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چکیده
کتاب کلیلهودمنه اثر ابو المعالی نصراهلل منشی ازجمله متون مهم و کهن ادبیات فارسی است
که با توجه به ارزش و اهمیت ادبی آن همواره توجه ادیبان و صاحبنظران را به خود جلب کرده
و ازاینرو کوششهای بسیاری برای رسیدن به تصحیحی مضبوطتر و شرح و تعلیق روشنتر
درزمینۀ این اثر صورت گرفته است که از این میان تصحیح دکتر مینوی از اثر یادشده ازجمله
منزهترین آنها به شمار میآید و بیشتر از سایر نسخهها موردتوجه مجامع علمی و دانشگاهی
قرارگرفته است که ما در این جستار بر آنیم تا با مقابله نسخه مینوی با سایر نسخههای موجود
از کتاب کلیلهودمنه از قبیل نسخۀ آستان قدس و قریب و همچنین نسخه تصحیحشده جوادی
آملی ضرورت بازنگری در تصحیح و شرح و تعلیق کلیلهودمنه مینوی را با ضبطی دقیقتر و با
شرح و تعلیق روشنتر به پژوهشگران و صاحبنظران گوشزد کنیم و همچنین با در نظر گرفتن
نکاتی که در این مقاله مطرح میشده و سایر مواردی ازایندست به معرفی چاپ جدیدی از
کتاب کلیله که از سوی انتشارات بدخشان مشهد با شرح و تعلیقی مفصلتر و کاملتر و دقیقتر
به چاپ رسیده است را به مجامع علمی معرفی نماییم.
کلید واژه :کلیله و دمنه ،تصحیح ،شرح وتعلیق ،مینوی
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مقدمه:
گـزارش و شـرح ابیـات و عبارات متـون ادبی که امـروزه اغلب از آن با عنـوان «تعلیقات»
یـاد میشـود عمـر دراز و قدمتـی بیش از پانصـد سـال دارد .در دورۀ معاصر نیز پژوهشـگران
و محققـان بـا نوشـتن شـرح و تعلیقـات بر آثـار کهن زبان فارسـی بهصـورت کتاب یـا مقاله،
گزارشهـای گوناگونـی از آن متـون بـه دسـت دادهانـد .توضیـح ایـن مطلـب الزم اسـت که
کالبـد و روسـاخت متـون مهـم ادبـی ،مقدمـه و وسـیلة نخسـتین و بنیادیـن رسـیدن بـه
درونمایـه و ژرفسـاخت آن متـون اسـت .بـه همیـن خاطـر ،ایـن جنبـه از پژوهشهـا یعنی
گـزارش درسـت و دقیـق ابیـات و عبـارات متـون ادبـی نبایـد مـورد بیتوجهی و غفلـت قرار
گیـرد .اهمیـت و سـودمندی چنیـن گزارشهایـی زمانی آشـکارتر و مشـخصتر میگردد که
بـا افسـوس و انـدوه بسـیار بدانیم هنوز شـمار بسـیاری از دانشـجویان رشـتة زبـان و ادبیات
فارسـی بـر خوانـدن و گـزارش درسـت بعضـی از لغـات و ابیـات و عبـارات متون کهـن ادبی
فائـق نیامدهاند.
کتـاب کلیلهودمنـه ابـو المعالـی نصـراهلل منشـی ازجمله آثاری اسـت که تاکنـون بارها به
صورتهـای گوناگـون چاپشـده اسـت .بیشـک ،من ّقح تریـن ،مضبـوط تریـن و پاکیزهترین
چـاپ و تصحیـح آن ،همـان چـاپ مجتبـی مینـوی اسـت کـه اولیـن بـار در سـال 1343
منتشـر شـد .چاپهـای دیگـری نیـز از این کتاب در دسـت اسـت کـه اغلب آنها بر اسـاس
چـاپ مینـوی اسـت .نقـد هـای کـه مـا در ایـن مقالـه بـر چـاپ مینـوی وادر دانسـته ایـم
یادداشـتهای پراکنـدهای اسـت کـه نگارنـده سـالهای متمـادی ،در حاشـیة چـاپ مینوی
نوشـته اسـت و در واقـع «حاشـیهای اسـت بر حاشـیۀ شـارحان کلیلـه» که بهزعم خـود گاه
نکاتـی را در چگونگـی تصحیـح و تعلیـق آنـان یـادآور شـده و ضـرورت توجه بـه بازنگری در
تصحیـح و شـرح و گـزارش دوبـارة ایـن اثـر گرانبهـا را مـورد مدا ّقـه قـرار داده اسـت و بـر
اسـاس آن چـاپ جدیـدی از کتـاب کلیلـه و دمنـه با شـرح و تعلیـق مفصلتر و کامل تـر را با
همکاری انتشـارات بدخشـان مشـهد در سـال 1394به چاپ رسـاندیم که در این جسـتار در
کنـار نقدهـای مسـتندی کـه تنهـا بـه بیـان بخشـی از آن در این مقالـه می پردازیـم منبعی
جدیـد را نیـز بـه صاحب نظـران و دوسـت داران ادبیات معرفی مـی کنیم .امید که اسـتادان
اندیشـمند و خواننـدگان فرهیختـه ،نکتههـای انگشـت نهـاده و یـاد کـردة مقالـه حاضـر را
مکـرم گزارشهـای پیشـین نداننـد و نپندارند کـه آنچه در
حمـل بـر اسـائة ادب به سـاحت
ّ
تعرف» اسـت .نگارنـده در این جسـتار به دو
ایـن مقالـه آمـده از سـر هوی و هـوس «خال ِـف َ
موضـوع زیـر پرداخته اسـت:
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1مقابله:

در چـاپ کتـاب شـرح و تعلیـق کلیله و دمنه که در انتشـارات بدخشـان به طبع رسـیده
متـن کلیلهودمنـه اسـتاد مینـوی را عینـاً نقـل کردیـم و کوچکتریـن تغییـری ،جـز در
رسـمالخط آن ،روا نداشـتیم ا ّمـا در مـوارد بسـیاری از نسـخة کتابخانة مرکزي آسـتان قدس
رضـوی کـه تاريـخ کتابت آن سـال ۱۳۱۰هــ .ق .به شـمارة م ۲۵۳۳۸بـا عنـوان کلیلهودمنه
بهـرام شـاهی بـه خط نسـتعلیق و شکسـتة نسـتعلیق کتابت شـده سـود بردهایـم و از جمله
مـواردی کـه مـا را ترغیب به اسـتفاده از این سـخه خطی کرد تشـابه بسـیار زیاد این نسـخه
بـا نسـخۀ عبدالعظیـم قریـب بـود امـا با وجـود این نه تنها در فهرسـت نسـخ تصحیـح قریب
بلکـه در هیـچ یـک از فهرسـت های نسـخ تصحیـح های صـورت گرفته اخیر یعنـی تصحیح
مینـوی و جـوادی آملـی هـم اسـمی از ایـن نسـخه کـه مندرجـات آن به زعـم ما بسـیار در
خوانـش صحیـح تـر متـن و درک منطقـی زنجیـرۀ مفاهیم و داسـتان هـا به خواننـده کمک
مـی کنـد نیامـده بـود و از ایـن رو هـر جـا اختالفـی بین نسـخة مینـوی و نسـخة کتابخانه
مرکـزي آسـتان قـدس رضـوی بـود کـه موجـب خوانـش بهتـر و درسـتتر متن میشـد در
توضیحـات آن را بیـان کردیـم تـا خواننـدة کتـاب عالوه بـر متن اسـتاد مینوی بـه اختالفات
آن بـا نسـخة کتابخانـه مرکـزي آسـتان قدس رضوی نیز آشـنا شـود.
همانگونه که اشـاره شـد نسـخه آسـتان قدس با دو ّ
خط متفاوت نوشـته شـده اسـت و
در بسـیاری از مـوارد بـا نسـخة قریـب و چاپ آملـی همخوانـی دارد .در مقابلة چـاپ مینوی
بـا نسـخة موردنظـر بـه مـواردی از اختلاف برخوردیم کـه در تعلیقات بـه آن اشـاره کردیم.
بـرای نمونـه به چنـد مـورد از این اختالفـات را بیـان میکنیم:
.1

1ص ،8س  6کلیلهودمنـه مینـوی :و سـپاس و حمـد و ثنـا و شـکر مـر خـدای را ،ع ّز
اسـمه ،کـه خطـة اسلام را و واسـطة عالم را بـه جمال عـدل و رحمـت وکمال و
هيبت و سياسـت خداونـد عالم...

 نسخة آستان قدس و قریب :که خطة اسالم را و واسطة عقد عالم را.
.2

2ص  ،25س  13کلیلـه و دمنـه مینـوی :تـا ایـن کتـاب را کـه زبدة چند هزارسـاله
اسـت إحیائـی باشـد و مردمـان از فوایـد و منافع آن محـروم نمانند.

 نسخة آستان قدس و قریب :مردة چند هزار ساله.
.3

3ص  ،14س  1کلیلهودمنه مینوی :و سـیرتِ
محاسـن
پادشـاهان این دولت ... ،طرا ِز
ِ
ِ
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جمـال مفاخـر بنیآدم شـده و زمانه ع ّز و شـرف را انقیـاد نموده و ذکر
عالـم و
ِ
. ...
ِ
شـرف انقیـاد آورده اسـت .در نسـخة آملی و
 نسـخة آسـتان قـدس :زمانـه ،ع ّز و
ِ
شـرف آن را انقیـاد نموده.
قریـب :زمانـه ،ع ّز و
.4

ِ
ضـرورت انصـاف نقـابِ حسـد از
4ص  ،17س  3کلیلهودمنـه مینـوی :ا ّمـا چـون
جمـال خویش بگشـاید...
ِ

 نسخة آستان قدس و قریب :صورت انصاف
.5

5ص  ،29س  8کلیلهودمنـه مینـوی :آن پادشـاه عـادل  ....نهمـت بـه تحصیل علم و
تتبـع اصـول و فـرو ِع آن مصـروف گردانیـد و در انـواع آن به منزلتی رسـید که پس
ّ
از وی آن مقـام را درنتوانسـت یافت.

 نسخة آستان قدس و آملی :پیش از وی .نسخة قریب :بیش از وی.
.6

6ص  ،37س  17کلیلهودمنه مینوی :و من بنده بدان َسر َور و سرخروی گشتم.

 نسخة آستان قدس و قریب :مسرور.
.7

7ص  ،42س  7کلیلهودمنـه مینـوی :و اگـر خـار در چشـم متهـ ّور مسـتبد افتد ،در
بیرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد و برسـری چشـم میمالد ،بیشـبهت
کور شـود.

 در نسـخة آسـتان قـدس و قریـب... :افتـد و در بیـرون . ...حـرف ربـط «و» الزم
مینمایـد .ازآنجاییکـه در ایـن مقابلـه بـه متـن اسـتاد مینوی چیـزی نیفزودیـم در تعلیقات
وجـود ایـن «واو» را در نسـخ دیگـر یـادآوری کردیـم تـا مفهـوم و معنی عبارت کمـی گویاتر
شو د .
.8

حریم
سـخن هجـر افتاد
8ص  ،185س  4کلیلهودمنـه مینـوی :که چون کسـی در
ِ
ِ
دل او غـم را ُمباح گردد.
ِ

 نسخة آستان قدس :سو ِز هجر .
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صحتی شـامل
9ص  ،235س  13کلیلهودمنـه مینـوی :و حکمـا گوینـد« :تـا بیمار را ّ
حمـال تـا بـار گـران ننهـاد نیاسـاید و مردم
پدیـد نیامـد از خوردنـی مـزه نیابـد و ّ
دشـمن مسـتولی ایمن نگـردد گرمـی سـینة او نیارامد».
َهـزار سـال تا از
ِ

مردم هراسان.
 نسخة آستان قدس و قریب:
ِ
1010ص  ،212س  15کلیلهودمنـه مینـوی :و تواضـع بایـد نمـود کـه دشـمن قویحـال
چیرهدسـت را جـز بـه ّ
تلطـف و تواضـع دفـع نتوان کـرد و نبینی که گیاه خشـک
بهسلامت َج َهـد از بـاد سـخت بمـدارا و گشـتن او بـه هـر جانـب کـه میـل کنـد؟
زاغـان در خشـم شـدند و مـرا م ّتهـم کردنـد که «تـو جانب بـوم میل مـیداری» و...
 در نسـخة آسـتان قدس و چاپ قریب :و نبینی که گیاه تر از باد سـخت بهسلامت
بج َهد و درخت را اگرچه قوی شـاخ باشـد و محکم بیخ از پـای بیفکند .زاغان ....
َ
«گیـا ِه تـر »...صحیحتـر بـه نظـر میرسـد .عبـارت «و نبینـی کـه گیـاه تـر از باد سـخت
بج َهـد و درخـت را اگرچـه قـوی شـاخ باشـد و محکـم بیـخ از پـای بیفکند».
بهسلامت َ
در اسـرارالتوحید آمـده اسـت :شـیخ ما گفـت :در کلیلهودمنـه گوید با سـلطان قوی کس
تـاب نـدارد و کـس بـا او ن ََب َسـد ّال بـه گـردن دادن وی را ،مثَـل این چون حشـیش تر ،هرگه
کـه بـاد غلبـه گیرد خویشـتن فرا بـاد دهد تا در زمیـن میگردانـدش .آخر نجـات یابد و این
درختهـای زفـت را ،کـه گردن ندهند ،از بیـخ بکند( .اسـرارالتوحید)245 :1371 ،
در مثنوی آمده است:
رصــر بــس درختــان مــی َک َنــد
گرچــه َص َ

هــــر گیــــاهی را ُم َنضَّ ــر مــــی کنــد

رحــم کــرد ای دل تــو از قــ ّوت م ُلنــد
بــــر ضعیــــفی گیــــاه آن بــــاد تــنــد
(موالنا)129: 1377،
در نسـخهبدلهای نیکلسـون ،مصـراع دوم بیـت ا ّول بهصـورت «بـا گیـا ِه تـر ،وی احسـان
میکنـد ،بـا گیـاه سـبز احسـان میکنـد ».تقابـل گیاه خشـک و بـاد در اسـرارنامه نیـز آمده
ا ست :
اگــر صــد ســال در اندیشــه باشــی

گیــاه خشــک و بــاد بیشــه باشــی
(عطار)166: 1378،
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ـرم ،هـر ماهـی
1111ص  ،263س  7کلیلهودمنـه مینـوی :از آن ،پنـج سـر گوسـپند َخ َ
پنـج بزاینـد و از نتایـج ایشـان رمهها سـازم.
 در نسـخة آسـتان قـدس و چـاپ قریـب :هـر پنـج بزاینـد( .آوردن قیـد «هرمـاه»
صحیـح بـه نظـر نمیرسـد).
1212ص  ،306س  10کلیلهودمنه مینوی:
جان من بخشیدة شاهی است کاندر عصر اوست

چند شا ِه تاجبخش است و امی ِر ملک خواه

 مینـوی در توضیـح ایـن بیـت آورده« :کانـدر عصـر او :چنین اسـت در اسـاس و سـایر
نسـخ کلیلـه و المسـتبصر و همـة نسـخ دیـوان ».باید گفت در نسـخة آسـتان قـدس« :کاندر
امـر او» آمـده اسـت .در دیوان عثمـان مختاری به اهتمـام جالل الدین همایـی ،ص  501نیز
«کانـدر امـر او» در متن آورده شـده و در پاورقی آمده اسـت :متن مطابـق روایت کلیلهودمنه
اختیـار شـده و در همة نسـخ «عصر» اسـت( .دیـوان عثمان مختـاری)501 :1341 ،
1313ص  ،348س  1کلیلهودمنـه مینـوی :اگـر ميـان مـن و مردمـان يـک مويسـتی در
مجاذبـت هرگـز نتواننـدی گسسـت ،کـه اگـر ايشـان بگذرانـد بکشـم و اگـر نيـک
بکشـند بگـذاردم ،يعنـی بسـطت دل و کمـال حلـم مـن تـا ايـن حـد اسـت کـه با
همـه اهـل عالم بدانم زيسـت و بتوانم سـاخت و هیچکس رشـته مـن در نتواند
يافـت .الجـرم درچنـان روزگاری کـه جماعتـی انبـوه از کبـار رضیاهللعنهـم در
حيـات بودنـد امـارت امـت در ضبـط آورد و ملـک روی زميـن او را مسـلم گشـت.
 هیچکـس رشـتة مـن درنتوانـد یافـت :در نسـخة آسـتان قـدس و چـاپ قریـب
بهصـورت «و هیچکـس رشـتهای ندانـد تافـت» ضبـط شـده اسـت .در نسـخة آملـی نیـز
«هیچکـس رشـتة مـن نتوانـد یافـت» آمـده اسـت .رشـتة کسـی را تافتـن :کنایـه از غلبـه
کـردن بـر کسـی ،توطئـه کـردن علیه کسـی و بر او مسـلط شـدن اسـت کـه در متـن کلیله
مناسـبتر بـه نظـر میرسـد.
سنایی :
رشتة تو کس نداند تافت کز شوخی و کبر

سوزنی کردی مرا پس کوه بر سوزن زدی
(سنایی)629 : 1362،
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    اشـکاالت مطبعـی در چـاپ مینـوی کمتـر دیـده میشـود امـا گاه بـه چشـم مـی
خـورد کـهعنـوان نمونـه بـه چنـد مـورد از آنهـا اشـاره میشـود:
.1

1ص ،60س 3کلیلهودمنـه مینـوی :چنانکـه خـرج سـرمه اگرچـه اندکانـدک اتّفاق
افتـد آخِ ـر فنـا پذیـرد و اگـر در حفـظ و تثمیـ ِر آن جـد نماید و خـرج بیوجه کند
پشـیمانی آرد و زبـان طعـن در وی گشـاده گردد.

« نماید» نادرست و «ننماید» صحیح است.
.2

2ص  ،348س  9کلیلهودمنـه مینـوی :و اصـل حلـم مشـاورت اسـت بـا اهـل خرد و
حصافـت و تجربـت و ممارسـت و محالسـت حکیمـی مخلص و...

« محالست» نادرست و «مجالست» صحیح است.
در ایـن مقابلـه ،افـزون بر نسـخة خطـی کتابخانـة مرکزی آسـتان قدس رضـوی ،از تصحیح
و چـاپ عبدالعظیـم قریـب و نیـز چـاپ دوم کلیلهودمنـه بـه تصحیـح و تحقیـق حسـنزادة
آملـی کـه از روی چنـد نسـخة خطـی و بـا مقابله بـا کلیلههای عربـی فراهمشـده و یادآوری
تحریفـات و نواقـص دیگـر کلیلههـای چاپـی و ذکـر مآخـذ و اشـعار و امثـال عربی و شـرح و
ترجمـة آنهـا و معانـی لغات مشـکل از محسـنات آن به شـمار میآیـد بهرههای بسـیار برده
و همچنیـن از چـاپ کلیلهودمنـه بـه اهتمـام محمد روشـن و (بـا انتقادات اسـتاد
سـ ّید محمد فـرزان) که بـر اسـاس تصحیح مینـوی و بـه همـراه انتقادهای اسـتاد فرزان
کـه حـدود  117مـورد اسـت بـه چاپ رسـانده اسـت بسـیار سـود جسـتیم .البته هـر جا که
نسـخه بدلـی آوردیـم و بـا متن اسـتاد مینـوی آن را مقابله نمودیم بـرای آن بود کـه بتوانیم
مشـکالت و عبـارات متـن را بهتـر و درسـتتر گـزارش نمایـم و گاه در تأییـد خوانش اسـتاد
مینـوی نیز شـواهدی نقـل کردهایـم .مث ً
ال:
و خردمنـد بديـن معانـی التفـات ننمايـد و دل در طلب جـاه فانی نبندد و روی به کسـب
خيـر باقـی آرد ،زيـرا کـه جـاه و عمـر دنيـا ناپایدار اسـت و اگـر از مـال چيزی به دسـت آيد
هـم بـر لـب گـور ببايد گذاشـت تا سـگان دنـدان تيز کـرده در وی افتنـد که «ميـراثِ حالل
اسـت( ».کلیلهودمنۀ مینـوی،ص )239
عبـارت «ميـراث حلال اسـت ».به صـورت «میراثِ حلال» خواندهشـده اسـت .در تأیید
ایـن خوانـش بیتی از امیـر مع ّزی:
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از پــدر ملــک جهان داری بــه میراثِ حالل

در خــاف تــو قــدم برداشــتن باشــد حــرام
(امیر معزی)483 :1328،

و همچنیـن از اسـرارالتوحید آمـده« :جفتـی دسـتورنجن از دسـت بدر کرد و پیش پسـر
نهـاد و گفـت :بگیـر کـه ایـن از میراثِ
حلال والدة مـن اسـت »...را آوردیم.
ِ
محمدابن منور176: 1371،
.2

2تعلیقات:

اگرچه توضیحات و تعلیقات اسـتاد مینوی در بسـیاری از جاهای کلیلهودمنه راهگشاسـت
ولـی همانگونـه کـه ایشـان خاطرنشـان میکنـد نیاز بـه تعلیقـات مفصلتری اسـت .مینوی
در مقدمـة کتـاب میگویـد« :تعلیقات مفصل و مقدمهای مشـروح نیت دارم بنویسـم و همراه
متـن بـه قطعـی دو برابـ ِر قطـع کتـاب حاضـر منتشـر کنـم ،در آنجـا ایـن وظیفـه ادا خواهد
شـد( ».مینوی:1371،یـح) کـه متأسـفانه این تعلیقـات به چاپ نرسـید و نکتههـای پنهان و
ناگشـودهای در کلیلهودمنـه باقی ماند.
آنچـه در تعلیقـات ایـن کتاب بـه آن پرداختهایم مواردی اسـت که نیاز به توضیح داشـته
اسـت و در چـاپ مینـوی و دیگـر شـرحهای کلیلهودمنـه نیامـده اسـت .بـرای رعایـت امانت
قب�ل از توضیحات�ی ک�ه در پاورق�ی آوردهایم عالمت(*)آورده شـده اسـت و اگـر توضیحی به
مطلب�ی از اس�تاد مین�وی اضافهش�ده اس�ت آن عالم�ت (*) را بعـد از مطلب ایشـان آوردهایم
کـه در ایـن مقالـه بـه بیان چند مـورد از آنها مـی پردازیم تا ضـرورت بازنگـری در متن های
پیشـین و امتیـاز چـاپ جدید بر خوانندگان روشـن شـود.
■ طهارت بر بام:
 در ص  85کلیلهودمنه آمده است:«زاغ روی بـه آبادانـی نهـاد زنـی را دیـد پیرایـه بر گوشـة بام نهـاده و خـود به طهارت
مشـغول گشـته ،در ربـود و بـر آن ترتیب که شـگال گفته بـود بر مـار انداخت».
دربـارۀ ایـن عبـارت از کلیلهودمنـه ،یعنـی «طهـارت بـر بـام» هیـچ یـک از شـارحان
مطلبـی ننوشـتهاند بـا توجـه بـه ایـن کـه ممکن اسـت بـرای برخـی از خواننـدگان این متن
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ایـن سـوال پیـش آیـد کـه «طهـارت بر بـام» چگونـه اسـت ،مطلـب زیر مـی آید:
•در ص  297تفسـیر روضـه الجنـان و روح الجنـان در ذیـل داسـتان مریـم و زکریـا
آمـده« :چـون بزرگ و بالغ گشـت بـرای او محرابی بنـا کرد ،یعنی صومعـه و در آن
بـر بـاالی کـه چنانکه جـز به نردبـان بر او نشایسـتی شـدن_ چنانکـه در خانهی
کعبه هسـت».
•ترجمـۀ تفسـیر طبری ،جلـد ،1ص « :214و چـون (مریم) به جایگاه حیض رسـید،
یـک بـار حایـض شـد و پاک گشـت و دوم بار حایض شـد و پاک گشـت .پس زکریا
بفرمـود تـا او را آب بردنـد تـا سـر بشـورد و چـون آب بـرده بودنـد ،مریـم در خانه
اسـتوار کـرد و پـرده بـر سـر بام بسـت و سـر خویش بشسـت و جامـه اندر
پوشـید و در خانـه هـم چنـان محکم بسـته بود».
•تفسـیر سـورآبادی ،ج ،1ص « :277و چـون زکریـا او را پذیرفـت از بهر او صومعهای
بکـرد در پـس مسـجد مقـدس ،پیوسـتة مسـجد و آن را دری محکم برنهـاد ،چنان
کـه بـه نردبان بر آنجا بایسـتی شـد».
•ترجمـۀ تفسـیر جوامـع الجامـع ،ج ،1ص  :408زکریـا بـرای مریـم در بـاالی معبـد
مسـجدی سـاخت بـه طـوری کـه او بـا نردبـان وارد آن میشـد و گفتهانـد :محراب
شـریفترین و مقدستریـن مکانهاسـت و گویـی مریـم(ع)در بهتریـن جـای
بیتالمقـدس جـایداده شـده بـود و نیـز گفتهانـد مسـاجد بنیاسـرائیل محـراب
نامیـده میشـد».
•تفسـیر نمونـه ،ج ،2ص« :399بایـد توجـه داشـت کـه وضـع محـراب در میـان
بنیاسـرائیل چنـان کـه گفتهانـد بـا وضـع محرابهـای مـا تفـاوت داشـته ،آنهـا
محـراب را از سـطح زمیـن باالتـر میسـاختند ،بهطوریکـه چنـد پلـه میخـورد و
اطـراف آن ماننـد دیوارهـای اتـاق ،آن را محفـوظ میکـرد ،بهطوریکـه افـرادی که
در داخـل محـراب بودنـد کمتـر از بیـرون دیـده میشـدند.
.5

5ترجمـۀ تفسـیر المیـزان ،ج  ،3ص « :273بعضـی گفتهانـد کـه کلمۀ محـراب فقط
در آیـۀ موردبحـث ،بـه معنـای آن محلی اسـت در معبـد که اهل کتـاب آن را مذبح
میگوینـد و آن محـل عبـارت اسـت از اطاق کوچکـی در جلو در معبد ساختهشـده
و بـا نردبـان بـدان جـا میرونـد ،نردبانی که چنـد پله مختصـر دارد و کسـی که در
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آن اطـاق کوچـک باشـد از مردمی کـه در معبدند پنهان اسـت».
بـا توجـه بـه مطالـب بـاال مشـخص میگـردد در روزگار گذشـته بـر روی بـام مکانـی
سـاخته میشـده کـه از دیـد اهـل خانه دور بوده و برای اسـتحمام و شستشـو از آن اسـتفاده
مینمودنـد.
■ رابطة زر (گنج) و دلیری(کلیلهودمنه تصحیح مینوی،ص :)173
دربـارة رابطـة زر(گنـج) و دلیـری در ذیـل عبـارت «و مـرا همین بـه دل میآیـد که این
مـوش چندیـن قـوت بـه دلیریـای میتوانـد کـرد »...بایـد گفـت« :در میـان باورهایـی که از
دیربـاز در ذهـن عـوام وجـود داشـت،عقیدهای هسـت مبنی بر تأثیـ ِر مجاورت بـا عنص ِر «زر»
در دلی�ری انس�ان و جانـوران .این اندیشـه تـا روزگار ما نیـز همچنان تداوم داشـته ،چنان که
تـا همیـن اواخر ،هنـگام درگرفتن جنگ و نزاع ،قطعـهای «زر» را در ظرفـی آب میانداختند
و آن آب را ـــ معمـوالً بـه کـودکان ـــ مینوشـاندند ،گویا این کار بر آن پندار اسـتوار اسـت
کهـ تک�ۀ زر ،پدیدارکننـدۀ نوعـی نیـرو در آب میباشـد کـه از نگرانـی و تـرس کاسـته و بـر
دلیـری میافزایـد .ایـن اندیشـه ،ریشـه در روزگاران دور دارد ،چنانکـه در بـاب «الحمامـه
الـم طوقـه»از ترجمـۀ کلیلهودمنـه حکایتـی درجشـده از موشـی کـه در خانـۀ زاهـدی ُمقام
داش�ت و طعمهـ از سلـّۀ او برمیگرف�ت .زاه�د از اینـ ماج�را آگاه شـده و سـلّه را بـه میخـی
بـر دیـوار کوبیـد تـا دور از دسـترس مـوش باشـد .مـوش بـه آن نیـز دسـتیافت ،چنانکـه
زاهـد بـه تنـگ آمـد و روزی موضـوع را بـا مهمـان جهاندیـدهای که نزد او رسـیده بـود ،در
میـان نهـاد .آن مهمـان بـه زاهـد گفـت مـرا بـه دل میآید کـه این مـوش ،چندین قـ ّوت به
دلیریـای میتوانـد کـرد .تبـری طلب تا سـوراخ او بگشـایم ...و سـپس حکایـت از زبان موش
سـوراخ مـن هـزار دینـار بـود .ندانسـتم کـه کـدام کـس نهـاده بود
ادام�ه پی�دا میکن�د :در
ِ
لکـن بـر آن مـی غلتیدمـی و شـادی دل و فـرح طبع مـن از آن میافـزود و هرگاه کـه از آن
یادکردمـی ،نشـاط در مـن ظاهـر گشـتی .مهمـان زمیـن بشـکافت تا به زر رسـید؛ برداشـت
تع�رض نتوان�د رسـید .مـن ایـن سـخن میشـنودم و اثـر ضعف و
و زاه�د را گف�ت :بیشـ آن ّ
انکسـار و دلیـل حیـرت و انخـزال در ذات خویـش میدیـدم »...ایـن ماجـرا در داسـتانهای
بیدپـای (البخـاری )61: 1361،و همچنیـن در کلیلـه و دمنـۀ منظـوم (احمدبـن محمـود
قانعـی طوسـی منـدرج اسـت(.قانعی )243: 1358،این روایـت در اصل سانسـکریت متن نیز
موجـود اسـت(ایندو ویشـکهر )106: 1341،و ل�ذا پیشـینۀ آن بهـ هند باستـان ــ دسـتکم
بـه پیـش از تدویـن متـن بر دسـت برزویـه در دورۀ انوشـیروان ساسـانی ـــ بازمیگـردد ،ا ّما
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گ�زارش مش�ابهی نی�ز راجع بهـ دورۀ انوشیـروان در دستـ داریم .ای�ن حکای�ت در نوروزنامۀ
منسـوب بـه خیـام در کتاب کلیات آثار پارسـی حکیم عمر خیام ،به کوشـش محمد عباسـی
درجشـده اس�ت .در آنج�ا بخش�ی هس�ت ب�ا عن�وان «انـدر عالمـت دفینههـا» کـه بـه چنـد
حکایـت درب�ارۀ تأثی�ر گنج بـر موج�ودات اختصاصیافته اس�ت .در آنجـا حکایتـی بدین قرار
حج�ام را بخواند تـا موی بـردارد .چون
آم�ده اس�ت« :روزی نوشـینروان ب�ه باغ س�رای ان�درّ ،
حجـام دستبرسـر وی نهـاد گفـت :ای خدایـگان! دختـر خویـش بـه زنـی بـه مـن ده تا من
ّ
دل [تـو] از جهـت قیصـر فـارغ گردانـم .نوشـینروان با خود گفـت :این مردک چـه میگوید؟
حجام به دسـت داشـت،
از آن س�خن گفتنـ وی عجبـ داش�ت ،ولیک�ن از بیم آن اس�تره که ّ
هیـچ نیارسـت گفتـن .جـواب داد :چنیـن کنم تا موی نخسـت بـرداری .چون موی برداشـت
حجـام را بیاوردند.
و برفـت ،بزرجمهـر را بخوانـد و حـال بـا وی بگفـت .بزرجمهـر بفرمود تـا ّ
وی را گفـت :تـو بـه وقـت موی برداشـتن با خدایـگان چه گفتی؟ گفـت :هیچ نگفتـم .فرمود
حجـام پـای بر وی داشـت بکندند .چنـدان مـال یافتند کـه آن را اندازه
تـا آن موضـع را کـه ّ
حجـام گفت نـه وی گفت؛ چـه ،این مـال گفت بر
نبـود .گفـت :ای خدایـگان! آن سـخن کـه ّ
آنچـه دسـت بر سـر خدایگان داشـت و پای بر سـر این گنـج »(خیـام)329: 1338،و به تازی
تحـت قد َمی ِه یسـأل الحاجة فـوق قدره .همیـن حکایت
ایـن مثـل را گوینـدَ :مـن یـری الکن َز
َ
عباسـی» یاد شـده کـه چند بیت
در مخزناالسـرار بـا تغییـر نـام «انوشـیروان» بـه «هـارون ّ
آن را در اینجـا میخوانیـم:
دور خالفــت چــو بــه هــارون رســید

عبـــاس بــه گــردون رســید
رایــت ّ
مــوی بــه مویــش بــه غمــی مــی ســپرد

تــا قدمــش بــر ســـر گنجینـــه بــود

صــورت شاهیـــش در آیینـــه بـــود

مــوی تراشــی کــه ســرش مــی ســترد
کای شــده آگـــاه ز استـادیــــم

چــون قــدم از گنــج تهــی ســاز کــرد

خــاص کـــن امـــروز بــه دامادیــم
کلبـــۀ حجـّامـــی خـــود بـــاز کـــرد».
(نظامی)175: 1320:

در عجایـب المخلوقـات و غرایـب الموجودات ،آمده اسـت :ذهب ،اصل وی از احجار اسـت
جوهـری عزیـز و بـر آتـش صابـر ،هرگـز بنکاهـد و نپوسـد ،اگـر در دهـن گیرنـد بـوی دهن
زرین کنند نور چشـم افزاید .داشـتن زر بـا خود به مهرهـا و حیلها
خـوش کنـد ،اگـر میلـی ّ
دل را قـ ّوت دهـد ،اگـر مقـداري در معجـون سـازند ،دل را قـوي كنـد و وسوسـه از دل زايل
كند(.طوسی)143: 1382،
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■ از قضا را:
همانگونـه کـه گفتـه شـد گاه توضیـح یا شـاهدی به تعلیقـات اسـتاد مینـوی افزودهایم
بهعنوانمثـال در ص  ،413س  3کلیلهودمنـه مینـوی در توضیـح عبـارت «از قضـا را» ،ذیـل
عبارت «از قضا را امیر آن شـهر را وفات رسـیده بود »...آورده اسـت ” :از قضا را در اسـاس
چنین اسـت و  p3چنین اسـت و صحیح اسـت ،باقی نسـخ :از قضا و این نیز درسـت اسـت.
تعبیـ ِر از قضـا و قضـا را بـه معنی اتفاقـاً و برحسـب اتّفاق و تصـادف ،یا به قضای آسـمانی،
افزودن «را»
هـر دو معـروف و بسـیار متداول اسـت؛ ترکیب آن دو بهصـورت از قضا را ،یعنـی
ِ
بـر یکـی یـا «از» بـر دیگـری نیـز ندرتـاً دیـده میشـود ،ولـی در کتـب لغـت و دسـتور زبان
کـه بـه آنهـا مراجعـه شـد ذکـری از آن نیافتیم “.اسـتاد فـرزان دربـارة این توضیـح مینوی
مینویسـد« :از قضـا را ...ندرتـاً دیـده میشـود .»...ایـن بنـده چنیـن ترکیبـی را ندیـدهام و
مح ّقـق محشـی هم اسـتعمال نادر آن را نشـان ندادند( .یادداشـتهای اسـتاد فـرزان:1320،
 )497نگارنده در رد اشـکال اسـتاد فرزان عجالتاً شـاهدی از حدیقة سـنایی یافت که «ازقضا
را» در آن آمده اسـت:
از قضــا را وبــای گاوان خاســت

هــر کــه را پنــج بــود چــار بکاســت
(سنایی)647: 1329،

ازقضـــا را بـــود عالـــي منظـــري

بـــر ســـر منظـــر نشســـته دختـــري
(عطار)1213: 1393،

و عطار در منطق الطير نیز آمده:

■ در ...دانم:

در شـمارههای  44و 43کتـاب مـاه ادبیات و فلسـفه ،ص  46مقالـهای تحت عنوان
«تصحیـح چنـد بیـت از ویـس و رامیـن» چاپ شـد کـه نویسـندة آن دربـارة این بیت
محمد روشـن «مبادا آنکـه در خـواری ندانـد /ز نادانی در
ویـس و رامیـن بـه تصحیـح ّ
آن خـواری بمانـد» در صفحـه 17نوشـت :در مصـراع اول «در خـواری ندانـد» یعنـی
چـه؟ «دانسـتن» معانـی مختلفـی دارد و ازجملـه معانـی کـه در ایـن بیـت میتوانـد
موردنظـر باشـد «شـناختن»« ،تمیـز دادن و تشـخیص دادن» اسـت کـه درهرصـورت
متعـدی اسـت و نیـاز به مفعـول دارد .امـا در مصرع موردنظـر مفعول کدام اسـت؟ چه
چیـز را در خـواری ندانـد؟ جملـه ناقص اسـت ...آن گاه در نقد تصحیح ایـن بیت آورد:
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بـه عقیـدة مـن اشـکال در کلمـة «در» اسـت .مفعـول جمله کلمـة «خواری» اسـت و
بهجـای حـرف اضافـة «در» قبـل از آن بایـد حـرف نشـانة «را» پس از «خـواری» قرار
گیـرد .بهاینترتیـب صـورت درسـت بیـت چنین میشـود :مبـادا آنکه خـواری را نداند
 /ز نادانـی در آن خـواری بمانـد( ».پایـان سـخن) نگارنده در جواب این تعبیر نادرسـت
نوشـتم :اسـتدالل نویسـنده و تغییـر مصراع «مبـادا آنکه در خـواری نداند» بـه «مبادا
آنکـه خـواری را ندانـد» تغییـر و تصحیـح کاتبـان متـون کهـن را فـرا یـاد مـیآورد.
آنـان هـرگاه خـود چیـزی را نمیفهمیدهانـد (در چیـزی نمیدانسـتهاند) تص ّورمـی
کردهانـد شـاعر یـا نویسـنده اشـتباه کـرده اسـت و به سـلیقة خـود در مطلـب دیگران
دسـت میبردنـد و احسـاس میکردنـد خدمتـی درخور تحسـین به شـاعر یا نویسـنده
نمودهانـد .آقـای خرمشـاهی در توضیـح بیـت مشـهور حافـظ« :آن شـد اکنونکـه ز
ابنای عوام اندیشـم /محتسـب نیز در این عیش نهانی دانسـت» آورده اسـت« :در ...
دانسـتن :یـک تعبیر کهن اسـت یعنی دانسـت ،علم و اطالع داشـت ،امـروزه معنایی از
«در» مسـتفاد نمیگـردد( ».خرمشـاهی )289 :1371 ،اسـتاد ریاحـی در مرصادالعباد
ذیـل عبـارت «و چـون کسـی را یابـد کـه در آن حرفـت ندانـد و بهـای آن متـاع را
نشناسـد بـر وی اسـب ندوانـد و بـه قیمـت افـزون بـدو نفروشـد ».آورده اسـت :فعـل
دانسـتن کـه معمـوالً بـا «را» (نشـانة مفعول بیواسـطه) میآید بـا حرف اضافـة «در»
بـکار رفتـه اسـت و چـون ایـن اسـتعمال ظاهـرا ً از اوایـل قـرن نهم بـه بعد متـروک و
فراموششـده نامأنـوس مینمایـد( .ریاحـی )669 :1377،دکتـر ریاحـی در این توضیح
شـواهدی را از متـون مختلـف ذکـر میکند مانند:دانـم که تو در جنگ ندانی(.سـمک
عیـار ،ج)73 :1و یکـی از شـواهدی کـه میتـوان بـه توضیحـات ریاحـی افـزود عبارت
«آخـر مـن در کار خـود بهتـر دانـم» (کلیلهودمنه ،مینـوی151 :س  )7اسـت.
■ یک چشمت همی خندد
در توضیح بیت:
و گرتو خود نهای ،جانی ،چنان بستانم از تو دل

که یک چشمت همی گرید دگر چشمت همی خندد

(کلیلهودمنـه مینـوی،ص  )339آوردهایـم :و گـر تـو خـود نهـای ،جانـی :...اگـر تـو خود
عزیـز و محبـوب چـون جـان نیسـتی .در دیـوان سـنایی  843آمده اسـت «که گـر فیالمثل
جانـی چنـان بسـتاند از تـو دل» و در نسـخهبدل «و گـر تـو خـود نهـای ،جـز جـان ،چنـان
بسـتانم از تـو دل» اسـت کـه صحیحتـر بـه نظر میرسـد .یک چشـم گریسـتن و یک چشـم
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خندیـدن ،کنایـه اسـت از سـرگردان و بالتکلیـف بودن در غم و شـادی و شـاهدی از خسـرو
و شـیرین ،نقلشـده اسـت:
اگر با این کهن گرگ خشن پوست

لبــا َدت را چـنان بـــر گــــاو بنـدد
■ خشک مغزی و کافور:

به صد سوگند چون یوسف شوی دوست

کــه چشمی گــریـد و چـشمیت خـنـدد
(نظامی1960،م)727:

در کلیله و دمنه مینوی ،ص  ،338بیت:
بــس کــه نامــرد و خشــک مغــزت کــرد

رنــگ کافــور و مشــک لیــل و نهــار

بـی هیـچ توضیحـی آمده اسـت .در گـزارش این بیت علاوه بر معنـی بیـت آوردهایم :در
ِ
مشـک لیل .بیـن مصراع اول
مصـراع دوم لفونشـر مشـوش و تشـبیه وجـود دارد:کافو ِر نهار،
و دوم نیـز لفونشـر داریـم :نامـرد و کافـور ،خشـکمغز و مشـک .و در عجایـب المخلوقـات
شـیخالرئیس گویـد« :اسـتعمال کافـور صـداع را رفـع کنـد و حـواس را قـوی کنـد ،لیکـن
شـهوت را قطـع و دفـع کنـد و پیـری آرد( ».طوسـی)238 :1382،
خاقانی  :
ور مــزاج گوهــران را از تناســل بازداشــت

طبع کافوری که وقت مهرگان افشـانده اند
(خاقانی)107 :1382،

سنایی   :
کــی کنــد ناخــوب را بیــداد خــوب چــون کنــد نامــرد را کافــور مــرد؟
(سنایی)79 :1362،
و اعتقاد داشته اند که مشک ،سبب خشک مغزی (نادانی و جمود فکری) می شود.
انوری:
گــر خشــک شــد دماغ نهــادت عجــب مدار

در حلق و در مشــام تو چون مشــک اذفرم
(انوری)89 :1364،

ضرورت بازنگری در تصحیح و تعلیقات کلیله و دمنة مینوی 355 /

گاه در تاییـد متـن مینـوی بـا وجود آوردن نسـخه بدل هـا توضیحی آورده ایـم .به عنوان
زن بازرگان را دزد بر شـوی مشـفق
مثـال :در توضیـح «لـرزان گردانیدن» در عبارت «چنانکه ِ
و لـرزان گردانیـد( ».ص ،348س  15کلیلـه و دمنـه مینوی) آورده ایم :در نسـخة آسـتان
قـدس :بـر شـوی مهربـان کرد .لـرزان گردانید :نگـران و غمخوار کـرد و شـاهدی در تایید آن
از دیوان شـمس ذکـر کردیم:
از دم و دمدمــه ،آیینــة دل تیــره شــود

ِ
جهــت آینــه بــر آینــه دان مــی لــرزی
(موالنا)1293 :1390،

آنت بی همت شگرفی کو برون نايد ز جان

وانــت بــی دولت ســواری کو فرونايــد ز تن

و یا در توضیحات بیت:

(ص ،230س  1کلیله و دمنه مینوی)
در تائیـد متـن مینـوی آمـده اسـت :فرو نايد ز تـن :در دیوان سـنایی «برون ناید» اسـت .اما
«فرونايـد ز تـن» کـه در نسـخهبدلهای دیـوان آمده صحیحتر به نظر میرسـد .در «سـواری
توجه اسـت .فـرود آمدن از تـن :کنایه
کـو فرونایـد زتـن» ارتباط «سـوار» بـا «فروناید» قابل ّ
از رهـا کـردن تـن و صرفنظـر کـردن از آن اسـت .موالنا نیـز در مثنـوی عبـارت «فروناید ز
تـن» را بـکار برده و به حکیم سـنایی اشـارهکرده اسـت:
زیــن کنــد نفریــن حکیــم خــوش دهــن

بــر ســواری کــو فرونایــد ز تــن
(سنایی)485 :1362،

نیز:
ایــن دو همــره یکدگــر را راهــزن
نتیجه

گمــره آن جــان کــو فرونایــد ز تــن
(سنایی)369 :1362،

از جملـه دالیـل مهمـی که ضرورت نوشـتن شـرح و تعلیق را بـر آثار ادبی گذشـته ما را
توجیـه مـی کنـد رسـمالخط قدیـم آن هاسـت چـرا که اغلـب کلمـات را بدون نقطـه تحریر
میکردنـد و از جهتـی دیگـر نیـز مربـوط بـه فرهنـگ اجتماعـی دورة گوینـده یـا نویسـنده
میشـد کـه آن فرهنـگ یـا از بیـن رفتـه و یـا دگرگونـی یافتـه اسـت یـا بـاوری اعتقـادی و
علمـی کـه در دورهـای بهعنـوان مطلبی آشـکار و روشـن بـوده و امـروزه آن بـاور اعتقادی و
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علمـی منسوخشـده و گاهـی نیـز لغـات و ترکیباتی کـه در دورۀ خـاص ،به مفاهیمـی غیر از
آنچـه امـروزه حتـی در فرهنگهـای معتبـر آمـده بـه کار میرفتـه و  ،در اینجاسـت که ،یک
دانشـجوی ادبیـات باید به سـراق شـرح هـا و تعلیقاتی رود که اسـاتید ادبی با سـنجش آرای
دیگـران و از طریـق قرینههـای موجـود و جسـتجو در متـون نزدیـک بـه آن آثـار ،مفهوم آن
لغـت یـا اصطلاح را در شـرحی که بـر آن متن ادبی نوشـته اند روشـن کند .و اینجاسـت که
اگـر در نوشـتن شـرح و تعلیـق اندکـی غفلـت زدگـی صـورت گیـرد چه تاثیـر زیان بـاری را
جامعـه ادبـی متحمل می شـود .
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