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Abstract 

The book “Qesse-ye Solayman”, was written by Abu-Ya’qub Yusif ibn-e Ali ibn-e 

Omar-e Tabrizi, in the late 6th/early 7th century AH. This book has been edited 

critically by Alireza Imami and Ardowan Amiri-Nezhad and published by Oqāf-e Dr 

Afshar with Sokhan publication. The book suffers from some deficiencies with respect 

to textual criticism and writing. The study aimed at identifying and correcting the 

deficiencies of the editors’ work and correcting those items and parts overlooked by 

them. Also, an attempt was made to find the missing parts of the book, including the 

ones noticed by the editors and also the ones gone unnoticed by them. To achieve the 

aims of the study, other ancient Persian books were studied and compared to “Qesse-

ye Solayman” and, in order to correct the deficiencies, the co-text and the context were 

also taken into consideration. In this study, a new word was also pinpointed in the 

book and its meaning was made clear by finding the word in two other books. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  97 -  73، 1400 آذر، 9 شمارة، 21 سال)، پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة ماه

  مانيسل ةقص كتاب يانتقاد يبررس
  آذربايجان زباني حوزة از كهن متني

  *گدلويب الديم
  **فرحزاد فرزانه

  چكيده
 آن شدن نوشته خيتار كه است يزيتبر عمربن  يعلبن  وسفي عقوبيابو ةنوشت مانيسل ةقص
ـ ا. گـردد  يبـازم  هفـتم  ةسـد  نيآغـاز  يهـا  سال تا ششم ةسد يانيپا يها سال به  كتـاب  ني
 موقوفـات  اديـ بن در 1398 سـال  در بار  نينخست نژاد يريام ادوان و يامام رضا يعل كوشش به

 كوشـش  بـاوجود  شـده،  داده دست به متن. است دهيرس چاپ به سخن نشر يهمكار به افشار
ـ ا هـدف . سـت ين يسامان نابه و  ينادرست و  يكاست از يخال مصححان، مند ارزش و اريبس  ني

 گـر يد هـدف . است مصححان كار يها يكاست كردن برطرف و ها ينادرست حيتصح پژوهش
 عقوبيابو ةنوشت در موجود گريد يها ينادرست و ها يجاافتادگ رفع و ييشناسا پژوهش نيا

 يهـا  نوشـته  از يريگ بهره با كار نيا. است  مانده دور به مصححان چشم از كه است يزيتبر
 يهـا  نوشـته  بـا  مانيسـل  ةقص سنجش و ،نوشتار بافت و يزبان بافت به توجه ،يفارس كهن
 و مقدمـه  بخـش  يهـا  يكاسـت  كـه  است هشد كوشش ،نيچن هم. است هشد انجام دوره هم

 بـا  ،و  افتـه ي متن در نو يا واژه پژوهش نيا در ز،ين. شود برطرف حيتصح نيا يها فهرست
  .شد روشن آن يمعنا گر،يد كهن متن دو از گرفتن ياري
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  مقدمه .1
  كتاب دربارة 1.1
 بـن  يعل بن يوسف يعقوبابو قلم  به كه است يفارس يادب و كهن يها كتاب از يمانسل ةقص
ـ  يـات اب و ،يثاحاد ،عبارات ،يقرآن ياتآ به كتاب نثر .است هشد نوشته يزيتبر عمر  يعرب

 جـاي  يجـا  در يـز ن )ينظام و ييسنا از تر يش(ب يفارس يتب 150 به يكنزد و است آراسته
 (ع)  يمانسـل  يزندگان ةدربار يا افسانه ـ   يادب و مفرد يا رساله كتاب .است هشد گنجانده كتاب
 يسبلق از يانهم در و شود يم آغاز (ع) يمانسل يتوال و يباچهد با كه است بخش چهارده در
 نوشـتن  از يعقوبابو هدف .رسد يم يانپا به او تدرگذش با و رود يم سخن يمانسل عزل و

 و اسـتقامت  يقـت طر سـلوك  و بالغت يادتيز« يوةش آن با كه است بوده ينا سليمان قصة
 اسفهسـاالر  يرام دختر خود، زمان سرشناس ةملك به را »خالق يسردار و خالق يشكرگذار

 چنين هم او ).43 :1398 يزيتبر يعقوب(ابو بياموزد اآلغاجي، يرك طغان بن احمد ينالد عالء
 كوشـيده  كـه  است روي هميناز و است هداشت نظر در هم را ملكه از فراتر و عام يمخاطبان
 تمـام  بهـرة  آن مطالعـة  از را عـام  و خـاص « كـه  يسدبنو اي گونهبه را سليمان قصة تا است

 يِمعـان « ذكـر  و ناآشـنا  هـاي  واژه نآورد و يسـي دشوارنو از امر همين براي و شود »حاصل
 و ملكـه  بـه  آمـوزي  عبـرت  يعنـي  ل،عامـ  دو يـن ا ).44 (همـان:  اسـت  هكـرد  پرهيز »دقيق
 يها نكته و ها داستان مختلف صفحات در كه است هشد موجب عام، مخاطب گرفتندرنظر
 ذكـر  بـا  هـم  و دارد نگه سرگرم را عام ةخوانند هم كار ينا با تا كند درج يزن ياخالق كوتاه

 آيـد،  برمـي  كتـاب  از كـه  چنان .ياموزدب را يدار حكومت درست ةنحو ملكه به ياتحكا ينا
 نـژاد  يـري ام و ي(امـام  »ندارد پروا چندان خود زمان حاكمان از انتقاد در« تبريزي ابويعقوب

 كنـد،  يم انتقاد »آنان ستم و جور و روزگار پادشاهان از« كتاب جاي يجا در او ).18 :1398
 را آنان يپادشاه« و ،كند يم يسهمقا او يدار حكومت يوةش و (ع) يمانسل با را پادشاهان ينا

  (همان). »انگارد يم يچه يشينيانپ و يمانسل ملك جنب در
 قـديم  گـويش  بـه  كـه  اسـت  آن در دوبيتـي  چنـد  درج« اثر اين برجستة هاي يژگيو از

 »اسـناد  تـرين  قديمي از يكي عنوانبه« توان مي را ها دوبيتي اين و »اند شده سروده آذربايجان
 كاربرد كم يها واژه يبرخ ،سليمان قصة در ).15 (همان: دانست گويش اين از رسدردست

 بـه  كـه  ها، واژه ينا از يبرخ .است هافزود آن زباني يمند ارزش به كه خورد يم چشمبه نيز
 كـردن)،  (لمـس  برمجيـدن  :از انـد  عبـارت  ،اسـت  هشـد  اشاره گفتار پيش در ها آن از يبعض
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 تـأليف  تاريخ به جاكه ازآن ).وازآ (بانگ، پرخان و ،پرست) (آفتاب كرباسو (تشنه)،  هوشازده
 تـا  اند يدهكوش مصححان ،است هنشد اشاره نويس دست انجامة و متن و مقدمه در كتاب اين
 يبيتقر يخيتار است كرده  تقديم او به را كتاب ويعقوببا كه اي ملكه نشانو نام به بردن يپ با
 از هـايي  روايـت  بـه  امـر،  ايـن  بـه  يدنرسـ  يبـرا  آورند. دستبه سليمان قصة يفتأل يبرا

 ةحوز شاعران يها سروده به چنين هم و يگرد كتاب چند و ،الصدور راحة ،الوزرا تاريخ  كتابِ
 ايـن  سـنجش  و بررسـي  از پـس  .اسـت  هشـد  اسـتناد  نظـامي  و خاقاني جملهاز يجانآذربا

 587 هـاي  سـال  ميان كتاب اين زياد ياربس احتمالبه« كه اند زده حدس مصححان ها، روايت
  ).23 (همان: »است هشد تأليف قمري هجري 607  و
  

  كتاب تصحيح و چاپ دربارة 2.1
 يـراژ ت بـا  1398 سـال  در نـژاد  يـري ام اردوان و يامـام  رضـا  يعلـ  يحتصـح بـه  يمانسل ةقص

 سـخن  نشـر  يهمكار با افشار محمود دكتر انتشارات يسو از صفحه 468 در نسخه  1100
 ةقصـ  و نثـر  گونـاگون  هـاي  يژگـي و از مصـححان  ،گفتـار  يشپ بخش در .است هشد چاپ
 يخي،تار مسائل در يقتدق با و اند گفته سخن كتاب ينا نوشتن از او هدف و ،مؤلف يمان،سل

 چنـد  به ،يزن ياندرپا اند. داده دستبه را آن نگارش يبيتقر يختار شد، اشاره تر يشپ كهچنان
 بـر  در يحتصـح  يـن ا ياصـل  مـتن  را تـاب ك از صفحه 382 اند. كرده اشاره آن يزبان يژگيو
 كتـاب،  در شده نقل اشعار ي،عرب عبارات و يثاحاد يات،آ يزن آن يانيپا يةنما در و گيرد يم

 .اسـت  هشـد  فهرسـت  جداگانـه  هـا  يـب ترك و ها واژه يبرخ و ،ها كتاب ها، يجا اشخاص،
  .است هشد گنجانده كتاب در يمانسل ةقص يسنو دست صفحات از عكس چهار ،ينچن هم

كـه در  گونـه  همـان . فرد استمنحصربه يا نسخه يةو برپا ياسيروش قكتاب به يحتصح
 ةشـمار  بـه كتـاب دراصـل    يـن ا يسنـو  ، دسـت ه اسـت اشاره شـد  يحتصح ينا گفتار يشپ
»Add.9838 «ه يـ دانشـگاه تهـران ته   ياز آن برا يكه عكس شود يم يدارنگه بريتانيا ةدر موز

. )36 :1398 نژاد يريام و ي(امام دارد وجود دانشگاه اين مركزي ةخانو در كتاب ه استشد
 يـن كتابـت ا  يختـار  .انـد  داده انجام را متن تصحيح عكسي ةنسخ ينا يرو از يزان نحمصح

 صـد سـي تـا   250 نسخه ينا كتابت يخو تار يفتأل يانم يعني گردد؛ يبازم ق  890نسخه به 
مصـون   يسـان نو بـرد نسـخه  تنسخه از اغالط و دسـ  ينا ين،بنابرا .است يزمان ةسال فاصل

و  ،هـا  ينادرسـت  ،هـا  يكتـاب كاسـت   چنـان  هـم كوشش مصـححان،   باوجودباشد.  تواند ينم
  .شد خواهد پرداختهها  نوشته به آن يندارد كه در ا هايي  يراستگيناپ
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  پژوهش روش .2
 ييشناسـا  نخسـت  هـدف  ؛اسـت  هشـد  انجام هدف دو به يابي دست يبرا حاضر پژوهش

 كـه  اسـت  يگفتن بود. يمانسل ةقص از نژاد يريام و يامام يحتصح در ها ينادرست و ها يكاست
 كـه  اسـت  هشـد  كوشـش  آن در بلكه شود، ينم محدود موارد ينا ييشناسا به پژوهش ينا

 يـن ا از جاكه ازآن شود. ارائه يزن ييهانهاد يشپ ها يكاست رفع و ها ينادرست ينا يحتصح يبرا
 دارد، هفاصل آن يفتأل يختار از سده سه به يكنزد و است هبازماند يسنو دست يك تنها اثر

  .است هبود كتاب ياصل متن كردن برطرف و ييشناسا پژوهش ينا دوم هدف
 خواندن، يندافر در شد. خوانده دقت به بار دو كتاب متن اهداف، ينا به يابي دست يبرا

 شـود.  يادداشـت  هـا  فهرسـت  در يادنشده اردمو تا شد يستهنگر مكرر، ياني،پا يها فهرست
  شد. يادداشت متن در رفتيشپ با و خواندن درطول يزن ها يكاست و ها ينادرست
 و )text-co( يزبـان  بافـت  به مصححان كار يحتصح و بهتر يهانهاد يشپ به يدنرس يبرا
 يرهايتفسـ  ازجملـه  يگرد كهن يها نوشته از ين،براافزون شد. توجه )context( گفتار بافت
سـرار و  الا كشـف  و الجنـان  روح و الجنـان  روض يرتفسـ  ماننـد  يفارسـ  زبـان  به قرآن كهن
 يادشـده،  موارد بر افزون يز،ن ياصل متن هاي يافتادگ يافتن در 1.شد گرفته بهره يزن براراالةعد
 بـه  مشـابه  موضـوع  كـه  يمتـون  يعنـي  2؛شـد  توجه يزن )intertextuality( ينامتنيتب عامل به
 ياننما ينكنو متن هاي يافتادگ تا شد خوانده ،اند شده نوشته ازآنيشپ و دارند يمانسل  ةقص

 هـا  آن يزن خود و آورده متن در يعرب به ييها جمله يزيتبر يعقوبابو موارد، يبرخ در شود.
ـ  و هـا  يافتادگ به بردن يپ در يزن ها نمونه ينا از .است هكرد ترجمه يفارس  به را  شـكل  ةارائ

 هـا  پـاره  ينا يعرب ياصل متن از يگاه يگر،دسخنبه 3؛است هشد گرفته بهره ها واژه درست
 مـتن  يحتصـح  يبرا ها پاره ينا يارسف يها ترجمه از گاه و يفارس يها بخش يحتصح يبرا
  .است هشد استفاده ها آن ياصل

 يهـا  واژه فهرسـت  تـا  اسـت  هشـد  كوشـش  نوشـته،  يـن ا در يادشده، اهداف بر افزون
 ندافـزو  در شـود.  يـل تكم يـز ن انـد  دهآور فـراهم  كتـاب  يانپا در مصححان كه يكاربرد كم
 ييمعنـا  غرابـت  و دوره) هم متون به (نسبت يكاربرد  كم فهرست ينا به كاربرد كم يها واژه
 يهـا  گـواه  بـه  رجـوع  گـاه  ينچنـ  هـم  و نگارنـده  دانـش  يةبرپا كار ينا و است هبود يارمع

  .است هگرفت انجام دهخدا ةناملغت در شده نوشته
  :است هشد پرداخته يرز يها جنبه به متن، يبررس در درمجموع،
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  مصححان؛ يحتصح الف.
  ي؛زبان و ييمعنا نظر از متن خود هاي ينادرست ب.
  متن؛ هاي يافتادگ پ.
  )؛است هنشد اشاره ها بدان (كه متن توجه درخور عناصر ت.
  )؛ينامروز ينگارش يينآ كردنن  يت(رعا ينوشتار يدستيكنا و ها ينادرست ث.
  كتاب. يانيپا فهارس هاي يكاست ج.

  

  بحث .3
  تصحيح و ها واژه ضبط 1.3
 :139 ص ـ

 نغنودسـت  يدمـ  غـم  ز دلم چارهيب   بودست يوصال تو با مرا كه شب زان
ــاريب ــده يمـ ــيطب را بنـ ــتاد يبـ  فرمودسـت  گريد يشـب  تو درخدمت   اسـ

ــعار فهرســت در مصــححان ــانو ،444( اش ــلذ و نخســت) يسپ ــنا ي ــاع ي ــه ي،رب  ب
  اند. داده ارجاع يلاسماع ينالد كمال  يواند

 ينالد كمال  يواند در مندرج يرباع يگر،د و ت؛اس درست »دگر« ي،عروض وزن بهباتوجه
  است: ينچن و 4دارد يگرگونهد يختير

 نغنودسـت  مـن  چشم هنوز وقت زان   بودست خوش يشب تو با مرا عمر در
ــاريب ــده 5يمـ ــيطب را بنـ ــا يبـ  فرمودسـت  دگـر  يشـب  تـو  درخدمت   دانـ

  .)950 :1348 ياصفهان نيالد (كمال

  :121 ص ـ
  .»فرست امان جهان آن عقوبت از )1( خودم لطف به و ده سالمت يامتق اهوال از مرا«

  .مرا خود :يدشا كذا؛ ):1( مصححان يسپانو
 ي،رو ينازهمـ  .اسـت  يفـاعل  يرضم »خود« ةواژ يانپا در »ـَم« كه اند پنداشته مصححان

ـ  را »مـرا  خـود « »خودم« يجا به و دارد يآشفتگ متن كه اند كرده گمان  انـد؛  كـرده  نهـاد  يشپ
 اسـت؛  درسـت  و اسـت  يمفعـول  يوستةپ يشخص يرضم جا، ينا در /،-am/ »ـَم« كهيدرحال
  در: كهچنان
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 اريبسـ  هسـت  مـن  بـر  تـو  انعـام  كه   بار نيا كن خوش دل »خودم« انعام به
  .)نگارنده از ديتأك ،362 :1386 ي(نظام

  :134 ص ـ
 و رحمـت  يعنـي  ؛“اهللا رحمـة  خلفـاء  يعلـ ” گفت: بود. نشسته يروز وجود ةخواج«
  .»باد من يباننا بر حق يشبخشا

 بـه  وجـه تبا گشاسـت.  راه درست شكل به يدنرس در جمله ينا يفارس برگردان به توجه
  :است هشد نقل نيالد علوم اءيإح در كهچنان است؛ »يئخلفا« درست »من يباننا« عبارت

 ينَالّذ قالَ: خلفاؤك؟ من و :يلَق اهللا. رحمة خُلَفائي يعل سلم: و آله و يهعل اهللا يصل قال و«
  ).نگارنده از تأكيد  ،19 ،1 ج :تا يب ي(غزال »اهللا عباد يعلِّمونَها و يسنتّ يحيون
  :162 ص ـ
  .»يرمبگ را )2( ياكلمه يندةگو كه نبود آن ياراي مرا اما نه، :يدگو دوزخ«

 ماننـد  يا واژه يـا  عبـارت  »ةكلمـ « از پـس  يدشـا  ؛»ةكلم« اصل: ):2( مصححان يسپانو
  باشد. شده ساقط نسخه از »يدتوح«

  صفحه: همان از جمله دو ينا ينةقربه

  .»ندانستند كلمه قدر هاينا كه يربگ را يشانا كه دوزخ به رسد در فرمان« .1
 ينـده گو چون اما نگَرَد، كلمه يندةگو در كه نبود آن ياراي را دوزخ اگرچه چنان هم« .2
  .»گرداند مسلط يرو بر را دوزخ يرتغ گردد، يمعاص ةآلود

 يـاي  بـدون  خـود  »كلمـه « .باشـد  »كلمه يندةگو« درست يختر كه رسد يم نظر به ينچن
 »اهللا رسـول  محمد اهللا اهللا اله ال« يمعنا همان در »يدتوح« يحدس ينپس ةكلم بدون و ساز نكره
  باشد.

 و اسـت،  بـرده  كـار بـه  قـرآن  يةآ ةدربار را »كلمه« يسندهنو كه ،337 ةصفح با يد(بسنج
  اند.) افزوده آن به را »قرآن« مصححان

  :229 ص ـ
  .»رسد جاهل حاكمان  بر تحكم را عالمان )7( هدهدا گفت: يمانسل«

  شد. يحتصح خطاب موارد يرسا با ياسقبه را؛ هدهد :اصل ):7( مصححان يسپانو
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 را يمانسـل  كـه  اسـت  هدهـد  تنهـا  يعنـي  اسـت؛  هدهـد  زبان از ،يهمگ ،موارد يرسا
 )،231- 229( يا صـفحه سـه  يگـو  و گفـت   يـن ا در و آرد، يم زبان بر را او نام و خواند يم

 كركس با يمانسل يگو و گفت اب يد(بسنج كند ينم خطاب اسم  به را هدهد گاه يچه يمانسل
 كـه  است ينا بهتر پس، )؛كند  يم خطاب را يمانسل كه است كركس فقط كه )،373- 372(

  .يريمبپذ را نسخه ضبط
  :شود يم آشكار آن يدرست يگذار نشانه با و است درست گونه همان به ياصل متن ضبط
  .»را... عالمان« را: هدهد گفت يمانسل
  :246 ص ـ
 ]؛يگـر د نـر  يكپـ  [با خفته يدبد چنان هم را او يد؛بدو او يپدر .ديد غايب را زن ]ي[كپ«
  .»آمدند حاضر يانكپ از يجمع و بداشت بانگ پس )؛3( ييدشبپو

  .ييدشببو :يدشا كذا؛ ):3( مصححان يسپانو
 نظـر  بـه  .يسـت ن مـتن  ييمعنـا  بافت سبمنا )ييدنبو /ييدن(پو دو ينا از يكيچه ،نظر به

 جـا  يـن ا در و )]Mackenzie :1986 62( يپهلـو  در ,pādan pāy[ ييـدن پا درسـت  رسـد  يمـ 
 ).485 ،2 ج :1386 يبخـار  بـه  بنگريد ،يگرد يمتن در آن كاررفتن به براي( باشد »ييدشبپا«

  :است هنوشت پاييدن مصدر دربارة ،نامهشاه لغت كتاب در ،بغدادي عبدالقادر
  :يندگو تربص و انتظار يعرب در كه [است] منتظربودن و كردن درنگ

  يرا رزم مكن فردا و امروز كي   يمپـا  انـدر  صف شيپ امروز تو
  .)73: 1382 يبغداد(

  :247 ص ـ
 )2( تـوور  در و يدكش يدبا خود يمِگل در پا را يكهر يندگو كه بوالفضوالن ام سه گروه«
  .»يريدگ خود جرم به را يكهر و يدنگر يدبا خود

  بر). ور(= تو :يدشا كذا؛ ):2( مصححان يسپانو
 دو» تـوور «بـه  » تـوبره « شـدن  يلتبد دراست. » توبره« تغييريافتة يختر جا يندر ا» توور«

ــيآوا حــول: نخســت، ته اســتداد يتحــول رو ــه  b ي ــا« شــدن حــذف يگــرد و vب  ي»ه
  .يانيپا  يرملفوظغ

بار در ينچند vبه  b خوانهم يلاند، تبد اشاره كرده گفتار يشپكه مصححان در گونه همان
 چشـم بـه  يـز ن يگـر كهـن د  يهـا  ر نوشـته د يلتبـد  ينا 6.ه استكتاب رخ داد ينا يها واژه

  نمونه: يبرا خورد؛ يم
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 ج: 1338 يتور (سـورآباد  ←الف)؛ تبر  26: 3433ش  يكروفيلمم ،البلغة( ينُو ← ينُب
 ← يش)؛ بخشـا 2: 1375 يكهن به پارس يرياز تفس يبخش( يستوا ← يست)؛ با745، 2

 يتاوسـتان  ← ي)؛ تابسـتان 51: 1345 يـداني (م بـاك  يو ← باك ي)؛ ب11: همان( يشوخشا
  ب]). ة[ضبط نسخ 253: 1362 يهرو ي(انصار
از  يدست اسـت كـه برخـ    در ييها نمونه يزن يانيپا يرملفوظغ ي»ها«شدن  حذف يبرا

  :شود يها آورده م آن
: 1397 يقحقـا آهست ( ←])؛ آهسته يس[پانو 103: 1397 يقحقا( يازخام ← يازهخام

بزمند  ←مند  )؛ بزه261: 1470ش  قرآن ةترجمدادكنند (يب ←دادكننده ي])؛ بيس[پانو 285
 ب). 47: 5659ش  يكروفيلمم ي،گوا (نسف ←)؛ گواه 335: 1470ش  قرآن ةترجم(

بـار   دو» توبره« ة)، خود واژ1338 ي(سورآباد قرآن يها ترجمه و قصهدر  ،كه ينضمن ا
  :ه استبدل شد vدر آن به  b سليمان ةقص ة، كه همانند ضبط واژاسته آمد» هتور« گونةبه

در آن هرچـه  «)؛ 1337، 2 ج: 1338 يسورآباد» (داشت آن را پر از گوهر كرد يا توره«
  ).1390، 2 ج: همان» (پر كرد تورهبود بكند و  يمتيق خانه جواهر

  .ه استبدل شد» توور«با دو تحول به » توبره« ين،بنابرا
 »يدنكشـ  خود گليم در پا« برابر معنايي جا اين در نيز »يستننگر خود توورِ) (/ ةتوبر در«
  :گويد يم ]سان يك كامالً نه ييمعنا با [البته مشابه يريتعببه يجام كهچنان داشت، تواند

 فروكند خود ةتوبر به سر كه زان گر   نفـس  يسـو يع يـة ما ز زنـد  يك خر
  .)844 ،1 ج :1378 يجام(

  :254 ص ـ
ود  آزرده را يخـدا  هـم  )1( كه« د  آزرده را خلـق  هـم  و كـردن يبـدفرمان  بـه  بـو بـه  بـ 

  .»فرومانَد مرد يپا و يعشفيب نمودن، ينامهربان
 يا شده ساقط »آن« يا »هر« مانند يا كلمه »كه« از يشپ يدشا و كذا ):1( مصححان يسپانو

  .است »كه يكس« يمعن به »كه« خود يدشا
 »كـه  يكسـ « يعنـي  :معناسـت  ينهمـ  يـز ن يكـي  يپهلـو  در ēk«[7[كـه « يمعـان  ةجملاز
 ،اسـت  هشـد  گرفتـه  كـار بـه  معنا ينبد يزن يفارس در البته و )161 :1384 يديب باغ  يي(رضا
 »دارد يمـو  تن همه كه اَهلَب:« :خوانيم يم )55 :1380 ينطنز يب(اد ةدستوراللغ در كه چنان
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 ضـبط  اگر .)138 :1357 يصادق به يدبنگر ي،فارس در كاربرد ينا از يگرد ييها نمونه  ي(برا
8.است يفارس در معنا ينا متأخر يكاربردها از باشد، يافتادگ بدون و درست نسخه  
  :285 ص ـ
 عرضِ به اند، برهنه دانش همه علمِ بر يبيغ يانپردگ چو كنند. خبران يب بر عرض گفتند:«

  »)4( يازدرن يازن
  .كذا ):4( مصححان يسپانو

 كـه  چنـان  ،]كردن ... آهنگ /قصدكردن يمعنا هب[ »يازيدندر« از است هشد گرفته »يازدرن«
  :خوانيم يم لندن ةخمس اسفار ةترجم در

»‘wy dst ‘zmr ‘brhm y’zyd wdr 

  ).285 :1392 ي(نوروز »كرد) دراز (= يازيددر را يشخو دست يمابراه و
 بـر  كـه  يـن ا بهـر  از اسـت:  ينچنـ  جمله يمعنا ؛است هشد راههم ينه نون با متن در و

 يـاز ن كـه  يستن الزم ،داناست آشكار و نهان بر و ستيداپ يبيغ موجودات و يبغ خداوند
 يموسـ  ← تـر  يينپا خط چند در جمله ينا با يد(بسنج يكن آشكارا و يآر زبان بر را خود

 حاجت عرضبه وگرچه را، خود حاجت ]يمانسل[ ← و يازد؛ يانيبر به دست كه خواست
 بـه  يدبنگر ،»يازيدندر« از تر يشب يها نمونه يبرا ينچن هم و ،403 ص و كرد؛ عرض نبود،
  ).469 ،2 ج :1386 يبخار
 :308 ص ـ

جـان بگـردد تـا    فرستد، به يميخواهد تا به كر يزي) چ1( “گري يحانير”به  ياگر كس«
 .»دست آرد و ده شعبده برسازد تا مگر قبول كند به تر يدهگز

  ): كذا.1( انمصحح يسپانو
 يسـعد  يشسـتا  يبـاور مصـحح آن، بـرا   به ،هست كه يا قطعه يفرغان يفس يوانددر 

 بـا مشـابه   يا واژه يـز قطعـه ن  يـن از ا ي. در بخشـ ه استسروده شده و به همو فرستاده شد
  كار رفته است:به »گري يحانير«

ــده  ــام شــود ميگــوپراكن  فرستم شانيپر نيبدان جمع اگر ز   ترســم ن
 فرسـتم  حـان يباغ فردوس ر يسو   مـن  اگر باشد بيع يگر حانير هب

  .)نگارنده از ديتأك ،115: 1341 يفرغان في(س
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 در و اسـت  هشـد  گنجانـده  نيـز ) 321: 1375( فرغاني سيف اشعار يدةقطعه در گز ينا
. ه اسـت شد معنا »فروشي گل دادن، پرورش حانير فروشي، ريحان« به »گري  ريحان« جا همان

در  يجاكـه فرغـان   ندارد. ازآن يونديقطعه پ ينواژه در ا ينبا كاربرد ا يمعان ينست كه ايداپ
برداشت كـرد كـه    توان يم ،است فرستاده يو آن را به سعد ه استگفت يقطعه از سعد ينا
اسـت كـه    ينچنـ  يزن يتب يدارد. معنا قو تمل يسخن به چرب يكنزد ييمعنا »گري يحانر«

 ،است هشد همانند فردوس باغ به كه سعدي، دربرابر ريحاني چونهم را خود ةقطع يفرغان
 درمقـام  را قطعـه  ايـن  كـه  دانـد  مـي  زشـت  شاعرانه، فروتني روي از روي،ازاين و داند مي

  .بفرستد سعدي به تملّق و سخني چرب روي از اي سروده
از  يكـي كـاربرد را در   يـن بـه ا  يـك نزد يگـر د ينگارنده شاهد شاهد، اين برافزون ،اما
 در نيست، شناخته آن يسندة، كه نويگزارخواب. در كتاب ه استيافت يگركهن د يها كتاب
  :است هآمد »داران پيشه ديدن اندر: الصنّاعين رؤية« بخش
  ).260: 1346 يگزارخواب( »يحانو خداوند ر سخن يفبود لط يحلواكن مرد«
 ةواژ يمعنـا  بـه  كيـ نزد ييمعنـا  زيـ ن »حـان ير خداونـد « جـا  نيـ ا در كه رسد يم نظر به

 ييبافت معنـا  يبا بررس ين،بنابرا دارد. ،متملق و سخن چرب يعني ،»گر يحانير« /»گر حانير«
 حدس ينچن توان يم گزاريخوابو كتاب  فرغاني ديواناز  يگرشاهد د دوو  يمانسل ةقص

] ييدادن كار[ها انجام /سخني چرب« به نزديك معنايي »گري يحانر« يا »گري يحانير«زد كه 
آن از  يرمعنا و تعب يناست كه ا يدارد. گفتن »يكس يتو رضا يآوردن خشنود دست به يبرا

  .ه استها فوت شد فرهنگ
  :98 ص ـ
  .»)4را دشنام داد زشت ( يبزرگ ياند كه شخص آورده«

  ): اصل: زست.4( انمصحح يسپانو
 آورده ييهـا  ت. چند نمونه از واژهيسن سابقه يب يفارس يها در نوشته sبه  š ييآوا لتحو

  :ه استداد يتحول رو ينها ا كه در آن شود يم
 2535  يفراسـا (جرجـان   ←فراشـا   د])؛ ة[ضبط نسخ 167: 1374 ي(زوزن سنا ←شنا 

: 1381 يفسـارده (جرجـان   ←)؛ فشارده 614: همانستالنگ ( ←شتالنگ  )؛238]: 1355[/
  .ب]) ة[ضبط نسخ 194

 در ،»زشـتي « واژة در يعنـي  ،»زشـت « ةواژ يدر صورت اسم s ← š لتحو كه ينضمن ا
  :خورد مي چشمبه ديگر هاي نويس دست از يكي
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 يـد ون يَحشَـاء] و خـدا   [=ف يزستبه  فرمايدتان يو م يشياز درو كندتان يم يمب يود«
  ).57- 56: 1920 ش ةنسخ قرآن ةترجم( »يو افزون ياز و يآمرزش دهدتان يم

  است. يرفتنيدرست و پذ» زست«ضبط  ين،بنابرا
ـ بـه  يس،نـو  دسـت  در اصل،در »فرشتگان« و »يبهشت« يها واژه يزن كتاب ينهم در  ةگون

 كـه  ،اسـت  هبـود  )58 :همـان ( »فرسـتكان « و )192 :1398 نـژاد  يـري و ام يامـام ( »بهستي«
  اند. داده ييرتغ خود يحتصح در را ها آن انححمص

 :318 ص ـ

 ضيمر بيالطّب يداوي بيطب   يبالتّق النّاس أمري يتق ريغ و
  .يضمر هم و الناس يداوي يبطب :ظاهراً كذا؛ :مصححان يسپانو
 ارعطـ  كـه  اسـت  يضـبط  همانند اند نهاده رويشپ و اند زده حدس مصححان كه يضبط

 اسـت  آورده يـا ولاالةتـذكر  در عمار منصور ذكر بخش در )1287 ،2 ج ؛420 ،1 ج :1398(
 ).171 :1375 يپارسـ  به كهن يرياز تفس يبخش به يدبنگر يت،ب ينا از يگرد يختير ي(برا

 ،)اضافه واو يك تنها( يگرسانيد ياندك با مصراع، ينا از يگرد يختير به اساس ةنسخ ضبط
  :است تر يهشب ياربس

  ).359 :1368 يراز عبدالقادر( »مرِيض والْطَّبِيب يداوِي يبطَبِ«
  :72 ص ـ
 بلكه حق ابطال كه نكوشد؛ آن ابطال در )3( جدل شود، ظاهر خصم زبان بر حق چون«
  .»دارد يمعظ يخطر حق انكار

  .جدل به :يدشا ):3( مصححان يسپانو
 خـورد؛  يچشـم مـ  بـه  يزها ن كتاب يگردر د يديق يها عبارت در» به«شدن حرف  حذف

 در. رود ينم  كاربه» به« يگرازآن ديشد و پشو يكار برده مبه يدق يگاهدرجا ييتنها اسم به يعني
كار بـرده  به يددر نقش ق ييتنها و اسم به ه استحذف شد» به« شود مي آورده كه هايي نمونه
  :ه استشد

  اجناس ←اجناس  به
و  يـده رفته بـود و دانشـمند محمـود را د    ينانبه كوه دسالم اال يخش ...وقت در آن يگرد

  .)نگارنده از تأكيد ،214: 1384 ي(غزنو اجناسسخنان رفته بود 
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  يقتحق ← يقتحق به

 يقـت حق ي،و ممكـن بـوذ   يآمـذ  يغامبريپ السالم، يهعل ي،اگر بعد از حضرت مصطف«
  .)233: 1375 ي؛ افالكنگارنده از تأكيد ،500: 1375 ي(افالك» خواست بوذن يناس ابن

  درست است. سليمان ةقصدر متن » به جدل« يجابه» جدل« ين،بنابرا
  :148 ص ـ

را بخواست از فرزندان جان؛ نام او لهبا بنت روحا بـود و روحـا پسـر     يزن يسپس ابل
 يكـي  آمـد  يرا از لهبا به هر شكم دو فرزند م يسپسر جان بود و ابل يلو سرباب يلسلباب
 يهو سـفل  يشكم آمدند و سفل يك) به 4) و قطوبه (3( يسماده؛ چون بالق يكيو  ينهنر
آن قفطس و قفطسه ازبعدو  يصهو ش يصانشكم ش يكآن به ازبعدو  يگرشكم د يكبه 

  شدند. يادتتا فرزندان از مور و ملخ ز
  ؛): كذا3( انمصحح يسپانو
  ): كذا. 4( انمصحح يسپانو

بـه شـكل    يـز ن انو مصـحح  اسـت  يافتهها را درن ها، آن نام ينبا ا ييناآشنا يلدلكاتب، به
هـا   نـام  يننمونه، ا ي. براه استآمد يقرآن يرهايها در تفس نام ين. اندا نبرده يها پ آن  درست
 ةقصبخش از كتاب  ينبه ا ياركه بس ه استآمد القرآن يرالبرهان في تفساز كتاب  يدر بخش
  است: يكنزد هم سليمان

 جتَزَو ا و روحـ ا: لهبا بِنْتقَالُ لَهانِّ ياَلْج لْدنْ ورَأَةٍ مبِام يسلبـن   إِب    نْـهم تلَـدـلَ، فَواسلْسس
بيلقيس و طونةَ في بطْنٍ واحد، ثُم شعالَ و شعيلةَ في بطْنٍ واحد، ثُم دوهرَ و دوهرةَ في بطْنٍ 

شيظَةَ ف شوظَا و ثُم ،داحو    الَدفَكَثُـرَ أَو ،ـداحطْـنٍ وي بةَ ففقطس و فقطس ثُم ،داحطْنٍ وي ب
  .)340، 3ق: ج  1416 ي(بحران إِبليس (لَعنَه اَللَّه) حتَّى صاروا الَ يحصونَ

 ،»قطوبـه « ،»بالقيس« ،»يلسرباب /يلسلباب«منبع،  ينها در ا نام ينبه ضبط اباتوجه ين،بنابرا
، »سلْساســل«نادرسـت و  » قفطسـه «و  ،»قفطـس « ،»شيصـه « ،»شيصـان « ،»سـفليه « ،»سـفلي «
 يـب ترت بـه » فقطسـة «و  ،»فقطـس «، »يظةشـ «، »شـوظا «، »يلةشـع «، »شعال«، »طونة«، »بيلقيس«

  است.  درست
  :245 ص ـ
  .»اعلم واهللا است، آورده ينچن خود كتاب در عبداهللا بن محمد«



 85   )فرزانه فرحزادو  ميالد بيگدلو( ... مانيسل ةقص كتاب يانتقاد يبررس

 

 از يگـر د ييجـا  در اما ،اند كرده يحتصح »عبداهللا« به را »يداهللاعب« ةنسخ ضبط مصححان
 بن محمد قصص در« :است هشد نقل او ابكت نام راههمبه و شكل ينبد نام ينا نسخه ينهم
 ).نگارنـده  از تأكيـد  ،406 :1398 نـژاد  يـري و ام يامـام ( »اعلـم  واهللا يـافتم،  ينچنـ  يداهللاعب

 اسـت  هشـد  ذكـر  او بـراي  )يـداهللا عب (عبـداهللا/  نـام  دو هـر  گوناگون منابع در هرچند  پس،
 ضـبط  بـا  يـاس قبه را  او نام كه باشد آن بهتر رسد يم نظر به )،56 :1394 يعيرف و يان(دزفول

  كرد. حفظ يحتصح در »يداهللاعب« ةگون همان به كتاب در )406 :همان( »يداهللاعب«
  

  ها افتادگي 2.3
  :412 ص ـ

خـاك برسـازم؛ مـن آنـم كـه       يهـا  ) پاك توده3(... الموت گفت:] من آنم كه از [ملك«
  .»بپردازم يفظر يانرواز ماه يفلط يها يجا

  شده است. ياهكلمه س يك): 3( انمصحح يسپانو
  :يراباشد، ز» يها جان« شده ياهس ةكلم رسد يمنظر  به
 يو ماننـدگ  ييآوا يآهنگ هم» من آنم كه... پردازم«و » من آنم كه... برسازم« ةدو جمل .1

بـا  » هـا  جـان « يـي، آوا يرتـأث  يـة برپا ينچن هممسئله و  ينا دارند؛ بنابر يگرد يكبه  يساختار
 انـد  گرفته ياري يحدر تصح ييآوا يها از جنبه يزآهنگ است (مصححان خود ن هم» ها يجا«

  نخست). يس، پانو419 :1398 نژاد يريو ام يامام ←
المـوت بـازگو    و از زبـان ملـك   يگـر د يدر آن) در جـا » پاك« ةسخن (با كلم ينهم. 2
  است:  شده

  ).417: همانزندان برهانم ( ينرا از ا پاك جانام تا  الموت گفت: من بدان آمده ملك
  :69 ص ـ

بـدان   يشـان ا يشداشـتند و تعـ  چند، گوسـفندان   يافتاده بود و تن يشام قحط يندر زم
غلبه كـرده بـود؛ در    يشانخواب بر ا چرانيدند، يپس آن قوم كه گوسفندان را م... يبود

چون صاحب كشـته را  ... آن كشته به چرا گداشتند يرامنخواب شدند و گوسفندان را پ
 يحـال بـر و  ... بـر داود آورد و  يخداوندان گوسفندان را به داور يد،از واقعه خبر رس

تاوان كشته، به صاحب كشته دادنـد.  گوسفندان را به يد،داود چون چنان د ...كرد عرض
 .يفرما ينحكم به از ا يننظر در ا اهللا ينب ياكه  ييدو بگو يدگفت: برو ماني) سل1(
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 روي سـقطي  عبـارت  ايـن  در ظـاهراً  داسـتان  بافـت  قرينـة بـه  ...):1( انمصـحح  سيپانو
  .است  داده
  :است انبياء سورة 78 آية ةبخش از كتاب دربار ينا

  .شاهدينَ لحكْمهِم انَفَشَت فيه غَنَم الْقَومِ و كُنّ إِذْ الْحرْث في يحكُمانِ إِذْ سلَيمانَ و اودو د
كردنـد در كشـت آن مسـلمان    مـى و ياد كن حديث داود و سليمان، چو حكم «: هترجم

 »ندان آن مردمان و بـوديم بـه حكـم ايشـان داننـدگان     پدر وى گوس ،چون به شب چريدند
  ).617، 1 ج: 1376 ي(نسف

بخـش   يـن در ا سـليمان  ةقصاند، در متن  ست و مصححان اشاره كردهيداكه پگونه همان
 هبـود  جمالتـي  ،»...كـه  ييـد و بگو يدگفت: برو يمانسل«از  يشپ يعني،وجود دارد؛  يافتادگ
 بـا  تفسـير  هـاي  كتـاب  در آيـه  ايـن  جاكه ازآن. است هافتاد جا نويس دست متن در كه است
 كتـاب  در آيـه  ايـن  تفسـير  از را جاافتاده بخش اين ،است هشد راههم تري بيش بسطو شرح
  :يافت توان يم القرآن يرتفس يالجنان ف الجنان و روح روض يسفار

چـون  ... (ع)] صاحب گوسـفند را گفـت: گوسـفندان بـه او ده بـه عـوضِ زرع       [داود
 شما چه حكومت كـرد؟ گفتنـد:   يانم مگفت: پدر يد،را د يشانا يمانبازگشتند سل

 برفتنـد . يكردم ينجز ا ي(ع)] گفت: اگر حكم من كردم يمان[سل رفت. ينو چن ينچن
  ).251، 13: ج 1371 ي(ابوالفتوح راز گفتند را داوود و

  :396 ص ـ
در صـورت   يالموت امروز در نوبت اول كـه حاضـر آمـد   ) ملك1( يگربارهبعدازآن د«
تـا   يينگو يد؛بترس يتا دل او از و ينظر كرد يناز مالزمان حضرت من به شرزالع يشخص

  .»سبب آن چه بود؟
  افتاده است. ي): كذا و ظاهراً قسمت1( انمصحح يسپانو
بـه   يـد ها، بنگر ونشان آن از نام يآگاه ي(برا ه استنقل شد ياريداستان در كتب بس ينا

مـتن و افـزودن    ي). بازسـاز 44- 43: 1390 فر يكان؛ پارسانسب و ن47- 46: 1381 فر فروزان
  است: ين) چن651، 1 ج: 1382 يبدي(م سراراال كشف يةبخش افتاده برپا
  الموت امروز در نوبت اول...  : ملكيدپرس ياز و يمانآمد. سل يگربارهبعدازآن د

  :108 ص ـ
برداشتن آن است كه طمع از مـال كسـان    يا) طمع از دن1كه تا ترك همه ( يو تا نپندار«
  ؛)108 :1398 نژاد يريو ام يامام( »يدرباز ي،آن مال كه دار يا يريبرگ
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داده است.  يرو يسهو يااز عبارت افتاده  يكذا؛ و ظاهراً بخش ):1( انمصحح يسپانو
پـس   يدتر خواهد بود؛ شاعبارت روشن ياز عبارت خارج شود، معنا» تا ترك همه«و اگر 

تـا  «بـوده:   ينچنـ  يدشـا  يعنـي قرار داشته كه سهواً افتاده است؛ » و«حرف عطف » همه«از 
 .»يريبرداشتن آن است كه طمع از مال كسان برگ ياكه ترك همه [و] و طمع از دن ينپندار

  واهللا اعلم.
 يو نادرسـت  يدو موجب تعق ه استشد يكاتب مرتكب اشتباه ،نظرست، بهيداكه پچنان

 چنـان روشـن   آن يـز ن اند نهاده يرويشپ انكه مصحح ي. حدسه استبخش از متن شد ينا
صد يبه س يكدزكه ن ه استانجام شد يا نسخه يگانه ياز رو يحتصح ينجاكه ا آناز. يستن

 يول ،يستممكن ن يشكل قطعبه يابي دست ،است شدن متن كتابت شده سال پس از نوشته
كـه   چنـان  هـم كـه  « :گشاست راه درست ريخت به رسيدن در بعدي ةدرك و توجه به جمل

  .)108: همان( »تر از ترك جاه است و ترك مال آسان ياستجاه از دن ياست،از دن مال
 مال و ثـروت خـود را   كه يستن ينبرداشتن از آن تنها در استدو  يااز دن يدنبر يعني،

ـ  يزرا ن يحس جاه و بزرگ يدبلكه با ،يمبباز نكتـه   ينه بـه همـ  توجـ . يمببـر  يندر خود از ب
به بافت جمله و نگارنده، باتوجه نهاد يشپ. يددرست رس يختكه بتوان به ر شود يموجب م

برداشتنْ همه آن است  ياو] طمع از دن  كه [ترك يو تا نپندار« :است چنين آن، از پس ةجمل
  .»يبباز ي،آن مال كه دار يا يريكه طمع از مال كسان برگ

  :302ص  ـ
. يريحال سـ در: گفت باشي؟ تواناتر آدمي بر حال كدام در كه پرسيد ابليس از] يحيي[«
  .»)1( يمكه هرگز راست با كس نگو يرفتمگفت: پذ يحيي

از داستان جا افتاده است و ظاهراً  يكه قسمت رسد يمنظر  به): كذا؛ 1( انمصحح يسپانو
 اسـت  گفته يحييكه به  ياست كه از مطلب يسابل ةگفت »يمهرگز راست با كس نگو«عبارت 
  .كند يم يمانياظهار پش
 يرفتمپذ«از داستان جا افتاده است، و  ي، بخشاند دهاشاره كر يدرست به انكه مصححچنان

(ع) است  يحيي گفتة جمله، اين از پيش. است ابليس سخن »يمكه هرگز راست با كس نگو
  است: ينست و آن جمله ااافتاده  جا ينكه در ا

 »نخورم يرعهد بستم كه هرگز طعام س يو با و يرفتمعزوجل پذ ياز خدا«گفت:  يحيي
  ).435، 9: ج 1382 يبدي(م
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  :257ص  ـ
كه: اگر هفتاد گناه بكنم كـه تعلـق بـه     ـ  قدس اهللا روحه ـ   است يثور ياندر سخنان سف«

  .»است ينخود چن يانصاف نگر ي). و اگر از رو1( خلق دارد
  از عبارت افتاده است. ي): كذا و ظاهراً بخش1( انمصحح يسپانو
  است: ينو چن است هنقل شد ولياةاالتذكر در يتمام سخن به ينا
تـو   يـان كه م يگناه، گناه ياربا بس يخدا شو يك: اگر به نزدگفت] يثَور يانو [سف«

 »يتـو و بنـدگان خـدا    يـان گنـاه بـود م   يـك تر از آن باشـد كـه    تو بود، آسان يخدا و
  ).223، 1 ج: 1398 (عطار
  :267ص  ـ
 يزيچحق را كمر بسته است،  يبردار هركه فرمان يعني؛ “يءاهللاَ اطاعه كلّ ش يطعمن ”«

  .»فرمان او را كمر بندند
بندند.  او را كمر فرمان] يء[=كلّ ش يزيچ همهباشد:  ينشكل درست چن رسد يمنظر  به

: ه استنقل شد نيز نواربحاراالگونه در   ينبد ترسبه  اطاعت يسخن تنها با دگرگشتگ ينا
» نْهم اَللَّه أَخَاف اَللَّه نْ خَافمء270، 75 ج: 1403 مجلسي» (كُلَّ شَي.(  

  :251ص  ـ
 صد چهارصد زن در نكاح بود و هفت يقول صد زن و بهي] را سيمانحضرت سل او [=«
  .»يديبرس بهكه  يبود كه شب بود يمقامدر فراش و در قوت به يزككن

كـه   يبوده باشد: شب بود ينكه چن رسد يمنظر  به. نمايد يجمله روشن نم يانيبخش پا
  .»يديبرس»] هزار و صد« يا» هزار[« همهبه «

  :است همضمون تكرار شد ينها هم كه در آن يرز ةبا دو جمل يدبسنج
 »يديشب به همـه هـزار برسـ    يكرا هزار فراش بود و قوت آن داشت كه در  يمانسل«

  ).287 :1398 نژاد يريو ام يامام(
  ).291: همان( »...يچرا شد يجمال ةچنان سغبصد فراش آن و با هزار«

  

  متن در توجه درخور عناصر 3.3
  در صفحات متعدد ـ
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+  ي + مصـدر+  يعبـارت اسـم  «از سـاختار   يـري گ بهره يكيكتاب  ينا هاي  يژگياز و
  :شود يآن آورده م يها و درادامه نمونه رساند يرا م ياست كه الزام و ناچار» است
، 194، 190، 115 ،105، 84 :1398 نژاد يريو ام يامام( »است يقدر اقتصاركردن ينبر ا«
273 ،307، 349، 358.(  
  ).173: همان( »يحق خود فروگذاشتن ينست و ايبرداشتن يقتمضا يندست از ا«
  ).169: همان( »ستيكردنياررا اخت يكيسه بال  ينگفت: از ا  و«
 ،227، 226، 225، 220، 103، 98، 96، 52 (دو بـار)،  222، 224در صـفحات   ينچن مه
  .404و  ،312، 296، 292، 288(دو بار)،  257(دو بار)،  256، 244، 240
ـ       يي،ساختار، از نظر معنا ينا  تـر  يشدر رسـاندن مفهـوم الـزام مؤكّـد نقـش دارد و در ب
. ودر يمـ  شـمار پرتكرار بـه  يزن يزبانو از نظر  ه استكتاب از آن بهره گرفته شد يها بخش

  .شد مياشاره  9سبكي ويژگي اين به مقدمه در كه بود  آن بهتر بنابراين،
  :215، 207 ص ـ
شـرح صـموت     ظاهر شود و بـه  يگربر توان يشيدرو يلتاست تا فض يرناگز قدر ينا«
   .»دل نشكنند يشاندرو يمانسل

نعمـت   ياز سـراپا  يـت ك ذره عافيـ دانند كه  يقينو  دل نشكنندغرض تا خوانندگان «
  .»است  بِه

 يدر معنـا » شكسـتن دل« يعنـي اسـت؛   يـاب تازه و كـم  ينباشد، ساخت يفاگر تحر
 گونـه   ينرا بـد  يمعنـ  ينمعموالً همـ كار رفته است. در متون كهن، به» شدنشكسته دل«
   :گويند يم

مردمـان را  بهرام] خاموش شد و كس را از آن خواب [ ناخوش خود] آگاه نكرد تـا  «[
  ).770، 2: ج 1378 ي(بلعم »نشكند  دل
 

  امروزين نگارش و الخط رسم نشدن رعايت 4.3
 رسـد،  يمـ نظـر   بـه كه  گونه كه، آن خوريم يبرم  ينوشتار هايي يختكتاب، به ر جاي يدر جا

 فرهنگسـتان و بـه   ينگارشـ  يـين آ يـة بود كـه برپا  ينندارند و بهتر چن شناختي يارزش زبان
   ازجمله: شدند، يخود نوشته م ينمرسوم امروز يها شكل
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 ينچن هم). 152 :1398 نژاد يريو ام يامام( »يتو آفريننده يريو س دهنده يخداوندا، روز«
 10»سـراء عـالم  «)، 244: همـان ( »پـاء «) 345 ،243: همان( »يوةح«)، 242: همان( »يند براء«
ــان( ــو در دل«)، 249: هم ــا ت ــان( »يه ــو«)، 261: هم ــان( »يت ــاب«)، 297: هم ــالء عت  »ب
) كـه در  367( »ادهـم  يمابـره «و  ،)368( »يـة تور«)، 339: همـان ( »مشكالة«)، 301  :همان(

 يمنمصـححانْ سـل   كـه  ي(درحـال  ه استشد نوشته »يمابراه«شكل  به 304و  267صفحات 
 ةاند) (دربار گردانده 56 ص يمانلشكل س نسخه) را به يسنو سوم از عكس دست ةبرگ  ،39(

  ).36 :1394 يزبان و ادب فارسفرهنگستان به  يدها بنگر گونه واژه يننوشتار درست ا
  

  كتاب پاياني فهرست 5.3
 يـن در ا يـادكرده كتاب ناقص اسـت و شـمار كـاربرد عناصـر      يانيفهرست واژگان پا. الف

 ـ   را هـا  هواژ ينا ينشان جا، ين. در اه استنوشته شدها آناز آن است كه در  يشها بفهرست
  :نهيم يرو ميشپ ـ   اند شده  آورده يزشده در فهرست، ن جز از صفحات عنوانبه ييكه در جاها

ه آن آمـد  يبـرا  259و  65 ةصـفح و تنهـا   ه است(كه در فهرست نوشته شد »يافكندگ«
و  370 ،)11 ط(خـ  134 ،)3 ط(خ 137 ،)13 ط(خ 157 ،)3(خط  158) در صفحات است

  است. تكرار شده يز) ن15 ط(خ 294و  ،)22 ،19 ط(خ 64 ،)20 ط(خ 65 ،)15 ط(خ 68
، 59: همـان ( »يكـار دسـت «)، 16 ط، خـ 222 :1398 نـژاد  يـري و ام يامـام ( »كاردست«
 »غنوده«)، 15 ط، خ396؛ 9 ط، خ375؛ 26 ط، خ114؛ 5 ط، خ220: همان( »گنجا«)، 5   طخ
 »يكـار  تـرس «)، 17 ط، خـ 125: همـان ( »مـرد  يپا« ،شكل جمع: غنودگان)، به215: همان(
، 348؛ 19 ط، خ281؛ 22 ط، خ388؛ 6 ط، خ230: همان( »آوه فراخ«)، 18 ط، خ102: همان(
  ).22 ط، خ388؛ 3 طخ

ـ   461: همانها ( در فهرست واژه »اكدش« ) 218: همـان ( »يكـدش « ي) آمـده اسـت، ول
  .ه استكلمه نوشته نشد ينهم يگرد يختر

)، 5 ط، خ323؛ 23، 9، 2 ط، خ246: همان( »يكپ«)، 21 ط، خ240: همان( »يزناشوهر«
)، 1 ط، خـ 248: همـان ( يسـربار «)، 2 ط، خـ 247: همان(  نرد«)، 16 ط، خ246: همانگَو («
، 277آخـر؛   ط، خـ 276؛ 14 ط، خـ 253: همـان ( يدهسـرجر «)، 5 ط، خ252: همان( يبهنص«
  .)7 ط، خ418؛ 12 ط، خ356؛ 1 ط، خ335؛ 14  طخ

؛ 12 ط، خـ 260: همـان ( »يدهنفر«])، استه [با فاصله نوشته شد 254: همان( »روزبازار«
، 279؛ 1 ط، خـ 276: همـان ( »يـوزه در«)، 260 ،257: همـان ( »بردن يانز به«)، 19 ط، خ353
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، 276: همـان ( »يدشـخوار «)، 15 ط، خـ 376؛ 18 ،17 ط، خـ 345؛ 6 ط، خـ 312؛ 17  طخ
، 361؛ 12 ط، خ349؛ 5 ط، خ330: همان( »دشخوار«)، 19 ط، خ417؛ 4 ط، خ321؛ 6  طخ
ــه«)، 2 ط، خــ285: همــان( »دان همــه«)، 7 ط، خــ422؛ 13 ط، خــ404؛ 19 طخــ  »روزنام

 ،)12 ط، خ392: همان( »نابكار«)، 2 ط، خ326: همان( »كردن دندنه«)، 12 ط، خ307  :همان(
  ).6 ط، خ419: همان( 11»ستنبه«و  ،)20 ط، خ396: همان( »فرد زورمند] يمعنا  گردن [در«

  اشخاص:در فهرست . ب
و نه در  ه استآورده شد ييتنها )، در فهرست اشخاص نه به367: همان( »ادهم يمابره«

  ؛»ادهم يمابراه« يلذ
  ؛)417، 396: همان( »الموت ملك«
  .)163: همان( ]االحبار كعب [= »بارخا كعب«
  :يو عبارات عرب يثدر فهرست احاد. ج
  .)54: همان( »منْ الذَّنْبِ كَمنْ لَا ذَنْب لَه يِبالتَّا«

  
  :شود افزوده كتاب واژگان فهرست به است بهتر كه هايي واژه 6.3
 ،نمونه در متون كهن ؛227، 226، 220، 218 :1398 نژاد يريو ام يامام( »يخواستار« ـ

  .)287، 1 ج: 1362 يارجان
 ؛417 ،128سـه بـار در   ، 122 ،103، 72، 66، 53: همـان اجازه ( يمعنابه »يدستور« ـ

 يكهـن بـه پارسـ    يرياز تفس يبخش؛ 567، 2 ج، 1343 يطوس ،نمونه در متون كهن
  ).479 ،456، 459 ،2 ج: 1386 ي؛ بخار241: 1375

  .)159 :1398 نژاد يريو ام يامام( »زدن خنده« ـ
 :ه استسرود ييكه سناو فقر، چنان يدرماندگ يمعنا در ،)48: همان( »برگي يب« ـ

 جان چو نامردان مكن ياران نداريرخ چو ع   مـزن  يشـ يدرو الف ينـدار  يبرگـ  يبرگ ب
  ).484: 1388 ييسنا(

 و )393، 345، 264، 230 :1398 نــژاد يــريو ام يامــامحــاكم ( يمعنــبــه ،»قهرمــان« ـ
  .)374، 298: همان( »يقهرمان«
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  ).247: همانكردن ( سكوت و ماندن خاموش يمعنبه ،»زدن تن« ـ
  ).252: همان( »يجاودان« ـ
  .)253: همان( »ابرناك« ـ
  ).255: همان( يفروختن يمعنبه ،»ييبها« ـ
  .)259: همان( »يوشيدنن« ـ
  .)260: همان( »كردن پوزش« ـ
ـ بـن   دانشهمر ،نمونه در متون كهن ؛278: همان( »دخترخانه« ـ ؛ 124: 1362 الخيـر  ياب

  .)142: 1388 يسق  شمس
  .)284 :1398 نژاد يريو ام يامام(يانبوه معناي به ،»يانبه« ـ
  .)285: همان( »ياندورپا« ـ
  .)285: همان( »يازيدندر« ـ
  .)354: همان( »سختن« ـ
  .)361: همان( »يور« ـ
در  »يدنچسب). «370: همان( است» شدن منحرف« يدر معنا جا ينكه در ا ،»يدنچسب« ـ

ــه ــا ترجم ــن  يه ــرآنكه ــر  ق ــلم«براب ــاحقي» (ي ــادا«) و 1461، 3: ج 1377 ي لح «
  .ه است) نهاده شد228، 1  ج  (همان:

  .)413 :1398 نژاد يريو ام يامام» (تنها« يمعنا در ،»يخال« ـ
  .)420: همانناسره و ناخالص ( معناي به ،»نبهره« ـ
 يبردهـا كار ةجملـ  از يزواژه ن ين). ا303، 278، 167، 152، 57: همان( »خردگي يب« ـ

 پايان واژگاني فهرست در. شد يبود در مقدمه بدان اشاره م يستهاست كه شا شمار كم
 يـن ا ةدربـار  يداسرارالتوحخود بر  يقاتدر تعل يكدكن يعياست. شف يامدهن يزكتاب ن

ادب در  يمعنـ است، و خرده خود بـه  ادبي يب يمعن: بهخردگي يب«واژه نوشته است: 
 يتـي واژه در ب اين). 532، 2: ج 1386 يكدكن يعيشف» (كتاب استعمال شده است ينا

  :است هشد برده كاربه نيز المجالس ةنزهناشناس در  اي يندهاز سرا يرباع يكاز 
ــم    بيخردگيــي چــو رفــت، معــذورم دار    ــا ه ــم   ت ــت بكش ــاره غرام ــن بيچ  م

  ).563: 1375 شرواني(
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  تعليقات بودن لزوم 7.3
كهـن و بازمانـده از    يندارد. در چاپ اثـر  يقاتيتعلگونه يچهاست كه كتاب  يگفتن يان،درپا

اسـت كـه بـا     يسـته با ،گـذرد  يمـ  قرناز هشت  يششدن آن ب كه از نوشته يشينروزگاران پ
ناآشـنا   يهـا  واژه ين كهـن معنـا  از متـو  يگـر د يهـا  ها و آوردن نمونه از فرهنگ يريگ بهره
 عبارات يگر،د. آن در بافت بر خواننده روشن شود يمعان دست داده شود و كاربرد و معنا/ به

) يقـات تعل بخـش  (در فارسـي  بـه ) يسـت ن يزاندك نكتاب (كه شمار آنان  يو جمالت عرب
  آن بهره برند. تمامي به كتاب از خوانندگان تا شود برگردانده

  

  گيري نتيجه .4
شـود و   يافتهمصححان در يحاتو توض يحتصح هاي يكوشش شد تا نادرست ارنوشت يندر ا

 يگـر كهن د يها و شكل درست برطرف شود. از متن يحاتتوض ةها با ارائ آن هايي ينادرست
مقدمـه و   يهـا  در بخـش  ها ي، به كاستينچن همشد.  يافتمتن  هاي يبهره برده و افتادگ يزن

دادن  اشـاره در مقدمـه و نشـان    يبـرا  يستهرونهادن مطالب با يشها اشاره شد و با پ فهرست
شـد و بـا    يافـت در مـتن   يـز نـو ن  يا برطرف شد. واژه ها يكاست ينها ا فهرست هاي يكاست
  آن روشن شد. يمعنا يگراز دو متن كهن د گرفتن ياري

  

  ها نوشت پي
 

  .24- 22: 1378بخش  بنگريد به جهان ،دربارة معيارها در تصحيح متون .1
  .43 :1398 مجردبنگريد به  ،هاي متن بردن به افتادگي گيري در پي گونه بهره اي از اين براي نمونه .2
  .Chapman 2016: 35-37بنگريد به  ،دربارة رابطة متن اصلي و ترجمه. 3
  است.  شدهداده  شانن )bold(برجسته به گونة دگرساني رباعي . 4
  .: بارينادرست ، بهاصلدر. 5
  ).42 :1398 نژاد امامي و اميريوايست ( ←نمونه از اين تحول: بايست  .6
  .61: 1399اي  عيدگاه طرقبه هبنگريد ب ،آن در فارسي دري تلفظ ةدربار .7
 زيـ ن القرآن بلغات المحيط كتاب ححمص كه است  شده موجب »كه« يمعنا همين از يناآگاه. 8

رف  قَاصــرَةُ : «ديفزايب را »آن« ةواژ» كه«پيش از   »ننگـرد  خـود  يشـو  بـه  جـز  كـه ]آن: [الطـَّ
  ).138: 1383 يهقيب(
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ـ   ،هاي سـبكي  دربارة ويژگي تر براي اطالعات بيش. 9 ؛ 61- 60، 36- 35: 1372ه عابـديان  بنگريـد ب
Cluysenaar 1976: 100.  

 در مندرج نويس دست عكس از برگه آخرين) 40 ص( اصلي ةدر نسخ »يردعاء خ«كه  درحالي .10
  .است  شده دهگردان) 422 :1398 نژاد امامي و اميري( كتاب در »خير دعاي« به كتاب

اند كـه   اند و گفته به اين واژه نيز اشاره كرده  هاي خاص، گفتار، در بخش واژه مصححان در پيش .11
كه نشاني درست،  درحالي ،است  كار رفته نويس به ب دست 266ب و  177واژه در صفحات اين 
  الف است. 266الف و  179 ترتيب، به

  
  نامه كتاب
  .1470 ةنسخ ،يو مركز اسناد آستان قدس رضو ،ها ها، موزه خانهسازمان كتاب ،قرآن ةترجم
  .1920 ةنسخ ،يو مركز اسناد آستان قدس رضو ،ها ها، موزه خانهسازمان كتاب ،قرآن ةترجم

 حيتصـح ، بـه القـرآن  ريالجنان في تفس الجنان و روح روض ،)1371( يعل بن نيحس ،يابوالفتوح راز
  .يناصح، مشهد: آستان قدس رضو يدمهدمحم و ياحقيجعفر مدمح

، جـان يآذربا يزبـان  ةكهـن از حـوز   يمتن ؛مانيسل ةقص ،)1398( يعلبن  وسفي ،يزيتبر عقوبيابو
  سخن. يافشار با همكار موقوفات اديبنتهران:  نژاد، يريو اردوان ام يامام رضا يعل حيتصح به

زاده،  يرضـا هـاد   حيتصح، بهبالخالص يالمسم ةاللّغدستور  ،)1380( ميابراهبن  نيحس ،ينطنز بياد
  .يو مطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشگاه علوم انسان

  .آگاه: تهران ،يخانلرناتل زيپرو حي، با مقدمه و تصحاريسمك ع ،)1362( خدادادبن  فرامرز ،يارجان
ـ  نيتحسـ  حيتصـح ، بـه نيمناقـب العـارف   ،)1375نـاطور (  ياخـ بـن   احمد ،يافالك ان: تهـر  ،يجيازي
  كتاب.  يايدن
كهـن از   ي(متنـ  مانيسـل  ةقصبر  گفتار شيو پ حيتصح ،)1398( نژاد يريو اردوان ام رضا يعل ،يامام

افشار با  موقوفات اديبنتهران:  ،يزيتبر عقوبيعمر ابو بن  يعل بن  وسفي، )جانيآذربا يزبان ةحوز
  سخن. يهمكار

 د سـرور مـ مح حيتصـح ، بـه هيالصـوف  طبقـات  ،)1362( يهـرو  ابومنصور بن عبداهللا ،يهرو يانصار
  .توس: تهران ،ييموال

  البعثه. ةمؤسس، قم: القرآن ريتفسالبرهان في ق)،  1416( مانيسل بن هاشم ،يبحران
 ستان زبـان فرهنگ: تهران داود، آل يدعليس حيتصح، بهتاج القصص)، 1386محمد (بن  احمد ،يبخار

  نشر آثار. و يو ادب فارس
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 يمرتض حيتصح و قيتحق)، به1375( )يهجر چهارم قرن(حدود  يپارس به كهن يرياز تفس يبخش
  مكتوب. راثيم يهمكار با قبله: تهران ،يرازياهللا زاده ش تيآ
و  ،حيترجمـه، توضـ   ،كـارل. گ. زالمـان   حيتصـح ، بهنامهلغت شاه)، 1382عبدالقادر عمر ( ،يبغداد

  .يتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ،يرواق يعل و يسبحان .ه قيتوف قيتعل
  .سروش: تهران روشن، محمد حيتصح، بهيطبر ةنامخيتار)، 1378محمد (بن  محمد ،يبلعم
  .3433 لميكروفيم، تهران دانشگاه اسناد مركز و يمركز ةخان، كتابالبلغة

ـ  كتاب: قم ،يملكوت يدعليس حيتصحبه ،القرآن بلغات طيالمح ،)1383( نيحس بن احمد ،يهقيب  ةخان
  ).ره( النجفي يالمرعش يالعظم اهللا تيآ

 مانيسـل ”از تيروا دوازده بر يشناخت تيروا ليتحل«)، 1390( فر كانيپارسانسب، محمد و نرجس ن
   .18، ش يپژوه ادب، »“ليعزرائ از زانيگر مرد و
  مكتوب. راثي، تهران: م1ج  ،يامج وانيد)، 1378احمد (بن  عبدالرحمن ،يجام

 يمهـد  حيتصـح ، بـه يداروشناسـ  و يپزشك دانش در: ادگاري)، 1381حسن ( بن لياسماع ،يجرجان
  . ياسالم مطالعات ةتهران: دانشگاه تهران و مؤسس قق،مح
، )يخطـ  يا نسـخه  ياز رو ي(چـاپ عكسـ   يمشـاه خوارز ةريذخ)، 1355( لياسماعديس ،يجرجان
  .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن ،يرجانيس يديسع اكبر يكوشش عل به
  مكتوب. راثي، تهران: ممتون حيتصح ينماراه)، 1378( ايبخش، جوجهان
  تهران: قطره. سا،يشم روسيس حيتصح)، به1397( يقمر يهجر ششم اي پنجم قرن از يمتن: قيحقا

  .رانيفرهنگ ا اديافشار، تهران: بن رجيا حيتصح به)، 1346( يگزارخواب
 يپژوهـ  مـتن  ،»ييكسـا  اءينباال قصصساختار قصه در «)، 1394( يعيرضا رفغالم و كاظم ان،يدزفول
  .64 ش، 19، س يادب

  (نشر آثار). ي)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس1394( يدستورخط فارس
ـ روا در بسامدي نامة واژه)، 1384حسن ( ،يديب باغ ييرضا و  حيتصـح بـه  ،فرخـزادان  آذرفرنبـغ  تي

  .يبزرگ اسالمالمعارف ةدائرتهران: مركز  ،يديب باغ يحسن رضائ ةترجم
  تهران: البرز. نش،يب يتق حيتصحبه ،كتاب المصادر)، 1374(محمد  بن نيحس ابوعبداهللا ،يزوزن
 يمحمدتق حيتصح، بهيغزنو ييآدم سنابن  ابوالمجدود ميحك وانيد)، 1388آدم (بن  مجدود ،ييسنا

  .ييتهران: سنا ،يمدرس رضو
جام  خيموقوفه به تربت ش ةنسخ يقرآن از رو يها ترجمه و قصه)، 1338( قيابوبكر عت ،يسورآباد
 ، تهران: دانشگاه تهران.يشابورين قيعت ابوبكر ريبر تفسيمبتن

  .يتهران: علم ،ياحير نيمحمدام حيتصح، بهالمجالس ةنزه)، 1375( ليجمال خل ،يشروان
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 ،ديسـع ابـي  خيفـي مقامـات الشـ    ديـ اسـرار التوح  بـر  تعليقات)، 1386محمدرضا ( ،يكدكن يعيشف
  .آگه: تهران ،يكدكن يعيشف محمدرضا حيتصح به

  تهران: سخن. ،عطار ،ايولاال ةتذكر بر قاتيتعل و حيتصح ،)1398( محمدرضا ،يكدكن يعيشف
 روسيمجـدد سـ   حيتصـح  به، العجم اشعار رييمعا يالمعجم ف)، 1388( سيقبن  محمد س،يشمس ق
  .علم: تهران سا،يشم

 ةپـور، تهـران: مؤسسـ   جهـان  فرهنـگ  حيتصـح ، بهيعالئ ةنام نزهت)، 1362( ريالخ ياببن  شهمردان
  .يفرهنگ قاتيمطالعات و تحق

  .راني، تهران: دانشگاه آزاد ايفارس زبان نيتكو)، 1357( اشرف يعل ،يصادق
 حيتصحبه ،يفارس ة، ترجمالفتاوي و الفقه مجرّد في يةالنها)، 1343حسن ( بن جعفر محمدياب ،يطوس

  پژوه، تهران: دانشگاه تهران. دانش يمحمدتق
  نور. ي، تهران: آوااتيدر ادب يشناس سبك)، 1372محمود ( ان،يعابد

 ،يرچـ يحر روزيـ ف حيترجمـه و تصـح  ، بـه حكم  امثال و)، 1368بكر (ياببن  محمد ،يعبدالقادر راز
  : دانشگاه تهران.تهران

  تهران: سخن. ،يكدكن يعيمحمدرضا شف حيتصح به، ياولاالةتذكر)، 1398( ميابراهبن  عطار، محمد
 يافشار با همكار موقوفات اديبن ، تهران:يكهن فارسظ در شعر فتل)، 1399( ديوح ،يا طرقبه دگاهيع

  سخن.
  : دار الكتاب العربي.جا يب ،نيالد علوم اءياح)، تا ي(ب محمد بن محمد ،يغزال
 يعلم ن:تهرا ،يسنندج ديؤحشمت م حيتصح، بهليپ ژنده مقامات)، 1384( يموسبن  محمد ،يغزنو

 .يو فرهنگ

ـ د)، 1341محمـد (  نيالـد فيس ،يفرغان ـ  حيتصـح  بـه ، يفرغـان  فيسـ  واني صـفا، تهـران:    اهللا حيذب
 تهران.  دانشگاه

 حيانتخاب و توض ،يفرغان فيس اشعار ةديگز ؛دهيد برگ خزان)، 1375محمد ( نيالدفيس ،يفرغان
  .سخن: تهران ،يمحمد ترابديس
  .ريركبي، تهران: اميمثنو قصص و ثياحاد)، 1381، محمدحسن (فر فروزان
ـ د)، 1348ابوالفضل ( ،ياصفهان نيالد كمال  لياسـماع  نيالـد  ابوالفضـل كمـال   يانالمعـ   خـالق  واني

  دهخدا. يفروش ، تهران: كتابياصفهان
 ،يالفـراو  يمـ يخز يعلبن  محمدبن  ، ابوالفتح محمدالقلوب بيطب بر مقدمه)، 1398( يمجتب مجرد،

  افشار. موقوفات اديبنتهران: 
: روتيـ ، بطهـار ئمـة اال نوار الجامعة لدرر اخبـار اال بحار اال) 1403( يبن محمدتق محمدباقر ،يمجلس
  التراث العربي. اءيحا  دار
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  .ريركبي، تهران: امكشف االسرار و عدة االبرار)، 1382احمد (بن  احمد ،يبديم
  .رانيا فرهنگ ادي، تهران: بنيساماال يف ي، السام)1345د (ممح بن احمد ،يدانيم

و مركـز اسـناد دانشـگاه تهـران،      يمركـز  ةخان، كتابينسف ريتفس، محمد عمربن نيالد نجم ،ينسف
  .5659 لميكروفيم
  تهران: اطالعات. ،ينيجو زاهللايعز حيتصح، بهينسف ريتفس)، 1376د (محم عمربن نيالد نجم ،ينسف
 ةنسـخ  چهـارده  ياز رو يانتقـاد  ــ   يعلمـ  متن: نيريخسرو و ش)، 1386( وسفيبن  اسيال ،ينظام

  .ريركبيام: تهران ان،يثروت بهروز حيتصح، بهيخط
 ةنامـ  يـژه و ،»يعبر ـ   يدر متون فارس يلغات فارس يبرخ ةدربار يپژوهش«)، 1392( حامد ،ينوروز
  .6و  5، ش فرهنگستان ةنام

 ياسـالم  يهـا  پـژوهش  اديـ : بن، مشـهد يقرآن ةنامفرهنگ)، 1377(سرپرست) ( محمدجعفر ،ياحقي
  .يقدس رضو آستان
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