
 
  
  
  
  
  
  
  

تدقيقي در «تحفةالملوک»*  
دکتر علياشرف صادقي  

  
اين کتاب از نوع کتابهايي است که آنها را کتب آداب يا اخالق عملي مينامنـد و نخسـتين بـار در
1924 سر دنيسن راس، استاد زبان فارسي و رئيس مدرسة زبانهاي شرقي لندن، به مناسبت ابياتي که از 
کليله و دمنة رودکي در آن آمده آن را براساس نسخة موجود در مـوزة بريتانيـا در لنـدن بـه جهـان علـم
شناساند. پس از آن، مرحوم سيّد حسن تقيزاده در 1317 ش (= 1938 م) آن را بر اساس همين نسخه و 
با مقابله با نسخة ناقص موجود ديگري از آن در ليدن (هلند) در کتابخانة طهران در تهران به چاپ رساند، 
اما نام خود را روي جلد و در مقدمه ذکر نکرد. قبل از آنکه تقيزاده چاپ خود را منتشر کند، مرحوم استاد 
سعيد نفيسي براساس نسخة ديگري از اين کتاب که به تملّک او درآمده بود و با مقابله بـا نسـخة دومـي
(1312 ش) منتشر کـرد و مهر مجلة متعلق به ذکائي بيضائي مقالهاي در شمارههاي 6 و 7 و 8 سال اول
را که در کتاب آمده است نقل کرد. به اعتقـاد نفيسـي، ابوشکور آفريننامة ضمن آن اشعار رودکي و اشعار
163 بيت از اشعارِ کتاب که به بحر متقارب است از ابوشکور است. پس از چاپِ 1317 ش، مرحوم نفيسي 
ـ 16)1 منتشر  (ص 20 امروز ايران مجلة در ارديبهشت 1319 مقالهاي در نقد آن در شمارة 2 از سال دوم
کرد و اغالط متن چاپي را که بيشتر مربوط به نسخة بريتانيا و گاهي غلطهاي چاپي بود ظاهراً بر اسـاس
دو نسخة در دسترسِ خود تصحيح کرد و بحق يادآور شد که مصححّ کتاب از مقاالت او دربارة اين کتاب 

بيخبر بوده است.   
مقارن همين ايام مرحوم عالمة قزويني که در حين چاپ کتاب در حلّ پارهاي از دشواريهاي آن بـا
تقيزاده، ص 252، 255) در نامهاي به تاريخ 29 مه  به قزويني تقيزاده همراهي کرده بود (نک. نامههاي

1939 (10 خرداد 1318) به بعضي از اغالط جزئيِ کتاب اشاره کرد.  

 _________________________
* تدقيقي در تحفةالملوک، علي اشرف صادقي/ نشر دانش، پاييز 1384.  
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نفيسي عالوه بر دو نسخهاي که به آن اشاره شد به يک نسخة ديگر در تهران متعلق به شخصي بـه
نام صاحب جمع اشاره کرده است. تقيزاده نيز بـه دو نسـخة ملخـصّ در بادليـان آکسـفورد کـه پـس از
تصحيح متن کتاب متوجهّ آنها شده بود توجهّ داده است. در هيچ يک از اين نسخ هفـت گانـه نـام مؤلـف
کتاب ذکر نشده است. در ايران نخستين بار در سال 1334 ش از مؤلف کتاب سخن به ميان آمد. در ايـن
سال مرحوم دکتر خيامپور در نشرية دانشکدة ادبيات تبريز مقالهاي از احمد آتش محقق ترک دربارة چنـد
کتاب خطّيِ محفوظ در قونيه را ترجمه و چاپ کرد. يکي از اين کتابها همين کتاب مورد نظـر بـود کـه
بود و مؤلف آن عليبن ابي حفص بن فقيـه محمـود نصيحةالعجائب و تحفةالملوک عنوان آن در نسخه

ترکيه» در مجلـة خزائن االصفهاني ذکر شده بود. در 1340 ش مرحوم استاد مجتبي مينوي در مقالة «از
دانشکدة ادبيات (دانشگاه تهران) نسخة قونيه را که نام مؤلف در آن آمده بود بدون اطـالع يـا اشـاره بـه
مقالة احمد آتش مستقالً معرفي کرد. ديگران نيز در سالهاي قبل و بعد از 1340 ش دربارة اين کتـاب و

مطالب آن نوشتههايي دارند که در مقدمة مصححّ کتاب به آنها اشاره شده است.  
تا اين زمان هفت نسخه به اين ترتيب شناخته شده است: 1)  تحفةالملوک به نوشتة مصححّ کتاب، از

دقـتّ  نسخة ايا صوفيه که در اين تصحيح اساس قرار گرفته است. اين نسخه تاريخ کتابت نـدارد، امـا بـا
نوشته شده است. 2) نسخة کتابخانة موزة بريتانيا (که زين پس (نسخة) ب ناميده ميشود). اين نسخه در 
761 ق نوشته شده و همان است که مبناي چاپ تقيزاده در 1317 ش قرار گرفته است. 3) نسخة قونيـه
(يوسف آغا، زين پس (نسخة) ق). فقط در اين نسخه است که نام مؤلف آمده است. تاريخ اين نسـخه بـه
حدسِ مرحوم استاد مينوي قبل از 640 ق است، زيرا از موقوفات صـدرالدّين قونـوي اسـت. ايـن نسـخه
، ص بيست). 4) نسـخة سـعيد ، دارد (مقدمة مصححّ مقدار زيادي افتادگي، اما بعضي ضبطهاي قابل توجهّ
نفيسي (زين پس (نسخة) ن). طبق نظر نفيسي، کتابت اين نسخه نبايد «نزديکتر از قرن نهم» باشد. در 
، ص  مصـححّ کتابت اين نسخه چندان دقّت به کار نرفته، اما داراي بعضي ضبطهاي دقيق است (مقدمـة
بيست و يک). 5) نسخة حاج حسين آقاي نخجواني. اين نسخه تاريخ کتابت ندارد، امـا بـه حـدس آقـاي
احمد منزوي گويا در قرن دهم هجري نوشته شده است. اين نسـخه چنـدان دقيـق نيسـت و بسـياري از
مطالب کتاب در آن حذف شده است. 6) نسخة مجلس شوراي ملي سابق. اين نسخه در 1046 ق کتابت 
7) نسـخة آسـتان قـدس شده و نسبتاً کامل است، اما عبارتهاي عربي آن بدون دقّت ضبط شده اسـت.
رضوي. اين نسخه در 1073 ق نوشته شده و خالي از دقـتّ اسـت. مينـوي از دو نسـخة ديگـر يکـي در
کتابخانة فاتح به شمارة 3712 و ديگري در اياصوفيه به شمارة 4822 نيز نام برده است (مجلـة دانشـکدة
پـژوه، فهرسـت ميکـروفيلمهـاي دانـش. ادبيات، دانشگاه تهران، س 8، ش 3، 1340، ص 15؛ نيز نـک
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کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران، ج 1، ص 44). چنانکه ديديم، تقيزاده و نفيسي به نسخههاي ديگري از 

اين کتاب نيز اشاره کردهاند. مصححّ چاپ حاضر به اين نسخهها اشاره نکرده است.  
مصححّ کتاب را براساس نسخة اياصوفيه تصحيح کرده است که در آن ضبطهايي هست کـه گـاهي 
در هيچ يک از نسخ ديگر نيست. به نوشتة او نسخههاي ب، ق و ن از نظر صحت در ردة بعد قرار دارند و 
نسخههاي نخجواني و مجلس و آستان قدس به هيچ روي قابل اعتماد نيستند. نسخة اساس با نسخههـاي ب 
و ق مقابله شده و اختالفهاي آنها در پايين صفحات ثبت شدهاند، اما از نسخة ن نيز در مقابلـه اسـتفاده
شده است. هر جا که افتادگي و اشتباهي در نسخة اساس بوده است، ضبط ارحج از نسخههاي معتبر فوق 
گرفته و در متن درون قالب قرار داده شده است. اين کتاب پاياننامة کارشناسي ارشد مصححّ در دانشگاه 
و اسـتادان آن دانشـگاه آقايـان جمشـيد مظـاهري 1377 از آن دفـاع شـده اصفهان بـوده کـه در سـال
(سروشيار)، دکتر مهدي نوريان، دکتر اسحاق طغياني و دکتر عبدالغني ايرواني در به انجـام رسـاندن ايـن
کار راهنماي مصححّ بودهاند. مصححّ در تصحيح کتاب نهايت دقّت را به کار بـرده و طبعـاً در ايـن کـار،
چنانکه خود گفته، از دانش استادان خود بهرة فراوان برده است. تصـحيح حاضـر، تـا پيـدا شـدنِ نسـخة
معتبرترِ ديگري که به نسخة اصلِ مؤلف نزديک باشد، بيترديد مرجع مطمئن و دقيقي براي عالقهمندان 
به اين کتاب است. مؤلف همچنين، از تمام تحقيقاتي که قبالً دربارة اين کتاب شده چه در مقدمـه و چـه
در متن استفاده کرده است. نگارندة اين سطور به دليل عالقة خاصي که به اين کتاب دارد، بالفاصله پس 
از انتشار آن را به مطالعه گرفت و دست به نگارش مقالة حاضر زد، اما گرفتاريهاي متعدد مانع از انتشـار، 
آن شد. اکنون چاپ اين مقاله پس از دو سال تأخير به نشر دانش سپرده ميشود. آنچـه در زيـر مـيآيـد
مطالبي است که در حواشي نسخة خود نوشتهام و ممکن است در همة آنچه ميآورم به راه صواب نرفتـه
باشم. اميدوارم ديگران نيز به دليل اهميت اين کتاب از نشر نظرهاي خـود دريـغ نورزنـد. ابتـدا نکـاتي را

درخصوص تصحيح متن ميآورم، سپس به ايراد بعضي مطالب ديگر ميپردازم.  
در ص 1 و 2 کتاب آمده: «امـا بعـد بـدانک مصـنف ايـن کتـاب علـيّ بـن ابـي حفـص بـن فقيـه
محموداالصفهاني... چنان فرموده است که بزرگان ماضي و امراي ما تقدم و ملوکان عصر از مـنِ بيچـارة
ضعيف و نحيف در باب نصايح و آداب همه چيز ترکيب کردهايد و چون ارباب فضايل و دانش و بزرگان از 
سالطين و ملوک و امرا چنين رسالة غريب و عجيب التماس کردند ايـن بيچـارة خـاطي و جـافي از هـر
کتابي از کتبهاي موعظه و نصايح بود از بزرگان دين جمع کردم، سخت در غايت خوبي، چنانـک دريـن
نام نهادم تـا هـر نصيحةالعجائب و تحفةالملوک عصر کسي نديده بود و نشنيده و در تأليف آوردم و او را

کسي از اهل دانش و فضل اين رسالة غريب و عجيب را مطالعه کند، او را از آن نصايح، بهـرة اخـروي و
دولت دنياوي بحاصل آيد.» اين قسمت فقط در نسخة ق آمده است.  
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گمان ميکنم خوانندگان نيز با من هم عقيده باشند که اشکاالتِ دستوري و نگارشـيِ ايـن بنـد کـم
نيست. اوالً از عبارتِ «فرموده است» معلوم ميشود که اين مطلب از کاتب است، آن هم کاتبي بيسـواد،
نه از خودِ مؤلف. دوم، فعل جملة «بزرگان ماضي و امراي ماتقدم و ملوکان عصر» که حتماً کلمهاي مانند 
«درخواستند» يا نظير آن بوده از قلم افتاده است. سوم، بعد از اين فعل بايد ميگفت «تا کتـابي در بـاب...
تأليف کنم.» دنبالة مطلب هم البد به اين صورت بوده است: «تا همه چيز در آن ترکيب کرده آيـد» (بـه
عجيب» بنامد؟ اگر مؤلف  و غريب جاي «ترتيب کردهايد»). چهارم ، چرا بايد مؤلفي کتاب خود را «رسالة
ميخواست سخني در مدحِ کتاب خود بگويد حتماً به گونة ديگري ميگفت. پنجم، در جملة «از کتبهاي 
موعظه و نصايح بود» ميان کلمات «نصايح» و «بود» بايد عبارتي، مانند «که در دسترس» يـا شـبيه آن،
نصيحةالعجائب» در دنبالة عنوان «تحفةالملوک» «غريب و عجيب» است.  افتاده باشد. ششم، ترکيب «

دربارة اين اشکاالت در حواشي کتاب توضيحي به دست داده نشده است. معلـوم نيسـت ايـن کاتـب نـام
مؤلف کتاب را در کجا ديده و آن را در مقدمة خود وارد کرده است. به نظر بنده اين نظر کاتـب را، يعنـي

علي ابن ابي حفص دانستنِ مؤلفِ کتاب را، بايد فعالً با اندکي ترديد تلقي کرد.  
ر  در ص 4، س 2 و 3، در جملة «هر کس که از خرد خاليست، اگر ممالک و اموال جهـان او را ميسـّ

شود که هم ضايعترين مردم او باشد.» کلمة «که» قبل از «هم ضايعترين» زايد است.  
در ص 8، س 5 و 6 آمده: «هر که راستي را شعار و دثار خود گرداند، خداي عزّ شأنه در سر و عالنيه 
بر وي راست آرد». در جملة اخير مفعول فعل «راست آرد» معلوم نيست چيست؟ شايد در اصل بـه جـاي

«بر وي»، «کار وي» بوده است.  
در  در ص 10، س 2، ص 28، س 12 و ص 48، س 5 و ص 69، س 9 و غيره (نک. نمايـة کتـاب)،
متن نام ارسطو به شکل «ارستطاليس» آمده، ولي در نسخة ب «ارسطاطاليس» ضبط شده که بـر ضـبط

منفرد متن مرجحّ است.  
در ص 16، س 6، آمده: «اين سخن در دل معتصم خليفه اثر کرد که گفتاري عظيم بـدانش بـود» و 
در حاشية 10 گفته شده که در نسخة اساس «گفتاري» به صورت «گفتار» ضبط شـده اسـت. بـيشـک
در قـرون گذشـته در بعضـي همين ضبط درست است و نميبايست به حاشيه برده ميشد. ميدانـيم کـه
مناطق ايران ياي مجهول نکره (ē) به صورت مخففِ e تلفظ ميشده و اين تلفـظ در بسـياري از متـون
منعکس شده است. مثالً در ترجمه و قصههاي قرآن (از تفسير تربت جام، برگرفتـه از تفسـير سـورآبادي)
بارها به جاي ياي نکره زير آخرين حرفِ کلمهاي که ياي نکره بدان متصل ميشده کسره گذاشـته شـده

است، مثالً در ج 1، ص 236، 239، 252، 277، 350، 374 و غيره.  
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در ص 33، س 7، «کشيش را بخواند» نيز به جاي «کشيشي را بخواند» به کار رفتـه اسـت؛ در ص

35، س 6، «رسول» به جاي «رسولي» ضبط شده است.  
در ص 20، س 4 و 5، آمده: دانايان گفتهاند بزرگتر چيز از سـعادت دانـش اسـت و از بـراي شـرف
«دانايـان»  دانش است که پادشاهان واجب شناسند مراعات ايشان کردن». مرجعِ «ايشان» در اين جملـه
است که نسبت به ضمير «ايشان» دورترين اسم است. در دنبالة همين جمله آمده: «و فرزند را که از جان 
«خـدمت»  خود دوستتر دارند بخدمت ايشان فرمايند کردن.» در دو نسخة ب و ق «بخدمت» به جـاي

آمده و البته اين ضبط مرجحّ است.  
در ص 25 در س 3 و 4، کلمات دوم و سوم با تشديد چاپ شدهاند که معلوم نيست بـر چـه اساسـي

است. مسلم است که در قرن هفتم اين کلمات تشديد نداشتهاند.  
در ص 35، س 3 از آخر، آمده:  

فرومايه گردد ز کم سايهتر   سخن گرچه باشد گرانمايهتر
کلمة «سايه» در اينجا غلط است. مرحوم نفيسي آن را به «پايـه» تصـحيح کـرده و ظـاهراً حـق بـا

اوست.   
در ص 36، س 1، نيز بيت زير آمده:  

بدخشاني آيد به چشم تکين   نگين وز انگشت شاهان سفالين
که کلمة «تکين» در آن بيمعني است و نفيسي آن را به «کهين» تصحيح کرده است. مصححّ بايـد

الاقل اين تصحيحات را در حاشيه يادآوري ميکرد.  
در ص 41، س 3، بيت زير آمده است:  

در دل همه عهد و مهر و پيمان تو کاشت   گر فرق ترا زمانه بر چرخ گذاشت
که نفيسي «عهد و مهر و پيمان» را به «تخم عهد و پيمان» تصحيح کرده است.  

در همين صفحه، س 15، بيت زير آمده است:  
به از ناشکيبي رسيدن به کام   دام به شکيبايي و تنگ ماندن
«ناشکيبي» در اينجا غلط است و نفيسي آن را به «ناشکيبا» تصحيح کرده است.  

در ص 43، س 12 و 13، آمده: «خسرو گويد هر که به باطل ميل کند خانة بدي را آبادان کند و هـر
که حق را ياري دهد آزاد را بنده کند.» جملة اخير غلط است و بايد چنين باشد: «... هر که حـق را يـاري

ندهد...».  
در ص 45، س 1 تا 3، آمده: «حکيم هند گويد: هر آن کس که کاري پـيش گيـرد و غيـر آن در دل
انديشد، هرگز آن کار تمام نشود، زيرا که مغنّي اگر چه سخت استاد بود، نتوانـد بـه دسـت چيـزي ديگـر
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گفتن و زدن.» در نسخة ب قسمتِ پايانيِ بند چنين است: «به دست چيزي ديگر زدن»: اين ضبط مـي-
تواند درست باشد، در صورتي که فرض کنيم عبارت قبل از آن به اين صورت بوده باشد: «نتوانـد چيـزي

گفتن و به دست...».  
در همين صفحه، س 12، در شعر زير:  

سرِ سرو کوژ و گل سرخ زرد   درد ز شگفتي نباشد که گردد
کلمة «کوژ» بايد «گوژ» خوانده شود. افزودن بر اين، در سطر بعد نيز آمده است: «دين حصار دولـت
است، خوش دار که عمر اندک است و نيت نيکو دار که عاقبت دشوار است.» به نظر ميرسد که به قرينة 
«نيت نيکو دار»، قبل از «خوشدار» نيز کلمهاي افتاده است. در چاپ تقيزاده براساس نسخة ب، کـه در
چاپ مورد بحث به ضبط آن اشاره نشده است، عبارت چنين است: «ديـن را حصـار دولـت خـوشدار» و 
تقيزاده حدس زده که «خوش» تصحيف «خويش» است. در اين صورت اشکال عبارت برطرف ميشود.  

در س 16 همين صفحه نيز «اسحق جويباري» غلط و «ابواسحق جويباري» درست است.  
در ص 47، س 3، آمده: «بدانکه دوستي کردن به استحقاق، اصلي بزرگ و کـار[ي] عظـيم اسـت.  » 
53، در نسـخة ب افزودنِ «ي» در اينجا لزومي ندارد و بايد «کـار» را بـه کسـر خوانـد، چنانکـه در ص

(حاشيههاي 2 و 5) به جاي «کاري خطرناک»، «کار خطرناک» آمده است.  
در ص 49، س 9، بيت زير آمده است:  

بر آن کت گزين بود مگزين دگر  
و اگر نه بماني پياده از دو خر  

اگر مصراع دوم را به همين صورت که نوشته شده بخوانيم وزن آن غلط ميشود، مگر آنکه «و اگـر» 
را «وگر» و «پياده از» را «پيادَز» بخوانيم. نفيسي مصراع را چنين تصحيح کرده است: «پياده بمـاني بـود

ار دو خر».  
در ص 50، س 4، «هَوٰ◌به» غلط چاپي به جاي « هَوٰ◌يه» است. در همين صفحه، س آخـر، آنچـه
در حاشيههاي 20 و 21 گفته شده که «از ب و ن افزوده شد» مبهم است و معلوم نيست چه قسمتهايي 

از نسخههاي ب و ن افزوده شده است. در بعضي صفحات ديگر نيز اين ابهام ديده ميشود.  
در ص 55، س 8، بيت زير آمده:  

بگو کار دشمن نگه دار پيش   کسي را که دارد نگه، کار خويش
در مصراع دوم بيشک «پيش» بايد «بيش» خوانده شود، چنانکه در چـاپ تقـيزاده، ص 47، آمـده

است.  
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در ص 55، س 1 و 2 از آخر، آمده: «افالطون گفته است هر گاه متحقق شد که به جهد و استطاعت 
«نتـوان دست دشمن نتوان بريدن، بر آن دست بوسه بايد دادن تـا از روزگـار فرصـت يابنـد.    » بـه جـاي
بريدن» در نسخة اساس «نتواند بريدن» آمده بوده که به حاشيه برده شده است. بيشـک ضـبط اسـاس
57 ، س 9 و  درست است و نظاير آن در اين متن فراوان است. مثالِ ديگر آن جملة زير است کـه در ص
10 آمده: «گريختن در وقتي که طاقت نبود و مقاومت نتواند کردن از سنّت پيغامبران است.» ما در سطور 

آينده در اين باره بحث خواهيم کرد.  
در ص 56، س 10، ترکيب «ننگ و نبرد» به جاي «جنگ و نبرد» که در نسخة اساس آمده عجيـب
1، ص 42؛ ج 2، ص 72؛ ج 6، ص 297، 537 و  (چـاپ خـالقي مطلـق، ج است، اما 5 مورد در شـاهنامه
«نبـرد»  «جنـگ» بـا واج اول 581) هم آمده و احتماالً مبدل «جنگ و نبرد» اسـت کـه واج اول کلمـة
همگون شده است، مانند «دشت و دمن» که به جاي «دشت و چمن» به کار ميرود. به هر حال، اين دو 

است.   تحفةالملوک بيتي که «ننگ و نبرد» در آن آمده از ابياتِ سست

در ص 58، س 2، «آشکار» غلط چاپي و «آشکارا» درست است.  
در همين ص، س 10، «به گفتن» غلط و «بگفتن» صحيح است.   
در سطر بعد، «چارست» بايد به صورت «چاره است» ضبط ميشد.  

در ص 59، دو سطر به آخر، به جاي بيت مذکور، در نسخة ليدن بيت زير آمده:  
به که زنده به زير ننگ اندر   اندر مردم مرده به زير سنگ

(نک. چاپ تقيزاده، ص 51، ح 2) که بايد در حاشية کتاب نقل ميشد.  
در ص 60، س آخر، «و» قبل از «تا روزي که آلهُ به صـيد رفـت» زايـد اسـت و در نسـخة ب هـم

نيست.  
در ص 65، س 3 و 4 عبارتي به اين صورت آمده است: «... پيش وي ستايش کنند تا در طبيعت وي 
ميل کردن به خصايل نيکو و اجتناب نمودن از متناهي در نهاد او مستحکم شود.» چنانکـه مـيبينـيم دو
عبارت «در طبيعت» و «در نهاد» تکرار يک مفهوم است. در چاپ تقيزاده اين بند چنين است: «... پيش 
وي ستايش کنند تا در طبيعت وي ميل کردن به خصايل نيکو و اجتناب نمودن ذاتـي شـود و در نهـاد او

مستحکم گردد» (ص 56) که بيشک درستتر است. به اين ضبط در حاشيه اشاره نشده است.  
در ص 66، س 2 و 3 از آخر، اين دو بيت آمده:  

  dکودک خرد را زند به دوال وقت بيمحابا که اوستاد به
شاد گردد بدان دوال، دوال   عdمـر آن دوالي بود که آخرِ

به نظر ميرسد که «دوال» دوم در مصراع دوم «دو آل» باشد.  
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ص 69، 5 س آخر. ده کلمهاي که اينجا گفته شده در کاخ فريـدون نوشـته شـده بـوده بـا تغييراتـي
آينـده، س 11، ش  ظهيري است (نک. سيامک گيلک (علي محمـد هنـر) در مجلـة سندبادنامة مأخوذ از

10ـ9، 1364، ص 662).  
ص 70، س 1، سخن چهارم، يعني «از دوست به هر زخمي افگار نبايد شد» مصراعي است که دنبالة 

آن در ص 48 همين کتاب آمده و بايد در گيومه نقل و به آنجا هم رجوع داده ميشد.  
در پايان همين صفحه آمده: «کارها را فرجام نگرند نه انجـام. » از ايـن جملـه چنـين برمـيآيـد کـه
چنين است: «کارها را فرجام نگر به انجام»، کـه سندبادنامه «فرجام» با «انجام» تفاوت معني دارد. ضبط
frazām تلفـظ مـيشـده مـرتبط بـا فعـلهـاي باز مفيد همان معني است. فرجام که در زبـان پهلـوي
 frazāmēnĪdan و«تمام و کامل کردن» و frazāftan ،«تمام و کامل شدن، فرجاميدن» frazaftan

«فرجامانيدن، تمام و کامل کردن» است. به نظر ميرسد «فرجام» که به معنـي مطلـقِ «عاقبـت» بـوده
«نافرجـام» بـه معنـي است در يک دوره يا يک منطقه به معني «عاقبت نيـک» بـه کـار رفتـه و کلمـة
«بدعاقبت» نيز از همين معناي فرجام گرفته شده است. کلمة «بيعاقبت» نيز همين حالت را دارد. شـايد
کلمة «فرزام» به معني پسنديده نيز همين کلمة «فرجام ـ فرزام» باشد که معني صفتي بـه خـود گرفتـه

است. 
در ص 72 ، س 2 و 3 آمده: «عدلِ يک ساعته از پادشاهي فاضـلتر از عبـادت شصـتسـالة بـر دوام
باشد». در نسخة ب کلمة «باشد» در پايان جمله نيامده و اين ضبط بهتر است. ميدانيم که در جملههاي 

حاوي صفات تفضيلي معموالً فعل حذف ميشود.  
در ص 74، س 10، در توضيحِ ح 13 آمده: «از ب و ق و ن افزوده شد» که معلوم نيست چه چيـزي

از اين سه نسخه افزوده شده است. احتماالً منظور «را» است.  
در ص 80، س 11 آمده: «و از لوازم امور پادشاهي آن است که پيوسته اعمـال را بـر کسـاني نصـب
کنند که عاقل و ساکن باشند.» در نسخههاي ب و ق ضبط جملة پيروِ بعد از «آن است» چنين است: «... 

بر اعمال کساني را نصب کند (کنند)...» که ضبط مرجحي است.  
در ص 81، س 12 به جاي ملک هندو (ضبط متن)، ملک هند (ضبط نسخة ب و ق) بهتـر بـه نظـر

ميرسد.  
ٌ باقيةٌ، يعني داد کردن سپري است کـه از بـال در ص 83، س 2 و 3 آمده: «العدل جdنةّ واقيةٌ و جَنةّ

نگاه داريد و [بهشتي] است که جاودانه بماند.» در حاشيه، در توضيح کلمة «بهشتي» که در قـالب آمـده
چنين توضيح داده شده: «اساس و ب: بهشت؛ ضبط متن بر اساس ق و ن است.» بيشک ضبط اساس و 
ب بهتر است، زيرا بهشت در فارسي عَلَم است و «... بهشت است که جاودانه بماند» حـاوي يـک جملـة
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موصوليِ توضيحي است، در صورتي که «... بهشتي است که جاودانه بماند» با جملـة موصـوليِ توصـيفي

متضمن اين معني است که بهشتي هم هست که جاودانه نيست.  
در همين صفحه، س 3 از آخر آمده «حسن بصري روايت ميکنـد از رسـول فرمـوده اسـت کـه روز
قيامت که خداي...» در نسخة ب به جاي «... روايت ميکند از رسول...» آمده: «... روايـت مـيکنـد کـه

رسول...» که ضبط بهتري است.  
در ص 87، س 8 و 9 آمده: «تا تواند با خدمتکاران پادشاه دشمني نکند... و هر چـه در حـق وي بـه

پادشاه گويد، به وجهي عرضه دارد که...» «وي» در اينجا تسامح مؤلف به جاي «ايشان» است.  
در همين صفحه، 3 سطر به آخر آمده:  

چون بروني فراز دار دو لب   چشم دو چون درآيي نگاه دار
در نسخة ب به جاي «بروني» ، «برآئي» آمده مرجحّ است.  

در ص 90 ، س 12 آمده: «مهران به گفته است که گنگي به از دروغ گفتن است و شخص را عيبـي
عظيم» و در حاشيه توضيح داده شده که «و شخص را عيبي عظيم» در نسخههاي ب و ق نيسـت. بـي-
شک ضبط ب و ق درست است، زيرا «و شخص را عيبي عظيم» معلوم نيست به چه برميگردد. بيشک 
مرجع آن «گنگي» نيست، بلکه مرادِ کاتبي که آن را به متن افزوده کلمة دروغ بوده است کـه در عبـارت

نيامده است.  
در ص 94، س 2 و 3 آمده: «انّ النّّصر مع الصبر،ّ يعني نصرت بدان توان يافتن که صبر کننـد» و در 
توضيح «کنند» گفته شده: «اساس: کند؛ ضبط متن براساس ب و ق و ن اسـت». ضـبط اسـاس درسـت

است. در اين باره در دنبالة مقاله توضيح داده خواهد شد.   
در ص 106، س 1 و 2 آمده: «پس قاضي ابويوسف را از اين خبر دادند و آن شب اعمـش را پانصـد

درم و دستي جامعه فرستاد». در نسخه ب و ق «و» قبل از «آن شب» نيامده و اين مرجحّ است.  
در همين صفحه، س 4 و 5 نيز ضبط نسخة ب که به جاي «و شاگردان» و «اعمش گفـت»، «پـس

شاگردان» و «پس اعمش گفت» را دارد بهتر است.  
در ص 107 ، س 1 و 2 آمده: «چون به جاي کسي نيکي کني بايد که منّت ننهي و افتخـار نکنـي و
تا تواني بد مسگال و پيوسته نيکي کني». چنانکه ميبينيم در اين ضبط بعد از «تا تواني» ابتدا فعـل امـر
«و از  آمده و بعد يک صيغة دوم شخص مفرد التزامي. در نسخة ب به جاي اين جملة اخيـر چنـين آمـده:
«مسـگالي» باشـد کـه ايـن آخـري نيکي پرهيز مکن» که مرجحّ است، مگر اينکه «مسگال» تصـحيف

معقولتر به نظر ميآيد. 
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در همين صفحه، س 3 و 4 آمده: «و انصاف آن است که چون کسي به خدمت تـو نيکـي کنـد کـه
سپاسداري نمائي». در نسخة ب «که» قبل از «سپاسداري» نيامده، و همين درست است.  

ِ «در خـوي نيـک و در ص 109 که عنوان آن «در خوي نيک و بد» است و نسخة ب ضـبط مـرجحّ
خوي بد» را دارد، در س 9 آمده:  

گران بار بر جانور خوي بد   بزد نکو داستان آن که خسرو
نفيسي به جاي «گران بار»، «گران باد» پيشنهاد کرده است.  

در همين صفحه، س 5 و 6 آمده: «و هم او (حضرت رسول) فرمود: اول ما يوضعَ فيالميـزان الخًلـق 
«روز  الحَسن،َ يعني نخستين چيزي که در ترازو نهنـد، روز قيامـت، خـوي خـوش باشـد». در نسـخة ب

قيامت» نيامده و اين مطابق اصل حديث است.  
مصححّ  ص 112، ح 4، عبارتي که در نسخة ق آمده در نسخة ليدن ـ که در چاپ حاضر در دسترس

نبوده ـ نيز آمده است، نک. چاپ تقيزاده، ص 94.  
در ص 117، س 9 آمده:  

نگه داشتنِ رازت از من مخواه   نگاه ز من راز خويش ار نداري
کسرة زير «داشتن» وزن را مختل ميکند و معلوم نيست بـه چـه دليـل گذاشـته شـده اسـت، زيـرا
«رازت» در نقشِ «رازت را» به کار رفته است. دربارة استعمال و عدم استعمال «را» در اين متن در دنبالة 

مقاله بحث خواهيم کرد.  
در ص 118، س 4 و 5 آمده: «حجّاج بن يوسف را حاجبي بود از قديم العهد و ديرينه و بـه شـب بـا
«شـبي»  وي منادمت همي کرد. به شبي در اثناي سخن حجاج گفـت... ». در دو نسـخة ب و ق قبـل از
کلمة «به» نيست و البته اين ضبط مرجحّ است. ظاهراً «به» به قياس بـا «بـه شـب» در سـطر قبـل در
نسخة اساس افزوده شده است، زيرا در اين گونه موارد وقتي ياي نکره بـه کلمـات شـب و روز در نقـش

قيدي افزوده ميشود «به» به کار نميرود.   
در همين صفحه، س 11 آمده: «حجاج حاجب را کنيزکي بخشيد. حاجب به خانه فرستاد.» در جملـة
دوم در متن مفعول جمله از قلم افتاده، اما در نسخة ب در اين موضع کلمات «آن را» بـه کـار رفتـه کـه

متن را فصيحتر ميکند.  
در همين صفحه، در ح 12 گفته شده آنچه در متن به شکل «مانـد» آمـده در دو نسـخة ب و ق بـه
صورت «نماند» ضبط شده است. در چاپ تقيزاده (ص 99) که مبتني بر نسخة ب است «بمانـد» آمـده،

اما ضبط نسخة ق را نميدانم چيست.  
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در ص 119 ، س 9 آمده: «حجّاج به طلب حاجب فرستاد و چون حاجب بيامد.» در نسخة ق به جاي 
«و چـون» ظـاهراً جملة اخير آمده: «چون حاجب بيامد» که البته با سياق زبان فارسي متناسبتـر اسـت.

ترجمة فلمّا است.  
در ص 120، س 8 آمده:  

که تا رازتان کس نداند درست   dسست زبان را بداريد هر جاي
نفيسي به جاي «بداريد» ضبطِ «مداريد» را پيشنهاد کرده و حق با اوست.  

در ص 121 ، س 2، عنوانِ باب چنين است: «در دنيا و حرص دنيا و آز» در حـالي کـه در نسـخة ب
«آز» کـه معـادل فارسـي عنوان چنين است: «در دنيا و حرص» و اين به نظـر مـن مـرجحّ اسـت، زيـرا

«حرص» است در آن تکرار نشده است.  
در ص 122، س 7 و 8 آمده: «و عاريت همه به ايدر ببايد گذاشتن.» «به» قبل از «ايدر» زايد است، 

زيرا ايدر قيد مختص است و با حرف اضافه به کار نرفته است.  
ذُ» و  در ص 126، س 7 آمده: «و از اينجاست که گفته است رسول صلّياهللا عليه: القناعة مال اليdنفـَ

است.   d «البته صورت صحيح «اليَنفَد
در ص 127، س 5 و 6، در پايان دو بيت دو عالمت سؤال الزم است، زيرا ابيات سؤالي است.  

در ص 128، س 6 آمده: «مردم کوشش همي کنند به چنـگ آوردن دنيـا.  » در چـاپ تقـيزاده (ص 
108) نيز چنين است و ظاهراً اين سهو مؤلف است، زيرا بايد ميگفت: «بهبه چنگ آوردن».  

ص 129، س 7 به بعد، به نظر ميرسد که از اين قسمت به بعد فقط براساس دو و احتماالً سه نسخه 
تصحيح شده است. مصححّ در صفحة شانزده ميگويد اين قسمت در نسخة ق (قونيـه) نيسـت. بنـابراين
ميماند نسخة اساس (اياصوفيه) و نسخة ب و نسخة ن. نسخه بدلهاي اين قسـمت همـه از نسـخة ب
است. فقط در ح 12 از ص 131 نسخه بدلها از اساس و ب است که نشان ميدهد ضبط مـتن براسـاس
يک نسخة ديگر و ظاهراً نسخة ن است. از س 14 به بعد در ص 132 هـم کـه نسـخة ب افتـادگي دارد
هيچ نسخه بدلي در حواشي ديده نميشود. پس پيداست که در اين قسمت مصححّ از دو نسخة اسـاس و
ب استفاده کرده و بايد در ص پانزده و شانزده که به الحاقي بودن اين قسمت از متن اشـاره کـرده اسـت

اين نکته را نيز تصريح ميکرد.  
اما نکات مربوط به اين بخش.  

در ص 129، س 9،  «فيثاغورس» به شکل عجيب «فيثاغروس» آمده است.  
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در آخر ص 130 و ص 131 ، س 1 آمده: «گفتند... حـال ممـاتش را (= اسـکندر را) نيـز مشـاهده و
در نسـخة ب بـه جـاي    . .« مطالعه کنيم تا از اعضاي مسترخي و منحـرف گشـتة وي چـه صـادر گـردد..
«منحرف» ضبطِ «منخرق» آمده و همين درست است. «منخرق» به معني «پارهپاره» و «دريده» است.  
ـ 7 آمده: «يکي گفت: يا اسکندر تا اکنون تو زر پنهان ميکـردي و اکنـون در همين صفحه، س 10
زر ترا پنهان ميکند. ديگري گفت در جهان از مادر جاهل زاديم و در وي غافلوار زندگي کرديم و از وي 
به کراهيت مفارقت نموديم. زينون اصغر گفت: اي سکندر نبودي پس ببـودي. » در نسـخة ب بـه جـاي
کلمات «زاديم»، «کرديم» و «نموديم»، «زادي» و «کردي» و «نمودي» آمده و همين ضبط، به قرينـة

فعلهاي ماقبل و مابعد آن، درست است.  
در ص 132، س 11 بيتي به صورت زير آمده است:  

از آب حياتش خورد تا زمان   نهان به ظلمات در رشد که يابد
«تا زمان» در اينجا معني ندارد. در نسخة ب به جاي آن «تازه نان» آمده که باز بيمعني است. «تازه 
نان» تصحيف «تازنان» به معناي «تازان» و «باشتاب» است که در شاهنامه بارها به کار رفتـه اسـت، از
جمله در ج 1، ص 84/ب 478؛ ص 174/ ب 160؛ ص 190/ ب 388؛ ص 338/ ب 150 و غيره از چاپ 

خالقي مطلق.  
  

نکاتي دربارة کتاب و زبان آن  
پيشتر خاطرنشان شد به علت الحاقي بودن مقدمة نسـخة قونيـه مطالـب آن را نبايـد کـامالً مسـلم
دانست. اينکه در دنبالة نام مصنف نسبت اصفهاني آمده نيز به اين معني نيست که مؤلـف اهـل اصـفهان
بوده است. در زبان کتاب کوچکترين اثري از گويش قديم اصفهان ديده نميشود. زبان کتاب زبان معيـار
قرنهاي ششم و هفتم هجري است که دربارة ويژگيهاي آن در زير بحث خواهيم کرد. استاد نفيسي در 
(سال 2، ش 2، ص 18، ستون اول) مؤلف را يکي از شافعيان خراسـان دانسـته اسـت، امروز ايران مجلة
مرحـوم زيرا وي چهار بار از شافعي با تکريم ياد کرده و در اين زمان شافعيان بيشتر در خراسان بـودهانـد.
استاد همائي در مقدمة نصيحةالملوک غزالي (ج دوم، 1351، ص صدو يازده تا صدو هجـده) بـه اقتبـاسهـاي 

مؤلفِ تحفةالملوک از نصيحةالملوک اشاره کرده است. مقدار زيادي از مطالب کتـاب از متـونِ عربـياي 

گرفته شده که ترجمة کلمات بزرگان واقعي يا اساطيري ايران قبل از اسالم در آنها آمده بوده است، مانند 
 ،(89 ،42 ،36 ،29 ،27 سخنان اردشير، بزرجمهر، انوشيروان، موبد (= يکـي از موبـدان دورة ساسـاني ص
5 و 13 و 77 و 96، يعنـي حکمـاي پارسيان (= ايرانيان، ص 41 و 43)3 حکماي پـارس يـا فـارس (ص
4 و 90) و شـهريار (ص 17) کـه ممکـن اسـت ايران)، خسرو، منوچهر (ص 14 و 41)، مهـران بـه (ص
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منظور يزدگرد شهريار باشد. بعضي مطالب نيز به شخصيتهاي جعلي مانند بنيموس و فيقـراوس نسـبت
داده شده است. ذکر چينيان در صفحة 124 نيز پيداست که در مقابل روميان و پارسـيان و حکمـاي هنـد
آمده والّا ميدانيم که در دورة ساساني و اسالمي از نوشتههاي چينـي چيـزي ترجمـه نشـده بـوده اسـت.
احتماالً آنچه مربوط به اسکندر گفته شده نيز در اصل مأخوذ از کتابهاي دورة ساساني است کـه خـاطرة

حملة اسکندر به ايران در آنها منعکس شده بوده است.  
ذکر بهرام بن مهران اصفهاني در صفحة 5 و محمدبن جهم برمکي در صفحة 8 نشان مـيدهـد کـه 
مؤلف مستقيماً يا با واسطه به سيرالملوکهاي اين دو تن دسترسي داشته است. نام شخص اول در مقدمة 
ملـوک- سـني بهرام بن مهران اصفهاني و در بيروني آثارالباقية بهرام اصفهاني و در ابومنصوري شاهنامة
محمـد بـن بهـرام بـن مطيـار القصـص و مجمـلالتـواريخ حمزة اصفهاني و فهرست ابن نديم و االرض
مقاله، ج 2، چ 2، 1332، ص 54  بيست التواريخ: مطيان) اصفهاني آمده است، نک. محمد قزويني، مجمل(

و 60. بنابراين ضبط تحفةالملوک نيز موافق ضبط متون دستة اول است.  

اثر ترجمه از عربي در جاي جاي مطالب کتاب ديده ميشود، مانند:  
«مگر آنک از کسي عفو کرده باشد» (ص 83). نيز نک. ص 88، س 13. قيس. «من او را عفو کنم» 

(ص 102). 4  
«در خدمت پادشاه بر اعمال وي منکر نشود» (ص 86). «بر وي ايمن نگردد» (ص 86).  

«از خوي نيک معروف کرخي يکي آن بود که...» (ص 111) که بايد ميگفت «از خويهـاي... » نيـز
در «از جملة خوي خوش... ابوحنيفه،... يکي آن بود که...» (ص 110).  

«و ديگر آنچ بر وي بگذرد و عبرت گيرد» (ص 112). مصححّ جلوِ «آنچ» يک کلمة  «از» در قـالب
افزوده و در حاشيه نوشته: «ضبط متن تصحيح قياسي است». بيشک آنچه در مـتن و سـاير نسـخ آمـده

بوده درست است، زيرا «عبر» ـ «يعبر» در عربي بدون حرف جرّ به کار ميرود.  
«شايد که بر جهود تقاضا کنم؟» (ص 110). در نسخة ق «بر» نيامده، و اين مطابق است با استعمال 
زبان عربي که تقاضا بدون حرف جر به کار ميرود. ما امروز با اين فعل حرف اضافة «از» به کار ميبريم.  

«نگاه داريد هر کسي کليد راز خويش» (ص 115).  
«از دو کس راز نگاه نبايد داشتن، يکي بر حيکم دانا، دوم بر دوسـت مهربـان» (ص 117). در عربـي

اخفا با حرف جرّ «علي» (و نيز «عن») به کار ميرود: اخفاه عليه.  
«رغبت کردن در دنيا» (ص 121)؛ ترجمة رغب في...  

بعضي اشعار متن هم به نظر ميرسد که ترجمة مطالب منثور کتاب است که قبل از آنها آمـده اسـت،
مانند:  
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«حکما گفتهاند: زن آن بد [تر] که خوي مرد گيرد و مرد آن بدتر که خوي زنان دارد.  
شعر  

برآيد، پس آنگه بماند چنـان   بتر مردي آن کو بــه خــوي زنــان
که آن مردخو باشد و مردفـر   خردمند گويـــد کـــه زن آن بتــر

که ماند زن خوب دوشيزه را»   را بس است اين شرف خـوي پاکيزه
(ص 113)  

بعيد نيست که اين اشعار و بعضي اشعار ديگر مانند نمونة زير سرودة خود مؤلف باشد:  
«افالطون گويد: هر چيزي را که نگهبان بيشتر بود او محکمتر بود، مگر راز که هر چـه نگهبـان راز

بيشتر بود راز آشکارتر شود.  
شعر  

کـه او را نگهبان بود بيشمار   استوار شنيديم که چيزي بود
که او را يکي تن نگهبان بود»   بــود مگر راز کانگاه پنهـان

119 ـ 120 )(ص  
زبان کتاب، با آنکه زبان معيار قرنهاي ششم و هفتم هجري است، حاوي مقداري کلمات بـا معـاني
کهن و تعدادي ضبطهاي متفاوت با ضبطهاي متداول دورة خود و دورههاي بعد است. از آنجا کـه کتـاب
واژهنامه ندارد، ما در زير فهرستي مختصر از اين گونه واژهها را به دست ميدهيم، اما قبل از آن به بعضي 
نکات دستوري کتاب اشاره ميکنيم. يادآوري ميکنم که آنچه در صـفحات هجـده و نـوزده کتـاب ذيـل
ويژگيهاي سبکي آمده همه مربوط به زبان کتاب است نه سبک نويسندة آن. متأسفانه در مقدمـة اغلـب
متوني که در ايران به چاپ ميرسد ويژگيهاي زباني تحت عنوان ويژگيهاي سـبکي مـورد بحـث قـرار

ميگيرد، هر چند بعضي ويژگيهاي سبکي نيز در ميان آنها ديده ميشود.  
در کتاب فعلهاي پيشوندي نسبت به متون قرن پنجم و بيشترِ متون قرن ششم هجـري نسـبتاً کـم
97)، فـرو 96)، بـاز پرسـيدن (ص است، مانند: اندر شدن (ص 68)، باز دادن (ص 79)، فراز کـردن (ص
خوردن (ص 98 و 102)، درآمدن (ص 102 = آمدن)، درافتادن (ص 105 = گرفتار شـدن)؛ در نگريسـتن

(ص 129) و غيره.  
12، 43، 82، 93، ح 8، 116 آمـده حرف اضافة «در» در آن بسيار بيشتر از «اندر» است. انـدر در ص

است. 
صورت «همي» بسيار کمتر از «مي» به کار رفته است (ص 41، 44، 82، 118، 128). 



تدقيقي در تحفةالملوک/ دکتر علياشرف صادقي □ 147   

 
126)، بـه خـواب : بـه آز انـدر (ص حروف اضافة مضاعف (پيشين و پسين) به ندرت وجود دارد، مثالً

اندر (ص 128). 
1) استعمال ماضي استمراريِ ساخته شده با پسوندي «ــ ي» (ē-) و فعـلهـاي شـرطي غيـر
محققالوقوعِ ساخته شده با همين «ـ ي» کم و بيش فراوان است: پيغـامبران را... وحـي بـه
جواني نيامدي تا چهل سال تمام نشدي (ص 43)، اگر دانش را فضل و شرف بسـيار نبـودي
فرمان علما... نافذ نبودي (ص 15)، همچنان بيامدمي تـا فريشـتگان ننوشـتندي کـه... (ص

 .(19
استعمال مصدر کامل بعد از افعال وجهي: اعتماد نشايد کردن و ايمن نشـايد بـودن... و تـوان يـافتن
(ص 9)، فردا روزه خواهم داشتن (ص 17)، باز نتواند گفتن (ص 19)، شايد بودن (ص 19)، و غيـره، امـا:

نشايد داشت (ص 10 و 44)، نبايد بست (ص 39). 
شکل خاص کاربرد فعل مجهول. در کتابهاي قديم معموالً مجهول را به صيغة سوم شخص جمـع
ميآورند: گويند، آوردهاند، اما در اين کتاب در نسخة اساس، تقريباً در همه جـا مجهـول بـه صـيغة سـوم

شخص مفرد ميآيد، مانند: 
فيقراوس حکيم گويد پنج چيز عالمت ناداني است: اول آنکه بر مردم خشم گيرد (ص 27).  

بقراط گويد که چون سخن گويد از جواب آنکه گويد برانديشد و بـه آهسـتگي گويـد تـا جـوابي
نشنود که از آن غمناک شود ( 37).  

بنيموس دانا گويد که کاري که کردن آن ناکرده اوليتر در آن رنج نبايد بردن کـه اگـر رنـج بـرد
ندامت کشته باشد (ص 45).  

گريختن در وقتي که طاقت نبود و مقاومت نتواند کردن از سنّت پيغامبران است (ص 57).  
از جملة احوال دانش نيکوست که اگر چه به نَسَب بزرگ شود، به فضل و علم ديگر بزرگتر شـود
(ص 66)، در ضمن در اينجا در نسخههاي ب و ن کلمة «ديگر» نيست و مسلماً ضبط اين نسخههـا

بهتر است.  
انّ النّصر مع الصبر،ّ يعني نصرت بدان توان يافتن که صبر کند (ص 94). در اينجا نسخة اسـاس

«صبر کند» بوده که مصححّ آن را براساس ب و ق و ن به «کنند» بدل کرده است.  
مأمون خليفه گفت در گفتار که گويد شتاب نبايد کردن تا از گفته پشيمان نشود (ص 97).  

سرّ با نااهل نبايد گفتن که با اهل خود نگويد (ص 120). اينجا نيز مصـححّ «نگويـد» را کـه در
نسخة اساس بوده و براساس ق و ن به «نگويند» بدل کرده است، و غيره.  
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کاربرد «را». در زمان تأليف کتاب هنوز کاربرد «را» به شکل امروزيِ آن تثبيت نشده بوده است. بـه
همين جهت مفعولِ صريح معرفه در اين متن گاهي با «را» و گاهي بدون آن به کار رفته است و مهمتـر
اينکه همان مفعول در نسخة اساس بدون «را» و مثالً در نسخة ب با «را» به کار رفته است. البته ممکن 
است اين دوگانگي مربوط به گويش دو کاتب باشد، يا جنبة زماني داشته باشد و استعمال «را» متـأخر بـر

عدم استعمال آن باشد. اينک تعدادي مثال:  
اساس: اين باقي عمر به صلح و دلخوشي با يکديگر به سر بريم.  

نسخة ب: اين باقي عمر را... (ص 60).  
اساس: اي شيخ اين سجده چرا کردي؟  
نسخة ب: ... اين سجده را... (ص 69).  

اساس: ششم آنکه... مقتضاي شهوات را بر مواجب شرع مقدم ندارد.  
نسخة ب: .... مقتضاي شهوات بر مواجب... (ص 73).  

اساس: دل مردم را بگشايد.  
نسخة ب: دل مردم بگشايد (ص 88) نيز در ق.  

اساس: امثال اين مقتداي دين در اسالم بسيار گرداناد!  
نسخة ب: ... اين مقتداي دين را... (ص 106).  
اساس: چهار چيز پيوسته به کار بايد داشتن...  

نسخة ب: چهار چيز را... (ص 106).  
اساس: نيکي کردن زبان مرد ببرد.  

نسخة ب: ... زبان مرد را... (ص 106).  
اساس: ديگر جنگ و پيکار بر آشتي نگزيند.  

نسخة ب: ... جنگ و پيکار بر آشتي... (ص 112).  
و حال به اين جمله که در متن آمده توجهّ کنيد که يک بار با کلمة جهان «را» بـه کـار نرفتـه و بـار
ديگر به کار رفته است: هر پادشاه که دين آبادان کرد، جهان آبادان کرد و هر کس که جهان را بـه عـدل

آبادان کرد خداي تعالي او را بيامرزد (ص 80).  
9) فعل سببي با «دادن»: در شهر منادي داد کردن (ص 17).   

104). امـا نـک، 10) فعل امر بدون «بـ»: کوش تا نيکبخت شوي... و کوش تا پرهيزگار باشـي (ص
ص 110: بکوش تا...  
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11) تفاوتهاي گويشي ميان نسخهها. تقريباً در کلية مواردي که در نسخة اساس کلمة «نوشتن» به 
همين صورت به کار رفته، در نسخة ب به صورت «نبشتن» آمده است، نک. ص 14، ح 5؛ ص 37، ح 5 
و 7؛ ص 47، ح 13؛ ص 49، ح 12 و غيره. اما در صفحة 40 در متن «سرنبشـت» بـه کـار رفتـه اسـت.
 31 همچنين در تمام مواردي که در اساس «زبان» آمده، در ب «زفان» بـه کـار رفتـه اسـت، نـک. ص
(شش مورد)، 35، 37، 38، 43، اما در چاپ تقيزاده، ص 38، س 3، به جاي «زفـان»، «زبـان» بـه کـار

رفته است.  
در اساس در بعضي موارد «ي» نکره به کار رفته و در نسخة ب به کار نرفتـه و ظـاهراً بـه جـاي آن

کسره گذاشته ميشده است، نک. ص 53 (دو مورد).  
در اساس در ص 55، س 4 «زنگ» آمده، اما در ب (چاپ تقـيزاده، ص 47، س 6) «ژنـگ» ضـبط

شده است.  
در اساس نام شروين قارن در ص 55، س 3 و ص 56، س 11 به همين صورت آمده، امـا در ب بـه
صورت شروين قارين ضبط شده است (چاپ تقيزاده، ص 47، س 5 و ص 48، س 11: شـروبن قـارين).

با توجهّ به اينکه قارن به معربِ Kārin يعني کارِن پهلوي است ضبط قارين ضبط مهمي است.  
«شسـته» ضـبط در اساس، ص 61، س 1 کلمة «نِشَسته» به همين صورت آمده و در ب بـه شـکل

شده است که استعمال شرق و شمال شرقي ايران قديم است.  
در اساس، ص 82، س 4 و ص 83، س 3 «جاودانه» به همـين صـورت آمـده، امـا در ق بـه شـکل

«جاويدانه» ضبط شده است.  
در اساس، ص 88، س 11 «بازي کردن» آمده، اما در ق «بازيدن» به کار رفته است: بـا مـار گزنـده

بازي کردن (بازيدن). شکل پهلوي اين کلمه wāзtdan است.  
اينک واژههاي مهم و تلفظهاي قابل توجهّ متن:  

ص 2: نهفت داشتن = نهفته داشتن؛  
  dص 8 و 9 و 14: زبان؛

ص 12: ترسنده شدن (اندر محارم ترسنده شو)؛  
ص 12 و 124 و 126: خرسندي به معني قناعت؛  

ص 13: مصوّر به معني معلوم که در نقض شيخ عبدالجليل رازي (ص 11، 47، 142، 507 و 528) و 
نزهتنامة عالئي (ص 25) هم به کار رفته است؛  

ص 18: مستشعر؛  
همان صفحه: تخفيفه؛  
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همان صفحه: موزه در مقابل کفش که به معني پاپوشِ راحتي و تقريباً همان دمپائي است؛  
)؛   dص 29: پول (پل

ص 33: جمهور (بزرگ قوم)؛  
ص 35: بسنده (قانع، راضي)؛  

ص 37: کارگر (مؤثر)؛  
ص 40 و 41: بودني(شدني، واقع شدني) قس. بودن (شدن) در ص 42، س 16؛  

ص 43: سبکي (سرعت)؛  
ص 44: افسوسيان (مسخرهکنندگان)؛  

ص 44: شايستن (ممکن بودن): از بد ايمن نشايد بودن. ص 55: به گفتار وي (دشـمن) غـرّه نشـايد
بودن. شفا و نجات توقع نشايد داشت (ص 78)؛  

ص 49: شايستن (شايسته و پسنديده بودن)؛  
ص 51: فضول (به معني فضوليِ امروز)؛  

ص 53: خطارت (بزرگي): تا تواند به وسعِ قدرت و امکان استطاعت خطـارت و بزرگـي ايشـان را در
معرض خطر و بال افکند. اين کلمه در عربي به کار نرفته است؛  

همان صفحه: عادت نمودن با «را» : عداوت را عادت نمودن؛   
ص 54: متعاهد شدن (پيمان بستن و متعهد شدن). تعاهد در عربي به اين معني هم هست، اما ظاهراً 

در فارسي به کار نرفته است: اگر دشمني متعاهد شد، البته به هيچ حال بر اعدا اعتماد نکند؛  
همان صفحه: افتعال (دغلکاري و تقلب)؛  

  dص 59: سوار؛
» آمده است. در نزهتنامة عالئـي، » و «اَلهُ همان صفحه: آلهُ (عقاب). در چاپ تقيزاده، ص 51: «اِلهُ
بيروني: «الوه» (ص 378) و در مقاصداللغة: «آلوده» آمده  التفهيم »؛ در يکي از نسخههاي ص 279: «الهّ

(ص 15)؛   فارسي فرهنگهاي است، نک. ذيل
همان صفحه: زاد و بوم؛  

ص 60: تمنا (گمان، نک. تعليقات مصححّ که به اين معني اشاره کرده است)؛  
ص 65: هم نشست (هم نشين)؛  

  dص 66: دوال؛
ص 68: بپرورندd ؛  

ص 72: طلب کردن (بازخواست کردن)؛  
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ص 74: عشوه (فريب)؛  
همان صفحه: ذريعت؛  

همان صفحه: با (به). ظاهراً اين تنها موردي است که «با» در معناي «به»؛ با فعل رسيدن، در معناي 
به سوي و براي نشان دادنِ جهت در اين متن به کار رفته است.  

ص 75: نوا (گروگان)؛  
همان صفحه: استنجاد؛  
همان صفحه: تضاعف؛  

ص 76: اوتاد: مرا معلوم شد که آفتاب دولت تو هنوز رونده در ذروة کمال اسـت و مـتمکن در اوتـاد
اقبال؛  

همان صفحه: منحدر؛  
ص 77: تهوّر (عمل ناصواب و ناشايست): خود را در دل ايشان دوست گردانيدم به گفتار راست نه به 

کژي و تهّور؛  
ص 78: دستره؛  

همان صفحه: راستي (برابر بودن): حکيم وزير بايد که به دستره ماند که سوي خود و سوي رعيت به 
  dراستي برد؛

همان صفحه: تراخي؛  
ص 81: پزاندن  

ص 82: جdواب (در متون ديگر هم آمده است)؛  
ص 85: کاس (کاسه)؛  

ص 88: بيمناک (خطرناک)؛  
ص 94: جوامردي؛  

ص 101: دوانزدهم؛  
ص 105: درافتادن (گرفتار شدن (در چيزي))؛  

ص 111: با هم (با خود): مصحفي با هم داشت؛  
ص 125: خوارنده (نوشنده). در زبان پهلوي نيز xwārdtan به معني نوشيدن است؛  

ص 126: سپري (تمام و به انتها رسيده)؛  
ص 132: بر نوشتن (درنورديدن)؛  
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ص 134: مسمط (دو بار، ظاهراً به معني بسته و مسدود، احتماالً با بند يـا طنـاب): در مغـاره مسـمط
شده بود؛  

همان صفحه: سپريده شدن (سپري شدن): و زمانه بر وي سپريده شد.  
واژههايي که نقل شد مربوط به متن کتاب بود، اما در اشعار که عمدتاً از اشعار شعراي قديم است نيـز

واژهها و ضبطهاي کهن ديده ميشود، مانند:  
ص 26: ارزاني (ارزنده، داراي ارزش)؛  

ص 27: ابي (بي)؛  
ص 32: بس که (بسا که)؛  

ص 36: که (وقتي که):  
زاندازة خويش بيرون شود   که پادزهر زهر است که افزون شود

ص 40: نابوده (ناشده، اتفاق نيفتاده)؛  
ص 58 و 90: آهو (عيب)؛  

ص 61: باالن (بالنده)؛  
ص 68: ورج؛  

ص 121: همره (رهگذر)  
ص 124: خرسند (قانع)؛  




