سـیاه کـه یوسـف را زده بـود به پیچیـد و گلـوش بیفشـرد چنـان کـه 
جانش از تن جدا خواست شدن. کاروانیان »چنان« دیدند امید از جان خود برگرفتند]...[«)ص101(.

ک می نماید. برای رفع این نقیصه، ظاهرا باید به یکی ازین  ، عیب نا می بینیم که جملۀ پایانی بدین نحو
دو احتمال قایل گشت: یا »چنان«، رسم الخطی از »چون آن« است که دست  کم الزم می نموده مصحح 
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در تعلیقـات بدیـن احتمـال اشـاره نماینـد، و یا واژۀ »چـون« پس از »کاروانیان« از قلم افتاده، یعنی جمله 
در اصل چنین بوده است: کاروانیان چون چنان دیدند... .

با نام، دلت به صلــــــــح و با ننگ به جنگـ ای بر ســــــــر نام و ننگ خــــــــود کرده درنگ

کوی خرابات نه نام اســــــــت و نه ننگ»آن« نام تو ننگ شــــــــد چه داری دل تنگ  در 

)ص113(

( باشد. گر « )= ا در آغاز بیت دوم به جای »آن«، ظاهرا باید »ار

ـ »مرا غایب گردانیده اند از نزد پدرم، یعقوب، و به غریبی افکنده است و مرا بنده می خوانند«)ص127(.

به قرینۀ دو فعل »گردانیده اند« و »می خوانند«، به جای »افکنده است« نیز گویا باید »افکنده اند« باشد.

ـ »خنک تو میوه! که دست یوسف به تو رسیده است و چشم یوسف تو را دید«)ص146(.

فعل پایان جمله باید به صورت ماضی نقلی)دیده( ضبط می شد تا با »رسیده« سجع بسازد.

ـ »این رنج و محنت می کشم و مال که بذل می کنم مقصود همه اوست«)ص157(.

ظاهرا پس از واژۀ »محنت«، حرف ربط »که« از قلم کاتب افتاده و مصحح نیز التفاتی نداشته اند.

ی،  ع( را بـه خلـوت می خوانـد، بـرای ترغیـب و کـه زلیخـا، هرهفت کـرده، حضـرت یوسـف ) ـ هنگامـی 
ینت نیاراستم و آن شِب نخستین که مرا عروس می کردند  ، من خود را بدین ز می گوید: »هرگز از بهر عزیز

هم چنین بیاراستند«)ص160(.

 این جا زلیخا در پِی مّنت نهادن بر یوسف و اغوای اوست و می خواهد بگوید من امشب چنان خود را 
، برای شـوهرم نیاراسـته ام. بنابراین فعل پایان  ، حتی در شـب زفاف نیز برای تو آراسـته ام که در تمام عمر

جمله نیز باید به صورت منفی )نیاراستند( باشد.
«)ص161(. ی را بیازار ـ »به خدای تو چنان که تو صفت می کنی رحیم است،این یک بار گنه کن و و

ـ  »که«  در این جـا نیـز یـک حـرف ربـِط »کـه« از قلـم افتـاده اسـت. جملـه بایـد این گونه باشـد: به خدای تـو
چنان که تو صفت می کنی رحیم است ـ این یک بار گنه کن ... .

ید بافته از خزانه غایب شـد. چون درسـت بکرد غالم بدزدیده  ی آن خزینه دار پیرهنی به مروار ـ »پس روز
بود«)ص193(.

ک اسـت و بـدون دسـترس داشـتن بـه نسـخه، نظـری قاطع  در ایـن عبـارت، نحـو جملـۀ نخسـت عیب نـا
ی آن  «، حـرِف »را« افتـاده اسـت: پـس روز ینـه دار گمـان می بـرم پـس از »خز نمی تـوان داد؛ بـا ایـن همـه، 
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ید بافته از خزانه غایب شد. خزینه دار ]را[ پیرهنی به مروار

ی بر گردنش 
ّ
ی پوشـید و غل ـ »چون زلیخا نومید شـد آن جامه ها از یوسـف بیرون کرد و پشـمینه ای در و

نهاد و قیدی گران بر پای یوسف بست و بر خری فرمود نشاند«)ص195(.

جملۀ پایانی باید این گونه باشد: بر خری فرمود »نشاندن«.

گـر حیلتی کند و یوسـف را از زنـدان بیرون  ـ »پـس خامـوش گشـت و سـخِن یوسـف نگفـت و ترسـید کـه ا
گـر یوسـف را  آرد، مـردم او را در زبـان گیرنـد و غیبـت کننـد و عزیـز او را متهـم دارد. و نیـز اندیشـه کـرد کـه ا

یادت شود و بی قرار گردد«)صص203(. بیرون »آرم« عشقش ]یعنی عشق خود زلیخا به یوسف[ باز ز

ظاهرا به جای »بیرون آرم« باید »بیرون آرد« باشد، چنان که در عبارت پیشین نیز همین است.

کـه خمـر می فشـردم. و بدیـن معنـی انگـور  ـ »ِاّنـی َارانـی َاعِصـُر َخمـرًا. سـاقی گفـت مـن دیـدم در خـواب 
خواسـت ولکـن »بثانـی« حـال از صفتـی به صفـت دیگر بگردد، بدان صفـت دوم بازخوانند و روا دارند و 

مانند این بسیار است و بنزدیک اهل لغت این معنی ظاهرست«)ص206(.

مقصود از »بثانی« را درنیافتم. احتماال واژۀ دیگری بوده است.

یـد: بـا مـن »بیاییـد« در ایـن  ـ »چـون اهـل زنـدان مسـلمان شـدند یوسـف ایشـان را گفـت کـدام دوسـتر دار
زندان یا بیرون شوید و هرکس به خانۀ خویش شوید؟«)ص211(.

ی نیز یوسف از آنان  باید توجه داشت که »اهل زندان« ـ از جمله یوسف ـ »دروِن« زندانند و از همین رو
مـی پرسـد: »... یـا بیـرون شـوید؟«. بنابرایـن، بـه جـای »بیاییـد« )ازمصـدِر آمـدن( ظاهـرا بایـد »بپاییـد« )از 
مصدِر پاییدن = ماندن( باشـد، یعنی یوسـف از زندانیان می پرسـد: با من در زندان »می مانید« یا بیرون 

ید؟ می رو

 » ی و بـاز بحرمـت و حشـمت خویـش رسـی مـرا بنزدیـک ملـک یـاد آور و »قصـه و ـ »چـون پیـش َملـک رو
مظلومی من او را معلوم گردان«)ص212(.

ظاهرا به جای »قصه و مظلومی« باید »قصۀ مظلومی« باشد.

ی بخفتی شـیطان  ، عّنین بود. بزنان نتوانسـتی رسـیدن. و نیز هرگاه که با و ، قظیفر ـ ]زلیخا[ »گفت: عزیز
بیامدی و میان ایشان بخفتی تا او به من نرسیدی«)ص243-4(. 

ی، ایشان، من«، هماهنگی وجود ندارد و جمله گرفتار تعقید شده است. در جملۀ دوم میان ضمایرِ »و
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ـ »و چـون مهمانـان را غلـه دادی و »بـرگ حویـج«، چـون بـاز بانبـار شـدی یا بحویج خانـه، هم بر آن صفت 
یافتی، که هیچ کم نشده بودی از کرامت و معجزت یوسف ]...[«)ص247(.

در تعلیقات در باب »برگ حویج« نوشته اند: »حویج: مطلق ارزاق و حبوبات و لوازم مطبخ اندک اندک 
 ، ( درآمده اسـت )محمد بـن منور بـه صـورت حویـج )هویـج( محـدود شـده اسـت و بـه مفهـوم زردک )گـزر

.»]...[ )565/2 :1386

کرده انـد، دربـارۀ »حوایـج« اسـت، نـه حویـج. ثانیـا در  کـه از تعلیقـات اسـرارالتوحید نقـل  اوال توضیحـی 
جملـۀ مـورد بحـث، ضبـط درسـت، ظاهـرا »برگ و حویج«، با واو عطف و از بـاب ترادف، هر دو به معنی 
ی  گفته نماند که یکی از ویژگی های این دسـت نویس، حذف واو عطف در بسـیار »مایحتاج« اسـت. نا
جای هـا بـوده و مصحـح نیـز در مقدمـه )ص یکصـد و بیسـت و هشـت( بـدان اشـاره کرده انـد. مـا نیـز در 
سـطور آینـده در ایـن بـاب سـخن خواهیـم گفـت. در این جـا فقـط اشـاره می کنیـم که چـون در جملۀ مورد 
بحـث، »بـرِگ حویـج« در کنـار »غلـه«،  ممکـن اسـت موهم »بـرِگ هویج« گردد، اظهـار و اثبات واو عطف 

در میان این دو واژه، از واجبات است.

ـ »چون از هر دو جانب اندیشـه ها راسـت شـد و قحط و تنگی فرزندان یعقوب را »بشـتافت« و بی طاقت 
گردانید، جمله برخاستند و بنزد پدر شدند ]...[«)ص249(.

در تعلیقات )ص438( در باب »بشتافت« نوشته اند: »قحطی به سرعت به فرزندان یعقوب روی آورد یا 
یخ بیهقی را شـاهد آورده اند: »خشـمی و دلتنگی یی  هجوم آورد«. سـپس برا ی این معنا جمله ای از تار

سوی من شتافت چنانکه َخوی از من بشد«. 

اما گمان من این است که فعِل جملۀ مورد بحث ما، »بتافت« باید باشد: قحط و تنگی فرزندان یعقوب 
را »بتافـت«. در این جـا، »تافتـن« بـه معنـای »آزرده و مکـدر شـدن ]/ کـردن[« اسـت، ماننـد ایـن بیـت کـه 

لغتنامۀ دهخدا ذیل همین معنی آورده است:

»متاب« گفتــــــــا ز بهر تــــــــاب تــــــــو دارم چنین بتابگفتم متاب زلف و مرا ای پســــــــر 

ـ »هر روز به سر راه رود و آنجا بنشیند و از گذرندگان خبرت می پرسد و از اثرت بر می رسد« )ص275(.

باز هم گمان دارم که با توجه به سـجع  های قبل و بعد از این عبارت، به جــای »برمی رسـد«، »می ِبِرسـد« 
بـوده تـا ضمـن آهنگین تـر شـدن، بـا »می ُپرسـد« نیز جناس خـط ایجاد نمایـد. یکی از معانی »برسـیدن«، 

»تفتیش کردن، بررسی  کردن،تحقیق کردن« است )لغتنامة دهخدا(.

ـ » ]...[ من عفو کردم و چون من عفو کرده باشم که خصم ام خدای تعالی شما نیز بیامرزد«)ص297(.
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« مقـدم و موخـر آمـده و پایـان جمله باید چنین بوده باشـد: خدای تعالی »نیز شـما«  ظاهـرا »شـما« و »نیـز
]را[ بیامرزد.

ـ »و علما را درین سخن بسیار است که چرا برادران، یوسف را گفتند خطا کردیم، یوسف گفت ال َتثریَب 
علیکُم الیوم؛ در سـاعت عفو کرد و یعقوب بتسـویف افکند.بعضی گفتند: یوسـف جوان بود و یعقوب 

« از آِن پیران بَود«)ص301(. یکتر پیر و دِل جوانان »تار

« اسـت: ... و دل جوانـان  یکتـر «، دقیقـا برخـالف مقصـوِد کالم اسـت! ضبـط درسـت، »بار یکتـر واژٔه »تار
یک« به معنای »نازک« است )لغتنامة دهخدا(. در تاج القصص  « از آِن پیران بَود. در اینجا »بار یکتر »بار
ی جفا  چنیـن آمـده: » ]...[ و چـون شـفقت یوسـف کـس را شـفقت نبـود، تا حدی که بر آنان کـه در حق و
یک دلی، به معنای  کردند شفقت نمود. و گفت ال َتثریَب علیکم الیوم2 )ج2، ص601(.مقصود، آن که بار

شفقت است.

کنون گورش  ـ »موسی ـ صلوات اهلل و سالمه علیه ـ یوسف را ـ علیه السالم ـ بیرون از غار دفن »کردند« و ا
بیرون غار است ]...[«)ص307(.

اینجا هم واضح است که به جای »دفن کردند« باید »دفن کرد« باشد.

5( حرکت گذاری های نادرست
ی کرده اند، از جمله: مصحح احسن القصص، برخی از واژه ها را اشتباه حرکت گذار

ی پاشنه را َعَقب گویند«)ص12(. ـ »و بتاز

»َعَقـب« )بـر وزن ادب( بـه معنـای ِپـی اسـت کـه از آن چلـۀ کمـان سـازند و آن ِپی هـای سـفید مفاصـل 
است.3 آنچه در زبان عربی معنای »پاشنه« می دهد، واژۀ »َعِقب« )به کسر قاف( است.4

ی بپرسم«)ص79(. ـ »الهی این گرگ را به سخن آور تا قصۀ دوستْ ، من از و

در واژۀ »دوسـت« بـر روی حـرف »ت« عالمـت سـکون نهـاده انـد )ویرگـوِل پـس از »دوسـت« نهـادۀ راقـم ایـن 
حروف است(، و این، ناشی از غلط خوانی است. مصحح، خود می دانند که در سرتاسر این متن، همانند 
، ضمیر شـخصی به جای ضمیر مشـترک می نشـیند، بنابراین، »دوسـت«  بسـیاری دیگر از متون نظم و نثر

باید به »من« اضافه گردد. قصۀ »دوسِت من« از وی بپرسم یعنی قصۀ »دوسِت خود« را از وی بپرسم.

 2. تاج القصـص، ابونصـر احمـد بـن محمـد بخـاری، بـا مقدمـه و تصحیـح سـید علـی آل داود، فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی، چاپ 
اول، تهران، 1386.

، چاپ اول، تهران، 1380، ج3، ص 1877. ز یز اتابکی، نشر فرزان رو بردِی فرزان، پرو  3. فرهنگ جامع کار
 4. همان
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َبها عثماُن بِن عّفان«)ص125(. ـ »هذا ِمن ضرِب الرحمن، َضَر

 در این جا »بن« بدل/عطف بیان برای عثمان است و باید مرفوع باشد. جز این، یکی دو نکتۀ دیگر نیز  
بازگفتنـی اسـت کـه در تعلیقـات، نشـانی از آن نیسـت. نخسـت آن کـه ایـن جملـه بدین صـورت معنایی 
نـدارد، چـون در بخـش اول، می گویـد ]سـکه ها را[ خداونـد ضـرب کـرده و در بخـش دوم مـی گویـد عثمـان 
: منابـع، ایـن عبـارت را چنیـن ضبـط کرده انـد:  هـذا ضـرُب الرحمـِن َضَرَبهـا  ضـرب کـرده اسـت! دودیگـر
»لعثماَن« بِن عفان.5ضمنا در عبارت متن، میان »هذا« و »ها« در »ضربها« ناهماهنگیی هست که البته 

بی توجیه نیست، اما چنان که گفته آمد، تعلیقات کتاب در باب این عبارت بکلی خاموش است.

! ترا چیست که ] ... [ چنین دلتنگ و حزین و فروگرفته ای و می گریی؟ نه تاج »َمِلک« بر سرت  ـ »ای پسر
کلیل شرف بر پیشانی است؟ نه ردای کرامت بر دوشت است؟ نه جامۀ عز و شرف بر تنت  است؟ نه ا

است؟«)ص127(.

«، ایـن واژه نیـز »ُملـک«  کرامـت و عـز ینـۀ »شـرف،  بـه قر »َمِلـک« )پادشـاه( نیـز اشـتباه خوانـده شـده و 
)پادشاهی( است.

ـ »الهی! تو این ناقه را از ُنَوِق بهشت گردان«)ص130(.

»نوق« را هم در این جا، هم در تعلیقات و هم در نمایه )ص691( به ضم اول و فتح دوم ضبط کرده اند، 
در حالی که نوق بر وزن »بوق« و »دوغ« است.

یانیـد و دل من از  ـ »مـن قبطـی ام و تـو عبـری، و مـن نمی دانـم کـه تـو چـه می خوانـی و آواز خـوش تو مـرا بگر
جای بَبَرد«)ص140(.

گر هـم آن دو فتحۀ  یانیـد«، فعـل پایـان جملـه نیز باید »ِبُبرد« )ماضی( باشـد؛ ا ینـۀ  فعـل ماضـی »بگر بـه قر
ی این واژه کار کاتب بوده باشد، مصحح می بایست صورت درست )ماضی( را در متن می نشاندند  رو

و خطای کاتب را در حاشیه نشان می دادند.

« پرتابی شد، یعقوب باز پس نگرست«)ص302(. ـ »ابن عباس گوید چون میان یوسف و یعقوب »تیِر

در تعلیقـات در بـاب کسـرۀ »تیـرِ پرتـاب« نوشـته اند: صـورت دیگـر آن »تیر پرتاب« اسـت ]...[)ص460(؛ 
امـا بایـد دانسـت کـه این هـا دو صـورت متفـاوت نیسـتند، و همـان ضبـط متـن نیـز »تیرپرتـاب« )بـر وزن 
یاب( اسـت که یاء وحدت و نکره ای، که افادۀ معنای »تقریب« می کند، بدان ملحق شـده اسـت،  میرزر

 5. نزهه المجالـس و منتخب النفایـس، عبدالرحمـن بـن عبدالسـالم صفـوری، تحقیـق عبدالـوارث محمـد علـی، دارالکتـب العلمیـه، 
یـزم سـهیل یـاری گلـدّره بهره یـاب  : لـوح تـراث3(. در ایـن فقـره، از راهنمایـی دوسـت فاضـل عز بیـروت، لبنـان، 1419ق، ج13 )نقـل از

گشته ام.
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چنانکه فی المثل گوییم: میان یوسف و یعقوب، فرسنگی شد؛ یعنی تقریبا یک فرسنگ.

6( حروف محذوف
چنان کـه در بخـش »ضبط هـای نادرسـت یـا مشـکوک« )← بـرگ حویـج( اشـاره کردیم، یکـی از ویژگی های 
ی مـوارد اسـت.  نحـوی احسـن القصص، حـذف حـروف اضافـه  و ربـط و »را«ی نشـانۀ مفعـول در بسـیار
مصحـح نیـز در صفحـات یکصـد و بیسـت و چهـار تـا یکصـد و بیسـت و هشـت، بـه ایـن مسـاله اشـاره 
کرده  اند؛ در عین حال، در باب شـیوۀ تصحیح نوشـته اند: »رسـم الخطی که برای چاپ احسـن القصص 
یادی« منطبق بر اصل دستنویس است تا ضمن حفظ صورت کهن رسم الخط،  انتخاب شده »تاحد ز

فواید زبانی مترتب بر آن نیز حفظ شود ...«)ص یکصد و سی و یک(.

یـادی«، چقدر اسـت و شـامل کدام موارد اسـت؛ ثانیا وجـود این موارد  امـا اوال معلـوم نیسـت کـه »تـا حـد ز
ی را به زحمت خواهد  ی، و گر بکلی بـرای خواننده ناممکن ننماید، بار ، فهـم متـن را ا پرشـمار در ایـن اثـر
افکنـد. چـارۀ کار آن بـوده اسـت کـه مصحـح ارجمنـد، همـۀ مـوارد حـذف شـده را درون عالمـِت ] [  قـرار 
، خواندن آن نیز که هدف اصلی است ممکن  دهند تا ضمن حفظ و نشان دادن ویژگی های نحوی اثر
و آسـان گـردد. واژۀ »ممکـن« را از آن جهـت بـه کار بـردم کـه خوانـدن این کتاب با شـکل موجود، برای غیر 

اهل فن، بواقع ناممکن است. حاال چند مورد را نشان می دهیم تا مساله روشن شود:

[ تو )ص47، س15 ؛ ص161، س آخر و ص150،  (؛ من ]و [ چراغ )ص45، س3 و ص67، س آخر ـ چشم ]و
[ روی )ص127،  [ درویـش )ص108، س15(؛ سـر ]و [ نزدیـک )ص71، س16(؛ توانگـر ]و س1(؛ دور ]و
[ روز )ص195،  [ رسوا )ص185، س6(؛ شب ]و [ دو سال )ص154، س8(؛ فضیحت ]و س17(؛ سی ]و

س21 و ص 199، س14(. این هم چند جمله که نحو آن ها بر اثر همین ویژگی، مخدوش شده است:
[ جوانی صبر توانست کردن«)ص202(.  ـ »یوسف با کودکی ]و

ـ »ساقی ]را[ نام محلت بود«)ص 204(.

ـ »چون وقت مرگ آن نواختها]ی[ مترادف و بشارتها]ی[ متضاعف بیند ...«)ص228(.

7( توضیحات
متن 307 صفحه اِی احسن القصص، حدود 150 صفحه توضیحات دارد ) از 309 تا 461( که برای فهم 
پاره ای مواضع متن سودمند افتاده است، اما در این بخش نیز برخی نکات را قابل تامل یافتم که اینک 

بدان اشاره می نمایم:
ید که محمد را او می آموزد اعجمی اسـت«. در توضیحات نوشـته  ـ »زبان آن کس که می گو

ل«)ص311(. اند: »اعجمی: گنگ، ال
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گـر اعجمـی بـه معنـای گنـگ و الل باشـد، در عبـارت مـورد بحـث ما، که ترجمـۀ آیه ای از  نخسـت آن کـه ا
قـرآن اسـت، آن شـخص چگونـه می توانـد بگویـد: »محمـد را او می آمـوزد«؟! پـس واضـح اسـت کـه گنـگ 
والل نبـوده و قـدرت سـخن گفتن داشته اسـت. دو دیگـر ایـن کـه »اعجمـی« در »فرهنگنامـۀ قرآنـی«، »جـز 
ی«6 قیـد شـده و »فرهنـگ جامـع کاربردی فـرزان« نیز آن را چنین معنی کرده اسـت: »1.منسـوب  زبـان تـاز
ی نباشـد 2.نـژاد غیر عـرب 3.آن که به زبان فصیح سـخن نگویـد گرچه از  بـه اعجـم: غیـر عـرب، آن کـه تـاز
: لغتنامۀ دهخدا هم، که این دو واژه)گنگ، الل( را جزو معانی کلمۀ  یان بادیه نشین باشد«7. سدیگر تاز

»اعجمی« آورده و ظاهرا ماخذ مصحح بوده ، برای این معنا، هیچ شاهدی ذکر نکرده است.

ـ ابوفتوح رازی)!(
تـا آن جـا کـه راقـم ایـن حـروف دقـت کرده اسـت، در سرتاسـر ایـن کتابـ  مگـر صفحۀ 424ـ  نـام  صاحب 
تفسـیر روض الجنـان و روح الجنـان را »ابوفتـوح« )بـدون الـف و الم بـر سـرِ فتـوح( آورده انـد کـه بـر نگارنـده 
.ک: ص 313 و بعـد(. حتـی در فهرسـت منابع )ص 701( نیـز »ابوفتوح«  معلـوم نشـد چـرا چنیـن اسـت)ر
ی همۀ مجلدات  ، همیشـه و همه جاـ  از جملـه رو ضبـط نموده انـد! در حالـی کـه صاحـب تفسـیر مذکور

بیست گانۀ کتابش ـ »ابوالفتوح« بوده است.

««)ص315(. ـ »نورمندترین: »نورمند« معادلی است برای »انور

« دانسـته اند، حال آن کـه معادل این واژه، همان  در اینجـا نیـز مسـامحه ای رفتـه و »نورمنـد« را معادل »انور
»نورمندترین« است که در متن آمده.

ـ »و یوسف را بیاوردند تا »آنجا که فرود آمده بودند« ]...[ مردم قافله ]...[ گفتند ای مالک! این غالم نیست 
ه هـا« که اینجاانـد«)ص89(. در 

ّ
یـم کـه او را بدزدیـده ای ازیـن »ِحل وبـه غالمـان نماَنـد ]...[ چنـان گمـان بر

ه« را »قبیله« معنی کرده اند که بر نگارنده معلوم نشد این معنی از کدام منبع 
ّ
تعلیقات )ص357( »ِحل

ب االسـماء، 
ّ

گر هم در جایی آمده باشـد، در عبارت مورد بحث، چنین معنایی نمی دهد. مهذ اسـت. ا
ـه« را »آنجـا کـه فـرود آینـد« و »مردمـان فرودآمـده« معنـی کـرده8 ؛ در تاج االسـامی )تهذیـب االسـماء( 

ّ
»ِحل

نیـز تقریبـا عیـن همیـن معنـا را می بینیـم: »آنجـا کـه مردمـان فـرود آینـد و گروهـی کـه بـه جایـی فـرود آمـده 
یـم: »و یوسـف را بیاوردنـد تـا آنجـا کـه فـرود آمـده بودنـد«؛ یعنـی  باشـند«.9حاال آغـاز عبـارِت منقـول را بنگر

 6. فرهنگنامة قرآنی، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشهای اسالمی، با نظارت دکتر محمدجعفر یاحقی، آستان قدس 
رضوی، چاپ دوم، مشهد، 1377، ج1، ص186.

بردی فرزان، همان، ج1، ص382-3.  7. فرهنگ جامع کار
 8. مهـذب االسـماء فـی مرتـب الحـروف و االشـیاء، محمـود بـن عمـر الزنجـی السـجزی، تصحیـح محمـد حسـین مصطفـوی، علمـی و 

فرهنگی، تهران، 1364، ج1، ص98.
 9. تـاج االسـامی )تهذیـب االسـماء(، تالیـف)؟(، تصحیـح علـی اوسـط ابراهیمـی، مرکـز نشـر دانشـگاهی، چـاپ اول، تهـران،1367، 

ص144. 
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این معنا در خود متن نیز آمده بوده ولی مصحح بدان عنایتی نداشته اند. خالصه آن که وقتی به مالک 
می گوینـد یوسـف را ازیـن حله هـا کـه این جـا هسـتند دزدیـده ای، یعنـی از کاروانیانـی کـه همچـون مـا در 

اطراف این چاه فرود آمده اند و بزودی به راه خویش ادامه خواهند داد.

اسـت«  محقق الوقـوع  ماضـی  افتاد.فعـل  خواهـم  کـت(  هال ظ:  ک)کـذا؛  هال در  افتـادم:  کـت  هال »در  ـ 
)ص399(.

فعل ماضی، که وقوعش تحقق یافته اسـت. آنچه مقصود شـارح بوده، فعل ماضی »در معنای مسـتقبل 
محقق الوقوع« بوده است.

! پیغـام یوسـف آوردسـت و بـرادران را »نمـی بایـد« کـه پیغـام  ـ »دینـه و ابـن یامیـن ]...[ می گفتنـد: ای پـدر
یوسف بما رسد«. و در توضیحات نوشته اند: »برادران اجازه نمی دهند که...«)ص416(.

در این جـا ظاهـرا »نمـی بایـد« را درسـت معنـی نکرده انـد.در لغتنامـۀ دهخـدا از جملـه معانیـی کـه بـرای 
»بایستن« ذکر شده، »شایسته بودن، الیق حال بودن، مناسب بودن« است. در عبارت منقول نیز همین 
کنون  ی را گرگ خـورده، ا معنـا، مـراد بـوده اسـت، یعنـی چـون بـرادران یوسـف به پدرشـان گفته بودند کـه و
، مناسـب  کـه مـردی بـازارگان خبـر و پیغـام یوسـف را بـرای یعقـوب آورده، رسـوا خواهند شـد و لذا این امر

حالشان ـ و به تعبیر امروزین، »به نفعشان« ـ نیست.

گـر ایـن از طبایـع بـودی بایسـتی کـه همۀ میوه هـا و نباتها یک رنگ بـودی ]...[ نه  ـ »ای بیچـارۀ بـی دیـده! ا
بینی که آب قدرت فرستم تا زمین را زنده کند]...[ هم در آن باغ الله ها و گلها و سپرهمها بینی ]...[«.

در توضیحـات )ص418( »بـی دیـده« را »بـی چشـم و رو و گسـتاخ« معنـی کرده انـد. ایـن معنـی البتـه در 
ینـۀ »نـه بینـی« و »بینـی« کـه در سـطور بعـد آمـده، همـان معنـای »کور و  این جـا بـی وجـه نیسـت، امـا بـه قر

نابینا« هم درست است و به جا بود که بدین معنا نیز اشاره نمایند.

ـ نوشـته اند: »ُشـهقه ای بـزد: َشـَهقه: نعـره. شـهقه در ایـن متـن بـه ضـم شـین آمـده که نشـان دهنـدۀ تلفظی 
خاص است«)ص425(.

ی  این که این واژه دراین متن به صورت »ُشهقه«، به ضم اول، آمده، باید در پاورقی همان صفحه یادآور
می شـد و چنان کـه پیش تـر هـم گفتیـم، جـای این گونـه توضیحـات، این جا نیسـت.ضمنا ضبط درسـت 

این واژه نیز »َشهقه« )به فتح اول و سکون دوم( است، نه چنان که ایشان آورده اند به فتح اول و دوم.

)لغتنامۀ دهخدا«)ص430(. ـ نوشته اند: »ُحلی: جمع َحلی]به سکون دوم و سوم[ به معنی پیرایه و زیور

( نیز هسـت و از  این توضیح کامال درسـت اسـت اما »ُحلی« جمع »ِحلیه« )با تاء مدّورۀ منقوطه در آخر
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آن جا که »ِحلیه« در زبان فارسی پرکاربردتر و مشهورتر است، بهتر بود به این واژه نیز اشاره ای می کردند.

8( فهرست منابع
ی کـه بنـا شـد مـا در همۀ علوم عالم، سـرآمد  الـف( خلـق را تقلیدشـان بـر بـاد داد! متاسـفانه از صبـِح روز
همۀ کشورهای جهان شویم! الزم آمد برخی استانداردهای جهانی را نیز تقلید کنیم! و چنان که در همۀ 
امور عادت کرده ایم که اول عمل کنیم و پس از بیستـ  سیـ  چهل سال، تازه خرابی ها و نابسامانی های 
بـه بـار آمـده را ببینیـم و احیانـا در بـاب رفـع آن اندکـی نیز بیندیشـیم، در علوم انسـانی هـم، چنین کردیم. 
کردیـم تـا هیـچ چیزمـان از غربی هـا کمتـر نباشـد! تنظیـم »فهرسـت  کـه در ایـن حـوزه  «هـا  از جملـۀ »کار
منابِع« کتاب ها بر اسـاس نام مولفان بود، که در واقع باید آن را »فهرسـت مولفان« نامید. اما چون فرایند 
ی و  »تولیـد علـم« در این جـا مبتنـی بـر تقلیـد بـود و مقصـوِد بنگاه هـای تولیـدی نیـز چیـزی جـز آمارسـاز

ی هایی به بار آورد که الینحل می نماید. رتبه بندی های پوشالی نبود، این تقلید نیز گرفتار

کید می ورزم که آنچه در باب تقلید، در سطور پیشین نوشتم،  ب( ابتدا برای جلوگیری از بروز سوء تفاهم تا
ارتباطی با مصحح گرامی احسن القصص ندارد و پیداست که سخنم ناظر بر جریانی است که گاه همۀ 
« می کنـد بـر خـالف شـیوه های معمـول و آزمـوده شـده عمل  ، »مجبـور مـا، و از جملـه راقـم ایـن حـروف را نیـز
کنیم. حاال اضافه می کنم که در فهرست منابع احسن القصص که بر اساس نام »مولفان« تنظیم شده، در 
گهان چنین آمده: »انیس المریدین«  ، سید عبداهلل« و »اوحدی مراغه ای، رکن الدین«، نا میانۀ دو نام  »انوار
)!( و باز در همان صفحه )702( در میان »بارتولد. و. و« و »بحرانی، یوسف بن احمد« این گونه آورده اند: 
»بحرافواید« )!( شمار این موارد در منابع احسن القصص به بیست می رسد و هژده مورد دیگر این هاست: 
پند پیران، تذکرةالملوک، تذکرۀ بغراخانی، ترجمۀ السواد االعظم، ترجمۀ تفسیر طبری، تفسیر قرآن مجید، 
تفسیری بر عشری از قرآن مجید، داستان یوسف، رونق المجالس، شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان 
یخی زبان فارسـی، »کتاِب« نهج البالغه با ترجمۀ  ، عهد عتیق، فرهنگ تار ...، شـرح فارسـی شـهاب االخبار
فارسـی قـرن پنجـم و ششـم )بواسـطۀ واژة »کتـاب«، در ردیـف حـرف »ک« آمـده(، گـزاره ای از بخشـی از قرآن 

یخ والقصص، نهج الفصاحه، یوسف و زلیخا. کریم تفسیر شنقشی، مجمل التوار

ی  البتـه مصحـح ارجمنـد احسـن القصص بهتـر از هـر کسـی بـه این ایـراد واقفند و چنان که گفتـه آمد، رو
سخنم با مزارع و بنگاه های تقلیدِی موسوم به تولید علم است، بلکه یکی پیدا شود و بفرماید وقتی تنها 
یم نام بیست عنوان کتاب را ال به الی نام مولفان جا بزنیم، تکلیف چیست! در منابع یک کتاب مجبور

ج( در پایـان ایـن بخـش اضافـه مـی کنـم شـمار کتاب هایـی که در فهرسـت منابع احسـن القصص آمده، 
گـر بواقع همـه را در تصحیح این کتـاب به کار  چنان کـه مـن شـمردم، سـیصد و هفتـاد و شـش اسـت کـه ا

برده باشند، سعیشان مشکور باد. 
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9( فهرستها
کتـاب ازصفحـۀ 489 تـا 697 )208 صفحـه( را در بـر می گیـرد. البتـه نگارنـده هنـوز  فهرسـت های ایـن 
فرصت بررسـی کامل و دقیق آن را نیافته، اما معلوم اسـت که در آن، منافع، پرشـمار اسـت و محققان را 

ی می نمایم: سودمند خواهد افتاد. با این همه، دو سه مورد به نظرم آمد که یادآور

کن« آورده اند)ص515(.  ـ »بنی اسراییل« را در فهرست »اما

گر کسـی  ـ یکی از فهرسـت های این کتاب، فهرسـت »کتابها، اقوام، سـتارگان و ...« اسـت. پیداسـت که ا
بخواهد نام کتاب یا قوم یا ستاره ای را در متن بیابد، باید به این فهرست نگاه کند، اما معلوم نیست »و 

...« اشاره به چه دارد و خوانندۀ کتاب، چه مواردی را می تواند در این فهرست بیابد.

10( غلط های چاپی
یکی از نقاط قّوت این کتاب، شمار بسیار اندک غلط های چاپی آن است که نشان دهندۀ دقت بیش 
از حـد مصحـح ارجمنـد و احیانـا دوسـتانی اسـت کـه در غلط گیـری کتاب، به ایشـان کمـک کرده اند. تا 

آن جا که من دیدم، این چهار اشتباه چاپی در این کتاب رخ داده:

عالیمـان بـه جـای عالمیـان)ص هفتـاد و شـش، س15(؛ محافت به جای محافظـت)ص366، س12(؛ 
بـه جـای  زاء معجمـه[ )ص406، س11( و دخیره]بـا دال[  ]بـا  بـه جـای بگـزاف  راء مهملـه[  ]بـا  بگـراف 

ذخیره)ص439، س 6(.

چنان کـه مصحـح در مقدمـۀ کتـاب گفته انـد و مـا هـم در آغـاز ایـن مقالـه یادآور شـدیم، احسـن القصص 
بـر اسـاس نسـخه ای منحصـر  بـه فـرد سـامان یافتـه؛ و می دانیـم کـه تصحیـح ایـن گونـه متـون، خالـی از 
یـم در آینـدۀ نزدیـک، نسـخه های دیگری از احسـن القصص یافته شـود تا  ی هایی نیسـت. امیدوار دشـوار
مصحـح ارجمنـد کتـاب بـا اسـتفاده از آن ُنَسـخ و نیـز بـه مـدد آنچـه مـا در این مقالـه یادآور شـدیم، لذِت 

کیزه تری از احسن القصص را به ما بچشانند. خواندِن ویرایِش پا


