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 فرهنگستان زبان و ادب فارسی استادیار گروه تصحیح متون
 محمود ندیمی هرندی

 نور  دانشگاه پیام فارسی ادبّیاتاستادیار گروه زبان و 
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 چکیده
از جمله به دلیل نزدیکی به زمان و زبان مؤّلف، در تصحیح متون  ،های گوناگون خودهای کهن با ارزشنوشتهدست

 از بیش تواندمی اقدم داری کاتب، اعتماد مصّحح را به خود جلب کند، نسخۀویژه وقتی امانت نقش مهّمی دارند؛ به
شرح تعّرف کهن بخشی از  ها، نسخۀنوشته این دست از نظیرکم اینمونه گیرد. قرار اطمینان مورد دیگر هاینسخه

 شود.در موزۀ مّلی کراچی نگهداری می کهۀ تاریخ عرفان و تصّوف است لیّ یکی از منابع مهم و اّو  ، الّتصّوفلمذهب 
شده در جهان است. مقابله و سنجش دار فارسی و شناختهسخۀ تاریخق و دومین ن473مکتوب در  نوشته،این دست

دهد که این متن از جهات گوناگون از اصل خود فاصله گرفته است. ما ، نشان میشرح تعّرفاین بخش با متن چاپی 
رسی و های خاّص فاهای گویشی، واژهایم که برخی واژهو نشان داده چاپی سنجیده شرح تعّرفنسخۀ کراچی را با 

تغییر و  دستخوش تبدیل شده ،های اصیل، به دست کاتبانهای زبانی و دستوری کهن و عبارتعربی، ویژگی
عالوه  ،های زبانی و سبکی خود را از دست داده است. ما در این مقالهمتن چاپی، بسیاری از خاّصه که چناناند؛  یافته

ایم یافته در متن چاپی را نیز نشان دادهاز ابهامات و خطاهای راهنوشتۀ کهن، بعضی  های این دستدادن ارزش بر نشان
 و امیدواریم که این کار در تصحیح متن چاپی برای آیندگان سودمند باشد.
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 مقّدمه  .1
شده به زبان فارسی است. این کتاب  نخستین متن صوفیانۀ شناخته الّتصّوفشرح تعّرف لمذهب 

یا  384یا  380)متوّفی ابوبکر محّمد بخاری کالبادی   الّتصّوفلمذهب اهل  الّتعّرفشرح فارسی بر 
ترین آثار حوزۀ تصّوف است؛ از مهم (1371) الّتعّرف، محّدث قرن چهارم است. کتاب ق(385

شرح  (.208/ 4: 1391)سعادت، « الّتصّوفَلّما ُعِرَف  الّتعّرفلوال »اند: ت آن گفتهدر اهّمیّ  که چنان
است. از میان  ق(434)متوّفی تألیف ابوابراهیم اسماعیل ُمسَتملی بخاری  الّتصّوفتعّرف لمذهب 

نوشتۀ محفوظ در کتابخانۀ موزۀ مّلی کراچی پاکستان به شمارۀ دست شرح تعّرف،نسخ خّطی 
N.M.1959-207 ق، از اهّمّیت بسیاری برخوردار است. این 473شوال  24، مکتوب در

دار  دومین نسخۀ تاریخ ق،447موّرخ شوال  ةعن حقایق األدوی ةاألبنینوشته، پس از نسخۀ  دست
چاپ  1359و 1358، و بعد از افتادگی قابل توّجه، 973 -883)برابر با صفحات برگ  52است که  فارسی
 دارد. روشن( 

« ترین نسخ زبان پارسی دورۀ سامانییکی از قدیم»بار، عبدالحّی حبیبی در مقالۀ  نخستین
الخّط بخشی از  رسم»ای با عنوان این نسخه را معّرفی کرد. سپس جالل متینی در مقاله (1331)

های کتابتی آن ویژگی( 1355)« الخّط فارسی در قرن پنجم هجری شرح تعّرف، ذیلی بر مقالۀ رسم
های نجیب مایل هروی نوشته نیز همراه با مقّدمه و یادداشتبرگردان این دست  گزارش داد. نسخه را

 سۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.در مؤّس  1391در 
 مطبعۀ ق، در1330 -1328های د طّی سالبار، در چهار مجلّ  نخستین شرح تعّرف،متن کامل 

ش، تنها بخش مقّدمۀ 1346در  دیگر بار .(610-1/609 :1391 )نوشاهی، شد منتشر لکهنو در کشور نول
صورت انتقادی، در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسید.  آن به کوشش حسن مینوچهر، به

ق به تصحیح 713فرد موّرخ  ش، خالصۀ آن بر اساس نسخۀ منحصربه1349پس از آن در 
خره، تصحیح و تحشیۀ یران چاپ شد. باألت بنیاد فرهنگ ااحمدعلی رجائی بخارائی در انتشار

ش منتشر شد. روشن در میانۀ کار به نسخۀ 1363متن کامل آن به کوشش محّمد روشن در 
رو، تنها در جلد دست یافت و از این اختصار: نسخۀ کراچی( )از این پس بهکتابخانۀ موزۀ مّلی کراچی 

ها، به بدلدوم، تنها در شرح نسخهسوم کتاب، آن را اساس تصحیح خود قرار داد. او در جلد 
های صحیح و های نسخۀ کراچی اشاره کرد، بدون آنکه در تصحیح کتاب ضبطشماری از ضبط

 اصیل و البّته مرّجح آن را به متن وارد کند.
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نوشتۀ آن، نشان  ترین دست، مقایسۀ متن چاپی با کهنشرح تعّرفهای گوناگون با وجود اهّمّیت
وبیش دستخوش تغییرهای فراوانی شده است و برای آنکه مورد توّجه محّققان  کمدهد این کتاب  می

 دّقت تصحیح شود. قرار بگیرد، باید بار دیگر به
 

 شرح تعّرف. نقش نسخۀ کراچی در تصحیح 2
کنیم که  های اصیل آن اشاره میدر این جستار، با بررسی سراسر نسخۀ کراچی، به بعضی از ضبط

توّجه واقع نشده یا با وجود ترجیح، در متن قرار نگرفته است؛ بنابراین، با در متن چاپی مورد 
 کنیم.  نوشته اهّمّیت آن را یادآوری میهای گوناگون این دست دادن ارزش نشان

 

 . تحّوالِت آوایی1-2
 هاست؛ از آن جمله است:های خاّص واژه های نسخۀ کراچی ضبط گونهیکی از ارزش

 

 بلند . تخفیف مصّوت1-1-2
u←o :«مستملی « خاموش»ر( ]چاپی: 7)کراچی: « خامش»؛ «چون»جای  در همۀ موارد به« چن(

 .([2/891: 1389بخاری، 
i←e :«کراچی: « باستادی» ؛([895)مستملی بخاری، همان: « بایستند» پ( ]چاپی:9)کراچی: « باستند(

)مستملی « بگریستم»ر( ]چاپی: 14)کراچی: « بگرستم»؛ )مستملی بخاری، همان([« بایستادی»ر( ]چاپی: 10
)مستملی بخاری، همان: « گریست، بگریست»ر( ]چاپی: 39)« گرست، بگرست»؛ ([901بخاری، همان:

952]). 
 

 . ابدال2-1-2
 .([903و  892، 886)مستملی بخاری، همان: « زبان»پ( ]چاپی: 14ر، 8پ، 3)کراچی: « زفان»ف:  ←ب 

 قرآن موزۀ پارس، ←)نیز  ([897)مستملی بخاری، همان: « برادر»ر( ]چاپی: 11)کراچی: « بدادر» د: ←ر 
 (. 74، 46: 1380منشی، الّلهو نصر 12: 1383 تفسیر قرآن پاک،؛ 60: 1355

« بامدار»؛ ([894و  891)مستملی بخاری، همان:« نوشتند»ر( ]چاپی: 9ر، 7)کراچی: « نبشتند» ب: ←و 
 .([893)مستملی بخاری، همان: « وامدار»ر( ]چاپی: 8)کراچی: 

 

 . حذف3-1-2
 .ر(39)« شباروز»، ر(44)« جوامردی» «:ā»بعد از مصّوت « ن»حذف 
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؛ ([3/967: 1389)مستملی بخاری، « زمین»ر( ]چاپی: 48)کراچی: « زمی» «:i»بعد از مصّوت « ن»حذف 
 برای دیدن همین تبدیل آوایی ([.966)مستملی بخاری، همان:« کمین»پ( ]چاپی: 47)کراچی: « کمی»
 .(373و  369: 1355 قرآن موزۀ پارس، ←)

 .ر(39)« گیا»«: ā»بعد از مصّوت « ه»حذف 
 

 . اضافه4-1-2
)مستملی « فراموش»ر( ]چاپی: 32ر، 30پ، 28پ، 7)کراچی:  «فرامشت»غیر اشتقاقی: « ت»افزودن 
 .([938/ 3و   892/ 2: 1389بخاری، 

 

 های زبانی و سبکی. شماری از ویژگی2-2
های زبانی و های نخستین نثر فارسی است و بعضی از ویژگیمربوط به دوره شرح تعّرفترجمۀ 

 ساختارهای نحوی آن قابل توّجه است؛ از جمله:
 

 های صرفی . ویژگی1-2-2
َهم، »، یعنی «هستن»های مضارِع در فارسی میانه ساخت«: هستن»از مصدر « هی»و « هند»افعال 
ها در بعضی . این ساخت(294: 1370هنر،  ←)رفته است به کار می« هست، هیم، هید، هندهی، 

 شواهدی دارد: شرح تعّرفمتون کهن فارسی از جمله 
]چاپی:  هند([ و خاّص 2/895: 1389)مستملی بخاری، « هست»]چاپی: هندو خلق عام 

و اندر «[ ترند خاّص »]چاپی:  بوند ولکن هر خاّصی اندر جنب دون خویش خاّص «[ هست»
 ر(.10جنب فوق خویش عام )کراچی: 

)مستملی بخاری، همان: « هستی»]چاپی:  هیمن  تَوم تا چه گویی که آِن  من باری آِن 
 پ( .12([ )کراچی: 899

های زبانی مشرق ایران و  از ویژگی« ـید»به جای « ـیت»کاربرد «:ـیت»شناسۀ دوم شخص جمع به 
 .(مه/صدوهشتادودو: مقّد 1366محّمد بن منّور،  ←)است ناحیۀ ماوراءالنهر بوده 

([ وی شما را 3/940: 1389)مستملی بخاری، « ایبودی»]چاپی:  بودیتیاگر شما نیز دشمن من 
 بدانیتدوست بودی؛ از بهر آنکه دشمن دشمن دوست باشد چن وی شما را دشمن است، 

 پ(.31)کراچی:  ایت دوست([ که شما مرا همان)مستملی بخاری، « بدانید»]چاپی: 
، «بشوییت»، «بگذریت»، (956مستملی بخاری، همان:  ←ر؛ نیز 40)« جوییت»همچنین 

 .(963مستملی بخاری، همان:   ←پ؛ نیز  45)« فرامشت کردیت»
؛ پ(33)؛ نابایست پ(33)؛ ناگرفتن پ(24)؛ ناکرده ر(24)نامتغّیر  ؛پ(40) ناپیغمبر«: نا»پیشوند 

 .ر(42)ناآوردن 
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 های نحوی . ویژگی2-2-2
« ها حجاب»پ( ]چاپی: 9)ها  حجب ؛پ(9)اسرارها ؛ ر(5)اخبارها  «:ها»مکّسر با   بستن جمع جمع

 ها آن سالم یا . در ضمن بعضی کلمات عربی را که غالبًا جمع مکّسر([2/895: 1389)مستملی بخاری، 

ها  ، خدمتپ(39)، خبرها پ(47)ها  ،حجابپ(5) هاباطل است: بسته جمع «ها» با دارد، رواج
، پ(38)ها ، کبیرهپ(5)ها ، کذبر(13پ، 11)ها  ، شغلر(13پ، 11)، سّرها پ(18)، دعاها ر(26)

 .پ(11)ها  ، نعمتر(13)ها  ، مقامر(11)ها  ، معرفتپ(11)ها  مصیبت
 «:مر....را»کاربرد 

غیب »پ( ]چاپی: 3شد )کراچی: بی وحی روا نبا مر نبی راروا نباشد، و  مر نبی راغیب دانستن جز 
 ([.886)مستملی بخاری، همان: « بی وحی روا نباشد نبی راروا نباشد، و  نبی رادانستن جز 

)مستملی « راه دهند وراتا آنگاه که » پ(. ]چاپی:7)کراچی: راه دهند  مر وراتا آنگاه که 
 ([.891بخاری، همان: 

نه آن کس یابد  حق تعالی را» ر(. ]چاپی:9)کراچی: آن کس نه یابد که بجوید  مر حق تعالی را
 ([.894)مستملی بخاری، همان: « که بجوید

همچنان «/ »چنان ... که«/ »که چنان»معادل « همچنان ... چن«/ »چنان ... چن«/ »چن چنان»کاربرد 
 «:... که

 ُچنچنانکس خویشتن ندید خلیل و نه هیچ ُچنچنانکس خود را به کّلّیت تسلیم کرد نه هیچ
خلیل و  که چنانکس خود را به کّلیت تسلیم کرد نه هیچ» پ(.  ]چاپی:21-ر21حبیب )کراچی: 

 ([. 913/ 2: 1389)مستملی بخاری، « حبیب که چنانکس خویشتن ندید نه هیچ
مثل »]چاپی: . پ(21)کراچی: کسی که اندر آتش افتد بسوزد  چناست  چنانمثل مشاهده 

  ([.913/ 2: 1389)مستملی بخاری، « کسی اندر آتش افتد و بسوزد کهاست  چنانت مشاهد
 کهنبی بود  همچنانخضر »پ(. ]چاپی: 3موسی )کراچی:  چننبی بود  همچنانخضر 

 ([.886/ 2: 1389)مستملی بخاری، « موسی
 

 های زبانی و سبکی . دیگر ویژگی3-2-2
 مضاف:جای تکرار یا حذف به...« آِن »کاربرد 

چون »ر(. ]چاپی: 3تر )کراچی:  چنین باشد، غلبات حق اولی َمیغلبات عشق و آِن جنون و آِن چن 
)مستملی بخاری، « تر چنین باشد، غلبات حق اولی غلبات شوق پس غلبات عشق و جنون و می

1389 :2/885.]) 
 «:از کسی بودن»معادل « آِن کسی بودن»کاربرد 

 ([.899)مستملی بخاری، همان: « باشد از ماوی »پ(. ]چاپی: 12)کراچی:  باشد آِن منوی 
یرا که»کاربرد   «:از بهر آنکه»معادل « از
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یرا کهوقوف نیز هم روا نباشد؛  وقوف نیز هم روا »ر( ]چاپی: 6وقوف حجاب باشد )کراچی:  از
 ([.890/ 2: 1389)مستملی بخاری، « وقوف حجاب باشد از بهر آنکهنباشد، 
یرا کهمال تو را بود و تدبیر تو اندر وی قایم بود فنا را بود و زوال را، تا  ای[ و زایل  تو فانی] از

 از بهر آنکهتا مال تو را بود تدبیر تو اندر وی قایم بود فنا را بود و زوال را، »ر(. ]چاپی: 19)کراچی: 

 ([.909)مستملی بخاری، همان: « ای و زایل تو فانی
 ...«:از پِس »معادِل  ...«سپِس »کاربرد 

صّحت ایمان این بنده اندر خوف و اندر رجا قیاسی  سپِس  چن اصل ایمان به قیاس درست گردد،
صّحت ایمان این  از پس چون اصل ایمان به قیاس درست گردد،»]چاپی:   ر(.3)کراچی:  کند

 ([.885)مستملی بخاری، همان: « بنده اندر خوف و رجا قیاس کند
 از پساین دعا »]چاپی:  .پ(24)کراچی:  کرده باشد که ورا نبّوت آمده باشد آن سپِس این دعا 

 ([.929/ 3: 1389)مستملی بخاری،  «آن کرده باشد که ورا نبّوت آمده باشد
 

 . واژگان خاّص 3-2
اند و یا تنها به کاربردی است که در متون دیگر کمتر به کار رفتهمراد از واژگان خاّص، کلمات کم

سازی و تغییر متن به متن اختصاص دارند. از آنجا که غالبًا شیوۀ کاتبان در کتابت، آساناین 
های غریب به کلمات آشنایی تبدیل نیز بعضی از واژه شرح تعّرفتر است، در های سادهصورت

 کنیم:ها اشاره می آنتریناند که در اینجا به شاخصشده
 

 . همارا1-3-2
آمده « همواره»ضبط شده است، اّما در متن چاپی به جای آن « همارا»در نسخۀ کراچی بارها 

 است:
تر باشد  [ به ملک نزدیک(2/883: 1389)مستملی بخاری، « همواره»]چاپی:  هماراسفیر 

 .ر(2)کراچی: 
 [ اندر مقام مزید باشند(889)مستملی بخاری، همان: « همواره»]چاپی:  هماراانبیا 
 .ر(6)کراچی: 

)کراچی،  مملوک است([ 2/899: 1389)مستملی بخاری، « همواره»]چاپی:  اهمارمحّب 
 .ر(12

به حق  ([3/945: 1389)مستملی بخاری،  «همواره» ]چاپی: هماراباطن ایشان ]= انبیا[ 
 پ(.34)کراچی: نگران است 

 «(.همارا: »1373دهخدا،  ←)در بیتی از انوری نیز به کار رفته است « همارا»
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 .خیدره2-3-2
]= جرقۀ خیدره »، (55)ص  1473در نسخۀ کراچی و نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مّلی به شمارۀ 

آمده است. این کلمه در متن چاپی به « عبارت»و « اشارت»در ضمن تمثیلی و در توضیح « آتش[
 تبدیل شده است:« ]= جرقۀ خرد، اخگر[ستارچه »

تر عبارت وی  ِسّر دلیل کند هرچند که مشاهدت ِسّر قویاین همه مثل اند مر عبارت را که بر 
]چاپی:  خیدرۀتر  تر، دود وی غالب هرچند آتش عظیم که چنانتر. هم تر و اشارت وی گیرنده صادق

تر. آن آتش چن مشاهده  تر و گیرنده ([ وی جنبنده2/906: 1389)مستملی بخاری، « ستارچه»
چن اشارت است )کراچی: «[ ستارچه»]چاپی:  خیدرهاست و آن دود چن عبارت است و آن 

 ر(.17
و « خیدره»در متن برای ما روشن نیست، وانگهی « ستارچه»سبب اختیارکردن ضبط 

 چند بار دیگر در این کتاب آمده است:« خدره»و « خویدره»های دیگر آن  صورت
 (.2/779: 1389، بر ُخردی و بزرگِی آتش دلیل کند )مستملی بخاری، خویدرهاز ُخردی و بزرگی 

و دود بدین عظیمی باشد، آتش چگونه باشد؟! )مستملی بخاری، همان:  خویدرهچون 
779). 

مستملی بخاری،  ←« )هایخیدره»ق(: 714پاشا )موّرخ علی]نسخۀ قلیچ هایخدره
ها([ او اشارت است و دود او عبارت است )مستملی بخاری، بدل/شرح نسخه2153: 1389
1389 :1/115). 
مستملی بخاری، همان([ آتش که  ←علی پاشا: خیدره ) ]نسخۀ قلیچ خدرۀدیم به وصف آم

جا([ که بزند، چون سوخته را بیند هم آنگه پاشا: خیدره )همانعلی]نسخۀ قلیچ خدرهبزند. آن 
 (.115/ 1: 1389بگیرد )مستملی بخاری، 

 

 . سؤددی3-3-2
شرح ای ندارد، در متن چاپی که در متون فارسی چندان سابقه ]= ُسؤَدد + ی: سیادت، سروری[سؤددی 

 که در ادامۀ مقاله به آن خواهیم پرداخت. تحریف شده است  تعّرف
 

 . کوامن4-3-2
کاربردی در متون فارسی است و کاتبان آن را به کلمات کلمۀ کم ]ِج کمون: پوشیدگی، نهفتگی[کوامن 

 .ادامۀ مقاله( ←)اند تری تبدیل کردهساده
 

 . تصحیح متن بر اساس نسخۀ کراچی4-2
 در کتاب چاپی آمده است:
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کس را مقام از مقام انبیا برتر باشد یام برابر مقام انبیا باشد، ااّل ]پیران تصّوف[ روا ندارند که هیچ
: 1389)؟( گیر )مستملی بخاری، وی فروتر از انبیا. خواهی آن کس صّدیق گیر و خواهی آن 

2/883.) 
گردد؟ عبارت با این صورت، معنای روشنی ندارد. متن در بازمی« صّدیق»به « وی»آیا ضمیر 

 نسخۀ کراچی: 
کس را مقام برتر از مقام انبیا باشد یا برابر مقام انبیا باشد، ااّل فروتر از انبیا.  روا ندارند که هیچ

: 1386مستملی بخاری،  ←نیز ر؛ 2گیر )کراچی:  ولیخواهی آن کس صّدیق گیر و خواهی آن 
180. ) 

شود.  نیز تأیید می (25)ص با نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مّلی « وی»به جای « ولی»ضبط 
 در متن چاپی نمونۀ دیگری هم دارد:« وی»به « ولی»تبدیل 

چون بر دست وی نرفت، چه بر دست ولی  [...]اگر این اعجاز بودی، بر دست سلیمان رفتی  
[ خواست ولیر: 45]کراچی:  ویرفت، درست گشت که خداوند عّزوجّل از اینجا کرامت 

 (.3/962: 1389)مستملی بخاری، 
*** 

 میاناند که ایشان پیغامبر از اند: حّدثنی قلبی عن رّبی. گفتهگروهی از این طایفه حکایت کرده
و آن فراست است  تأویل است؛ پس اگر اهل حقایق گفته باشند، این را [...]اند بدین سخن برداشته

 نیز بهراست آرد و این  ایشانکه به چیزی فراست برند. راستی سّر ایشان با خدای عّزوجّل فراست 

)؟( باشد از حق تعالی مر اولیای خود را که ایشان را از دروغ و از خطا نگه دارد )مستملی 
 (.2/884: 1389بخاری، 

به فراست اولیاست. از نظر مؤّلف، صدِق قلِب اولیا « حّدثنی قلبی عن رّبی»سخن از تأویل 
گیرد و خطایی، امری است که از جانب حق تعالی صورت می ِت بیکند و این خاصیّ خطا نمی

معنِی تفضیل « نیز به»دارد. عبارت با این صورت مبهم است، ایشان را از دروغ و خطا نگاه می
گذاری، سهوی دارد، حال آنکه در اینجا تفضیِل چیزی بر دیگری موضوعّیت ندارد و ظاهرًا در نقطه

 رخ داده است. صورت درست در نسخۀ کراچی آمده است:
 میانهاند که ایشان پیغامبر از اند حّدثنی قلبی عن رّبی و گفتهگروهی از این طایفه حکایت کرده

و آن فراست است  تأویلی باشدس اگر اهل حقایق گفته باشد، این را ؛ پ[...]اند بدین سخن برداشته
 تنزیهراست آرد و این  ایشان راکه به چیزی فراست برند. راستی سّر ایشان با خدای عّزوجّل فراست 

 پ(.2باشد از حق عّزوجّل مر اولیای خود را که ایشان را از دروغ و از خطا نگه دارد )کراچی: 
*** 

که اندر  )؟(آن سّر خویش است میان خلق که هر کسی که از می مست گردد، و این متعارف 
 (.884هشیاری پنهان داشت پیدا کند )مستملی بخاری، همان: 
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 چنین است: اگرچه متن با این صورت هم معنی دارد، اّما صورت اصیل متن برابر نسخۀ کراچی
که اندر  کوامن سّر خویشو این متعارف است میان خلق که هر کسی که از می مست گردد، 

 پ(.2هشیاری پنهان داشت پیدا کند )کراچی: 
سبب غرابت،  ای از کلمات عربی است که ظاهرًا بهنمونه]ِج کمون: پوشیدگی، نهفتگی[ « کوامن»

بدل شده است. ترکیب « آن»به  و در متن چاپی« خواطر»به ( 26)صدر نسخۀ کتابخانۀ مّلی 
 .(4/1813: 1389مستملی بخاری،  ←)نیز آمده است  در باب سماع« کوامِن اسرار»

*** 
گفتند و گفتند: موسی نبی بود و خضر ولی بود. گوییم  ،علیهما الّلهصلوات  ،اندر موسی و خضر

موسی. برای اعتقاد باطل را دعوی  کهنبی بود  همچنانکه نزدیک ما این خطا است و خضر 
روا نباشد،  نبی رادانستن جز  )؟( قایم کردیم که غیب توفیقکردن محال باشد، از پس اینکه ما  باطل

 (.2/886: 1389بی وحی روا نباشد )مستملی بخاری،  نبی راو 
اند و هدلیل، دعوی باطل کردروشن نیست. در اینجا مّدعیان، بی« کردن توفیق قایم»منظور از 

طرح کرده است؛ از این رو، « دانستن جز نبی را روا نیست که غیب»مؤّلف با دلیل، اّدعای خود را 
« کردن حّجت قایم»]بسنجید با کردن  دلیل قایم» (28)ص روایت نسخۀ کراچی و کتابخانۀ مّلی 

از  پیش« مر»، و آوردن «که چنان»جای به« چنچنان»درست است. کاربرد « پ([50)کراچی:
 های سبکی نسخۀ کراچی در جمالت مذکور است: مفعول نیز از دیگر ویژگی

اندر موسی و خضر گفتند، علیهما السالم: موسی نبی بود و خضر ولی بود. گوییم که نزدیک ما 
علیهما السالم. برای اعتقاد باطل را دعوی  ،موسی چن ،نبی بود همچناناین خطا است و خضر 
روا نباشد،  مر نبی راقایم کردیم که غیب دانستن جز  دلیلاز پس این که ما  باطل کردن محال باشد،

 پ(.3بی وحی روا نباشد )کراچی:  مر نبی راو 
*** 

)؟( ملوک پیغام ملک به خلق رسانند، ولکن اسرار خزاین ملک و حرم ملک با کس نگویند  ندای
 (.888)مستملی بخاری، همان: 

، از این «هرکه سّر ملوک بیند و بداند و با خلق بگوید نیز مقام سّر را نشاید»مؤّلف در تفسیر 
تمثیل بهره جسته است. با این صورت، فاعل جمله مشّخص نیست و متن برابر نسخۀ کراچی 

 صحیح است: 
د ملوک پیغام ملک به خلق رسانند، ولکن اسرار خزاین ملک و حرم ملک با کس نگوین ندمای

 ( .30نسخۀ کتابخانۀ مّلی:  ←پ؛ نیز 4)کراچی: 
زیادت کشف افتاد، خوف زیادت گردد؛  -از جالِل حق-هر لحظتی و خطرتی که اندر سرِّ ایشان 

یادتی کشف ]قرب[و هر خطرتی که اندر سرِّ ایشان  )؟( افتد، رجا زیادت گردد؛ و هر خطرتی که  ز
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اندر سرِّ ایشان کشِف لطف افتد، محّبت زیادت گردد؛ و هر خطرتی که اندر سرِّ ایشان زیادتی 
 (.890افتد، معرفت زیادت گردد )مستملی بخاری، همان:  کشِف ُقرب

ای آمده است، روشن نیست که به چه قرینه« زیادتی کشِف قرب»از آنجا که در پایان سخن 
ه متن افزوده است. صورت صحیح متن برابر نسخۀ کراچی را ب« قرب»مصّحح پیش از آن نیز 

 چنین است: 
یادت کشف ِبّر هر خطرتی که اندر سرِّ ایشان   پ(.6افتد، رجا زیادت گردد )کراچی:  ز

*** 
برسید  [...]«: )؟( مطرقة فوقعتانتهت همم العارفین الی الحجب »تستری:  الّلهقال سهل بن عبد

 (.891بایستاد خاموش سر فروافگنده )مستملی بخاری، همان: های عارفان به حجب، هّمت
 دهد:سنجش قول سهل تستری با اصل آن، نادرستی ضبط عبارت عربی را نشان می

ها عارفان به  برسید هّمت«: فوقفتانتهت همم العارفین الی الحجب : »الّلهقال سهل بن عبد
 ر(.7: خامش سر فرود افکنده )کراچی« ُمطِرَقةً »حجب، باستاد 

*** 
 [با]اندر صحبت ملوک ادب آن است که هرکه طالب باشد صحبت ملک را، تقّرب کند به ملک 

کردن )؟( از  محّبتوی )؟( و جستن رضای وی و  از امرکردن  جای آوردن خدمت وی و موافقتبه
 (.891مساخط وی )مستملی بخاری، همان: 

هرکه »در این کتاب سابقه دارد: « کردن [را]موافقِت کسی »، )؟(« کردن از کسی موافقت»
تحریف یا « از امر»و ظاهرًا  (1/76: 1389)مستملی بخاری، « موافقِت شیطان کند، دین را برهاند

معنی روشنی ندارد. « کردن از مساخط کسی محّبت»است. در ادامۀ سخن نیز « اوامر»خطاخوانی 
 صورت درست متن در نسخۀ کراچی:

آن است که هرکه طالب باشد صحبت ملک را، تقّرب کند به ملک اندر صحبت ملوک ادب 
کردن از مساخط  تجّنبوی و جستن رضای وی و  اوامرکردن  جای آوردن خدمت وی و موافقت به

 (.34نسخۀ کتابخانۀ مّلی:  ←ر؛ نیز 7وی )کراچی: 
*** 

بیند  ]چه[تا مراد ملک  بایستدباید، جز بر مراد ملک سخن گفتن روی ندارد.  ملوکهرکه را صحبت 
)؟( است، صحبِت خالق چگونه باشد  معنیمخلوق بدین  ملوِک تا سخن یارد گفتن. صحبِت 

 (.2/892: 1382)مستملی بخاری، 
ها نیز  چاپی، کلماتی به متن افزوده شده است که بدون آن شرح تعّرفهای مختلفی از در بخش

به متن ضرورتی ندارد. در ادامۀ سخن « چه»معنی عبارت روشن است؛ از جمله در اینجا افزودن 
با « معنی»، مفهومی دریافت، اّما «مخلوق بدین معنی است ملوِک صحبِت »توان از نیز هرچند می
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ار نیست. صورت درست متن برابر نسخۀ کراچی چنین عبارت پس و پیش از خود چندان سازگ
 است:

تا سخن  باستد تا مراد ملک بیندگفتن روی ندارد.  باید، جز بر مراد َمِلک سخن َمِلکهرکه را صحبت 
 پ(.7است، صحبت خالق چگونه باشد )کراچی:  صعبیمخلوق بدین  َمِلکیارد گفتن. صحبت 

*** 
و تا اندر محّبِت غیِر حق است، از  [...]روی نیست )؟(  سخن کساندر خوف خدای عّزوجّل 

محّبِت حق تعالی آمد، حجاِب محّبِت غیِر حق  چونگفتن روی نیست. و  محّبِت حق سخن
 )؟( گردد )مستملی بخاری، همان(. کوربرخاست، سکوت کالم گردد؛ ظاهر گنگ گردد و باطن 

در جملۀ پایانی «. روی نیست گفتن سخن»را بسنجید با ادامۀ کالم « سخن کس روی نیست»
دهد. صورت صحیح متن را نشان می« کور»و « گنگ»، نادرستی تقابل «بینا»و « نابینا»نیز تقابل 

 برابر نسخۀ کراچی چنین است:
و تا اندر محّبِت غیِر حق است، از محّبت  [...]روی نیست  سخن گفتناندر خوف خدای عّزوجّل 

ت حق آمد حجاب محّبت غیر حق برخاست، سکوت محبّ  چنگفتن روی نیست. و حق سخن
 پ(.7)؟( گردد )کراچی:  گویاکالم گردد؛ ظاهر گنگ گردد و باطن 

*** 
)؟( انبیا را نورها پوشانیدند.  همهاین  [...]همم األنبیا جالت حول العرش فکسیت األنوار 

عرش  های انبیا حول( ]ترجمۀ عبارت عربی: هّمت896-895)مستملی بخاری، همان: 
 گردید؛ پس با انوار پوشانیده شد.[ می

این »خطاخوانی « این همه انبیا»دهد که در ادامۀ سخن سنجش ترجمه با اصل آن نشان می
 در نسخۀ کراچی آمده است:  که چناناست؛ « هّمة انبیا: این هّمت انبیا

 پ(.10انبیا را نورها پوشانیدند )کراچی:  هّمتاین 
*** 

ایشان از ایشان فانی گشت و مراد ایشان از ایشان ساقط گشت، متصّرف  )؟( چون حفظگفت 
گشتند به وی ورا، یعنی به خود و به قّوت ]خود[ تصّرف نکردند و به صفت خود قایم نبودند، و 

با لکن به وی و به قّوت وی تصّرف کردند و به صفت وی قایم گشتند؛ یعنی باقی به بقا نبودند، چه 

)؟(  تصّرفباقی بودند و قوی به قّوت نبودند، ولکن به تقویت قوی بودند. خود را از  )؟(بقا 
)؟( بودند که همۀ متصّرفان قایم به مراد  مصرف فیهخویش فانی دیدند تا متصّرف نبودند، ولکن 

این باشد )مستملی  متصّرف به)؟( باشند  مصرف)؟( قایم به مراد  مصرفان خویش باشند و همۀ
 (.899مان: بخاری، ه

 سهل تستری است:  الّلهاین عبارت شرح بخشی از این سخن ابوعبد
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همم األنبیاء جالت حول العرش فکسیت األنوار و رفع منها األقدار و اّتصلت بالجّبار فافنی 
 . (895حظوظها و اسقط مراَدها و جعلها متصّرفة به له )مستملی بخاری، همان: 

شدن صفات انبیا و احوال پس از آن است. با توّجه به اصل سخن تستری روشن  و موضوع آن فانی
باقی  با بقاباقی به بقا نبودند چه »تبدیل شده است. نیز در عبارت « حفظ»به « حظ»است که 

فاصله با « با بقا)»، معنای متن را مختل کرده است «)پایدار داشتن( به ِابقا»سهو در خوانِش « بودند
. همچنین نویسد(را جدا از کلمۀ بعد می« به»نوشته شده است. گفتنی است مصّحح در همۀ موارد حرف اضافۀ 

هم به کّلی نامفهوم « متصّرف به این باشد [...]دیدند خویش فانی  خود را از تصّرف»دنبالۀ متن 
 : کنداست. سنجش روایت نسخۀ کراچی با متن چاپی ابهامات آن را برطرف می

ایشان از ایشان فانی گشت و مراد ایشان از ایشان ساقط گشت، متصّرف گشتند به  حّظ  چنگفت 
وی ورا؛ یعنی به خود و قّوِت خود تصّرف نکردند و به صفت خویش قایم نبودند، و لکن به وی و 

]= به ابقا[  ِبابَقا به قّوت وی تصّرف کردند و به صفت وی قایم گشتند؛ یعنی باقی به بقا نبودند چه
خویش فانی  صفِت باقی بودند و قوی به قّوت نبودند، و لکن به تقویت قوی بودند. خود را از 

ف نبودند، و لکن  فدیدند تا متصرِّ فان قایم به مراد خویش باشند و همۀ  متصرَّ بودند که همۀ متصرِّ
فان فقایم به مراد  متصرَّ  (.پ12این باشد )کراچی:  بهمتصرف  باشند.  متصرِّ

ف» ف»، «متصرِّ از اصطالحاتی است که فراوان در این کتاب به کار « فیهمتصّرف  »و « متصرَّ
 .(1637، 4/1545، 1162، 1143، 848، 2/715؛ 1/179: 1389مستملی بخاری،  ←)رفته است 

*** 
مرسل  وقت الیسعنی فیه ملک مقّرب و ال نبی   الّلهعلیه و سّلم: لی مع  الّلهصّلی  ،پیغامبر گفت

اند و  اهل آسمان سّیدعلیهم، که  الّلهملک مقّرب جبریل و میکاییل و اسرافیل باشد، صلوات  [...]
 [...]اند  علیهم، که سّیدان اهل زمین الّلهنبی مرسل ابراهیم و موسی و عیسی باشند، صلوات 

و چون من پدید اند اندر مقام خویش. فاّما چون قرب من آمد بعید اند؛  ایشان سّیدان و قریبان
 (.903-2/902: 1389)؟( نیست گشت )مستملی بخاری،  سود ویآمدم، همه 

شدن سیادت دیگر فرشتگان و  نیست، بلکه موضوع نیست« سود و زیان»در این قول، سخن از 
ابن منظور،  ←) ]= ُسؤَددی دُسؤدَ »تحریف « سود وی»پیامبران در جنب خلق پیامبر است؛ بنابراین، 

است. متن در نسخۀ « : سیادت، سروری[ی ( +1/303: 1385و ادیب کرمینی،  4/611و   3/230: 1414
 کراچی:

ب  وقت الیسعنی فیه  الّلهعلیه: لی مع  الّلهصّلی مصطفی گفت،  [ ...]مرسل  و ال نبی  َمَلک ُمَقرَّ

اند و نبی مرسل ابراهیم و  اهل آسمان سّیدانکه ملک مقّرب جبریل و میکاییل و اسرافیل باشد 
اند اندر مقام خویش.  ایشان سّیدان و قریبان [...]اند  موسی و عیسی باشند که سّیدان اهل ارض
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پ 14نیست گشت )کراچی:  ُسوَددی فاّما چون قرب من آمد بعید اند؛ و چون من پدید آمدم، همه
 ( .50نسخۀ کتابخانۀ مّلی:  ←و نیز 

و توضیحات  1/7: 1385)رک: جوینی،  نیز آمده است تاریخ جهانگشای جوینیی در در بیت« دُسؤدَ »
 . (1/234قزوینی: 

*** 
چیز مر او را   پدید آید، دون عرش هیچ ،علیه و سّلم الّلهصّلی  ،ای از مصطفیاگر مر خلق را ذّره

حق را چگونه  )؟(کمال مر  ایستد نه ،علیه و سّلم الّلهصّلی  ،ای مصطفی راذّره که وی آن. نایستد
 (.2/904: 1389؟! )مستملی بخاری، ایستد

علیه و  الّلهصّلی  ،بّی لو بدا للخلق من النّ »این عبارات در تفسیر این سخن بایزید آمده است که 
ای از مقام مصطفی آشکار شود، هیچ موجودی ؛ یعنی اگر ذّره«سّلم ذرة لم یقم لها دون العرش

در متن چاپی نادرست و طبیعی آن « کمال»با « ایذّره»داشت. تقابل  تاب تحّمل آن را نخواهد
 قرار بگیرد:« کّل »در برابر « ذّره»است که 

. ناستد پدید آید، دون عرش هیچ چیز مر او را ،علیه الّلهصّلی  ،ای از مصطفیاگر مر خلق را ذّره
 ر(.16)کراچی: ؟! استدحق را چگونه  کّل مر  استد ای مصطفی را نهذّره کونی که

*** 
چون اندر مقابلۀ حق افتد، نیست گردد. اگر از عرش تا ثری و از ازل تا ابد  باطلو شک نیست که 

: 1389)؟( نخواندیش )مستملی بخاری،  باطنو از دنیا و عقبی چیزی را اندر سّر وی راه بودی، 
2/907.) 

در َلخِت پایانِی « باطن»در آغاز سخن قرینۀ نادرستی « [...]باطل »معنی متن روشن نیست. 
 «.نخواندیش باطل: »ر(17)عبارت است. صورت درست برابر نسخۀ کراچی 

*** 
)؟( به  ظیلولهاّنی اظّل عند رّبی فیطعمنی و یسقینی، و نیز گفت: اّنی ابیت عند رّبی، و این بیتوته و 

 (.907همان:  د )مستملی بخاری،یقین دانیم که نفس را نبَو 
اند. ساخته« بیتوته»را در جای دیگری نیافتیم و احتمااًل کاتبان آن را در قیاس با « ظیلوله»کلمۀ 
آمده است که « ]= روز گذاشتن، روز را سپری کردن[ ُظلول»به جای آن،  پ(17)نوشتۀ کراچی در دست

 . معنای مناسبی دارد کردن[ ]= شب را در جایی سپریدر مقابل بیتوته 
*** 

، اسلمت لرّب العالمین. )؟( فالن آمدیم به قّصۀ خلیل ]...[ چون مر او را امر آمد: اسلم
 (.909)مستملی بخاری، همان: 
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ُه َأْسِلْم قاَل َأْسَلْمُت ِلَرِبّ اْلعاَلِمیَن﴾131عبارت ناظر است بر آیۀ  . متن را  سورۀ بقره: ﴿ِإْذ قاَل َلُه َرُبّ
 : پ(18)بسنجید با نسخۀ کراچی 

 َأْسَلْمُت.  قاَل َأْسِلْم: : مر او را امر آمد
*** 

، و آن باشدخاّص  رعّیت. آن مرتزقه اندر جنب باشدباشد و مرتزقه  رعّیت وی راسلطانی باشد و 
)؟( برد آن  عاّم خصوص مقامکسی را به  رعّیتخواهد که از  چوناندر جنب ایشان عام، و  رعّیت

اند در جنب خاّص و  )؟( در جنب سواران عام ای چندرجالهکس را از اهل دیوان گرداند، باز 
اند در مقام  و خاّص  اند در جمع خاّص  حّجاب در جنب وزرا عاّم اند اندر مقام خویش، باز  خاّص 

به کار باید تر آن کس باشد که ملک را مراد او اند و از وزرا خاّص  خویش. و وزرا اخّص خصوص
 (.914)مستملی بخاری، همان: 

روشن نیست. نیز در « خصوص»به « عامّ »شدن  ، عّلت اضافه«مقام عاّم خصوص»در عبارت 
-متن را نارسا کرده است. ادامۀ سخن تأیید می« چند»به « ُجند»تصحیِف « ای چندرّجاله»عبارت 

سپاه آمده است. « سواران»در برابر ]رّجاله: ِج راجل: پیاده، رّجالۀ ُجند: پیادگان لشکر[ کند که رّجالۀ ُجند 
ای تری از سپاهیان سنجیده شوند و سپس به مرتبه با گروه بلندمرتبه« سواران»پس از آن هم باید 

اچی باشند. روایت نسخۀ کر« حّجاب»شود که آنان قابل سنجش با باالتر از مراتب نظامی اشاره 
 تری هم دارد:  های نحوی کهن کند، بلکه در مواردی صورتشده را برطرف می تنها ابهامات گفته نه

، و آن اند خاّص  رعّیت. آن مرتزقه اندر جنب باشندباشد و ُمرَتزَقه  رعّیت مر وراسلطانی باشد و 
برد، این کس را از  به مقام خصوص رعّیت از مقام کسی را تا خواهد چناندر جنب ایشان عاّم،  رعّیت

و باز سواران اندر جنب اند اندر جنب خاّص  اندر جنب سواران عامّ  ُجند رّجالۀاهل دیوان گرداند، باز 

اند اندر جنب  باز قّواد اندر جنب حّجاب عاّم اند اندر مقام خویش  خاّص  و اند اندر جنب خاّص  قائدان عاّم 

تر آن کس باشد اند و از وزرا خاّص  اند اندر مقام خویش. و وزرا اخّص خصوص و خاّص  خاّص 
 پ(.21که ملک را مراد وی به کار باشد )کراچی:

*** 
 لوالتعبدونبدین معنی بود که یعقوب را به بوی یوسف بشارت دادند، گفت: إّنی ألجد ریح یوسف 

 .(3/933: 1389)؟( )مستملی بخاری، 
است، بلکه  94تنها اشاره نشده که جواب یعقوب مأخوذ از سورۀ یوسف، آیۀ شگفت آنکه نه

ُدوِن ﴿ ْن ُتَفنِّ
َ
 تحریف و تصحیف شده است.« لوال تعبدون»﴾ به َلْواَل أ

*** 
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)؟( عتاب باشد که با دیگران نباشد، از بهر بزرگی  خبر دادنبا بزرگان به کاری  ،عّزوجّل  ،از حق
آلوده گردند. )مستملی بخاری،  [آلوده باشند یا]هیچیز  ایشان را، که حق نخواهد که ایشان به محّل 

1389 :3/952) 
از ابهام متن نکاسته است. روایت نسخۀ کراچی « [آلوده باشند یا]»در این عبارت افزودن 

 دهد: تحریِف متِن چاپی را نشان می
 عتاب باشد که با دیگران نباشد، از بهر بزرگی محّل  خرد آنبا بزرگان به کاری  ،عّزوجّل  ،از حق

 پ(.38ایشان را، که حق نه خواهد که ایشان به هیچ چیز آلوده گردند )کراچی: 
*** 

و شبانگاهان  [...]بامداد بیامدی  [...]بودی و کلید با خویشتن داشتی  نشستهدر خانه  زکرّیا
 (.3/958: 1389همچنین )مستملی بخاری، 

برد، اّما بست و کلید آن را با خویشتن میرا می عپیوسته دِر خانۀ مریم عزکرّیااند که گفته
. با این توضیح و با (131: 1354نیشابوری،  ←)دید گشت، نزد مریم طعام و میوه میکه برمیهنگامی

تأیید « نشسته»به « بسته»، تصحیف و خطاخوانی زکرّیا« کلید با خویشتن داشتِن »توّجه به 
 شود: می

 پ(.42بودی و کلید با خویشتن داشتی )کراچی:  بستهدِر خانه  زکرّیا
*** 

علیه، که مرا پیغامبر به جایی فرستاد. به راه اندر همی  الّلهصّلی )؟( گوید، موالی پیغامبر،  سفینه
رفتم. و برفت. من  از پیش من روی بگردانید)؟( موالی پیغامبر.  سفینهرفتم. شیری دیدم. گفتم: منم 

)؟( موالی پیغامبر. پیش من  سفینه. گفتم: منم شیری دیگر بر راه آمدجا مرا  همان، چون بازآمدم
 (.960مستملی بخاری، همان:)[ ...]آمدم پیغامبر  چون نزدیکبمنگید و باز رفت. 

ه دختر صفیّ  صشناسیم، اّما یکی از زنان رسولنمی« سفینه»از بین نزدیکان پیامبر کسی با نام 
. نسخۀ کراچی نیز در همۀ موارد (6/169: 1409؛ ابن اثیر، 443: 1417بالذری،  ←)ُحیَّ بن اْخَطب بود 

از پیش من »دهد که کند. عالوه بر این، سنجش متن با نسخۀ کراچی نشان میرا تأیید می« هصفیّ »
که گفتن(  یر لب سخن)منکیدن/منگیدن: زاست « پیش من بمنگید»شدۀ  ، صورت ساده«روی بگردانید

 شود: در ادامۀ سخن هم تکرار می
علیه، که مرا پیغامبر به جایی فرستاد. به راه اندر همی رفتم.  الّلهصّلی گوید، موالی پیغامبر،  صفّیه

، بدان شغل رفتم. چن بازگشتم. پیش من بمنکید و باز رفتموالی پیغامبر.  صفّیهشیری دیدم. گفتم: منم 
پیغامبر  چن به نزدیک بمنکید و بازگشت. .موالی پیغامبر صفّیه گفتم: منم. آمد پیشجا مرا  همان
 پ(.43)کراچی:  [...]آمدم 

*** 
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یکهکافران مّکه مر ُخَبیب را بر  چون  )مستملی بخاری، همان(. [...])؟( به دار کردند  ار
تبلیغ اسالم به سوی بود که پیامبر او را برای  صاز اصحاب رسول بن َعِدّی بن مالک،   ُخَبیب

اثیر،  و ابن  629: 1407کلبی،   )ابنرا گرفتند و به دار آویختند  ُخبیب بعضی طوایف فرستاد؛ اّما آنان
 بنا بر نسخۀ کراچی صورت درست متن چنین است:(. 1/568: 1409

 پ(.43به دار کردند ... )کراچی:  در مّکهکافران مکه مر ُخبیب را بر  ُچن
*** 

دربان نه  [به روز و]چون به در خانه آمد. در باز دید  [...]اب آمد روم سوی عمر بن خّط رسولی از 
 (.968)مستملی بخاری، همان: 

توان در نسخۀ افزودۀ مصّحح متن را از صورت اصیل خود دور کرده است. روایت درست را می
 .پ(48)کراچی: « دربان نه بر دردر باز دید »کراچی یافت: 

*** 
، و مر هر دو را معجزه پدید آید )مستملی بخاری، همان: کاذب نبّی صادق باشد و یکی  یکی نبّی 

 (.191: 1386و نیز  969
در « متنّبی کاذب» ر(49)اگرچه جمله با این صورت هم معنی دارد، ولی ضبط نسخۀ کراچی 

 تر است. تر و مناسب دقیق« نبّی صادق»برابر 
 

 های نادرست در کتاب چاپی . قرائت5-2
گاه در خوانش متن سهوهایی رخ داده که دریافت معنی آن را دشوار کرده است؛ این سهوها یا به 

 دست کاتبان انجام شده و یا خطای متن چاپی است:
آلودگی دیدن  )؟( عزیزاند کهباک نیست. باز بر دوست  بینندبزرگ نیست، اگر آلوده  هر کرا محّل 

و  [...]بود، همه تزیین و همه تیمار آنجا بود  فرزندپدر و مادر را مهر  چونروی نیست. نبینی که 
: 1389بر کودک بیگانه مهر نبود، هرچند آلوده باشد، روا باشد. )مستملی بخاری،  چون

3/943.) 
معنی عبارت با این صورت مخدوش است و تمثیلی که در ادامه آمده است، با َلخت آغازین 

 :سازگار نیست؛ بسنجید با
آلودگی دیدن  عزیز اندکی باک نیست. باز بر دوست ببینند،هر کرا محل بزرگ نیست، اگر آلوده 

و  [...]بود، همه تزیین و همه تیمار آنجا بود  فررندپدر و مادر را مهر  چنکه  روی نیست. نه بینی
 پ(.33د، هرچند آلوده باشد، روا باشد. )کراچی: بر کودک بیگانه مهر نبَو  چن

*** 
از آدم با  [...])؟( گذاریم  کهما از ایشان، با بزرگِی محلِّ ایشان، این مقدار نه گذاشتیم؛ از دیگران 

 )؟( کرامات یکی نگذاشتیم، از شما کی گذاریم؟! )مستملی بخاری، همان(. چندانی مقّدمات
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 متن را بسنجید با نسخۀ کراچی:
چند از آدم با  [...]گذاریم؟!  کیما از ایشان با بزرگی محّل ایشان این مقدار نه گذاشتیم، از دیگران 

 پ(.33کرامات یکی نگذاشتیم، از شما َکی گذاریم؟! )کراچی:  مقاماِت  این
-، عبارت را از «مقامات»به « مقّدمات»و « که»به « َکی»پیداست که در کتاب چاپی، تبدیل 

 ده است.معنا تهی کر
*** 

 (.944شما را به جایی نپسندم که آن محّل شما نیست )مستملی بخاری، همان:  من
کید بر مفعول است نه فاعل و تبدیل  متن را از « من»به ضمیر شخصی « مر»در این عبارت تأ

 صورت اصیل خود دور کرده است؛ صورت درست متن در نسخۀ کراچی:
 پ( .33شما نیست )کراچی:  شما را به جایی نه پسندم که آن محّل  مر 

*** 
 (.959)؟( همچو دعوی باشد به ابتدا )مستملی بخاری، همان:  آیتهاخبر دادن به 

 آمده است:« به انتها»در تقابل با « به ابتدا»جمله با این صورت معنی ندارد. روشن است که 
 ر(.43به ابتدا )کراچی:همچو دعوی باشد  انتهاخبر دادن به 

 

 های متن چاپی . افتادگی6-2
در بعضی مواضع به دالیل گوناگون کلمه و یا عبارتی از متن چاپی ساقط و در نتیجه، متن مبهم 

توان بعضی از ابهامات متن چاپی را برطرف کرد؛ از های مذکور، میشده است. با افزودن افتادگی
 آن جمله است:

نبّوت روا نباشد؛ و وقوف نیز هم روا نباشد؛ از بهر آنکه نظر ایشان و مشاهدت به اجماِع خلق رفِع 
نهایت را به نهایت جستن محال است )مستملی  ایشان به حق باشد و حق را نهایت نیست؛ و بی

 (.2/890: 1389بخاری، 
 متن را بسنجید با:

زایرا که وقوف حجاب باشد و مر انبیا ابه اجماِع خلق رفِع نبّوت روا نباشد؛ و وقوف نیز هم روا نباشد؛ 

از بهر آنکه نظر ایشان  را حجاب روا نباشد و نیز وقوف نهایت مقام باشد و مر انبیا را نهایت مقام روا نباشد؛
نهایت را به نهایت جستن محال است  و مشاهدت ایشان به حق باشد و حق را نهایت نیست؛ و بی

 ر(.6)کراچی: 
 در این عبارت، خطای چشمی  موجب سهو شده است.« نباشد»احتمااًل بر اثر تکرار 

*** 
ولکن از خویشتن مراد دوست جویند  بجویند، آن است که از دوست مراد خویش معنی حّظ 

 (.2/898: 1389)مستملی بخاری، 
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 بسنجید با:
جویی؛ یعنی ایشان بر آن خویش با حق صحبت نکنند، آن است که از دوست مراد خویش  معنی حّظ 

ولکن از خویشتن مراد دوست  ولکن صحبت با حق بر آِن حق کنند. از دوست مراد خویش نجویند،
 ر( .12جویند )کراچی: 
 موجب خطای چشمی و افتادگی شده است. « مراِد خویش»در اینجا نیز تکرار 

*** 
و اّمتان ورا دلیل کند بر  ،علیه و سّلم الّلهصّلی  ،و شاید که نصب شریعت حق مر مصطفی را

 (.907حقیقت مقام ایشان و بر مؤّکدی محّبت ایشان )مستملی بخاری، همان: 
 قیاس کنید با:

و اّمتان ورا دلیل کند بر  ،علیه و سّلم الّلهصّلی  ،و شاید که نصب شریعت حق مر مصطفی را
یعت و بقاء وی و نسخ کردن شرایحقیقت مقام ایشان  یعت دلیل کند بر و شاید که دوام شر ع اندر این شر

 پ(.17و بر مؤّکدی محّبت ایشان )کراچی:  بزرگِی مقام ایشان
 در این بخش باز هم کاتبان را دچار سهو کرده است.« ایشان»تکرار 

*** 
ه بّر الّله ألو ال یزوج المنعمات و الیفتح له السدی و لو اقسم علی  الیؤبه به لهُرّب اشعث اغبر 

 (.3/959: 1389 )مستملی بخاری،
 صورت صحیح متن در نسخۀ کراچی:

ین الیؤبه لهُرّب اشعث اغبر  الّله و ال یزوج المنعمات و الیفتح له السدی لو اقسم علی  ذی طمر
 ر(43ه. )کراچی، بّر أل

*** 
علیه، با بزرگی مقامش و با قرب منزلتش خبر نداشت که قدم مصطفی،  الّلهجبریل، صلوات 

از مقام قدم خبر ندارد، از نفس که فوق وی است،  چونسّلم، بر کدام مقام بود. علیه و  الّلهصّلی 
از قلب که ظاهر است خبر ندارد، از ِسّر که باطن است، چگونه خبر  چونچگونه خبر دارد؛ و 

 (.2/904: 1389دارد؟! )مستملی بخاری، 
 متن را بسنجید با:

علیه،  الّلهصّلی جبریل با بزرگی مقاَمش و با قرب منزلتش خبر نداشت که قدم محّمد مصطفی، 
و ُچن از مقام قدم خبر ندارد، از نفس که فوق وی است، چگونه خبر دارد؟!  چنبر کدام مقام بود. 

 ! و ُچناز نفس خبر ندارد که نفس مر صحبت خلق راست از قلب که مر صحبت حق راست چگونه خبر دارد؟
 پ(.15از قلب که ظاهر است خبر ندارد، از ِسّر که باطن است چگونه خبر دارد؟! )کراچی: 

 در ادامۀ کالم، موجب سهو کاتبان شده است.« چون از»در اینجا نیز تکرار 
*** 
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عنه بیامد، مر ورا پیش کعبه  الّلهکه بیامدی، ُمردی. چون ابوبکر رضی   مادِر ابوبکر را هر پسری
فزت علی التحقیق/  الّلهیا أمة برد و گفت: یا خدای کعبه، این فرزند که مرا بخش. از کعبه ندا آمد: 

 .(889)مستملی بخاری، همان:  وریة بالصّدیقالعتیق/ یعرف فی التّ  بالولد
آن در متن چاپی  در این داستان، عبارات عربی، کالمی موزون و مقّفی است؛ اّما َلخت دوم

 صورت صحیح آن آمده است:  پ(5)افتادگی دارد و ناموزون است. در نسخۀ موزۀ کراچی 
ْحِقیِق/  الّلهیا َأَمَة  یِق.اْلَعِتیِق/ یُ  ُفْزِت ِبَحْمِل اْلَوَلِد َعَلی التَّ دِّ ْوَراِة ِبالصِّ  ْعَرُف ِفی التَّ

 .(18/68: 1417 نّجار، ابن ←) کنندمی تأیید را کراچی موزۀ صورت همین نیز دیگر منابع
 

 . نتیجه3
با نسخۀ چاپِی  ، نسخۀ موزۀ مّلی کراچی(شرِح تعّرف)بخشی از داِر فارسی  سنجش دومین نسخۀ تاریخ

های گوناگون زبانی و سبکی و صّحت و اصالت متن دارد. در  ، فواید فراوانی از جنبهشرح تعّرف
ها مبهم است و یا رابطۀ بین اجزای جمله روشن نیست، که این هایی از کتاب چاپی عبارتبخش

هایی هم که معنی روشنی ها و جمله کند؛ از سوی دیگر، عبارتخود دریافت معنی را دشوار می
مقایسۀ نسخۀ کراچی با  اند.سبب تصّرف و افزود و کاست کاتبان، از اصل خود دور شده رند، بهدا

دهد که متن در بسیاری از موارد اصیل و دقیق نیست و کلمات و ساختارهای کتاب چاپی نشان می
ِی نویسی، تبدیِل لغاِت عرب کاتبان، خطاخوانی، غلط نبودندار نحوی آن تغییر یافته است. امانت

ها، تغییراِت آوایی و گویشی کاربرد به کلماِت رایج فارسی، حذِف مبهمات و دشواری مهجور و کم
و ...، چنان متن را دستخوِش تحریف کرده است که گاه از سبک و زباِن نثِر قرِن پنجم دور شده 

برای  ،رچاپی چنان است که این متن معتب شرح تعّرفیافته به  است. حاصل سخن آنکه خطاهای راه
 دّقت تصحیح شود. آنکه مورد توّجه محّققان قرار گیرد، باید بار دیگر به

 

 منابع
 چاپ علی رواقی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. موزۀ پارس، ترجمۀ(، 1355)قرآن 

 ، بیروت، دارالفکر.6و 1، جحابةاسد الغابة فی معرفة الّص ق(، 1409ابن اثیر )
 ة.هضة العربیّ ، چاپ ناجی حسن، بیروت، عالم الکتب و مکتبة النّ سبجمهرة النّ ق(، 1407ابن کلبی )

 ، بیروت، دار الفکر.3، چ4و 3، جلسان العربق(، 1414ابن منظور، محّمد )
 ة.، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیّ ذیل تاریخ بغدادق(، 1417ار بغدادی )نّج  ابن

زلیخا عظیمی، تهران،  ، چاپ علی رواقی، با همکاری سّیدهصنافة األتکمل(، 1385بن محّمد ) ادیب کرمینی، علّی 
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر. ، چاپ سهیل زکّ األشرافکتاب الجمل من األنساب ق(، 1417بالذری )
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 (، چاپ علی رواقی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1383)  تفسیر قرآن پاک
 ، تهران، دنیای کتاب.4، چ1، چاپ محّمد قزوینی، جتاریخ جهانگشا(، 1385جوینی )

 -133، ص 3، بهمن، شدانش، «نسخ زبان پارسی در دورۀ سامانی ترینیکی از قدیم»(، 1331حبیبی، عبدالحّی )
141 . 

 ، زیر نظر محّمد معین و سّیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت(، 1373اکبر ) دهخدا، علی
فارسی، ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادبدانشنامۀ زبان و ، «شرح تعّرف»(، 1391سعادت، اسماعیل )

 .213 -208، ص 4ج
 ، چاپ محّمدجواد شریعت، تهران، اساطیر.الّتعّرف (،1371) کالبادی

، «الخّط فارسی در قرن پنجم هجری الخّط بخشی از شرح تعّرف، ذیلی بر مقالۀ رسم رسم»(، 1355متینی، جالل )
 .18 -1، ص1، سال دوازدهم، شو علوم انسانی دانشگاه فردوسی ادبّیاتۀ دانشکدۀ مجلّ 

، چاپ محّمدرضا شفیعی کدکنی، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید ابی الخیر(، 1366محّمد بن منّور )
گه.  تهران، آ

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و 2چاپ احمدعلی رجائی، چ ،خالصۀ شرح تعّرف(، 1386مستملی بخاری )
 مطالعات فرهنگی.

، تهران، 2،  چ4، 3، 2، 1چاپ محّمد روشن، ج ،الّتصّوفلمذهب  الّتعّرفشرح (، 1389ـــــــــــــــــــ )
 اساطیر.

، N.M.1959-207نسخۀ موزۀ مّلی کراچی، ش  ،الّتصّوفلمذهب  الّتعّرفشرح (، 1391ـــــــــــــــــــ )
 چاپ فاکسیمیله با مقّدمۀ نجیب مایل هروی، تهران، میراث مکتوب.

 ، کتابخانۀ مّلی.1473نسخۀ خّطی، ش  ،الّتصّوفلمذهب  الّتعّرفشرح تا(،  ـــــــــــــــــــ )بی
 ، تهران، امیرکبیر.20، چاپ مجتبی مینوی طهرانی، چکلیله و دمنه(، 1380منشی، ابوالمعالی ) الّلهنصر

تا  1195پاکستان، بنگالدش( از قاّره )هند،  شده در شبه شناسی آثار فارسی چاپ کتاب(، 1391نوشاهی، عارف )
 ، تهران، میراث مکتوب.1، ج1428

رونُق الَمجِالس و ُبستان العارفین و ]ُمنَتَخِب  ُبستاُن العارفین و ُتحَفُة الُمریدین(، 1354نیشابوری، ابونصر احمد )
 [، چاپ احمدعلی رجائی ]بخارائی[، تهران، دانشگاه تهران.ُتحَفُة الُمریدین

؛ یادنامۀ حبیب یغمایی، چاپ ایرج افشار با دوم و یغمای سی، «هند، شناسۀ فعل فارسی»(، 1371د )محّم  هنر، علی
 . 300-293روشنی زعفرانلو، تهران، ص  الّله همکاری قدرت

 
 


