
  ∗مقدمه
 

ي نيشابوري االنبيا قصصترين كتابهاي مستقل در بارة داستانهاي پيامبران،  يكي از قديم
است كه در مجموع، مشتمل است بر داستان پيامبران، احوال خلفاي راشدين، خاندان 

بن  تأليف اين كتاب منسوب است به ابواسحق ابراهيم .بن يوسف عباس، يزيد و حجاج
تاريخ نگارش آن، بنا به حدس مصحح، قرن پنجم هجري . منصوربن خلف نيشابوري

ش به كوشش مرحوم حبيب 1340در سال  االنبيا قصص). 15: 1340يغمايي (است 
تجديد يغمايي و به همت بنگاه ترجمه و نشر كتاب چاپ و منتشر، و از آن زمان، بارها 

اين كتاب مشتمل است بر پنج صفحه فهرست مطالب و شش صفحه . چاپ شده است
صفحه متن و يك صفحه غلطنامه، و  478هاي خطي و  مقدمه و دو صفحه تصوير نسخه
اي  مرحوم يغمايي متن را بر اساس عكس نسخة خطي. در پايان ده صفحه فهرست اعالم

در كتابخانة پاريس ) بق فهرست بلوشهمطا( 362اصل آن به شمارة «آماده كرده كه 
بن الحاجي  برگ دارد و كاتب آن عثمان 244اين نسخه ). 14: همان(» موجود است

االخر  ربن الحاجي محمدبن شيخ ايوب است كه در تاريخ يكشنبه سيزدهم جماديعم
، ص االنبيا قصصخلف نيشابوري، (هجري، كتابتش به پايان رسيده است  669سال 
بدل مورد استفادة  عنوان نسخه نسخة ديگري كه به ). 154: 1348پژوه  دانش :؛ نيز478

الجديد به  يغمايي قرار گرفته، نسخة عكسي كتابخانة نافذپاشا از كتابهاي موقوفة باب
 يغمايي از سه نسخة ديگر، كه ). 15: 1340يغمايي (هجري است  764تاريخ كتابت

اند از  ها عبارت اين نسخه. كارش سود برده استظاهراً از مؤلفان ديگر است، در تصحيح 
: همان(القرّائي  نسخة جعفر سلطان. 3نسخة حسن نراقي، . 2نسخة دكتر مهدي بياني، . 1

16 .(  
رود و از نظر اشتمال  هاي پرارزش نثر كهن دري به شمار مي اين كتاب از نمونه

در  االنبيا قصص يت ديگراهم. بر لغات و تركيبات نادر و كهن فارسي شايستة توجه است
اي در آن ديده  آن است كه آثار گويش مؤلف يا كاتب همراه با اختصاصات زباني ويژه

                                                 
مند بوده است و سپاسـگزاري از ايشـان را بـر خـود فـرض       اشرف صادقي بهره دريغ دكتر علي هاي ارزنده و بي مؤلف در نگارش اين مقاله از راهنمائي  ∗
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با آنكه مرحوم يغمايي نهايت كوشش خويش را براي تصحيح كتاب به كار بسته . شود مي
مقابلة ) 17: همان(» متن بي هيچ تحريف و تصرّف به چاپ رسد«و كوشيده است كه 

در كتابخانة مركزي دانشگاه  3546 51با عكس نسخة اساس كه به شمارة  متن چاپي
هاي نسخة اساس در متن  دهد كه در برخي موارد ضبط تهران موجود است، نشان مي

هاي مبهمي  تواند جنبه چاپي انعكاس نيافته است و از آنجا كه ثبت و ضبط اين موارد، مي
كند، نگارنده بر آن شد تا اين موارد را  از سير تحوالت تاريخي زبان فارسي را آشكار

  1:توان تقسيم كرد اين موارد را به چند دسته مي. اي عرضه نمايد طي مقاله
ها مشمول تحوالت آوايي شده و با شكل رايج آنها تفاوت  شماري از واژه .1

صورت متداول آنها  با در نظر گرفته نشدن تحوالت آوايي . اند صورت پيدا كرده
  . آنكه از شكل اصلي واژه در نسخه ياد شود چاپي آمده است، بيدر متن 

هاي كهن، كه ريشه در فارسي ميانه دارند و يا به ريشة باستاني  تعدادي از واژه .2
شوند و به سبب  يافته در اين متن ديده مي اند، به شكل اصلي يا تحول نزديك

 . شده است توجهي به اصل كهن، صورت ديگري از واژه در متن گنجانده بي
هاي  ها با تلفظ تعدادي از اين ضبط. ها در نسخه مشكول است شماري از واژه .3

ها در متن  هاي بعد متفاوت است، اين تلفظ متداول آنها در متون قديم يا دوره
 . چاپي منعكس نشده است

تعدادي از لغات در نسخه مشدد بوده كه شماري از آنها به متن چاپي منتقل  .4
 . نشده است

مواردي ضبط نسخة خطي نادرست بوده و در متن چاپي بي هيچ تذكاري در  .5
 . تصحيح شده است

هايي نسبت به نسخة اساس دارد، بي آنكه بدانها اشاره  متن چاپي گاه افزوده .6
 . شود

                                                 
  . توان گفت تقريباً تمامي اين موارد در متن چاپي تغيير داده شده است، بدون آنكه مصحح در حاشية كتاب به آنها اشاره كند مي .1



 5/ االنبياي نيشابوري  لزوم بازنگري در تصحيح قصص
 

 . برخي نكات دستوري در تصحيح متن در نظر گرفته نشده است .7
تة نخست آنكه بيان تمامي موارد نك: نمايد قبل از ورود به بحث، ذكر دو نكته ضروري مي

گردد؛ بنابراين،  اختالف نسخة خطي با متن چاپي، باعث به درازا كشيده شدن سخن مي
نگارنده صرفاً به ذكر شماري از تصرفات مصحح پرداخته است و تطبيق كامل نسخة 

ها همچنين مواردي كه بررسي آن. نمايد خطي و متن چاپي را به نوشتاري ديگر واگذار مي
از نظر تاريخ زبان فارسي حائز اهميت است، با شرح بيشتري آمده و نگارنده كوشيده 

هاي بعضي متون كهن و معتبر ــ كه  ها، از واژه است براي بيان قوانين حاكم بر برخي واژه
  .هاي مورد نظر حاكم است ــ بهره گيرد قواعد آوايي يكساني بر آنها و واژه

  
  
  
  

 




