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  هاي فارسی قصص االنبیاي کساییمتن شناسی ترجمه
  

  غالمرضا رفیعی - کاظم دزفولیان
  
  دهیچک

تفصیلی معرفی  به ،کساییقصص االنبیاي محمدبن عبداهللا  با ساختن پژوهشگرانآشناجستار حاضر می کوشد تا ضمن 
ها به منظور دستیابی بـه سـاختار سـبکی    درون متنی این ترجمه نظام بررسی. آن بپردازدهاي فارسی ترجمهنسخ خطی 

با عنایت به  نبود اطالعات کافی درباره زندگی مؤلف و  .است پژوهشاین راهبردي اهداف نیز یکی از ) زبانی و ادبی(
هویت مترجمان فارسی این اثر، نقد نظرات فهرست نویسان و کتابشناسان در این باره  نیز در این مقاله مطمح نظر بوده 

اشـتهار آن در میـان    روایـی اثـر کسـایی؛    توان شـیوه ترین دالیل رویکرد نویسنده به طرح این موضوع را میمهم. است
هاي هاي معتبر جهان و نیز ناشناخته بودن نسخهپردازان جوامع اسالمی؛ وجود نسخ خطی متعدد از آن در کتابخانه قصه

  . جهان دانست هاي فارسی قصص االنبیاي کسایی در ایران وخطی ترجمه
  
  هاي کلیدي واژه

  وزمی، نفایس العرایسد، نسخه خطی، کسایی، دیءقرآن، قصص االنبیا
 

  مقدمه
ـ    در سـرزمین  اع ادب داستانی است که از دیربـاز االنبیا یکی از انوقصص ویـژه ایـران، مـورد توجـه     ه هـاي اسـالمی، ب

اهمیـت موضـوع و تاکیـدي کـه قـرآن       سـبب می بـه  مورخان و دانشمندان اسال. استنویسندگان و تاریخ نگاران بوده
و از رهگذر همـین   گماردندبه دانستن سرگذشت انبیاي پیشین داشت، در تدوین قصه انبیاء همت ) 111،یوسف(کریم

علوم ارتباط این گونه آثار با  .پدید آمد» تاریخ رسل«، »تاریخ انبیاء«، »االنبیاءقصص«مساعی، آثار فراوانی با عناوینی نظیر 
اسالمی و تاریخ ادیان، سبب جذّابیت آنها گشت و زمینه ساز مطالعات و تحقیقات اسالمی در جهان غرب شد آن گونه 

هاي محققان عالقمند به پژوهش در حوزه مطالعـات اسـالمی بـه ایـن موضـوع      مقاالت و کتاب ها،که برخی پایان نامه
 فـی المجـالس عـرایس «تـوان از  ، مـی موجود يانبیاهاي قصصتابترین کترین و معروفاز قدیم 1 .تاساختصاص یافته

                                                
 ایران تهران، ،بهشتی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید K_Dezfoulian@sbu.ac.ir  
 نویسنده مسئول( ایران تهران، ،دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی( gr_rafiei@sbu.ac.ir  

  
 9/10/94: ذیرشتاریخ پ                                                                                                                                  24/1/94: تاریخ وصول

  )پژوهشی -علمی(  ناسی ادب فارسیش متن
  دانشگاه اصفهان -دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 
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 »االنبیـاء قصص« وعربی به ) .ق. هـ427. م(»ثعلبی«نیشابوري معروف به  بن محمدبن اثر ابواسحاق احمد» االنبیاءقصص

) .ق.هــ 475یف تال(اثر ابونصراحمد بخاري» القصصتاج«و ) قرن پنجم(خلف نیشابوريمنصوربنبنابراهیماثر ابواسحاق
هـاي فارسـی آن   به زبان عربی و ترجمه» کساییعبداهللامحمدبن«اثر» االنبیاءقصص« همچنین به. یاد نمودبه زبان فارسی 

» االنبیـاء قصـص «در سـده هفـتم   . شوندهاي میانی و بعد از آن محسوب میاین منابع الگویی براي آثار سده. کرداشاره 
 بـن اسـماعیل الفـداء ابـی عمادالـدین »  االنبیـاء قصـص « و در قرن هشتم آثاري همچون نجیابوالحسن بن الهیصم البوش اثر

این نوشتار  .انداهمیت حائز).ق.هـ786.م(راوندياهللا هبۀسعیدبنالدینقطب از »االنبیاءقصص « و) .ق.هـ700 – 774(کثیر
هاي فارسی این چیست؟ نسخ خطی ترجمهاهمیت و ارزش قصص االنبیاي کسایی در : به دنبال پاسخ این پرسشهاست

اي از قصـص االنبیـاي   دیـدوزمی ترجمـه  » نفایس العـرایس «کتاب کدامند و به لحاظ ساختار متنی چه اهمیتی دارند؟آیا
   .اي استتحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه -کسایی است؟ روش تحقیق در این نوشتار توصیفی

  
 موضوع پیشینه

تنها تحقیق مستقلی که در ایـن  . هاي فارسی آن، پژوهش جامعی صورت نگرفته استیاي کسایی و ترجمهدر باره قصص االنب
هـاي فارسـی آن نیـز در    ترجمـه . از فرشاد مزدرانی در مجله آئینه میراث است» قصص االنبیاي کسایی«باره نگاشته شده، مقاله

  .هاي جامع در این زمینه باشدی از نخستین پژوهشتواند یکبنابراین، مقاله حاضر می 2. دست تصحیح و چاپ است
  

  االنبیاي کسایی  قصص
ي سـت، قصـص االنبیـا   اقبال یافتـه ا ثعلبی در جهان اسالم » عرایس المجالس«از میان کتب قصص پیامبران که همچون 

ستی معلوم نیست؛ دره هویت مؤلف آن ب. این کتاب به احتمال زیاد در اوایل قرن پنجم نگارش یافته است. کسایی است
. م(  »الکسـائی  حمـزة النحـوي  بنعلی«ا به خطا به االنبیاي وي رحتی در نام و کنیه او نیز اختالف نظر است؛ گاه قصص

-بـن حمـزه بـن ابوالحسن علی«به نام ) 1383به شماره(خطی موجود در کتابخانه ملک نسخه. اندنسبت داده) .ق.هـ 189

متن آن با نسخ دیگر، معلوم گردید مؤلـف آن همـان    با بررسی و مقابله. استثبت شده» یایفیروز کسبنعثمانبنعبداهللا
 : است االنبیاي کسایی آوردهذیل قصص»کشف الظنون«. است» عبداهللا کساییمحمدبن«

ام کامل وي را اما اغلب منابع و فهرست نویسان، ن» ...القاريحمزه النحويبناالنبیاء الکسایی و هو االمام علیقصص«
» بـدء الـدنیا و قصـص انبیـا    «نسخ خطی متعددي از این اثر با عناوین مختلفی نظیـر  . اندآورده» عبداهللا کساییمحمدبن«
هـاي جهـان، از جملـه    در کتابخانه )2/1128: 1943حاجی خلیفه،(» االنبیاءبدءالخلق و قصص» «االنبیاء و المبتداقصص«

در  935بـه شـماره  (مرکزي نسخ خطی اسالمی مصـر  کتابخانه) ق/2/214به شماره(بستان عر 3 ،)5/444به شماره(واتیکان
ترین نسخه برجاي مانـده  قدیم. موجود است) 8575به شماره( ملی آنکارا رشید افندي و کتابخانه کتابخانه) صفحه 423

. اسـت  .ق.ـهـ 617شود و تاریخ کتابت آن ینگهداري م» الدنیابدء«با نام ).or 3054به شماره(موزه بریتانیا  از این اثر در
بـه خـط محمـدبن محمـد شـافعی رافعـی سـباعی         9893بـه شـماره  (مرکزي دانشگاه تهران  دیگري در کتابخانه نسخه

نـام مؤلـف در تمـامی ایـن آثـار       )1ي تصـویر شـماره  (.اسـت به ثبت رسیده» االنبیاء و المبتداقصص«با نام ) سرنحاوي
بـا عنـوان   ) 2113بـه شـماره   (اهللا مرعشی نجفـی در قـم  آیت است اما نسخه موجود در کتابخانهعبداهللا کسایی محمدبن

نسخ موجود از این اثر در متن و محتوا با هم .  عبیداهللا محمد کسایی استبه نام ابوبکرمحمدبن» )المبتداء(االنبیاقصص«
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و نیز اختالف موجود در متن نسخ بر جاي است مده با توجه به عناوین مختلفی که براي این کتاب آ. هایی دارند تفاوت
و در است شده االنبیاي کسایی از جمله قصص مورد توجه عوام محسوب میرسد قصصمانده از این کتاب، به نظر می

ایـزاك  «توسـط   )2ي تصـویر شـماره  (ترین مـتن تصـحیح شـده از آن   قدیم. استهاي اسالمی زبانزد بوده اکثر سرزمین
در این چاپ نسخه یا نسخ خطی مـورد اسـتفاده    4 .استصورت گرفته 1922در سال ) Isaac Eisenberg(»ایزنبرگ

. توان آن را تصحیحی انتقـادي دانسـت  اختالف نسخه بدلها در آن، نمینکردن است و به دلیل ذکر مصحح معرفی نشده
کسایی «از تالیفات  ءاالنبیاقصص ،کندمقاله اي درباره کسایی نوشت وکوشید تا ثابت  1898مصحح این کتاب در سال «

  .) Nagel,1986:5/176( »است» نحوي
 :با عنوان و ترجمه» Wheeler M. Thackston« عبداهللا کسایی  به زبان انگلیسی توسط محمدبن اي از اثرنسخه

»Tales Of The Prophets Of Al'Kisa'i « اطالعـات  خـود   مترجم در مقدمه )3 تصویر شماره(.استچاپ شده
کسایی براي سـرگرمی   اساساً نسخه« سازد که دهد اما خاطرنشان میزندگینامهی کسایی به دست  نمی چندانی در باره

اگر محققی همچون ثعلبی نبود، کسایی به . ...خواندنداي آن را از بر میگویان حرفهو قصهاست عامه مردم طراحی شده 
اسامی موثق : گیردکسایی سه گروه اسامی اشخاص را در داستان به کار می. ...بودمی یقین یکی از استادان داستان پرداز

و خـاص  ) Fabricated biblical names(اسامی سـاختگی ) Authentic biblical names(کتاب اسامی مقدس
ثر متن این ا 1998همچنین در سال . )Arabic proper names(« )Cf. Thackston,1997: Introduction(عربی

مصـحح در مقدمـه   . در تونس تصحیح و چاپ شده است» االنبیاءبدءالخلق و قصص«با عنوان» طاهربن سالمه«از سوي 
داند که محتواي کتاب منحصر به بیان داستان انبیا نیست بلکه حوادث و وقایع سبب انتخاب عنوان این اثر را در این می

در تمامی کتب تاریخ و تذکره که سازد همچنین خاطر نشان می. بر داردمردم را نیز در  ههاي دیرین متعلّق به عام زمان
وي یکی از دالیل رد عقیدة ایزنبرگ، . استکه وي امکان مراجعه به آنها را داشته است، ذکري از کسایی مورد نظر نیافته

 یی، بـه راویـانی همچـون ابـن    کسـا هللاعبـدا بـود، اعتمـاد محمـدبن   دانسـته  کساییحمزهبنعلیکه این اثر را از ابوالحسن
ها بعد از  سازد که چون زمان حیات وي قرنداند و خاطر نشان میراوي و محدث قرن ششم می) .ق.هـ 571.م(عساکر

نگارنده با مراجعه به  5 .کسایی از وي نقل قول آورده باشد هتوان منطقی دانست که حمزحمزه است، نمیبنحیات علی
با وجود ایـن  . مه هاي فارسی آن، نامی از ابن عساکر در هیچ یک از آنها مشاهده ننمودنسخ خطی عربی موجود و ترج

توان احتمال داد طاهربن سالمه در این اگر قرن پنجم را به عنوان قول رایج درباره زمان حیات مؤلف این اثر بپذیریم، می
  . باره به خطا رفته است

هاي فارسی آن با تحمیدیـه  تمامی نسخ عربی و ترجمه. را داردهاي مخصوص به خود االنبیاي کسایی ویژگیقصص
  :استزیر آغاز شده

  ». ...الحمد اهللا الذي انبت الخلق نباتا و جعلهم احیاء بعد ما کانوا امواتا و جمعهم بعد ما کانوا اشتاتا «
. دارد قصص بخواند، ما را یادهرکه این « : نویسد کند و میکتابش به هدف اخالقی خاصی اشاره نمی کسایی در مقدمه

لى ووالْم معکیلُ نالْو معن بی وسح وو ه کَّلْتتَو هلَیع فیقی إِالّ بِاللّهما تَو النَّصیرُ  و مع6 )الف2:نسخه خطی پاریس(»ن  
ه، آفرینش خورشـید  مالیک قلم، خلق آب، عرش و کرسی، زمین و کوهها، آسمان و وي پس از مقدمه، داستان لوح و

. استپرداخته و جرحیس ) ع(تا حضرت عیسی) ع(آدمو سپس به داستان انبیا از است بهشت و دوزخ را آغازیده  و ماه،
 به بخش پایانی کتاب افـزوده شـده  » قصۀ اصحاب کهف«خطی دانشگاه میشیگان آمریکا،  در برخی نسخ همانند نسخه
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سیر فري از این دست، ساده، روایی و عامه پسند است و در آن از تحلیل و تبیان قصص برخالف بیشتر آثا شیوه. است

در ضـمن  . شـود، اثـري نیسـت   نیشـابوري دیـده مـی    االنبیايو یا طرح سواالت حکمی و کالمی، نظیر آنچه در قصص
یل و نقـل  ساختار بیشتر قصص با شـرح و تفصـ  . پردازدها به ذکر جزئیات وقایع و شناساندن اغلب اشخاص می داستان

آورد و مـی » عباسابن«، »االحبارکعب«، »منبهبنوهب«مؤلف بیشتر روایتها را از زبان راویانی همچون . اقوال همراه است
  . دکن اشاره می» ابوهریره«و » قتاده«، »قاتل ابن سلیمانم«، »ابوالحسن«، »ابوذرغفاري«، »)ع(امام جعفرصادق«به اقوالی از 

ویژگی خاص اثر او ساختار منسجم داستانی آن همـراه  . از قصص قرآن است ه پسندرداشتی عامهاي کسایی بداستان
با نقل قصص و حکایات با چاشنی تخیل است و همین ویژگی، کتاب کسایی را به اثري کامالً داستانی و ادبی بدل کرده 

رویکردي ویژه به مسائل کالمـی و   ي،به همین روه به روایت منطقی داستان دارد وي در نقل قصص، بیشتر توج. است
ها و افراد داستان ظرافتی خاص به خرج در توصیف شخصیت. شوددر اثر او دیده نمی ءبرداشت نمادین از رسالت انبیا

االنبیاي اوسـت  توان گفت از میان آثاري از این دست، تنها قصصمی. و از معرفی دقیق هریک فروگذار نیست می دهد
بـا  » حام و پسـران نـوح   قصه«در  .استها و اقوام بشر سخن به میان آمدهن همه اسامی اشخاص و مکانکه در آن از ای

  :دکنگونه شرح میمنشأ اقوام را این» حدیث یافث و سام«عنوان 
جـوهر، بتـرش، مناسـح، انسـاف و سـفویل؛ صـقالبیان از جوهرنـد و همچنـان روم و         : یافث پنج پسـر داشـت  ... «

و پدید آمدند و از بترش جمله ترکان و انواع ایشان بزادند و از مناسح جمله عجمیان بزادند و از انساف هاشان از ا جنس
شد و او پدر عرب است جمله خیأجوج و مأجوج بزادند و از سفویل ارمنیان بزادند و اما سام را هم پنج فرزند بزادند؛ ف

ند و اسودبن سام و او پدر نسناسان است و ایشان به یمن بودند و ااز ربیعه و مصر و روابار و یمن جمله از فرزندان سام
اند و ارم بن اند و یک گوش دارند و یک دست و یک پا ندارند و عادیان از آن نسلبه حضرموت و ایشان یک چشمی

د اسـت بـن   سام و او پدر عاد است و ثمود و اما عاد پسر عوص است پسر ارم و ارم پسر سام است و اما ثمود پسر عا
ارم بن سام و ازین بسیار شدند قبایل عرب و جاي عاد از عمان بود تا به حضرموت تا به رمله و اما ثمود فروآمدند بـه  

هـا   زمین کوثی و آن والیت بسیار اسـت و هفـده سـال آنجـا بودنـد و آنگـه بـه دیـار حخـر رفتنـد و آنجـا کوشـک            
  )ب43:خطی پاریسنسخه (».ساختند

توصـیف  . هـاي کسـایی اسـت   هاي شـاخص داسـتان  ات چنان که یادشد یکی دیگر از ویژگیتوصیف و شرح جزئی
کثـرت  .  نـدنی بـدل کـرده اسـت    هاي تخیلـیِ جـذّاب و خوا  هاي اشخاص، اثر وي را به داستانها و حتّی دارایی مکان

  :استچنین توصیف شدهها در داستان ایوب این دارایی
ار ناقه و چهارهزارگاو و چهارصدهزار گوسفند و چهارصدهزار بز و پنج هزار هزهزار اشتر بداد و بیستچهل... «  

گزاردند و هـر وکیلـی را   ها می دیه يها داد که دریشان صد معتمد بود کی کارها غالم و پنج هزارکنیزك و چندانی دیه
  )الف119:خطی پاریسنسخه ( »صد مثقال زر بود هر ماهی جامگی

اسـت و گـاه متناسـب بـا      دهکـر و عین آیه یا بخشی از آن را نقـل  است استناد جسته در ضمن متن به آیات قرآنی  
شود؛ از جمله در داستان هابیل و قابیل به هنگام کشته شدن هابیل و ریختن خون موضوع ابیاتی نیز در متن مشاهده می

  :ستااین ابیات آمده) ع(وي بر زمین و گردیدن رنگ درختان، از زبان حضرت آدم
ــغَتَ ـ رَیــــالبِ ت ــ  و الدـــ ـ نْمـ لَعــای   هــ
ــغَتَ ـ ــ رَیـ ــذي طَ لُّـکُــ ـ مٍعـ  ــلُ و   نٍـوـــ

  و  وــج ــغْم ضِراالَ هـــــ ـ قَ  رٌبــــح   بیــ
ــ و ــب لَّـقَـ ـــهجوالـ ۀُشاشَـ ـــحم ــ   لیــ
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ــقَ ــ لَتَــ ــ ابیلُـقــ ــخـأَ ابیلَـهــ   ـاهــــ
  

ــ ــوي االَفَـ فَسـی عــی و ــلـ جـــ ه صـ7 بیح  

  )73: 1922کسایی،(                                             
هـاي  گري کسایی در داستانروایت شیوه. شودهاي خطی برجاي مانده از این اثر دیده میهایی در متن نسخهتفاوت

بـه نقـل    داسـتان پـردازان   هعالق. مردم به این اثر شده است هاین کتاب و اشتهار آن در میان قصه گویان سبب اقبال عام
ها و اختالف تواند خود دلیل احتمالی تفاوتاست و این امر میمردم شده این اثر سبب رواج آن در میان توده هايقصه

یر ظه جرجیس آخرین بخش کتاب است و در برخی، نقص) ع(در اغلب نسخ پس از داستان حضرت عیسی. نسخ باشد
خـروج حضـرت    حکایـت اه ملـک سـعود عربسـتان،    مرکزي دانشگاه تهران، دانشگاه میشیگان و دانشگ کتابخانه نسخه
ـ   آمده است اما در نسخه)ع(در ضمن داستان حضرت عیسی) عج(مهدي ح ایزنبرگ، ذکري از ایـن قصه بـه میـان   مصح
  8 .و داستان عیسی آخرین بخش کتاب استاست نیامده 

  
  هاي فارسی ترجمه

هـا و  فهرسـت  برخـی  کـه در  داریـم فارسـی در دسـت   هایی بـه زبـان   عبداهللا کسایی ترجمهاالنبیاي محمدبناز قصص
  :کتاب الذریعه در معرفی این اثر آورده است. شودیاد می» االنبیاالعرایس و قصصنفایس«ها از آنها با نام کتابشناسی

عبـداهللا، مؤلـف   محمـدبن  االنبیـاء تـألیف الکسـائی،   االنبیـاء، ترجمـۀ فارسـیۀ لقصـص    فی قصص) نفایس العرایس(«
تاریخ إحـدى نسـخ الکتـاب    (م  617ألف الکسائی المتن العربی قبل سنۀ . الظنونکشف المذکور فی» الملکوت عجایب«

 لمحمـدبن  والترجمۀ الفارسـیۀ . م 1923 - 1922و طبع المتن فی لیدن  (or 3054 المتحف البریطانی رقم(الموجودة فی 
 950کتابتهـا حـدود   ) عمومیـۀ (و باسـتانبول  . 673تها کتاب) 366، 1بلوشه، (یوجد نسخۀ منه بباریس . الدیدوزمی الحسن

: 15فـی ذ   "النفائس عرائس "و  "المجالس عرائس "و مر  4562ص ) خطى فارسی(کما فی  983وبغداد کشکو، کتابتها 
 )  240/ 24: 1978،طهرانی آقابزرگ( ».343 - 342

به نقل از فهرست ادگار بلوشـه ذیـل   » استوري چارلز آمبروز«جلد دوم کتاب ادبیات فارسی بر مبناي استوري تالیف 
  : کند، آن را چنین معرفی می»العرایسنفایس« کلمه
ــوزمی العــرایس و قصــصنفــایس« ــن حســن دی ــر محمــد اب ــه ســال ) 1/366:فهرســت بلوشــه(االنبیــاء اث نوشــته ب
 ) 727/ 2: 1362استوري،(» محل نگهداري کتابخانه عمومی بایزید ترکیه. م1274./ق.هـ673

  :  استاین اثر را چنین معرفی نموده» قصص«ذیل کلمه ) دنا(کتاب دستنوشته هاي ایران
کاتب یوسف بن محمد بن حمیـد بـن سـعید بـن     / دیزبونی، محمدبن حسن /فارسی/تاریخ پیامبران/قصص االنبیاء« 
 )  8/204: 1389درایتی،(».ق.هـ 673نزدیک به پایان جمادي الثانی / نسخ: خط/ احمد

االنبیا از العرایس و قصصنفایس«: نویسدنفایس می سعید نفیسی در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران ذیل کلمهاستاد 
 )64 /1: 1344نفیسی،(».حسن دیدوزمی که در قرن پنجم به فارسی ترجمه کرده استمحمدبن

/ 1: 1382منـزوي، (کنـد  معرفـی مـی  » )دیـدوزي (دیزیـدوزي «االنبیا را نام مترجم این قصصنیز کتابهاي فارسی  فهرستواره
488.(  
  

  :هاي فارسیمعرفی نسخه
ادگـار بلوشـه در   . )4 تصـویر شـماره  ( االنبیاي کسایی استفارسی قصص ترین ترجمهاین نسخه قدیم:  نسخه پاریس
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ـ   و به تبـع آن دیگـر فهرسـت نویسـان     کرده استموجود معرفی  ترین نسخهرا قدیم آن ،فهرست خود وان از آن بـه عن

. شـود نگهـداري مـی  )R7843 به شـماره (ملی پاریس  اصلی آن در کتابخانه نسخه. اندفارسی یاد کرده ترین ترجمه کهن
استنساخ آن مطابق آنچـه  . مرکزي دانشگاه تهران ثبت و موجود است هاي کتابخانهمیکروفیلم آن در فهرست میکروفیلم

 سعید بن حیدر بن محمد بن یوسف«و به خط . ق.هـ673ي االخري سال ي پایانی کتاب آمده، در اواخر جماددر صفحه
  :استصورت گرفته» احمد بن

احمد غفراهللا له و لوالدیه و  بن سعید بن حیدر بن محمد بن تمت الکتاب بحمداهللا العزیز الوهاب علی یدي یوسف«
و کاتبه و فرغ من تحریرها فی اواخر جمادي االخري  لجمیع المسلیمن و المسلمات و اصحابه و لمن قراه و دعا لصاحبه

من شهور سنه ثلث و سبعین و ستمأه و الحمدهللا رب العالمین و صلواته علی احمد المرسـلین محمـد و آلـه و اصـحابه     
  )ب256:نسخه پاریس(»الطیبین و اجمعین

  :تاسکوتاه به عربی، به نام مؤلف تصریح شده  کتاب پس از تحمیدیه در مقدمه
 ها، زمـین  کسایی گوید رضی اهللا عنه که جمع کردم این کتاب را در آفرینش خلق آسمانعبیداهللاشیخ امام محمدبن« 

السالم به قدر اخبار که بمن رسیده است بعد از آنک جهد بسیار کردم و آنچ  هاي انبیا علیهم ها از جنّ و انس و قصص
  .)الف2: نسخه پاریس (»تیمدرست شد آوردیم و آنچ دور از کار بود، بگذاش

است امـا در هـیچ جـاي مقدمـه و یـا      شدهشود مؤلف اصلی اثر، محمدبن عبیداهللا کسایی معرفیکه مشاهده میچنان
  .استدیدوزمی، نیامدهحسنمحمدبن و مترجم آن» االنبیاالعرایس و قصصنفایس«کتاب نامی از عنوان اثر یعنی مؤخره

  
  هاي صوري ویژگی

ـ . شودشروع می» ها و غیره فهرست قصص«پس از مقدمه، . سخه داراي مقدمه و فهرست مطالب استاین ن ه فهرست ب
و در هر سطر اغلب چهار یا پنج و گاه شش عنوان بدون ذکر شماره برگ یا صفحه درج است صورت افقی مرتب شده 

اینکه اصـل ایـن صـفحات افتـاده و     چند صفحه از فهرست کتاب به خط و طرح دیگري است و احتمال . استگردیده
مـورد بـا    135مورد است که از ایـن میـان،    214ها در مجموع نتعداد عنوا. باشند، هست بعدها ترمیم و بازساري شده

و در هر صفحه متن اصلی،  داردبرگ 254کتاب . آمده است» حدیث، صفت و معجزه«و باقی آن با عناوین» قصه«عنوان 
. هاستها درشت تر و برجسته تر از دیگر متنعناوین قصه. استو با جوهر سیاه نوشته شده سطر کامل به خط نسخ 21

انـد و  هـا اگرچـه فشـرده   نوشـته . هاسـت تر از سایر مـتن آمده و گاه آیات درشت» تعالیقوله«قبل از آیات قرآن عبارت 
اي که با درمقایسه . و پایان متن افتادگی ندارد آغاز صفحه. اندنسبت خوانا و جز چند مورد بدون ابهامبه یکنواخت، اما 

هـاي آغـازین   نجفی به عمل آمد، مشاهده گردید چند صفحه در بخـش مرعشیاهللافارسی کتابخانه آیت خطی متن نسخه
هاي کاغذ ناچیز است اما پخش جـوهر بـر اثـر نـم و     خوردگی لبهحال با این. استاسرافیل افتاده کتاب، مربوط به قصه

و تذهیب و  9 صفحات آن فاقد رکابه. کندشود که گاه خواندن متن را مشکل میرطوبت در بعصی صفحات مشاهده می
  .هرگونه حاشیه بندي است

  
     و رسم الخطاعراب 

هـاي کوتـاه در برخـی از واژگـان سـبب      درج مصوتاما  آیات قرآن و اشعار و اقوال و امثال عربی اعراب کامل ندارند
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  : ها در زمان مترجم و یا کاتب براي ما آشکار شودتلفظ برخی از واژه هت تا شیوگردیده اس
مـا را بفـالن   «، )الـف 193(»بـا مـن بباشـی   «، )ب176(»دارذ سوار سیصدهزار«، )الف170(»برابر قَصر وي بیستاذ«  

 .)الف299(»زبان تو برانم آنچ واجبست بر من«، )ب160(»ببر جایکاه

  :تمامی نسخ خطی، داراي رسم الخطی خاص است که می توان به مواردي از آنها بدین اشاره نموداین نسخه همانند 
آمده و گاه کامل نوشته شده است و در چند مورد بویژه در ترکیبات » مد«در اغلب موارد بدون عالمت : »آ، ا«حروف

  :حذف شده است» همزه«در برخی موارد به سبب اشباع و  است» أ«عربی به صورت 
نگـاه گفـت کـه نیسـت     اأیۀ الکرسـی  :ن؟ گفتایت فاضلترست اندر قرآاز رسول علیه السلم پرسیدم که کدام «  

ن حلـیمم و بـر جـاهلی ایشـان عفـو      بریشـان انعـام و احسـان مـن عـام اسـت و بریشـا       «. )الف7(»سمانها نزد کرسیا
 .)ب121(»کنم می

کلـی   هتـوان شاخصـ  البتـه ایـن را نمـی   . همراه است پائین سويه ها گاه با کمی امتداد بپایان واژه در»ا«مصوت بلند
  :دانست

  » » ««  
کتابت شده است و تشخیص آنها از هم، » ب«اي به صورتاین دوحروف گاه بدون وجود شاخصه: »ب، پ «حروف

  :      با سه نقطه آمده است» پ«، حرفياما در موارد. هاي دیگر مقدور استتنها با شناخت واژه یا قرینه

هارون بنداشت که فرعون در پی وي کسی فرستاد و آن نور را مشعله بنداشت و بترسـید و جـب و راسـت نگـاه     « 
  .)الف122(»بود که وي را سنجاب بن ریان گفتندي پسريو او را «. )الف139(»کرد

. اسـت دههاي فارسی رایج بوده است، شبیه هم نوسته شـ این دوحرف، چنانکه در رسم الخط نسخه: »ج، چ«حروف
  .تنها شناخت واژه و یافتن قرینه معنوي می تواند تمایز آنها را نشان دهد

از انجا به خانَه امـد و اهنـی را کـرم کـرد همجـون میـل و هـر        «. )الف140(»فرعون جون این بدید، متحیر شد«  
  .)ب181(»دوجشم حود را بکند

در اغلـب مـوارد   . ط نسـخ خطـی فارسـی اسـت    هاي رسم الخـ نیز از شاخصه» د«به جاي » ذ«آوردن : »د،ذ«حروف 
ایـن  « .معنوي میسر خواهد بـود  هکتابت شده است و تشخیص آن با شناخت واژه و قرین» ذ«هاي فارسی واژه» د«حرف

  :)50/ 2: 1366خانلري،ناتل(»مصوتی قرار داشته است» د«ابدال در فارسی دري در مواردي انجام گرفته که پیش از 
 هـیج  ذهـد و روزي ما و همه خالیـق مـی  ...بوذن بنج کس که از دختران تو خواهد بذینرا  آدم داذندبشارت «  

  .)الف126(»بدو نمانذ جیزي
  .این حرف با سه نقطه کتابت شده است: »ژ«حرف

این حروف شاخصه خاصی ندارند و گاه با دندانه و گاه بدون دندانه و با کمـی کشـیدگی نوشـته    : »س، ش«حروف
  .نداشده

 تشخیص آنها از هم با قرینۀ معنوي. این دو حرف به یک صورت کتابت شده و شکلی واحد دارند: »گ ك،«حروف
  :و توجه به ساختار واژه ممکن خواهد بود
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کفـت از  . کویـد کریزي و او با تو سـخن مـی  از خذاي خوذ می! یاموسی: جون خواست کریختن، جبرئیل کفت«  

  )الف137(»کریزماژدها می
 »هـاي «مختوم به  هاينیز واژه» آنچ، آنک، چنانک«:استها نوشته نشدهدر پایان برخی واژه »کتهاي بیان حر«حرف

هـا،  معجزها به جاي معجزه: آمده است مثل» اي بیان حرکته«اند، بدون حرف جمع بسته شده» ها«بیان حرکت، که با 
  :»هاجامها به جاي جامه

  .)الف150(»هرچه زینت و بیرایه داشت، بستدند بیرون کردند و جامهاشفرعون لعین بفرمود تا «  
 :ضبط شده است» کی«در اکثر موارد» که«همچنین واژه

  .)ب185(»خلق را به تو خوانی کیخالص شود و مصلحت آنست  کیخدا داند که از آنجا «   
    :این حرف آنگاه که مصوت بلند پایانی واژه هاست با دو نقطه روي آن آمده است: »ي«حرف

        
  :در پایان واژه نیز دیده می شود» ي«ین ویژگی گاه براي صامت ا
    

آمـده  » ي«در پایان آنها، با یـک  » ي«اند، هنگام اضافه شدن مصوت بلند ختم شده» ي«هایی که به صامتبرخی واژه
  :است
  » «  
 :در پایان واژه کتابت شده است» ء«میانجی و نکره و شناسه گاه به صورت » ي«

بنمـایم کـه مـن رسـول      معجـزهء خواهیـد تـا شـما را    مـی «. )ب173(»ن و جهاربایانشان زیاد شدایشا نعمتهاء«  
  .)ب253(»آمدهءاي مرد تو کیستی و از کجا «)ب170(»خدایم؟
  . تحریر شده است» توریت«، »تورات«و » علیه السلم«صورت ه ب» علیه السالم«هاي واژه

  .)الف152(»یل بخواند و گفت که این کالم خداستاسرائرا بر بنی توریت السلمعلیهآنگاه موسی «   
  :اغلب به متمم وصل شده است» به« يهحرف اضاف

  .)الف162(»امسپرده بشُبانمن آنرا بفالن دیه «  
  :استمرار در ابتداي فعل جدا آمده است» می«
  .)الف169(»کردمیبود و بریشان حکم و امر و نهی میاسرائیل در بنی... «  
  :  و گاه جدا آمده است گاه به مفعول پیوسته است، به ویژه آنگاه که مفعول ضمیر است» را«ولی نقش نماي مفع 
بکندند و در وي اتش برافروخت و فرمود تا زیله  راعامیل بفرمود تا زمین «. )الف170(»راسته بودندآعظیم  ویرا«  

  . )ب175(در وي انداختند را

  : از خود است پس پیوسته به واژه» ت«د باشد، به صورت بع ياگر قابل اتّصال به واژه» تو«ضمیر
   .)ب251(»این عمر دراز بداد که خبر دهی که تو کیستی؟ ترابه حقّ آنک : عیسی گوید«  

  : ین به واژه قبل از خود پیوسته کتابت شده استزبا حذف همزه آغا»است«فعل
   .)ب190(»منستبدانید که این پسر «  
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  : ه صفت پیوسته استپسوند صفت تفضیلی اغلب ب
  .)ب167(»بگرداند زشتترپس از خدا بخواست که وي را «  

 : به اسم خود پیوسته است» ها«عالمت جمع

  .)ب198(»اوردندرا از زمین بدرمی کنجهاو  دفینهابعضی «
  

  ساختار سبکی و زبانی
ختاري روایی و داسـتانی دارد،  که سانثر آن به جهت این. توان از نوع سبک مرسل دانستسبک نثر نسخه پاریس را می

متن خالی از  .شودساده، روان، شیوا و به دور از هر گونه تکلّف و تعقید است و معنی کالم در آن بسیار زود دریافت می
هـاي  کـاربرد واژه . کتاب از سجع و موازنه و آرایشهاي کالم اثري نیست حتی در مقدمه. هرگونه اطناب و اسهاب است

حضور درصدي از لغات و ترکیبـات عربـی در آن، موجـب ابهـام و      .شخصات بارز سبک نثر آن استفارسی سره از م
هاي فلسفی صرف، که سبب دشواري شود، به دور متن از هرگونه اصطالحات کالمی و استدالل. دیریابی مضمون نیست

نثـر   ،مترجم. ح بیان شده استاغلب جمالت کوتاه و صری. آیداي طوالنی به چشم میدر تمامی متن کمتر جمله. است
این اثر را به زبان گفتار و مشافهه نزدیک نموده و همین امر باعث شده است در اجزا و ارکان سخن، تقدیم و تأخیر به 

  : ها به صورت غیر مستقیم استوجود آید چنانکه ساختار بیشتر جمله
  )ب136(»آمدند به مصر و دعاکرد بر زمین مدینو اهلش را و می و براند موسی گوسفندان خود را«

  :هاي سبکی درخور توجه این نسخه استعمال واژگان کهن و مهجور و ترکیبات زیباستاز دیگر ویژگی
  .)الف210(»قصر برآمد و پدر خود را بخواند بانبلقیس بر «):بام(بان
الف198(»جمندگانن شد از ماران و عقارب و جمله و حشرات و هوام مسخّر سلیما«: )حیوانات(مندگانج(.  

  .)الف148(»و گوسفندان؟ چارواستاین چه ! یا مادر: گفت«: چاروا
 .)ب211(»نبشت نزد بلقیس و خط را آصف نبشت خطی«):نامه(خط

  .)الف196(»شده است خندناكمی بینم که دنیا به وجود تو «):و خندان شاد(خندناك
  .)الف255(»بینداخت خیوکرد و سه بار در وي در وي آب «):آب دهان(خیو

  .)ب143(»مگویید دروخشما بر خدا «): دروغ(دروخ
  .)ب169(»دارد دشخواربراي آنک مرگ تلخ است و صعبست و کارهاء «): دشوار(دشخوار

  .)ب168(»شدم و فرزند ندارم دیرینهمن «):سالخورده(دیرینه
  .)ب133(»را کشتی بس نیستیکی  دیگ! یا موسی: گفت«): به معنی دیروز(دیگ

  .)ب209(»که درآیم کنندرها نمیگفت که «): اجازه دادن(رهاکردن
 .)ب167(»شد و شکلش زشت شد ریشبینی وي «): زخم(ریش

  .)الف229(»تو برانم آنچ واجبست زبانمن بر «): زبان(زبان
  .)الف242(»بداد و به راه کرد به شب زوادهزکریا را علیه السلم ماده خري بود، بدیشان داد و «): آذوقه(زواده
  .)ب143(»آوردند و در میان چوبها ریختند ژیوه« ): جیوه(ژیوه
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  .)ب123(»شعله آتش بود سروهایشداشت و در میان  سروچهار «): شاخ(سرو
  .)ب176(»دارد سواروي سیصدهزار «: )سوار(سوار

  .)ب129(»زمین وي را بگرفت ازي کندغمبرخاست آن مدبر  که به هامان «):کردنجاسوسی(کردنغمازي
 .)ب176(»داشت و مژه چشمش بسیار بود فرخالموي «):مجعد(فرخال

  .)الف249(»بسیار کُشش کنندو لشکري به روم بفرستد و آنجا  کُشش کنندایشان سخت «):کشتن(کُشش کردن
  .)ب219(»گرسیداز گرسنگی شکمش به پشتش «): چسبیدن(گرسیدن

  .)ب139(»و موسی درآمد و فرعون را دید خفته وازشدبزد به عصا  یک در را«): باز(واز
  .)ب140(»باشد هنبازخدا عزیزتر از آنست که او را «): شریک(هنباز

  .)ب179(»، من بردم کسی را زحمت مدهايیاوه کردهآنچ «): به معنی گم کردن:(یاوه کردن
اگر آن مـرغ را  «:نخوردمانی، نخواستمانی، بکشتمانیدانستمانی، بدیدمانی، : آوردن صیغه هاي کهن فارسی دري نظیر

  .)الف184(».نخواستمانیو آب و نان  نخوردمانی، دیگر چیزي بدیدمانیما 
  

  هاي دستوريویژگی
 ):مفعول مطلق(آوردن جمله به سیاق نحو عربی

  .)الف130(»سخت گریستنیموسی را به درآورد و شیر داد و بگریست «
  »ان«با  غیر ذیروح و جانوران اسامی جمع بستن

 .)ب172(»را بخوردند موشانرا و  گربکانرا و  سگانآنگاه «   

 .)ب123(»بسازم تا مردم عبادت کنند بتاناگر بفرمایی «  

  » ها«جمع بستن اسامی جمع مکسر عربی با  
 .)الف210(»که آنجا بود آالتهاییملک نگاه می کرد به خوبی آن قصر و به کنیزکان و «  

 .)الف211(»خبردار شد لهااحوااز جمله «  

 : عنوان شبه جملهه ب» تا«

  .)الف128(»نترسی تااست و از این خواب این خوابهاي شوریده: گفتند«
  .)ب141(»مغرور نکند آنچ تو در آنی تا! یا هامان«
  :»به شرط اینکه«در معنی » تا«
آدم  تـا نوح درخواست، وحـی آمـد کـه    . بخواه از خداي تو که توبه مرا قبول کند یا نه! یا نوح: گفت] شیطان[«  

  .)ب36(»سجود کند
  »بگذارتا«به معنی» تا«
 .)ب228(»بکند تاکند مردن تا اگر وصیتی میبگو صدیقه را که تو امشب خواهی! یا اشعیا«  

  .)الف144(»بسازد که ما آن را خراب کنیم تا! خداي تعالی وحی کرد که یا موسی«  
 : شرطی» ي«
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، بر وي سنگ باریدي و اگر به فرمودمین حلیمم، وي را بزودي هالك کردمی و اگر به آسمان که م بودياگر نه آن «
  .)ب137(».، وي را فرو برديگفتمیزمین 

  .)ب143(»، ما دانستمانیبودياگر سحر «
 : استمرار» ي«

  .)الف204(»دید، ایشان را میخورديصخر مشربه آبگینه بیاورد صافی که چون آب «
  :مصدري» ي«
  .)الف195(»دادم ترا جوامرديو  خوبیملک و هم کمال عقل و  هم«   
  :تمنّا» ي«
  .)الف216(»که تراست بوديکاشکی مرا حال همچنان «  
  : کثرت» الف«
  .)الف169(»!و نیکا فرزندا که وي است! نیکا پدرا که تویی«  
 : نشانه فک اضافه» را«

  .)الف203(»عدد چند است راولیکن شما «
  :»براي«در معنی» را

  .)الف173(»سودي بدارد رادین تو وي «
 : »به«در معنی » را«

  .)ب230(»گفتنداسرائیل مییتیم بنی رااو «
 : »از«در معنی » را«

  .)الف150(»یاد کنم رامحمد آن کس است که از همه بیشتر او «
 : نقش نماي مفعول» را«

  .)ب245(»تیمار داشتم رامن او «
  :نشانه اختصاص» را«
  .)الف164(»مراستاین بر قد منست و این !  موسییا : گفت«   
 : »به سوي«در معنی » به«

  .)الف177(»گیردگوسفندش می آید، می بهوي گرگی را که « 
 : »از«در معنی » به«

  .)ب247(»شنوي؟این چه آوازست که می! عجوزه پرسید که یا عجوزه به« 
 ): ضمیرجدا به جاي پیوسته(آوردن ضمیرشخصی همسان

  .)ب142(»بیرون کند شماخواهد که شما را از زمین می «
 : فعل دعا

  .)ب191(»گردانادو ما را نیز مبارك  گردانادخدا ترا از وي برخوردار «
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  :مطابقت موصوف و صفت در جمع

  .)ب150(» گناهان صغایرمن بیامرزم ایشان را هر چه در آن روز و آن شب کرده باشد از «
  .)الف206(»تندداش رنگهاي عجایبایشان نیز «

  : فاصله افتادن پیشوند نفی از فعل
  .)الف156(»ترا که بدرمیا بدیشان؟ کردمنه نهیوحی آمد که من «

  : آوردن فعل در وجه مصدري
  .)ب165(»کردنخواهمترا قبض ! کرد خداي تعالی که یا موسیوحی«

  :آوردن همزه و شناسه به جاي فعل
 .)ب137(»وي را تا حجت برو بگیرمام و مهلت داده اممن از او مستغنی «

  .)الف138(»؛ می شنوم و می بینماممترسید که من با شما: گفت«
  : درکاربرد قیدي» بسیار«به معنی» سخت«استعمال واژه

  .)الف191(»دوست داشتند سختاو را نیز  اسرائیلبنی«
  : براي معرفه سازي اسم» این و آن«آوردن

  .)ب209(»قصر من ساخته دیوانست اینولیکن «
  .)الف132(»خشم وي ساکن شد آن«  

  : آوردن ضمیرجاندار براي مرجع غیرجاندار
  .)ب214(»اي هست دراز و عظیم و در وي آبهاي بسیار استوادي«

  : حذف فعل به قرینۀ لفطی
  .)ب212(»کنیزکان را جامه هاي غالمان پوشانید و غالمان را جامه هاي زنان«

  : تقدیم فعل
  .)الف213( »نزد سلیمان وزیر بلقیس درآمد«
  .)الف224(»استخوانت را سست کنم ارکان ترا و منزعج گردانم«

  : در آغاز جمله» و« آوردن
  .)الف216(»روزي سلیمان بر بساط خود در هوا می رفتو   -رضی اهللا عنه -وهب گوید« 

  :منهجدا آمدن بدل از مبدل
 .)الف169(»السلمصفوریه بنت موسی علیه بعد از آن مادرش بمرد،«  

 
  ویژگیهاي بالغی و ادبی

و کمتـر مجـالی بـراي مؤلـف و      کرده اسـت آن را به داستانی ادبی تبدیل  ،ساختار روایی متن کردیمگونه که یاد  همان
توان برخی از آرایه ادبی را با این حال نمی. کنندگري هاي سخن جوالنمترجم فراهم آورده است تا درآوردن انواع آرایه

در . هاي ادبی، صنعت تضمین و سپس تلمیح استترین و پربسامدترین آرایهاست که مهمطبیعی. دیده انگاشتدر آن نا
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هـاي بـارز   ، از مصـداق )ص(ها، به ویژه سخنان حضرت محمـد  این میان آیات قرآن، اقوال بزرگان و استناد مکرر بدان
  :کردره اشابالغی زیر توان به موارد ها میبه جز این آرایه. آنهاست

  :ایجاز حذف
 .)الف220(»رسیدند و بگرفتند و بیاوردند«  

  :کنایه
 .)ب179(»حق به دست تو بودمن بر تو ظلم کردم و «  

   .)الف204(»رو ترش کنندکه رو از سلیمان بگردانند و یا  زهره نداشتنددیوان «
  : تکرار

ارگرفـت صـد سـال و در سـینه وي     اهللا عنه روایت کند که جان در سـر آدم علیـه السـلم قر   جعفر صادق رضی«  
 .)الف14(» صدسال و در پشت و شکم وي صدسال و در رانهاش صدسال و در ساق و قدمهاش صدسال بماند

  : اغراق
  .)ب177(»هزار و پانصد من سالح او بود و درازي جالوت هشتاد گز بود و درازي داود ده گزبود«  

  : تشبیه
  .)الف206(»ز و آوازشان همچون رعدهاي دراها بود همچون نیزهایشان را چنگ«  
 .)الف206(»ایشان را گیسوان همچون زنجیرها بود«  

  )الف210(»بلقیس بر هر دري دختري از پریان نشانده بود هر یکی همچون آفتاب«  
  : تناسب

 .)الف206(»هر یکی به لونی و رنگی و سپید و زرد و سرخ و سبز و سیاه و ابلق«  
  

  عشی نجفی اهللا مرآیت کتابخانه نسخه
اي از آن نیز در همان جا به اهللا مرعشی نجفی آمده است و نسخهي آیتهاي خطی کتابخانهنام این اثر در فهرست نسخه

در . متن این نسخه با نسخه پاریس در محتـوا اخـتالف نـاچیزي دارد   . )5تصویر شماره ( شودنگهداري می 4459شماره
در هیچ جاي این نسخه بـه نـام متـرجم    . بن عبیداهللا کسایی اشاره شده است مقدمه به نام مؤلف عربی آن، یعنی محمد

و تـاریخ کتابـت   » داوود بـن احمـد  «در صفحه پایانی نام کاتب . اشاره نشده است» العرایسنفایس«فارسی و نیز عنوان 
  . استدرج گردیده. ق.هـ 707محرم  27جمعه 

  
  این نسخه هاي ویژگی

 تر از متن اصلی تحریر شـده و درشتها و گاه نام راویان در آن با شنگرف عناوین قصه. خط این اثر از نوع نسخ است
 سـطر کتابـت شـده   19حه و در هر صفحه صف  470فهرست مندرجات ندارد و در. جلد آن تیماج مشکی است و است
ـ   « تر است و اغلب قبل از آنها عبارتآیات قرآنی درشت. است بـا  » ذلک قولـه عزّوجـلّ  قوله تعالی، قـال اهللا تعـالی و ف

بنـدي و  صفحات این نسخه نیز همانند نسخه پاریس، رکابه ندارد و فاقد هرگونه تذهیب و حاشـیه . استشنگرف آمده
متن آن افتادگی کمی . شودهایی مشاهده میدر حاشیه برخی از صفحات آن توضیحات و یادداشت. تصویرنگاري است
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در مواردي جمالت متن و مترجم  .اثر نم و رطوبت درآن ناچیز است ر درجوه شدگیدارد و به نسبت خواناست پخش
الخطی ویژه است که گاه خواندن برخی آیات قرآن بدون اعراب و با رسم 10 .استکرده آیات قرآن  کریم را جابجا نقل 

 آمـده » مد«بدون » آ«هاي بیشتر حرف. پاریس دارد الخط این نسخه تشابه فراوانی با نسخهرسم. می کنداز آنها را مشکل 
 »ك« شـبیه حـرف  » گ«و » ج«شـبیه حـرف   » چ«اسـت و حـرف  کتابـت شـده  » ب«با یک نقطه و شبیه» پ«است؛ حرف

  :دیگر، تنها با قرینه معنوي و شناخت واژه ممکن استاست و تشخیص آنها از همتحریرشده
  .)ب141(»جا بماندند بشبنماز بکزارند نماز بیشین و دیکر و مغرب و عشا و ان بفرمود که جهار«

البتـه ایـن شاخصـه،    . استها، با دو نقطه زیر آن آمدهصورت صامت و چه مصوت، در پایان واژهه ، چه ب»ي«حرف 
 سبک زبانی و ادبـی ایـن اثـر مشـابه نسـخه     . کلی نیست و گاه این حرف بدون هیچ عالمت خاصی نگارش یافته است

  .پاریس است
اند از این میـان  االنبیاي کسایی معرفی نمودهفارسی قصص ي را نیز به عنوان ترجمههاي دیگرنویسان نسخهفهرست

  :توان به موارد ذیل اشاره نمودمی
  

  بایزید استانبول کتابخانه نسخه
 11 .استگردیده هاي ترکیه معرفیهاي خطی فارسی کتابخانهدر فهرست نسخه» االنبیاالعرایس و قصصنفایس«ین اثر با نام 

نام کاتب آن ذکر . شودنگهداري می B5275 عمومی بایزید شهر استانبول ترکیه به شماره خطی آن نیز در کتابخانه نسخه
 325تعـداد صـفحات آن   . اسـت و با خط نستعلیق نگارش یافتهاست شده دانسته. ق.هـ950تاریخ کتابت آن. استنشده

ب و سرلوحه آن نیز مذهب ، جلد آن تیماج مذه21.7×32.5کتاب اندازه . استسطر درج شده 18برگ و در هر صفحه 
آغاز کتاب شبیه به صفحات قرآن کریم، مزین و مـذهب   دو صفحه. استمزدوج طالیی مزّین شده متن با حاشیه. است
یناتورهـاي  است، نقاشی ماز نکات برجسته این نسخه که عالوه بر یک متن ادبی، آن را به اثري هنري بدل نموده. است

ها بسیار پررنـگ، شـفّاف و بـا    نقاشی. ستعدد 42این نقاشی ها تعداد . هاي برخی قصص استزیبا از وقایع و صحنه
هاي ناخوانا و نیز پخش شدگی مرکـب  در این نسخه، واژه. استرنگ بندي زیبا و بر روي کاغذي متفاوت ترسیم شده

رسد ترتیب برخی از آنها صفحات به نظر می رکابه با مشاهده. شودمی دهدر آن دی 12 اندك اغالط امالیی. شودنمی دیده
بسیار واضـح   شود اما متنمیکه آثار رطوبت در آن دیده با آن. اي چند از پایان کتاب افتاده استبه هم خورده و صفحه

یی و گاه بـا شـنگرف تحریـر    آیات و احادیث در آن به رنگ طال. هاي یکدست نگاشته شده استو خوانا و در حاشیه
پیشتر نیز یاد شـد کـه دربـاره ایـن شـخص و      . ذکرگردیده است» محمدبن الحسن الدیدورمی«نام مؤلف آن . استشده

   13 .زادگاه وي اطالعی در دست نیست
  

  توپقاپی سراي ترکیه کتابخانه موزه نسخه
. ق.هـ983تاریخ کتابت آن سال . شودترکیه نگهداري می ي توپقاپی سراي استانبول درموزه اصل این نسخه در کتابخانه

الحسـن الدیـدوزمی آمـده امـا     نام مؤلف آن محمدبن. استبه ثبت رسیدهTSMK B .250و به شماره است درج شده 
ثر بـا  این ا. فراهم آمده است 35×23.5 صفحه و اندازه 276مینیاتور زیبا و در 21این اثر نیز با . استکاتب آن ذکر نشده
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موجـود در   ي بایزیـد اسـتانبول و نسـخه   کتابخانـه  خطّ نستعلیق تحریر شده و محتویات آن نیز کامالً شـبیه بـه نسـخه   
 .ي مجلس شوراستکتابخانه

که نخست آن: االنبیاي کسایی نیستقصص ترجمهاخیر اثر  دوتوان گفت به احتمال قریب به یقین و با دالیل زیر می
عبـداهللا الکسـایی   انجامه آن به نـام محمـدبن   کتاب، چه در مقدمه و چه مؤخّره و حتی در صفحه در هیچ بخش از متن

 . استاي نشدهاشاره

 و از فقیهـی شـنیده  است بن عبداهللا، فراگرفته هاي کتاب خود را از پدر خویش، حسن که مؤلف، داستاندو دیگر آن
  :ه این امر اشاره دارددیدوزمی، خود در یکی از صفحات آغازین کتاب ب. است
العـالم الـواعظ   علیـه و سـماع از فقیـه اجـلّ    اهللابن عبداهللا رحمهما این کتاب برخط پدر خویش خواندیم الحسن«  

خطـی  نسـخه  (»...کردیم بقراة خویش و چندانکه اندرخورد بود، اندرین کتاب آوردیم 14 بن عبداهللابوالفوارس الحجاف
 .)الف8:استانبول

مصنّف پس از بیـان  . ذکر بسیار متفاوت استکه محتویات این کتاب در مقایسه با متن دو ترجمه پیشدلیل سوم آن 
  : استاست، آوردهکوتاهی به زبان عربی، متفاوت با آنچه در اثر کسایی آمده تحمیدیه

عـه گفـت یکـی از    الدیدورمی غفراهللا له و الوالدیه و االستادیه و مشایخ اهـل سـنته و الجما  الحسنقال محمدبن«  
   .)الف1(»دوستان ما، ما را سؤال کرد که کتاب فارسی تصنیف کردم به عون اهللا تعالی و به توفیقه

 مشـایخ آغـاز   سـخنان وي مطالب کتاب خود را با مضامینی همچون اصول دین و فضایل اعمـال و حکمـت و بیـان    
 در ادامـه . اسـت د به پاسخ آنها مبـادرت جسـته  دهد، خوسپس با طرح پرسشهایی که گاه رنگ و بوي کالمی مینموده، 

 دهد و از نور مصـطفی، قصـه  ادامه می» هاباب ابتداي آفریدن آفریده«ضمن یادکردي از بزرگان سلف، سخن خود را با 
. پـردازد رانـد و در ادامـه،  بـه بیـان داسـتان انبیـا مـی       عرش و کرسی،  فرشتگان، قلم و لوح، دوزخ و بهشت سخن می

پسران نوح، موسی بن میشا، یوشع  شیث، حام و است، نظیر قصههایی که در اثر کسایی آمدهبه برخی از قصهدیدوزمی 
ـ هاي ذوالکقصه اما. اي ندارداشاره)عج(بن نون، یوشافاس، یسع، اشعیا، حزقیل، خروج مهدي ل، ذوالقـرنین، اصـحاب   فْ

  .توان خواندرا در اثر او می) ع(حسن بن علیو ) ع(، علی)ص(کهف، بخت النصر و دانیال، عزیز، محمد
ن سـاختاري در اثـر کسـایی دیـده     چنـی  .آوردداستانها بخشهاي کوتاهی با عنوان لطیفـه و حکایـت مـی    دیدوزمی در میانه

از  گرچه. نمود توان مشاهدهاست اما در نثر آن آثار کهنگی را میگرفتهتحریر این نسخه در قرن دهم هجري صورت .شود نمی
دوم قـرن ششـم  صـورت گرفتـه      رسد نگارش آن نباید قبل از نیمهزمان حیات مؤلف اطالعی در دست نیست اما به نظر می

  :است آمده» ابیات فی معنی لن ترانی«ن ابیاتی است که ضمن داستان موسی با عنوا شاهد این احتمال .باشد
ــی  ــا کــی دوان ـــر کــــویی مـــرا ت ــه هـ   ب

  اول رهـــــی رابــــه رود انــــــداختن ز 
  وزان پــــس دیگـــــرم دادي غـــــــریبی
ــرد     ــب س ــاریکی ش ــه ت ــاهی ب ــس آنگ   پ
  وزان پـــس چـــون غریبـــان گـــرد عـــالم
  ایــا مــــوسی ســـخن  گســتاخ کـــردي   
ــد  ـــره  باشـ ــا آن زهــــ ــبانی را کجـ   شـ

  ز هـــر زهـــري  مـــرا تـــا کـــی چشـــانی  
ــ   ــر در دشمـ ــه بـ ــس آنگـ ــانیپـ   ـن نشـ

  بـــه مــــــزدوري شـــعیبم را شـــبانی   
ــانی    ــش نمـ ـــرا آتـ ـــر مــ   ز دورم  مــ
ــهرم دوانـــی  ـــدان شـ   از ایـــن شـــهرم بـ
  تـــــو آنـــی کـــــم شـــعیبم را شـــبانی 

  واســـطه او را بخـــوانیکـــه تـــــو  بـــی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1394 زمستان) 28پیاپی(، 4، شمارة هفتمسال   ، دورة جدید،ه و یکمسال پنجا  شناسی ادب فارسی، متن  /   16

 
ــینا     ــور س ـــوه ط ــه ک ــم ب ــس ه   وز آن پ
  چـــو گشـــتم مســـت گفـــتم  رب ارنـــی

  

ــانی    ـــلم چشـ ــت وصـــ ـــراب الفـ   شـ
ــن ترانــی      ــه مـــوسی ل ــواب آیــد ک   ج

  

در صورت صـحت   15 .توان یافتمی) .ق.هـ 537-627(طاربرخی از این ابیات را در غزلی از شیخ فریدالدین ع  
دوم قـرن ششـم    االنبیاي محمدبن حسن دیدوزمی را قبل از نیمهانتساب این ابیات به عطار، نباید زمان تصنیف قصص

ی به احتمال قریب به یقین اثـر دیـدوزم  . انداین کتاب را قرن پنجم دانسته نگارشزمان  16 که برخی، در حالی. دانست
فهرست نویسـانی   توان گفت که عقیدهبا این حال می. القصص و یا تحریر جدیدي از آن باشدتواند برداشتی از تاجمی

  17 .استاند، خطا بودهاالنبیاي کسایی دانستهفارسی قصص العرایس را ترجمهاالنبیاي دیدوزمی به نام نفایسکه قصص
  

  نتیجه
ي فارسی آن حاوي داستانهاي عامه پسند است که در اکثر سرزمین هاي اسـالمی  هاقصص االنبیاي کسایی و ترجمه -1

  . و اخیراً در مغرب زمین مورد توجه داستان پردازان و محققان واقع شده است
و آن هم بـه صـورت   ) بدون ذکر نام مترجم یا مترجمان( هاي این پژوهش، تنها دو ترجمه به فارسیبر اساس یافته -2

هاي ممتاز سـبکی و  ویژگی. انداین اثر موجود است و تا کنون  هیچ یک معرفی، تصحیح و چاپ نشدهخطی از  نسخه
  . نمایدآن را ضروري می هاي فارسی قصص االنبیاي کسایی، تحقیق و پژوهش بیشتر دربارهروایی ترجمه

نفـایس  «یی به فارسی بـا عنـوان   اثر کسا هاي این پژوهش گزارش فهرست نویسان را در باره ترجمهبر اساس یافته -3
» تـاج القصـص  «ي کتاب نفایس العرایس خود بازنوشته. توان قطعی دانستاز محمدبن حسن دیدوزمی، نمی» العرایس

  .است
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  9893صفحه آغازین نسحه خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران به شماره  تصویر: 1شکل 
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  صفحه نخست متن انگلیسیتصویر : 3شکل     مقدمه چاپی ایزنبرگ صفحه تصویر: 2شکل 
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  پاریس نخست ترجمه فارسی نسخه صفحه تصویر: 4شکل 
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  برگ نخست نسخه کتابخانه آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی تصویر: 5شکل 
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 هانوشتپی

»  Roberto Tottoli« اثر» Biblical Prophets in the Qur'an and Muslim Literature«یکی از این منابع کتاب -1
 Routledgeاز سـوي انتشـارات   » Michael Robertson« آن توسـط   یبه زبـان ایتالیـایی نوشـته شـده و ترجمـه انگلیسـ      

Chapman & Hall   صفحه منتشر شده است 227در  2009به سال انگلستان.  
 بـه زودي و اسـت  م یافتـه  انجاقاسمی موجود به دست دکترحامد نوروزي و دکترمسعود ترین نسخهتصحیح آن براساس قدیم -2

  .شودمیتوسط میراث مکتوب چاپ 
با  973ري در این مرکز به شمارهگنسخه دی. موجود است 1596نسخه عکسی این اثر در مرکز احیاي میراث اسالمی به شماره -3

  .مولف ابوالحسن محمد بن عبیداهللا بن محمد کسائی به ثبت رسیده است»  قصص االنبیاء«نام 
  . چاپ و منتشر شده استهلند در لیدن 1922از سوي انتشارات بریل به سال این کتاب  -4
تحقیـق و دراسـه طـاهر بـن سـالمه، انتشـارات        ،»بدء الخلق و قصص االنبیـاء «تر مراجعه کنید به مقدمه کتابشبراي اطالع بی -5

  1988دارالنقوش العربیه، تونس، 
  .دهدبرگ و حروف جهت آن را نشان می اعداد شماره. است خطی کتابحانه پاریس آمده ها از نسخهنمونه متن -6
هر چـه داراي طعـم و رنـگ    . پس صورت زمین غبارآلود و زشت شد. ست، دگرگون شدا آن جهان و هرچه در«: معنی ابیات -7

  .»واسفا بر رخسار زیبایش. قابیل برادرش، هابیل را کشت. بود، دگرگون شد و بشاشی و نشاط چهره زیبا کم شد
  .نیز به محمدبن عبداهللا کسایی نسبت داده شده است» عجایب الملکوت«کتاب دیگري به نام -8
 شدیک یا چند واژهی نخستین از رویه یک برگه که در گوشه پایین، سمت چپ از برگه پیشین ثبت میرکابه یا راده منظور از  -9

شـمار  ها، هنگام به هم ریختگی کتاب، بـه جـاي صـفحه   حههاي خطی فارسی و عربی، براي حفظ ترتیب صفدر  نسخه و معموالً
  .شده استاستفاده می

گونه نقل  را این) 36-37، الشعرا(»یأْتُوك بِکُلِّ سحارٍ علیمٍ قالُوا أَرجِه و أَخاه و ابعثْ فی الْمدائنِ حاشرینَ«عنوان نمونه آیۀه ب -10
   )الف246کتابخانه مرعشی، نسخه خطی. ك.ر(»یأْتُوك بِکُلِّ سحارٍ علیمٍ دائنِ حاشرینَفارجیهما و ابعثْ فی الْم«کرده است

پیشتر نیز یادشد که این اثر در فهرست ادگار بلوشه، ادبیات فارسی بر مبناي استوري، تاریخ نظم و نثر در ایـران، الذریعـه و    -11
  . کشف الظنون معرفی شده است

  بخت النسر سطبر، موصی،: نظیر -12
دیدوزم یا دیدورم نام شهر یا قریـه اي باشـد، کـم     اینکهصفت نسبی باشد، احتمال ) Dayduzami(اگر به فرض دیدوزمی -13

 .جستجوي نگارنده براي یافتن چنین نامی تاکنون به نتیجه نرسیده است. نیست

  .در باره این شخصیت اطالعی به دست نیامد -14
  824، غزل661انتشارات علمی و فرهنگی، ص: یح تقی تفضّلی، تهراندیوان عطار، تصح. ك.ر -15
  نفایس  ، ذیل کلمه 64، صفحه 1تاریخ نظم و نثر در ایران،  جلد .  ك.ر. آنها استاد سعید نفیسی است از جمله -16
  .داخته استبه این موضوع پر» هایی از قصص االنبیاي دیدوزمیناگفته«مفصلی با عنوان  نگارنده در مقاله -17
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