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ترويح األرواح فی تهذيب الصحاح )معجم مهذب الصحاح(، 

شـهاب الدين محمودبـن احمدبـن بختيـاری الزنجانـی، 

بـه تحقيق محمدصالح شـريف العسـكری، تهـران: مرکز 

پژوهشی ميراث مكتوب، 1389، قيمت 34000 تومان.

کتاب ترویح األرواح فی تهذیب الصحاح از شهاب الدین محمود 

ــار زنجانی که در 573 هـ. در زنجان به دنیا  ــن احمد بن بختی ب

ــت مغوالن بر مرکب  ــدود نیمۀ  قرن هفتم به دس ــد و در ح آم

چوبین نشست، پیرایشی از کتاب گران سنگ صحاح از ابونصر 

ــماعیل بن حّماد جوهری )د: 393 هـ ( است و بر پایۀ منابع  اس

ــت که در زمینۀ فرهنگ نویسی  موجود، نخستین پیرایشی اس

تازی به انجام رسیده است.

این عروس زیبا که با کوشش ستودنی پژوهشگر ارجمند، 

ــریف العسکری، و هّمت در خور ستایش مرکز  محّمد صالح ش

پژوهشی میراث مکتوب از سال 1389 در بزم فرهنگ دوستان 

ایرانی به جلوه گری نشسته است از همان آغاز برای بهره گیری 

نوآموزان ومیان مایگان و دسترسی آسان تر آنان به مصادر لغت 

فراهم آمده است، بی آنکه سرآمدان و میان داران در این زمینه 

ــت  را از وجود خود بی بهره بگذارند. خردمندان را پذیرفتنی اس

که در هر کار نو و بی پشینه ای چه بسا کاستی ها و نارسایی هایی 

باشد که روشن ساختن و زدودن آن ها بر گردن پسینیان است، 

ــتگی های خاکی و نژادی و در نتیجه، داوری های  فارغ از وابس

کوته بینانه و تنگ نظرانه.

اکنون که زنجانی توفیق آن را یافته است که از همراهی و 

همدمی پژوهشگری ارجمند برخوردار گردد، بار دیگر در چشم 

ــیند و جویندگان را گره گشا می گردد. به  صاحب نظران می نش

ــتر دانش مردان گذشته برای کسب  ــته باشیم که بیش یاد داش

ــرزمین های پهناور ایرانی  ــه و کنار س دانش و فضیلت در گوش

ــالمی به جستجو و سفر می پرداختند و همواره کوله باری  و اس

ــنگین از کتاب های مورد نیاز خود را به همراه داشته اند. اگر  س

هم سالیانی در شهری می مانده و در این یا آن مدرسه تدریس 

ــد، باز هم نیازمند منابع کار و دانش خود بوده اند. در  می کرده ان

این میان، فرهنگ زبان تازی که نخستین و کلیدی ترین ابزار 

ــجویان در همۀ زمینه های دانش به شمار  دانش مردان و دانش

ــت. بی گمان،  می رفته از جایگاه ویژه ای نیز برخوردار بوده اس

همین واقع بینی و پاسخگویی به نیاز موجود بوده که زنجانی را 

ــته تا به پیرایش یکی از مهمترین فرهنگ های زبان  بر آن داش

ــبو گردانین جان ها در پیرایش  تازی بپردازد و نام آن را »خوش

ــود همین معنا از کلمۀ  ــاح« بگذارد )هرچند در پیرایش خ صح

»ترویح« را نیز فرو گذاشته است.(

ــوایی زنجانی در زمینۀ پیرایش و  مصحح ارجمند در پیش

ترويـح األرواح

محمدحسين حيدريان*

* استادیار دانشگاه پیام نور. 
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ــاده و کوچک تر کردن فرهنگ های بزرگ و دربارۀ خود وی  س

و آثارش بر پایۀ منابع موجود و چگونگی کار خود بر روی شش 

ــنده سخن  ــترس از ترویح األرواح به اندازۀ بس ــخۀ در دس نس

ــی چگونگی  ــه در این گزارش می آید بررس ــت. آن چ رانده اس

ــت، و اگرچه  ــیوۀ پیرایش صحاح و نیز ار مصحح محترم اس ش

ــه های نازک از کار ارزشمندشان به دیدۀ تیزبینی و  برخی گوش

ــت، ولی انصاف باید داد که هر دو  ــته شده اس پژوهش نگریس

ــزا دارند و در  ــان و فرهنگ تازی حّقی بس ــزرگ بر گردن زب ب

ــم و خرد جویندگان و دانشجویان زبان تازی و نیز فارسی  چش

پایگاهی در خور ستایش.

ــیوه ای که زنجانی  ــت از سه ش ــیوۀ نخس مصحح، در ش

ــاهل، و یا  ــت گاه با تس ــش خود را بر آن ها پایه نهاده اس پیرای

منسوب ساختن پیچیدگی و نارسایی معنایی و کاستی در دیگر 

معانی کلمه به لغزش و کاهش کاتبان و نسخه پردازان، تالش 

ــتی ها را توجیه نمناید.  ــن پیچیدگی ها و کاس ــت تا ای کرده اس

نمونه اینکه از فروگذاری عبارت های رایج در فرهنگ گفتاری 

ــت: و هو بِیَئِة َسْوٍء )حال و روزگار  ــادگی گذشته اس مردم به س

بدی دارد(. بر پایه این معناست که معنای عبارت دیگر صحاح 

ــُن البِیَئة )روزگار خوشی دارد(. اما  ــن می شود: و انّه لََحَس روش

زنجانی تنها به آوردن عبارت دوم بسنده کرده است )مقدمه/ 32(.

ــه ای و معنای بَواء  ــی بی آنکه کلم ــۀ 33، زنجان در صفح

ــاخته شده بر پایۀ آن را  ــان( را بیاورد، دو عبارت س )برابر، یکس

ــته و انداختن  می آورد و مصحح نیز معنای دیگر را مکرر دانس

آن ها را توجیه می کند.

در صفحۀ 34، زنجانی توضیح بایستۀ صحاح را وامی گذارد 

ــت. آیا  « چیس ه: أَقرَّ و خواننده در نمی یابد که معنای »و باَء بَحقِّ

ــق خودش را پذیرفت، حق خودش بر دیگری را پذیرفت، یا  ح

حق دیگری بر خودش را پذیرفت؟ مصحح بر پایۀ معنای شایع 

و شناخته، این پیرایش را توجیه کرده، اما روشن نمی کند که آیا 

این معنای شایع در زمان مؤلّف بوده است یا در زمان مصحح.

ــل نیاوردن آیۀ قرآن را کاربرد  مصحح در صفحۀ 34، دلی

ــا از کنار دیگر معنای  ــای مجازی کلمه در آیه می داند، ام معن

ــذرد: »و کذلک  ــت می گ ــازی کلمه که زنجانی آورده اس مج

الِقْدر«.

در صفحۀ 34 و 35، باز هم نیاوردن توضیح صحاح، معنا را 

نارسا می سازد، زیرا دیگ لبریز و نیمه پر، هر دو را می توان کج 

ــت بریزد. در همان صفحۀ  کرد و برگرداند تا آن چه در آن هاس

ــیِء« یعنی برکندن چیزی و سپس پرت کردن  35، »اِْجتفاُء الش

آن، اّما زنجانی تنها معنای برکندن را برای آن آورده است. 

ــار معنایی مهمی را در  ــه َمَثل ها در هر زبان ب ــا ک از آن ج

ــراوان آن ها در زبان مردم، خود به  ــد و به دلیل کاربرد ف بردارن

ــتند، نیاوردن  ــیاری از کلمه ها هس گونه ای آموزگار معنای بس

ــمار  ــتی نه چندان خردی به ش ــک فرهنگ، کاس ــا در ی آن ه

ْت حالِئُة عن ُکوِعها«(. می رود. )ص 36، »َحَلَ

ــر درگم  ــا در یک عبارت، خواننده را س ــن چند معن گاه آمیخت

ُته بالسوط، و السیف: ضربته به، و اذا أعطیته  ــازد: »و َحَلْ می س

ــن نمی سازد که آیا  ــیئًا )ص 37(. واپسین بخش عبارت روش ش

ــیر را و یا  ــیده یا تکه ای از شمش پاره ای از تازیانه را به او بخش

چیزی دیگر را.

آن چه در شیوۀ نخست، زنجانی روشمند و پسندیده پیرایش 

ــت، شرح و تفصیل درازدامن معنای کلمه، شواهد پی  کرده اس

ــتان هایی که کلمه در آن ها به کار  ــی برای یک معنا، داس در پ

ــخن، و عبارت های گوناگون از یک  ــت، نام راویان س رفته اس

ــت )ص 36(. دیگر اینکه آن چه جوهری هم در باب  ــخن اس س

ــتی و تنها  المهموز و هم در باب المعتل آورده، زنجانی به درس

در همان باب المعتل آورده است )ص 37 و 38(.

ــی دگرگونی در  ــه را با اندک ــی کلم ــیوۀ دوم، زنجان در ش

ــیوه، زنجانی گاه  ــارت توضیحی صحاح می آورد. در این ش عب

ــه امروزه در  ــه ندیده می گیرد – آنچ ــرد کلمه را در جمل کارب

فرهنگ نویسی بسیار مورد توّجه است،  و بویژه دربارۀ چگونگی 

ــین می تواند پایۀ  ــده های پیش ــاری مردم در س ــگ گفت فرهن

بررسی های زبان شناختی قرار گیرد و به جای آوردن »وقع فی 

واِمّئٍة...«، تنها واِمئۀ را معنا می کند: الواِمّئة: الداهیة )ص 39(.

ــارت صحاح را اندکی  ــتر موارد، عب ــیوه، در بیش در این ش

ــی  ــازد، که روش ــان تر می س ــاخته و کوتاه تر و آس دگرگون س

پسندیده در پیرایش عبارت های طوالنی صحاح است، هرچند 

نحو جمله هم گاه اندکی دگرگون می شود. )ص38 و 39(.

ــوم، زنجانی خواسته تا دریافت معنای کلمه را  در شیوۀ س

ــان تر سازد، ولی گاه آن  ــوی خود آس با افزودن توضیحی از س

ــأ«، که برای نمونه در  ــوارتر نیز کرده است )ص 39، کلمۀ »َشْأَش را دش

ــت(. جای دیگری، در  همین جا، دو کاربرد گفتاری کلمه را نیز انداخته اس

ــیمع و ِدْحِرض« ضمیر مثّنی  ــح دربارۀ دو نام خاص »َوس توضی
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ــعر است آورده  می آورد، بی آنکه مرجع ضمیر را که یک بیت ش

ــد، و همین ضمیر خواننده را سردرگم می سازد )نیز ص 41،  باش

کلمه های »سیأ«، »عبأ« و »قرأ«(. اما در این شیوه، زنجانی ماه به جای 

توضیح جوهری توضیح و تفسیرهای خوبی از کلمه ها می آورد 

ــن تر، و اینچنین کار خود را  ــت و هم روش ــه هم کوتاه تر اس ک

ــب«، »رقب«، »خرج«، »فدح«  ــا می دهد. )ص 40 و 41، کلمه های »قص ارتق

و »فرض«(.

ــی مقدمه، چند نمونه از چگونگی کار  اکنون در پی بررس

ــد. در این نمونه ها، بیشتر  مؤلّف و مصحح محترم آورده می ش

به پانوشت مصحح ارجاع داده شده است.

ــا و پیچیده  ــیاری موارد، زنجانی کلمه و معنا را نارس 1. در بس

ــت آن را از صحاح  ــت. )ص 19/ 8. مصحح درس آورده اس

ــت. در لسان هم نزدیک به همین عبارت صحاح  آورده اس

آمده که کامل است(.

ــی کلمه کوتاهی ورزیده  ــی در آوردن معانی اصل 2. گاه زنجان

ــت )ص 3/25. آنچه در لسان آمده، چنین است: لََمًا به:  اس

ــْن ألَْمَأ علیه. نیز  ــه. و َذَهَب ثَْوبِی فما أْدِری َم ــَتَمَل علی اْش

ــت: َمْن ألَُمَأ به. آن گاه ادامه  ــزوده که در صحاح آمده اس اف

ــیِء: َذَهَب به ُخْفَیًة. و ألَْمَأ  ــت: ألَْمَأ اللِصُّ علی الش داده اس

ــٍة ) از گفتن هیچ  ــَده. و ما َیلَْمُأ َفُمه بکلم ی: َجَح ــی َحقِّ عل

سخن زشتی پروا ندارد((.

ــت )ص 48/ 3،  3. گاه زنجانی معنای کلمه را ناقص آورده اس

ــان  ــی آورد: نَْبٌت معروف. نیز ص 62/ 3. در لس ــه باید م ک

ــبُِه الزاَج، و نیز آن چه  ــّب آمده است: شیٌء ُیْش در معنای َش

ــنگی که زاج از آن گیرند، یا  ــت: س ــی آن چنین اس فارس

ــنگی معروف مانند زاج که بدان پوست پیرایند. نیز ص  س

.)3 /192

ــت آورده است )ص 67/  4. گاه زنجانی معنای کلمه را نادرس

1. در لسان هم آمده است: اللََبُن الَحِقیُن الحاِمض )شیری 

ــته نگهدارند تا ترش ترش  که چند روزی در آوندی سربس

گردد((.

ــاح تصحیح و چاپ  ــت که در صح 5. برخی کلمه های نادرس

ــده، توسط احمد عبدالغفور عّطار آمده، در کتاب زنجانی  ش

ــت، و این احتمااًل به دلیل در  ــت آن ها آورده شده اس درس

دست داشتن نسخه ای درست تر از صحاح بوده است )ص 

ــت است. نیز  71/ 1. در صحاح، َطواِرب هم آمده که نادرس

ــِة باید به همین صورت اضافه  ــَرُج الَعْیَب ص 1/144، که َش

باشد، نه آنچنان که در صحاح آمده است: َشَرَج الَعْیَبة. البته 

ــد که در صحاح  ــورد می تواند خطای چاپی هم باش این م

ــت. گاه هم همانند صحاح، کلمۀ  نادرست آورده  فراوان اس

شده است، مانند ص 63/ ماٌء َمْشُروب و َشِریب، که درست 

ــُروٌب و  ــان آمده، ماٌء َش ــان که در تهذیب و لس آن، آن چن

َشِریٌب است(.

ــه را  ــای کلم ــص آورده و معن ــح را ناق ــی توضی 6. گاه زنجان

ــت )ص 95/ 1. آنچه در صحاح آمده  ــواریاب کرده اس دش

ــت: اذا کان میموَن األمِر َیْنَجُح فیما ُیحاِوُل و َیْظَفُر )آن  اس

ــت و به هر کاری  که کارش همه فرخندگی و بهروزی اس

درآید خوش درخشد و اندر آن پیروز گردد((.

ــی کلمه ها یاد کرده )ص  ــی گاه از معّرب بودن برخ 7. زنجان

ــیاری را فرو گذاشته است )ص 132/ 3.  39/ 2(، و گاه بس

ــۀ از مادۀ صنج، راقود از  ــز َصْولَجان از مادۀ صلج، َصْنَج نی

مادۀ رقد، و...(.

ــانده که معنای  ــی دامنۀ پیرایش را به آن جا کش 8. گاه زنجان

ــت )ص 208/ 2. وی رجٌل بَْعٌد  کلمه را فدای آن کرده اس

ــت، حال  ــرأٌۀ َجْعَدٌۀ را به خطا کنایه از بخیل گرفته اس وام

ــه این دو کلمه در این جا به معنای مرد و زن ُپرموی با  آنک

ــت که مورد پسند تازیان بوده  موهای پیچیده و فرفری اس

ــُد الَیَدْیِن و َجْعُد  ــت »َجْع ــت. آن چه به معنای بخیل اس اس

ــنده نیز »َجْعد«  ــردان بزرگوار و بخش ــت. به م األناِمل« اس

گویند، آن چنان که در صحاح و لسان هم آمده است(.

ــی کلمه ای را معنا کرده و توضیح  ــیاری موارد، زنجان 9. در بس

ــی را در جای خودش  ــا و کلمۀ توضیح ــی آن معن داده، ول

ــت، و بنابراین خوانده را به سراغ کتاب های  معنا نکرده اس

دیگر می کشاند )ص 272/ 2، و مصحح در برخی موارد آن 

توضیح را بر پایۀ صحاح معنا کرده و کار زنجانی را تکمیل 

ٌة. در  ــْرٌق، أی به ُقوَّ ــز ص 391/ 3: اُ به ِط ــت. نی نموده اس

ٌة آمده که نادرست است. البته گاه هم زنجانی  ــت، ِقرَّ پانوش

توضیح یک معنا را در جای خود معنا کرده است: ص 283/ 

ــرده و وکیرۀ را نیز در جای  ــَرة را َوِکیَرة معنا ک ــه ُحْش 1، ک

خودش در باب الراء، فصل الواو سور و مهمانی خانۀ نوساز 

معنا کرده است(.

10. گاه زنجانی متن صحاح را دگرگون کرده و به جای آن چه 
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در صحاح آمده، کلمه ای مترادف یا کلمه ای دیگر می آورد 

)ص 315/ 1. زنجانی به جای َسماء که در این جا به معنای 

َمَطر است، خود َمَطر را آورده است. نمونۀ دیگر، ص 319/ 

ــان هم مانند صحاح آمده است: أهلَک النِساَء  1، که در لس

األْصَفراِن، و زنجانی نساء را ناس کرده است(.

ــی معنا  ــا نقض توضیح، یا خطای نگارش ــش، ی 11. گاه پیرای

ــبختانه دّقت مصحح  ــاخته، که خوش را کاماًل برعکس س

بسیاری از این موارد را چاره کرده است )ص 338/ 3(.

ــه »یقال« که در صحاح  ــی با نیاوردن یک کلم 12. گاه زنجان

ــت عبارت را پیچیده و دیریاب می سازد )ص 330(.  آمده اس

، للذی یعمل بکلتا یدیه  ــُرْ ــُر َیَس صحاح: و یقال: رجل أْعَس

ــد برابر. ابن منظور  ــت کار کن ــًا، آن که به هر دو دس جمیع

ــان، برخالف آن چه مصحح در پانوشت 3 آورده  هم در لس

است، آن را به جوهری منسوب نمی کند، بلکه از زبان خود 

می آورد.

ــت  13. گاه زنجانی بخش مهمی از معنای کلمه را نیاورده اس

ــت:  ــز. آنچه در صحاح آمده چنین اس )ص 396/ مادۀ  نش

نََشَزِت المرأِة تَْنُشُز و تَْنِشُز نُُشوزاً، اذا اْسَتْعَصْت علی بَْعلها و 

ــَز بعُلها علیها، اذا ضربَها و جفاها. و منه قوله  أبَْغَضْته. و نََش

تعالی: »و إِن امرأٌة خاَفْت ِمْن بَْعلِها نُُشوزاً«(.

ــت معنا، معنای بنیادی  ــزون بر پیچیدگی در دریاف 14. گاه اف

ــارت را که در پی آن آمده نیز رها کرده و نیاورده، یعنی  عب

ــت )ص 400/ 1.  ــانده اس ــع چیزی به خواننده نرس در واق

صحاح: و فالٌن ابُن إنِْس فالٍن، أی صفیُّه و خاّصته(.

ــت  ــی از آیۀ قرآن اس 15. گاه عبارتی را ناقص آورده که بخش

ــاره ای نشده است، و چون دانشی  و به آیه بودن آن نیز اش

مردان و زبان دانان پیشین معمواًل حافظ قرآن هم بوده ند، 

این موارد اندکی شتاب زنجانی را نیز می رساند )ص 435/ 

ــه در این زمینه،  ــه 67. البته باید گفت ک ــورۀ طه/ آی 3. س

ــد عبدالغفور عطار( و  ــف صحاح، مصحح صحاح )احم مؤلّ

مصحح محترم کتاب زنجانی نیز شتاب ورزیده اند(.

ــت. این  ــی را آورده که در صحاح نیس ــی مدخل 16. گاه زنجان

ــخۀ عّطار،  ــخۀ زنجانی با نس ــه، گویای دگرگونی نس نکت

مصحح صحاح جوهری است )ص 470/ 1(.

17. گاه زنجانی معنایی آورده که نادرست است )ص 498/ 1. 

آن چه در صحاح آمده، یعنی سریش، نام فارسی َشْرط است 

ــریس که زنجانی آورده و در  ــت است، نه ش و همین درس

لسان هم آمده که خطاست. شریس کلمه ای تازی است با 

ــْرط ندارد. این نکته دلیل دیگری  معنای خود و ربطی به َش

بر نزدیکی بسیار نسخه های زنجانی و صاحب لسان است 

که حتی در خطاها هم مانند هم هستند(.

موارد دیگری هم هست که ترس از درازآهنگ شدن گزارش، 

آن ها را واگذاشته و به کار مصحح محترم می پردازم.

ــخه ای آمده، همان است که در  ــی نس 1. گاه آن چه در حواش

صحاح و لسان هم هست و جا داشت برای روشن تر شدن 

ــد )مانند  ــه به متن افزوده می ش ــخن، در کروش معنای س

ــده است(، اّما مصحح با  ــت 9 ش آن چه در صفحۀ 6، پانوش

ــخه آن را دیده و در صحاح  ــی چندین نس این که در حواش

ــت )ص 7/ 2. در  ــت، اّما آن را به متن نیفزوده اس هم هس

ــن األنباری افزوده  ــن آمده و نیز از قول اب ــان هم همی لس

شده: فالٌن حریٌص علی الباء و الباَءِة و الباِه، بالهاء و الَقْصِر، 

أی علی النِکاح. نیز ص 10/ 2(.

ــت یک  ــکل درس ــاره به صحاح دربارۀ ش 2. گاه مصحح با اش

ــرده، بی آنکه همۀ آن چه را در صحاح آمده  کلمه داوری ک

ــت، پایۀ داوری خود سازد )ص 8/ 2. َجْبأة قارچی است  اس

ــفید را گویند،  ــرخی بزند، و ِفَقَعۀ قارچ س ــه رنگش به س ک

ــت می داند،  ــال آن که مصحح ِجَبأة بر وزن ِفَقَعة را درس ح

نه َجْبأة را(.

3. مصحح گاه آن چه را سیاق سخن ایجاب می کرده، از صحاح 

افزوده است )ص 17/ 5(، و در بسیاری موارد نیز چنین نکرده 

است )ص 17/ 7، 24/ 2 و 5 و 6، 218/ 1 و 2(.

ــده، دقیق  ــت آورده ش ــی که از صحاح در پانوش 4. گاه عبارت

نیست )ص 18/ 6. عبارت صحاح چنین است: ... اذا َغَسلَْته 

ــز ص 140/ 1. صحاح: و  ــم ُتْنِقِه. نی ــَخه و ل ْرَت َو َس و ثَوَّ

ــدُة الُملَبََّقة. عبارتی که مصحح آورده، در مادۀ  لتت در  الَثری

صحاح آمده است. بنابراین ُملَتََّتة افزودۀ خود زنجانی است، 

و در صحاح و لسان نیامده است.

آن چه در لسان آمده، چنین است: ثَِریدٌة ِرْجراَجٌة: ُملَیََّنٌة ُمْکَتنَِزٌة. 

نیز ص 396/ 2، که برخالف آن  چه مصحح گفته، این ماده در 

ــان آمده است: نََغَز بیَنهم: أْغَری و َحَمَل بعَضهم علی بعٍض  لس

کَنَزَع(.
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ــت چنان است که گویی آن چه  5. گاه عبارت مصحح در پانوش

ــت،  ــخه بدل ها آمده، همان هم در صحاح آمده اس در نس

ــت )ص 19/ 7. در صحاح نیز َعبَّْأُت  حال آن که چنین نیس

ــت.  ــخه های ج، ک، هـ آمده اس آمده، و َعبَّْیُت تنها در نس

ــت که گاه همزه را انداخته و  ــان هم افزوده شده اس در لس

ــد: َعبَّْیُتهم تَْعبَِیًة، أی َرتَّْبُتهم فی َمواِضِعهم، و َهیَّْأُتهم  گوین

ــی در این جا آورده  ــز ص 137/ 1. آنچه زنجان ــْرب. نی للَح

ــان عبارت توضیحی  ــت، بلکه هم از افزوده های وی نیس

صحاح و لسان است که در مادۀ نهد آورده شده است )ولی 

ــته را در همۀ کتاب خود دنبال نکرده  زنجانی این کار بایس

است((.

6. گاه مرجع ارجاع مصحح روشن نیست )ص 551/ 1. روشن 

نیست که مصحح در پانوشت به کجا نظر دارد(.

ــع در صحاح هم آمده، اما مانند چندین مورد دیگر  7. مادۀ  کش

در صحاح، در جای خود نیامده است، بلکه پس از مادۀ کعع 

آمده که از چشم مصحح محترم دور مانده است )ص 596/ 1(.

8. دّقت نظر مصحح محترم که گاه آمدن یا نیامدن یک »واو« 

را نیز از نظر دور نداشته است، در کنار اشاره به َمَثلی بودن 

بسیاری از سخنان و عبارت ها در پانوشت، که در متن کتاب 

ــاره ای نشده است، افزایش بسیاری کلمه ها در  به آن ها اش

ــخن و در  ــاّلب برای دریافت بهتر معنای س متن درون ق

ــت و عکس در متن،  نتیجه گاه حتی پرهیز از معنای نادرس

ــیاری از فرهنگ های کهن و معتبر و استناد به  رجوع به بس

آن ها در داوری میان معانی و شکل درست کلمه ها، همراه 

ــه بی خطای این کتاب - به رغم  ــا چاپ گیرا و نزدیک ب ب

ــترگی است که  ــد- توفیق س موارد اندکی که گزارش ش

ــته است و همکاران سخت کوش  بهرۀ مصحح محترم گش

ــفته بازاری که  در »مجموعۀ میراث مکتوب« که در این آش

ــتر آنان که می دانند و آنان که می توانند می دوند تا به  بیش

ــتاده اند تا پردۀ زمان را از  ــند، استوار ایس نامی و نانی برس

چهرۀ زیبای گنجینه های کهن بازپس زنند و بنیادهای این 

فرهنگ دیرینه را هرچه بهتر آشکار سازند.

ــم ــت آن نـازنــیـن ــالم هـّم غ

ــی روی و ریا کرد ــر ب ــه کار خی ک
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