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 چکيده
 محمّدامین. است دست در آن از یمتعدّد نسخ که است هفتم قرن در عرفانی تعلیمی ونمت از العبادمرصاد

بورسا  ۀاين اثر، نسخ متعدّداو از میان نسخ . است کردهپژوهان معاصر، اين اثر را تصحیح  رياحی از نسخه

با اينکه . اساس قرار داده و از ديگر نسخ نیز سود جسته و تصحیح قیاسی کرده است ۀرا به عنوان نسخ

 به نظر .است نداشتهثابتی در تصحیح  معیار ،صحّحعالمانه است، ولی روشمند نیست و م ،اين تصحیح

هستند و مدام تکرار شناختی  سبک غالب های ويژگی ،متون در ادبی و زبانی بالغی، عناصر برخی اينکه

ها که در  يکی از اين ويژگی .باشد تصحیحی علمی و روشمندياريگر تواند  ها می ه به آنتوجّ شوند، می

در اين اثر است  (و سجعاصالت موسیقیايی ) هنری معیار ،شدهتی دقّ بی دربارة آن العبادمرصادتصحیح 

اثر است  غالب در های زبانی ويژگی معیار ديگر،. ر بوده استمکرّ های لغزش سبب به آن، یتوجّه بی که

با در کنار اين دو، برخی واژگان نیز . زند میدامن و خطا در تصحیح  شلغزبه در آن نیز  یتدقّ بیکه 

ها،  توان گفت عامل اصلی اين لغزش می. اند و نادرست  انتخاب شده «بو»ۀ نسخبه  و با اعتماد تیدقّ بی

اين اشتباهات و  ،ساسا ۀو انتخاب اين نسخه به عنوان نسخبورسا بوده  ۀهای نسخ به ضبط زيادیاعتماد 

هايی که از  لغزش توصیفی،-با روشی تحلیلیپژوهش حاضر  .شده است موجبتصحیح  درها را  کاستی

 .دهد میه قرار مورد بررسی و مداقّ تصحیح راه يافته، بهاين رهگذر 
 

 .نسخۀ بورساويژگی زبانی،  ، تصحیح، اصالت موسیقیايی،العبادمرصاد :کليدی های هواژ

                                                           
 noruziyagub@yahoo.com                                                                         :رايانامۀ نويسنده.  
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 مقدّمه .2

علمی و میراث  یاحیاکاری ارزشمند در جهت  ها، نوشته و تصحیح دست شناسی نسخه

؛ از به رشدی داشته استهای اخیر روند رو  در دهه که آيد به شمار میادبی گذشته 

در  خاصّی جايگاه واست عرفانی  و از متون ارزشمند تعلیمی که مرصادالعباد همین رو،

چندين نسخه  ،از اين اثر. شده استکه تصحیح  بودهکتبی  نخستین، از دارد فتصوّ

  :کند میبندی  را به دو دسته تقسیم ها آن در تصحیح خود احیکه ري است موجود
 ۀ، نسخ2121ة به شمار قونیّه ۀنسخ اب،رئیس الکتّ ۀنسخ بورسا، ۀنسخ :لاوّ ۀدست

 ۀدست(. قب) 2121 ةبه شمار قونیّه ۀل از نسخمجلس و باب اوّ ۀنسخ حقوق، ةدانشکد

 (قب)قونیّه دوم  ۀو ابواب آخرين نسخ وين، ۀفاتح، نسخ ۀنسخ اياصوفیه، ۀنسخ: دوم

 .(11/مقدّمه :2919رازی، )

ق 221مطالب کتاب را در نخست ، الدّين  نجمو تری دارند  ل نسخ، زبان کهنهۀ اوّدست

شر ساخت و بعد از از سواد به بیاض آورد و در بین مريدان منت هبعد از رسیدن به قیصريّ

از پادشاهان  د،کیقبا الدّين عالءبا سهروردی و تصمیم به ديدار  الدّين  ديدار با شهاب

کالم را  های آرايش بازنگری کرد و شیوه در کتاب و،ولی و تقديم کتاب به اتسلجوقی آنا

را  مرصادالعباد ۀرياحی تحرير نخستین از نسخ .(19-11 :همان ←)به کار بست در آن 

خن او آراستگی س .(19 :همان) شاهانه نامیده است ۀدرويشانه و تحرير دوم را نسخ ۀنسخ

که  مرصادالعبادنسخ کتاب  .داند های تحرير دوم می و اطناب در جمالت را از ويژگی

 :شرح است اين به ه،رياحی از آن در تصحیح استفاده کرد
 

 دوم تحریر/ تحریر اول تعداد صفحات محل نگهداری تاریخ کتابت نام نسخه

 ق211 «بو» ۀنسخ
شهر بورسا به  ۀکتابخان

 221ة شمار

سطری و 21 ورق291

 سطری21
 لتحرير اوّ

 لتحرير اوّ سطری12ورق292 قونیّهشهر  /درگاه موالنا ةموز هشتماوائل قرن  «قو» ۀنسخ

 لتحرير اوّ سطری29ورق222 ابالکتّ کتابخانۀ رئیس بدون تاريخ «س» ۀنسخ

 لتحرير اوّ - دانشکده حقوق ۀکتابخان قرن هفتم «حق»ۀنسخ

 تحرير دوم سطری21ورق112 ی وين اتريشملّ ۀکتابخان ق.ه221 «ين» ۀنسخ

 تحرير دوم سطری12ورق219 استانبول/ فاتح ۀکتابخان ق.ه117 «فا» ۀنسخ

 تحرير دوم سطری29ورق 179 استانبول/ اياصوفیه ۀکتابخان ق.ه111 «صو»ۀنسخ

 سطری12ورق 211 قونیّه/ موزه درگاه موالنا بدون تاريخ «قب»نسخه

فصل دوم از باب )لتحرير اوّ

 /ل سبب نهادن کتاباوّ

 (نسخه ۀبقیّ) تحرير دوم
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ناقصی از قرن  ۀنسخ :بهره برده است ديگر نیز تاهمیّ ۀ کمچند نسخهمچنین او از 

مجلس از تحرير  291 خمورّ ۀنسخ ل،از تحرير اوّ نولگُاُق به ابراهیم متعلّ م،هفتم و هشت

بريتانیا از  ةق موز111 خمورّ ۀدر متن تصحیح، نسخ« مج» با عالمت اختصاری لاوّ

 .(221: همان ←)ی ملک ملّ ۀای از کتابخان ل و نسخهتحرير اوّ

ق کتابت شده و 211در تاريخ  که «بو»با عالمت اختصاری  بورسا ۀۀ کتابخاننسخ

 .است بوده تصحیح در رياحی اساس ۀنسخ ،است العبادمرصاد دار ريختا ۀنسخ ترين قديمی

که قدمت  لاوّ تحرير های نسخه ويژه به ده،شياد های نسخه از و کرده قیاسی تصحیح رياحی

 :نويسد تصحیح متن می ةاو خود در شیو. سود جسته استدر تصحیح بیشتری دارند، 
موجود  ۀترين نسخ ۀ بورسا را که قديمی، نسخمرصادالعبادمتن  ۀدر تصحیح و تهیّ

دار از اين کتاب در عالم است که تاکنون شناخته شده، اساس قرار داده و در  ريختا

نسخ  ۀرا در متن  جای دادم و اختالف کلیّ «قو»و« س» از آن، نسخ ةمورد اوراق گمشد

البطالن  ز ذکر اختالفات بديهیاکه وجهی از صحت داشت، در حاشیه نقل گرديد و 

فروگذار نشد و سعی گرديد که تی در رعايت جانب امانت از هیچ دقّ. پوشی شد چشم

 .(221/مقدّمه :همان) نچه از قلم نجم رازی درآمده، فراهم آيدآای قريب به  نسخه

که عیبی  ،از آمیختگی دو تحرير و دو روايت از اين کتاب در تصحیح اثر نظر صرف

بوده است؛ يکی از اين  آنها در تصحیح  علل چندی سبب خطاها و لغزشفاحش است، 

اين چه ت؛ اثر بوده اس شناختی سبک( dominanat aspect)های به ويژگی یهتوجّ بیعلل، 

 های خاصّ ويژگی ،هر دورة تاريخی و هر اثری. زبانی هنری و ادبی باشند و چه ها ويژگی

 شناسی، با توجّه به اين معیار، مطالعات سبک است زبانی خود را دارد که سبب شده

 العبادمرصاددر  .(د/1 :2919 بهار، ←) کند بندی طبقه واحدی گروه در را آثار از ای مجموعه

 امستثن کلّی حکم اين از نیز کتاب اين و شود ديده می شناختی های غالب زبان ويژگی نیز

دارد نیز های غالب هنری و ادبی  ويژگیهای زبانی،  مانند ويژگی به ادبی، اثر هر .نیست

های زبانی و فکری،  های هنری و ادبی در کنار ويژگی و اين ويژگی فرد است بهکه منحصر

های غالب هنری و ادبی در نثر  يکی از ويژگی .دده شکل میسبک شخصی مؤلّف را 

و منطبق با  شود ديده میدر سرتاسر اثر که  موسیقی و سجع است دالعباد،مرصا

نجم رازی نیز موسیقی را به عنوان اصلی غالب برگزيده  ،صوفیهبوطیقای غالب آثار 

بیشتر  چهتالش داشته است تا هرو عبارات مسجّع، کارگیری انواع سجع  او با به .است

با نظر به اين ويژگی، ضبطی که اين معیار در آن رعايت شده  .کالم خود را آهنگین کند

اصالت بیشتری  ،باشد پايبنداين معیار  به ای که ، نسخههمین طورو  ارجح است باشد،
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بیشتر  با توجّه به اينکه اثبات برتری نسخه، موضوع پژوهش اين گفتار نیست، دارد؛

 یتدقّ بیدر کنار اين عنصر غالب، . توجّه و بررسی قرار گرفته استهای نسخ مورد  ضبط

ای  پارههمچنین . زبانی اثر نیز عاملی ديگر در لغزش بوده استغالب های  در ويژگی

 العبادمرصاددر به شکل معیارهايی ثابت  ،سجعو  همچون موسیقی ،های زبانی ويژگی

خود را دارد، با  خاصّزبانی های  اثری ويژگیه به اينکه هر با توجّ که نمايند چهره می

عالوه بر اين . توان به تصحیحی موفّق از متن نیز رسید ها، می دادن اين ويژگیمحورقرار

تی در آن موجب خطاها دقّ گرفت و بی نظر قرار میّ که بايد در تصحیح مد ،دو معیار ثابت

در نیز در معنای برخی واژگان و لغات  یتدقّ بیده است، شهايی در تصحیح  و لغزش

ا توان گفت اين خطاه ه که میشدضبط نادرست  گزينشسبب  العبادمرصادتصحیح 

 .بوده است «بو» ۀهای نسخ به ضبط زيادیاعتماد  ۀنتیج

در تصحیح  ثابتیح معیار دهد که مصحّ نشان می العبادمرصادپژوهشی در تصحیح 

در تصحیح اين اثر رعايت نشده است؛  م،آن اشاره کرديکه به يادشده دو معیار نداشته و 

و اين گزيند  برمیديگر نسخ را يا و « س» ۀو گاه ضبط نسخ« بو» ۀمؤلف گاه ضبط نسخ

شناختی صورت نگرفته  شناختی و زبان ها بر اساس معیارهای ثابت هنری، سبک گزينش

دقیق و علمی ياری  صحیحیت ۀتوانست مصحّح را در ارائ می ،دقّت در اين مورد. است

 ها آنفان لّؤآشنايی با معیارهای ثابت هنری آثار و رفتارهای زبانی و ادبی م کهدهد؛ چرا

 :نويسد فر در اين باره می مهدوی .ا باشدهگشتواند را می ،در تصحیح
ها و شگردهای ذهنی، زبانی و ادبی آن  چنان با يک متن، شیوهح بايد آنيک مصحّ

برسد  بتواند برای تصحیح آن متن به معیار يا معیارهايی خاصّ آشنايی داشته باشد که

ترين عناصر سبکی ّ اين معیارها، مهم. و کار خود را بر اساس آن معیارها شروع کند

ق، ت، در کار محقّيک هنرمند و اثر ادبی او هستند که همچون کلید موفقیّ خاصّ

ح مصحّ. علمی و بنیادی باشندارها بايد یبديهی است که اين مع. بايسته و الزم اوست

 های مختلف را بر اساس اين معیارها تحلیل کند و ضبط اصیل را برگزيند بايد ضبط

 . (211: 2919فر،  مهدوی)

. ندمرصادالعباددر ای معیارهای ثابت  پاره، ...سجع و کاربرد آن، افعال پیشوندی و 

با معیار سجع برگزيده که را  رياحی گاه ضبطی ،که در متن خواهیم آورد  همچنان

 گاه ضبطی منطبق با معیار ،صورتو گاه آن را وانهاده است و به همین منطبق بوده 

معیار ثابتی در اين بنابراين، ده و بوتوجّه  بیبه آن و گاه  اختیار کردهکهنگی زبان 

ی ابت هنرفان و آثارشان همواره از معیارهای ثلّؤحال آنکه م ؛ها رعايت نشده است ضبط
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ی تصحیح ها به آشفتگیبه معیار ثابت،  یپايبندنااين . کنند می پیرویو سبکی و ادبی 

های نسخ، دچار سر در گمی  ضبط گزينشح در تا مصحّاست و سبب شده  دامن زده

غیر از معیارهای ثابت  .باشدهايی فاحش در تصحیح  خطاها و لغزش ،ۀ آننتیج که ودش

در معنای برخی  یدقّت بیپايبندی به اين معیارها هستند، ناهايی که ناشی از  و لغزش

به اين  همده که در متن مقاله، بخشی شواژگان و عبارات نیز سبب لغزش در تصحیح 

 .ه استموضوع اختصاص يافت

رياحی در  ؛آثار چندی نگارش يافته است ،زبانی آن های و ويژگی مرصادالعباد بارةدر

های  ويژگیبارة را در ارزشمندیالعات ای که بر اين کتاب نوشته، اطّ عالمانه ۀممقدّ

های  بررسی تطبیقی ويژگی» ۀمقال. محتوايی و زبانی اين اثر ارائه داده است ،سبکی

 «الکفايه مفتاح و ةایالهد مصباحو  عباد الی المعادمرصادالزبانی دو اثر منثور عرفانی 

 ۀدر مقال .های زبانی اين اثر را بررسی کرده است ای ويژگی از مهناز فقهی نیز پاره (2991)

از  (2992) «ت کنوزالحکمهفانی با محوريّرزبانی چند اثر منثور ع ۀبررسی و مقايس»

در . هايی شده است اشاره العبادمرصادهای زبانی  ژگیی نیز به ويدبهمنی مطلق و خدادا

ی های کلّ غالمرضايی نیز ويژگی محمّداز  (2911) صوفیانهشناسی نثرهای  سبککتاب 

های  لغزش و العبادمرصاد از رياحی حتصحیدربارة  .است آمده عرفانی متون ادبی و زبانی

است  بارهحاضر، نخستین پژوهش در اين  ۀه و مقالنشد ی، تاکنون پژوهشاين تصحیح

مورد ی اين تصحیح را ها کاستیای از  لمی و انتقادی، پارهد با بررسی عکه تالش دار

 .پژوهش قرار دهد
 

  (و موسيقي سجع اصالت موسيقایي) هنری در عناصر غالب يتدقّ بي. 5

 ويژه هب ،آهنگ و موسیقی هی بهتوجّ بی، العبادمرصاديکی از علل اصلی لغزش در تصحیح 

 ،آهنگین و مسجّع کتابِ اين در که حالی در ؛است اثر اين در غالب یعنصر که بوده سجع

 و وزن از مراحلی ی،به اعتقاد خطیب ،ر و کمال نثر فارسی قرار داردکه در مسیر تطوّ

که  صوفیهآثار  الغتمنطبق با بهمچنین . (91 :2911) به کار رفته است قافیه از درجاتی

 ۀو استتیک غلبدر مرکز اين قلمر»و  ايی استآن تمايل به بیان آهنگین و موسیقدر 

شفیعی ) «آشکار است بر ديگر جوانب بیان هنری کامالً (پارادوکس) موسیقی و شطح

آراستگی اثر خود و يکی از  ۀرا مايو سجع نجم رازی نیز موسیقی  ،(111: 2911کدکنی، 

متفاوت  ايی و آوردن اسجاعِکید بر بیان موسیقأت قرار داده و اين آنه برجستگی وجو

 العبادمرصادشناسی  تصحیح متن و نسخهمعیاری ثابت در  ۀآهنگ را به مثاباست که 
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بطی که اين معیار در توان گفت ض اين اصل است که می و با تکیه بر کند برجسته می

از آن در  پیرویشناخت اين معیار و  .است و اصیل ، ضبطی ارجحشدهآن رعايت 

رياحی در تصحیح  .تصحیحی منتقدانه و علمی ياری کند در راتواند ما  می تصحیح متن،

و تصحیح قیاسی کرده قرار داده  ساسا ۀبورسا را به عنوان نسخ ۀ، نسخالعبادمرصاد

اين معیار ثابت  ،در بسیاری مواردکه  راه نسخاين های  ولی در مواردی ضبط؛ است

 های نسخ ، جايگزين ضبطرا رعايت نکرده (معیار اصالت موسیقی و آهنگ) شناختی زيبايی

 .ای است ۀ برجستهکه از لحاظ رعايت سجع، نسخکرده  «س» ۀنسخ ويژه ه، بديگر

 شه روالبتّ کههايی در تصحیح شده  اين ويژگی غالب، سبب لغزش دررياحی  یتدقّ بی

ر برخی که ددين صورت ؛ بپايبندی به اين اصل غالب نداشته استيا ناثابتی در پايبندی 

نسخۀ ) «بو» ۀنسخايی را برگزيده و در مواردی ديگر ضبط موارد ضبط آهنگین و موسیق

و اين  ؛که منطبق با معیار اصالت آهنگ نیست است انتخاب کردهرا  (مبنای وی در تصحیح

بنابراين، کدستی الزم را از اين لحاظ ندارد و ي کهشده عامل سبب آشفتگی تصحیح 

های  ضبط .ه استشدن انجام ثابتی تصحیح بر مبنای معیار علمی و ادبیتوان گفت  می

از  نیز اند و اين نسخه تر و ارجح ايی، برگزيدهاصالت موسیقرعايت  لحاظاز « س» ۀنسخ

های اين نسخه،  در موارد بسیاری از ضبط، با تکیه بر اين اصلت دارد و ارجحیّ نظراين 

 .ت در ضبط مشهود استدقّ
 

 سجع -

ع به شمار ، اثری مسجّکتاباين  واست  مرصادالعبادايی در سجع عنصر غالب موسیق

اينک . اند هايی که اصل اصالت سجع را رعايت کرده باشند، ارجح ضبطبنابراين،  ؛آيد می 

اشاره  ،يی که از اين جنبه در تصحیح رياحی رخ داده استها لغزشبه چند نمونه از 

 :کنیم می

ز عبارت گنجد و اين واقعه از آن که در حیّ است زیادتاز آن  ]...[ و فتنه و فساد آن مالعین  -

 .(21: 2919 رازی،) است در جهان که به شرح حاجت افتد تر شایع
 «بو» ۀنسخ ضبط که را «زيادت» ايی،تی در اصالت موسیقدقّ بی با رياحی در اين عبارت

اند که ارجح است؛  ضبط کرده« تر زيادت» ،قو /قب /س های نسخه. است آورده هست،

 بین اين دو عبارت فلّؤموجود دارد و  تر شایعو  تر زیادتبین  بیشتری وايیآ همکه چرا

ايی کالم برجستگی موسیق به جهتکرده که تقارن لفظی خلق ده و نموسازی  قرينه

، شاهدی بر العبادمرصادتن در م و ديگر انواع سجع ترصیعموازنه و  زيادو بسامد  است
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اين  .ويژگی سبکی و بیانی در اين کتاب است ۀبه مثاب ،ه به آنسازی لفظی و توجّ قرينه

که با کاربرد  سازی است قرينهپردازی و  سجعبه  کتابف لّؤه متوجّ ۀمتن به زيبايی نشان

تکرار با و ايی به نثر خود بخشیده تی موسیقواژگان متقارن و متوازن، کیفیّ سجع و

 :ی کرده استرا هرچه بیشتر غن متن ها در فواصل کم، موسیقی سجع
 ،بيشتر فکر و رياضت و کمتر حجب و تر صافي عقل و تر راست نظر را هرکه  -

 بر او براهین و داليل و تر زیادت صانع اثبات بر مصنوعات انواع از او استدالالت

 .(221 :همان) تر واضح توحدانیّ

 :عبارت نیز آمده استاين سازی در  اين شکل قرينه
 عاشقي در ،بود چون عاشق شود منکرتررا  عشقکه هر ؛قاعده چنین رفته است ،آری

 .(17:همان) گردد تر غالي

اند که  ضبط کرده «عشق»، «عاشقی»به جای  وقو  سهای  ، نسخهيادشدهدر عبارت 

تر و ارجح  ، برگزيدهالعبادمرصاد غالب در ايیويژگی موسیقه به اين ضبط نیز با توجّ

در » ،«عشق را منکرتر بود» عباراتبین نوعی تقارن  .تر است ايی؛ چراکه موسیقاست

در موسیقايی  ۀقفنوعی درنگ و و ،«عاشقی» ضبط. وجود دارد «تر گردد عشق غالی

اين  ايی،ه به اصل موسیقو با توجّ در محور همنشینی .کند آهنگ روان عبارت ايجاد می

 .ضبط برتر است

و آن  ساخته شدعالم علو از افالک و انجم و غیر آن  ،پس آن جزو که قصد باال کرد  -

زمین و کوه و دريا و ديگر اجناس بدان ترتیب که گفتیم  ،جزو که در نشیب بماند

 (22: همان) بيافرید ازو

اند و بین  ضبط کرده« بیافريده شد»را « بیافريد»، س و قو، بوهای  نسخهدر اين عبارت 

 .است العبادمرصادوجود دارد که عنصر غالب در سجع « بیافريده شد»و « ساخته شد»

ند، العبادمرصادقديمی  و معتبر نسخ از که نیز قو و س ۀنسخ دو ،اصل ۀنسخ اين کنار در

از او  .ت دارداند و عالوه بر اين از لحاظ معنايی نیز اين ضبط ارجحیّ اين ضبط را آورده

   .آفريده شد (آن) يا از جنس او او آفريده شد ۀيعنی به واسط ؛آفريده شد
 .(19: همان) آويزم امروز همه دل شدم درمی ،گريختم ل بودم میآن روز گِ  -

 نخستاز بخش  را« همه» ة، واژبوۀ دادن نسخرياحی با اساس قرارنیز در عبارت يادشده 

 بودم لهمه گِ روز آن» قوو  سهای  اين عبارت در نسخه .عبارت حذف کرده است

هنری  د، با رويکراين ضبط .آمده است «آويزم درمی شدم دل همه امروز ،گريختم می

تقارن  و ترصیع خلق کرده  عبارت، بین دو طرف فمؤلّ .نجم رازی انطباق بیشتری دارد

در کنار . زند ايی کالم را بر هم مینظم موسیق ،نخست در قسمت« همه»است و حذف 
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بنا بر نظر غالمرضايی اين تکرار است و  صوفیههای غالب متون  يژگیتکرار از و ،اين

هنری دارد و به  ۀتکراری که جنب؛ شود ها محسوب می های سبکی آن يکی از ويژگی»

 «آيد دن مفهوم و غرض گوينده به کار میکند يا در رسان شدن متن کمک می موزون

 ری دارد و به غنای موسیقیهم کارکرد هن ،اين عبارتدر « همه» تکرارِ. (171: 2911)

از . دهد انتقال میکید بیشتری أکند و هم مفهوم و غرض نويسنده را با ت کمک می متن

 .«مل بودهمه گِ»و « مل بودگِ»فرق است بین  نیز کید در معناألحاظ ت

ه ب و برکشد بندگان ههم از و برگزیند خاليق جمله از را يکی عصر و قرن هر در  -

 (211: 2919 رازی،) گرداند مخصوص عنايت نظر

تر  ، هماهنگالعبادمرصادبا معیار اصالت موسیقی در  سۀ ضبط نسخدر اين عبارت نیز 

 و «برگزيد» ،«برکشید» ،«گرداند» و «کشدبر» ،«برگزيند» اين نسخه به جای. است

از  ،عه به اينکه کاربرد سجع و بیان عبارات مسجّضبط کرده است و با توجّ «گردانید»

است، اين  ننويسندة آ ادبیبوده و رفتار ثابت  مرصادالعبادهای غالب سبکی در  ويژگی

و  که افعال قبلچرا کند؛ يید میساختار نحوی کالم نیز اين ضبط را تأ. ضبط ارجح است

 .اند بعد اين عبارت همه افعال ماضی

ای بیچاره هرچه در طلب » ، در عباراتالعبادمرصادف گرايی مؤلّ ت در سجعدقّ

 کنيو هر دل که خسته  کنممن به کرم خداوندی درست  ،شکستيخداوندی من برهم 

نمون ح و اصیل رهتواند ما را به ضبط مرجّ نیز می ، (112: همان) «بدهمديت آن من 

ورده و به آ« شکستی»تی در اين اصل، در تصحیح متن، دقّ حال آنکه رياحی با بی ؛باشد

 بین واژگان. نکرده و دچار لغزش شده است توجّه« کنی» و «شکنی»ة سجع بین دو واژ

 قو، س، ین های نسخه .برقرار شده استنیز سجع « دهم»و « کنم» ،«کههر»و « هرچه»

 . اند که ارجح است کرده ضبط« شکنی»، حقو 

و در همه احوال  نينجامدوسوسه ه در آن غلو نکند تا ب»ايی در عبارت اصالت موسیق

 قو و س ۀنسخ ضبط نیز ،(119: همان) «را رعايت کند کریبُالي ما یُ کَریبُع ما یُدَ اشارت

ضبط شده است و اين « فرمايد» ةواژ« کند»در اين دو نسخه به جای  .کند می تأيید را

در کنار . تر است سازد، برگزيده قبلی می ۀدر جمل« نینجامد»واژه به سبب سجعی که با 

و طنین آن که « آ» است؛ هجای بلند« فرمايد» حروف نیز در هماهنگی با ۀاين، نغم

 پايانی حروفِ ۀبا اين ضبط تناسب دارد و در کنار آن نغم ،دوم است ۀحاکم در جمل

المخرج بودن، تناسب آوايی بیشتری با  به خاطر قريب« فرمايد»و « رعايت» ،«اشارت»

 . ايی عبارت است، منطبق با اصالت موسیقهم دارند و اين ضبط
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 برمیدند سیاهی از ديدند، نفس ظلمت نگرستند،در شنیدند، خلیفه اسم چون  -

  .(991: همان)
يی اه به اصالت موسیقضبط کرده که با توجّ «درنگريستند» ،سۀ نیز نسخدر اين عبارت 

 .سجع است« ديدند و برمیدند در نگريستند، شنیدند،» بین واژگان. ارجح است
 کنند خانه می خلوت ريزکُدر  ،بديع و غريب افتاده است آن شهباز سپید را که سخت  -

  .(191: همان)

 فاو  صو، قو، س های که ضبط نسخه« غريب و بديع»ضبط يادشده نیز  در عبارت

انطباق  العبادمرصاداين ضبط با بوطیقای . ايی ارجح استاست، به سبب اصالت موسیق

است و  مخرجنزديکی  ،در غريب« غ»در سخت و « خ» بیشتری دارد؛ بین حرف

در غريب و بديع « ب» نزديکی حرف. کند بودن آنها به هم تناسب آوايی ايجاد می نزديک

 .بودن عبارت است نیز عامل ديگر در موسیقايی

ثابتی  روشاساس اصالت موسیقی،  ها بر است که رياحی در انتخاب ضبطذکر  شايان

 در تصحیح متن محوری و ويژگی غالباين اصل به عنوان اصل به نداشته است و اگر 

تر به زبان  تر و نزديک ايیتر، موسیق تر، دقیق تصحیح وی علمی چه بسا کرد، توجّه می

 . ای غالب آن موسیقی استکه بوطیق شد می صوفیه
 

 های زباني غالب  دقّتي در معيار ویژگي بي. 9

دقّتی در  شده است، بی مرصادالعباديکی ديگر از عواملی که سبب لغزش در تصحیح 

تاريخی  ، اثری متعلّق به دورة خاصّکتاباين . اين اثر است غالب در های زبانی ويژگی

 ای پاره. دارد مشترکیهای سبکی و زبانی  است و بر اين اساس، با متون دورة خود ويژگی

ی از شود و مشترکات گروه اثر، در آثار ديگر آن دوره نیز ديده می هرهای زبانی  ويژگی

سبب  نکتهدقّت در اين . شود دوره میهر سبک  گیری ، سبب شکلای خاصّ آثار در دوره

های زبانی کتاب بازشناخته شود و در تصحیح، کمتر لغزش  شود برخی از ويژگی می

  :گويد بر همین اساس است که شمیسا می صورت گیرد؛
 در مصحّح وگرنه ،است واجبات از مربوط سبکی ةدور رمنُ با یآشناي متون، تصحیح در

 . (271: 2919) شد خواهد گمی سردر دچار ها بدل نسخه يا ها واريانت انتخاب

 :نويسد ها می نويس دخل و تصرّف کاتبان در دست بارةهروی درمايل 
 جيزبان را یا و گونه يیبا شکل آوا یکلمات ،یسخنور ايو  یا سندهيدر روزگار نو مثالً

و  سندهيها از جانب نو آن ۀبه کار گرفت تئیو ه دهياهل زبان ترک گرد یاز سو ايبوده 

 گونه نيا یجا کتابت، نیسخنور در زمان کاتب نامأنوس و ناشناخته بوده و کاتب در ح
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با  يیارتباط معنا چیه یها و اصطالحات عصر که گاه اژهکلمات و مصطلحات را به و

اش  نوشته در دست یفاتاغالط و تصرّ صورت، نينداشته پر کرده و به ا یصورت اصل

 . (19: 2929) است داده یرو

که در کتابت اثر،  صورتشود؛ به اين  ای موارد ديده می عکس اين حالت نیز در پاره

رايج نبوده  اوف يا سبک شود که در دورة مؤلّ تر داخل می کهنه های زبانیِ ای ويژگی پاره

دخل و تصرّف عمدی تواند  میکه يکی از اين علل،  استو اين ناشی از علل متفاوت 

؛ باشدکاتب  های زبانی خاصّ ويژگی ،دادن نسخه و دلیل ديگر برای کهنه و اصیل جلوه

دتر ف کنتحوّالت زبانی در مقايسه با محیط مؤلّ ،زيسته در جغرافیايی که کاتب می يعنی

 نبودن چیرهالب زبانی اثر و های غ آشنايی با ويژگینا علّت ديگر، ؛گرفته است صورت می

زبانی در نسخ  گونه دخل و تصرّفاتِ اين. است آن حاکم بر های زبانی کاتب بر ويژگی

 . شده است رياحی ها در تصحیح ای لغزش شود و سبب پاره ديده مینیز  مرصادالعباد
 

 مي /همي

ل نثر مرسل بسیار پرکاربرد است و در استمراری، در دورة اوّ« می» به جای «همی»

اين پیشوند در سیر تاريخی . شود ديده میاند، فراوان  متونی که به اين نثر نگارش يافته

و به  رود به کار میندرت  به (از قرن ششم به بعد) يابد و در قرون بعد خود تغییر و تحوّل می

نجم  نیز مرصادالعباد و در کاربرد است در نثر فنّی بسیار کم همي. شود میتبديل  مي

فقط در دو مورد ذکر شده که  هميدر اين اثر . کند استفاده می مي ،رازی به جای آن

 کتابو ويژگی زبانی خطای ضبط است آمده و روشن است که  بو اين دو مورد در نسخۀ

 :نمونه .نیست

 :2919 رازی،) بدانم تو الطاف قدر تا بایست همي سرگردانی اين مرا خداوندا گفت  -

91) 

تر  ده که برگزيدهشضبط « بايست بمی» ،سنسخۀ  در «بايست همی»اين عبارت در 

 نیز طور که رياحی همان ، بسیار استفاده شده ومرصادالعبادکه باء تأکید در است؛ چرا

 ةشیو اتمختصّ از که نیز (مضارع و استمرار عالمت) می سر بر تاکید باء» است نوشته

از ، (99 :همان) «است معمول بايستن فعل صیغ در هخاصّ است، فارسی نثر کهن

 . های غالب زبانی اين اثر است ويژگی

 :کرده است همي جايگزين را مي ،تصحیح در رياحی قبلی، عبارت برخالف زير عبارت در

  .(121: همان) آيد می باز رانند مي چندش هر که نباشد مگسی از کم ارادت در  -
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ه به با توجّ. اند ضبط کرده« رانند می» قو و س های و نسخه« رانند همی» ،بونسخۀ 

تر  برگزيده قوو  س های ، روشن است که ضبط نسخهالعبادمرصادهای غالب زبانی  ويژگی

اساس  ۀها را جايگزين نسخ بدل جا و با دقّت ضبط نسخه هاست و در اين مورد رياحی، ب

های مسلّط زبانی  توجّهی به ويژگی زبانی و بی پايبندی به معیار خاصّناولی  ؛کرده است

 . در اين اثر، سبب آشفتگی در تصحیح شده است
 

 تا /که

  .(211: 2919 رازی،) بازکشد عنان وار جبرئیل که خواست  -

بسامد کاربرد  .ضبط کرده که ارجح است« تا»، «که»به جای  ،س نسخۀدر اين عبارت 

های بسیاری از اين نوع کاربرد را  و نمونه است فراوان العبادمرصادبه اين شکل در  تا

 دندانی دعا به تا خواست» ،«بازگردد راه بدان هم تا خواست»مثالً در  ؛يافت توان می

به  تا، «کند خداوندی فضل نظر خاک مشتی اين بر تا خواست» يا« کند باز بديشان

و ديگر متون سنّتی  العباد مرصاددر اين نوع کاربرد  کهبه کار رفته است  کهمعنای 

 خود او تا بکردند امتحانی» ،(211: همان)« دربازد نیستی در هستی تا» :بسامد بسیار دارد

 نه» ،(111)« کند می عفو و گذارد درمی ايشان از تا»، (219)« شناخت بازتواند خود غذای

 بدايت در لیکن و» و، (122)« شود مستولی کافر تا گذارند مهمل و برزند غفلت چنانک

 .(121) «[...] گردد تحلیه مستحق تا بايد تربیتی را او است، صفت طفل روح حال

 : به کار رفته است کهبه معنی  تاسعدی نیز  و تاريخ بیهقیعبارات و ابیات از اين در 
، بیهقی) [...] بزرگ بر چاکری خشم گرفتی پادشاهیتا همیشه چشم نهاده بودی 

2912 :2/112). 

 شــد فصــر ينا در مايه گران عمــر

                                         

 شتا پوشم چه و صیف خورم چه تا 

 (121: 2912 سعدی،)                
 

وايی بیشتری با آ کند که هم را تأيید می تا ايی نیز ضبطعالوه بر اين، اصالت موسیق

 .واژگان و اصوات پیشین و پسین دارد
 

 پدید/بادید

 بادیدو قربی » در عبارات« باديد»دقّتی در ويژگی زبانی، عامل لغزش در ضبط  بی

نیز بوده  (111: همان) «آیند بادید جدل و بحث مقام در»، (122: 2919رازی، ) «آید مي

پديد »، هر شش نسخۀ ديگر حقو  بو های در ضبط عبارت نخست، غیر از نسخه. است

زمان با  و هم العبادمرصادقبل و بعد از « باديد آمدن» اگرچه واژة. اند ضبط کرده« آيد می
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و  نامه مرزبان، تاريخ يمینی ۀترجم، تاريخ بلعمیو در  است آن در متون نثر کاربرد داشته

 مرصادالعبادولی در  2؛شود هايی برای اين کاربرد يافت می نمونه تاريخ مبارک غازانی

کاربرد  فراوانبسامد . کاربرد ندارد و دو مورد مذکور نیز نتیجۀ لغزش کاتبان نسخ است

ی فراموشی پديد چون از اين عالم به کلّ»: دلیلی بر اين مدعاست« آمدنپديد» مصدر

ديوانگی »، (119)« قلق عشق روح را پديد آيد چندان غلبات شوق و»، (271: همان)« آيد

روح را با غیب انس » ،(111) «سلوک اين راه پديد آيد»، (119)« پروانگی در او پديد آيد

چون از اين نوع »، (199) «ت پديد آيداز کثرت رياضت غلبات روحانیّ»، (119) «پديد آيد

 .(119) «انکار پديد آينده علوم چیزی بشنوند ب
 

 زفان /زبان

غالب . ، آشفتگی وجود داردالعبادمرصادنیز در تصحیح  «زفان»و  «زبان»در کاربرد 

اند و  به کار بردهرا اند، زبان  که نسخ قديمی و معتبری قوو  س نسخۀ ويژه هها، ب نسخه

رسد؛ چراکه  ساختگی به نظر می کهاست  بوۀ مربوط به نسخ زفانظ کاربرد شکل تلفّ

 از» صوفیهو با اينکه  1تر زبان است و بیشتر در نثر مرسل کاربرد دارد شکل قديمی زفان

 درصد با داشته کاربرد هجری ششم قرن تا بیشتر که کهن واژگانی با روان و ساده بیانی

 و اين ويژگیِ (22: 2992 خدادای، و مطلق بهمنی) «گیرند می بهره عربی های واژه از بااليی

مرتبط  اغلب گرايی اين کتاب، کهنهدر  ، ولیشود نیز ديده می مرصادالعبادگرايی در  کهنه

کید بر سر فعل أت «باء»های نحوی جمله و کالم است و کاربرد افعال پیشوندی،  با ويژگی

 .گرايی زبانی است نشان از اين کهنه... التزامی و « باء» به جای« می» مثبت و منفی،

بو،  ، همۀ نسخ غیر از نسخۀ(111: 2919 رازی،) «غیر ذکر زفان نجنبانده ب» در عبارت

در بسیاری موارد . ارجح است العبادمرصادهای زبانی  اند که با توجّه به ويژگی آورده زبان

ذکر شده است که اين هم دلیلی ديگر بر  زبان، کتابنیز بدون اختالف در نسخ، در متن 

زبان را بذکر مشغول »و  «نام شیخ بر زبان راند»در عبارات . برد زبان استرارجحیّت کا

اگر همه روزه » در عبارت. بدون اختالف در نسخ، زبان آمده است ،(111: همان) «گرداند

، صو، حق، س های نیز نسخه (119: همان) «اهلل مشغول تواند داشت زفان به ذکر ال اله االّ

نیز فقط  (192: همان) «زفان بدان جاری کنند» اند و در عبارت ، زبان ضبط کردهقبو  فا

 .، زفان ضبط کرده استنسخۀ بو
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که با   آمده مرصادالعبادظ قديمی در زفان، چند واژة ديگر نیز با تلفّ /عالوه بر زبان

ويژه  هب ،و ضبط شکل جديد واژه در اغلب نسخ اين کتابهای زبانی  ه به ويژگیتوجّ

 .، ضبط جديد ارجح استقوو  س های قديمی نسخه
 

 برزد و ورزد

های نثر مرسل کاربرد  ترين نمونه است که در کهن «ورزيدن»شکل قديمی  «برزيدن»

 . شود های بعد، ورزيدن جايگزين آن می و در دوره 9دارد

 برزد عاقل از بهر او آزار خدای و خلق هک؛ چراسر آزار موری نیرزد وفا سربه دنیای بی -
 .(111: همان)

اند که ارجح  کردهضبط  «ورزد»، «برزد»به جای  نیز در اين عبارت قبو  س های نسخه

 . ضبط کرده است برزدبو  از میان نسخ فقط نسخۀ. است

اند که نشان ارجحیّت اين  ورزيدن ضبط کرده فاق نسخ،اتّ به  ها نیز قريب نمونهاين در 

 :ضبط است
  .(111: همان) [...] چندان حلم نبايد برزيد که وقع پادشاهی  -

 .اند ورزيد ضبط کرده ،قبو  فا، صو، قو ،س های نسخه

 .(112: همان) تا طريق راستی و اخالص برزيده باشد  -

 .اند ، ورزيده ضبط کردهقبو  فا، صو، قو، س های نسخه
 .(112: همان) در مکافات اهمال نبرزد  -

اند که ارجح  نورزد ضبط کرده قب و س های نسخه و ، نبرزد ضبط کردهبو فقط نسخۀ

 .است
 .(111: همان) ورزند یتقو یفتو با و دارند عمل علم، با

را  «ورزند» برزند ضبط کرده و رياحی در اين مورد، برخالف موارد قبلی ،بو فقط نسخۀ

نیست که چرا رياحی در  روشن. کرده و ضبط ارجح را برگزيده است «برزند» جايگزين

یار پايبندی به معناتوان گفت دلیل آن چیزی جز  می ؛ورزند انتخاب کرده استاين مورد 

 .ثابتی در ضبط اختیار نکرده است روشثابت زبانی در اين مورد نیست و مصحّح 
 

 به (/حروف اضافه) در

خود  به»س، ، نسخۀ (129: 2919 رازی،) «خورد تا تواند سماع در خود فرو می»در عبارت 

در نثر مرسل بسیار « در»به جای « به»حرف . ضبط کرده که ارجح است« خورد فرو می

های زبانی نثر  ويژگی زيادو بسامد  العبادمرصادگرايی زبانی  ه به کهنهآمده است و با توجّ
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اين مورد  ،در آثار ابن سینا که به نثر مرسل است. مرسل، اين ويژگی نیز غريب نیست

  :؛ مثالبسیار تکرار شده است
 .(9: 2919ابن سینا، ) چند که به موضوع به جای ديگر چیزی ديگر خواهندهر

 .(1 :همان) ل بودهرچند به حقیقت اوّ ؛و اين علم را به آخر آموزند

 ت ضبطنیز صحّ، (922: 2919 رازی،) «فرو می خوردبه دل تا تواند سماع »عبارت 

 .کند میرا تأيید « به»
  

 درنگذارد /دربنگذارد

« درنگذارد»، س نسخۀ ،(919: همان) «بنگذارد در بدانجا را او اهلل  رسول شفاعت و» عبارت در

ارند و د فراوان کاربرد العبادمرصادافعال پیشوندی در . ضبط کرده که درست است

 .است نیامده «باء» گاه هیچ فعل، و پیشوند بین ولی ؛نداثر اين زبانی غالب ويژگی

آمده  («درگذاشتن» :2911 دهخدا،) «کردنرها» معنای به و پیشوندی فعلی «تندرگذاش»

کردن در درگذاشتن به معنای رها. به معنای رها نکند و ترک نکند «درنگذارد»و است 

 :آمده استنیز بیت از شاهنامه اين 
 

 ذاشتـدرگ را اسپ و دـــآم رودــف

                                             

 داشت رانديشهـپ دل یــهم و بخفت 

 (1/111 :2929، فردوسی)            
  

 و واژگان  لغاتدقّتي در معنای  بي. 2

 یتدقّ بیده، ش العبادمرصادای موارد سبب خطا در تصحیح  عامل ديگری که در پاره

بو را  ۀهای نسخ ضبط ویشده تا  موجب؛ اين عامل رياحی در معنای واژگان بوده است

س و ديگر نسخ، ارجح  ۀنکه ضبط نسخآشود، حال دچار لغزش و در تصحیح  برگزيند

 .بوده است
 

 پوشيده/پوسيده

کنند و بر طريق  دماغ بیرون مغرورانه از پندار و نخرند شیطان ةعشو و نفس غرور  -

 .(97: 2919 رازی،) نشوند مغرور هپوسيد یها حرف به و نهند طلب راه در قدم بصوا

اند که ارجح  ضبط کرده« پوشیده»را « پوسیده»، قوو  س، بوای ه نسخهدر اين عبارت 

به » خواطر جمع خاطر، خواطر هستند و «های پوشیده حرف»منظور از  ؛ زيرااست

شود و در آن درنگ  ای است که به شتاب بر قلب وارد می يشهمعنای خطاب و اند

 العبادمرصادف لّؤهای پوشیده که م خواطر يا حرف .(1/299: 2171 ابن فارس،) «کند نمی

که ؛ چراالقائات و خواطر شیطانی است ،يفته نشوندرکند به آن ف مريدان را ترغیب می
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نامد که  می« وسوسه»ر را خاطر داعی ش الیغزّ. اند يا فرشته خواطر يا از جانب شیطان

ت آن فرشته خواند که علّ می« الهام»ست و خاطر داعی خیر راشیطان موجب بروز آن ا

مانع  ،نامد می «خیال»در مثنوی اين خواطر و القائات را که نیز موالنا  .(911: 2911) است

 :داند تعالی آدمی می
 

 خیال لگدکوب از روز همه جان
 

 زوال خوف وز سود و زيان وز 
 

 فر و لطف نی ماندش می صفا نی

                                    

 سفر راه آسمان سوی به نی 

 (121-121بیت/ 2: 2999)  

ذکر است که صفت پوسیده برای سخن و حرف، کاربرد جديدی  شايان ،عالوه بر اين

 .کاربرد نداشته استبه اين معنی تی، است و در متون سنّ
 

 (کرچ)کرک/ کنگ

 رازی،) «شود کنگ نگه بیضه تمام بريزد وآو » عبارتدر  بوۀ که ضبط نسخ« کنگ»ة واژ

و اعتماد به  شتهکاربرد ندا حالمعنی است و در گذشته و  ای بی ، واژهاست (119: 2919

اين واژه را  ،سبب شده تا رياحی در تصحیح ،که خطای کاتب است بو ۀضبط نسخ

کرک يا  .استاند که درست  ضبط کرده «کرک» ،حقو  قو، قب، س های نسخه. بیاورد

کردن بازآمده و مست  ماکیانی که از بیضه»شدن در معنای  شدن و کرچ کرچ و کرک

وی تخم خوابیدن ر ةرسیدن مرغ به حالتی که آماد»و  («کرک»: 2911، معین) «شده باشد

 .ها آمده است در فرهنگ لغت، («شدن کرچ»: 2911 ،دهخدا) «گردد
 

 خاست /خواست

 .(117: 2919 رازی،) خواست را ما که خواست را او گويد می خرقانی ابوالحسن شیخ -

ده شتی در فحوای کالم و معنای واژه، سبب لغزش در تصحیح دقّ نیز بیدر اين عبارت 

 عرفا عشق، صفت قديم است و عرفانی دارد که ۀاشاره به اين نکت يادشده عبارت. است

 دانند می خداوند سوی از را عشق آغاز ،﴾هونَم و يُحِبّيُحِبُّهُ﴿ مائده ةسور 11 ۀآي به استناد با

 .(1/2177 :2922 ،بخاری مستملی) شمارند می وی داشتن دوست برای روشن دلیلی را اين و

 :آمده است العاشقینعبهردر 
« مه» بل درال تخمی در زمین افکند،« هميحبُّ» يا ۀاز نقط ،اصل عشق از قدم رود

 .(219: 2922 شیرازی،بقلی ) برآمد« ونهحبّيُ»افکندند ياء 

 :کند چنین اشاره می نجم رازی نیز به اين باور
 . (11: 2919) زدی تمحبّ الف که نداشتی زهره کس هیچ ه،ونَبُّحِيُ بر نبودی سابق مهُبُّحِيُ اگر
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؛ کرده است« خاست» را جايگزين« خواست»، تی در معنای عبارتدقّ رياحی با بی

اند و اين  ، آن را خاست ضبط کردهینو  قب، قو، س های اساس و نسخه ۀحال آنکه نسخ

آمده  (خاست :2911، دهخدا) نآمدبه معنای پیداشدن و پديد خاست .درست استضبط 

و اين انگیزه سبب شده  است نخست در او پیدا شده و پديد آمده ،تعشق و محبّ. است

خلقت جهان و کائنات بوده است که حافظ اين  ۀو عشق ماي که ما و وجود ما را بخواهد

 :ین به آن اشاره داردنچ
 

 نداشت عشق ملک ديد رخت کرد ای جلوه

                        

 زد آدم بر و غیرت آن از شد آتش عین 

                               (2922 :172) 

. او پديد آمد دراست؛ يعنی در او خاست، « در» ۀبه معنای حرف اضاف در اينجا« را»

؛ و در متون مختلفی آمده استدر ادوار مختلف نثر فارسی کاربرد داشته اين کاربرد 

زدن  ؛ يعنی مجلس رقص و تقلید بدون حرف، باله دادندخانهاتماش رفتم بهشب را »مانند 

 .(99: 2919 ،شاه ناصرالدّين) «بازی مثل الل
 

 پندار غرور /و پندار غرور
را در  نفس و تسويل شیطان خود ةغرور و پندار و عشوه خوف زوال ايمان باشد که ب

 .(112: 2919 رازی،) پايان اندازد بوادی و مهالک اين راه بی

غرور در . که درست است اند ضبط کرده «غرور پندار»، قوو  سهای  در اين عبارت نسخه

 ←)است دادن  ر، فريب و فريفتن و فريبو يکی از معانی غرو آمدهاينجا به معنای فريب 

  و وهم گمان، ظنّ ر،خیال و تصوّبه معنای اينجا در  پندار نیز. («غرور» :2911، دهخدا

با غرور پندار  .دهد معنا میم و گمان توهّ ةفريب قوّ ،غرور پندار و («پندار»: همان) است

نیز  مرصادالعبادديگری از در عبارت  و استهم قرينه نفس و تسويل شیطان  عشوة

 :چنین آمده است
 .(192: 2919 رازی،) آيد پديد وی در حقیقی مقصد به وصول و کمال يافت پندار غرور

غرور و » ،بو ۀنسخ در حال آنکه و ، غرور پندار ضبط کردهیدرست بهاينجا  در رياحی که

 .ه استآمد« پندار
 

 سليمان /یوسف

سال بر در بهشت بدارند و در ، پانصدالمالسّ علیه، ای که يوسف را  آن معنی شنوده  -

 .(122: همان) ی محو شودکلّ هبهشت نگذارند تا آاليش ملک دنیا از او ب

در که ضبط کرده که ارجح است؛ چرا «سلیمان»را « يوسف» سۀ نسخدر اين عبارت 

شود و در  میفرهنگ اسالمی همیشه از ملک و شکوه و سلطنت حضرت سلیمان بحث 
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که بعد از او کسی را است که حضرت سلیمان از خداوند ملکی را خواسته قرآن نیز آمده 

ابُ ﴿ :نباشد : ص) ﴾قَاَل َربِّ اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلًكا ََل يَ ْنَبِغي ِِلََحٍد ِمْن بَ ْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّ

سلیمان به ملکت دنیا سخن به میان نظامی گنجوی نیز در بیت زير از آلودگی  .(91

 :آورده است
 نگاه ودــخ ادب سلیمان داشت

                                              

 کاله نــاي نجست ودهـآل مملکت 

                         (2929 :11) 

اين نکته اشاره شده که حضرت نیز به  العبادمرصاددر آثار پیش از  ،عالوه بر اين

در . شود بهشت نگه داشته میدر سال بر پانصد ،سلیمان به خاطر آلودگی به ملک دنیا

 :چنین آمده است الطیر منطق
 

 گرچه زان گوهر سلیمان شاه شد
 

 آن گهر بودش که سدّ راه شد 
 

 زان به پانصـدسال بعـد از انبیا

 
 با بهشت عــدن گــردد آشنا 

 (11: 2919عطّار، )            

 محلوا /لوامع

  .(199: 2919 رازی،) بر مثال بروق و لوامع و لوايح پديد آيد  -

اند که  ضبط کرده «لوامح»، «لوامع»، به جای س ۀو نسخ ساسا ۀنسخدر اين عبارت 

 :لوايح و لوامع معنای نزديک به هم دارند اگرچه واژگان لوامح، ؛ارجح است
فه اليح و المح آن را متصوّ ،چون برق المع شود و در حال منطفی گردد هر واردی که

  .(212: 2921کاشانی،  الدّين عز) مع و طالع و طارق و باده خوانندو ال

  و
 و ايشان میان نیست فرقی بس نزديک، ديگر به يک ستا یهاي لفظ لوامع و طوالع و لوائح

 را ايشان معرفت آفتاب یروشناي و دله ب شدن نزديک به بود بدايات اصحاب صفت اين

 .(217 :2921، قشیری) [...] باشد نشده روشن هنوز

که در  دارد؛ چنانتفاوتی جزئی بین اين اصطالحات عرفانی وجود  ،همه ولی با اين

 :آمده استه قشیريّ ۀرسال
 و لوائح از بود پیداتر لوامع [...] شود ناپديد و گردد پوشیده و بتابد کی بود برقی لوائح

 سلطان و بود تر باقی طوالع و [...] بماند وقت سه يا وقت دو ؛نباشد زودی بدين زوالش

 [بود] ارتحالش بیم و نبود دائم او بقاء و بود فروشدن برخطر لیکن و [...] بود تر قوی او

 .(212 :همان)

 بکاء اامّ»در عبارت  .اند مترادف هم ،دگذربودن و ناپايداریبروق و لوامح و لوايح در زو

 حدوث بر مدَقِ ۀصدم و شود طارق الیقین حقّ لوامح از یا لمحه چون که است آن وجدان
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و اين ضبط  بودن لوامح اشاره شده استنیز به زودگذر، (297: 2921 کاشانی، الدّين عز) «آيد

 لوامع و زودگذرند که است اين لوامح و برق و لوايح تخاصیّتر است؛ چراکه  برگزيده

کند که  را تأيید می لوامحعبارت نیز  یقیِموس ،عالوه بر اين .دارند بیشتری ماندگاری

 .داردلوایح وايی بیشتری با آ هم
 

 حجب غربت/ تحجب عزّ

بدأ االسالم غريبا و سیعود کما بدأ  تحجب عزّنه اسم ماند و نه رسم و روی در   -

  .(21: 2919 رازی،) غريبا نهد

حجب  .ارجح است اند که ضبط کرده «غربتحجب » قو، سهای  نسخهعبارت اين در 

د و پشت شو اسالم غريب میدين  :معنای عبارت چنین است. شبیهی استت ۀاضاف غربت

 ،مجلسی) «بََدَأ اإِلْساَلُم َغرِيباً، َوَسَيعوُد َكَما بََدَأ َغرِيباً »حديث  .ماند حجاب غربت مخفی می

 بَدَأَ کَمَا وَسَیَعودُ غَرِيباً، اإلِسْالَمُ بَدَأَ»در جای ديگر . است، توضیح غربت (11/292: 2171

 .آمده است (217: 2991 رازی،) «غَرِيباً
 

 (92)(الکونين) الکون ا خلقتُلمَ لوالکَ /فالکاأل لقتُما خَلَ والکَلَ

اين دو  ؛اند ضبط کرده« خلقت الکونلوالک لما »، قوو  سهای  در اين مورد نیز نسخه

در متون « الکون خلقتُ لما لوالک» ولی کاربرد ضبط ،اند کاربرد داشته ر دوضبط ه

اين ضبط در  .کند ت اين ضبط را تقويت میرازی، ارجحیّ الدّين عصر نجم عرفانی هم

سمعانی نیز اين حديث را به . است آمده ،(221 :2921 کاشانی،عزالدّين  ←) الهدايه مصباح

 .(179 ،111: 2921 سمعانی،) اين شکل آورده است

 الکون لوالک لما خلقتُ» :چنین آمده استنیز گفتنی است در برخی منابع عرفانی 

 ،فرغانی و 191 و 229، 191، 299 :2911بقلی،  ؛121و  19،217 :2912 ،القضات عین) «[الکونین]

 .(112 و 222: 2919
 

 سير قلم /قلم سرّ
نوشت  می قلم سرّ ۀواسط هب ملکوت و ملک از خواست می چههر تا خداوندی قدرت يد به و

 .(11: 2919 رازی،) ﴾ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ ﴿ن را محل قسم گردانید که آو 

و سیر  ه واسطۀب .تر است است، برگزيده« سیر قلم»س که  ۀضبط نسخعبارت اين در 

 .نوشت خواست، می چه میهرحرکت قلم، 

 :است آمدهسیر قلم و خامه در گذشته بسیار
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 او ۀخام زبان سر زحل است عطاردی

                        

سازد می يار خورشید سیرش وقت که   

(112: 2911 خاقانی،)  

 یتعاوون /یتعاورون 

 النّارِ اَهلَ اِلی و يتزاورونَ الجنّةَ أهل الی أنظرُ کأنّی» :گفت که حارثه می چنان -

 .(929: 2919 رازی،) «يَتَعاوَرون

اند که  ضبط کرده« عاوونتَيَ»اين عبارت، را در « تَعاوَرونيَ» ینو  س، قوهای  نسخه

 «درآورد صدا به را ها سگ: الکالبَ [عوی] ةًمُعَاوَا :عاوَى» ۀعاوون از ريشتَيَ. درست است

اين حديث به شکل زير در بسیاری کتب . را گويند... صدای عوعوی سگ و کفتار و 

  :حديث آمده است

 ،برقی) اَلنَّارِ  ِف  اَلنَّارِ  أَْهلِ  ُعَواءَ  َأْْسَعُ  َكَأّنِّ  َاْْلَنَِّة وَ  ِف  َاْْلَنَِّة يَ تَ زَاَوُرونَ  أَْهلِ  ِإَل  أَْنظُرُ  َكَأّنِّ 

 1.(2/112: ق2912
 

 نتيجه. 2

ح سازد که مصحّ روشن میاز رياحی، اين نکته را  مرصادالعبادپژوهشی در تصحیح 

پايبندی به معیارهايی نااين . ثابتی در تصحیح متن نداشته است شمعیارهای ثابت و رو

ای  روشن است که هر نويسنده. ه استشددر تصحیح اثر يی ها سبب لغزش ،خاصّ

شکلی  ها به خود را دارد و اين ويژگی خاصّشناختی  های زبانی و ادبی و سبک ويژگی

شوند که  ظاهر می ر غالبعناصِ صورتبخشند و به  مستمر خود را در متن تداوم می

مفید  علمی و انتقادی در تصحیح نیزتواند در ارزيابی اعتبار نسخ و  می ن،ه به آتوجّ

و اصالت  شود، آهنگ ديده می مرصادالعبادثابتی که در معیارهای  ۀاز جمل .باشد

آهنگین  متمايل به بیان صوفیهف منطبق با بوطیقای مؤلّ. است سجع ويژه هو ب ايیموسیق

در کنار . دهد و آهنگ را زينت کالم خود قرار میسجع  يابد، است و هرجا که فرصتی می

تواند در  ت در آن نیز میغالب در اثر و اجزاء و عناصر زبانی و دقّ های زبانیِ ويژگی اين،

های چندی در  ها نیز سبب لغزش تی در اين ويژگیدقّ بی تصحیحی علمی ياريگر باشد؛

ای واژگان  زمان اشکال قديمی و جديد پاره همح ده است و مصحّش العبادمرصادتصحیح 

 ،نکرده است و از اين لحاظ، تصحیح پیرویرا در کنار هم آورده و از الگوی ثابت زبانی 

هی به معیارهای ثابت هنری و زبانی، توجّ بی ،عالوه بر اين. نمايد میسامان  هآشفته و ناب

که سبب برگزيده شوند ت در معنا و کاربرد برخی واژگان نیز بدون دقّموجب شده است 

 ،اساس ۀبه نسخ حدّاز توان گفت که اعتماد بیش در پايان می .اند لغزش در تصحیح بوده
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های  ضبطاز  بیشتر حموارد، عامل لغزش در تصحیح بوده است و اگر مصحّ بیشتردر 

، قديمی و معتبرند هايی نسخه او نیز خودگفتۀ  برد، که بنا به بهره می قوو  سهای  نسخه

با معیارهای ، سۀ نسخ ويژه هو ب که اين دو نسخهشد؛ چرا ها در تصحیح کمتر می لغزش

 .ف انطباق بیشتری دارندؤلّشناختی م ثابت ادبی و زبانی و سبک
 

 تنوش پي
 قدره ب تا»(/ 211: 2911 اهلل، فضل الدّين رشید) آمد باديد ریتنفّ غذا از و گشت مستولی عارضه باز .2

 خطبتشان به را خاطبان و راغبان که برآوردم چنان تربیت و ترشیح حجر در را کريمه دو اين ع،وس

 .(9: 2912 وراوينی،) «آمد باديد رغبت بواعث

 .(912: 2921 بیرونی،) آور زفان شیرين، گفتن سخن و .1

 .(2/91: 2912 نیشابوری،) برزيدن .9

 در که بینم می را بهشتیان گويی و شده نهادهحسابرسی  برای پروردگارم عرش که بینم می گويی .1

 .شنوم می جهنّم در را جهنّم اهل زوزة گويی و روند می يکديگر ديدار به بهشت

 زوزه گرگ و سگ همانند کشند، می که عذابی سبب به آتش اهل که درستی به :فرمود عباقر محمّد .1

 .[..].کشند  می
 

 منابع 
 .هايی از قرآن مرکز فرهنگی درس ،تهرانچ پنجم،  محسن قرائتی، ۀ، ترجم(2991)قرآن کريم

 .سینا بوعلی دانشگاه همدان، معین، محمّد چاپ، (الهیّات ۀرسال)عاليی  ۀدانشنام، (2919)سینا  ابن

 االعالم مکتب قم، هارون، محمّد المعبدالسّ ، چاپاللغة المقايیس معجم، (ق2171)احمد  فارس، ابن

 .اسالمی

 .، قم، دارالکتب االسالمیه2ث، جمحدّ الدّين ، چاپ جاللالمحاسن، (ق2912)برقی، احمد بن محمّد 

 .تهران، شفیعی ،2چ قاسم میرآخوری،ترجمه و شرح  ،اتشطحیّ ،(2911)بقلی شیرازی، روزبهان

 .منوچهری تهران، معین، محمّد و کربن هانری چاپ ،عبهرالعاشقین ،(2922) ــــــــــــ

 با عرفانی منثور اثر چند زبانی مقايسۀ و بررسی» ،(2992) محمّد خدادادی و يداهلل مطلق، بهمنی

 .92-21ص، 1ش سوم، سال ،پارسی ادب نامۀ کهن ،«کنوزالحکمه محوريّت

 .تهران، امیرکبیر، 1ج، شناسی سبک ،(2919) دتقیمحمّ بهار،

 .هما تهران، همايی، الدّين جالل چاپ ،نجیمالتّ عةصنا الوايل التفهیم ،(2921)ابوريحان  بیرونی،

 .آفتاب رهبر، تهران، خطیب چاپ خلیل ،بیهقی تاريخ، (2912) ابوالفضل بیهقی،

  .علیشاه صفی تهران، ،1چ رهبر، خطیب ، چاپغزلیّات ديوان، (2922)شیرازی  حافظ

 .، تهران، زوّار1سجادی، چ الدّينضیاء ، چاپديوان، (2911) خاقانی

 .زوّار تهران، ،1چ ،پارسی ادب در نثر فنّ ،(2911) حسین خطیبی،

 .تهران ، تهران، دانشگاهنامه لغت، (2911) اکبر دهخدا، علی
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 .فرهنگی و تهران، علمی ،21 رياحی، چ محمّدامین چاپ ،مرصادالعباد ،(2919) الدّين نجم رازی،

  .جاويدان بدرقۀ تهران، محمّدخزائلی، ،گلستان شرح، (2912) سعدی

 و علمی تهران، ،9چ هروی، مايل نجیب چاپ ،احالفتّ الملک اسماء شرح فی االرواح روح ،(2921)سمعانی 

 .فرهنگی

 .، تهران، فردوسموسیقی شعر، (2911) شفیعی کدکنی، محمّدرضا

 .، تهران، فردوس1چ ،شناسی سبک کلیّات ،(2919)سیروس  شمیسا،

 .هما تهران، همايی، الدّين جالل چاپ ،الکفايه مفتاح و الهدايه مصباح ،(2921) کاشانی الدّينعز

 .فروشی تهران الطیر، چاپ محمّدجواد مشکور، تهران، کتاب ، منطق(2919)عطّار نیشابوری 

 .و فرهنگی علمی تهران، خديوجم، حسین چاپ ،زمیرخوا محمّد ترجمۀ ،الدّين علوم احیاء ،(2911) الیغزّ

 .بهشتی شهید دانشگاه تهران، ،صوفیّانه نثرهای شناسی سبک ،(2911)محمّد  غالمرضايی،

 .انگلیس، هرتفورد کارل، يان چاپ ،غازانی مبارک تاريخ، (2911)اهلل  فضل الدّينرشید

 .مزدا ،کالیفرنیا ج،2 مطلق، جالل خالقی چاپ ،هشاهنام ،(2929) طوسی فردوسی

ه علمیّ ةدفتر تبلیغات اسالمی حوزقم،  آشتیانی، الدّين جاللدسیّ چاپ ،مشارق الدراری، (2919) فرغانی

 .قم

 و المعاد  الی مرصادالعباد عرفانی منثور اثر دو زبانی های ويژگی تطبیقی بررسی» ،(2991) فقهی، مهناز

 .ه، مشهد، تربت حیدريّاتبین المللی زبان و ادبیّ ةکنگر، «الکفايه مفتاح و الهدايه مصباح

 .فرهنگی و تهران، علمی فروزانفر، الزمان بديع چاپ ،قشیريّه رساله ،(2921)قشیری 

  .رضوی قدس آستان اسالمی های پژوهش بنیاد مشهد، ،متون تصحیح و نقد، (2929) نجیب هروی، مايل

 .اساطیر ، تهران،1روشن، ج محمّد چاپ ،التصوّف لمذهب التعرّف شرح ،(2922) بخاری مستملی

 .تهران، امیرکبیر ،12، چفارسی فرهنگ، (2911) معین، محمّد

  .، تهران، ثالث1چ، رينولد نیکلسون چاپ ،معنوی مثنوی ،(2999) مولوی

 شناسی سبک ،«او شاعری سبک اساس بر خاقانی ديوان تصحیح شناسی آسیب» ،(2919) سعید فر، مهدوی
 .172-211، پايیز، ص9، سال سوم، ش(ادب بهار)فارسی  نثر و نظم

فاطمه  چاپ، در سفر دوم به فرنگستان شاه ناصرالدّينروزنامه خاطرات ، (2919)شاه قاجار الدّينناصر

 .سازمان اسناد ملی ايران، قاضیها، تهران

 .دستگردی، تهران، علمی وحید چاپ ،االسرار مخزن، (2929)گنجوی  نظامی

 .تهران، نشر نو سیرجانی، سعیدی اکبر علی چاپ ،سورآبادی تفسیر ،(2912)عتیق  ابوبکر نیشابوری،

 .، تهران، اساطیرنامه مرزبان، (2912) الدّينوراوينی، سعد

 .هریمنوچ تهران، ،1عسیران، چ عفیف چاپ ،تمهیدات، (2912)القضات همدانی  عین

 
 

 


