
 52، شمارۀ پياپي 0911، بهار و تابستان 0، شمارۀ 01ادب فارسي، سال 

10.22059/jpl.2020.295129.1614 

Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 

//jpl.ut.ac.ir/https: 

 
 

 و تصحيح آن الشّجاعهالحرب و  آداب
 عابدی محمود

  خوارزميدانشگاه  فارسي ادبيّات و زبان گروه استاد

  شوقي ليال
  خوارزمي دانشگاه فارسي ادبيّات و زبان دکتری دانشجوی

 (57تا  75از ص )

 62/2/1933: ، تاريخ پذيرش مقاله11/11/1931: تاريخ دريافت مقاله

 پژوهشي-يعلم

 

 چکيده
اين کتاب از . استفخر مدبّر نوشتۀ  و متون مشهور نیمۀ اوّل قرن هفتم، از الشّجاعهآداب الحرب و 

ین يآ) جمله آنکه در موضوع خوداز؛ است و حائز اهمّیّت جهات گوناگون در میان متون فارسی ممتاز

مغول،  ۀدورر میان آثار پیش از د (تعريف و توصیف ابزار جنگی و شناسی اسبکشورداری و سپاهیگری، 

مقابله و های  بسیاری از اسامی آالت جنگ و طرز تعبیه و آرايش لشکر و شیوه .نظیر است کم منبعی

خصوص وجود اصطالحات   انواع فوايد زبانی و ادبی کتاب، به .رويارويی با دشمن در اين کتاب آمده است

آداب  ،امروز ،با اين فوايد استثنايی. مانند کرده است ، آن را در موضوع خود بیهای خاصّ نظامی و واژه
کتاب مرجعی مفید  ،ها و آداب جنگ ها و مطالعۀ آيین برای محقّقان در تنظیم فرهنگ الشّجاعهو  الحرب

به اهتمام احمد سهیلی خوانساری به طبع رسیده و از آن  1932اين کتاب در سال . فرد است و منحصربه

های بسیاری در  يافتن کاستی راه. کاری قابل ذکر انجام نگرفته است ا، دربارۀ آنه پس، در همۀ اين سال

ها،  بدل مانند گزينش نادرست شیوۀ تصحیح، عرضۀ ناقص نسخه ،برخی اشکاالت اساسیمتن به دلیل 

متن به دلیل اختصار در پرداختن  های ماندن ارزش ؛ و ناشناختهها ها، نقص در نسخه اغالط و افتادگی

گیری از  با بهرهدر اين مقاله . کند ای را ايجاب می مه، تعلیقات و نمايه، ضرورت تصحیح تازهمقدّ

گون کتاب،  گونه یهايی از خطاها و با عرضۀ نمونهبررسی چاپی متن  ،ياب ی دستهای خطّ نسخه

 .شده است  نشان داده ضرورت تصحیح مجدّد آن
 

، جنگیابزار  شناسی، اسب آيین کشورداری،مدبّر،  فخر، الشّجاعهالحرب و  آداب :کليدی های هواژ

 .یححصت
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 مقدّمه .0

گذشته . ای ديرينه دارد هايی با موضوع آداب و اندرز در زبان فارسی سابقه نوشتن کتاب

اقتضای مطالب خود آکنده از پند و اندرزند، آثار   کمی و عرفانی که بهاز متون اخالقی، حِ

قدمت، تنوّع و  1.اند پرداختهالل به اين موضوع شناسیم که به استق ديگری را می

  ها، نیز نوع قابل«نامه آداب»ای از آن،  ای است که شاخه گستردگی اين متون به اندازه

تفصیل به ممیّزات  دهد که در جای خود ارزش آن را دارد که به ای را تشکیل می مالحظه

 . و مشخّصات آن پرداخته شود

لیف شده تأکه به دست کارگزاران ديوانی  ها نامه نوع آدابر ها د ترين کتاب از برجسته

 ،(ق317: توفّیم)الملک طوسی  خواجه نظام الملوکریَسِتوان به کتاب  است، می

الحرب و  آدابو  (زنده در نیمۀ اول قرن هفتم)صاعد  بن  ين يحییالدّ نظامیر السّ حدائق
و مشهور به فخر مدبّر  شاه مبارک سعید، ملقّب به بن منصور بن نوشتۀ محمّد الشّجاعه

بودن موضوع  به دلیل تازگی و انحصاری الشّجاعهالحرب و  آداباز اين میان، . اشاره کرد

عمدۀ مطالب اين کتاب را . نظیر و منبعی دست اوّل است آن، در نوع خود، اثری بی

است و اندرز به پادشاهان در رعايت آداب سی -1: بندی کرد گونه دسته توان اين می

شرح انواع و اوصاف اسبان  -6 ؛کشورداری که در آثار پیشینیان، کم و بیش، سابقه دارد

ها  نامه یّت، موضوع فرسترين وسیلۀ جنگی؛ آنچه به سبب اهمّ شده به عنوان مهمّ تربیت

های  شیوه -3 ؛های جنگی در قرن ششم معرّفی انواع سالح -9 ؛را ساخته است

ات و فنون جنگی در انواع عملیّ -7 ؛جنگی  ظیم سپاه و آرايشآوردن، تربیت و تن فراهم

عرضۀ اين ... . فرستادن و کردن، جاسوس زدن، کمین از قبیل شبیخون ؛برابر دشمن

 .سابقه است اطّالعات به ترتیبی که در اينجا آمده است، بی

عات اين کتاب عالوه بر موضوتوان گفت  می ،الحرب  آداببا توجّه به مجموعۀ مطالب 

جنگ،  بارۀای در ها دارد، شامل موضوعات فراوان تازه الملوک مشترکی که با ديگر آداب

و تعريف واژگان و تخريج دقیق  باای که  گونه ؛ بهاستدادن آن  آرايش سپاه و سازمان

ها و اصطالحات ديوانی، جنگاوری و  جامع از واژهنسبتاً توان فرهنگی  اصطالحات آن، می

 .یب دادسوارکاری را ترت
 

 پيشينۀ تصحيح  .5

به اهتمام احمد سهیلی خوانساری تصحیح  1932نخستین بار در  الشّجاعهالحرب و  آداب

ای کوتاه و در حدّ خود مفید، فهرستی از  مصحّح با مقدّمه. شده و به چاپ رسیده است
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از هايی  او در کار خود نسخه. بعضی لغات نادر و اعالم کتاب را نیز ترتیب داده است

شده  شناختهترين نسخۀ  جمله نسخۀ موزۀ بريتانیا، متعلّق به اواخر قرن نهم را که کهن

انند بعضی از در اختیار داشته است؛ امّا نسخۀ ديوان هند را م ،از اين متن است

حال آنکه اين نسخه  6؛دانسته است شاه مبارکف، اثر ديگری از ؤلّنويسندگان احوال م

است و بخشی که در آيین کشورداری در اين نسخه  الحربابآدنوشتۀ  ترين دست کامل

 9.است ترديد از همین کتاب و مکمّل آن یآمده، ب

 :ايم در اختیار داشته ألیف اين مقالههايی که ما در ت نسخه

بی نام کاتب و  ،خطّ نستعلیقبه  ،add.16853نسخۀ موزۀ بريتانیا به شمارۀ : «ب». 1

انجام نسخه چند برگ . باشد نهمزد متعلّق به قرن  توان حدس می که تاريخ کتابت

اين نسخه با وجود برخی اغالط، از نظر قدمت، صحّت و اصالت بر ديگر . افتادگی دارد

 .ها ترجیحی آشکار دارد نسخه

نسخ قرن  به خطّ ،1321 ۀنسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمار :«د». 6

اين نسخه . ز آغاز، میان و انجام نسخه افتاده استچند برگ ا ،بی نام کاتب ،دهمو  نهم

. تر کرده است متن را سادهمتعدّد داشته و کاتب در مواضع « ب»ای متفاوت با  مادرنسخه

 .  های سهیلی در تصحیح خود بر اساس اين نسخه بوده است بسیاری از ضبط

تب و بدون بی نام کا ،خطّ نستعلیقبه  ،235 ۀنسخۀ ديوان هند به شمار :«هـ». 9

ها، از  رغم تفاوت و علی ها دارد باب افزون بر ديگر نسخه ششاين نسخه . تاريخ کتابت

 .نزديک است موزۀ بريتانیاهای زبانی و سبکی، بسیار به نسخۀ  نظر ويژگی

؛ تاريخ کتابت اين خطّ نستعلیقبه  ،7935به شمارۀ  نسخۀ کتابخانۀ ملک :«م» .3

 .پرغلطی است و نام کاتب نیز در آن نیامده استنسخۀ . ق است1113نسخه رمضان 

 خطّ نستعلیقبه  ،11911ه مرعشی نجفی به شمارۀ اللّ نسخۀ کتابخانۀ آيت :«ن» .7

مغلوط « م»اين نسخه نیز مانند نسخۀ . يازدهکتابت حدود قرن  ،نام کاتب  بی ،خوش

اده بودن اين خانو يّد همؤم« ن»و « م»، «د»های نسخۀ  ز ضبطمشابهت بسیاری ا. است

 .3سه نسخه است

متن غالباً دستخوش تصرّفات  تر،های جديد های ما نشان داده که در نسخه بررسی

اند؛ و تصرّف در متن و تبديل  های کهن را تغییر داده ضبط ،و کاتباناست گوناگون شده 

 . های متن را کاسته است های اصیل، ارزش و تغییر ضبط
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تصحیح و عرضۀ اين متن، هرچند در زمان خود قابل کار احمد سهیلی خوانساری در 

نبودن به اصول ثابت و عدول جمله پايبند، به علل گوناگون ازتحسین و ارجمند بوده است

ما در . د دور نمانده استترين نسخه، از خطاهای متعدّ های صحیح کهن گاه از ضبط به گاه

هايی  م که اين کتاب با مجموعۀ ارزشاي اينجا با ارائۀ چند نمونه از اين خطاها، نشان داده

مالحظات ما در اينجا در شش بخش تقديم . که دارد، شايستۀ تصحیح دقیق ديگری است

 ؛ها افتادگی -9 ؛های مسلّم در متن چاپی غلط -6 ؛نبودن نسخۀ اوّل مشخّص -1: شود می

  .اشکاالت کلّی کار مصحّح -2 ؛ها نقص نسخه -7 ؛ها بدل عرضۀ نسخه -3
 

 (اساس)نبودن نسخۀ اوّل  مشخّص. 5-0

 : نويسد مصحّح در مقدّمۀ خود می
ها در پائین صفحه ارائه  بدل متن قرار گرفته و نسخه [ها]نسخه در تصحیح کتاب اصحّ

 (. 12: 1932فخر مدبّر، )شده است 

را در تصحیح متن برنگزيده است و شیوۀ کار نشان  ی«اصحّ»امّا ايشان نسخۀ 

حال آنکه در ؛ است« د»های مصحّح بیشتر برابر با ضبط نسخۀ  ضبطدهد که گزينش  می

اساس . را از حیث صحّت بر ديگر نسخ برتری داده است« ب»ها، نسخۀ  معرّفی نسخه

 :قرار ندادن اين نسخۀ کهن و اصیل، ايراداتی را در متن وارد کرده است
 

 های کهن و اصيل های تازه و ضعيف بر ضبط ضبط ترجيح. 5-0-0

بر ديگر نسخ مرجّح است؛ امّا  و صحّت قدمتاز نظر « ب»که اشاره شد، نسخۀ  ناچن

های درست و اصیل  ها، باعث شده است که مصحّح از بسیاری از ضبط غفلت از اين ارزش

تری قرار دارد برگزيند؛ چند  ای را که در درجۀ پايین  اين نسخه عدول کند و ضبط نسخه

 :نمونه

 گفت. «بهتر از اين ندانم مالید»: گفت [باقر دمحمّ]. «مالی بد می»: مرد گفت: 

 .(63: همان) «دانی بدخادمی و خدمت نمی»

 «بهتر از اين ندانم »: گفت [باقر دمحمّ]. «مالی بد می»: مرد گفت :«ب، هـ، م، ن

 .«خادمی  باليه»: گفت. «مالید

از کلماتی « روسپیاصل؛ بدکاره،  ناکس، فرومايه و بی»به معنی  [بالده، بالبه]باليه 

 :به کار رفته استبه معنی دوم بارها  ،است که در متون قبل از مغول
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 من جريج را از »را که  زنی بود باليه، گفت گروهی [يعنی جُريج]وی  ۀاندر آن زمان

مسعود  و 311 /3: 1972؛ طبری، 916/ 1 :1979 بلعمی، ←؛ نیز 937: 1919هجويری، ) «راه ببرم

 .(151/ 1: 1923سعد، 
را دارد که احتماالً کاتب به جای « بدخادمی»ضبط « د»های ما تنها  از میان نسخه

. آمده است نسخههمین تنها در « دانی خدمت نمیو ». آورده است« خادمی باليه»

 بدلی عرضه نکرده است مصحّح در اينجا نسخه

  (95: 1932فخر مدبّر، ) نیست گزيرصاحب دولت را از سیاست و شفقت. 

  «نیست گزيرشصاحب دولت را از سیاست و شفقت : «، دب. 

نثر خاص در شعر و ضمیر که به آن بازگردد، از کاربردهای « ش»بعد از نهاد و « را»

 :قرن پنجم و ششم است

 کسی را کـه آيـد زمـانش بـه سـر     
 

 

ــر     ــد هن ــار جوي ــه گفت ــردی ب  ز م
 

 (5/762: 1912فردوسی، )                                                             

 (.631: 1931الملک،  نظام) تر شد دند، اعتقادشان در او محکمکسانى را که در مذهب شده بو 

 . در متن چاپی از اين صورت صحیح و کهن صرف نظر شده است
 [حجّاج]  کنیزک را بدين جوان بخشید و همان قصر ايشان را فرمود و مبلغی صله داد

 .(95: 1932فخر مدبّر، ) وانگری و خوشی بگذرانندزگار در تروتا يکجا 

 «کنیزک را بدين جوان بخشید و همان قصر ايشان را فرمود و مبلغی  [حجّاج]: «ب

 .روزگار در توانگری و خوشی کرانه کردندصله داد تا يکجا 

و بعد از آن  تاريخ بیهقیاز تعابیر شايع در عصر  [کردن گذراندن، سپری]کردن  کرانه

  :مثال ؛رود به کار می« کردن روزگار کرانه»غالباً به صورت و  است

  من در اين میانه به چه کارم، بوسهل بسنده است و از وی به »: [خواجه بونصر]گفتم

 .(117: 1913بیهقی، ) «کنم م، به حیله روزگار کرانه میا جان آمده

  ماهی يگان دوگان  مادّت معیشت من آن بود که هر روز»: [خوار ماهی]گفت

نصراهلل ) «بود مرا بدان سدّ رمقی حاصل می کرد و گرفتمی و بدان روزگار کرانه می می

 .(19: 1937منشی، 

« کردن روزگار کرانه»را اختیار کرده و  «گذراندن روزگار»تر  صحّح ضبط تازه و سادهم

 . را در پای صفحه آورده است
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 [طبیب ]دو؛ که بیشتر اين رنجوری اين دلیلِ عورتی است هن»: چون دلیل بديد گفت

 .(36: 1932فخر مدبّر، ) «دشوارايشان را افتد و علّت متّضاد است و 

 «اين دلیلِ عورتی است هندو؛ که بیشتر »: بديد گفت( بول)چون دلیل  [طبیب]: «ب

 .«دشتوارمتّضاد است و ( بیماری)اين رنجوری ايشان را افتد و علّت 

رسد که صورتی از  به نظر می. يگر نیافتیمها و متون د را در فرهنگ «دشتوار»

 .خود در اين متن درخور توجّه است خودی  باشد و به و از گويشی خاصّ« دشوار»

 گوش و کاژ و لنگ و پیس و  کور و گران چشم باال و کوسه و يک که وزير کوتاه نبايد

و  کندوریروی و  خنده و ترشو مزّاح و بسیار اشزشت و فحّمجذوم و معیوب و 

 .(191: همان) باشد [...] وچشم  تنگ

 «و لنگ و  (لوچ)گوش و کاژ  کور و گران چشم باال و کوسه و يک نبايدکه وزير کوتاه :«ب

 کندوری کوتاه و روی ترش و بسیارخنده و مزّاح و محاسن زشت و معیوب و مجذوم و پیس

 .باشد [...] چشم و و تنگ

ارت تغییر يافته است، بدون آنکه در که پیداست در متن چاپی، دو کلمه در عب چنان

: اند ب هر دو از لغات نادر کتابو اين دو کلمۀ مرکّ ؛ها اشاره شود ذيل صفحه به آن

لّف نمونۀ ؤکه در متون عصر م« ل او نازيباستمردی که ريش و سبی: محاسن زشت»

ر باب بار ديگر د« ريش و سبیل»در معنای « محاسن». ايم ديگری برای آن نیافته

 : به کار رفته است« محاسنسپید»وهشتم در ترکیب  یستب

محاسن، ديد که بنشست، پیری منحنی سپید ،علیه هللاحمةر ،االسالم قسور را شیخ

 .(393: همان) ها بزرگ بر چشم فرود آمده و موی ابروان

در  واريخالتّ مجمل از جمله در ؛داردی يها نمونه« نیکومحاسن» ،در متون قرن ششم

 : یفۀ دوم آمده استتوصیف خل
خم داشت که به تن و نیکومحاسن و بر پیشانی نشان ز عُمَر مردی بود نیکوروی و نحیف

 .(911: 1911) بود کودکی اسپ زده

اين کلمه در . که سفرۀ او کوتاه و کوچک است، بخیل و لئیم ن، آ«دورینْکُ کوتاه»

 :گويد میبیهقی در توصیف حاجب بلگاتگین . است« کندوری فراخ»مقابل 
دارتر و جوانمردتر کم ديدند؛ امّا  حوصله و تر کندوری فراخمردی بود که از وی رادتر و 

عیب  طیرگی قوی بر وی مستولی بود و سبکی که آن را ناپسند داشتند، و مرد بی

 .(135 :1913) نباشد
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 ها خطاخواني. 5-0-5

رسد مصحّح در خوانش  در اينجا، کلماتی است که به نظر می  ما از خطاخوانیمقصود 

 :چند نمونه ؛ها نرسیده است ها دچار خطا شده و به ضبط درست و کهن آن آن

 [مرد گفت] : پیش از آنکه روز فرود شود، بز را بیار که در تاريکی به سبب طبخ آن

 .(21: 1932فخر مدبّر، ) شوی رنجیده

  «ه در تاريکی به سبب شود، بز را بیار؛ ک پیش از آنکه روز فرو: [مرد گفت]: «ب، هـ

 .شوی زحیرطبخ آن 
که در اين بیت مسعود  چنان 7؛است« ملول و خسته»در اينجا « زحیر»معنی مناسب 

 :سعد

 ولیک کُشت مرا طبع اين هوای عفن
 

 سامان زحیر گشتم از اين مردمان بی 
 

                                                                          (1923: 1/761) 

خوانده و از اين روی، « زجیر»که در پای صفحه آمده است، آن را  مصحّح چنان

با همین معنا بار ديگر در باب يازدهم  زحیر. برگزيده است شدۀ ديگر نسخ را ضبط آسان

 :کتاب به کار رفته است

یايد و آنچه پر، کار ن آنچه پر است و میان و. امّا هیچ نیزه بهتر از نیزۀ هندوستان نیست

: 1932فخر مدبّر، ) و سوار به سبب گرانی زحیر شودآيد  2[پیچان] انبیجگران و لرزان 

621). 

  يکی از عدل پادشاهان و تیمارداشت رعیّت آن است که روا ندارد که لشکريان در

هیچ وقت نزول کنند و رعیّت را برنجانند تا عورات و اطفال ايشان  بصبحهای رعیّت  خانه

 .(112: همان)باکان مسلّم و مصون مانند  و دست نامحرمان و بی از نظر

 «يکی از عدل پادشاهان و تیمارداشت رعیّت آن است که روا ندارد که : «ب، د

هیچ وقت نزول کنند و رعیّت را برنجانند تا عورات  به سپنجهای رعیّت  لشکريان در خانه

  .مسلّم و مصون مانندباکان  و اطفال ايشان از نظر و دست نامحرمان و بی

سه نسخۀ . است« ب، د»ضبط صحیح برابر . ضبط متن چاپی معنايی ندارد« بصبح»

به « سپنج»و « عنوان به»در اينجا به معنای « به»حرف اضافۀ . آن را ندارند« هـ، م، ک»

مصحّح در خوانش اين واژه باعث ورود خطای  5.است« مهماناقامت موقّت، »معنای 

به صورت نهم متن  و سپنج بار ديگر در باب بیست. به متن شده استه ضبطی ناموجّ

 :درستی ثبت کرده است آمده است و چاپی آن را به« کردن اقامت: ساختن سپنج»
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سازند؛ سپنج  رعايا نزول کنند و نگذارد که در خانۀ [...] هرگاه که پادشاه عدل فرمايد

 .(337: همان) مگر به دستوری ايشان

 هزار مرد پاس داشتی تا او  السّالم، که پیغامبر مرسل بود، هر شب سی  هداود را، علی

شب در محراب بر پیغامبری نماز کردی؛ که به سبب يک ذات پادشاه آرامش جملۀ   همه

 .(619: همان) هاست و راه تجّارممالک و رعايا و امن 

 «زار مرد پاس ه السّالم، که پیغامبر مرسل بود، هر شب سی  داود را، علیه: «ب، هـ

شب در محراب بر پیغامبری نماز کردی؛ که به سبب يک ذات پادشاه   داشتی تا او همه

 .هاست و راه انمجتاز آرامش جملۀ ممالک و رعايا و امن

است و آن نیز ضبط بامعنايی است؛ امّا صورت صحیح « د، م، ن»متن چاپی برابر 

ها، با  ، معتبرترين نسخه«ب، هـ»است که در « گذريان مسافران و راه: مجتازان»متن 

ه از خطاخوانی کاتبان بايد تبديل شده و اين تبديل را البتّ« مختاران»تصحیف به 

 .دانست
 

 انحراف از سبک نویسنده .5-0-9

ترين ابزارهای مصحّح در تصحیح است و معموالً  شناختی يکی از مهمّ مالحظات سبک

ت ياری ت کم مصحّح را در دو موقعیّهای سبکی و زبانی متن، دس توجّه به خاصّه

که هدف از تصحیح، احیای متنی نزديک به نوشتۀ ها؛ چرا در ارزيابی نسخه. 1 :دهد می

ای در  نسخه در گزينش ضبط اصحِّ. 6 ؛های آن است اصلی مولّف با حفظ تمام خصیصه

لی متقن های سبکی و زبانی گاه خود دلی توجّه به ويژگی ،های ديگر برابر نسخه يا نسخه

 .ای است در ترجیح ضبط نسخه

به نسبت « ب» ۀ، نسخ(های نخست قرن هفتم لیف سالأت) الحرب آدابهای  از میان نسخه

 :ها ای از آن و اکنون نمونه ؛هاست ديگر نسخ پايبند به حفظ اين خاصّه
   

 کاربرد صورت گفتاری سوم شخص جمع ماضي ـ 

جايی در  ازجمله انواع حذف، جابه ،ها يژگیبه دلیل داشتن برخی از و الحرب آدابنثر 

بسیار به زبان گفتار نزديک ...  ارکان مختلف جمله، کاربرد فراوان ضمیرهای متّصل و

ها و حکاياتی از پیامبران،  از کتاب را داستان زيادینکتۀ گفتنی آنکه بخش . شده است

. خود آورده استيید سخنان أت برایلّف ؤست که مپادشاهان و بزرگان تشکیل داده ا

حدّی  به ؛بودن زبان در اين بخش با شکل روايی داستان نمود بیشتری يافته است گفتاری

بودن زبان  ، گفتاریالحرب آدابترين خصیصۀ سبکی متن  توان گفت برجسته که می
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، کاربرد صورت گفتاری سوم «حذف»های زبان گفتار و از مقولۀ  يکی از ويژگی. است

اين صورت تنها در . شود که در متن ما نیز بارها ديده میشخص جمع ماضی است 

در متن امّا  1،شدهای که در اختیار ماست، حفظ  نوشته ترين دست ، کهن«ب»نسخۀ 

های مختلف  جنبه به رسیدن برای ها ويژگی اين حفظ که  درحالی اند؛ نکرده گزارش چاپی

 .سبکی متن ضرورت دارد

 [پادشاه]  را نیک بزدند و زنش حامله بود؛ چندان بزدند  [ويشمردی در]بفرمود تا او

  .(15: 1932فخر مدبّر، ) ببريدند ای که در شکم بود، افگار شد و دنب خرش نیز که بچّه

 «را بفرمود تا نیک بزدند و زنش حامله بود؛ چندان بزدند که  [مردی درويش]او  :«ب

 .ببريدن ای که در شکم بود، افگار شد و دنب خرش نیز بچّه

/ (13: همان)بمالیدن = بمالیدند / (33: همان)بازطلبیدن = بازطلبیدند : نیز چنین است

 ... . و (37: همان)دادن گرفتن  دشنام= دادن گرفتند  دشنام
 

  آوردن ضمير جاندار برای غيرجاندارـ 

برای مثال در  ؛آوردن ضمیر جاندار برای غیرجاندار نیز در متون قبل از مغول رايج است

 :خوانیم می اريخ بلعمیت
 (. 1/717: 1979بلعمی، )هم اندر زمین شام يکی کوه بود او را عمّا خواندندی 

قصص : برای نمونه ؛نیز اين نوع کاربرد بسامد فراوان دارد الحرب آدابدر متن 

: همان)نگرد  [کتاب]مّل در او أت ؛ به(6: 1932فخر مدبّر، )ياد کرد  [قرآن]پیشینگان در او 

: همان)کشت و کشاورز نباشد  [زمین]در او  ؛(71: همان)نهاد  [نرگسدان]بر او لگد  ؛(61

 ... . و (71

 خورد پس به جو ها که در جوی رود، نخست  بهرام بر پشت قصّه بنوشت که همه آب

 .(31: همان) کشت رسد

 «اوها که در جوی رود، نخست  ه بنوشت که همه آببهرام بر پشت قصّ :«ب، هـ 

  3.کشت رسدس به خورد، پ
. اند ضبط کرده« خود» ،«او /جو»به جای « م، ن». است« د» ۀمتن چاپی برابر با نسخ

آن را  گزارشيا يا آن را غلط پنداشته و  ،«ب، هـ»مصحّح عالوه بر عدول از ضبط 

 .ضروری ندانسته است
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 در متن چاپي های مسلّم غلط 5-5

ح برگزيده، مسئول تنقیح و پیراستن متن از ای در تصحی مصحّح فارغ از آنکه چه شیوه

هايی است که به لحاظ معنايی و  های مسلّم، ضبط منظور از غلط. های مسلّم است غلط

های ديگر  توان به کمک نسخه ها را می و آن توان يافت ها نمی دستوری توجیهی برای آن

 .تصحیح کرد

 [بهرام گور] زديک بود که هالک شود؛ و که ن گرمگاه بازگشت و نیک تشنه شد؛ چنان

 .(22: همان) خويشتن شده و بیبتابیده ايّام تابستان بود، همچنان از گرما 

 «که نزديک بود که هالک  گرمگاه بازگشت و نیک تشنه شد؛ چنان [بهرام گور]: «ب، م

 . خويشتن شده و بی [(؟)بتاسید : ب]ه بتاسیدشود و ايّام تابستان بود؛ همچنان از گرما 
« کردن و گداختن گرم: تابیدن»است، و « د، ن»های  برابر با ضبط نسخه« یدهبتاب»

در اينجا  ،اينکمتر به کار رفته است و بنابر« شدن شدن، گداخته گرم»با معنی الزم 

« زدن از شدّت گرما پی نفس در پی»به معنای « بتاسیدن»چندان وجهی ندارد؛ امّا 

 : خوانیم می تاريخ بیهقیکه در  صحیح است؛ چنان
بیهقی، )روز سخت گرم شد و ريگ بتفت و لشکر و ستوران از تشنگی بتاسیدند 

1913 :291). 

 چیز ببايد تا کارش تمام شود و خلل در ملک اندر نیايد دستور را پنج»: بزرجمهر گويد :

 .(197: 1932فخر مدبّر، ) «نبايد ترسدديگر دالوری که از چیزی که  سه [...] يکی

 « ،دستور را  پنج چیز بايد تا کارش تمام شود و خلل در »: بزرجمهر گويد :«نب، هـ

 .«نبايد ترسید نترسدديگر دالورى که از چیزی که  سه [...] يکی. ملک اندر نیايد

مصحّح عالوه بر عدول از . ، آشکارا خطاست«د»ضبط نسخۀ  برابر با« دنبايد ترس»

 .اده است، گزارشی از آن نیز ند«ب، هـ، ن»ضبط صحیح 

 [فرماندهان] نمايند که آنچه يک سخن خوش به جايگاه و وعدۀ  شتابها  در فرمان

 .(639: همان) هزار درم نقد با درشتی نکند، صدخوب کند

 «نمايند که آنچه يک سخن خوش به  بشاشتها  در فرمان [فرماندهان]: «ب، هـ

 .جايگاه و وعده خوب کند، صد هزار درم نقد با درشتی نکند
در فرمان »اگر در اينجا معنايی داشته باشد، برابر با  ؛«ها شتاب نمايند ر فرماند»

معنای عبارت که  چنان است که با دنبالۀ عبارت سازگار نیست؛ و « ها شتاب نمايند دادن

 . صحیح است« درشتی»و در مقابل « سخن خوش»مناسب با  «بشاشت»کند،  حکم می
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 ها افتادگي. 5-9

خوريم که از متن چاپی ساقط  ا گاه به واژه، ترکیب يا عبارتی برمیه در بررسی نسخه

ای بوده  ها به دلیل گزينش مصحّح و ترجیح ضبط نسخه بعضی از اين افتادگی. است

در . امّا حفظ آن ارجحیّت دارد ،کند آن به متن خللی وارد نمی است؛ و هرچند نبودِ

است و متن بی مشترک تمام نسخ میان در هايی اتّفاق افتاده است که  مواضعی نیز حذف

 :شود؛ چند نمونه آن از جهت دستوری و معنايی مختل می

  زاب بن طهماسب از نسل منوچهر پادشاه شد و در میان خلق [افراسیاب]بعد از آن ،

 .(3: 1932فخر مدبّر، ) بیرون آورد و آن را رای نام کرد ستوده بود و در سواد شهر

 «زاب بن طهماسب از نسل منوچهر پادشاه شد و در [افراسیاب]بعد از آن  :«ب، م، ن ،

 .بیرون آورد و آن را رای نام کرد جويیمیان خلق ستوده بود و در سواد شهر 

و مرجع ضمیر « بیرون آورد»شود، در اين عبارت مفعول فعل  که مالحظه می چنان

 .معناست ساقط است و جمله بدين صورت بی« آن»

 [جوان گفت] :داشتن به هیچ نوع ممکن  ن دل به باد داديم و خود را نگاههر دو ت

 .(97: همان) خشم تو را بر من پوشیده گردانید نگشت و غايت عشق و دوستی

 «داشتن به  هر دو تن دل به باد داديم و خود را نگاه: [جوان گفت]: «ب، هـ، م، ن

من پوشیده  تو را بر خشم و بادافراه هیچ نوع ممکن نگشت و غايت عشق و دوستی

 .گردانید
کیفر و »به معنای  [بادآفراه، بادفراه، بادافرا، بادفره، پادافراه، پادافره]« بادافراه»

اين کلمه عالوه بر اين عبارت، سه بار ديگر در همین حکايت به صورت . است« مجازات

ن در ها در متن امتناع و به ذکر آ که مصحّح از آوردن آنآمده است  11«خشم و بادافراه»

 .پاورقی اکتفا کرده است

 يکان را پیش او سیاست  حجّاج آوردند و يکان نزديک وقتی جماعتی به: چنین گويند

: حجّاج را گفت ،يکی از همنشینان. گريست نگريست و می کردند، حجّاج دزديده می می

 .(95: همان)« ، اگر اين سیاست حق است، اين شفقت چیست؟ای امیر»

  «را يکان و  يکان و آوردند حجّاج نزديک وقتی جماعتی به: ندچنین گوي :«ب، هـ 

يکی از همنشینان . گريست نگريست و می کردند، حجّاج دزديده می می سیاست او پیش

اگر آن اگر اين سیاست حق است، اين شفقت چیست؟  ،ايّها االمیر»: حجّاج را گفت

 .«نگريستن نه بر جای است، اين گريستن چیست؟
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در « د»ترجیح ضبط نسخۀ  .1: نکته درخور توجّه و گفتنی است دوت در اين عبار

عبارت  .6 ؛نوعی انحراف از سبک است (ايّها االمیر)بر ضبط نسخ ديگر ( ای امیر)گزينش 

و توجّه به ]اگر آن نگريستن : گر آن نگريستن نه بر جای است، اين گريستن چیستا»

، اين [نگری ه اين دلیل دزديده میجاست و تو ب نابه]نه بر جای است  [آن جماعت

ترين  ترين و درست ، کهن«ب»که در نسخۀ « چیست [سوزی و ترحّم و دل]گريستن 

 .ترديد بخشی از متن است و حذف آن دلیلی ندارد آمده است، بی« هـ»نسخه، و نیز در 

 [دهقان] ساعتی فرود بايد آمد و ببايد آسود که هوا نیک گرم است تا روز »: گفت

 .(22: همان) سبش را به باغ برد و زين فروگرفتبهرام فرود آمد، دهقان ا. «شودخنک 

 «ساعتی فرود بايد آمد و بیاسود که هوا نیک گرم »: گفت [دهقان]: «ب، هـ، م، ک

بهرام گور فرود آمد . «تا روز خنک شود و گرما در بشرۀ مبارک امیر اثر کرده استاست 

 .تا گردنی نرم کندن فرود گرفت و دهقان اسپش را در باغ برد و زي
را سهیلی در گزارش « و گرما در بشرۀ مبارک امیر اثر کرده است»عبارت  .1

ای نکرده  هنسخ اشار های خود آورده است؛ امّا به وجود آن در اقدم و اصحّ بدل نسخه

جا مصحّح در اين. را ندارد« تا گردنی نرم کند»عبارت « د»ها تنها  از میان نسخه. 6؛ است

 . نیز آن را گزارش نکرده است

ويژه آنکه  سهو است؛ به ،حذف دو عبارت يادشده که روايت مشترک اکثر نسخ است

 .افزايد از نظر زبانی و ادبی نیز به غنای بیشتر متن می

 َ(23: همان) صواب، جمله مرادهای او حاصل شود د و رایچون پادشاه را نیّت نیک بو. 

 «و  جمله مرادهای او ،د و رای صوابدشاه را نیّت نیک بوَچون پا: «ب، د، هـ، م، ن

 .حاصل شودرعیّت او 

طور کلّی  هاست، معنی سخن را به که روايت مشترک همۀ نسخه« و رعیّت او»حذف 

گیری و سخن پايانی  بارت، نتیجهخصوص آنکه اين ع فروکاسته و تغییر داده است؛ به

 . است« دشاه در احوال رعیّتثیر نیّت پاأت»لّف از حکايتی در موضوع ؤم

 [شريف ابوالفرج] کنان مستنگ  و بست رفتی و همچنان طوف تکنابادطرف سال از  يک

سال از جانب اچه و ملتان  و قزدار و سیوستان و اچه و ملتان به غزنین رفتی و يک

 .(117: همان)به غزنین رفتی  تکنابادکنان از سوی بست و  همچنان طواف
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 «،و همچنان  رفتی بست و تکناباد طرف از سال يک [ابوالفرج شريف] :«ن م، هـ، د، ب

 سال يک مستنگ و قزدار و سیوستان و اچه و ملتان به غزنین رفتی و از طرفکنان  طوف

 .غزنین رفتی به تکناباد و بست سوی از کنان طوف همچنان اچه و ملتان جانب از

 ۀکه مشترک هم« طرفاز »شود، وجود حرف اضافۀ مرکب  که مالحظه می چنان

 .هاست، در متن ضروری است نسخه

  باشد [...] دان و و شريعت پیشانی فراخخیز و  و پگاه [...] استآنچه در وزير ببايد اين. 
 (191: همان)

 «و شريعت  ار و نمازگوشب فراخخیز و  و پگاه [...] آنچه در وزير ببايد اين است :«ب، هـ

 .باشد [...] دان و
است که در متن چاپی « د، م، ن»ضبط سه نسخۀ « پیشانی راخبار و ف فراخ»

: نمازگوش». حذف شده است« دهد آسانی اجازۀ ديدار می که پیوسته و به  آن 11:ارب فراخ»

است که آن را « ب، هـ»ضبط نسخۀ « کند که در اقامۀ نماز مداومت و مواظبت می  آن

ی با ديگر واژگان عبارت خوش واژه در محور همنشیناين  16.در جای ديگری نیافتیم

 . سزايی دارد یّت بهاز اين روی حفظ آن اهمّ؛ نشسته است
 

 ها بدل عرضۀ نسخه .5-6

های ديگر، در تصحیح  های درست و متفاوت نسخه ها، يعنی ضبط بدل گزارش نسخه

نخست آنکه ضبط : کند متون کهن کار الزمی است و مصحّح با آن دو هدف را دنبال می

دين وسیله مجال کند و ب متفاوت را برای ارزيابی و داوری خواننده عرضه می های نسخه

کند؛ و ديگر آنکه میزانی  ها را برای او فراهم می مّل در ضبط نسخهأفهم بهتر متن و ت

 .دهد داری، دقّت و قدرت اجتهاد خود به دست می برای سنجش امانت

 :هايی دارد متن چاپی در اين بخش ضعف
 

 ای بي هيچ نشانه ها بدل نسخه ذکر .5-6-0

و گزارش  در متنهای اختصاری و عالئم سجاوندی  ها و رمزی گیری مصحّح از نشانه بهره

تصحیح خود از  سهیلی در. های اوّلیّه در تصحیح علمی متن است از بايسته ها بدل نسخه

ای و  دلیل ترجیح ضبط نسخه ،يک از اين رمزها استفاده نکرده است و از اين رو هیچ

 . عدول از ديگری در متن روشن نیست
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 ها بدل ناقص نسخه ۀعرض. 5-6-5

 : که خود اشاره کرده است مصحّح چنان
ها در پايین صفحه ارائه شده  بدل نسخه متن قرار گرفته و نسخه در تصحیح کتاب اصحّ

 .(12: همان)است   های غلط دوری جسته بدل المقدور از ذکر نسخه یاست و حتّ

حالی های فاسد خودداری کرده است؛ در طاين سخن، مصحّح تنها از ذکر ضب بر بنا

دهد، چند  های گوناگون و آشکاری را در کار او نشان می ها کاستی که بررسی نسخه

 :نمونه
 ها بدل نياوردن ضبط صحيح در نسخه .0

های  بسا اين ضبط مصحّح ضبطی درست را ناديده گرفته و چه ،دیهای متعدّ در نمونه

 .افتاده بر آنچه در متن وارد شده است، ترجیح دارد قلم از

  تا وقت بزرگی  خردینه تو گفتی که میان ما از گاه »پس قرين غمّاز را گفت که

 .(92: همان)« سرّی بوده است؟ دوستی و رفاقت و صاحب

 «تا وقت  خردگینه تو گفتی که میان ما از گاه » پس قرين غمّاز را گفت که :«ب

 «سرّی بوده است؟ ی دوستی و رفاقت و صاحببزرگ

در متون . ، خردی، طفلی{131: 1931معین،  ← [ی+ خرده ] گی+خرد} :خردگی

« به خردگی»؛ (16: 1919هجويری، )« تیزگی»: برای نمونه ؛های فراوانی دارد کهن نمونه

 .(93: 1931الملک،  نظام  و 665: 1959عنصرالمعالی، )« خردمندگی»؛ (937 :همان)

 دانديشستاخی در حرم من بیارد و گ حرکتنه همانا که کسی اين »: حجاج گفت» 

 .(93: 1932فخر مدبّر، )

 «و گستاخی در حرم من بیارد  تئجرنه همانا که کسی اين »: حجاج گفت :«ب، هـ

 .«دانديش
با وجود قرابت و مناسبت معنايی  «تئجر»را بر « حرکت»علّت آنکه مصحّح 

ها ضروری  بدل هی گزارش آن را در نسخمرجّح دانسته و حتّ «گستاخی»و  «تئجر»

 .ندانسته است، روشن نیست
 

 های مشترک ها در ضبط بدل نسخه  کاستي در عرضۀ .5

ها، ضبط مشترک چند نسخه را آورده است؛ امّا به ديگر  بدل گاه مصحّح در روايت نسخه

 . ها اشاره نکرده است روايت نسخه
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[صاحب خیمه] بز را از چراگاه بیاورد، مرد [زن]»؛ بکشمو بز را بیار تا بر»: گفت 

 .(21: همان) «بکشت

 « ،بز را  [زن]»؛ «بسمل کنمبرو و بز را بیار تا »: گفت [صاحب خیمه] :«، م، نهـب

 .«بسمل کرداز چراگاه بیاورد، مرد 

آنکه مصحّح عالوه بر . با متن چاپی برابر است« د»های ما تنها نسخۀ  از میان نسخه

ها تنها  بدل کهن را در متن نیاورده است، در گزارش نسخه ۀروايت نسخ «کردن بسمل»

 .گفته است« کردن بسمل»را   ضبط دو نسخه

  ُو چون اين دقايق نگاه دارد، همیشه مظفّر و  فريبش کردن ؛ يعنی جنگةٌعَخُدْالحَرْب

 .(61: همان)مويّد و منصور باشد 

 «است، و چون اين  و مکر 19فريوش کردن ؛ يعنی جنگةٌعَخُدْالحَرْبُ  :«ب، هـ، م، ن

 .دقايق نگاه دارد، همیشه مظفّر و مويّد و منصور باشد
به جای آن « د»جز  های ما به برابر است و تمامی نسخه« د»با نسخۀ چاپی متن 

« و مکر است»ه همین صورت صحیح است و حذف اند ک آورده« فريوش و مکر است»

 .خت و معنا مشوّش کرده استجمله را در سا

 کواشعار و داهی و نی اح شاعری بود نیکاند که در ايام ابوالعبّاس سفّ چنین آورده

 .(75: همان) نام نیکوسخن ابودالمه

 «که نخستین خلیفتی بود اح اند که در ايام ابوالعبّاس سفّ چنین آورده: «ب، هـ، م، ن

 .نام عار و نیکوسخن ابودالمهداهی و نیکواش ، شاعری بود نیکاز عبّاسیان
نیامده است؛ امّا در گزارش « د»مشترک تمام نسخ است و تنها در  ،اين عبارت

صورتی که اين ضبط را در  ها تنها ضبط دو نسخه چنان دانسته شده است؛ در بدل نسخه

 .بینیم نیز می« ب»
 

 ها نقص نسخه .5-2

زايی بس یّت اهمّعلّق به ديوان هند، نسخۀ مت الشّجاعهالحرب و  آدابهای  در میان نسخه

دانسته، در تصحیح خود  شاه مبارکدارد؛ امّا از آنجا که سهیلی خوانساری آن را اثر ديگر 

 : نويسد خود می ۀايشان در مقدّم. از آن بهره نبرده است
دارد که تنها نسخۀ آن به  المملوکةیکفاو الملوک  آدابکتابی ديگر به نام  شاه مبارک

آيد در  که از نامش برمی اين کتاب چنان. باشد در کتابخانۀ ديوان هند می 235شمارۀ 

 (. 3: 1932فخر مدبّر، )آداب ملوک است 
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 شاه مبارکدهد که اثری مستقل  نشان می الحرب آدابمقابلۀ اين نسخه با ديگر نسخ 

سیار احتمال ب است که به الشّجاعهالحرب و  آدابای از کتاب  نوشته نیست؛ بلکه دست

ترديد استفاده از اين نسخه مصحّح را در عرضۀ  بی. ای متفاوت داشته است مادرنسخه

ها، زبان  نخست آنکه صرف نظر از بعضی تفاوت ؛دهد ياری می الحرب آدابح از منقّ یمتن

است و همین  تر نزديک (ترين نسخه ترين و صحیح کهن)« ب»آن، نسبت به ديگر نسخ، به 

مفید  اندازه مصحّح در رسیدن به ضبط درست و اصیل متن بیامر در دقّت و سرعت 

ها  اين افزوده. هايی از متن را بسط داده است در اينجا بخش شاه مبارکديگر آنکه ؛ است

اين . گاه منحصر به واژگان است، گاه به عبارات و گاه بخشی مستقل چون يک حکايت

تر  مهمّ. افزايد ار زبانی و ادبی کتاب میشم های بی ها به هر صورتی که باشد، به ارزش افزوده

اندر : بدين ترتیب ؛دارد الحرب آدابباب افزون بر ديگر نسخ  ششآنکه نسخۀ ديوان هند 

کردن  اندر نصب ؛کردن وکیل در ذوفنون اندر نصب ؛کردن مستوفی عالم امین متديّناختیار

کردن اندر اختیار  ؛ولق بريد کافی راست کردن صاحب اندر نصب ؛کار کاردان مشرف راست

 .کردن امیر داد و عادلاندر اختیار ؛محترم کافی حاجب  امیر

باب، بايستگی وجود چنین مطالبی را در کتابی چون  ششنگاهی گذرا به عنوان اين 

بخشی از اين کتاب در آيین کشورداری است و اين چراکه  ؛کند يید میأت الحرب  آداب

 . کند گانه آن را تکمیل می های شش باب

حال، عالوه بر آنکه تصحیح و چاپ بخش جداافتاده به همراه متن ضروری است، 

  .های متن را بیش از گذشته نشان دهد تواند ارزش اين کتاب در مجلّدی واحد، می ۀعرض
 

 اشکاالت کلّي کار مصحّح .5-0

 اندتو ح میمصحّ. رين شکل ممکن استکار مصحّح در هر متنی، احیا و عرضۀ آن به بهت

میان متون و ها را در  بپردازد و جايگاه آن ؤلّففی کتاب و ممۀ خود، به معرّدر مقدّ

، زبانی و ادبی متن را که حاصل های سبکی همچنین ارزش. لّفان ديگر تبیین سازدؤم

ها و  مّالت او در جريان تصحیح است، در اختیار خواننده قرار دهد و با رفع ابهامأت

جوهای  و ها برای متن، محقّقان را در جست و تنظیم انواع نمايه ها در تعلیقات دشواری

 . خود ياری دهد
فرهنگی و  فرد، جايگاه خاصّ به دلیل موضوع منحصربه الشّجاعهالحرب و  آداب

در حوزۀ کشورداری،  های خاصّ آيین اشاره به ها و اصطالحات و تاريخی، فراوانی واژه

های بسیاری در اين  ت پژوهشظرفیّ ،... اه واسب و مسائل مربوط به آن، آرايش سپ
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و شرح مختصری از احوال او و  مؤلّفح در مقدّمه تنها به معرّفی مصحّ. ها دارد بخش

در بخش تعلیقات و . ها و گزارشی کوتاهی از کار خود پرداخته است  معرّفی نسخه

 و ها خصیّتش فیمعرّ در ايشان ارزندۀ های تالش وجود با سهیلی ها نیز، کار فهرست

تواند خوانندۀ متنی  ها، کامل نیست و نمی فهرست  تنظیم برخیهای جغرافیايی و  مکان

  13.را اقناع کند الحرب  آدابچون 
 

  نتيجه .9

صورت همّت احمد سهیلی خوانساری به  1935 سال در الحرب آدابنخستین تصحیح 

ین يآعنوان ن را با شش باب نويافتۀ مت 1973ی در يمحمّد سرور موال. گرفته است
سال از تصحیح و چاپ نخستین  پنجاهاکنون بیش از . چاپ کرده است کشورداری

مانند گزينش نادرست شیوۀ  ،وجود برخی اشکاالت اساسی. گذرد میالحرب  آداب

های  کاستی، ... و ها نسخه در نقص ها، افتادگی و اغالط ها، بدل نسخه ناقص عرضۀ تصحیح،

اين . شدهايی از آن اشاره  به نمونه جااه داده است که در اينبسیاری را در متن ر

تواند ضرورت تصحیح مجدّد متن را با روش علمی به همراه  خوبی می به ها کاستی

های  کردن داده ياب آسان های الزم برای اعتماد محقّقان و مه، توضیحات و فهرستمقدّ

 .تبیین کندکتاب 
 

  نوشت پي
است ( 351حدود: م)ی لالمعاعنصر نامۀ قابوسآثار در اين حوزه در زبان فارسی،  ترين شده  از شناخته .1

 .شاه نوشته شده است که برای تعلیم آداب و اصول زندگی به فرزندش گیالن

 .51: 1917؛ کردی، 1123/ 9: 1929، ؛ صفا3: 1932فخر مدبّر،  ← .6

شش باب بازيافته از )ورداری ین کشآي ای با عنوان محمّد سرور مواليی در رسالهاين بخش را  .9
 .چاپ کرده است 1973در سال  (الشّجاعهالحرب و  آداب

 .را در اختیار داشته است« ب، د، م»های  ياد سهیلی خوانساری نسخه زنده .3

 .نامۀ دهخدا لغت  ← «زحیر»برای معانی ديگر واژۀ  .7

و در « چ»و « پ»به جای « ج»و « ب» بیجان، يعنی مطابق معمول در کتابت گذشتگان: ها در نسخه .2

 .آمده است« بیجان»چاپی نیز 

آموزگار،  ←ربرد آنو برای آگاهی بیشتر از ريشه و کا ،«سپنج»دهخدا، ذيل واژۀ نامۀ  لغت ←. 5

1931 :66–61. 

 .ثیر گويش کاتب باشدتحت تأ« ب»سخۀ جای اين احتمال نیز هست که روايت ن. 1
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: 1931الملک،  نظام ←)هايی آمده است  ه در آثار ديگران نیز به صورتمثلی است ک ،نوشتۀ بهرام .3

911.) 

 . اند آورده« بادافواه»اين کلمه را  ،اتّفاق به« ب، م، ن»جای شگفتی است که سه نسخۀ  .11

دشاه را بهتر از هیچ ترتیبی پا»: در متون ديگر نیز سابقه دارد« بار تنگ»در مقابل « بار فراخ». 11

 .(173: 1931الملک،  نظام) «ی نیستبار فراخ

 [...] :(691: بقره) ﴾حافِظوا عَلَی الصَّلَواتِ﴿: خوذ از قرآن کريممأ« ی الصَّلَواتِلَحافظٌ عَمُ»معادل . 16

 .(1/231: 1951میبدی،  ←)باشید بر هنگام نمازها همه ( محافظ)گوشوان 

( 99: 1959ناتل خانلری،  ←)« و»به « ب»ايی امّا با تبديل آورا در متون ديگر نیافتیم؛ « فريوش» .19

 مگر خدای های آيت اندر کند خصومت نه»: «فريبد»به جای « فريود»بسنجید با . است« فريبش»همان 

 .(2/1715: 1972طبری، )« شهرها اندر ايشان از برگشتن را تو فريود نه شدند، کافر که ها کس آن

ها را تصحیح کرده است؛  ای چاپی ترتیب داده است و آنه ح در پايان کتاب فهرستی از غلطمصحّ. 13

ما در اينجا از عرضۀ . ها ضروری است شود که اصالح آن هايی در متن ديده می امّا همچنان غلط

 .  ايم هايی از اين اغالط خودداری کرده نمونه
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