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 چکیده
ترين آثار عرفانی فارسی است  ششم، يکی از مهم ۀسدروزبهان بقلی، عارف بزرگ  ةنوشت عبهرالعاشقین

هانری ت به همّ 1337جايگاه شايانی دارد. اين کتاب در سال  نثر فارسیهای عرفانی و  از نگاه آموزهکه 

با وجود تصحیح ديگری به ص و پرغلط تصحیح و منتشر شد و ناق ةدو نسخ ةپايمعین، بر  محمّدکربن و 

بر بنیاد گران بوده و بیشتر کارهايی که پژوهش توجّهوربخش، تا امروز همین تصحیح موردنجواد کوشش 

که اين تصحیح در دهد  نشان می حاضرهمین تصحیح بوده است. پژوهش  ةه، بر پاياين کتاب انجام گرفت

تحلیلی و توصیفی و  ۀ، به شیومنظوربدينت و اعتبار آن چه اندازه است؟ ای است و صحّ چه پايه و مايه

که در   ای آن با نسخ تازه ةو با مقايس  ، اين تصحیح را بررسیدههای تصحیح خوب بر بنیاد بايستگی

ان، به مصحّحهای  کوشش ةايم که اين تصحیح با هم ، به اين نتیجه رسیدهاست ان نبودهمصحّحدسترس 

جا،  های نابه های بسیار، افزودگی افتادگی دستخوش ،های فراوان بدخوانی وصحیح های  نسخهنبود دلیل 

منابع  کردننذکرها،  تعلیقات و توضیحاتی برای حل دشواری فقداننیز است و وان و ... اهای فر کژخوانی

 ديگری است ايرادها و کمبودهای ، ازجملههای کارگشا نداشتن فهرست و اقوال و اشعار منقول در متن

 د.ساز از اين متن مهم را ضروری می ای که تصحیح علمی تازه
 

 .عبهرالعاشقین کربن، معین،روزبهان بقلی، تصحیح، نسخة خطّی،  :های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .1

شود که در ضرورت تصحیح علمی و  تر کسی از اهل دانش و بینش يافت میامروزه کم

 هربهاترين میراث فرهنگی متونی که گران ؛شته، ترديدی داشته باشدذانتقادی متون گ

ها وابسته است.  چیز بدانها، بیش از هرتاند و شناخت تاريخ و فرهنگ و ادب ملّ تملّ

در تحقیقات گوناگون تاريخی، فرهنگی و  یتنمهر گیری از  اين نیز روشن است که بهره

 ،تنها بدان تحقیقات اعتمادی نخواهد بودمتنی مغلوط و ناپیراسته باشد، نه ةاگر بر پاي ...

خواهد داشت درپیهای ناروای بسیاری نیز  که خطاهای گوناگون و پنداشت و برداشتبل

دهد تا هم  نشان می ضرورت تصحیح درست و علمی متون گذشته را بیشتر ،ها و همین

تحقیقات بعدی  به خطا ورود  راه هم و آيددستاعتمادی بهاز متن، صورت پیراسته و قابل

 بسته شود.

 مصحّحعلمی   توانايی و احاطة، جز از متن آمدن تصحیح خوب و شايستهبرای فراهم

از  های خوب و درست بودن نسخهدسترسهای درست تصحیح، در کارگیری شیوهو به

اندازه هم شايستگی داشته باشد، هر مصحّحهای  گرنه کوششتن نیز ضروری است، وم

متونی  ۀمحصول خوبی نخواهد داشت. و همین است راز نیاز به تصحیح دوباره و چندبار

 شده است. با اين توصیف، تصحیح دوبارۀان شايسته انجام مصحّحتر به دست که پیش

، ضرورتی دوچندان اند تغلیط شده ،ی تصحیحبه جا ان نااهلمصحّحمتونی که به دست 

 .يابدمی

 ةپاي، بر معین محمّدکربن و هانری  ،توانا مصحّحدو  دست به ترپیش که یآثار يکی از

 ،است و اشکاالت بسیار و گوناگونی بدان راه يافته ناقص و مغلوط تصحیح شده دو نسخة

 ست. نوشتة شیخ شطّاح، روزبهان بقلی شیرازی ا عبهرالعاشقین

ارترين ذترين و تأثیرگ ترين، مهم .ق( از بزرگـه 606-۵22روزبهان بقلی شیرازی )

ات همچنین شرح بر شطحیّو  واسطة کثرت وجد و جذباتعرفای قرن ششم است که به

است و او را سلطان عارفان، برهان  شهره  «شطّاح فارس»و  «شیخ شطّاح»به  ،عرفا

 اتیفتأل اين عارف بزرگ .(42: 13۸2)حسینی،  اند خوانده ابدال سرور و عاشقان قدوۀ عالمان،

گیرد؛ از  میرا دربر صوفیانه عرفان از کاملی یفط که است گذاشتهبرجای خود از بسیاری

  .(10 :1377 ،ارنست) فلسفة مابعدالطبیعه و شعر  خداشناسی، تا فقه اسالمی، تفسیر قرآن

شهرت بسیاری  ،دو قرن بعد از آندر زمان خود و يکی شگفتا که روزبهان هرچند 

که شايستة او و آثار چنان شود و آن ی و فراموشی میتوجّه کم دچار بیکم ،است داشته
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زبان  ،احتمال فراوانبه که گیرد نمیپژوهان قرار یق عرفانو تحق توجّهمورد  ،ستوامهم 

 است. یتوجّهیب اين اصلی داليل از يکی ،انتزاعی وی -استعاری بیان و پیچیده و ديرياب

 ماسینیونلويی 1913در  ،ها فراموشی پس از قرنرا کشف روزبهان   نخستین مرحلة

روزبهان  مقبرۀ کشف ،آن از پس .داد انجامحلّاج  الطواسینای دربارۀ کتاب  در رساله

 ،به کوشش ماسینیون 19۵3ای در شرح زندگی روزبهان در  مقاله  و ط ايوانفتوسّ

سپس هانری  .برداشته شدنددر شناخت و شناسايی روزبهان  که ی ديگری بودندها گام

و تصحیح آثار  اوگیر به تحقیق دربارۀ  ی و پیصورت جدّکربن به توصیة ماسینیون به

-بدين و (39 :137۸ ،بیات) پرداخت اتشرح شطحیّو  بهرالعاشقینعيعنی  ،فارسی وی

 های بعدی گشوده شد. راه برای پژوهش ترتیب،

عالوه بر رن ششم است که ق توجّهخور يکی از آثار عرفانی مهم و در ینعبهرالعاشق

روزبهان در تاريخ نثر  خاصّای که از نظر نثر شاعرانه و سبک  اه ويژهت و جايگاهمیّ

 ۀباردرصورت ويژه است که بهبه زبان فارسی  ها  نخستین کتابيکی از  ،فارسی دارد

 کند. تر میرا بیش آن تو اين ويژگی اهمیّ تاس  نوشته شدهپرستی  و جمال عشق صوفیانه

 ،آن آورد که طیّ میای روحانی به رشتة تحرير درواقعه روزبهان اين کتاب را به دنبال

 32در  ،و در پی آن است «مدَجمال قِ»که همان کند  ديدار میبا معشوق آسمانی خود 

مکاشفات  ند که طیّک بیان میدهد و  انی داد سخن میفصل در تشريح عشق انسانی و ربّ

 .شده استدر عالم باال به ديدار حق نائل  و سیر

 ی نسبتاًا مهبا مقدّمعین تصحیح و  محمّد وبار هانری کربن نخستین را مهم اين اثرِ

ايران  یانستیتو طتوسّ 19۵۸در سال  ،(به منابع موجود در زمان تصحیحنسبت)ل و کامل مفصّ

بهتر و دو نسخة  پاية برجواد نوربخش  1971ل سپس در سا ند.دکرو فرانسه منتشر 

اين تصحیح دوم برخی اشکاالت ه اينکبا  .داددستبه  ، تصحیح ديگری از آنتر کامل

ص تخصّاحاطه و و  علمی دلیل شهرتبه  د،کنرفع می تصحیح پیشین را دفع و

های تعلیقات و فهرست ، فقدانکافیمة کامل و چنین نداشتن مقدّهم  پیشین، نامصحّح

ها  بدل مندنبودن تصحیح و عدم ذکر نسخهانتقادی و روش ،تر از همه مهم و، کاربردی

در اکثر تحقیقات و مقاالت و  تقريباً ،نگرفت و تا به امروزقرار توجّهکامل، مورد صورت به

تصحیح يعنی  ،تصحیح نخست اين کتاب ،عبهرالعاشقینهای مربوط به روزبهان و  کتاب

 همینگفتار  اين در ما ،دلیل همین به گرفته است.استناد قرار و تفادهمعین مورداس -کربن

توصیفی بررسی  -تحلیلی ۀشیو به و تصحیحی های بايسته نگاه از را معین و کربن تصحیح
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ای است  در چه پايه و مايهايم به اين پرسش پاسخ دهیم که اين تصحیح  و کوشیده کرده

 ؟فته استهايی بدان راه يا و چه ايراد و اشکال

که برای رفع مشکالت متن آن چندين مقاله نوشته شده و  اتشطحیّ شرحخالف بر

جز دو تصحیح بهعبهرالعاشقین بارۀ در 1،است ای نیز از آن صورت گرفته تصحیح تازه

صورت مبهم آن  يا عبارات متن تصحیح راستای در یتالش ،شد بررسی که تا جايی ،مذکور

 صور خیال و سبک، زبان بارۀدريا  ؛شده آن نوشته بارۀکه در مقاالتی همة و است  نگرفته

در اين مقاالت نیز عبارات بسیاری از همین .  مفاهیم عرفانی آنبارۀ دريا  استآن 

شود يا گامی در راه اصالح  توجّها آنکه به ابهام يا نادرستی آنه است؛ بی تصحیح نقل شده

وهشی است که بدين مهم پرداخته و اين گفتار نخستین پژ ؛ لذاها برداشته شودآن

های  و اشکال ايراد و کند بررسی تصحیح های بايسته نگاه از را تصحیح اين تا است کوشیده

 2.نمايدآن را باز
 

  عبهرالعاشقینهای  نوشته ها و دست نسخه .2

 استفادۀهای مورد معین، برخاسته از نسخه -تصحیح کربنکه بسیاری از اشکاالت ازآنجا 

و در اين اند  هايی که آنان در دسترس نداشته ها به ياری نسخهوده و رفع آنان بمصحّح

و  پژوهان نسخه محقّقان، کوشش به گذرد، می آنان تصحیح از که قرن نیم از بیش

 معرفی کوتاهی اينجا در دارد جا هستند، ما دسترس در و اند شده شناسايی نگاران، فهرست

در  عبهرالعاشقیننسخة  عنوان با که هايی نسخه تمام ادامه در شود. دادهدستبه انهآ از

با ذکر اين نکته که بعضی از عناوين  ؛شود ذکر می ،اند ی ثبت شدههای نسخ خطّ فهرست

ترتیب تاريخ بهها  نسخهاينک آن  شده تصوير يا میکروفیلمی از نسخة ديگر است.ثبت

 د:آيدر جدول زير می کتابت و رمز حروف التین

(A)  و  1×20به قطع   ۸22االولی جمادی -.قـه ۸17اللّهی، تهران، شوال کتابخانة خانقاه نعمتنسخة

هجری شروع شده و پايان آن  ۸17الکاتب، کتابت آن شوال  محمّدبه خط اسعد بن احمد بن 

 عبهرالعاشقینکتاب  است که ای شامل چندين رساله اين نسخه مجموعه ؛است ۸22االولی جمادی

 ،بقلی شیرازی) است 27۸صفحه و شروع آن از صفحة  11۸نگاشته شده و شامل  آندر حاشیة 

 (7م  :13۸0

(B)  10٫۵× 1۸سطر و بدون تاريخ، به قطع  1۵هر ورق   رق،و 10۸؛ 19۵9نسخة اياصوفیه: شمارۀ ،

 تعلیق، صفحه محصور به دو مربع مستطیل.

(C)  اين نسخه که  برگ. 109تا و  بی  نستعلیق، ف به خط-374نسخة کتابخانة دانشگاه تهران به شمارۀ
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ان مصحّحها که اينک در دسترس ماست، تنها دو نسخه در دسترس  از اين نسخه

های بسیار دارد و  تصحیفات و افتادگی ،که هرچند کامل است (C)بوده است: نسخة 

ارم هچ که تنها سه (J)و ديگر نسخة  3است؛ بیشتر اشکاالت آن به تصحیح راه يافته

 است (B) تصوير نسخة (C)نسخة  و ربع نخست را ندارد. شودمیمتن را شامل  پايانی

 ايم. به همین دلیل به اصل نسخه ارجاع داده و

 

 

 

خانة  در واقع تصوير همان نسخة کتاب ،ها ثبت شده در فهرست میکروفیلم 1-141ف  ۀبا شمار

 است. B = اياصوفیه

(D)  222های  ، ورق133۵0غلوی قونیه، به شمارۀقويون اونسخة موزۀ عزّتb- 121b به خط نستعلیق ؛

 .997مورّخ رمضان الخراسانی،  محمّدين الدّ ابن زين محمّدحاجی ابن 

(E)  13۸9 متعلق به قرن )درايتی، ،12٫2نسخة متعلق به کتابخانه و مجموعة دکتر خاوری، شمارۀ: 

ای با کتاب  به خط نسخ. اين نسخه در مجموعه سطر، 19و هر صفحه شامل  16×1۵طع به ق .(423

 ۵3تا  16و از صفحة غايت االمکان به  16تا  1از صفحة  که محمود اشنوی گرد آمده االمکان غايت

 اختصاص يافته است. عبهرالعاشقینبه 

(F)  اين نسخه رسالة سوم از  .120۸به خط نستعلیق و مورّخ  2۸71٫3نسخة کتابخانة مجلس به شمارۀ

و هر صفحه  شود را شامل می ۸0تا  33است که از برگ  ين کبریالدّرسائل نجمای به نام  مجموعه

 است.سطر  20ای دار
(G)  به  برگ. 77دارای  1243االول جمادی ۸، مورّخ  4097نسخة کتابخانة دانشگاه تهران به شمارۀ

برگ، به  77؛ دارای 1343االول جمادی ۸خط شکستة نستعلیق عبداهلل بن حسن تفرشی، مورخ 

ولی به  ،ديده  های نسخه آسیب برگه .است 6×14سطر در قطع  12هر صفحه دارای  ،1۸×11قطع 

 است.  متن آسیبی وارد نشده

(H)  ای  اين نسخه در مجموعه .12۸6شعبان  13مورّخ  ،3971٫4نسخة کتابخانه و موزۀ ملک به شمارۀ

 ۸9رسالة سوم است که از برگ  عبهرالعاشقینسطری است.  16برگ  213شامل چهار رساله و 

 . است کتابت شده 12۸6شعبان 13ادامه دارد و در  204شود و تا  شروع می

(I) م1۸6۸/ق12۸6، مورخ 3971٫4 به شمارۀ نسخة کتابخانة مجلس. 

(J) ،ورق، هر صفحه  70 نستعلیق، ، به خط(۵× 11/2)سطح مکتوب  9٫4× 16٫1به قطع   نسخة غنی

هايی در حواشی دارد، مهر گذاری با جوهر قرمز، يادداشتکلمة فصل و نمرهبدون تاريخ؛ سطر،  14

 1144يخ نسخه قبل از تار ،به مهر مالکتوجّهاسخه در وسط صفحة آخر منقوش است، بن مالک

احتمال بسیار ، به(I)با اطالعاتی که معین از اين نسخه داده و تطابق آنها با نسخة مجلس است.

 .استهمین نسخه نیز نسخة مجلس 

(K)  فقط فصل  ل فلسفی ابن سینارسائای با نام  ، در مجموعه ۸9496کتابخانة مجلس به شمارۀ ثبت(

 دوم(.
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 معین -یافته به تصحیح کربناشکاالت و اشتباهات راه .3

 عبهرالعاشقینمتن مهم و دشوارخوانی چون  سازی و چاپ آماده ان درمصحّح گمان بی

 ۀاستفادهای مورد نوشته دست که روی نآاز همه، بااين اند؛ کرده بزرگ کاری و  برده بسیار رنج

تری که اينک  تر و درست های کامل نوشته به دست و است  آنان ناقص و مغلوط بوده

اند حق متنی  اند، نتوانسته کرده که هايی کوشش ةهم با اند، ، دسترسی نداشتهموجودند

از اشکاالت گوناگونی  پراند،  کاری که به دست دادهدرستی بگزارند و ناگزير چنین را به

روزبهان متنی  ۀبه دلیل ذهن و زبان پیچید ،دشواری متن که خودبر است که 

هايی که بر بنیاد اين تصحیح  و بر پژوهش اند دشوارخوان و ديرياب است، بسی افزوده

که تصحیحی  را االتهايی از اين اشک اند. اينک نمونه ، نیز اثر گذاشتهاست انجام گرفته

 آوريم: می مجزّا چند بخش، در است  را ضروری ساخته مهم متناين از   تازه

  ها به متن راه يافته؛ راه نقص نسخه يی که ازها افتادگی .1

 ؛حان افزوده شدهجايی که از سوی مصحّ های نابه زوده. اف2

 متن راه يافته؛ به  انمصحّح  خوانی کج. خطاهايی که از راه  3

 استفاده به متن راه يافته؛های مورد بودن نسخهخطاهايی که از راه مغلوط .4

 ها؛ مان نادرست عبارات و پاراگرافچیدو  جا نابهاری ذگ حرکت  و اریذگ عالمت .۵

 .کارگشاهای  و فهرست نبود تعلیقات روشنگر .6
 

 ها  نقص نسخه ناشی از های . افتادگی3-1

 دچارند، افتادگی عمدی يا سهوی وبیش بدانکم ها نوشته دست ةکه هم هايی آفت از يکی

مايل ) سازد معنی می دشوار يا بی ناقص، را متن که است سطر يا جمله يا واژه چند يا يک

ها را با  همین است که اين افتادگی مصحّحو يکی از کارهای اصلی ( 237: 1379 هروی،

 متن بررسی ند و در جای خود بیاورد.ها يا منابع نويسنده يا ... شناسايی ک بررسی نسخه

های بسیاری را در  ياب، افتادگی تازه های نوشت دست با آن ةمقايس و عبهرالعاشقین چاپی

ها  دهد. اين افتادگی متن چاپی ايشان نشان میان و در مصحّح ۀاستفادهای مورد نسخه

 و ساخته فمتنی دشوار و ديرياب است، در مواردی مضاعنیز دشواری متن را که خود 

های  نوشت ا با دستنه هايی که بسیاری از آ ؛ دشواریعبارت را ناممکن کرده است فهم گاه

 ها هايی از افتادگی نمونه در ادامهروند.  ها را ندارند، از میان می يابی که آن افتادگی تازه

 های ای و سپس افتادگی های يک يا چند واژه نخست افتادگی شوند:بدين شرح آورده می

 .عبارتی و سطری
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 ای های یک یا چندواژه افتادگی. 3-1-1

که همه به دلیل  است هايی از متن چاپی آمده عبارت ،ن نخستدر جدول زير در ستو

ها را  افتادگی ،پذيرند؛ در ستون دوم اند و معنی درستی نمی ديده و آسیبناقص  ،افتادگی

 ايم: ست و تصحیح تازه را آوردههای ديگر نشان داده و در ستون سوم عبارت در از نسخه
 
 

 تازه تصحیح ها افتادگی چاپی متن

 و تفريد و توحید معارف و مدارج به

 لباس و رفتم ازل عالم سوی تجريد

 (.4: 1366بقلی شیرازی، ) يافتم قدم

 :(B) جز به ها نسخه تمام

 .به را حق+  و رفتم

 تجريد و تفريد و توحید معارف و مدارج به

 قدم لباس به را حق و رفتم ازل عالم سوی

 .يافتم

 کرد می طلب قدم صانع حسن در عقل

 (.۵ همان:)

 :(B)جز به ها نسخه تمام

 .را قديم :قدم ،صنايع +حسن

 طلب را قديم صانع  صنايع، حسن در عقل

 .کرد می

 و حسن به که ديدم لعبتی جنّی

 داد می عشق در را جهانیان جمال

 (.6 همان:)

 :(B) زج به ها نسخه تمام

 .عشوه+  عشق در

 جمال و حسن به که ديدم لعبتی جنّی

 .داد می عشوه عشق در را جهانیان

 خمود انفاس صرصر از شهوات آتش و

 (.16 همان:) باشد يافته

 :(B) جز به ها نسخه تمام

 .پیری+  انفاس

 پیری، انفاسِ صرصر از شهوات آتش و

 .باشد يافته خمود

 در که دانیب تا خوان بر انبیا دفتر از

 (.11 همان:) نیست نظر اين عشق

 :(B) جز به ها نسخه تمام

 .خطر + نظر اين

 عشق در که بدانی تا خوان بر انبیا دفتر از

 .نیست خطر  نظر، اين

 چنگل به ربانی امرِ عشقِ قهرِ بازِ

 برد مشاهده جهان به محبت جذب

 .(1۸ همان:)

 :(B) جز به ها نسخه تمام

 .ار جان جانِ+  محبت

 جذب چنگل به ربانی امرِ عشقِ قهرِ بازِ

 .برد مشاهده جهان به را جان  جانِ محبت،

 که آمد جهان آن نشان جهان اين در

 در عدم راه از قدم عمیق بحر لجّة

 (.20 )همان: آمده میان

 :(B) جز به ها نسخه تمام

 .که بود+  قدم ٫ موج+  که

 موج که آمد جهان آن نشان جهان اين در

 در عدم راه از که بود قدم عمیق بحر لجّة

 .آمده میان

 و آيات و اخبار شواهد از تو فضیلت

 (.22 همان:)...  گرت. عقلیات

 :(B) جز به ها نسخه تمام

+  عقلیات ،عشق  + فضیلت

 .گفتم

 و آيات و اخبار شواهد از تو عشق فضیلت

 ... . گرت. گفتم عقلیات

 مَهلکة از عشق امتحانِ در تعفّف چون

 (.2۵ )همان: است طبیعت

 (:B) جز به ها نسخه تمام

 .به+  چون

 مَهلکة از عشق امتحانِ در تعفّف به چون

 .رست طبیعت

 که زيرا  ؛حق از صفات بدين معشوق

 روی به ازلی کوه از جاللی شمس

 (.2۵ )همان: آيد می بر خويش

 (:B) جز به ها نسخه تمام

 از ،«جان+ » معشوق از قبل

 .شد ممتن+  حق

 ممتن حق از صفات بدين معشوق جان

 به ازلی کوه از جاللی شمس که زيرا ؛ شد

 .آيد برمی خويش روی

 داد خبر التباسی مکاشفة حال از چون

 (.31 )همان: است محبّت کرد پیدا و

 (:B) جز به ها نسخه تمام

 .داعیة حسن که+  کرد پیدا

 و داد خبر التباسی مکاشفة حال از چون

 .است محبت داعیة  سن،ح که کرد پیدا

 نوری آن از که را چه هر و را که هر

 (.34 )همان: دادند

 (:B) جز به ها نسخه تمام

 .پرتويی+  نور

 .دادند پرتويی نور آن از را هرچه و را هرکه
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 های گسترده و چندسطری افتادگی. 3-1-2

ای و  جملهچند  های يک يا افتادگی بسیاری، ای، در موارد های يکی دو کلمه افتادگی جز

. به متن زده استو نقص و آسیب جدی  نیز به متن راه يافته سطریی يک يا چندحتّ

سطر  ای يکسان در دو آيد که گاه واژه روی پیش می ها بیشتر از اين گونه افتادگیاين

سطر  ای در نگاهش به جای کلمهخطای ديد کاتب با و  شود تکرار می ناپیاپیپیاپی يا 

افتد و نادانسته يک يا چند سطر را از قلم  میتر  سطر پائینن کلمه در اال، به هماب

 ها:؛ نمونهاندازد می

 :گفتم به زبان الل او را می و فتمگر پردۀ شرم بر  از روی زهد،»  پس از عبارت -
 

 رضیـــری و از عـــوهجر از ــبرت

 ستا هـبارگ و  رایــعرش و فرشت س

 

 یــــضرــــغاينات را ــک ةـــلجم 

 «ستا هـو کارگــرا چو ـــرينش تـآف

 (6 همان:)                                 

 از نسخه ،است های ديگر آمده نوشته دست ةدر هم که زير ها، سطرهای پیش از بیت

(B ):و در پی، از متن چاپی افتاده است 
 

 ورـــــه ز نــرشتـــزدت ســای اي»

 هـــو آدين دــــو عیـــــای زمان از ت
 

 ورــو حــو چـــو ای ز عکس رخ تو دي 

 هــــو آيینــــــن از رخ تـــو ای زمی
 

ناگاه به رعنايی بر من التفات کرد و گفت: آه توبه بشکستی و دَرِ صومعه در بستی، از 

بودم که سرماية  خانة ازل چون تو عروسی گُم کرده دل گفت: در پنهان سَرِ وَلَه اين خسته

تجلّی فعل باز  که از راه نه از راه تناسخ بل ،ويرانهد در اين ین و پیراية عالَمَین بوکونَ

  .(6: 1366)بقلی شیرازی،  «يافتم و گفتم

ويژه که پس از  در پیش و پس سطرهای افتاده، به« گفتم» ۀتکرار واژ ،به گمان بسیار

« گفتم»از  (B)ب کات به خطا چشم تا شده زمینه بیت شعر آمده، دو« گفتم»دو  هر

 ا نانوشته بماند.میان آنه سطرهایدوم بغلطد و « گفتم»نخست به 

ه دثان بحَ ۀبی مشاهد کلّ ۀاهل توحید که مشاهد ا بعضی از خواصّالّ»پس از عبارت  -

 ةهم که در زير عبارت ،(17همان: ) «.باشد غیب نادراتِ از آن و جان ايشان درآيد،

 و در پی، از متن چاپی افتاده است: (B) ةاز نسخ ،است های ديگر آمده نوشته دست

 .«، بلکهمذموم استطبع و اين عشق تا نپنداری که از نتیجة »

 ت وديگر را باز بینند. از غلبة اهلیّ د، بدان چشم يکمدنين عالم آا چون در» عبارت در -

یرازی، )بقلی ش «بینند ر بازيگد جان با جان يک قرابتکل و  عقلِ و تعريفِ تصفاء صف

های ديگر  نوشته دست ةکه در هماين عبارت  ،«بینند ر بازديگ کي»پیش از  (24: 1366
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در زجاجة قبّة صورت از »و در پی، از متن چاپی افتاده است:  (B) ة، از نسخاست آمده

 «.روزنة جان به چشمِ معارف در جان

عن و تعالی نه سبحا و بعد صفاتنا الخالقچون جمالش از آن جمال بود » در عبارت -

)بقلی شیرازی،  «د.حلول فی المکان و الحدثان، عاشق آن جمال آمالعن  مان ور الزّتغیّ

که در « و خُلقش از عین آن کمال بود حق با خَلق صفات و نورِ»عبارت   ،(29: 1366

و در پی، از متن چاپی افتاده است و به جای آن  (B) ة، از نسخاست ها آمده ديگرنسخه

 آمده است.« نا الخالقبعد صفات»

 که از اصلی برند و با معدنِ، حق شاهدانِ گزيدسن برحُ ،فطرت از بدايتِ» عبارتدر  -

.« زند المنتهی، شعشعه می المأوی، و شجرۀ طوبی، و سدر تو جنّ اعلی فردوس تجنّ

های  نوشته دستة که در هماين عبارت « فردوس اعلی»و « تاز جنّ»، میان (30همان: )

فردوس است و »و در پی، از متن چاپی افتاده است:  (B) ة، از نسخاست مدهديگر آ

در جمال او نور   که به لباس حسن مستحسن شد،اند، آن حسن آوردهاز کارخانة  )ع(آدم

 .«فردوس

از » :است در دو سطر متن اصلی که چنین بوده «فردوس»ۀ تکرار واژپیداست که 

ت فردوس جنّ آناصلی برند، که  و با معدنِ، حق د شاهدانِرنسن برگیحُ ،فطرت بدايتِ

ه به لباسِ حُسن مستحسن اند، آنک هکارخانة حسن آورد ست و آدم علیه السالم از )آن(ا

المنتهی، شعشعه  سدر و طوبی، شجرۀ و المأوی،  و اعلی فردوسِ نورِ او جمالِ در شد،

به فردوس  ،فردوس نخستبه جای  (B) ةتا چشم کاتب نسخ است زمینه شده، «.زند می

 وس از قلم بیفتد.دو ناخواسته عبارات میان دو فر بغلطددوم 

، پس از (32همان: )« رسید. جانش به حسن شاهد در قدم جمال چون»: در عبارت -

و  (B) ة، از نسخاست های ديگر آمده نوشته دست ةکه در هماين عبارت « حسن شاهد»

حالوتِ جمالِ حق در ، داد تجلّی شعاشق جانِ مر»در پی، از متن چاپی افتاده است: 

 «.شاهد حسن

: است در متن اصلی که چنین بوده« حسن شاهد»در اينجا نیز پیداست که تکرار 

حالوتِ جمالِ حق در ، تجلّی دادش عاشق جانِ مر حسن قدم در شاهدِ چون جمالِ»

خطای  ةزمین ،«.مدآ پديد رفصِ محبّتِ رؤيتِ محبّتش غلبة از رسید جانش به حسن شاهد

  .افتاده استاز قلم « شاهد حسن»عبارات میان دو  وشده ( B) ديد کاتب
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 انمصحّحجای  های نابه افزوده .3-2

 (][)الب قهايی در میان  يکی نیز افزودن واژه ،تصحیح های شناخته و شايع فنّ از شیوه

 :137۸هانبخش، ج)ه است ها افتاد نوشته دست ةاز هم ،مصحّحکه به يقینِ  هايی هواژ ؛است

 خود  میدان گمان به و کند دستی گشاده نبايد مصحّح گونه موارد، اين رد که پیداست .(62

ان مصحّحبنیاد،  اين بر نیاورد. روی قالب افزودن به نرسد، هموجّ يقینی به تا و دهد

 شدنيا کامل روشن و زدايی ابهام برای  اند و گاه از اين شیوه بهره گرفتهنیز  العاشقینعبهر

درنگ  و است ای نیامده نسخه هیچ در که اند افزوده متن به ابقلّ میان را هايی واژه عبارت،

بدون بخشی را در يک مورد نیز همچنین  ،ا نیازی نیستنهکه به آ دهد می در متن نشان

 ها: نمونه ؛اند ، به متن اضافه کردهابقلّدادن در قرار
   

 صحیح و جدیدمتن  نامصحّحافزودۀ  متن چاپی

بعد از صحبت محبوب و الفت با وی که 

 آتشِ رقتِحُ ةاز عالق است[] دم يک

 اره برهد و اين در جهانِامّ نفسِ شهوتِ

نزد شريعت چون بر احکام و امر  و عقول

 (1۵ :1366)بقلی شیرازی،  الهی نباشد

 

که از سوی « است»

 ان افزوده شدهمصحّح

ها  ، در ديگر نسخهاست

که  را ی عبارتنیست و معن

خود دشوار است، دشوارتر 

 کند. می

بعد از صحبت محبوب و الفت با 

 رقتِحُ ةدم از عالق وی که يک

رهد و ناره بامّ نفسِ شهوتِ آتشِ

نزد شريعت  و عقول اين در جهانِ

 .مر الهی نباشدواچون بر احکام و ا

[ فرمود صلوات محمّد]برای آن بود که 

يوسف را  له،اهلل و سالمه علیه و علی آ

شطر اُعْطی »که گفت[ ]علیه السالم 

 (.1۵)همان:  «الحسن

پیداست که با بودن فعل 

به  ،در آغاز عبارت« فرمود»

که از سوی « گفت»فعل 

 ان افزوده شدهمصحّح

 نیست.نیازی ، است

 ،D های نسخههمچنین در 

F، H که[ محمّد] جای به 

افزودۀ مصححان است 

 وجود دارد. « د ماسیّ»

سیّد ما فرمود ی آن بود که برا

صلوات اهلل و سالمه علیه و علی 

يوسف را علیه السالم که  آله،

 .«الحسنشطر اُعْطی »

 ،عشق چشمِه ديدن ب]را[  روحانیات

بصر و  نورِ حق است، و زيادتِ لةوسی

 شريعت گذرد بر احکامِ نچو، بصیرت

 (.1۵ )همان:

ان مصحّح ۀکه افزود« را»

ی ا در هیچ نسخه ،است

نیست و نیازی هم به 

 نیست. آنافزودن 

 ،عشق چشمِه ديدن ب اتروحانیّ

بصر  نورِ حق است، و زيادتِ لةوسی

شريعت  بر احکامِ نچو، و بصیرت

 گذرد.

 از زحمتِ آزاده انمرد جوانجان آن 

ه که از جان ب در آن دمانسانی  شهواتِ

 (.29 )همان: ا بودجان نگرستی مبرّ

ر د« مردان جوان»در « ان»

است   ای نیامده هیچ نسخه

که اشاره به پیامبر و ازآنجا

است و مفرد، نیازی بدان 

 نیست.

 از زحمتِ آزاده مردِ جوانجان آن 

که از  در آن دمانسانی  شهواتِ

 .ا بودجان نگرستی مبرّه جان ب
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آمده از ازل بديدند، بی اختیار  ونَ آن شاهدِ

)همان:  صفت رکوع کردند هکعب]او[  نزد

33.) 

« او»پیداست که نه تنها به 

معنی به نیازی نیست که 

عبارت نیز آسیب زده و 

تا  است شده ایزمینه

را « صفت کعبه»ان مصحّح

مرکب بگیرند و از معنی 

 دور شوند.

آمده از ازل بديدند، بی  ونَ آن شاهدِ

 رکوع کردند. صفت کعبة نزد اختیار

 

   انمصحّح  خوانی کجناشی از  خطاهای. 3-3

هاست و اين  نوشته يابی خطا به متون تصحیحی، بدخوانی دست راه اصلی های زمینه از

که متن  آسیبی ؛است مصحّح تیدقّکم يا ها نوشته دست ی، بدنويسیبدخطّ پیامد خود

به چشم  یبسیاری کلمات و عبارات موارد در مصون نمانده واز آن  عبهرالعاشقینچاپی 

های کتاب  نسخه ديگر نیز و مصحّحان استفادۀمورد یها نسخه از يکهیچ در که خورد می

 ها:؛ نمونهگمان بسیار پیامد لغزش و کژخوانی مصحّحان استنیست و به
 

 تصحیح و صحیح عبارت ها نسخه چاپی متن

 جدید

...  باشد را خلق رذال بهیمی اما

 از و نیست، هوا تأثیر از جز

 بدان تا باشد امّاره نفس مَیالن

 مذمومه شَهَواتِ جمهیّ تا ،فتد

 (.1۵ )همان: شود

 انداخته، معنی از را عبارت که «فتد بدان تا»

 که هاست نسخهتمامی   «فتنه برای» تصحیف

 .است درآمده شگفت ةگون اين به بدخوانی با

  (B ةنسخ12 برگة)

 باشد را خلق رذال بهیمی اما

 نیست، هوا تأثیر از جز آن...

 باشد امّاره نفس مَیالن آن و

 شَهَواتِ مهیّج تا ،فتنه برای

 .شود مذمومه

 ضعف که برسد حدّی به تا

 فطری شهوت عین که حیوانی

 )همان(. است

 ةهم در کرده، خراب را معنی که «ضعف»

 به بدخوانی راه از که است «صفت» ها نسخه

 .است شده تصحیف «ضعف»

 صفتِ برسد حدّی به تا

 شهوتِ عینِ که حیوانی

 .است فطری

 الفت و محبوب صحبت از بعد

 از[ است] دم يک که وی با

 نفسِ شهوتِ آتشِ حُرقتِ عالقة

  .)همان( برهد امّاره

 هاست نسخه ديگر «بنرهد» تصحیف «برهد»

 .دارد نیز تری درست معنی که

 و محبوب صحبت از بعد

 از دم يک که وی با الفت

 شهوتِ آتشِ حُرقتِ عالقة

 .بنرهد امّاره نفسِ

 و سبحانه یبار فعل جز عشق

 نیست اجسادی و نیست تعالی

 (.17 )همان:

 داده، تغییر را عبارت معنی که «اجسادی»

 که هاست نسخه ديگر «اختیاری» تصحیف

 بدخوانی با چاپی در و آمده نقطه بی( B)در

 .است شده «اجسادی»

 سبحانه باری فعل جز عشق

 اختیاری و نیست تعالی و

 .نیست
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 (Bنسخة  14 برگة)  

 محبّتِ که عشق نبعم چون

... آمد صفت را حق است، خاص

 (.21)همان: 

 با که است «صبغ» ها نسخه  همة در «منبع»

 .است شده تصحیف منبع» به بدخوانی

 محبّتِ که عشق صِبغ چون

 صفت را حق است، خاص

 ...آمد

 اشارت از کتمان حديثِ امّا

 تسويتِ( ص) عاشقان سیّد

 (2۵ )همان: است جان احتراقِ

 که است« تقويت» ها نسخه همه در «ويتتس»

 .شده تصحیف «تسويت» به بدخوانی با

 اشارت از کتمان حديثِ امّا

 تقويتِ( ص) عاشقان سیّد

 .است جان احتراقِ

 از عشق امتحانِ در تعفّف چون

)همان:  است طبیعت مَهلکة

2۵.) 

 خراب نیز را معنی که عبارت پايان «است»

 . است «رست» ها نسخه همه در کرده،

 امتحانِ در تعفّف به چون

 طبیعت مَهلکة از عشق

 .رست

 روی به که بنگر، وری ديده اگر

 آيد می بر چون چنین آن

 (.2۵ )همان:

، چین لعبت»ها  مابقی نسخه در «چنین»

 و افتادگی با( B) در نخست که است «چینی

 در حنین سپس و گشته «حنین» بدخوانی

  .است شده «چنین» چاپی

 (Bنسخة  2۸ةبرگ)  

 به که بنگر، وری ديده اگر

 چون چینی لعبت آن روی

 .آيد می بر

 با را روحم او وصال میدان در

 هاست مبارزت عشق چند

 (.26 )همان:

 با که است «جُند» ها نسخه  همة در «چند»

 .است شده «چند» چاپی خطای يا بدخوانی

 را روحم او وصال میدان در

 .هاست مبارزت عشق جُندِ با

 التباس همّت به يوسف، جمالِ

 خلیل «رَبِّی هَـذَا» راه از

 (.2۸ )همان: برداشت

 زده، آسیب را عبارت معنی که «همّت به»

 ةهم در که است «تهمت» تصحیف و بدخوانی

 .است آمده ديگر های نسخه

 التباس تهمتِ يوسف، جمالِ

...  خلیل« رَبِّی هَـذَا» راه از

 .برداشت

 

 

 و معجزات ار او او، حسنِ و

 نشانة تابش را خود آمد، آيات

 (.2۸ )همان: بود جمال

 تصحیف شگفت های نمونه از «تابش را خود»

 ديگر «آياتش در چون» آن درست و است

 در دقتی بی با( B) در نخست که ها، نسخه

 ةگون به میانین های فاصله حذف و گذاری نقطه

 همین سپس و شده بدنويسی «چودراياتش»

 «تابش را خود» چاپی در بدخوانی اب یبدنويس

 . است هشد

 و معجزات را او او، حسنِ و

 آياتش در چون آمد، آيات

 .بود حق جمالِ نشانة

 از آزاده مردان جوان آن جان

 آدم ذرّية انسانی شهواتِ زحمتِ

 نگرستی جان به جان از که

 (.29 )همان: بود مبرّا

 تصحیف زده، آسیب را معنی که« آدم ةذرّي»

 بدخوانی با که هاست نسخه ديگر «دم آن رد»

 «آدم ةذرّي»  چاپی در و «ادم دُرّ( »B) در

 .است شده

 از آزاده مردِ جوان آن جان

 آن در انسانی شهواتِ زحمتِ

 جان به جان از که دم

 .بود مبرّا نگرستی
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 برگزيد حُسن فطرت، بدايتِ از

 اصلی معدنِ با و حق، شاهدانِ

 (.30 )همان: برند

 زده، آسیب را عبارت معنی که «زيدبرگ»

 که است «برگیرند» تصحیف و بدخوانی حاصل

 .است آمده ها نسخه  در

 حُسن فطرت، بدايتِ از

 با و حق، شاهدانِ برگیرند

 .برند اصلی معدنِ

 حسنِ به عاشقان جان چون

 عاريت حسن اين در قِدم،

 (.31 )همان: کند می

 که است  «غارت» ها نسخه  همة در «عاريت»

 معنی و شده تصحیف «عاريت» به بدخوانی با

 .است زده آسیب را عبارت

 حسنِ به عاشقان جان چون

 غارت حسن اين در قِدم،

 .کند می

 و عقل زارِ مرغ شیرِ که يقینی

 افضل علیه فضل سارِ کوه سناد

 از التحیات، اکمل و الصلوات

 آمدی تازه چه هر عشق مادگیِ

  (.34 )همان:

 است  تصحیف کمیاب و شگفت های نمونه از

 به «نبینی» بدخوانی با عبارت يک در که

 به «تازگی» و 4«سناد» به «صیاد» ،«يقینی»

 سخت را عبارت و شده تحريف «مادگی»

 .است زده آسیب

 و عقل زارِ مرغ شیرِ که نبینی

 علیه فضل سارِ کوه صیادِ

 اکمل و الصلوات افضل

 عشق تازگیِ از حیات،التّ

 .آمدی تازه چه هر

 به عشق تأثیرِ از دل اِمتنانِ

 آيد پديد دل در معشوق روی

 (.41 )همان:

 ديگر در کرده، خراب را معنی که «امتنان»

 به( B) در نخست که است «افتنان» ها نسخه

  چاپی در «امتیان»  و شده تصحیف «امتیان»

 .است هشد «امتنان»

 به عشق تأثیرِ از دل اِفتنانِ

 يدپد دل در معشوق روی

 .آيد

 

  استفادهمورد مغلوطِهای  نسخه برآمده از . خطاهای3-4

 ۀاستفادهای مورد نسخه آنها خاستگاه که هست نیز بسیاری ایخطاه ،کتاب چاپی متن در

ه که اينک در دسترس است و باست های ديگری  نسخه دراختیارنداشتنو مصحّحان 

که را گونه خطاها  هايی از اين ونهتوان آن خطاها را تصحیح کرد. اينک نم ها میياری آن

 آوريم:، در جدول زير میاند به متن چاپی راه يافته (B) ةبیشتر از راه نسخ
 

 تازه تصحیح بدل نسخه چاپی متن

 بود چه نادره آن که بدانستم من

 شیرازی، بقلی) بود که آن و

1366: ۵.) 

 تصحیف چند کوتاه عبارت اين در

 است «نمندا» همه از بدتر داده، روی

 «بدانستم» به چاپی و( B) در که

 را عبارت معنی و شده دگرگون

 .است داده تغییر

 و بود نادِرَه چه خود آن که ندانم

 .بود که آن

نیز به صورت « آن نادره چه بود»

بر « آن خود چه  نادره بود»

 Bاساس مابقی نسخ به جز 

 تصحیح شد.

 در انسانی ديدۀ به»: گفت مرا

 در دل چشم. «گرن انسانی عالم

 لعبتی جنّی آمد، صورت چشم

 جمال و حسن به که ديدم

 عشوه عشق، در را جهانیان

 (.6 :همان) داد می

 چینی هم که( B) جز ها نسخه ةهم

 «چینی»: خواند توان می جنّی هم و

 از و است درست همین و است

 .است العاشقین عبهر های موتیف

 در انسانی ديدۀ به»: گفت مرا

 در دل چشم. «نگر انیانس عالم

 لعبتی چینی آمد، صورت چشم

 جمال و حسن به که ديدم

 عشوه عشق، در را جهانیان

 .داد می
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 و گشود سرا دلی خوش در

 (.۸: همان) ديد عشق غرچة

 مرا» ها نسخه ةهم در «گشود سرا»

 با( B) در نخست که است «ردکُ

 و شده« سراکنود» شگفتی بدخوانی

. «دگشو سرا» چاپی در سپس

               
 (6 برگة: B)نسخة 

 و کُرد مرا دلی خوش در

 .ديد عشق غرچة

 مگر شما راه در عشقم  :گفت

 (.همان)  خطاست؟

 دگرگون را سخن معنی که «مگر»

 در که است «و مکر» تصحیف کرده،

(B« )در و «مکر (A« )و شده «مگر 

 .است يافته راه چاپی به آنجا از

 و کرم شما راه در عشقم: گفت

 .خطاست

 که العشق، فی السائل ايها اعلم

 بدايتِ  است، مقدمات را عشق

 (.1۵: همان) است ارادت عشق

  نیز عبارت معنی با که «مقدمات»

 ها نسخه ديگر در خواند، نمی

 و( B)در نخست که است «مقامات»

 «مقدمات» به چاپی در سپس

 .است شده تبديل

 که العشق، فی السائل هاايّ اعلم

 بدايتِ  است، مقامات را قعش

 .است ارادت عشق

 نخست تعالی و سبحانه حق

 از پیش برگزيد را نیکوان

 – داد نیکويی گه آن و نیکويی،

 خلعتِ حق، از -محبّه اعده قد

 الحسن اعنی آمد، را خلق

 (.19: همان)

 قاعدۀ» تصحیف «محبه اعده قد»

  در که هاست نسخه ديگر «محبت

(B )شگفت ةگون ناي به بدخوانی با 

 يافته راه چاپی به آنجا از و درآمده

 .است

 نخست تعالی و سبحانه حق

 از پیش برگزيد را نیکوان

 داد، نیکويی گه آن و نیکويی،

 حق خلعتِ حق، از محبّت قاعدۀ

 .الحسن اعنی آمد،

 شیئی هیچ اسباب حقايقِ در

 وجدانِ و انسانی محبّت از عزيزتر

 (.همان) نیست روحانی محبّتِ

 «سببی» ها نسخه ديگر در «شیئی»

 به( B) در بدخوانی با که است

 به آنجا از و شده تصحیف «شیئی»

 .است يافته راه چاپی

 سببی هیچ اسباب حقايقِ در

 وجدانِ و انسانی محبّت از عزيزتر

 .نیست روحانی محبّتِ

 بماند، گر باشد عظیم غلطی لکن

 نفس خطاست خطوۀ نماند، ور

 شهوت شوق رد که را، امّاره

 (.17: همان) است  نهاده

 «سوق» ها نسخه ديگر در «شوق»

 در سپس و( B) در نخست که است

 معنی به و شده «شوق» چاپی

 .است زده آسیب عبارت

 بماند، گر باشد عظیم غلطی لکن

 نفس خطاست خطوۀ نماند، ور

 شهوت سُوق در که را، امّاره

 .است  نهاده

 نَخّاسِ و شوق عَبَراتِ بحرِ غوّاصِ

 مشاهدۀ اَشواقِ در عشق، عرايس

 مشارقِ انوارِ خورشیدِ و تجلّی

 (.23: همان) تَدَلّی

 که است «اسواق» تصحیف «اشواق»

 و است آمده ديگر های نسخه در

 نیز تصحیف اين. دارد بهتری معنی

 .است يافته راه چاپی به( B) از

 نَخّاسِ و شوق عَبَراتِ بحرِ غوّاصِ

 مشاهدۀ سواقِاَ در عشق، عرايس

 مشارقِ انوارِ خورشیدِ و تجلّی

 .تَدَلّی

 نعمت مَوْرِد، آن در شد باقی و

 اندر ،مکان و زمان لذّت و الوان

 از تصحیف سه کوتاه عبارت اين در

: است يافته راه چاپی به( B) راه

 نعمت مَوْرِد، آن در شد باقی و

 اندر ،ازمان و امکنه لذّت و اکوان
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 امکنه» ،«الوان» به« اکوان» تصحیف (.همان) گشت اسیر ذوق،

 ،«مکان و زمان» به« ازمان و

  .«اسیر» به «اسپری»

 .گشت اسپری ذوق، آن

 نیک نیک عشق، آتشِ به تا

 بنشیند عشق آتش تف ،بسوزد

 (.2۵: همان)

 ديگر های نسخه در «بسوزد»

 چاپی و( B) در که است «بنسوزد»

 .است شده تحريف

 نیک نیک عشق، آتشِ به تا

 عشق آتش تف ،بنسوزد

 .بننشیند

 خاک عالم، بدين آمد در چون

 تا پاشید، نیکوان اصالبِ در آنجا

 مشارق يوسفانِ امّهات، ارحامِ از

 در قدرت خانة پرگار از مغارب و

 (.31: همان) درآمدند جهان اين

 معنی که «آنجا خاک عالم، بدين»

 در زده، آسیب را عبارت

 خاک، عالمِ اين در»  ها نسخه ديگر 

 و( B) در که است« اتّحاد تخمِ

 شگفت ةگون بدين چاپی سپس

 .است شده تصحیف

 خاک، عالمِ اين در آمد در چون

 نیکوان اصالبِ در اتّحاد تخمِ

 امّهات، ارحامِ از تا پاشید،

 از مغارب و مشارق يوسفانِ

 جهان اين در قدرت خانة پرگار

 .درآمدند

 صبغِ تربیت، در را موضع آن

 او صفات، حلیة به و داد، درتق

 (.33: همان) بیاراست را

 «مصوغ» ها نسخه ةهم در «موضع»

 با و دارد بهتری معنی که است

 چاپی سپس و( B) در بدخوانی

 .است شده چنین

 صبغِ تربیت، در را مَصُوغ آن

 او صفات، حلیة به و داد، قدرت

 .بیاراست را

 قدرت آئینة و فطرت سمع در

 چشم به علیه اهلل صلوات آدم

 (.همان) ديد جانان نقش جان،

 معنی عبارت اين در که «سمع»

 «شمع» تصحیف ندارد، درستی

 «سمع( »B) در بدخوانی با که است

 يافته راه چاپی به آنجا از و شده

 .است

 قدرت آئینة و فطرت شمعِ در

 چشم به علیه اهلل صلوات آدم

 .ديد جانان نقش جان،

 ريحانی را عاشقان جهان اين در

 احد، جاللِ و جمال باغِ از است

 حسن ساية نور، آن به قرب در

 (.34: همان) است يزيد من بر

 است «مزيد» تصحیف« يزيد من»

 يافته راه چاپی به( B) راه از که

 ترکیب رواج خطا اين زمینة و است

 .ستا ديگر جاهای در ،«يزيد من»

  

 ريحانی را عاشقان جهان اين در

 احد، جاللِ و مالج باغِ از است

 حسن ساية نور، آن به قرب در

 .است مزيد بر

 جسم و تر لطیف وجود را که هر

 در تر، شريف جان و تر رقیق

 معدن نورانی جواهر از او هیکل

 (.همان) ظاهرتر

 از» تصحیف «نورانی جواهر از»

 ديگر های نسخه «آن نور او جوهر

 چاپی در سپس و( B) در که ستا

 . است شده تصحیف چنین

 جسم و تر لطیف وجود را که هر

 در تر، شريف جان و تر رقیق

 آن نورِ او جوهر از او هیکل

 .ظاهرتر معدن

 بر و ببوسیدی را  آن سرعتبه

 مباشرتِ بوسیدنش. نهادی چشم

 عشق شهوت از قديم فعلِ با روح

 خواستن نهادنش ديده بر آمد،

 (.همان) آمد قرب قربِ

 گردي «شهود» تصحیف «شهوت»

 راه چاپی به( B) از که هاست نسخه

 .است يافته

 بر و ببوسیدی را  آن سرعتبه

 مباشرتِ بوسیدنش. نهادی چشم

 عشق شهودِ از قديم فعلِ با روح

 خواستن نهادنش ديده بر آمد،

 .آمد قرب قربِ

 آيینة در که را مرغان کند بیان

 نورِ و عظمت صفاتِ به حق کَون

 ،«کون» از پس «چون» افتادگی جز

 مر» شگفت تصحیف «مرغان»

 در که را عاشقان مر کند بیان

 صفاتِ به حق چون کَون آيینة
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: نهما) کند تجلّی ذات عزّتِ

3۵.) 

 به بدخوانی راه از که است «عاشقان

(B )يافته راه چاپی به آنجا از و 

 .است

 تجلّی ذات عزّتِ نورِ و عظمت

 .کند

 استشهاد شد، محترق نیک چون

 حُبِّ غلبة آن و آيد، پديد

 (.41: همان) باشد محبوب

 «استهتار» تصحیف «استشهاد»

 در و «استتار» به( B) در که است

(C)و (H )تصحیف «استشهاد» به 

 يافته راه چاپی به آنها از و شده

 . است

 استهتار شد، محترق نیک چون

 حُبِّ غلبة آن و آيد، پديد

 .باشد محبوب

 

 ها و پاراگراف عبارات نامناسب و نادرست چیدمان و یرگذاحرکت  اری،ذگ عالمت .3-5

که  است اين پیراسته و آراسته خوبِ تصحیح های شايستگی و ها بايستگی از يکی

ای که ساختار متن بر هم نخورد و تصرّفی در صورت و معنای  ان بايد تا اندازهمصحّح»

برند تا کار قرائت و فهم گذاری امروزينه بهره ب بیانات نويسنده نشود، از نقطه و نشانه

ويژه اگر متن مانند به ،(۵۸: 137۸جهانبخش؛ ) «سازند. آسان خواننده بر را متن

ت در دقّ نیزخود متنی دشوارخوان باشد، ضرورت اين کار و خودیبه العاشقینعبهر

 العاشقینعبهرچیزی که در تصحیح  ؛يابد تی دوچندان میدرست آن، اهمیّ دادنانجام
جای  به ناکاربرد  موارد بسیاری با دران مصحّحو است ايد و شايد رعايت نشده که ب چنان

 عباراتجداسازی با يا کسرۀ اضافه و ...  ،ويرگول ،ويرايشی چون نقطه -عالئم نگارشی

صورت نثر در میان شعر و بهنشناختن يا  و گسستهازهمپیوسته و پیوستن عبارات همبه

 رای نمونه در عبارت زير:ب ؛اند چیدگی متن افزودهبر ابهام و پی ،عبارات آوردن

 «ستا   کام عشق از عشق خفته ه،نايافت ست وا  عشق نکته سخنِ، یيچند گو» :گفت -

بر  آن درستنادرست است و صورت « نايافته»ويرگول بعد از  ،(۸: 1366بقلی شیرازی، )

 و ،ستا  یا هعشق نکت سخنِ ؟ کهچند گوئی»گفت  :است ، اينها اساس مابقی نسخه

 «ت.سا  یا عشق از عشق خفتهکام  يافته نا

 زير: ةيا در نمون

 در صورتِ ،حقیقت مکان بود، و عینِ بی جانش صورتِ اءفصَ تچون نیک بديدم، صفا» -

جايی که گويمش که شهر خدای جای جان است و بود،  بی نشان -علیه السالم-آدم 

 ،شده صمشخّجملة  .(9و  ۸ همان:) «ديد عشق غرچة و گشود سرا دلی خوش در .جان ندارد

 عبارات یانر و ناقص در مصورت نثنشده و به توجّهکه بدان بیتی از حديقة سنايی است 

 صورتِجان،  در جانش وِفْصَ ءصفا بديدم، نیک چون» است: چنین آن صحیح صورت و آمده

 . بیتآدم علیه السالم بی نشان در صورتِ ،حقیقت مکان بود، و عینِ بی
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 جای ست و جان نداردا جان جایِ  ایذگويمش که شهر خ یای کج

 «مرا کُرد و غَرچَة عشق ديد. دلی در خوش 

 ناقص و مغلوط: عبارتاين يا 

 کن ناظرا بالحق قدرو  يع و فاطرافیها بد الی  تأمل بعین الحق، ان کنت ناظراً» -

در صورت نثر بهبر نقص،  افزونکه است  دو بیت زيرسه مصرع از  که( ۸همان: ) «قادر

 آمده است:
 تأمل بعین الحق، ان کنت ناظرا

 

 يع فاطرافیها بد الی  
 

 عط حظ النفس منها لها بهاتو ال 
 

 قادر و کن ناظرا بالحق قدر 
 

 

 های کارگشا یابی و فهرست نبود تعلیقات، منبع. 3-6

برای  ؛است مصحّحهای تصحیح خوب و علمی، تعلیقات و توضیحات  يکی از بايسته

تر،  درک و دريافت بهتر و آسان برایهای متن و ياری خواننده  گشايی دشواری گره

متنی دشوارخوان و ديرياب باشد و بسیاری از  ،عبهرالعاشقینويژه اگر متن مانند  به

عبارات آن گنگ و پیچیده و درک آن برای بسیاری از خوانندگان نیازمند چنان تعلیقات 

پژوهشی چشم  ةاين بايستاز  ،العاشقینعبهر انمصحّحهمه، اينباشد. بایحاتی و توض

 وجود داشتهها  يکی از نسخه حواشیهايی که در  افزودن حاشیهاند و تنها به  پوشیده

متن  پايانبه « ای ناشناس توضیحاتی از نويسنده»عنوان با  ها راآنو  ، بسنده کردهاست

 .اند نیاوردهورت کامل صبه ن حواشی را نیزهمی هرچند ؛اند افزوده

 دادن دست بهيعنی  است؛ «تخريج يا يابی مصدر» ،مدآکار و خوب تصحیح ديگر ةبايست

منابع و مآخذ و نشانی مطالب و اقوال و اشعاری که نويسنده از ديگران در کتاب خويش 

 گونه مطالب و اقوال و اشعارت گمارد و نشانی اينهمّ مصحّح. شايسته است آورده است

ويژه  به ،(6۸ :137۸جهانبخش؛ )بیاورد  وهشگرانژرا برای آگاهی و ياری خوانندگان و پ

تواند از  می مصحّحآيد و   میکاربهکه يافتن منابع و مآخذ برای بهبود تصحیح متن نیز اين

ويژه اگر از آن ها بهره گیرد، بهبهتر اقوال و اشعار منقول از آن آن منابع برای تصحیح

 العاشقینعبهران مصحّحاين بايسته را نیز  های خوبی در دسترس باشد. حمنابع تصحی

اند؛  ار منقول در کتاب کاری نکردهقوال و اشعنشانی و منابع ا يافتنرای ناديده گرفته و ب

سنايی   بیت از حديقة 31 ،است آمده العاشقینعبهردر بیت فارسی که  7۸برای نمونه از 

، است آمدهع از وی نیز در میان عبارتی به نثر اصريک م، بیت از ديوان اوست ششو 

 .است  داده نشدهکدام چکه نشانی هی آورده شده يک رباعی نیز از خیام يا باباافضل



 های تصحیح معین( از نگاه بایسته -)کربن عبهرالعاشقینح بررسی تصحی /58

کارگشا  های گوناگونِ های تصحیح خوب و علمی، افزودن فهرست از ديگر بايسته

 است؛ شگران از متنويژه پژوه تر خوانندگان و به مندی بهتر و بیشتر و آسان برای بهره

اشعار فارسی، امثال،   عربی، اشعار بزرگان، اقوال احاديث، آيات، فهرستهايی مانند  فهرست

، ها و ...( ها، کتاب )اشخاص، جایها  فلسفی و ... ، نام و عرفانی و کنايات، اصطالحات علمی

ان مصحّحه، از اين هم کارآمدی تصحیح کمک کند که به تواندمی ... و ترکیبات واژگان،

« فهرست آيات و احاديث و اقوال بزرگان و اشعار عربی»دو فهرست کلی با عنوان تنها به 

 آنان روزگار اند که هرچند نسبت به بسنده کرده« ها و لغات و اصطالحات فهرست نام»و 

افزايی امروزين بسنده نیست و کتاب به  های فهرست ستودنی است، از نگاه شیوه کاری

 تری نیازمند است. بیشتر و جزئیهای  فهرست
 

 نتیجه .4

عشق صوفیانه  ۀباردر ها کتاب نخستین از يکی شیرازی، بقلی روزبهان ةنوشت عبهرالعاشقین

نثر  نیزاز نظر میراث عرفانی و که است  از آثار برجستة قرن ششم وبه زبان فارسی 

 گیری از زبهان و بهرهرو ۀپیچید زبان و ذهن دلیل به کتاب اين جايگاه بلندی دارد. فارسی

ترين آثار منثور زبان  ترين و ديرياب عبارات استعاری و انتزاعی بسیار، يکی از پیچیده

ويژه تصحیح کربن  به ،های اين کتاب آشکار شد که تصحیح ،چه گذشتآن. از فارسی است

اين اثر برجسته  ةشايست ،رویهیچ، بهنامصحّحهای ستودنی  تالش ةو معین، با هم

 دسترسدر استفاده و بودن نسخ موردو به دلیل پیچیدگی متن، ناقص و مغلوط نیست

گاه  های بسیارِ افتادگی ی چونگوناگونهای از ايراد پر، تر های بهتر و درست نبودن نسخه

 استفادهطاهای بسیار نسخ موردخو های فراوان  جا، کژخوانی به های نا چندسطری، افزوده

ا به نه های فراوان که برخی از آ اشکالاين اند.  یز راه يافتهشده ن که به متن تصحیح است

نبود  وسو؛  ، از يکاست اند، نیز راه يافته هايی که بر بنیاد اين متن انجام گرفته هشوپژ

 مآخذ و ندادن منابعدست، بهمتنهای  زدايی دشواری ابهامتعلیقات و توضیحات برای 

های تصحیح  ناگون کارگشا که همه از بايستههای گو نبود فهرست متن، اشعار و اقوال

آشکارا نشان ای از اين متن مهم را  تصحیح تازهضرورت از سوی ديگر، اند،  خوب و علمی

 که است دست آمدههای بسیار بهتری از اين متن به  هامروزه نسخکه اينويژه ، بهدده می

ين متن مهم را به گونة و اتوان بسیاری از خطاهای يادشده را اصالح  ها میی آنبه يار

 . تصحیح کردتری  شايسته
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  نوشت پی
ربن از شرح چند نکته در تصحیح هانری ک»رای نمونه، هاشم بناپور در يادداشتی با عنوان ب .1

 یاسیق حتصحی»ای با عنوان  رضا اکرمی در مقالهمحمّدسودا و علی آتشمحمّد، (13۸۸) «اتشطحیّ

ای با عنوان  و مريم حسینی و الهام راستاد در مقاله (1391) «اتیّاز عبارات دشوار شرح شطح یبرخ

بسیاری از اشکاالت  (1392) «آن ۀدوبار حیو ضرورت تصح اتیّشرح شطح خطّی یهانسخه یبررس»

اند و الهام راستاد به راهنمايی تقی پورنامداريان رسالة دکتری  ر شدهات را متذکّتصحیح شرح شطحیّ

 و انسانی علوم پژوهشگاه در (1392) بقلی روزبهان شطحیات شرح دمجد تصحیحبا عنوان را خود 

 است.  رساندهانجامفرهنگی به مطالعات

زودی منتشر در قالب رسالة دکتری است که به عبهرالعاشقین. اين مقاله بخشی از تصحیحی جديد از 2

يگری نیز از اين اثر در العی که از طريق داور محترم مقاله حاصل شد، تصحیح دخواهد شد و طبق اطّ

  است. دانشگاه اصفهان صورت گرفته 
ف کسی که از با کمال تأسّ»خطايی است: ، نسخة پُربنا به نوشتة خود هانری کربن نسخة اياصوفیه .3

است. ...  ديده نوشته چه را میدانسته و لذا آن را خوب نمیبرداری کرده، زبان فارسی اين کتاب نسخه

اند که امالی  ررات، باعث شدهها و تکرار مکّ برداری مرتکب شده، غفلت ن نسخهخطاهای فاحشی که ضم

 .(1۵6: 13۸6) «وهلة اول ساده نیست نامفهوم گرددکه خود در  فارسی روزبهان

اند حدس مناسبی  ن نتوانستهامصحّحبدون نقطه بوده و « ادصیّ»ن امصحّح ۀاستفاد. در نسخة مورد4

بقلی ) اند تصحیح کرده« سناد به معنی کرگدن»جعفر شهیدی به  داشته باشند و بنا به پیشنهاد

 .(34 ص پاورقی: 1366شیرازی، 
 

 منابع 
 .مرکز ،تهران ،مجدالدين کیوانی ةترجم ،روزبهان بقلی ،(1377) ارنست، کارل

 ،تهرانچاپ سوم،  ،معین محمّدهانری کربن و  تصحیح ،العاشقینعبهر، (1366) بقلی شیرازی، روزبهان

 چهری.منو
 يلدا قلم. ،تهران ،تصحیح جواد نوربخش ،العاشقینعبهر ،(13۸0)                                  

 ف.374، ش  تهراندانشگاه ، خطّی، نسخة العاشقینعبهر،                                   
 .4097ن، ش تهرادانشگاه ، خطّی، نسخة العاشقینعبهر ،                                  

، شورای اسالمی مجلسو مرکز اسناد  ، موزهکتابخانه، خطّی، نسخة العاشقینعبهر،                                     

 .2۸71/3ش 
 . 3971/4ملک، ش کتابخانه و موزۀ ملی ، خطّی، نسخة العاشقینعبهر،                                   

 .133۵به شمارۀ  ، موزۀ عزت کیونغلوی قونیهخطّی، نسخة العاشقینعبهر،                                   
و مرکز اسناد  ، موزهنسخة خطّی، کتابخانه، رسائل فلسفی ابن سینا، العاشقینعبهر،                                       

 .۸9496بايگانی  ۀ، به شمار142۸0ش مجلس شورای اسالمی، 



 های تصحیح معین( از نگاه بایسته -)کربن عبهرالعاشقینح بررسی تصحی /60

 137۸ وريمرداد و شهر ،نيکتاب ماه د «بهاننگاهی به چهار رساله از روز» ،(137۸) حسین محمّدبیات، 

 .41-39   ،23-22 ش

 .کتوبممیراث  ،تهران، راهنمای تصحیح متون ،(137۸) جوياجهانبخش، 

 و 4۸ ، سال سیزدهم و چهاردهم، شعلوم انسانی ،«از غزنه تا شیراز» ،(13۸3) مريم سیده  حسینی،

 .60- 41دانشگاه الزهرا،، 13۸3و بهار 13۸2ن زمستا، 49

 مرکز اسناد و موزه ،کتابخانه ،تهران، )دنا( ايران های نوشت دست ۀفهرستوار ،(13۸9) مصطفی درايتی،
 .مجلس

 اخوان خراسانی. ،تهران ،علی اخوانمحمّدة ترجم ،نرگس عاشقان ،(13۸6) کربن، هانری

کتابخانه،  ان،تهر، یخط یها نسخه یانتقاد حیو تصح یدازپر نسخه خيتار ،(1379) نجیب  مايل هروی،

 .اسالمی شورای مجلس اسناد مرکز و موزه


