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یئکچویئعطاتهمینه
1

  

مدرستربیتدانشگاهفارسیادبیاتوزباندکتريدانشجوي

  بیگدلیبزرگسعید

  مدرستربیتدانشگاهفارسیادبیاتوزباندانشیار

  نیکوبختناصر

  دانشگاه تربیت مدرسادبیات فارسی  زبان ودانشیار 

  )147تا131صفحۀاز(

  30/6/92:پذیرشتاریخ، 5/4/92:دریافتتاریخ

  چکیده

مـتن آنازهـایی  نوشـته  دستیانوشته دستبراساسبایدمتنیهرتصحیحمرسوم،شیوةبربنا

درهـایی  تحریـف وتبـدیل ـکاتبانناآشناییهمچونـگوناگوندالیلبهگاهیاماگیرد،انجام

ها نسخهکمکهبرااصلبهرسیدنوکند میدورخوداصلازراآنهاکهیابد میراهکهنمتون

دیگـر هـاي نسـخه بـا یـا وفردمنحصربهمتنینوشتۀدستکهوقتیخصوصبهسازد، میدشوار

ـ مآخـذ یـا متنموضوعمنابعبهمراجعهازمصححکهاینجاستدر.باشدمتفاوت نـاگزیر فمؤلّ

!والعارفین بستانتصحیحدرما  .است !! !! !!! شدةشناختههاينسخهکهـپنجمقرنآثاراز،!!

درــ ودشـ نمـی حـل مقابلـه بـا آننسخۀترینکهنمبهماتومشکالتوندامتفاوتمهباآن

عرضـۀ .ایـم کـرده اصـالح راي آنخطاهـا ازبسـیاري وایـم بـرده بهـره شـیوه همینازمواردي

تصـحیح دررامآخـذ ومنـابع نقـش واهمیـت میـزان ،دیگرکهنمتنچندوآنازهایینمونه

  .کند میتأییدمتون

!والعارفین بستان:کلیديواژگان !! !! !!! رسـالۀ ترجمـۀ متـون، تصـحیح وجنبـی منـابع ،!!

  .ااالولی!تذکر،وفیهالصطبقات،شیریه
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مهمقد  

!والعارفین بستان !! !! !!! ایـن .اسـت خراسـان حوزةعرفانوادبکهنهايمتنازیکی!!

کوشـش به.ش1354سالدر،ايپراکندهضمائموالمجالسرونقمنتخبهمراهبهکتاب

نسـخۀ براسـاس یـاد زندهاستادآنکار.شدمنتشرتهراندربخاراییرجاییاحمدعلیدکتر

نوشـتۀ  سـت دتـرین  کامـل .اسـت شـده انجـام 2افندياسعدنسخۀازاستفادهباو1توبینگن

صوفیانحکایتسیصدحدودواستباب25در)افندينسخۀ(العارفینبستانشدةشناخته

دربـارة حکایـات واقـوال وعرفـان وقاخـال العارفین بستاناصلیموضوع.شود میشاملرا

گوییمعرفتشیوةکهاستاي گونهبهآننثرومطالبتنظیمنوعواستصوفیانوزاهدان

هـاي دریافـت وتـازه سـخنان .آورد مـی یـاد بـه مریدانواصحابارشاددررامجالساهل

هـا حکایتپایاندر،»نکته«و»اشاره«ذیلدراش ناشناختهمؤلّفزبانازکهآموزيحکمت

،آنمحـاورة بـه نزدیکوسادهنثر.هاست حکایتاتّصالحلقۀوکتابابوابخالصۀآید، می

دروکاتبـان فتصـرّ برايرازمینهاست،شاملرا3زبانیوادبیدفوایازخیلیآنکهعیندر

  .کند میفراهمآنمعدودهاي نسخهفراوانتفاوتنتیجه

چهـار ،مـتن تصحیح  درماشناخته شده است که  بستان العارفینتا کنون پنج نسخه از 

متعلّـق احتماالً(ترکیهافندياسعدکتابخانۀنسخۀ:ایم داشتهاختیاردرراآنهاازنویس دست

قـرن بـه متعلّـق (قونیـه نايموالموزةنسخۀ،).ق543مکتوب(توبینگننسخۀ،)ششمقرنبه

هـا  نوشـته  دستایناز.).ق946مکتوب(مرعشیاهللا  آیت ۀکتابخاننسخۀ،)آنازقبلیاهشتم

توبینگنوافندياسعدنسخۀو،همانندموالناموزةنسخۀومرعشیاهللا  آیت کتابخانۀنسخۀ

هاییتفاوت،سخناجمالوتفصیلوحکایاتتعدادومطالبکمیتدریکدیگر،باوآنانبا

سـبب بـه آنها،رفعوحلّکهیمرسیدیبهاماتابهالعارفینبستانمتنتصحیحدرما .دارند

ـ مآخـذ بـه یادیگرعمناببهیمبودناگزیرروایناز؛دنبوممکنهانسخهعمدةتفاوت فمؤلّ

ـ اهمدادننشـان برايوشدهطرحموارداینازشماري،حاضرمقالۀدر.یمنکمراجعه وتی

  .استمدهآهایینمونههمدیگرشدة شناختهومهممتنچنداز،ابهاماترفعدرمنابعنقش

  احادیث.الف

نقـل حـدیث فارسـی ترجمۀفقط غالباًکهاستاي گونهبهالعارفینبستاندراحادیثنقل
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،صـورت دوهـر دروآید، میآنترجمۀهمراهبهنیزحدیثاصل،معدوديموارددروهشد

  :کنیم میاشارههایی نمونهبهاینجادرکهاستیافتهراهخطاهاییاحادیثترجمۀواصلدر

اسـماء فیهالعالمینربمنکتابهذا«:فقال.کتابانبیدهوخرجهأنّـالسالم   علیهـبیالنّعنروي

!!!اهل هـذا و،ابـداً منهمینقصالوفیهمفالیزادآخرهمعلیاحملثمقبائلهم،وآبائهماسماءو!!

قبائلهم،وآبائهماسماءوبأسمائهمالنّارهلأکتابیـنقص الوفـیهم فالیـزاد آخرهمعلیاجعلثم

.4»ابدامنهم

شـما «:گفت.نامهدوويدستبهآمد،بیرونـالسالمعلیهـپیغامبرروزيکهخبراندرآمدچنین

ربازاسـت کتـابی ایـن «:گفـت .»نـدهی خبـر راماتوتاندانیم«:گفتیم»چیست؟اینکهدانیت

انـد کـرده جملهآنآخراندرپس.ایشانقبیلۀوایشانپدرناموبهشتیانهايناموياندر؛العالمین

نـام واسـت دوزخیـان نـام ،دیگـر ایندر«:گفتو.»نشودکمایشانازونشودزیادتایشاندرکه

نقصـان ونشـود زیادتایشاندرکهاندکردهجملهایشانآخراندرپس.ایشانقبیلۀوایشانپدران

  .)پ50: افندياسعد(»نشود

 حـدیث مـتن دراگرحتّی  »آخرهمعلیاجعلثم«و»آخرهمعلیاحملثم«عبارتدو

بـا بـاز هـم   ـاسـت   آمـده افندياسعدنسخۀدرچنانکهـ   باشندداشتهدرستی  معنايهم 

قاعـدتاً وهسـتند جریانیکگزارشازهمسانپارةدوکهچرا؛ندارندتناسبسخندنبالۀ

جملـه (آنهـا ترجمـۀ بـا یادشدهعبارتدوعربیهاي صورتقیاس.باشندبرابر،لفظدرباید

.باشد»جملَاُثُم«شدةتحریفباید ،»اجعلثم«و»احملثم«کهدهد مینشان)اندکرده

مسـلم بنوهببنعبداهللامامتألیف،فیهماوردوالقدرکتابدرحدیثاینازصورتی

:استآمده).ق197.فو(قرشی

:قَـالَ هـذَا؟ مـا تَـدرونَ هلْ:فَقَالَ. کتَابانِیدهفیوسلَّموعلَیهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُعلَینَاخَرَج:قَالَ

!!أَهلِأَسماءفیه،الْعالَمینَربمنْکتَابهذَا:فَقَالَ.اللَّهرسولَیاتُخْبِرَنَاأَنْاإِلّال،فَقُلْنَا !!!! ƒ!!،واءمأَس

هِمائآبو،هِملائقَبلَاُوملَىجعمرِهآخزَادفَالی،یهِمفونْقَصالیمنْها، مـدأَبـذَا وه تَـابـلِ کالنَّـارِ أَه

هِمائمبِأَسواءمأَسهِمائآبو،هِملائقَبلَاُوملَىجع،مرِهآخزَادفَالییهِمفو ـنْقَصالی مـنْها مـدابـن (5أَب

  .)85و1406:84،وهب

میـان درراپیغـامبري تعالیخداوندکهچنانستی،برخواندقرآنکههر«:السالمعلیهگفت،پیغامبر

.6)پ84،افندياسعد(»نیایدوحیبروآنکهالّای،انهادستپهلوءدو

دعـاء «؛ ماننـد  اسـت يعـاد نسـخه اینالخطّرسمدر»اضافهيیا«جاي  بههمزهکتابت
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بـرگ در »اسعبابنپهلوءبر«شت،پ137برگدر »مادرپهلوء«شت،پ3برگدر »ایشان

نیسـت؛ روشـن صورتاینباپیغامبرسخنآغازینجملۀدورابطۀبا این حال، .شتپ138

بـه توجـه بـا جملهابهام.»نهد؟میکسیچهپهلويدومیاندرراپیغامبريخداوند«یعنی

برطـرف ،اسـت آمـده غزّالـی ینالـد علـوم احیـاء درچنانکه،حدیثۀترجموعربیصورت

!!!!جتأُدرفَقَدالْقُرْآنَقَرَأَمنْلعاصابنِعمرِو:قَالَ«:شودمی یـوحى النَّهأاإِلّجنْبیه،بینَ!!!!!!

هآنکهمگر،شددرجاوپهلوىدودرنبوتخواند،قرآنکههر.)2:498ج ،بی تا،7الیغزّ(.إِلَی

  .)595: 1ج ،1372،خدیوجم(»نباشدبدووحى

صـورت وافتـاده »واو«یـک  ،»الف«ازپسکهدهدمینشانحدیثصورتدوسنجش

پهلـوي دومیـان درراپیغامبريتعالیخداوند کهچنانستی...«:استچنینعبارتصحیح

  .»نهادستی]و[ا

  مشایخاقوال.ب

اقـوال،   اینازبعضیدر.استآمدهمشایخاقوالازايمالحظهقابلشمارفینالعاربستاندر

در.ایمکردهتصحیحسخناصلازاستفادهباراابهاماتی راه یافته است که ما بسیاري از آنها

  :شود میذکرنمونهچنداینجا

روزوشـب دلشو،بودصافیکوشتیرگیازکهبودآنصوفی«:گفت»بود؟کهصوفی«کهگفتند

سـان  یـک ریگوسنگوينزدیکبهو،کندبسندهتعالیخداوندبهوببردخلقازو،بودپرفکرت

  .)ر43:افندياسعد(8»بود

پایاندر.استمبهم»کوشتیرگیازبودنصافی«صوفی،تعریفدر،پیداستکهچنان

دومنیمـۀ تـألیف ،التّعرفدر.سازدنمیسخنمنطقبا»ریگوسنگیسان یک«نیزعبارت

کـه 9استشدهنقل).ق283.فو(تستريسهلاز،تصوفۀاولیومهممنابعازوچهارمقرن

إلَـی انقَطَعور،کَالفَنَمألَمتَإور،دالکَنَمفاصنم«:گفت،پرسیدندصوفیدربارةاوازچون

،1389بخـاري، مستملّی؛1413:19کالبادي،(10»ردالموبهالذَّهندعىواستَوالبشَرمنَاهللاِ

  .)1:166ج 

شـاید باشـد، گرفتـه اسـت ـ  نزدیکنبدابسیارکهـ  التّعرفازراقولاینمافمؤلّاگر

چـون وباشد؛ )تیرگیکدورت،(کدرازخودرتفسیبه تیرگی، براي بیان »کوش«کردن مقید

شـدة تحریـف ،»کـوش «کـه رسدمینظربه،استصوفیوجودتیرگینوعاینجا،درتیرگی
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تـا چهـارم قـرن بهمربوطمتوندرکهباشد»]نشیندآبزیردرکهتیرهسیاهگل[لوش«

در  الحجـر سورة26آیۀذیلدر.استآمدهبارهاانسانآفرینشۀلیاوةمادتوصیفدرهفتم

...مسـنُونٍ حمـإٍ مـنْ صلْصـالٍ مـن اإلِنسـانَ خَلَقْنَـا لَقَدو«:خوانیممیطبريتفسیرترجمۀ

آیۀترجمۀدرنیزو.)1:36ج ،1356طبري،(»برآمدهاوبرهاسالیلوشازراآدمبیافریدیم

:اسـت آمده)مسنُونٍحمإٍمنْصلْصالٍمنخَلَقْتَهلبشَرٍسجدلِّأکُنألَمقَالَ(سورههمان33

.)48:همـان (»لـوش وصلصالوگلازباشیآفریدهکهراکسینکنمسجده:گفتابلیس«

  .استتنتیرگیازبودنصافی،لوشتیرگیازصوفیبودنصافیبنابراین

سـبب بـه غالبـاً نویسـان نسـخه را»لجـن واليتیـره، وسیاهگل:لوش«آنکهتوجهقابل

،عابـدي ؛ 410: 1386؛ همـان،  461: 1384کـدکنی،  شفیعی (اندکردهتبدیل»کوش«بهناآشنایی

1390:304(.  

سان بودن سـنگ و  یک«نادرست است؛ زیرا » سنگ و ریگ«نیزعبارتپایانیبخشدر

نظیـر در چنین توصـیفی بایـد دو چیـز متضـاد    . شودارزش محسوب نمی» صوفی ریگ نزد

در اینجـا   .استارزشبیدیگريوارزشمندیکیکهشوندعطفیکدیگربه12»زروسنگ«

نیز  العارفین بستانعبارتصحیحصورتاست و » ]زر[= رنگ«تصحیف واژة » ریگ«احتماالً 

دلـش شـب و روز پرفکـرت بـود، و از     صوفی آن بود که از تیرگی لوش صافی بـود، و  «:استچنین

  .»سان بود خلق ببرد و به خداوند تعالی بسنده کند و به نزدیک وي سنگ و رنگ یک

ـ دیگـر ه سـ رجـا، دیگـر خوف،یکی:استنهادهخصلتچهارهمچنین،دلدر]خداوند[ ت،محب

اینجـا ازو،کنـد غلبـه دیگرانبریکیطبعچهاراینازکهاستآنعالمترادلمرگ.تمودچهارم

ـ پرسـتد خوفبهـتعالی  ـ   راخداوندکههرکهاندگفته پرسـتد رجـا بـه کـه هـر وگـردد 13روريح

تبهکههروگردد14رجیمتومحب15)ر69: افندياسعد(گرددبهشتیپرستدمود.  

،شـده هگفتـ دیگـر صلتخصلت دل بر سه خ یکغلبۀ،دلمرگعالمت،عبارتایندر

آن  خـت پایـانیِ  عبارت نیامـده و لَ  درتمامیبهچهارگانههايخصلتبهخداوندپرستشاما

رجا،خوف،«باید جمع  ،و سیاق عبارت مهمقدبراساس.استناسازگارپیشینبا موضوع هم 

ومحبـت ،عبـارت عالوه بر ایـن، کاتـب در پایـان    . بینجامد بودنبهشتیبه»مودت،محبت

بهچنین.استکردهعطفیکدیگربهـهستندمتمایزهاي خصلتآنمقدمۀکهـ رامودت

  .باشدافتادهقلمازترجمهدراحتماالًسخنازبخشیکهرسدمینظر
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سـخن بـا وگیـرد میرادیگرانقولکهاستچنانالعارفین بستانمؤلّفشیوةازآنجاکه

تصـحیح رامـا متنبساچه،بیابیمجاییدرراعبارتپایانیبنداصلاگرآمیزد، درمیخود

روایـت بـه )22: 13ج بی تـا،  ،غزّالی(الدین علوماحیاءدرسخناینازصورتی،اتّفاقاز.کند

ـ فَوفالخَبِاهللاَدبعنم:مشقیالدمکحولقالو«:استآمده16دمشقیمکحول هـ و حروريو

نمعبدالرَّبِهفَجاءهومرجىءونمعبدفَ!!!!!!!!!!ههزندیقوـ و نمـ ع بدـ ه وجـاء الرَّووفالخَبِ

  .»دحوموهفَ!!!!!!!!!

تـوان مـی .دهـد مـی نشـان راالعـارفین  بستانمتننقصانحديتاعبارتدواینقیاس

خداونـد کههرکهاندگفتهاینجاازو«:استبودهچنینعبارتصحیحصورتکهزدحدس

بـه کـه هروگرددمرجیپرستدرجابهکههروگرددحروري،پرستدخوفبهـتعالی   ـ را

ورجـا وخوفبهکههروگردد[...پرستدمودت]بهکههر[و]گرددزندیق[پرستدمحبت

  .»گرددبهشتی]پرستدمودتومحبت

سـکرات درراخردمنـدي کاشـکی کـه برديآرزوپیوستهـعنه  اهللارضیـ عاصبنعمرو

کـه اندآورده.بپرسیدمیويازالموتملکدیداروکندنجاناهوالاحوالتابدیدمیمرگ

همیشـه !پـدر اي«:گفـت .بـود نشسـته بـالین سـر بـر پسـرش شـد، تنگويبرحالچون

خردمنـدتر تـو ازمـن .کنـی سـؤال ويازمـرگ احـوال تـا جسـتی مـی حالایندرراخردمندي

مـن بـر زمـین رويهـاي کـوه همهگوییاستچنان!پسراي«:گفت.»بدهخبريمراشناسم،نمی

  .)پ71،افندياسعد(17»کنندمیبیرونسوزنسوراخازمراواندنهاده

بـا .اسـت سـفید کلمـه یکاندازةبه»بده«و»خبري«کلماتبین،افندينسخۀاصلدر

جملـه بایـد ظـاهراَ عبـارت، مفهـوم نیـز ودیگرهايکتابدرحکایتاینهايروایتبهتوجه

  .»بده]مرگاز[خبريمرا«:باشدگونهاین

)1418:60الدنیا، ابیابن(ینالمتمنّو)1417:93،الدنیا ابیابن(المحتضرینکتابدر

  :استآمدهمامتنبهحکایتاینصورتترین نزدیک

!!!!!!!الْعاصِبنَعمرَوحضَرَتلَما« ƒ!!،َقَاللَهنُها:ابی،تَاهأَبإِنَّکقَدی:لَنَاتَقُولُکُنْتتَنلَی کُنْـت

لـی فَصـف الرَّجـلُ، ذَلـک نْـت أویجِـد، مالییصفحتَّىموتالْنُزُولِعنْدعاقالرجاللْقَىأ

توقَالَ،الْم:اللَّهاوی،نَینْبِیلَکَأَنَّبیجف،تَخْتنِّیأکَونْأَتَنَفَّسممس!!!! !!!!«18.  
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  اعالم.ج

دستخوشکاتبانخطايوسهویاناآشناییسبببههااسمازبرخی،العارفین بستانمتندر

  :براي نمونه؛استشدهتحریفوتبدیل

آمـد نزدیـک ويبـه مرگ.بازکریاوينامبوددیگرمرديوسمرقندزاهدانازبودمرديشاوکشی

  .)پ55افندي،اسعد(

)الـف 107برگ(مرعشینسخۀدرونیامدهتوبینگننسخۀدرسمرقنديزاهداینحکایت

کسـی تراجمکتبدر.نوشته شده است»کشتیشاد«)75برگ(قونیهنسخۀدرو»شادکشی«

در»شـاوکثی حکـیم «نامهبسمرقنديخطیبیوزاهدازامانیافتیم،نسبتیونامچنینبارا

سـمعانی، (االنسـاب در»شـاوکتی حکـیم «و)1378:410نسفی،(سمرقندعلماءذکرفیالقند

البلـدان معجـم دریـاقوت گفتـۀ بـه »شـاوکت /شاوکث«واستشدهیاد)7:283ج ،1400

ـاچ، (شـاش نـواحی از)245: 3ج ،1869حموي،یاقوت( بوالقاسـم اخطیـب واسـت )تاشـکند چ

  .استآنجبهمنسوب).ق 494.فو(19شاوکثیحکیمهبمعروفحمنعبدالرّبنعبدالواحد

!! چگونـه حالت«:گفتندورایارانمرگ،وقتدرکه،حکیمحاجیبوبکرازکندحکایتیعلیبن!

ـ أندايوبرهمسالمتبهکهندانم.20گرددمیغرقگردکشتی«:گفت»است؟ الَـاتَحزَنُو وتَخَـافُوا الّ

اسـعد (»)22: 25(لِّلْمجرِمـی یومئذبشْرَىلَاکهآیدمالمتوکشتیشودغرقهیا،شنوم)30: 41(

  .)پ54:افندي

:1999،خرکوشـی (االسـرار تهـذیب حکایت فقط در نسخۀ اسعد افنـدي آمـده و در    این

  :استشدهدادهنسبتشاشیابوبکربه.ق407ازپیشتألیف)547

ونَّأالعدلیزیدابینعقالَه:خَدلتابیلیعفیاشیالشّکربوقتـ و فاتقُفَ.ه کَ:لـت تَیـف كیـا جِـد

!!!اخییاقالََابابکرٍ؟   .الدرکاتیفاماوفات،رَالغُفیإمافَرقِالغَولَحدورتَ!!!!!!!!

21)شاشـی (چـاچی ابـوبکر همانتصحیفنیزمامتندرحاجیبوبکر،زیاداحتمالبهو

  .است

راهاسـالم بـه کـه راآنمـر خنک«:پیغامبر ـ علیه السالم ـ که گفت   ازکندروایتعبیدبنفضیل

  .)پ40:افندياسعد(22»یابدبدانچهبودخرسندوبودکفافويعیشوبودیافته

!مانند  تراجمکتبدر امـا ،نیامـد دستبهعبیدبنفضیلازنشانیالغابهاسدواألولیا!!!

!!فَضَااز»االنصارمسند«ذیل)714- 705: 9ج(حنبلبناحمدمسنددر º!! ـد بـنیباحـادیثی ع
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!!فَضَاسمع«:استحدیثهمینجملهآنازکهشدهنقل ـلَّى اللَّهرسولَسمعنَّهأ،عبیدبنَ!! ص

اللَّههلَیعولَّمقُولُسى:ینْطُوبمليدالإِلَىهمِ،الْإسکَانَوشُهیکَفَافًاعوحنبـل بنحمدا(قَنَع،

!فضا اندنوشتهکهچنانو)9:707ج  وبـود پیـامبر اصحاباز).ق53.فو(23االنصاريبن عبید  !

!دراوازرا اقوالیودانستههصفّاهلشمارازراوي،ابونعیم ،1419اصفهانی،ابونعیم(االولیا!!!

  .استکردهنقل)17: 2ج 

  عربیابیات

ششـم وپـنجم قـرون عرفانیواخالقیمتونبامقایسهدر،العارفینبستاندرعربی،ابیات

راهییهـا تحریـف وتبـدیل گاهیهم)بیتیازده (بیتچندهمیندرامااست،معدودبسیار

  :آن جمله استازاست؛یافته

آن...مرغـزار آندرکنیزکیو،خرّمغایتهببودمسبزمرغزاريدرکه]م[دیدخوابدرشبی:گفت]رابعه[

  :گفتمراوبستدمنازدستکنیزك

التُکص،بـادونورالــع!مکنوو    !قودالضللص!عنیـد  

!وغفلتإنغُنْمعمرُكو   دــتبیودائماًتفناًوتسیرُ    !!!

)پ142افندي،اسعد(

افنـدي اسعدنسخۀدرفقط ـاست  بصریهرابعۀشأندرکنیزکیقولازکهـ بیتدواین

کهـن منـابع اماآید،نمینظربهآشکاريخطايهمصورتیچنینباابیات،ایندر.استآمده

،استتوجهقابلکهاندآوردهطوري راآن)1418:329،الدنیا ابیابن(یلاللّقیاموهجدالتّمانند

  :کندمیییدتأ24منابعبیشترضبطرا»عقلتإن«دوم،بیتدرکهخصوصبه

التُکص،ونوربـادالـعقـــودمـکو    رنوـدـالضللص!عنیـد  

!!وعقلتإنغُنْمعمرُكو º!!!    ُو25دائبـاىیفنویســیر26یبید  

  دیگرمتونازنمونهچند

!تـذکر وانصـاري ۀالصـوفی طبقـات ،هقشـیری رسالۀترجمۀمانند ـ تصوفشدةشناختهآثاردر

ونـاقص عبـارات اند،بستهکاربهآنهافاضلمصححانکهکوششیهمۀباـ هم   عطّاراالولیاي

یـک کـدام فقـط   هرازاینجادر.کردتصحیحارآنهاتوانمیشیوههمینبهکهستهمبهمی

  :آوریممینمونه
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کـردن متابعـت وعلمازترتسخمنبرنبودیزچهیچوبودممجاهدهاندرسالسیگویدابویزید«

  .)1383:38عثمانی،(»توحیدتجریداندرمگراسترحمتعلمااختالفوآن،

جملـۀ دومیـان منطقـی رابطۀاما،استچنینقشریهرسالۀترجمۀدربایزیدگفتۀاین

اسـت رحمتعلمااختالفو«و»آنکردنمتابعتوعلمازترتسخمنبرنبودیزچ هیچ«

نظـر بـه .اسـت گسـیخته علمااختالفوعلمدشواريرابطۀیعنی،»توحیدتجریداندرمگر

  :استچنینقشریهۀرسالدرسخناصل.باشدافتادهمتنازکلماتیکهرسدمی

»ثالثین!المجاهدفیعملت!! ـ لیعأشدیئاًشَدتجوفما،!! العلـمِ نَموتابِمـ ع تلـوال و،ه اخـتالف

لَالعلماءبقیت،واختالفالعلماء!! !   .)1422:37قشیري،(»وحیدالتّتجریدفیاإلّ،!

العلمـاء اخـتالف لـوال و«عبـارت ترجمـۀ ،قشیریهرسالۀترجمۀدراستمعلومکهچنان

همـوار حـدي تـا رابایزیـد کـار دشـواري واسـت سخنختلَدوپیوندواسطۀکه»قیتبلَ

برطـرف راآنابهام،متنبهجملهاینافزودن.استافتادهقلمازنامعلومیدلیلبهساخته،

وعلمازترتسخمنبرنبودیزچهیچوبودممجاهدهاندرسالسیگویدابویزید«:کندمی

،اسـت رحمـت علمااختالفو]ماندممیفرو،ينبودعلمااختالفاگرو[آن،کردنمتابعت

  .27»توحیدتجریداندرمگر

آمـده معـروف، صـوفی ،)270ازبعد. فو(کرمانیشجاعبنشاهمعرّفیدروفیهالصطبقاتدر

!مـرآ راآنونیکـو هـاي  مثـل ومشهور،استرساالتراويبوده،واعظانفتیاناجلّۀاز«:است

  .)1386:236انصاري، (»اندگفتهالحکما

چونوداردتأملجايسومقرنۀصوفیمشایخازیکیبه»نیکوهايمثل«نسبتدرستی

سـلمی حمنابوعبدالرّوفیۀالصطبقاتترجمۀ،هرويوفیۀالصطبقاتاعظمبخشکهدانیممی

!!منکانو«:سنجیم میخوداصلباراعبارت،است).ق412. فو( !!!! هـذه علمـاء والفتیان،!!

! !!!! !و!مشهوررساالتلهو!! بنـابراین .)192: 1389سـلمی،  (»الحکمـاء !مـرآ سماهالتی!!!!!!

راويبوده،واعظانفتیاناجلّۀاز«:استچنینهرويالصوفیۀطبقات عبارتصحیحصورت

  .»اند گفتهالحکما!مرآراآنونیکو،28ثیمثلّومشهور،استرساالت

:خوانیممی،حلّاجترجمۀذیلدراالولیا!تذکردر

وخفیـف عبـداهللا مگر،نیستقدمیتصوفدررااو:گفتندوکردندابااوکاردرکبارشایخماغلب«
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بـن بوسـعید اوکردنـد قبـول رااوکـه ،اهللاشـاء مـا االّ،رانمتأخّجملۀوقشیريابوالقاسموشبلی

یوسـف امـام وفارمـذي ابـوعلی شـیخ وگرگـانی سـم اقالابوشیخو،العزیزروحهاهللاقدس،ابوالخیر

!،همذانی چنانکـه ،انـد متوقّـف اوکاردربعضیو،اندداشتهسیرياوکاردر،اجمعینعلیهماهللا!!

بـود ردودماگرونگردددمردوخلقردبهبودمقبولاگرکهاوحقّدرگفتقشیريبوالقاسمااستاد

  .)135: 2، ج1325ار،عطّ(نشودمقبولخلققبولبه

ابـا اوکـار درکبـار شـایخ ماغلـب «:اسـت نشیبوفرازپرانگیزيشگفتنحوبهعبارت

قشیريابوالقاسموشبلیوخفیف]؟[عبداهللا]؟[:گفتندو]کسی؟کاردرکردنابا[کردند

درگفتقشیريابوالقاسماستاد«:سخندنبالۀبابسنجید،»])؟([کردندقبولرااو...و]؟[

که...اندداشته]؟[سیرياوکاردر...و]؟[گرگانیابوالقاسمشیخو...ابوسعیدو،]...[اوحقّ

  .»بود]؟[مقبولاگر

:همـان (اسـت داشـته اختیـار دراالولیا!تذکرتصحیحدرنیکلسوناستادکههایینسخه

Hنسـخۀ فقـط  وکننـد مـی تأییـد رامتنآمده،هابدلنسخهگزارشدرکهصورتیبهو)84

»سـیري «جـاي بـه و»نصـرآبادي ابوالقاسـم وشبلی«،»قشیريابوالقاسموشبلی«جايبه

بـه ،مطلـب شـدن ترروشنبراي.استنبودههتوجقابلایشانبراياًرهظاکهدارد »سرّي«

  :گردیمبرمی)عطّار(فمؤلّسخنخذآم

عطّـار مآخـذ ازیکیتردیدبیکه)1389:307(سلمیحمنابوعبدالرّۀوفیالصطبقاتدر

  :آمدهچنینحلّاجدربارةاست،مأخوذآنازمشایخاقوالازايعمدهبخشوبوده

و[=صـوف تّالفـی قـدم لـه یکـون أناابوونفوه،والمشایخرُکثَأهدر،مختلفونَهأمرِفیالمشایخُو

دررااوکـه کردنـد ابـا وراندنـد، خـود ازوکردنـد ردرااوآنانبیشترند،امختلفاوکاردرمشایخ

  .]دبداننقدمیصاحبتصوف

  :دهمآ،عطّارمسلّممآخذازالمحجوبکشفدرو

رانمتـأخّ جملۀونصرآباديابوالقاسموخفیفبنمحمد...:اندمختلفويشأناندرهقصاینمشایخ

شـیخ مـا ایـام انـدر امـا ...شبلیوجنیدچوناندکردهفتوقّويامراندرگروهیبازو،کردندقبول

اسـتاد امـا .بـود بـزرگ ایشاننزدیکبهوداشتندسرّيوياندر...کرّکانابوالقاسمشیخوابوسعید

نگرددمهجورایشانهجرانبهبودحقیقتومعانیاربابازیکیوياگرکهگویدقشیريابوالقاسم

  .)229: 1384هجویري، (»نگرددمقبولخلققبولبهبودخلقمقبولوحقّمردوداگرو
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کهدهدمینشانالمحجوبکشفووفیهالصطبقاتعباراتوااالولی!تذکرمتنسنجش

فتصرّوسهوسبببههمومؤلّفکردنجاهجابوکاستوافزودبااحتماالًهمآن،جمالت

وتاابهامـ ایـن رفـع بـراي .شـده اسـت  ابهامنتیجهدروتغییروتبدیلدستخوش،کاتبان

چنـین تـوان مـی عجالتـاً امـا بود،معتبرترينسخۀمنتظربایدعطّارسخناصلبهرسیدن

  :کرددپیشنها

عبـداهللا ]ابـو [مگـر نیسـت، قـدمی تصـوف دررااو:گفتنـد وکردندابااوکاردرکبارمشایخاغلب«

و.کردنـد قبولرااوکه،اهللاشاءماالّا،متأخرانجملۀوينصرآبادابوالقاسمو)30شبلیو(29خفیف

امـام وفارمذيابوعلیشیخوانیکُرکّسمابوالقاشیخو،العزیزروحهاهللاقدس،الخیرابیبنبوسعیدا

!،همذانییوسف ! انـد، متوقّـف اوکاردربعضیو،31اندداشتهيرّساوکاردر،اجمعینعلیهماهللا!

نگـردد مردودخلقردبهبود]حقّ[مقبولاگرکهاوحقّدرگفتقشیريابوالقاسماستاد]چنانکه[

.»نشودمقبولخلققبولبه،بودمردوداگرو

  گیري نتیجه

منحصرمتنینوشتۀدستکهوقتیخصوصبهمتون،تصحیحدرمؤلّفمآخذوجنبیمنابع

عنـوان بـه ومعینايهنسخهمانند،استمتفاوتیکدیگرباآنهاينسخهروایتیافردهب

هـاي نسخهبهکردنبسندهکهن،متونتصحیحدر.رساندمییاريراحمصح،معتبرسندي

مطلـوبی سـرانجام بـه راانتقـادي تصـحیح ،هـایی  پشـتوانه چنـین ازپوشـی چشـم ویخطّ

بـا رامـتن هايتحریفوهاتبدیلبعضیتواند میحمصح،دادیمنشانچنانکهو،رساندنمی

.کندتصحیحجنبیمنابعازاستفاده

  نوشتپی

مجــددتصــحیحوتحلیــلبررســی،ضــرورت«بــه. ركآن،دربــارةمالحظــاتیازآگــاهیبــراي.1

!والعارفین بستان !! !! !!!   .)110-1391:91بیگدلی،(»!!

بـا نـویس دستایناست،نیامدهآندرترکیهافندياسعدنسخۀکاتبناموکتابتتاریخاگرچه .2

17بـرگ 174داراي(کمیـت نظـر ازـخطّنوعوکتابتشیوةـ همانند ظاهريمشخصاتبهتوجه

کـه اسـت اينوشتهدستتریندقیقمحتوا،صحتواصالتنظرازوترین جامعترین و  کهن)سطري

  .ایمیافتهاثراینازکنونتا

بنشـیب بمرد،ببرَد،مانند؛استآندرکلماتازبسیاريبودنمشکولزبانی،دفوایاینجملۀاز.3
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کـوه، فـراز فُرُستَاد،طَبانچه،سخُن،زبرجد،درنُوشْتَنْد،،)جوینده= (جوایندهجده،بهِشْت،فُرُوشَوِي،

،گاه،کَنَارِشرَوگَرمگ.  

)ر106(مرعشیو)68(هقونیهاينسخه.استنیامدهتوبینگننسخۀدرآنترجمۀوحدیثاین.4

  .استشدهنقلافندينسخۀازمتن.اندآوردهراآنترجمۀفقط 

کشـف و)669: 2ج ،1389بخـاري، مسـتملّی (تعـرّف الشرحدريدیگرهايصورتباحدیثاین.5

  .دهدمینشانهصوفیفانمؤلّمیاندرراآنتداولوآمده)200: 10ج ،1389میبدي،(االسرار

  .اند نیاوردهراپیامبرسخناین،مرعشیوهقونیتوبینگن وهاي نسخه.6

ج :1427،القرطبی؛1415:613مروزي، مباركبنعبداهللا؛522: 2ج :1421،بیهقی.ركنیز.7

1 :8.  

  .استنیامدهمرعشیوهقونیتوبینگن وهاي نسخهدرقولاین.8

!!و)1390:40السیرجانی،(السوادوالبیاضدرتفاوتاندکیباراتستريسهلسخن.9 º!!! االولیـا

  .دیدتوانمی).ق334.فو(شبلیابوبکرقولاز)23: 1ج :1416اصفهانی،ابونعیم(

هـم [«:ایـم یافتهتستريسهلاقوالواحوالذیل،االولیا!تذکردرفقط راگفتهاینشدةفارسی.10

بشـر ازشودمنقطعخدايقربدروفکرازشودرپوکدرازشودصافیکهبودآنصوفی:گفت]او

  .)264: 1ج :1325،عطّار(»زروخاكاوچشمدرشودیکسانو

شـاید وآمـده، نیـز دیگـران گفتـۀ در،تسـتري سـهل سخنبرعالو»زر«و»سنگ«برابردیدن.11

رسـول بـه خـود، احـوال گـزارش درکـه استرسول،صحابیحارثه،بنزیدقولدرآنهاترینکهن

هجـویري، (»مدرهاوفضَّتُهاوذَهبهاوحجرُهاعنديستَوتفَاالدنیاعنِنفسیعزَفت«:گفت)ص(خدا

  .)169: 1ج :1390،بخاريمستملّی؛1384:337

کـرده اجتمـاع حرورادرکهراخوارجازگروهی.هکوفزدیکنجایگاهی،احروربهمنسوب:حروري.12

سـمرقندي، حکـیم (انـد  گفتـه حروريراآنهاپیروانوحروریه،برخاستندطالبابیبنعلیمخالفتبه

  .)118: 4، ج 1400،سمعانی؛1348:174

ۀنیمـ پایـان درکـه شـیعه وخوارجبیناسالمرقفازايفرقه،همرجئگروهبهمنسوب:مرجیء.13

گنـاه مرتکـب ه،مرجئچونواندبودهتأخیروارجاءاهلآنپیروانوآمدپدیدهجرياولقرنلاو

یافتنـد شـهرت همرجئـ بـه ،گذاشـتند وامیخدابهرااوکارو دانستندنمیدوزخدردمخلّراکبیره

  .)240: 4، ج1400،سمعانی؛1348:178سمرقندي،حکیم(

  .استآمدهافندينسخۀدرفقط نیزعبارتاین.14
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پـنجم طبقۀدراصفهانیابونعیم.استنبويحدیثراویانازوفقیه،دمشقیمکحولأبوعبداهللا.15

سـعد، ابـن ؛ 177: 5، ج 1416ابونعیم اصفهانی، (استکردهنقلويازاقوالی،حدیثراویانطبقاتاز

)284: 4، ج1372خوارزمی،(الدین علومءاحیاترجمۀدر.)107: 1، ج1377ذهبی،؛456: 9، ج1421

خـوف بـه راخـداي کـه هـر گفت:استچنیناوسخنترجمۀونسفیمکحول،سخناینگویندة

واسـت زنـدیق پرستدمحبتبهکههرواستمرجئیپرستدرجابهکههرواستحروريپرستد

  .استموحدپرستدرجاوخوفومحبتبهکههر

  .استآمده)ر71(افندياسعدنسخۀدرفقط همحکایتاین.16

:اسـت تـر نزدیـک مـا مـتن بـه حکایتپایانوآمدهصورتاینبهحکایتسعدابنطبقاتدر.17

!عوا« ـ عووتالمهبِلَزَنَنملباًجع:یقولالعاصبنعمروقالالحکمبن! ـ مهقلُ عکَ،ه الیـفـ ی فُصه.

ـ لَزَنَنملباًجعقولُتَنتکُکإنَّ!أبتیا:عمروبنعبداهللا،هابنُهلَقالَهبِلَزَنَمالَفَ ـ هبِ الموتوـ ع هقلُ

معکَهالیفیفُصفَهنالَفصالموتوقلُعکمیا:قالَفَ.کعینَب!الموتـ لُّأج ـ أننم یوصفوـ لک ینّ

سأصلَفکمأجِیئاًشَنهأنَّکَنیدىلَعضوىرِبالجِقینَُعأجِووالسـالء شـوك جوفیفیأنَّکَنید

  .)1425:153قرطبی،؛ 81: 5، ج 1421ابن سعد،(»!إبرثقبنمجخرُیفسینَأنَّکَنیدأجِ

 494-407(حمن بن زید نیسابوري معروف بـه ابوالقاسـم حکـیم    ابوالقاسم عبدالواحد بن عبدالرّ.18

حکـیم  بن اسـماعیل بـن زیـد   محمدابوالقاسم اسحاق بن خطیب و زاهد سمرقندي است که با  .)ق

السـواد االعظـم  هر قرن چهارم، صاحب کتاب النّءن بزرگ ماورامتکلّمااز عرفا و )342. فو(سمرقندي 

در متون عرفانی ـ اخالقی فارسی مربوط به قرن پـنجم و   . )243: 2، ج 1400سمعانی، (متفاوت است 

  )20-15، 12، 11: 1385قالنسی، (استاز ابوالقاسم حکیم متقدم نقل شده زیادي سخنان  ،ششم

تصـویر ،مـرگ لحظـۀ اضـطرار واضـطراب نهایتبراي»غرقابغرق،درکشتیگشتن«تصویر.19

ـ بیتایندرراتصویريچنینواستبلیغیوگویا هـم )151: 1، ج 1387موالنـا،  (شـمس اتغزلی

  :دیدتوانمی

  هابگرداایندرکشتیبشکندیابگذردای/ناخوشانباکشانسووانخوشانسويکشانسواین

وثمحـد وشـافعی فقیـه ).ق365- 291(شاشـی القفّاسماعیلبنعلیبنمحمدشاشیابوبکر.20

19شـمار دررااوعسـاکر ابـن .اسـت فقهاصولدرکتابیصاحبو بوددخوعصرامام،لغويواصولی

عسـاکر، ابن(استآوردهشماربهاشاعرهازطبقهنخستینواشعريابوالحسنۀواسطبیشاگردانازتن

1347:182(.  

  .استآمده)پ40(افندينسخۀدرفقط حدیثاین.21
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!فضااینجادر(17: 2، ج1419اصفهانی،ابونعیم:ركنیز.22   .)شودمیمعرّفیصفّهاهلازعبیدبن!

نصربنمحمدلیلاللّقیاممختصرو )55: 49، ج1415،عساکرابن(دمشقمدینۀتاریخ:ركنیز.23

ترجمۀ.)1420:99حنبلی،رجبابن(المعارفلطائفو)1408:107مقریزي،علیبناحمد(المروزي

عبـادت ونورتوشبنماز(استنوراندخفتهبندگاندیگرکهوقتیتوشبنماز:ازاستعبارتابیات

یغنیمتـ وتعمر)کنیغفلتاگرو(بدانیاگرو/استنمازسرسختدشمنتوخوابو)نیرومنديتو

  .رسدمیپایانبهورود میبینازوشودمیسپري)وقفهبی(خودطبعبهکهمهلتیواست

  .استآمده»دائما«یلاللّقیاموهجدالتّجزهبمنابعدر.24

»مهلـه «بـه کـه اسـت مسـتتري »هی«،»تبید«و»تفنا«،»تسیر«فاعلظاهراًبستانمتندر.25

کـه گونههمان،گردد بازمی»عمر«بهکهبدانیممستتريهوراآنهافاعلاستبهترولی،گرددبازمی

  .شودمیمالحظهبیتایندر

چیـز هیچکردم،مجاهدتسالسی«:استچنینالمحجوبکشفدربایزیدگفتۀاینترجمۀ.26

چیزهـا همـه ازمن،نبوديعلمااختالفاگروبودي،آنمتابعتوعلمازترسختمنبرکهنیافتم

ـ اسـت رحمتعلمااختالفوگزاردنتوانستمیدینحقّوبازماندمی »توحیـد تجریـد انـدر جـز هب

!!!درنیزو؛)1384:163هجویري،( »لبقیـت «جـاي بـه )36: 10ج ،1416اصفهانی،ابونعیم(االولیا!

  .استدادهترجیحرااخیرصورت)378: 1388(شفیعیدکتر وآمده»لتعبت«

زبـان در.باشـند شدهتألیفیکدیگربهنزدیکموضوعسهدرکههاییکتابنامگانه؛سه:ثمثلّ.27

بدیععروض وموضوعسهدرکهکرداشارهالعجماشعارمعاییرفیالمعجمکتاببهتوان میفارسی

  .)672. فو(نحويقرطبتألیفهغلّلافیثالمثلّمانندنیزو،استشدهتألیفقافیهو

دارد،فراوانـی هـاي نمونـه کنیـه آغازاز»ابو«حذفصوفیه،آثاردرجملهازوگذشتهمتوندر.28

  .استرفتهکاربه»ابوعبداهللا«جايبه»عبداهللا«همدیگريموارددر،األولیا!تذکردرکهچنان

تأمـل درخورراعبارتنداشت،اوباهمموافقتیچندانوبودحلّاجمعاصرکه،»شبلیو«ذکر.29

  .استکرده

بـا برابـر وشـده تحریـف ضـبط »داشتنسرّکسیکاردر«جايبه»داشتنسیرکسیکاردر«.30

جملـه، دنبالـۀ در»متوقّف«احتماالًو)1384:765عابدي،(استالمحجوبکشفمتأخّرهاي نسخه

راآنمعاصراستادانازبعضیگوییکهچناناست،کردهپذیرفتنیحديتاخوانندهبرايرا»سیر«

.)1385:270کوب،ینزر(اند دانسهصحیحصورتهمینبا
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  منابع

 محمـد ، تحقیق یاسین المعارفلطائف ، )1420(ینالدحمن بن شهابعبدالرّ، ابن رجب الحنبلى

کثیرواس، بیروت، دار ابنالس.  

!!، درا)الطّبقـات الکبـري  (بقـات الکبیـر  الطّکتـاب  ، )1421(بن منیـع   محمد بن سعدابن سعد،  º!  و

!التّحقیق دکتر علی محمد عمر، قاهره،  !!!   .الخانجی !

!مدتاریخ ، )1415(ابن عساکر، علی بن حسن  !!، درادمشـق  !! º! لـد  حقیـق علـی شـیري، ج   التّو

  .الفکردار ،بیروت، ششم

!!دمشـق، ، دار الکتـاب العربـی   ،تبیین کذب المفتـري ،)1347(ــــــــــــــــــــــــــ º!!! ! 

  .وفیقالتّ

!معر،)1419(بن عبداهللا اصفهانی، احمد نعیموأب ! حاالص! ، تحقیـق عـادل بـن یوسـف العـزازي،     !

!! !!!   .شرللنّالوطن ، ریاض، داراألولى !!

!، )1416(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .الکتاب العربی، بیروت، داراالولیاء !!!

.سرور موالیی، تهران، توسمحمد، تصحیح وفیهطبقات الص، )1386(محمدانصاري، عبداهللا بن 

ضـرورت  «، )1391(تهمینـه عطـایی    عابـدي و محمـود   نیکوبخت وناصر  سعید وبزرگ بیگدلی، 

!و  العارفین بستانبررسی، تحلیل و تصحیح مجدد  !! !! !!! ، جستارهاي ادبی، سال چهل و پنجم، »!!

  .شمارة چهارم، دانشگاه فردوسی مشهد

ـ تحقیق ابی ،الجامع لشعب اإلیمان،)1421(بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین ـ هاجر محم عید د الس

  .الکتب العلمیه بن بسیونی زغلول، بیروت، دار

!، )1348(حکیم سمرقندي، ابواالقاسم  ! ! ! عظماألواد الس  حبیبـی، تهـران،    ، تصـحیح عبـدالحی

  .بنیاد فرهنگ

دین خوارزمی، مؤیدالداحیاء علوم ترجمۀ، )1372(محمـ شرکت انتشـارات علمـی     ، تهران،ینالد

  .فرهنگی

ـ تهذیب األسرار ،)1999(محمدوشی، عبدالملک بن کخر ـد ام ، تحقیق بسبـاورد، ابـوظبی،    محم

  .قافیمکتب الثّ

حمن بـن  عبـدالرّ ، تحقیـق الحفاظ !تذکر، )1377(بن أحمد بن عثمان بن قایماز محمد، هبیالذّ

  .هالکتب العلمیدار ،بیروت، مییحی المعلّ

!ین شر، تحقیق نورالدطبقات الصوفیه، )1389(حمن سلمی، ابوعبدالرّ !، !، قاهر!! !!!   .الخانجی !
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11پیاپیةشمار،1392بهار و تابستان ،1شمارة،3دورةفارسی،ادب /146

!عوامحمدق ، محقّاالنساب، )1400(بن منصور  محمدالسمعانی، ابوسعد عبدالکریم بن   ، !، قاهر!

  .تیمیهابن 

چـاپ  ، از میـراث عرفـانی بایزیـد بسـطامی    : دفتر روشنایی، )1388(رضا محمدشفیعی کدکنی، 

  .، تهران، سخنچهارم

  .تهران، توس طبري، ترجمۀ تفسیر، )1356(طبري، ابوجعفر محمد بن جریر 

!بستان العارفین و ، )1354(جعفر   بن احمد بن ابی محمدطبسی نیشابوري،  المریدین، چـاپ   !!

!منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و :شده در ، بـه کوشـش احمـدعلی رجـائی،     المریدین !!

  .دانشگاه تهران تهران،

ی محفوظ، ـــــــــــــــــــــــــــ ا  نسخۀ خطّ ب در کتابخانۀ دولتی برلین آلمان 

کتابخانـۀ مرکـزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه       4636، میکروفیلم شـمارة  ms orient fol 99نشان

  .تهران

نسخۀ خطّی محفوظ در کتابخانـۀ اسـعد افنـدي ترکیـه بـه شـمارة       ،ـــــــــــــــــــــــــــ

.ناد دانشگاه تهرانکتابخانۀ مرکزي و مرکز اس 186، میکروفیلم شمارة 1335

ترکیـه بـه    ۀی محفوظ در موزة موالنا واقع در شهر قونینسخۀ خطّ،ـــــــــــــــــــــــــــ

  .107شمارة 

بـه   اهللا مرعشی نجفی در قم  کتابخانۀ آیتی محفوظ در نسخۀ خطّ،ـــــــــــــــــــــــــــ

  .422میکروفیلم شمارة  ،)پ 131ـپ 90(9615شمارة 

رضـا  محمد، تصـحیح و تعلیقـات دکتـر    یرمنطق الطّ، )1384(محمدین نیشابوري، فریدالدعطّار 

  .، تهران، سخنچاپ سومشفیعی کدکنی، 

رضـا شـفیعی   محمد، تصـحیح و تعلیقـات دکتـر    اسرارنامه، )1386(ـــــــــــــــــــــــــــ

  .، تهران، سخنچاپ پنجمکدکنی، 

، تصـحیح و توضـیح دکتـر محمـود عابـدي و      یرمنطق الطّ، )1390(ـــــــــــــــــــــــــــ

  .، تهران، سخنچاپ اولدکتر تقی پورنامداریان، 

، جلـد اول ، چاپ دوم، تصحیح رنولد نیکلسن، االولیا !تذکر، )1325(ـــــــــــــــــــــــــــ

  .تهران، دنیاي کتاب

دار ،چاپ اول، ما ورد فیه من اآلثارالقدر و، )1406(عبداهللا بن وهب بن مسلم، القرشی المصري

وزیعشر والتّلطان للنّالس.  
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!العارفین و بستاننقش منابع جنبی در تصحیح  147/ المریدین!!

، )تفسـیر قرطبـی  (ألحکام القرآناالجامع ، )1427(حمد األنصاريابن  محمدبوعبداهللا ا،القرطبی

!، بیروت، مؤجلد اول، چاپ اول، رکیعبداهللا بن عبدالمحسن التّتصحیح  ! !ساالرّ ! !.  

  . ، الریاض، دارالمنهاج!مور اآلخرا بأحوال الموتى و !التذکر، )1425(ـــــــــــــــــــــــــــ

!الرسا، )1422(قشیري، عبدالکریم بن هوازن  دارلبنـان،  ،محمدعلی بیضـون ، تصحیح !!!القشیر !

هالکتب العلمی.  

  .، تهران، میراث مکتوب1نوشاهی، چ، تصحیح عارف ارشاد ،)1385(قالنسی، ابوبکر  

جلـد  ،عراقـی الحـافظ  الو بهامشـه تخـریج  الـدین إحیـاء علـوم  ، )بی تا(محمدبن  محمدالی، غزّ

  .دار الکتاب العربیبی جا، ، سیزدهم

ین، الدتصحیح احمد شمس ،صوفتّالتّعرف لمذهب ال، )1413(بن ابراهیم محمدابوبکر  ،يدکالبا

  .العلمیهالکتب لبنان، دار

، چـاپ اول  ،جلـد اول ، تصحیح احمد فریـد،  قائقهد و الرّالزّ، )1415(مروزي، عبداهللا بن مبارك 

  .الدولیهالمعراج یاض، دارالرّ

تصـحیح   ،فصوشرح التّعرف لمذهب التّ، )1390(محمدمستملّی بخاري، ابوابراهیم اسماعیل بن 

  .اساطیر، تهران، چاپ سوم، جلد اولروشن،  محمد

1389(ین میبدي، ابوالفضل رشیدالد( ،اصـغر حکمـت،   تصحیح علـی  االبرار، !کشف االسرار و عد

  .، تهران، امیرکبیرچاپ هشتم

رضـا  محمد، مقدمه، گـزینش و تفسـیر   ات شمس تبریزيغزلی، )1387(رومی الدین موالنا، جالل

  .شفیعی کدکنی، تهران، سخن

، چـاپ اول ، تحقیق یوسف الهـادي،  القند فی ذکر علماء سمرقند،)1378(عمر الدین نسفی، نجم

  .تهران، میراث مکتوب

تصـحیح محمـود عابـدي، چـاپ     ، کشف المحجوب، )1384(ابوالحسن علی بن عثمان هجویري، 

  .دوم، سروش، تهران

  .، تحقیق فراند وستنفلد، الیبزیکمعجم البلدان، )1869(یاقوت بن عبداهللایاقوت حموي، 
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