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دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کاشان

تقی پورنامداریان
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سید محمّدفرید راستگوفر
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
(از ص  41تا )60
تاريخ دريافت مقاله ،1396/6/20 :تاريخ پذيرش مقاله1396/12/23 :

چکیده
عبهرالعاشقین نوشتة روزبهان بقلی ،عارف بزرگ سدۀ ششم ،يکی از مهمترين آثار عرفانی فارسی است
که از نگاه آموزههای عرفانی و نثر فارسی جايگاه شايانی دارد .اين کتاب در سال  1337به همّت هانری
کربن و محمّد معین ،بر پاية دو نسخة ناقص و پرغلط تصحیح و منتشر شد و با وجود تصحیح ديگری به
کوشش جواد نوربخش ،تا امروز همین تصحیح موردتوجّه پژوهشگران بوده و بیشتر کارهايی که بر بنیاد
اين کتاب انجام گرفته ،بر پاية همین تصحیح بوده است .پژوهش حاضر نشان میدهد که اين تصحیح در
چه پايه و مايهای است و صحّت و اعتبار آن چه اندازه است؟ بدينمنظور ،به شیوۀ تحلیلی و توصیفی و
بر بنیاد بايستگیهای تصحیح خوب ،اين تصحیح را بررسیده و با مقايسة آن با نسخ تازهای که در
دسترس مصحّحان نبوده است ،به اين نتیجه رسیدهايم که اين تصحیح با همة کوششهای مصحّحان ،به
دلیل نبود نسخههای صحیح و بدخوانیهای فراوان ،دستخوش افتادگیهای بسیار ،افزودگیهای نابهجا،
کژخوانیهای فراوان و  ...است و نیز فقدان تعلیقات و توضیحاتی برای حل دشواریها ،ذکرنکردن منابع
اقوال و اشعار منقول در متن و نداشتن فهرستهای کارگشا ،ازجمله ايرادها و کمبودهای ديگری است
که تصحیح علمی تازهای از اين متن مهم را ضروری میسازد.

واژههای کلیدی :تصحیح ،نسخة خطّی ،روزبهان بقلی ،کربن ،معین ،عبهرالعاشقین.
* .رايانامة نويسندۀ مسئول:

rastgoo@kashanu.ac.ir
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 .1مقدّمه
امروزه کمتر کسی از اهل دانش و بینش يافت میشود که در ضرورت تصحیح علمی و
انتقادی متون گذشته ،ترديدی داشته باشد؛ متونی که گرانبهاترين میراث فرهنگی هر
ملّتاند و شناخت تاريخ و فرهنگ و ادب ملّتها ،بیش از هرچیز بدانها وابسته است.
اين نیز روشن است که بهرهگیری از هر متنی در تحقیقات گوناگون تاريخی ،فرهنگی و
 ...اگر بر پاية متنی مغلوط و ناپیراسته باشد ،نهتنها بدان تحقیقات اعتمادی نخواهد بود،
بلکه خطاهای گوناگون و پنداشت و برداشتهای ناروای بسیاری نیز درپیخواهد داشت
و همینها ،ضرورت تصحیح درست و علمی متون گذشته را بیشتر نشان میدهد تا هم
از متن ،صورت پیراسته و قابلاعتمادی بهدستآيد و هم راه ورود خطا به تحقیقات بعدی
بسته شود.
برای فراهمآمدن تصحیح خوب و شايسته از متن ،جز توانايی و احاطة علمی مصحّح
و بهکارگیری شیوههای درست تصحیح ،دردسترسبودن نسخههای خوب و درست از
متن نیز ضروری است ،وگرنه کوششهای مصحّح هراندازه هم شايستگی داشته باشد،
محصول خوبی نخواهد داشت .و همین است راز نیاز به تصحیح دوباره و چندبارۀ متونی
که پیشتر به دست مصحّحان شايسته انجام شده است .با اين توصیف ،تصحیح دوبارۀ
متونی که به دست مصحّحان نااهل به جای تصحیح ،تغلیط شدهاند ،ضرورتی دوچندان
میيابد.
يکی از آثاری که پیشتر به دست دو مصحّح توانا ،هانری کربن و محمّد معین ،بر پاية
دو نسخة ناقص و مغلوط تصحیح شده و اشکاالت بسیار و گوناگونی بدان راه يافته است،
عبهرالعاشقین نوشتة شیخ شطّاح ،روزبهان بقلی شیرازی است.
روزبهان بقلی شیرازی ( 606-۵22هـ.ق) از بزرگترين ،مهمترين و تأثیرگذارترين
عرفای قرن ششم است که بهواسطة کثرت وجد و جذبات و همچنین شرح بر شطحیّات
عرفا ،به «شیخ شطّاح» و «شطّاح فارس» شهره است و او را سلطان عارفان ،برهان
عالمان ،قدوۀ عاشقان و سرور ابدال خواندهاند (حسینی .)42 :13۸2 ،اين عارف بزرگ تألیفات
بسیاری از خود برجایگذاشته است که طیف کاملی از عرفان صوفیانه را دربرمیگیرد؛ از
تفسیر قرآن تا فقه اسالمی ،خداشناسی ،فلسفة مابعدالطبیعه و شعر (ارنست.)10 :1377 ،
شگفتا که روزبهان هرچند در زمان خود و يکی دو قرن بعد از آن ،شهرت بسیاری
داشته است ،کمکم دچار بیتوجّهی و فراموشی میشود و آنچنانکه شايستة او و آثار
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مهم اوست ،مورد توجّه و تحقیق عرفانپژوهان قرارنمیگیرد که بهاحتمال فراوان ،زبان
ديرياب و پیچیده و بیان استعاری -انتزاعی وی ،يکی از داليل اصلی اين بیتوجّهی است.
نخستین مرحلة کشف روزبهان را پس از قرنها فراموشی ،در  1913لويیماسینیون
در رسالهای دربارۀ کتاب الطواسین حلّاج انجام داد .پس از آن ،کشف مقبرۀ روزبهان
توسّط ايوانف و مقالهای در شرح زندگی روزبهان در  19۵3به کوشش ماسینیون،
گامهای ديگری بودند که در شناخت و شناسايی روزبهان برداشته شدند .سپس هانری
کربن به توصیة ماسینیون بهصورت جدّی و پیگیر به تحقیق دربارۀ او و تصحیح آثار
فارسی وی ،يعنی عبهرالعاشقین و شرح شطحیّات پرداخت (بیات )39 :137۸ ،و بدين-
ترتیب ،راه برای پژوهشهای بعدی گشوده شد.
عبهرالعاشقین يکی از آثار عرفانی مهم و درخور توجّه قرن ششم است که عالوه بر
اهمیّت و جايگاه ويژهای که از نظر نثر شاعرانه و سبک خاصّ روزبهان در تاريخ نثر
فارسی دارد ،يکی از نخستین کتابها به زبان فارسی است که بهصورت ويژه دربارۀ
عشق صوفیانه و جمالپرستی نوشته شده است و اين ويژگی اهمیّت آنرا بیشتر میکند.
روزبهان اين کتاب را به دنبال واقعهای روحانی به رشتة تحرير درمیآورد که طیّ آن،
با معشوق آسمانی خود ديدار میکند که همان «جمال قِدَم» است و در پی آن ،در 32
فصل در تشريح عشق انسانی و ربّانی داد سخن میدهد و بیان میکند که طیّ مکاشفات
و سیر در عالم باال به ديدار حق نائل شده است.
اين اثرِ مهم را نخستینبار هانری کربن و محمّد معین تصحیح و با مقدّمهای نسبتاً
مفصّل و کامل (نسبتبه منابع موجود در زمان تصحیح) ،در سال  19۵۸توسّط انستیتوی ايران
و فرانسه منتشر کردند .سپس در سال  1971جواد نوربخش بر پاية دو نسخة بهتر و
کاملتر ،تصحیح ديگری از آن بهدستداد .با اينکه اين تصحیح دوم برخی اشکاالت
تصحیح پیشین را دفع و رفع میکند ،به دلیل شهرت علمی و احاطه و تخصّص
مصحّحان پیشین ،همچنین نداشتن مقدّمة کامل و کافی ،فقدان تعلیقات و فهرستهای
کاربردی ،و مهمتر از همه ،انتقادی و روشمندنبودن تصحیح و عدم ذکر نسخهبدلها
بهصورت کامل ،موردتوجّه قرارنگرفت و تا به امروز ،تقريباً در اکثر تحقیقات و مقاالت و
کتابهای مربوط به روزبهان و عبهرالعاشقین ،تصحیح نخست اين کتاب ،يعنی تصحیح
کربن -معین مورداستفاده و استناد قرارگرفته است .به همین دلیل ،ما در اين گفتار همین
تصحیح کربن و معین را از نگاه بايستههای تصحیحی و به شیوۀ تحلیلی -توصیفی بررسی
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کرده و کوشیدهايم به اين پرسش پاسخ دهیم که اين تصحیح در چه پايه و مايهای است
و چه ايراد و اشکالهايی بدان راه يافته است؟
برخالف شرح شطحیّات که برای رفع مشکالت متن آن چندين مقاله نوشته شده و
تصحیح تازهای نیز از آن صورت گرفته است 1،دربارۀ عبهرالعاشقین بهجز دو تصحیح
مذکور ،تا جايی که بررسی شد ،تالشی در راستای تصحیح متن يا عبارات مبهم آن صورت
نگرفته است و همة مقاالتی که دربارۀ آن نوشته شده؛ يا دربارۀ سبک ،زبان و صور خیال
آن است يا دربارۀ مفاهیم عرفانی آن .در اين مقاالت نیز عبارات بسیاری از همین
تصحیح نقل شده است؛ بیآنکه به ابهام يا نادرستی آنها توجّه شود يا گامی در راه اصالح
آنها برداشته شود؛ لذا اين گفتار نخستین پژوهشی است که بدين مهم پرداخته و
کوشیده است تا اين تصحیح را از نگاه بايستههای تصحیح بررسی کند و ايراد و اشکالهای
2
آن را بازنمايد.

 .2نسخهها و دستنوشتههای عبهرالعاشقین
ازآنجاکه بسیاری از اشکاالت تصحیح کربن -معین ،برخاسته از نسخههای مورداستفادۀ
مصحّحان بوده و رفع آنها به ياری نسخههايی که آنان در دسترس نداشتهاند و در اين
بیش از نیمقرن که از تصحیح آنان میگذرد ،به کوشش محقّقان ،نسخهپژوهان و
فهرستنگاران ،شناسايی شدهاند و در دسترس ما هستند ،جا دارد در اينجا معرفی کوتاهی
از آنها بهدستداده شود .در ادامه تمام نسخههايی که با عنوان نسخة عبهرالعاشقین در
فهرستهای نسخ خطّی ثبت شدهاند ،ذکر میشود؛ با ذکر اين نکته که بعضی از عناوين
ثبتشده تصوير يا میکروفیلمی از نسخة ديگر است .اينک آن نسخهها بهترتیب تاريخ
کتابت و رمز حروف التین در جدول زير میآيد:
() A

نسخة کتابخانة خانقاه نعمتاللّهی ،تهران ،شوال  ۸17هـ.ق -جمادیاالولی  ۸22به قطع  1×20و
به خط اسعد بن احمد بن محمّد الکاتب ،کتابت آن شوال  ۸17هجری شروع شده و پايان آن
جمادیاالولی  ۸22است؛ اين نسخه مجموعهای شامل چندين رساله است که کتاب عبهرالعاشقین
در حاشیة آن نگاشته شده و شامل  11۸صفحه و شروع آن از صفحة  27۸است (بقلی شیرازی،
 :13۸0م )7

()B

نسخة اياصوفیه :شمارۀ 19۵9؛  10۸ورق ،هر ورق  1۵سطر و بدون تاريخ ،به قطع ،10٫۵ ×1۸
تعلیق ،صفحه محصور به دو مربع مستطیل.

()C

نسخة کتابخانة دانشگاه تهران به شمارۀ -374ف به خط نستعلیق ،بیتا و  109برگ .اين نسخه که
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با شمارۀ ف  1-141در فهرست میکروفیلمها ثبت شده ،در واقع تصوير همان نسخة کتابخانة
اياصوفیه=  Bاست.
() D

نسخة موزۀ عزّت قويون اوغلوی قونیه ،به شمارۀ ،133۵0ورقهای 222b- 121b؛ به خط نستعلیق
حاجی ابن محمّد ابن زينالدّين محمّد الخراسانی ،مورّخ رمضان .997

()E

نسخة متعلق به کتابخانه و مجموعة دکتر خاوری ،شمارۀ  ،12٫2متعلق به قرن (درايتی:13۸9 ،
 .)423به قطع  16×1۵و هر صفحه شامل  19سطر ،به خط نسخ .اين نسخه در مجموعهای با کتاب
غايت االمکان محمود اشنوی گرد آمده که از صفحة  1تا  16به غايت االمکان و از صفحة  16تا ۵3
به عبهرالعاشقین اختصاص يافته است.

()F

نسخة کتابخانة مجلس به شمارۀ  2۸71٫3به خط نستعلیق و مورّخ  .120۸اين نسخه رسالة سوم از
مجموعهای به نام رسائل نجمالدّين کبری است که از برگ  33تا  ۸0را شامل میشود و هر صفحه
دارای  20سطر است.

() G

نسخة کتابخانة دانشگاه تهران به شمارۀ  ، 4097مورّخ  ۸جمادیاالول  1243دارای  77برگ .به
خط شکستة نستعلیق عبداهلل بن حسن تفرشی ،مورخ  ۸جمادیاالول 1343؛ دارای  77برگ ،به
قطع  ،1۸×11هر صفحه دارای  12سطر در قطع  6×14است .برگههای نسخه آسیب ديده ،ولی به
متن آسیبی وارد نشده است.

() H

نسخة کتابخانه و موزۀ ملک به شمارۀ  ،3971٫4مورّخ  13شعبان  .12۸6اين نسخه در مجموعهای
شامل چهار رساله و  213برگ  16سطری است .عبهرالعاشقین رسالة سوم است که از برگ ۸9
شروع میشود و تا  204ادامه دارد و در 13شعبان  12۸6کتابت شده است.

()I

نسخة کتابخانة مجلس به شمارۀ  ،3971٫4مورخ 12۸6ق1۸6۸/م.

()J

نسخة غنی ،به قطع ( 9٫4 ×16٫1سطح مکتوب  ،)۵ ×2/11به خط نستعلیق 70،ورق ،هر صفحه
 14سطر ،بدون تاريخ؛ کلمة فصل و نمرهگذاری با جوهر قرمز ،يادداشتهايی در حواشی دارد ،مهر
مالک نسخه در وسط صفحة آخر منقوش است ،باتوجّهبه مهر مالک ،تاريخ نسخه قبل از 1144
است .با اطالعاتی که معین از اين نسخه داده و تطابق آنها با نسخة مجلس( ،)Iبهاحتمال بسیار
نسخة مجلس نیز همین نسخه است.

() K

کتابخانة مجلس به شمارۀ ثبت  ، ۸9496در مجموعهای با نام رسائل فلسفی ابن سینا (فقط فصل
دوم).

از اين نسخهها که اينک در دسترس ماست ،تنها دو نسخه در دسترس مصحّحان
بوده است :نسخة ( )Cکه هرچند کامل است ،تصحیفات و افتادگیهای بسیار دارد و
بیشتر اشکاالت آن به تصحیح راه يافته است؛ 3و ديگر نسخة ( )Jکه تنها سهچهارم
پايانی متن را شامل میشود و ربع نخست را ندارد .نسخة ( )Cتصوير نسخة ( )Bاست
و به همین دلیل به اصل نسخه ارجاع دادهايم.
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 .3اشکاالت و اشتباهات راهیافته به تصحیح کربن -معین

بیگمان مصحّحان در آمادهسازی و چاپ متن مهم و دشوارخوانی چون عبهرالعاشقین
رنج بسیار برده و کاری بزرگ کردهاند؛ بااينهمه ،ازآنروی که دستنوشتههای مورداستفادۀ
آنان ناقص و مغلوط بوده است و به دستنوشتههای کاملتر و درستتری که اينک
موجودند ،دسترسی نداشتهاند ،با همة کوششهايی که کردهاند ،نتوانستهاند حق متنی
چنین را بهدرستی بگزارند و ناگزير کاری که به دست دادهاند ،پر از اشکاالت گوناگونی
است که بر دشواری متن که خود ،به دلیل ذهن و زبان پیچیدۀ روزبهان متنی
دشوارخوان و ديرياب است ،بسی افزودهاند و بر پژوهشهايی که بر بنیاد اين تصحیح
انجام گرفته است ،نیز اثر گذاشتهاند .اينک نمونههايی از اين اشکاالت را که تصحیحی
تازه از اين متن مهم را ضروری ساخته است ،در چند بخش مجزّا میآوريم:
 .1افتادگیهايی که از راه نقص نسخهها به متن راه يافته؛
 .2افزودههای نابهجايی که از سوی مصحّحان افزوده شده؛
 . 3خطاهايی که از راه کجخوانی مصحّحان به متن راه يافته؛
 .4خطاهايی که از راه مغلوطبودن نسخههای مورداستفاده به متن راه يافته؛
 .۵عالمتگذاری و حرکتگذاری نابهجا و چیدمان نادرست عبارات و پاراگرافها؛
 .6نبود تعلیقات روشنگر و فهرستهای کارگشا.
 .1-3افتادگیهای ناشی از نقص نسخهها

يکی از آفتهايی که همة دستنوشتهها کموبیش بدان دچارند ،افتادگی عمدی يا سهوی
يک يا چند واژه يا جمله يا سطر است که متن را ناقص ،دشوار يا بیمعنی میسازد (مايل
هروی )237 :1379 ،و يکی از کارهای اصلی مصحّح همین است که اين افتادگیها را با
بررسی نسخهها يا منابع نويسنده يا  ...شناسايی کند و در جای خود بیاورد .بررسی متن
چاپی عبهرالعاشقین و مقايسة آن با دستنوشتهای تازهياب ،افتادگیهای بسیاری را در
نسخههای مورداستفادۀ مصحّحان و در متن چاپی ايشان نشان میدهد .اين افتادگیها
دشواری متن را که خود نیز متنی دشوار و ديرياب است ،در مواردی مضاعف ساخته و
گاه فهم عبارت را ناممکن کرده است؛ دشواریهايی که بسیاری از آنها با دستنوشتهای
تازهيابی که آن افتادگیها را ندارند ،از میان میروند .در ادامه نمونههايی از افتادگیها
بدين شرح آورده میشوند :نخست افتادگیهای يک يا چند واژهای و سپس افتادگیهای
عبارتی و سطری.
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 .1-1-3افتادگیهای یک یا چندواژهای

در جدول زير در ستون نخست ،عبارتهايی از متن چاپی آمده است که همه به دلیل
افتادگی ،ناقص و آسیبديدهاند و معنی درستی نمیپذيرند؛ در ستون دوم ،افتادگیها را
از نسخههای ديگر نشان داده و در ستون سوم عبارت درست و تصحیح تازه را آوردهايم:
متن چاپی

افتادگیها

تصحیح تازه

به مدارج و معارف توحید و تفريد و
تجريد سوی عالم ازل رفتم و لباس
قدم يافتم (بقلی شیرازی.)4 :1366 ،

تمام نسخهها به جز (:)B
رفتم و  +حق را به.

به مدارج و معارف توحید و تفريد و تجريد
سوی عالم ازل رفتم و حق را به لباس قدم
يافتم.

عقل در حسن صانع قدم طلب میکرد
(همان.)۵ :

تمام نسخهها به جز(:)B
حسن +صنايع ،قدم :قديم را.

عقل در حسن صنايع ،صانع قديم را طلب
میکرد.

جنّی لعبتی ديدم که به حسن و
جمال جهانیان را در عشق میداد
(همان.)6 :

تمام نسخهها به جز (:)B
در عشق  +عشوه.

جنّی لعبتی ديدم که به حسن و جمال
جهانیان را در عشق عشوه میداد.

و آتش شهوات از صرصر انفاس خمود
يافته باشد (همان.)16 :

تمام نسخهها به جز (:)B
انفاس  +پیری.

و آتش شهوات از صرصر انفاسِ پیری،
خمود يافته باشد.

از دفتر انبیا برخوان تا بدانی که در
عشق اين نظر نیست (همان.)11 :

تمام نسخهها به جز (:)B
اين نظر +خطر.

از دفتر انبیا برخوان تا بدانی که در عشق
اين نظر ،خطر نیست.

بازِ قهرِ عشقِ امرِ ربانی به چنگل
جذب محبت به جهان مشاهده برد
(همان.)1۸ :

تمام نسخهها به جز (:)B
محبت  +جانِ جان را.

بازِ قهرِ عشقِ امرِ ربانی به چنگل جذب
محبت ،جانِ جان را به جهان مشاهده برد.

در اين جهان نشان آن جهان آمد که
لجّة بحر عمیق قدم از راه عدم در
میان آمده (همان.)20 :

تمام نسخهها به جز (:)B

در اين جهان نشان آن جهان آمد که موج
لجّة بحر عمیق قدم بود که از راه عدم در
میان آمده.

که  +موج  ٫قدم  +بود که.

فضیلت تو از شواهد اخبار و آيات و
عقلیات .گرت ( ...همان.)22 :

تمام نسخهها به جز (:)B
فضیلت  +عشق ،عقلیات +
گفتم.

فضیلت عشق تو از شواهد اخبار و آيات و
عقلیات گفتم .گرت . ...

چون تعفّف در امتحانِ عشق از مَهلکة
طبیعت است (همان.)2۵ :

تمام نسخهها به جز (:)B
چون  +به.

چون به تعفّف در امتحانِ عشق از مَهلکة
طبیعت رست.

معشوق بدين صفات از حق؛ زيرا که
شمس جاللی از کوه ازلی به روی
خويش بر میآيد (همان.)2۵ :

تمام نسخهها به جز (:)B

قبل از معشوق « +جان» ،از
حق  +ممتن شد.

جان معشوق بدين صفات از حق ممتن
شد؛ زيرا که شمس جاللی از کوه ازلی به
روی خويش برمیآيد.

چون از حال مکاشفة التباسی خبر داد
و پیدا کرد محبّت است (همان.)31 :

تمام نسخهها به جز (:)B
پیدا کرد  +که حسن داعیة.

چون از حال مکاشفة التباسی خبر داد و
پیدا کرد که حسن ،داعیة محبت است.

هرکه را و هرچه را که از آن نوری
دادند (همان.)34 :

تمام نسخهها به جز (:)B
نور  +پرتويی.

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

جز افتادگیهای يکی دو کلمهای ،در موارد بسیاری ،افتادگیهای يک يا چند جملهای و
حتّی يک يا چندسطری نیز به متن راه يافته و نقص و آسیب جدی به متن زده است.
اينگونه افتادگیها بیشتر از اينروی پیش میآيد که گاه واژهای يکسان در دو سطر
پیاپی يا ناپیاپی تکرار میشود و کاتب با خطای ديد نگاهش به جای کلمهای در سطر
باال ،به همان کلمه در سطر پائینتر می افتد و نادانسته يک يا چند سطر را از قلم
میاندازد؛ نمونهها:
 پس از عبارت «از روی زهد ،پردۀ شرم برگرفتم و به زبان الل او را میگفتم:برتــر از جوهـــری و از عـــرضی
عرش و فرشت ســرای و بارگـه است

جملـــة کــاينات را غــــرضــــی
آفـرينش تـــو را چــو کارگـه است»
(همان)6 :

پیش از بیتها ،سطرهای زير که در همة دستنوشتههای ديگر آمده است ،از نسخه
( )Bو در پی ،از متن چاپی افتاده است:
«ای ايــزدت ســـرشتــه ز نـــــور
ای زمان از تـــــو عیــــد و آدينـــه

و ای ز عکس رخ تو ديـــو چــو حــور
و ای زمیـــن از رخ تــــــو آيینــــه

ناگاه به رعنايی بر من التفات کرد و گفت :آه توبه بشکستی و دَرِ صومعه در بستی ،از
سَرِ وَلَه اين خستهدل گفت :در پنهانخانة ازل چون تو عروسی گُم کردهبودم که سرماية
کونَین و پیراية عالَمَین بود در اين ويرانه ،نه از راه تناسخ بلکه از راه تجلّی فعل باز
يافتم و گفتم» (بقلی شیرازی.)6 :1366 ،
به گمان بسیار ،تکرار واژۀ «گفتم» در پیش و پس سطرهای افتاده ،بهويژه که پس از
هر دو «گفتم» دو بیت شعر آمده ،زمینه شده تا به خطا چشم کاتب ( )Bاز «گفتم»
نخست به «گفتم» دوم بغلطد و سطرهای میان آنها نانوشته بماند.
 پس از عبارت «الّا بعضی از خواصّ اهل توحید که مشاهدۀ کلّ بی مشاهدۀ حَدثان بهجان ايشان درآيد ،و آن از نادراتِ غیب باشد( ».همان ،)17 :عبارت زير که در همة
دستنوشتههای ديگر آمده است ،از نسخة ( )Bو در پی ،از متن چاپی افتاده است:
«و اين عشق تا نپنداری که از نتیجة طبع مذموم است ،بلکه».
 در عبارت «چون در اين عالم آمدند ،بدان چشم يکديگر را باز بینند .از غلبة اهلیّت وصفاء صفت و تعريفِ عقلِ کل و قرابت جان با جان يکديگر باز بینند» (بقلی شیرازی،
 )24 :1366پیش از «يکديگر باز بینند» ،اين عبارت که در همة دستنوشتههای ديگر
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آمده است ،از نسخة ( )Bو در پی ،از متن چاپی افتاده است« :در زجاجة قبّة صورت از
روزنة جان به چشمِ معارف در جان».
 در عبارت «چون جمالش از آن جمال بود و بعد صفاتنا الخالق سبحانه و تعالی عنتغیّر الزّمان و عن الحلول فی المکان و الحدثان ،عاشق آن جمال آمد( ».بقلی شیرازی،
 ،)29 :1366عبارت «و نورِ صفات با خَلق و خُلقش از عین آن کمال بود حق» که در
ديگرنسخهها آمده است ،از نسخة ( )Bو در پی ،از متن چاپی افتاده است و به جای آن
«بعد صفاتنا الخالق» آمده است.
 در عبارت «از بدايتِ فطرت ،حُسن برگزيد شاهدانِ حق ،و با معدنِ اصلی برند که ازجنّت فردوس اعلی و جنّت المأوی ،و شجرۀ طوبی ،و سدر المنتهی ،شعشعه میزند».
(همان ،)30 :میان «از جنّت» و «فردوس اعلی» اين عبارت که در همة دستنوشتههای
ديگر آمده است ،از نسخة ( )Bو در پی ،از متن چاپی افتاده است« :فردوس است و
آدم(ع) از کارخانة حسن آوردهاند ،آنکه به لباس حسن مستحسن شد ،در جمال او نور
فردوس».
پیداست که تکرار واژۀ «فردوس» در دو سطر متن اصلی که چنین بوده است« :از
بدايتِ فطرت ،حُسن برگیرند شاهدانِ حق ،و با معدنِ اصلی برند ،که آن جنّت فردوس
است و آدم علیه السالم از (آن) کارخانة حسن آوردهاند ،آنکه به لباسِ حُسن مستحسن
شد ،در جمالِ او نورِ فردوسِ اعلی و

المأوی ،و شجرۀ طوبی ،و سدر المنتهی ،شعشعه

میزند ،».زمینه شده است تا چشم کاتب نسخة ( )Bبه جای فردوس نخست ،به فردوس
دوم بغلطد و ناخواسته عبارات میان دو فردوس از قلم بیفتد.
 در عبارت« :چون جمال قدم در شاهد حسن به جانش رسید( ».همان ،)32 :پس از«شاهد حسن» اين عبارت که در همة دستنوشتههای ديگر آمده است ،از نسخة ( )Bو
در پی ،از متن چاپی افتاده است« :مر جانِ عاشقش تجلّی داد ،حالوتِ جمالِ حق در
شاهد حسن».
در اينجا نیز پیداست که تکرار «شاهد حسن» در متن اصلی که چنین بوده است:
«چون جمالِ قدم در شاهدِ حسن مر جانِ عاشقش تجلّی داد ،حالوتِ جمالِ حق در
شاهد حسن به جانش رسید از غلبة محبّتش رؤيتِ محبّتِ صِرف پديد آمد ،».زمینة خطای
ديد کاتب ( )Bشده و عبارات میان دو «شاهد حسن» از قلم افتاده است.
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 .2-3افزودههای نابهجای مصحّحان

از شیوههای شناخته و شايع فنّ تصحیح ،يکی نیز افزودن واژههايی در میان قالب ([])
است؛ واژههايی که به يقینِ مصحّح ،از همة دستنوشتهها افتاده است (جهانبخش:137۸ ،
 .)62پیداست که در اينگونه موارد ،مصحّح نبايد گشادهدستی کند و به گمان خود میدان
دهد و تا به يقینی موجّه نرسد ،به افزودن قالب روی نیاورد .بر اين بنیاد ،مصحّحان
عبهرالعاشقین نیز گاه از اين شیوه بهره گرفتهاند و برای ابهامزدايی و روشن يا کاملشدن
عبارت ،واژههايی را میان قلّاب به متن افزودهاند که در هیچ نسخهای نیامده است و درنگ
در متن نشان میدهد که به آنها نیازی نیست ،همچنین در يک مورد نیز بخشی را بدون
قراردادن در قلّاب ،به متن اضافه کردهاند؛ نمونهها:
متن چاپی

افزودۀ مصحّحان

متن صحیح و جدید

بعد از صحبت محبوب و الفت با وی که
يکدم [است] از عالقة حُرقتِ آتشِ
شهوتِ نفسِ امّاره برهد و اين در جهانِ
عقول و نزد شريعت چون بر احکام و امر
الهی نباشد (بقلی شیرازی)1۵ :1366 ،

«است» که از سوی
مصحّحان افزوده شده
است ،در ديگر نسخهها
نیست و معنی عبارت را که
خود دشوار است ،دشوارتر
میکند.

بعد از صحبت محبوب و الفت با
وی که يکدم از عالقة حُرقتِ
آتشِ شهوتِ نفسِ امّاره بنرهد و
اين در جهانِ عقول و نزد شريعت
چون بر احکام و اوامر الهی نباشد.

برای آن بود که [محمّد] فرمود صلوات
اهلل و سالمه علیه و علی آله ،يوسف را
علیه السالم [گفت] که «اُعْطی شطر
الحسن» (همان.)1۵ :

پیداست که با بودن فعل
«فرمود» در آغاز عبارت ،به
فعل «گفت» که از سوی
مصحّحان افزوده شده
است ،نیازی نیست.
همچنین در نسخههای ،D
 H ،Fبه جای [محمّد] که
افزودۀ مصححان است
«سیّد ما» وجود دارد.

برای آن بود که سیّد ما فرمود
صلوات اهلل و سالمه علیه و علی
آله ،يوسف را علیه السالم که
«اُعْطی شطر الحسن».

روحانیات [را] ديدن به چشمِ عشق،
وسیلة حق است ،و زيادتِ نورِ بصر و
بصیرت ،چون بر احکامِ شريعت گذرد
(همان.)1۵ :

«را» که افزودۀ مصحّحان
است ،در هیچ نسخهای
نیست و نیازی هم به
افزودن آن نیست.

روحانیّات ديدن به چشمِ عشق،
وسیلة حق است ،و زيادتِ نورِ بصر
و بصیرت ،چون بر احکامِ شريعت
گذرد.

جان آن جوانمردان آزاده از زحمتِ
شهواتِ انسانی در آن دم که از جان به
جان نگرستی مبرّا بود (همان.)29 :

«ان» در «جوانمردان» در
هیچ نسخهای نیامده است
و ازآنجاکه اشاره به پیامبر
است و مفرد ،نیازی بدان
نیست.

جان آن جوانمردِ آزاده از زحم ِ
ت
شهواتِ انسانی در آن دم که از
جان به جان نگرستی مبرّا بود.
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آن شاهدِ نَوآمده از ازل بديدند ،بی اختیار
نزد [او] کعبهصفت رکوع کردند (همان:
.)33

پیداست که نه تنها به «او»
نیازی نیست که به معنی
عبارت نیز آسیب زده و
زمینهای شده است تا
مصحّحان «کعبهصفت» را
مرکب بگیرند و از معنی
دور شوند.

آن شاهدِ نَوآمده از ازل بديدند ،بی
اختیار نزد کعبة صفت رکوع کردند.

 .3-3خطاهای ناشی از کجخوانی مصحّحان

از زمینههای اصلی راهيابی خطا به متون تصحیحی ،بدخوانی دستنوشتههاست و اين
خود پیامد بدخطّی ،بدنويسی دستنوشتهها يا کمدقّتی مصحّح است؛ آسیبی که متن
چاپی عبهرالعاشقین از آن مصون نمانده و در موارد بسیاری کلمات و عباراتی به چشم
میخورد که در هیچيک از نسخههای مورداستفادۀ مصحّحان و نیز ديگر نسخههای کتاب
نیست و بهگمان بسیار پیامد لغزش و کژخوانی مصحّحان است؛ نمونهها:
متن چاپی

نسخهها

اما بهیمی رذال خلق را باشد ...
جز از تأثیر هوا نیست ،و از
مَیالن نفس امّاره باشد تا بدان
فتد ،تا مهیّج شَهَواتِ مذمومه
شود (همان.)1۵ :

«تا بدان فتد» که عبارت را از معنی انداخته،
تصحیف «برای فتنه» تمامی نسخههاست که
با بدخوانی به اين گونة شگفت درآمده است.

عبارت صحیح و تصحیح
جدید
اما بهیمی رذال خلق را باشد
...آن جز از تأثیر هوا نیست،
و آن مَیالن نفس امّاره باشد
برای فتنه ،تا مهیّج شَهَواتِ
مذمومه شود.

(برگة 12نسخة )B
تا به حدّی برسد که ضعف
حیوانی که عین شهوت فطری
است (همان).

«ضعف» که معنی را خراب کرده ،در همة
نسخهها «صفت» است که از راه بدخوانی به
«ضعف» تصحیف شده است.

تا به حدّی برسد صفتِ
حیوانی که عینِ شهوتِ
فطری است.

بعد از صحبت محبوب و الفت
با وی که يکدم [است] از
عالقة حُرقتِ آتشِ شهوتِ نفسِ
امّاره برهد (همان).

«برهد» تصحیف «بنرهد» ديگر نسخههاست
که معنی درستتری نیز دارد.

بعد از صحبت محبوب و
الفت با وی که يکدم از
عالقة حُرقتِ آتشِ شهوتِ
نفسِ امّاره بنرهد.

عشق جز فعل باری سبحانه و
تعالی نیست و اجسادی نیست
(همان.)17 :

«اجسادی» که معنی عبارت را تغییر داده،
تصحیف «اختیاری» ديگر نسخههاست که
در( )Bبینقطه آمده و در چاپی با بدخوانی
«اجسادی» شده است.

عشق جز فعل باری سبحانه
و تعالی نیست و اختیاری
نیست.
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(برگة  14نسخة )B
چون منبع عشق که محبّتِ
خاص است ،حق را صفت آمد...
(همان.)21 :

«منبع» در همة نسخهها «صبغ» است که با
بدخوانی به «منبع تصحیف شدهاست.

چون صِبغ عشق که محبّتِ
خاص است ،حق را صفت
آمد...

امّا حديثِ کتمان از اشارت
سیّد عاشقان (ص) تسويتِ
احتراقِ جان است (همان)2۵ :

«تسويت» در همه نسخهها «تقويت» است که
با بدخوانی به «تسويت» تصحیف شده.

امّا حديثِ کتمان از اشارت
سیّد عاشقان (ص) تقويتِ
احتراقِ جان است.

ن عشق از
چون تعفّف در امتحا ِ
مَهلکة طبیعت است (همان:
.)2۵

«است» پايان عبارت که معنی را نیز خراب
کرده ،در همه نسخهها «رست» است.

چون به تعفّف در امتحانِ
عشق از مَهلکة طبیعت
رست.

اگر ديدهوری بنگر ،که به روی
آن چنین چون بر میآيد
(همان.)2۵ :

«چنین» در مابقی نسخهها «لعبت چین،
چینی» است که نخست در ( )Bبا افتادگی و
بدخوانی «حنین» گشته و سپس حنین در
چاپی «چنین» شده است.

اگر ديدهوری بنگر ،که به
روی آن لعبت چینی چون
بر میآيد.

(برگة 2۸نسخة )B
در میدان وصال او روحم را با
چند عشق مبارزتهاست
(همان.)26 :

«چند» در همة نسخهها «جُند» است که با
بدخوانی يا خطای چاپی «چند» شده است.

در میدان وصال او روحم را
با جُندِ عشق مبارزتهاست.

جمالِ يوسف ،به همّت التباس
از راه «هَـذَا رَ ِبّی» خلیل
برداشت (همان.)2۸ :

«به همّت» که معنی عبارت را آسیب زده،
بدخوانی و تصحیف «تهمت» است که در همة
نسخههای ديگر آمده است.

جمالِ يوسف ،تهمتِ التباس
از راه «هَـذَا رَبِّی» خلیل ...
برداشت.

و حسنِ او ،او را معجزات و
آيات آمد ،خود را تابش نشانة
جمال بود (همان.)2۸ :

«خود را تابش» از نمونههای شگفت تصحیف
است و درست آن «چون در آياتش» ديگر
نسخهها ،که نخست در ( )Bبا بیدقتی در
نقطهگذاری و حذف فاصلههای میانین به گونة
«چودراياتش» بدنويسی شده و سپس همین
بدنويسی با بدخوانی در چاپی «خود را تابش»
شده است.

و حسنِ او ،او را معجزات و
آيات آمد ،چون در آياتش
نشانة جمالِ حق بود.

جان آن جوانمردان آزاده از
زحمتِ شهواتِ انسانی ذرّية آدم
که از جان به جان نگرستی
مبرّا بود (همان.)29 :

«ذرّية آدم» که معنی را آسیب زده ،تصحیف
«در آن دم» ديگر نسخههاست که با بدخوانی
در (« )Bدُرّ ادم» و در چاپی «ذرّية آدم»
شده است.

جان آن جوانمردِ آزاده از
زحمتِ شهواتِ انسانی در آن
دم که از جان به جان
نگرستی مبرّا بود.
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از بدايتِ فطرت ،حُسن برگزيد
شاهدانِ حق ،و با معدنِ اصلی
برند (همان.)30 :

«برگزيد» که معنی عبارت را آسیب زده،
حاصل بدخوانی و تصحیف «برگیرند» است که
در نسخهها آمده است.

از بدايتِ فطرت ،حُسن
برگیرند شاهدانِ حق ،و با
معدنِ اصلی برند.

چون جان عاشقان به حسنِ
قِدم ،در اين حسن عاريت
میکند (همان.)31 :

«عاريت» در همة نسخهها «غارت» است که
با بدخوانی به «عاريت» تصحیف شده و معنی
عبارت را آسیب زده است.

چون جان عاشقان به حسنِ
قِدم ،در اين حسن غارت
میکند.

يقینی که شیرِ مرغزارِ عقل و
سناد کوهسارِ فضل علیه افضل
الصلوات و اکمل التحیات ،از
مادگیِ عشق هرچه تازه آمدی
(همان.)34 :

از نمونههای شگفت و کمیاب تصحیف است
که در يک عبارت با بدخوانی «نبینی» به
«يقینی»« ،صیاد» به «سناد» 4و «تازگی» به
«مادگی» تحريف شده و عبارت را سخت
آسیب زده است.

نبینی که شیرِ مرغزارِ عقل و
صیادِ کوهسارِ فضل علیه
افضل الصلوات و اکمل
التّحیات ،از تازگیِ عشق
هرچه تازه آمدی.

اِمتنانِ دل از تأثیرِ عشق به
روی معشوق در دل پديد آيد
(همان.)41 :

«امتنان» که معنی را خراب کرده ،در ديگر
نسخهها «افتنان» است که نخست در ( )Bبه
«امتیان» تصحیف شده و «امتیان» در چاپی
«امتنان» شده است.

اِفتنانِ دل از تأثیرِ عشق به
روی معشوق در دل پديد
آيد.

 .4-3خطاهای برآمده از نسخههای مغلوطِ مورداستفاده

در متن چاپی کتاب ،خطاهای بسیاری نیز هست که خاستگاه آنها نسخههای مورداستفادۀ
مصحّحان و دراختیارنداشتن نسخههای ديگری است که اينک در دسترس است و به
ياری آنها میتوان آن خطاها را تصحیح کرد .اينک نمونههايی از اينگونه خطاها را که
بیشتر از راه نسخة ( )Bبه متن چاپی راه يافتهاند ،در جدول زير میآوريم:
متن چاپی

نسخه بدل

تصحیح تازه

من بدانستم که آن نادره چه بود
و آن که بود (بقلی شیرازی،
.)۵ :1366

در اين عبارت کوتاه چند تصحیف
روی داده ،بدتر از همه «ندانم» است
که در ( )Bو چاپی به «بدانستم»
دگرگون شده و معنی عبارت را
تغییر داده است.

ندانم که آن خود چه نادِرَه بود و
آن که بود.
«آن نادره چه بود» نیز به صورت
«آن خود چه نادره بود» بر
اساس مابقی نسخ به جز B
تصحیح شد.

مرا گفت« :به ديدۀ انسانی در
عالم انسانی نگر» .چشم دل در
چشم صورت آمد ،جنّی لعبتی
ديدم که به حسن و جمال
جهانیان را در عشق ،عشوه
میداد (همان.)6 :

همة نسخهها جز ( )Bکه هم چینی
و هم جنّی میتوان خواند« :چینی»
است و همین درست است و از
موتیفهای عبهر العاشقین است.

مرا گفت« :به ديدۀ انسانی در
عالم انسانی نگر» .چشم دل در
چشم صورت آمد ،چینی لعبتی
ديدم که به حسن و جمال
جهانیان را در عشق ،عشوه
میداد.
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در خوشدلی سرا گشود و
غرچةعشق ديد (همان.)۸ :

«سرا گشود» در همة نسخهها «مرا
کُرد» است که نخست در ( )Bبا
بدخوانی شگفتی «سراکنود» شده و
سپس در چاپی «سرا گشود».

در خوشدلی مرا کُرد و
غرچةعشق ديد.

(نسخة  :Bبرگة )6
گفت :عشقم در راه شما مگر
خطاست؟ (همان).

«مگر» که معنی سخن را دگرگون
کرده ،تصحیف «مکر و» است که در
(« )Bمکر» و در (« )Aمگر» شده و
از آنجا به چاپی راه يافته است.

گفت :عشقم در راه شما مکر و
خطاست.

اعلم ايها السائل فی العشق ،که
عشق را مقدمات است ،بدايتِ
عشق ارادت است (همان.)1۵ :

«مقدمات» که با معنی عبارت نیز
نمیخواند ،در ديگر نسخهها
«مقامات» است که نخست در( )Bو
سپس در چاپی به «مقدمات»
تبديل شده است.

اعلم ايّها السائل فی العشق ،که
عشق را مقامات است ،بدايتِ
عشق ارادت است.

حق سبحانه و تعالی نخست
نیکوان را برگزيد پیش از
نیکويی ،و آنگه نیکويی داد –
قد اعده محبّه -از حق ،خلعتِ
خلق را آمد ،اعنی الحسن
(همان.)19 :

«قد اعده محبه» تصحیف «قاعدۀ
محبت» ديگر نسخههاست که در
( )Bبا بدخوانی به اين گونة شگفت
درآمده و از آنجا به چاپی راه يافته
است.

حق سبحانه و تعالی نخست
نیکوان را برگزيد پیش از
نیکويی ،و آنگه نیکويی داد،
قاعدۀ محبّت از حق ،خلعتِ حق
آمد ،اعنی الحسن.

در حقايقِ اسباب هیچ شیئی
عزيزتر از محبّت انسانی و وجدانِ
محبّتِ روحانی نیست (همان).

«شیئی» در ديگر نسخهها «سببی»
است که با بدخوانی در ( )Bبه
«شیئی» تصحیف شده و از آنجا به
چاپی راه يافته است.

در حقايقِ اسباب هیچ سببی
عزيزتر از محبّت انسانی و وجدانِ
محبّتِ روحانی نیست.

لکن غلطی عظیم باشد گر بماند،
ور نماند ،خطوۀ خطاست نفس
امّاره را ،که در شوق شهوت
نهاده است (همان.)17 :

«شوق» در ديگر نسخهها «سوق»
است که نخست در ( )Bو سپس در
چاپی «شوق» شده و به معنی
عبارت آسیب زده است.

لکن غلطی عظیم باشد گر بماند،
ور نماند ،خطوۀ خطاست نفس
امّاره را ،که در سُوق شهوت
نهاده است.

غوّاصِ بحرِ عَبَراتِ شوق و نَخّاسِ
عرايس عشق ،در اَشواقِ مشاهدۀ
تجلّی و خورشیدِ انوارِ مشارقِ
تَدَلّی (همان.)23 :

«اشواق» تصحیف «اسواق» است که
در نسخههای ديگر آمده است و
معنی بهتری دارد .اين تصحیف نیز
از ( )Bبه چاپی راه يافته است.

غوّاصِ بحرِ عَبَراتِ شوق و نَخّاسِ
عرايس عشق ،در اَسواقِ مشاهدۀ
تجلّی و خورشیدِ انوارِ مشارقِ
تَدَلّی.

و باقی شد در آن مَوْرِد ،نعمت
الوان و لذّت زمان و مکان ،اندر

در اين عبارت کوتاه سه تصحیف از
راه ( )Bبه چاپی راه يافته است:

و باقی شد در آن مَوْرِد ،نعمت
اکوان و لذّت امکنه و ازمان ،اندر
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ذوق ،اسیر گشت (همان).

تصحیف «اکوان» به «الوان»« ،امکنه
و ازمان» به «زمان و مکان»،
«اسپری» به «اسیر».

آن ذوق ،اسپری گشت.

تا به آتشِ عشق ،نیک نیک
بسوزد ،تف آتش عشق بنشیند
(همان.)2۵ :

«بسوزد» در نسخههای ديگر
«بنسوزد» است که در ( )Bو چاپی
تحريف شده است.

تا به آتشِ عشق ،نیک نیک
بنسوزد ،تف آتش عشق
بننشیند.

چون در آمد بدين عالم ،خاک
آنجا در اصالبِ نیکوان پاشید ،تا
از ارحامِ امّهات ،يوسفانِ مشارق
و مغارب از پرگارخانة قدرت در
اين جهان درآمدند (همان.)31 :

«بدين عالم ،خاک آنجا» که معنی
عبارت را آسیب زده ،در
ديگر نسخهها «در اين عالمِ خاک،
تخمِ اتّحاد» است که در ( )Bو
سپس چاپی بدينگونة شگفت
تصحیف شده است.

چون در آمد در اين عالمِ خاک،
تخمِ اتّحاد در اصالبِ نیکوان
پاشید ،تا از ارحامِ امّهات،
يوسفانِ مشارق و مغارب از
پرگارخانة قدرت در اين جهان
درآمدند.

آن موضع را در تربیت ،صبغِ
قدرت داد ،و به حلیة صفات ،او
را بیاراست (همان.)33 :

«موضع» در همة نسخهها «مصوغ»
است که معنی بهتری دارد و با
بدخوانی در ( )Bو سپس چاپی
چنین شده است.

آن مَصُوغ را در تربیت ،صبغِ
قدرت داد ،و به حلیة صفات ،او
را بیاراست.

در سمع فطرت و آئینة قدرت
آدم صلوات اهلل علیه به چشم
جان ،نقش جانان ديد (همان).

«سمع» که در اين عبارت معنی
درستی ندارد ،تصحیف «شمع»
است که با بدخوانی در (« )Bسمع»
شده و از آنجا به چاپی راه يافته
است.

در شمعِ فطرت و آئینة قدرت
آدم صلوات اهلل علیه به چشم
جان ،نقش جانان ديد.

در اين جهان عاشقان را ريحانی
است از باغِ جمال و جاللِ احد،
در قرب به آن نور ،ساية حسن
بر من يزيد است (همان.)34 :

«من يزيد» تصحیف «مزيد» است
که از راه ( )Bبه چاپی راه يافته
است و زمینة اين خطا رواج ترکیب
«من يزيد» ،در جاهای ديگر است.

در اين جهان عاشقان را ريحانی
است از باغِ جمال و جاللِ احد،
در قرب به آن نور ،ساية حسن
بر مزيد است.

هر که را وجود لطیفتر و جسم
رقیقتر و جان شريفتر ،در
هیکل او از جواهر نورانی معدن
ظاهرتر (همان).

«از جواهر نورانی» تصحیف «از
جوهر او نور آن» نسخههای ديگر
است که در ( )Bو سپس در چاپی
چنین تصحیف شده است.

هر که را وجود لطیفتر و جسم
رقیقتر و جان شريفتر ،در
هیکل او از جوهر او نورِ آن
معدن ظاهرتر.

بهسرعت آن را ببوسیدی و بر
چشم نهادی .بوسیدنش مباشر ِ
ت
روح با فعلِ قديم از شهوت عشق
آمد ،بر ديده نهادنش خواستن
قربِ قرب آمد (همان).

«شهوت» تصحیف «شهود» ديگر
نسخههاست که از ( )Bبه چاپی راه
يافته است.

بهسرعت آن را ببوسیدی و بر
چشم نهادی .بوسیدنش مباشر ِ
ت
روح با فعلِ قديم از شهودِ عشق
آمد ،بر ديده نهادنش خواستن
قربِ قرب آمد.

بیان کند مرغان را که در آيینة
کَون حق به صفاتِ عظمت و نورِ

جز افتادگی «چون» پس از «کون»،
«مرغان» تصحیف شگفت «مر

بیان کند مر عاشقان را که در
آيینة کَون چون حق به صفاتِ
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عزّتِ ذات تجلّی کند (همان:
.)3۵

عاشقان» است که از راه بدخوانی به
( )Bو از آنجا به چاپی راه يافته
است.

عظمت و نورِ عزّتِ ذات تجلّی
کند.

چون نیک محترق شد ،استشهاد
پديد آيد ،و آن غلبة حُبِّ
محبوب باشد (همان.)41 :

«استشهاد» تصحیف «استهتار»
است که در ( )Bبه «استتار» و در
()Cو ( )Hبه «استشهاد» تصحیف
شده و از آنها به چاپی راه يافته
است.

چون نیک محترق شد ،استهتار
پديد آيد ،و آن غلبة حُبِّ
محبوب باشد.

 .5-3عالمتگذاری ،حرکتگذاری و چیدمان نادرست و نامناسب عبارات و پاراگرافها

يکی از بايستگیها و شايستگیهای تصحیح خوبِ آراسته و پیراسته اين است که
«مصحّحان بايد تا اندازه ای که ساختار متن بر هم نخورد و تصرّفی در صورت و معنای
بیانات نويسنده نشود ،از نقطه و نشانهگذاری امروزينه بهره ببرند تا کار قرائت و فهم
متن را بر خواننده آسان سازند( ».جهانبخش؛  ،)۵۸ :137۸بهويژه اگر متن مانند
عبهرالعاشقین بهخودیخود متنی دشوارخوان باشد ،ضرورت اين کار و نیز دقّت در
انجامدادن درست آن ،اهمیّتی دوچندان میيابد؛ چیزی که در تصحیح عبهرالعاشقین
چنانکه بايد و شايد رعايت نشده است و مصحّحان در موارد بسیاری با کاربرد نابهجای
عالئم نگارشی -ويرايشی چون نقطه ،ويرگول ،کسرۀ اضافه و  ...يا با جداسازی عبارات
بههمپیوسته و پیوستن عبارات ازهمگسسته و يا نشناختن شعر و بهصورت نثر در میان
عبارات آوردن ،بر ابهام و پیچیدگی متن افزودهاند؛ برای نمونه در عبارت زير:
 گفت« :چند گويی ،سخنِ عشق نکته است و نايافته ،کام عشق از عشق خفته است»(بقلی شیرازی ،)۸ :1366 ،ويرگول بعد از «نايافته» نادرست است و صورت درست آن بر
اساس مابقی نسخهها ،اين است :گفت «چند گوئی؟ که سخنِ عشق نکتهای است ،و
نايافتهکام عشق از عشق خفتهای است».
يا در نمونة زير:
 «چون نیک بديدم ،صفات صَفاء جانش صورتِ بیمکان بود ،و عینِ حقیقت ،در صور ِت
آدم -علیه السالم -بی نشان بود ،جايی که گويمش که شهر خدای جای جان است و
جان ندارد .در خوشدلی سرا گشود و غرچة عشق ديد» (همان ۸ :و  .)9جملة مشخّصشده،
بیتی از حديقة سنايی است که بدان توجّه نشده و بهصورت نثر و ناقص در میان عبارات
آمده و صورت صحیح آن چنین است« :چون نیک بديدم ،صفاء صَفْوِ جانش در جان ،صورتِ
بیمکان بود ،و عینِ حقیقت ،در صورتِ آدم علیه السالم بی نشان .بیت
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جایِ جان است و جان ندارد جای

جای کی گويمش که شهر خذای

در خوشدلی مرا کُرد و غَرچَة عشق ديد».
يا اين عبارت ناقص و مغلوط:
« -تأمل بعین الحق ،ان کنت ناظراً الی

فیها بدايع و فاطر و کن ناظرا بالحق قدر

قادر» (همان )۸ :که سه مصرع از دو بیت زير است که افزون بر نقص ،بهصورت نثر در
آمده است:
تأمل بعین الحق ،ان کنت ناظرا

الی

و ال تعط حظ النفس منها لها بها

و کن ناظرا بالحق قدر قادر

فیها

بدايع

فاطر

 .6-3نبود تعلیقات ،منبعیابی و فهرستهای کارگشا

يکی از بايستههای تصحیح خوب و علمی ،تعلیقات و توضیحات مصحّح است؛ برای
گرهگشايی دشواریهای متن و ياری خواننده برای درک و دريافت بهتر و آسانتر،
بهويژه اگر متن مانند عبهرالعاشقین ،متنی دشوارخوان و ديرياب باشد و بسیاری از
عبارات آن گنگ و پیچیده و درک آن برای بسیاری از خوانندگان نیازمند چنان تعلیقات
و توضیحاتی باشد .بااينهمه ،مصحّحان عبهرالعاشقین ،از اين بايستة پژوهشی چشم
پوشیدهاند و تنها به افزودن حاشیههايی که در حواشی يکی از نسخهها وجود داشته
است ،بسنده کرده و آنها را با عنوان «توضیحاتی از نويسندهای ناشناس» به پايان متن
افزودهاند؛ هرچند همین حواشی را نیز بهصورت کامل نیاوردهاند.
بايستة ديگر تصحیح خوب و کارآمد« ،مصدريابی يا تخريج» است؛ يعنی بهدستدادن
منابع و مآخذ و نشانی مطالب و اقوال و اشعاری که نويسنده از ديگران در کتاب خويش
آورده است .شايسته است مصحّح همّت گمارد و نشانی اينگونه مطالب و اقوال و اشعار
را برای آگاهی و ياری خوانندگان و پژوهشگران بیاورد (جهانبخش؛  ،)6۸ :137۸بهويژه
اينکه يافتن منابع و مآخذ برای بهبود تصحیح متن نیز بهکارمیآيد و مصحّح میتواند از
آن منابع برای تصحیح بهتر اقوال و اشعار منقول از آنها بهره گیرد ،بهويژه اگر از آن
منابع تصحیحهای خوبی در دسترس باشد .اين بايسته را نیز مصحّحان عبهرالعاشقین
ناديده گرفته و برای يافتن نشانی و منابع اقوال و اشعار منقول در کتاب کاری نکردهاند؛
برای نمونه از  7۸بیت فارسی که در عبهرالعاشقین آمده است 31 ،بیت از حديقة سنايی
و شش بیت از ديوان اوست ،يک مصراع از وی نیز در میان عبارتی به نثر آمده است،
يک رباعی نیز از خیام يا باباافضل آورده شده که نشانی هیچکدام داده نشده است.
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از ديگر بايستههای تصحیح خوب و علمی ،افزودن فهرستهای گوناگونِ کارگشا
برای بهرهمندی بهتر و بیشتر و آسانتر خوانندگان و بهويژه پژوهشگران از متن است؛
فهرستهايی مانند فهرست آيات ،احاديث ،اقوال بزرگان ،اشعار عربی ،اشعار فارسی ،امثال،
کنايات ،اصطالحات علمی و عرفانی و فلسفی و  ، ...نامها (اشخاص ،جایها ،کتابها و ،)...
واژگان ،ترکیبات و  ...میتواند به کارآمدی تصحیح کمک کند که از اين همه ،مصحّحان
تنها به دو فهرست کلی با عنوان «فهرست آيات و احاديث و اقوال بزرگان و اشعار عربی»
و «فهرست نامها و لغات و اصطالحات» بسنده کردهاند که هرچند نسبت به روزگار آنان
کاری ستودنی است ،از نگاه شیوههای فهرستافزايی امروزين بسنده نیست و کتاب به
فهرستهای بیشتر و جزئیتری نیازمند است.
 .4نتیجه
عبهرالعاشقین نوشتة روزبهان بقلی شیرازی ،يکی از نخستین کتابها دربارۀ عشق صوفیانه
به زبان فارسی و از آثار برجستة قرن ششم است که از نظر میراث عرفانی و نیز نثر
فارسی جايگاه بلندی دارد .اين کتاب به دلیل ذهن و زبان پیچیدۀ روزبهان و بهرهگیری از
عبارات استعاری و انتزاعی بسیار ،يکی از پیچیدهترين و ديريابترين آثار منثور زبان
فارسی است .از آنچه گذشت ،آشکار شد که تصحیحهای اين کتاب ،بهويژه تصحیح کربن
و معین ،با همة تالشهای ستودنی مصحّحان ،بههیچروی ،شايستة اين اثر برجسته
نیست و به دلیل پیچیدگی متن ،ناقص و مغلوطبودن نسخ مورداستفاده و در دسترس
نبودن نسخههای بهتر و درستتر ،پر از ايرادهای گوناگونی چون افتادگیهای بسیارِ گاه
چندسطری ،افزودههای نابهجا ،کژخوانیهای فراوان و خطاهای بسیار نسخ مورداستفاده
است که به متن تصحیحشده نیز راه يافتهاند .اين اشکالهای فراوان که برخی از آنها به
پژوهشهايی که بر بنیاد اين متن انجام گرفتهاند ،نیز راه يافته است ،از يکسو؛ و نبود
تعلیقات و توضیحات برای ابهامزدايی دشواریهای متن ،بهدستندادن منابع و مآخذ
اقوال و اشعار متن ،نبود فهرستهای گوناگون کارگشا که همه از بايستههای تصحیح
خوب و علمیاند ،از سوی ديگر ،ضرورت تصحیح تازهای از اين متن مهم را آشکارا نشان
میدهد ،بهويژه اينکه امروزه نسخههای بسیار بهتری از اين متن به دست آمده است که
به ياری آنها میتوان بسیاری از خطاهای يادشده را اصالح و اين متن مهم را به گونة
شايستهتری تصحیح کرد.
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پینوشت
 .1برای نمونه ،هاشم بناپور در يادداشتی با عنوان «چند نکته در تصحیح هانری کربن از شرح
شطحیّات» ( ،)13۸۸محمّدعلی آتشسودا و محمّدرضا اکرمی در مقالهای با عنوان «تصحیح قیاسی
برخی از عبارات دشوار شرح شطحیّات» ( )1391و مريم حسینی و الهام راستاد در مقالهای با عنوان
«بررسی نسخههای خطّی شرح شطحیّات و ضرورت تصحیح دوبارۀ آن» ( )1392بسیاری از اشکاالت
تصحیح شرح شطحیّات را متذکّر شده اند و الهام راستاد به راهنمايی تقی پورنامداريان رسالة دکتری
خود را با عنوان تصحیح مجدد شرح شطحیات روزبهان بقلی ( )1392در پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی بهانجامرسانده است.
 .2اين مقاله بخشی از تصحیحی جديد از عبهرالعاشقین در قالب رسالة دکتری است که بهزودی منتشر
خواهد شد و طبق اطّالعی که از طريق داور محترم مقاله حاصل شد ،تصحیح ديگری نیز از اين اثر در
دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.
 .3بنا به نوشتة خود هانری کربن نسخة اياصوفیه ،نسخة پُرخطايی است« :با کمال تأسّف کسی که از
اين کتاب نسخهبرداری کرده ،زبان فارسی را خوب نمیدانسته و لذا آنچه را میديده نوشتهاست... .
خطاهای فاحشی که ضمن نسخهبرداری مرتکب شده ،غفلتها و تکرار مکّررات ،باعث شدهاند که امالی
فارسی روزبهان که خود در وهلة اول ساده نیست نامفهوم گردد» (.)1۵6 :13۸6
 .4در نسخة مورداستفادۀ مصحّحان «صیّاد» بدون نقطه بوده و مصحّحان نتوانستهاند حدس مناسبی
داشته باشند و بنا به پیشنهاد جعفر شهیدی به «سناد به معنی کرگدن» تصحیح کردهاند (بقلی
شیرازی :1366 ،پاورقی ص .)34
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