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 کتاب انتقادی صحیحضرورت ت

حاد الوداد و مکاتیب فئصحا
ّ

  اإلت
 
 دهم عزلتیا

 *حسن داودی
 فارسی دانشگاه اصفهان ادبّیاتدانشجوی دکتری زبان و 

 فرد اصغر میرباقری سّیدعلی
 فارسی دانشگاه اصفهان ادبّیاتاستاد گروه زبان و 

 (71تا  53)از ص 
 20/6/1400پذیرش مقاله: ، تاریخ 24/11/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ر ست. وی رسائل بسیاری دا از عارفان قرن یازدهم هجری قمری، «واعظ»ملّقب به  ،ادهم عزلتی خلخالی

 اإلتّحادالودادومکاتیبصحائفرسالۀ  ،دارد که از جملۀ آثار او اسالمی و عرفان اعتقادی، اخالقمسائل 

 عرفان شیعی ،توان به شناخت و جایگاه تصّوفیضمیر، م مطالعۀ آثار این عارف صافیبا  که از آنجااست. 

از آثار  یكیعنوان  ، بهاین اثر ۀق درباریسدۀ یازدهم هجری دست یافت، تحقدر  و همچنین ادبّیات عرفانی

است،  ّجهتوان یشا موضوعات عقیدتی، اخالقی و عرفانیانتقال  از حیث سادگی، روانی و توانایی   که یو

نظر  ضروری به ،هرسالاین از وجود متنی خالی از اشكال و منّقح رو،  نیاز هم ؛ ودابی یمّیت اهمّ ما  یبرا

 با تصحیح مجموعۀرسائلفارسیادهمعزلتیخلخالیای با عنوان تر در مجموعهپیش ،این اثر رسد.می

 
ّ
، از تحقیق و تعلیق آن ماندندوربه، تصحیحاین  نبودن انتقادیا امّ  ؛پ رسیده استچا بهه نورانی عبدالل

فجایگاه  نكردن تبیینو  معّرفیاثر و  یا توضیحاتی در چگونگی تصحیح فقدان مقّدمه
ّ
در میان عارفان  مؤل

 ،آندر  هابدلنسخه نگرفتنکار بهو  تصحیح در روش یهایکاستیوجود نیز و  عصر خودو اندیشمندان هم

 راه رسالهدر متن  یهای نادرستها و گزارشها، گزینشناصواب، بدخوانی های هنظریّ  موجب شده است

« تصحیح متن»تصحیح، یعنی  دوگانۀ مراحلبر اساس را شده  انجامتصحیح این مقاله بر آن است  یابد که

 را پیشنهاد کند. اثرو ضرورت تصحیحی انتقادی از  نقد از جهات گوناگون ،«تحقیق در اثر»و 
 

  :کلیدی یهاواژه
 
مکاتیبصحائفدهم عزلتی، ا و ، اسالمی عرفاناخالق،  تصحیح، ،اإلتّحادالوداد

 ، ات عرفانیادبیّ 
ّ
   .ه نورانیعبدالل
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10.22059/jpl.2021.318721.1860
https://jpl.ut.ac.ir/
https://jpl.ut.ac.ir/


حاد الوداد و مکاتیب صحائفانتقادی کتاب  / ضرورت تصحیح54
ّ

دهم عزلتی اإلت
 
 ا

 مقّدمه .1
ح عالوه بر بهره مختلفی که در های ُجستن از دانشبرای تصحیح علمی الزم است مصحِّ

  علمیو های دقیق ها نیازمند است، از شیوهتصحیح متن بدان
ّ
ر از برای استفادۀ مؤث

علمی الزم و ی ها مند شود. اگر مصّحح از تواناییدر فرآیند تصحیح بهرهمعلومات خویش 

حّدی توان تار تصحیح متن برگزیند، میدکافی برخوردار باشد و روش و ساختار درستی 

ح به متن  یافتاطمینان  فکه متن مصحَّ
ّ
 نیز نقد علمیبرای  ،سانبدیننزدیک است.  مؤل

: 1369)نجیب مایل هروی،  داشته باشد توّجهباید به این موضوعات حوزۀ تصحیح  منتقد

425-426). 
و منتقد نیز در نقد آن،  شود توّجه کامالا دو بخش  این بهدر تصحیح علمی الزم است 

 :باید به این دو مرحله بپردازد

موجود و گزینش های نسخهتمام یا منتخب عبارت است از مقابلۀ تصحیح متن: . 1

آوردن متنی  دستتصحیح که نتیجۀ آن بهشیوۀ  ننظرداشتبا در  ،ترین صورت متنصحیح

 ؛(71)همان:  امكان به متن اصلی نزدیک باشد که تا حّد  از اثر است
و عناصر ئّیات جز  بهست که حول محور متن و با عنایت ا پژوهشی . تحقیق در اثر:2

 نتایجمیمتنی و فرامتنی انجام  درون
ا
از آن به دست  ي بدین شرحشود و معموال

فشرح حال  دری اآید:تنظیم مقّدمه می
ّ
و بررسی آثار او، توضیح و تبیین  معّرفی، مؤل

، بیانی، اثر از جهات مختلف زبانی، بررسی و تحلیل ویاثر در میان سایر آثار  جایگاه

ح و بیان موضوعات و مباحث  ر با اثفكری و مانند آن، نوشتن تعلیقات الزم بر متن مصحَّ

با عنایت به  ،برای متنهای مفید ها و نمایهفهرست ۀتهّیـ و اقتضای متن وماهّیت به  توّجه

 ت و مخاطبان اثر.ماهیّ 

 موجود از اثرهای نسخهآوردن  شناسی و فراهمنسخه ،ترین مراحل تصحیحاز مهم

، شود ه نوعی تحقیق در اثر شمرده میینكبه ا توّجهاین مرحله با  ؛(127-124)همان:  است

      گیرد.قرار می« تحقیق در اثر»در ذیل 

مکاتیبفصحائکتاب  و  از جمله آثار ادهم عزلتی خلخالی حادتّاالالوداد

ی)م
ّ
را ست. این کتاب ا هجری قمری مقرن یازده یارفاز ع ،«واعظ»ملّقب به ، (ق1052توف

 
ّ
فعنوان یكی از رسائل  بهه نورانی عبدالل

ّ
رسائلفارسیادهمدر  مؤل  خلخالیمجموعۀ

و  انیـعرفقادی، ـتـائل اعـرندۀ مسـگیدربر  یادشدهاب ـکت است. دهکر و منتشر  تصحیح

فکه  ستا القیـاخ
ّ
 انر گو پرسش دوستان، شاگردان به ف(ئا)صح هاب نامهـالـدر ق مؤل
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اخالقی و  عقیدتی، مسائل یو است. تهشنگامسائل فقهی و اعتقادی، اخالقی و عرفانی 

ات و روایات و ـبا آی هاد و آمیختهـتشـبه اس ،عرفانی را با طبعی لطیف و قلمی روان

و  عربی ،یپارس نثرنظم و  و آفرینندگان بزرگانسخنان همچنین بهرۀ وسیع و دقیق از 

 ای کامل بیان کرده است.در مجموعه ،های خود همراه ساختهسرودهکه گاه با  ترکی،

عرفانی و  عقیدتی، ، عالوه بر بیان مسائلاین عارف این اثر و دیگر آثار احیا و عرضۀ

 دورۀ او باشد.اخالق و عرفان در  ف،تصوّ  انگر جایگاه مباحثیتواند بمی ،اخالقی

در  موجود هایاّما کاستی ،آمده استبه تصحیح و نشر در تر اگرچه این کتاب پیش

و همچنین  اینسخهتصحیح تک ،ها بدل نسخه نماند مغفول ،روش تصحیح و نگارش

متنی  موجب شده استکه  هابدخوانی و در متن کتاب ناصواب های هنظریّ  برخی آوردن

فدور از متن 
ّ
 هایهبا بررسی تمام نسخ از اثر انتقادی یتصحیح انجام ،شودارائه  مؤل

 سازد.میرا ضروری  آن در متنتحقیق  نیز وموجود 
 

حاد الوداد و مکاتیب صحائفموجود از های نسخه .2
ّ

 اإلت

ق، 1082 :کتابت سال ،المعارف بزرگ اسالمی ةر یداکتابخانه و مرکز اسناد  . نسخۀ1

نام عنوان نسخۀ اساس در نظر گرفته شده و با  به. این نسخه 1885راهنما:  شمارۀ

 ؛شده است معّرفی «اس»اختصاری 

، نام 5898راهنما:  : ندارد، شمارۀدانشگاه تهران، تاریخ کتابت کتابخانۀ . نسخۀ2

 ؛«کد» :اختصاری

  آیت کتابخانۀ ۀ. نسخ3
ّ
، 30/174راهنما:  ۀق، شمار 1228 :کتابتسال ه گلپایگانی، الل

 ؛«گل» :نام اختصاری

، نام 784راهنما:  ق، شمارۀ1225: کتابتسال آستان قدس رضوی،  کتابخانۀ . نسخۀ4

 ؛«قس: »اختصاری

، 27244راهنما:  ق. شمارۀ1112: کتابتسال آستان قدس رضوی،  . نسخۀ کتابخانۀ5

 ؛«کق: »نام اختصاری

  آیت کتابخانۀ. نسخۀ 6
ّ
، 7109راهنما:  شمارۀ ق،1048: کتابتسال ه مرعشی نجفی، الل

  «.کم: »نام اختصاری

است،  بزرگ اسالمی المعارف ةر یدا ۀنسخ ،کامل متقّدم نها نسخۀت ،خس  نُ  این از میان

های صحیفه . مجموعشودمیاستفاده گان در تصحیح نگارند  اساس ۀعنوان نسخ که به

 68با  گلنسخۀ  شامل صحیفه است. دیگر نسخ، 65 ،کد ۀو نسخ صحیفه 72این نسخه 
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ّ

دهم عزلتی اإلت
 
 ا

 سق نسخۀهمچنین  ،های بسیارافتادگی ه باصحیفه و البتّ  68با  نیز کقۀ و نسخ ،صحیفه

فکه در زمان حیات  کمموجود و نسخۀ صحیفه و نقص در اوراق  69با 
ّ
 (ق1048) مؤل

 گیرند.قرار میدر ترتیب اهمّیت فرآیند تصحیح  ،صحیفه 24 با تنهااست، ه کتابت شد
 

 نقد تصحیح پیشین .3
 

 تصحیح متن .3-1

متناسب با  ای هشیو معّرفیاصول تصحیح، انتخاب و ترین . شیوۀ تصحیح: از مهم1

مه بر آثار در مقّد  اإلتّحادالودادومکاتیبصحائفکه مصّحح در حالی  ،های اثر استنسخه

ف
ّ
  و دهده نمیارائ در تصحیح خود روشیاّتخاذ  یا باره ی در اینتوضیح هیچ ،مؤل

ا
 اساسا

  ندارد. به موضوعی اشاره هابدلنسخهصحیح، گزینش نسخۀ اساس و یا چگونگی ت ۀبار در

 ،ها بدل نسخه وجودرغم به ،که تصحیح متنجهت دانب: ها بدل نسخه نكردن گزارش .2

 به چگونگی راه، هشدنها از روی یک نسخه انجام ت
ا
در  ها بدل نسخههای گشاییقهرا

 ی نشده است.توّجه امض متنوغ و گشودن مطالب

 تعارض مفاهیم، اختالف موارددر تصّرف در متن و مفاهیم: . 3
ا
 برخی با و احیانا

متون نثر  ضعی،در مواکه چندان ؛است شدهتالش در گشودن مشكالت متن تهادات اج

 نیز تغییر یافته ها شعری و قوافی آن اوزان ساختار و تبدیل شده به نثراشعار  و به نظم

ف هایداشتنظر و  مطالب اضع گاهوم در این .است
ّ
آمده در دیگری  مفاهیمصورت  به ،مؤل

    .است
 

 تحقیق در اثر .3-2

 مواضعیدر  و نشدهتعلیقی از متن ارائه  گونه تحقیق وفقدان تحقیق و تعلیق: هیچ. 1

 عـرفعی در ـس و تصّرف در متن، اجتهادی های هنظریّ  با شمار،تاندک و انگشبسیار 

ونه ـگچـهی ،حیحـدر این تص كهیح اینـتوض است. گردیدههای آن و پیچیدگی هانافهمی

 وجود ندارد. بر مطالب ینوشت یا شرحیپ  

فحال شرح ت اثر و وضعیّ  تبیینتوضیح و  شامل ،کامل مۀ. نبود یک مقّد 2
ّ
این  چون :مؤل

رسائلمجموعۀدر  عنوان یكی از رسائل، به کتاب و عزلتیفارسیآثار  خلخالیادهم

در  بازداشته و کتاب(این ۀبار )در ی کاملامهمصّحح را از نگارش مقّد  ،منتشر شده است

  هممقّد 
ا
 الخاقانیقصصنام  به منبع یک به اشاره با تنها هم آن ،مختصر حالی شرح به صرفا

فآوردن نام  بدون)
ّ
در این  كهو با این پرداخته است در دو صفـحه ،(آن سال و محل نشر ،مؤل
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  یخّط  هاینسخه هایی را کهکتابخانه ،مۀ کوتاهمقّد 
 
ها موجود  در آن عزلتی دهمآثار ا

 ،گیرد نمیای بهره ها آن از تنها نه ،(شش و بیستمقدمه/ :1381 ،عزلتی ادهم ←) بردمی نام ،است

 نوای از مت پاره آوردن با نیز هدر ادام .ندارد هابه این نسخههیچ اشاره و ارجاعی  بلكه

 .است همه را به پایان بردمقّد  ،بدون شرح و تحلیل اوبیان اندیشۀ  ، درویمختلف  رسائل
 

 مشکالت متن .3-3

 توّجهنقد متن با . 1کرد: و مشكالت آن را تبیین توان از دو زاویه نقد تصحیح موجود را می

ها که مصّحح بدان نقد متن بر اساس نسخ موجود. 2؛ حبه تنها نسخۀ مورد استفادۀ مصّح 

 است. نگرفتهها بهره  مراجعه نكرده و از آن

 .1بندی کرد: تقسیم توانمی دسته سهرا در  هشد مشكالت متن تصحیح ،بنابراین

 اگرچه ؛هابدلنسخه نجستن از بهره .3؛ نظم نثر بهو  نثر متون نظم به تغییر. 2 ؛هاکاستی

به هر دلیل به این نسخ مراجعه نكرده  اّما ،بوده های موجود مّطلعاز بیشتر نسخه مصّحح

 سلیقه ایه هشیوبه  متن تصحیح درناچار  بهو 
ا
ترین توان مهم)می مبتال شده است ایعمدتا

المللی قرطبه و جهت برگزاری همایش بیندلیل این اشكاالت را  استعجال در چاپ این مجموعه، به

ح متن مشكالت اساس توانمی ،سانبدین .اصفهان دانست(  نگرفتنکار  به در را مصحَّ

 جو کرد.و جست هابدل نسخه

 ایم و صورت صحیح متنموجود بهره جسته هایهاز نسخ ،های متندر بررسی کاستی

صورت صحیح در کروشه با  .ایمآورده ،نه بر پایۀ حدس و گمانو  ،نسخ مذکور بر اساس را

  آمده است. «صح» اختصاری ۀنشان

فات در ، تصرّ هاها، بدخوانیترین کاستیتنها بخشی از مهم ،آنچه در پی خواهد آمد

ست؛ هادلباز نسخه نیافتن و بهرهمتن و تغییر متون نظم به نثر و نثر به نظم، اجتهادات 

تنها به اختصار و گزینش  ... آرایی و صفحه مطبعی، چینی وحروفاهای ـاز خط ،بنابراین

 است. شده هها بسند ترین آنمهم
 

 حبه تنها نسخۀ مورد استفادۀ مصح   توّجهنقد متن با  ها وکاستی . 3-3-1

در  نسخۀتنها ، )کد به نسخۀو ، گرفته نشدهبه مقابله  بدلینسخه ،در بیشتر مواضع

و یا بعضی  است شدهاستفاده  ایسلیقه هایاز واژهده و توّجه نش نیز (دسترس مصّحح

 است. تصحیح نیامدهبه کلمات ها وواژه

  س به اساس صدق غایات مقّدس از لوث ُعجب و ریا، و ثنوات بیحمدات بی نهایات مؤسَّ

طر  عقل سلیم و طبع مستقیم            ایاعط [: بهصح]با  را که علیمی حكیم و صفا،   ة  ف 
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ّ

دهم عزلتی اإلت
 
 ا

یها
 
ل ر  الّناس  ع  ط 

 
تی ف

َّ
و حقایق و  [...] رسل [، ـ وصح: انبیای] وو به ارسال انبیا  الله  ال

 دانش و             [پیدا، راه: صح] پیدای و اسرار پوشیده و دقایق اسماء و اشیاء و معارف

برهند و به نجات و          [د: مؤبَّ صح] مؤّیدو آگاهی داد تا از هالک و عذاب  بینش نمود

د برسند آسایش
َّ
 .(601 :1381 ،ادهم عزلتی) مخل

و از  ،خود راه برند او و از هستی او به نیستی احوالبه هستی تا از نیستی خود  [...]

 .(602 )همان:                                             برسند [جودوجود او، + صح: ـ ] او جود به وجود او

  [...]  ،صح] متّممحامی سرای شریعت و بانی بنای طریقت و محــرم حریم حقیـقت :

م نس و ملک         [معــمِّ
ُ
  [...] اال

  خفّی و جلّی، أعنی وارـع انـلـطـم         الهدی،                   [ةـــّم ـ:األئحـص] ةـّم ـأئو ـــاب 

 .(603 ان:)هم [...] [صح: ابوالحسنین] ابوالحسن

  [...] د و                  [اهمال :صح]اکمال زیرا که ُح  [...] آن از اجمال آن بهتر بو 
َّ

ش ر  ت  اإلنآُء ی 

ما    .(612 :)همان [...]              [فیها: صح] فیهب 

  زین ببـاید کاسـتن، آن را  /زود                 [است: جانصح] چاالکبرگی  برگ تن بی

 (658 )همان: فـزود

  ل، تقّدس و اّما کدام
ّ
 دارد [ه: تنزّ صح] تنّزلیک که از تطّرق تغّیر و تبّدل و تلّون و تعل

 .(661 )همان:

  [...] گویند و  تا معقولی                        مگر خبطی زنند  [که : +صح] و به حّدی انجامیده

 ظاهر ایشان                     [اندکّ  :صح] حال متاع سهوی کنند که خدای را به یاد آرند.

هُ ُس ر   ُیؤذون  الله  و  
ُ
 . (716 )همان: ...و قماشول

   ّتر  بزرگآن است که از خود                             [: اهلّیتصح] اهل بیتت و روش طراز آدمی

 .(717 )همان: [...] را در علم و معرفت

  و  [بیماران :صح] یتیمانکسان و و با ارامل و ایتام و عاجزان و درماندگان و غریبان و بی

  .(719 )همان: [...] بیچارگان

   ،سـار کـه از فـطرت شـوی نـاگـه نـگـون /سر و کار [عامت با :صح]با  گاهتمبادا هیـچ 

 .(122 :1386 ،شبستریو  720 )همان:

  هم ثـبّـت أقدا
ّ
: 1381 ،ادهم عزلتی)                     [...] الّطلب [ةجادصح: + ]فی  مناالل

725). 



 59/ 27 پیاپی شمارۀ ،1400 تابستان و  بهار ،1 شمارۀ ،11 سال فارسی، ادب

  [...]  
ّ
مه الل

ّ
من                                            [عن اآلفات + :صح] ه تعالیموالنا محّمد، سل

 .(731 ان:هم) األزل إلی األبد

  [...]  صح:] دانستمدر صدق و حقیقت فالن مسئله جازم اإلعتقاد و صاحب یقینم و 

  .(733 )همان: [...] امکه من یافته                    [چنان است

  ذیا أی
َّ
ا ال ٌق یه  اس 

 
ُکم ف اء  ُنوا إن ج  ن  ] بینأن  آم  ت   [أء  ب  صح: ب 

 
و ادهم  6 :حجرات) ّـ نُوایب  ف

 .(743 :عزلتی

   صدور  موقع  بی                        [عادلی :صح] نادانیصدقی که از  ۀکلمگاه باشد که به

 ف   ،یابد
ٌ

 [نشود :صح] شود ه  ثابتیوی از عدالت بیرون رود، و آن معنی در حق مقّول

 .()همان

 [...]  و آزار فّجار ب                        [اشرار : انكادصح] اسرار انكارو 
 
 ها و قسام  ا

 
 و آن ها،نواع  ا

همی] و همی : وجودو اژدهای بزرگ [سترگ: صح]سّرک ثعبان  و                   [صح: و 

  .(747 )همان: [...] هستی تعّینی

   همان [...] که                                 [أنفسی: + صح]آثار قیامت  زلزله:آن صاعقه و دمه و(). 

  [صح: + غوامض]  (749 :ان)هم [...] و اشرار که                                   چشم اغیار اسرار از. 

  [...]  ی ُسستم و در تنّزل ُچست، و در
ّ
 [...]                     واقف [صح: کردار] کژاردر ترق

 .(750 )همان:

  مشكل  کار              [: ار نكنیصح] ارنكی تو رحم /رمخدای را مددی ای دلیل راه ح

 .(ان)هم افتاده است

  /گر دی                     [تۀتا هف :صح] با فاختهل ه گک غنیمت دان و می خور در گلستان

 .(754 ان:)هم نباشـد

  ن  الحال                                           [لغفصح: ت  ] تفعل ال و [هانـتب :صح] انبته و قظیفاست م 

 .)همان( و  المال  

 ان:)هم [...] انـّزمــال            [اءبنأ صح:] أنبیاءمن  کما هو دأب المجانین األعمان [...]

755). 

  همان طالب مال و جاه از هوسی/ز  خدا              [صح: دم به دم] و دورترشوی دور می(). 

   و [مشربان: همصح]  همشهریانبرادران و یاران و دوستان و  ، سبحانه و تعالی، همۀحّق 

 .(756ان: )هم [...]
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 ا

  [...]  ّاز این نیز مثل نفكاک و مراتب هریک و آثار آن عسیر اإل :صح] ت بودلوازم بشری

  .(758 ان:)هم [...] دوستی األمرنفس در واقع و و [درجات متفاوت بود

 

 

  ف إلی أخی 
ّ
  علی [موالنا :صح]ماّل  بال إشتباه، حبیبیو  [...] ه  ی الل

ّ
ه اکبر، حفظه الل

 .(759 ان:هم) [...] تعالی

  [...]  به و هیچ صداعی                                          فراق نبود [داغ: + ]صحهیچ داغی مثل  

صح: ] انتقاع این هر دو مأنوس و مألوف را كهوداع مانند نباشد، و حال آن  [+ صداع  صح:]

ت الفت البّد  [انقطاع
ّ

حاله و ناچار پیش آید و لذ  [صح: + هجران]به تلخی  [صح: ـ البّد ] الم 

  .(761 :انهم) تبّدل یابد

   رهم] در همو بندگان  :صح] مّتصالا  و دنگذرانمی [...] که                     و دینار  [صح: د 

که مأوای دونان و  ...شطرنج عناد یقین فرزین کین در عرصۀ بی                    [مّتصل آن

  .(765 ان:)هم باشندمقدار  نیكان بی [،خوار صح:] خارآرامگاه غوالن است عزیزان 

 

  [...] داریدمیبر [بال: و  صح] و بال کارید و محصولتخم زر می ،حاصلی بار شما بی [...] 
 .(766 ان:)هم

 

  [...]  همان(                 [دیوانگان آید :صح]اید دیوانگانحاشا که از(.   

  [...] ةُکوّ  د وجرّ ور و فضاء التّ النّ  قةیو حد ...]                   [الغرور :صح] المغرور و دکان 

ک :صح]  .(768 ان:هم)                       [...] القصور [ـرو 

کر»و  (609 :1366باطبایی، )ط، دریچه به معنای پنجره «ةُکوّ »توضیح:   به معنای «و 

 .(812 )همان: آشیانه

:مفهوم
ا
جهت بدین ؛سازگارتر است «القصور»با  ،کندمی معّرفیجایگاه انسان را چون  ا

چنین  «آشیانۀ قصرها»ولی  ،و جایگاه آدمی باشد تواند مقصدنمی «قصرها رۀجپن» که

 مفهومی دارد.

  ادهم )  [بدیع صح:] بعید میل مادر نبود از طفالن ع/یمادرم خاک است و من طفل رض

         .(769: 1381، عزلتي

 همان( [خواب :صح] خراب ادر افتم مست/ در کنار مزود باشد با کمال اضطراب( 

 



 61/ 27 پیاپی شمارۀ ،1400 تابستان و  بهار ،1 شمارۀ ،11 سال فارسی، ادب

  (770 ان:)هم بـه پـرویزن روزگـار             [بـیـزد: بـصح] بیرزدسان غبار/ تنت را بـسـاید به 

  فراقتمرگ چنین کسی انتقال بود از آبادانی به ویرانی و از روشنایی به تاریكی و از 

     .()همان [...]                                 به ریاضت [صح: فراغت]

  همان:  [...] خود سازم [صح: + مرقوم]ای چند به قصد تنبیه و تذکیر و لیكن کلمه(

832).      

 ن کثم    [صح: + من] عزیز 
 
 ر کالمُه ق

َّ
در و دم                           [بشنو :صح] بنشو ،عقلهُ  ل

               .(833 :انهم)                [گوییم ،صح] کوبیم ما هیچ نكنیم و بسیار [...] کش و در کارباش و

 ،همان [...] جان دهیم و گاه                    از غم نان [: + گاهصح] آه آه(). 
                  

 ها بدل نسخهبا  مقابله فقدان ناشی از یهاکاستی .3-3-2

ح است که در متن اتیو ابهام های مختلف کاستیاین بخش شامل گونه   تكرار، بهمصحَّ

ها در متن این کاستی ،ها بدل نسخهمقابله و بررسی صورت  در ، حال آنكهشوددیده می

 هاست.بدل هایی از نسخۀ  اساس یا نسخهنمونهشده،  آورده تصاویر .یافت نمیراه 

  ه] که
 
هم] که هم از گوش گوشم بمالد روان/ [صح: گ

 
 زبان افكند در زیاناز   [صح: گ

  .(604 :1381 ،ادهم عزلتی)

   همان ................. /نیرنگ رنگم، سقر شد مقرز() 

  [ز نیرنگ رنگم، سقر شد مقر کند کور چشمم ز راه نظر /صح: ]

 

ع ابه جای مصر ع دوم امصر  جهتبدین ؛نبوده کد ع اّول در نسخۀامصر چون توضیح: 

 .است آمده «.....»به صورت  ع دوماو مصر  گرفتهقرار  نخست

   و                                          است  اغیبعالم  ههم است، ی باقیطاق [خانه] این ازتا [...] 

          .[... عالم یاغی است و همۀ باقی است، این طاغ تاصح: ] (613 )همان:

 

 «[...] طاقی باقی است همه عالم باغی است وتا از این » کد متن نسخۀدر توضیح: 

در  ،هدد  سامانرا  مفهوم جملهکرده است سعی  «خانه»واژۀ با آوردن مصّحح ؛ آمده

 در دیگر نسخ آمده است.که متن صحیح حالی

  [صح: مبارک] عبادکمرد آخربین / ستا ایهر گریه آخر خنده [صح: از پس] پس از 

 ()همان ستا ایبنده

                                            :کدنسخۀ 
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 ا

 :اسۀنسخ

را اصالح  کد اشتباه نسخۀ ،هابدل به دلیل در اختیار نداشتن نسخهح مصّح  توضیح:

           .استنكرده 

  صح: ] شوش و سراین                              که [صح: بنیوش] وشبن [صح: + من] نصیحت

 .(664 ان:)هم                                     و خروش آرد [سروش، جوش

   ح عبارت مذکور «گویدچه هست میخداش خیر دهاد هر» عامصر مانند  در متن مصحَّ

 آن چنین است:  صحیح، در حالی که (681 ان:هم) آمدهصورت نثر  به ،کد نسخۀ

 [گویدد هر چه هست میده گوید/ خداش خیرپرست میخداپرست مرا بت صح:]

  .ها آمده است در نسخه بدل یبیتدر قالب دوتوضیح: این بیت 

 

   نبود وصالح و معقول ا آنهاصالح  جااز آن : دیگران(کد )نسخۀ دیگر آناین نحو  جز بهو 

 .(735 ان:)هم [...]

  [... نبود وآنها صالح و معقول اصالح  احاز اننحوی  ، به هیچاین نحو جز بهصح: و ]

  

   جهت قتل 
ُ
یافته  تهـسـود بـعبان با شمشیری که با خود گمان آن نداشته و در کمر خث

 (ایواهیه: کدنسخۀ )                                       ایداهیه هـزلـو زل [روزـش افـآت] قه و دمهـاعـص

 گرددبا دهشت تمام آن ناتوان بیدار میآن  (صالبت:کد ۀ)نسخ تصاللرسد که از بهم می

                                                       .(746 ان:)هم

تلصح: ] 
 
بَّ  ق عبان و غ  کمر خود  میان و با شمشیری که با خود گمان آن نداشته و در ،الثُّ

با دهشت تمام رسد که از صالبت آن م میهبه ی هایلهاصاعقه و دمه و زلزله یافته، بسته

 .[گرددآن ناتوان بیدار می

 

   ة گنج این طلسم، معرفو 
ّ
 الل

 
آلی دقایق ـه است که از جواهر حقایق و معارف سبحانّیه و ل

صح: ] و ماالمال است. و و مواقف روحانّیه و سیم و زر حسنات باقیه و صفات حمیده مملوّ 

  ،آن گنج [+ در  
 
 که ،حصارش فنای مطلق بود دروازۀ  [صح: و] را توحید [صح: الی  ] یآلـل

 (747 :1381 ،انم)ه نیازی ابدی و حیات جاوید باشد.بقا و بی و حاصلشراه معاد است 

    معرفت» آن گشایطلسمکه  ستا عبارت در تبیین مفهوم گنجیاین توضیح: 
ّ
 ،«هالل

 که همان ترک ماسوی ) «الی توحید» در  آن
ّ
 ... حصارش و ازۀرا درو  «فنای مطلق»و  (است هالل
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 »با تكرار  ،اینبنابر  ؛داندمی
 
مفهوم نامفهوم الی توحید، عبارت گذاشتن و فرو  «آلیـل

  شود. می
 

   ّبـر در بنشینیم گـر از خـانه برانند / [صح: نتوان کرد] دنكنت سعدی به جفا ترک محب 

 

فرمان شیطان نبریم، تا جای آشتی  [، + باریکردصح: نتوانیم] کنیماگر طاعت رحمان 

  . (749 :)همانو او بماند  [صح: ما] اومیان 

 
 

 جملۀوزن ندارد.  ،«نتوان کرد»به جای  «نكند»وردن مصراع اّول به جهت آوضیح: ت

و آوردن  بدون مقابله ،«ما»به جای « وا» نـتـخطای نوشعالوه بر  ،«... بماند اگر طاعت»

 ه صورت صحیح بیت نیز چنین است:البتّ  مفهوم روشنی ندارد. متن صحیح،
 

 ندـرانـه بـانـر از خـنم اگـشیـبر در بن نتوان گفتجفا ترک محّبت سعدی به

 (446 :1382)سعدی،                                                                                                                      

   گریان نهادمش بوسیـدم و بـه دیدۀ/ آمد به نزد منتو  [فزای :صح] از منمكتوب جان 
 (759 :1381، ادهم عزلتی)

 

ابله یا تحقیق مق اگر و است روشنی مكتوب نشده به« فزای جان» کدتوضیح: در نسخۀ 

  .خوانی آن ممكن نیستدرستانجام نشود، 
 

  (760 ان:)هم [...] مأمول غایات مراد و از نكات بی.  

 

 نظم و نثرش که هر غایاتبیاز نكات صح: ]
ّ

موقع واقع بود چه گویم و  خود و بهیک در محل

 اگر گویی:
ا
اّی و هر بیت چو خانه چه نویسم که در مقابل و محاذی آن توان نمود؟ که حّقا

ق   ؛عشق ست پر از شراب ُخمخانۀظرفیاو /  هر حرف در علُم أّن الّناط   ةرسد و سزد: و  الله ی 

ه  ب   ت 
ع 
 
 ُمطال

 
ه  و  حال ت 

د  ت حین  ُمشاه  ق  ط  د ن 
 
قال:ق ا الم 

 
های نقط /روحانیان را کبوترخانۀ هذ

 . سر کلک من ارزن
 
 و  ق

 
حریری و  حال قت  ت  لک   ة  د کنُت فی و  قع   إمالئی ت  ن إفراط  ة  الرُّ  م 

ُ
، أقول

ب  
 
ل

 
یل الُمالقات: ة  اإلشتیاق  و  غ   م 

 
ایّـ یا ا حیف   ُته  سُرور  ُة الصَّ صَّ / ةالم  ک  ق  یِّ وی  ُة فی ط  اله 

سُتور   ظر   زنهار، که آوری مرا پیش نظر/. ةم  ن  رت ب  و ص 
 
نظور   ة  ل ضا م   [...و مأمول و مراد. ةالرِّ

 ./ب(112 اس: ۀ)نسخ
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نیامده و خواننده  صفحهنیم ،کددر نسخۀ  «مراد»و  «غایاتبی»های توضیح: بین واژه

  .دریابدرا  جملهاین متن ارتباط معنایی بین دو  تواند بدون مطالعۀنمی

                                                     

                                                                     

 

 

 

   ّحال مغرور نباید  محض قال بی [صح: ـ و از، + به] و ازمسرور  ،کردارد گفتار بیو از مجر

بال] و بالشد، که آن بی این  جنید را بعد از وفات در ایفه الّط سّیدبود نه کمال.  [صح: و 

و کدام متاع را  در کار است [صح: بازار، چه] بازارچهخواب دیدند، پرسیدند که: در آن 

 .(833 :1381 ،ادهم عزلتی) [؟صح: ] خریدار است

ح  گذاریعالمت در ،توضیح: در بیشتر متن مصحَّ
ّ
به نشده و گاه معنا  کافی تها دق

« ،»عالمت  «چه»و  «بازار»تنها بین  که نه عبارتنند این ما است؛ آمدهصورتی دیگر 

بال» ویژه در واژۀ به ،ها نبلكه بین آ ،نیامده  .است نشدهرعایت  را منطقی فاصلۀ نیز« و 
 

 در اشعار و مفاهیم ی به وزن و قافیهتوّجهو بی نظم به نثر متون نثر به نظم، غییرت .3-3-3
 

 تبدیل متون نثر به نظم (الف

   ان:)هم /  از زبان خلق به سالمت ماندکی خواهد کد: رسند( ۀ)نسخ رسددیگران را کی 

615) 
  [سالمت مانند؟ببان خلق صح: دیگران را کی رسد که خواهند که از ز]

   :مصراع 

 ای عزیز من از آن خواری، که گل خواری /واریــرا خــی چــدانیــمــــن

 (632 ان:)هم یــت رسـنــلطـس و ّزتــه عــا بـــــت / گسلم خوداز  بهل وگل خواری 

گل ای عزیز من، . «از آن خواری، که گل خواری دانی چرا خوارینمی» مصراع، صح:] 

   .[گسل تا به عّزت سلطنت رسیم در  خ  از  خواری بهل و

  (640 ان:)هم باش بنما با او باش و به فاش او /ّر پس اگر خواهی که با او باشی، به س 

 .[باشی، به سّر با او باش و به فاش، اوباش بنما او با صح: پس اگر خواهی که]

  خیــفت شـاهد بلـزان میان گـ  ماع رندان بودزاهـدی در س 

 یـــم در میان ما تلخــو هـه تـک ن ــش منشیتر ،ر ملولی ز ماگ
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ه در داوودی لحن و /نیرزد ... هبخی کوران هرش در 
ّ
 (681 ان:)هم نخرند یجو به کران محل

 

ۀاسن یوسفی در شهر کوران به حّبهُح  صح:] 
ّ
کران به  ی نیرزد و لحن داُودی را در محل

 .[ُجوی نخرند

 ازمتن توضیح:
ا
« ای به حّبه»عبارت  و شدهنقل بدون مقابله و تحقیق  ،کد نسخۀ عینا

 .استآمده  «بخیه»نیز 
 

 به نثر و اشعار مونظم عباراتتبدیل ب( 

   رو گر صد هنر دارد صح: راه]. (644 ان:)همتوّکل بایدش دارد  [علم]راه رو گر صدهزار

 .[توّکل بایدش

 :شدمیگزارش  یافته و بیت حافظکه برای فهم این جمله، الزم است  توضیح:
 

 استتكیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری

   

 تـوّکـل بــایدشهنر دارد  راهرو گــر صــد 

 (373: 1389)حافظ،                                   

  وش استـزّر خالص در دل آتش خ  بال چون آتش است زر دوستی چون 

 . (618 :1381 ،ادهم عزلتی) ستء ابال جاناندادن  تکه ریاض ستء ایانبالجرم، اکثر بال بر ا

 وش استـص در دل آتش خـزّر خال وستی چون زر، بال چون آتش استصح: د]

 [که ریاضــت دادن خــامان بالست استـنـبــیر اــــال بـــالجـــرم اکثــــر ب        

بیت دوم نیز در  در مثنوی، و چنین است موالنااز  لاّول منقوالبّته صورت صحیح بیت 

 :است نیامده این بیت ادامۀ
 

 دوست همچون زر بال چون آتش است

   

 دل آتـش خـوش است زّر خالــص در 

 (2/239: 1369)مولوی،                        

  (619: 1381، ادهم عزلتی) گاه با خار سازدخردمند آن بود که در همه کارگهی با گل ب . 

لبسازد گ         رمه کاد کو در هوخردمند آن بصح: ]
ُ
  [گاه با خار ،اه با گ

  /مطلب، فـروتنی تا باشدعــّزت  خواری شـرف مردم دانـا باشد 

 .(684 ان:)هم تر است باال باشدبا صدرنشینان منشین کز میزان هر سر که سبک

 [باشد ست باال اتر سر که سبک هر         با صدرنشینان منشین کز میزانصح:]

   ،رفت  [صح: چو] چهسود ندارد،  [صح: دریغ] فكر کهعالج واقعه پیش از وقوع باید کرد

 .(717 ان:)هم کار از دست

 [سود ندارد، چو رفت کار از دست دریغ           عالج واقعه پیش از وقوع باید کردصح:]

                                                .(780: 1382)سعدی، 
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 ا

   ناپاک  امۀزنند ج [کصح: با] اکپبرادر از کس  [صح: مدار ای] ایمدار تو پاک باش و

 .(739 :1381 ،عزلتیادهم ) گازران برسنگ

 [ازران بر سنگـاک، گـناپ امــۀـزنند ج         تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک صح:]

  جا به چوب بكاود کسی ک كافند.ببین که عود بسوزند و نافه بش [صح: ـ کهی] کهی

 .(742 ان:)هم [صح: مبال] المنمعاط 

 [و مبال کجا به چوب بكاود کسی معاط            شكافندـه بـببین که عود بسوزند و ناف صح:]

  
 

  باری دل دشمنان چنین  [نكنیصح: می] کنیمییاد دوستان  [صح: ـ تو] تو گیریم که

 .(749 ان:)هم شاد مكن

 [باری دل دشمنان چنین شاد مكن یـنـكـنیاد دوستان می که گیریمصح:]

 
 

  [:حافظصح +] شاهان کم التفات  .[شودنمی صح:] نشود وصل میّسر [دوام صح:] مقام

 .(750 ان:)هم به حال گدا کنند

 [شاهان کم التفات به حال گدا کنند شودمیـظ دوام  وصل میّسر نــحاف:صح]
 (266 :1389 )حافظ،

   ادهم )که درون خانه آیی  چه کردی [صح: ـ خانه] خانه [صح: برون] بیرونکه تو در

 .(750 :1381 ،عزلتی

 که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟  ـدادندرم رهم نـرفتم به حبه طواف کعبه 

 تو خود که باشی که درون کعبه آیی؟دیوان عراقی، مصراع دوم چنین است: که برو در توضیح:
  .(109 :1372 ،)عراقی

  کسی ندهنده به هر یّ که نگهدارند بی جوز و مویز. این عط ای ز آن نازنیـنان عزیزتو نه 

 .(763-762 :1381 ،عزلتیادهم )

   [که نگه دارند بی جوز و مویز ای زان نازنیـنان عزیزصح: تو نه]

، «... ندهندعطّیه  این»، یک بیت مستقل است و «... مویز یاتو نه» عبارتتوضیح: 

 مصراع مستقل دیگر.

 

  هر] گوهر بد
ُ
 .)همان( [...] و و انتقام بستاندا تـا از را به روزگار سپار [صح: گ

 [تـا ازو انـتــقـام بـسـتانـد صح: بدگهر را به روزگار سپار]
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  (770 ان:هم) چگونه بازگویم حالت دل تو را، ای سر به شیب و پای در گل. 

 [شیب و پای در گل؟ تو را ای سر به   ت دلچـگـونـه بازگـویم حالصح:]

  (832 ان:)همبرو باشیم از قرب رو هر که ما در خیال او باشیم با وی. 

 [رو باشیمبهبا وی از قرب، رو اشیمکه ما در خیال او بصح: هر ]
 

  ها مشکالت وزن، قافیه و مفهوم وجود دارد در آن که ابیاتیج( 

   خط آزادی  واب/از ث [صح: جانشان] نشان ابن [نبانا صح:] جاآن [صح: ُپر کند] کندبر

 .(653 ان:)هم دهدشان از عذاب

   ه که  ان:)هم [صح: میرد] میردمیکه شیرین زندگانی، تلخ  دانا تلخ گیرد/جهان آن ب 

658). 

   اخالط آرزو/ محـمـوم دید و سـرعت نبضم  [ونتفعصح:] عقوبتاز  [چوصح:] چهدل را

 .(659 ان:)هم [صح: گوا] بگو بدان

 ، قافیۀابیات دیگر جهت قافیۀ ولی به ،آورده «بگو» قافیه را ،کد توضیح: گرچه نسخۀ

 ها بدل نسخه آنچه در با «چو» ؛«عقوبت»و  «چه»های واژه دربارۀ. صحیح است «گوا»

« اخالط»کلمۀ با  «عقوبت»واژۀ  است. تربا بیت سازگار  ،مفهوم از نظر همچنین و آمده

 .است آمده «عفونت»نیز  کد نسخۀ ه درو البتّ  ؛ارتباط معنایی ندارد

 صح: ] هرهیـد هاسختی اندوه و غم از /[آرمید صح:] هآرمید سالک ،برد ره بدان چون

 [رهید

 زانــــرا بود دی نه خ [ارشـهـح: بـص] آن ارـبهنی  

یصح: می] میدچكمی  در وی از برگ رزان [چكد م 

 ردـــــزار بــلــدان گــب [تا ره صح:] تازه «یـتـزلـع» 

 (662 :ان)هم ردـــــــزار ُخ ــلــگنـه ایـــشتــش گـش چشمــیــپ  

  چون بدین بگذرد [دگر صح:] دیگر دو روزی 

 (664 ان:)هم ودـــــان شــسمــاک هــار با خــبکـه یـــــب

  تـفـگیـه مــحرگـه ســد کـوش آمـــــه خـم چـثـدیـاین ح  

 ،حافظ و 682 ان:)هم یترسای [صح: نی] یینو ا دف ب [ایمیكده صح:] میكده بر در  

1389: 671) 
  ف ــوســز، یــیـچهــلــمــام جــن/ سپندان تا به عود [از صح:] آن زلیخا [صح: آن] زان

 (693 :ادهم عزلتی) ودــرده بـــک
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 ا

  چو تویی  [قاتلصح: ـ ] قاتل ،غازی/ یــشــكــــری را بـــافــه کـــای کدهــآمـ  وــت

 (695 ان:)هم رواست کافر بودن

  رآریــن دم بــوار ایحـاّلجم ــو هــــت/ را پنبه کاری نـکردی خویشت [صح: چو] تو 
 (102 :1386 ،شبستری و  )همان

  صح: ] بهار گه شود عیان که رسد موسمآن/ تخم صالح و فسق در این کهنه کشتزار

، ادهم عزلتی) [...] عمر عزیز ناپایدار است و [صح: ـ درو] درو (552 :1389 )حافظ، [درو

1381 :737)  

بعد آورده و  جملۀ لاوّ  ،غزل است ۀو قافی که در پایان بیت «درو» مصّحح واژۀ توضیح:

 را به بیت اضافه کرده است. «بهار»

   شنو سخن گوش کند/ ولی [همیصح: + ] دهد یاد گلرخی ز نو [صح: گل] گلیهر 

 (738 :همان)؟ اعتبارکودیدۀ  [صح: ـ و] و کجا

 [اعتبار کو؟ دیدۀ شنو کجا گوش سخنصح: هرگل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی/ ]
 (563 :1389 )حافظ،

  صح: ـ عیان، + ] عیان زند بر در و دروازهمی/ زن اّیام خزان قریب است که چوبکعن

  (738 :1381 ،ادهم عزلتی[ )وبکچ ،گلشن

حآمده،  «گلشن چوبک» کدكه در نسخۀ توضیح: با این قافیه به تصّور  در متن مصحَّ

وزن نادرستی موجب  البّته که ،اندوردهآگلشن چوبک  به جای «عیان» ۀواژ ،«خزان»برای 

  .شده است بیتمفهوم  و

  [صح: نه صواب] ای دوستکه جز این ره خطا بود / ای دوست آنچه باید ز حق طلب 
 (740 ان:)هم

ای »ن واژۀ با قرارداد، است را آورده «نه صواب» عبارت صحیح، کد نسخۀ :توضیح

  .شودمیدگرگون قافیه و مفهوم   در انتهای مصرع دوم ،«دوست

  ان:)هم چ دارمـیـهد، ـتـفـیـبر میـخ رــاگ /دارم [پیچصح: ] رنجدل پر  :چه دارم گفت 

741) 
و در متن  است صحیح ،قافیه صّحت هم مفهوم و حیث ازهم  «پیچ»كه توضیح: با این

  است. گرفتهآن قرار به جای  «رنج»واژۀ ، هم آمده کدنسخۀ 

   که موسم ورع و  /[صح: می] آنکها از بشوییم خرقه [آب دیدهبه صح: ] دهرنگ باز

  .(749 :انهم) روزگار پرهیز است



 69/ 27 پیاپی شمارۀ ،1400 تابستان و  بهار ،1 شمارۀ ،11 سال فارسی، ادب

 «ننگ» ،«می» و «رنگ باده» ،«آب دیده» ها هم به خطابدلنسخه در توضیح: اگرچه

 ←) دوشآن یافت میصورت صحیح  ،دیوانحافظبا تحقیق در  ، ولیکتابت شده است

 .(60: 1389حافظ، 

   کار [نكنی اگرصح: ] نكیار [ صح: + رحم]خدای را مددی ای دلیل راه حـرم/ تو ،

 .(149 :1381 ،ادهم عزلتی) مشكل افتاده است

  پرتو جام  /[جهان دوصح: ] ملكوت سّر  ز کش که [ما جرعۀصح: ] یی درجرعههمچو جم

 .(666: 1389 حافظ، ←و   751 ان:)هم بین دهدت آگاهیهانج
 

رکی  ابیاتد( 
ُ
ص نشدهها  آن معنی و مفهوم کهت

ّ
 است مشخ

ف برخی مواضع،در 
ّ
جا و ری ُترکی برگزیده که بهاشعا ،به فراخور متن الودادصحائف مؤل

ح،  ،کد صحیح نسخۀ کتابت نزدیک بهرغم بهولی  ،نشین استدل  ابیاتاین در متن مصحَّ

ح یافتۀ ما نخست صورت نگارش جادر این .شده است درست نگاشتهنا گاه  آنو  متن مصحَّ

 .ایمهها را آورد آن فارسی صورت صحیح و ترجمۀ

   
 
ر ک] کرکه عریان بیل

 
 صحرای ُج  ۀآوار   [صح: گ

ّ
نی]بتمكنی ق نون/ که تعل

 
 [صح: ُتك

ه  ی   ا  دوتم 
ا
 قطعا

 
   (661 :1381 ،ادهم عزلتی)ن تیك

 
 

ق و عاشقی شد/ که  جنون و صحرای آوارۀچنین عریان باید این فارسی: ترجمۀ
ّ
تعل

   های خار بیابان دامنت را نگیرد.وابستگی

   ه تد  رب 
ُ

ه / هیچ[شییمزاُولما صح:] اولمزیمشغریب  شادکام غ  مهربان غریب   کیمس 

 [اُولمازیمیشصح: ] یمشااولمز 

س  صح: آلتون ]اولمزایمش  / یعلیلمز تیكن ابشانیتبسه کل ن فعر ایجن کرقولوآلب ف 
 
ق

 
ُ
ل گ ز  ر ق 

 
ه گ ر  ه/ ایچ  ه ل بیتس  ن ت ک آشیان اولمازیمیشُبلُبلد 

 
 (673 ان:هم) [تیك

                                

کس برای غریبه در غربت شادکام نخواهد شد/ هیچ گاه غریبفارسی: هیچ ترجمۀ

 . مهربانی نخواهد کرد

 ،سازدمی با خار بلبل خودش که ایمانند النه/ گل سرخ هم بروید قفس کف  در اگر 

 نخواهد شد.

   
ُ
ضری / [ُول، گاینجیمه صح:] کیل ابن چمهجهان  خلق   هه دیس  ولی ن  ُض ای ف ر خ 

 
که ُبول

ر [صح: گوروب،] کوروب
 
   (685 ان:)هم غول بیابان دیدیل
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 ا

نج، بخند/ های از گفته [شاعر مخاطب] ای فضول ترجمه: که اینان خضر چرامردم دنیا مر 

 ایم.غول بیابان را دیده گویندبینند و میمی را
 

 نتیجه .4

 به اإلتّحادالودادومکاتیبصحائف ح ازمصحَّ متن توان گفت  براساس شواهد یادشده، می

فبا متن  از جهت مفاهیمو است  شیوۀ علمی تصحیح نشده
ّ
از آنجا سازگاری ندارد، و  مؤل

، از مقابلۀ این اثر مراجعه کرده از دسترستنها به یک نسخه از شش نسخۀ در ح که مصحِّ 

نیز های نسخۀ مورد نظر خود را ها و کاستیافتادگیو در نتیجه  ماندهمحروم  هانسخه

 نظر بر اساس ،مواجه شدهتردید با  حمصّح  ی کهدر بیشتر مواضع ،ناست؛ بنابرایدرنیافته 

 .ابدـراه ی یمعایبنواقص و   تصحیحدر خویش عمل کرده و موجب شده است  تهادو اج

تیکم
ّ
 مواضعبیشتر در  ،اشعار فارسی اوزان و قوافی ویژه متون ادبی و به در دریافت دق

 مفاهیم را دگرگون و گاه درک مطلب را دشوار و ناممكن ساخته است.

ابعاد  ت و ارزش و جایگاهت تصحیحی که ماهیّ ضروراینكه  و با عنایت به بر این اساس

تصحیح انتقادی و علمی  ،رسیدنظر می قطعی به آشكار کند، را مهّم عرفانی این اثر

و  انجام گرفت و همچنین تحقیق در اثرهای آن بدلنسخه لۀ دقیقبمقابا  الودادصحائف

عربی و  ثر فارسی،شامل دگرگونی در متون نظم و ن یادشدهموجود در چاپ  هایکاستی

 .شداصالح  ترکی

های در دسترس و شیوۀ با توّجه به تمام نسخه حاضر،پژوهش گان نگارند سان بدین

  .هستند تصحیح انتقادی کتاب مذکوردر حال انجام  ،های آنمتناسب با اقتضای نسخه
 

 منابع
 قرآن کریم

مشتملبرچهاردهرسالهدرعقایدواخالق؛ادهمخلخالییرسائلفارس ،(1381)ادهم عزلتی خلخالی 

  چاپ، وعرفان
ّ
 نورانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.ه عبدالل

مکاتیبصحائفق(، 1082ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانه و 1885، نسخۀ خّطی )اس(، شاإلتّحادالوداد

 مرکز اسناد دائرة المعارف بزرگ اسالمی.

، کتابخانۀ دانشگاه 5898ش، نسخۀ خّطی )کد(، اإلتّحادالودادومکاتیبصحائفتا(،  ـــــــــــــــــــ )بی

 تهران.

مکاتیبصحائفق(، 1228ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانۀ 30/174، نسخۀ خّطی )گل(، شاإلتّحادالوداد

ه گلپایگانی. آیت
ّ
 الل



 71/ 27 پیاپی شمارۀ ،1400 تابستان و  بهار ،1 شمارۀ ،11 سال فارسی، ادب

، کتابخانۀ آستان 784، نسخۀ خّطی )قس(، شاإلتّحادالودادومکاتیبصحائفق(، 1225ـــــــــــــــــــ )

 قدس رضوی.

مکاتیبصحائفق(، 1112ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانۀ 27244، نسخۀ خّطی )کق(، شاإلتّحادالوداد

 آستان قدس رضوی.

مکاتیبصحائفق(، 1048ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانۀ 7109، نسخۀ خّطی )کم(، شاإلتّحادالوداد

ه مرعشی نجفی. آیت
ّ
 الل

ابیاتمعنیواژه؛دیوانحافظشیرازی(، 1389)حافظ  شرح و خلیل خطیب رهبر، تهران، چاپ ، ها

 شاه. علی صفی

 مظاهر مصّفا، تهران، روزنه.چاپ ، هاوترجمۀاشعارعربیمعانیواژه؛اتکلیّ(، 1382)سعدی 

 ، تهران، طهوری.چاپ صمد مّوحد، گلشنراز(، 1386)شیخمحمود ،شبستری

 ه.، تهران، اسالمیّ نوینـعربیـفارسیفرهنگ(، 1366دمصطفی )طباطبایی، سیّ 

 )خزاعی(، تهران، زّوار. نسرین محتشمچاپ ، فخرالّدینعراقیکلّیات(، 1372فخرالّدین ) ،عراقی

 های آستان قدس رضوی. ، مشهد، بنیاد پژوهشنقدوتصحیحمتون(، 1369نجیب ) ،مایل هروی

 ان، زّوار.د استعالمی، تهر محمّ چاپ ، معنویمثنوی(، 1369) ویمول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


