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ضرورت تصحیح انتقادی کتاب
ّ
صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی
حسن داودی

*

دانشجوی دکتری زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ّ
سیدعلیاصغر میرباقریفرد

استاد گروه زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
(از ص  53تا )71
تاریخ دریافت مقاله ،1399/11/24 :تاریخ پذیرش مقاله1400/6/20 :
علمی-پژوهشی

چکیده

ّ
ادهم عزلتی خلخالی ،ملقب به «واعظ» ،از عارفان قرن یازدهم هجری قمری است .وی رسائل بسیاری در
ّ
الودادومکاتیباإلتحاد


صحائف
مسائل اعتقادی ،اخالق و عرفان اسالمی دارد که از جملۀ آثار او ،رسالۀ
ّ
است .از آنجا که با مطالعۀ آثار این عارف صافیضمیر ،میتوان به شناخت و جایگاه تصوف ،عرفان شیعی
و همچنین ّ
ادبیات عرفانی در سدۀ یازدهم هجری دست یافت ،تحقیق دربارۀ این اثر ،بهعنوان یكی از آثار
وی که از حیث سادگی ،روانی و توانایی انتقال موضوعات عقیدتی ،اخالقی و عرفانی شایان تو ّجه است،
ّ
برای ما ّ
اهم ّیت مییابد؛ و از همینرو ،وجود متنی خالی از اشكال و منقح از این رساله ،ضروری به نظر
میرسد .این اثر ،پیشتر در مجموعهای با عنوان مجموعۀرسائلفارسیادهمعزلتیخلخالی با تصحیح
ّ
عبدالله نورانی به چاپ رسیده است؛ ّاما انتقادینبودن این تصحیح ،بهدورماندن آن از تحقیق و تعلیق،
ّ
فقدان ّ
مقدمه یا توضیحاتی در چگونگی تصحیح اثر و ّ
معرفی و تبییننكردن جایگاه مؤلف در میان عارفان
و اندیشمندان همعصر خود و نیز وجود کاستیهایی در روش تصحیح و بهکارنگرفتن نسخهبدلها در آن،
موجب شده است ّ
نظریههای ناصواب ،بدخوانیها ،گزینشها و گزارشهای نادرستی در متن رساله راه
یابد که این مقاله بر آن است تصحیح انجامشده را بر اساس مراحل دوگانۀ تصحیح ،یعنی «تصحیح متن»
و «تحقیق در اثر» ،از جهات گوناگون نقد و ضرورت تصحیحی انتقادی از اثر را پیشنهاد کند.
ّ
صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ،تصحیح ،اخالق ،عرفان اسالمی،

واژههای کلیدی :ادهم عزلتی،
ّ
ّ
ادبیات عرفانی ،عبدالله نورانی.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

hdavoodi45@gmail.com

ّ

 /54ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

ّ
 .1مقدمه

ِّ
مصحح عالوه بر بهره ُجستن از دانشهای مختلفی که در
برای تصحیح علمی الزم است
ّ
تصحیح متن بدانها نیازمند است ،از شیوههای دقیق و علمی برای استفادۀ مؤثر از
معلومات خویش در فرآیند تصحیح بهرهمند شود .اگر ّ
مصحح از تواناییهای علمی الزم و
کافی برخوردار باشد و روش و ساختار درستی در تصحیح متن برگزیند ،میتوان تا ّ
حدی
ّ
اطمینان یافت که متن َّ
مصحح به متن مؤلف نزدیک است .بدینسان ،برای نقد علمی نیز
منتقد حوزۀ تصحیح باید به این موضوعات ّ
توجه داشته باشد (نجیب مایل هروی:1369 ،

.)426-425

ا
کامال ّ
توجه شود و منتقد نیز در نقد آن،
در تصحیح علمی الزم است به این دو بخش
باید به این دو مرحله بپردازد:
 .1تصحیح متن :عبارت است از مقابلۀ تمام یا منتخب نسخههای موجود و گزینش
صحیحترین صورت متن ،با درنظرداشتن شیوۀ تصحیح که نتیجۀ آن بهدستآوردن متنی
از اثر است که تا ّ
حد امكان به متن اصلی نزدیک باشد (همان)71 :؛
 .2تحقیق در اثر :پژوهشی است که حول محور متن و با عنایت بهجز ّئیات و عناصر
ا
درونمتنی و فرامتنی انجام میشود و معموال نتایجي بدین شرح از آن به دست
ّ
میآید:تنظیم ّ
مؤلفّ ،
معرفی و بررسی آثار او ،توضیح و تبیین
مقدمهای در شرح حال
جایگاه اثر در میان سایر آثار وی ،بررسی و تحلیل اثر از جهات مختلف زبانی ،بیانی،
َّ
مصحح و بیان موضوعات و مباحث اثر با
فكری و مانند آن ،نوشتن تعلیقات الزم بر متن
ّ
ماهیت و اقتضای متن و ّ
توجه به ّ
تهیـۀ فهرستها و نمایههای مفید برای متن ،با عنایت به
ّ
ماهیت و مخاطبان اثر.
از مهمترین مراحل تصحیح ،نسخهشناسی و فراهمآوردن نسخههای موجود از اثر
است (همان)127-124 :؛ این مرحله با ّ
توجه به اینكه نوعی تحقیق در اثر شمرده میشود،
در ذیل «تحقیق در اثر» قرار میگیرد.
ّ
فالوداد و مکاتیباال تحاد از جمله آثار ادهم عزلتی خلخالی
کتاب صحائ 
ّ
ّ
(متوفی1052ق) ،ملقب به «واعظ» ،از عرفای قرن یازدهم هجری قمری است .این کتاب را
ّ
ّ
عبدالله نورانی بهعنوان یكی از رسائل مؤلف در مجموعۀ رسائل فارسی ادهم خلخالی
تصحیح و منتشر کرده است .کتـاب یادشده دربرگیـرندۀ مسـائل اعـتـقادی ،عرفـانی و
ّ
اخـالقی است که مؤلف در قـالـب نامهها (صحائف) به دوستان ،شاگردان و پرسشگران
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مسائل فقهی و اعتقادی ،اخالقی و عرفانی نگاشته است .وی مسائل عقیدتی ،اخالقی و
عرفانی را با طبعی لطیف و قلمی روان ،به اسـتشـهاد و آمیخته با آیـات و روایات و
همچنین بهرۀ وسیع و دقیق از سخنان بزرگان و آفرینندگان نظم و نثر پارسی ،عربی و
ترکی ،که گاه با سرودههای خود همراه ساخته ،در مجموعهای کامل بیان کرده است.
احیا و عرضۀ این اثر و دیگر آثار این عارف ،عالوه بر بیان مسائل عقیدتی ،عرفانی و
اخالقی ،میتواند بیانگر جایگاه مباحث ّ
تصوف ،اخالق و عرفان در دورۀ او باشد.
اگرچه این کتاب پیشتر به تصحیح و نشر درآمده استّ ،اما کاستیهای موجود در
روش تصحیح و نگارش ،مغفولماندن نسخهبدلها ،تصحیح تکنسخهای و همچنین
آوردن برخی ّ
نظریههای ناصواب در متن کتاب و بدخوانیها که موجب شده است متنی
ّ
دور از متن مؤلف ارائه شود ،انجام تصحیحی انتقادی از اثر با بررسی تمام نسخههای
موجود و نیز تحقیق در متن آن را ضروری میسازد.

ّ
 .2نسخههای موجود از صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد
 .1نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،سال کتابت1082 :ق،
شمارۀ راهنما .1885 :این نسخه بهعنوان نسخۀ اساس در نظر گرفته شده و با نام
اختصاری «اس» ّ
معرفی شده است؛
 .2نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران ،تاریخ کتابت :ندارد ،شمارۀ راهنما ،5898 :نام
اختصاری« :کد»؛
ّ
 .3نسخۀ کتابخانۀ آیتالله گلپایگانی ،سال کتابت1228 :ق ،شمارۀ راهنما،174/30 :
نام اختصاری« :گل»؛
 .4نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،سال کتابت1225 :ق ،شمارۀ راهنما ،784 :نام
اختصاری« :قس»؛
 .5نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،سال کتابت1112 :ق .شمارۀ راهنما،27244 :
نام اختصاری« :کق»؛
ّ
 .6نسخۀ کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،سال کتابت1048 :ق ،شمارۀ راهنما،7109 :
نام اختصاری« :کم».
از میان این ُنسخ ،تنها نسخۀ کامل ّ
متقدم ،نسخۀ دایرةالمعارف بزرگ اسالمی است،
که بهعنوان نسخۀ اساس در تصحیح نگارندگان استفاده میشود .مجموع صحیفههای
این نسخه  72صحیفه و نسخۀ کد 65 ،صحیفه است .دیگر نسخ ،شامل نسخۀ گل با 68

ّ
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ّ

صحیفه ،و نسخۀ کق نیز با  68صحیفه و البته با افتادگیهای بسیار ،همچنین نسخۀ قس

ّ

با  69صحیفه و نقص در اوراق موجود و نسخۀ کم که در زمان حیات مؤلف (1048ق)

کتابت شده است ،تنها با  24صحیفه ،در ترتیب ّ
اهمیت فرآیند تصحیح قرار میگیرند.
 .3نقد تصحیح پیشین
 .1-3تصحیح متن

 .1شیوۀ تصحیح :از مهمترین اصول تصحیح ،انتخاب و ّ
معرفی شیوهای متناسب با
الودادومکاتیباإلتّحاد در ّ
نسخههای اثر است ،در حالی که ّ
مقدمه بر آثار


صحائف
مصحح
ا
ّ
ّ
مؤلف ،هیچ توضیحی در این باره یا اتخاذ روشی در تصحیح خود ارائه نمیدهد و اساسا
دربارۀ چگونگی تصحیح ،گزینش نسخۀ اساس و یا نسخهبدلها به موضوعی اشاره ندارد.
 .2گزارشنكردن نسخهبدلها :بدانجهت که تصحیح متن ،بهرغم وجود نسخهبدلها،
ا
تنها از روی یک نسخه انجام شده ،قهرا به چگونگی راهگشاییهای نسخهبدلها در
گشودن مطالب و غوامض متن ّ
توجهی نشده است.
ا
ّ .3
تصرف در متن و مفاهیم :در موارد اختالف و احیانا تعارض مفاهیم ،با برخی
اجتهادات در گشودن مشكالت متن تالش شده است؛ چندانکه در مواضعی ،متون نثر
به نظم و اشعار به نثر تبدیل شده و ساختار اوزان شعری و قوافی آنها نیز تغییر یافته
ّ
است .در این مواضع گاه مطالب و نظرداشتهای مؤلف ،بهصورت مفاهیم دیگری درآمده
است.
 .2-3تحقیق در اثر
 .1فقدان تحقیق و تعلیق :هیچگونه تحقیق و تعلیقی از متن ارائه نشده و در مواضعی
ّ
نظریههای اجتهادی و ّ
تصرف در متن ،سـعی در رفـع
بسیاراندک و انگشتشمار ،با
نافهمیها و پیچیدگیهای آن گردیده است .توضـیح اینكه در این تصـحیح ،هیـچگـونه
پینوشت یا شرحی بر مطالب وجود ندارد.
ّ
 .2نبود یک ّ
ّ
وضعیت اثر و شرح حال مؤلف :چون این
مقدمۀ کامل ،شامل توضیح و تبیین
کتاب بهعنوان یكی از رسائل ،در مجموعۀ آثار و رسائل فارسی ادهم عزلتی خلخالی
مصحح را از نگارش ّ
ّ
مقدمهای کامل (دربارۀ اینکتاب) بازداشته و در
منتشر شده است،
ا
ّ
قصصالخاقانی

مقدمه صرفا به شرح حالی مختصر ،آن هم تنها با اشاره به یک منبع به نام
ّ
(بدون آوردن نام مؤلف ،سال و محل نشر آن) ،در دو صفـحه پرداخته است و با اینكه در این
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ّ
ّ
مقدمۀ کوتاه ،کتابخانههایی را که نسخههای خطی آثار ادهم عزلتی در آنها موجود
است ،نام میبرد (← ادهم عزلتی :1381 ،مقدمه/بیستوشش) ،نهتنها از آنها بهرهای نمیگیرد،
بلكه هیچ اشاره و ارجاعی به این نسخهها ندارد .در ادامه نیز با آوردن پارهای از متون
رسائل مختلف وی ،در بیان اندیشۀ او بدون شرح و تحلیلّ ،
مقدمه را به پایان برده است.
 .3-3مشکالت متن
ّ
تصحیح موجود را میتوان از دو زاویه نقد و مشكالت آن را تبیین کرد .1:نقد متن با توجه
مصحح؛  .2نقد متن بر اساس نسخ موجود که ّ
به تنها نسخۀ مورد استفادۀ ّ
مصحح بدانها
مراجعه نكرده و از آنها بهره نگرفته است.
بنابراین ،مشكالت متن تصحیحشده را در سه دسته میتوان تقسیمبندی کرد.1:
کاستیها؛  .2تغییر متون نظم به نثر و نثر به نظم؛  .3بهرهنجستن از نسخهبدلها؛ اگرچه
ّ
ّ
مصحح از بیشتر نسخههای موجود مطلع بودهّ ،اما به هر دلیل به این نسخ مراجعه نكرده
ا
و بهناچار در تصحیح متن به شیوههای عمدتا سلیقهای مبتال شده است (میتوان مهمترین
دلیل این اشكاالت را استعجال در چاپ این مجموعه ،بهجهت برگزاری همایش بینالمللی قرطبه و

َّ
مصحح را در بهکارنگرفتن
اصفهان دانست) .بدینسان ،میتوان اساس مشكالت متن
نسخهبدلها جستوجو کرد.
در بررسی کاستیهای متن ،از نسخههای موجود بهره جستهایم و صورت صحیح متن
را بر اساس نسخ مذکور ،و نه بر پایۀ حدس و گمان ،آوردهایم .صورت صحیح در کروشه با
نشانۀ اختصاری «صح» آمده است.
آنچه در پی خواهد آمد ،تنها بخشی از مهمترین کاستیها ،بدخوانیهاّ ،
تصرفات در
متن و تغییر متون نظم به نثر و نثر به نظم ،اجتهادات و بهرهنیافتن از نسخهبدلهاست؛
بنابراین ،از خطـاهای حروفچینی و مطبعی ،صفحهآرایی و  ...تنها به اختصار و گزینش
مهمترین آنها بسنده شده است.
 .1-3-3کاستیها و نقد متن با ّ
توجه به تنها نسخۀ مورد استفادۀ مصحح

در بیشتر مواضع ،نسخهبدلی به مقابله گرفته نشده ،و به نسخۀ کد( ،تنها نسخۀ در
مصحح) نیز ّ
ّ
توجه نشده و از واژههای سلیقهای استفاده شده است و یا بعضی
دسترس
واژهها و کلمات بهتصحیح نیامده است.
 حمدات بیغایات ّ
مقدس از لوث ُعجب و ریا ،و ثنوات بینهایات َّ
مؤسس به اساس صدق
و صفا ،حكیم علیمی را که با [صح :به] اعطای

عقل سلیم و طبع مستقیم فطرة

ّ
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الله َّالتی فطر ّ
الناس علیها و به ارسال انبیا و [صح :انبیای ،ـ و] رسل [ ]...و حقایق و
دانش و
دقایق اسماء و اشیاء و معارف و اسرار پوشیده و پیدای [صح :پیدا ،راه]
مؤید [صحَّ :
بینش نمود و آگاهی داد تا از هالک و عذاب ّ
برهند و به نجات و
مؤبد]

َّ
آسایش مخلد برسند (ادهم عزلتی.)601 :1381 ،

[ ]...تا از نیستی خود به هستی او و از هستی او به نیستی احوال خود راه برند ،و از
(همان.)602 :
وجود او به جود او [صح :ـ جود او + ،وجود] برسند
ّ
 ]...[ حامی سرای شریعت و بانی بنای طریقت و محــرم حریم حقیـقت ،متمم [صح:
ُ
ِّ
ملک االنس و []...
معــمم]
الهدی،
 ابـــو أئـ ّمـة [صـح:األئـ ّمـــة]
ابوالحسن [صح :ابوالحسنین] [( ]...همان.)603 :
 ]...[ زیرا که اکمال[صح :اهمال]
بما فیه [صح :فیها]

خفی و ّ
ّ
جلی ،أعنی
مـطـلـع انـوار

ُ َّ
اإلنآء یترش ُح
آن از اجمال آن بهتر بود و []...

[( ]...همان.)612 :

 برگ تن بیبرگی چاالک [صح :جاناست]

زود  /زین ببـاید کاسـتن ،آن را

فـزود (همان)658 :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ اما کدامیک که از ّ
تطرق تغیر و تبدل و تلون و تعلل ،تقدس و تنزل [صح :تنزه] دارد
(همان.)661 :
 ]...[ و به ّ
تا معقولی گویند و
حدی انجامیده [صح + :که] مگر خبطی زنند
ّ
ظاهر ایشان
سهوی کنند که خدای را به یاد آرند .متاع حال [صح :دکان]
ُ
ُیؤذون الله و ر ُسول ُه و قماش( ...همان. )716 :
آدمیت و روش اهل بیت [صحّ :
 طراز ّ
آن است که از خود بزرگتر
اهلیت]

را در علم و معرفت [( ]...همان.)717 :
 و با ارامل و ایتام و عاجزان و درماندگان و غریبان و بیکسان و یتیمان [صح :بیماران] و
بیچارگان [( ]...همان.)719 :
 مبادا هیـچ ،گاهت با [صح :با عامت] سر و کار /کـه از فـطرت شـوی نـاگـه نـگـونسـار
(همان 720 :و شبستری.)122 :1386 ،
ّ
ّ
(ادهم عزلتی:1381 ،
 اللهم ثـبّـت أقدامنا فی [صح + :جادة] الطلب []...
.)725
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ّ

ّ

 ]...[ موالنا ّ
محمد ،سلمه الله تعالی [صح + :عن اآلفات]

من

األزل إلی األبد (همان.)731 :
 ]...[ در صدق و حقیقت فالن مسئله جازم اإلعتقاد و صاحب یقینم و دانستم [صح:
که من یافتهام [( ]...همان.)733 :
چنان است]
َّ
ُ
ٌ
ُ
 یا أیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بینأ [صح :بنبأء] فتبیّـ ُ
نوا (حجرات 6 :و ادهم
عزلتی.)743 :
 گاه باشد که به کلمۀ صدقی که از نادانی [صح :عادلی]

ٌّ
مقول
یابد ،وی از عدالت بیرون رود ،و آن معنی در حق
(همان).

بیموقع صدور
فیه ثابت شود [صح :نشود]

و آزار ّ
فجار باقسامها و انواعها ،و آن
 ]...[ و انكار اسرار [صح :انكاد اشرار]
ثعبان ّ
و
سرک [صح :سترگ] و اژدهای بزرگ :وجود و همی [صح :وهمی]
هستی ّ
تعینی [( ]...همان.)747 :
 آن صاعقه و دمه و زلزله :آثار قیامت [صح + :أنفسی]

که [( ]...همان).

[ صح + :غوامض] اسرار از چشم اغیار
ّ
ترقی ُسستم و در ّ
تنزل ُچست ،و در کژار [صح :کردار] واقف
 ]...[ در

و اشرار که [( ]...همان.)749 :
[]...

(همان.)750 :
 خدای را مددی ای دلیل راه حرم /تو رحم ارنكی [صح :ار نكنی]

کار مشكل

افتاده است (همان).
 غنیمت دان و می خور در گلستان /که گل با فاخته [صح :تا هفتۀ]

دیگر

نباشـد (همان.)754 :
 فاستیقظ و انبته [صح :انـتبه] و ال تفعل [صح :تغفل]

و المال (همان).
[ ]...کما هو دأب المجانین األعمان من أنبیاء [صح :أبناء]
.)755
 میشوی دور و دورتر [صح :دم به دم]

من الحال
الــ ّزمـان [( ]...همان:

ز خدا/طالب مال و جاه از هوسی (همان).

ّ 
حق ،سبحانه و تعالی ،همۀ برادران و یاران و دوستان و همشهریان [صح :هممشربان] و
[( ]...همان.)756 :

ّ

 /60ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

ّ
بشریت بود [صح :و آثار آن عسیر اإلنفكاک و مراتب هریک از این نیز مثل
 ]...[ لوازم
درجات متفاوت بود] و در واقع و نفساألمر دوستی [( ]...همان.)758 :

ّ
ّ
ّ
 إلی أخی فی الله [ ]...و حبیبی بال إشتباه ،مال [صح :موالنا] علیاکبر ،حفظه الله
تعالی [( ]...همان.)759 :
و هیچ صداعی به
 ]...[ هیچ داغی مثل [صح + :داغ] فراق نبود
[صح +:صداع] وداع مانند نباشد ،و حال آنكه این هر دو مأنوس و مألوف را انتقاع [صح:
ّ
ّ
ّ
انقطاع] المحاله و ناچار پیش آید و لذت الفت البد [صح :ـ البد] به تلخی [صح + :هجران]
ّ
تبدل یابد (همان.)761 :
ا
که [ ]...میگذرانند و ّمتصال [صح:
 و بندگان در هم [صح :درهم] و دینار
ّ
بی یقین فرزین کین در عرصۀ شطرنج عناد ...که مأوای دونان و
متصل آن]
آرامگاه غوالن است عزیزان خار [صح :خوار ]،نیكان بیمقدار باشند (همان.)765 :
 ]...[ بار شما بیحاصلی ،تخم زر میکارید و محصول و بال [صح :وبال] برمیدارید []...
(همان.)766 :

(همان).
 ]...[ حاشا که از دیوانگاناید [صح :دیوانگان آید]
ُّ
ّ
ّ
[ ...و حدیقة النور و فضاء الت ّ
جرد و کوة
 ]...[ و دکان المغرور [صح :الغرور]
(همان.)768 :
[صح :وکـر] القصور []...
ُ
توضیح« :ک ّوة» به معنای پنجره ،دریچه (طباطبایی )609 :1366 ،و «وکر» به معنای
آشیانه (همان.)812 :
مفهوم اا :چون جایگاه انسان را ّ
معرفی میکند ،با «القصور» سازگارتر است؛ بدینجهت
که «پنجرۀ قصرها» نمیتواند مقصد و جایگاه آدمی باشد ،ولی «آشیانۀ قصرها» چنین
مفهومی دارد.
 مادرم خاک است و من طفل رضیع /میل مادر نبود از طفالن بعید [صح :بدیع] (ادهم

عزلتي.)769 :1381 ،
 زود باشد با کمال اضطراب /در کنار مادر افتم مست خراب [صح :خواب] (همان)
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 تنت را بـسـاید بهسان غبار /بیرزد [صح :بـبـیـزد]

بـه پـرویزن روزگـار (همان)770 :

 مرگ چنین کسی انتقال بود از آبادانی به ویرانی و از روشنایی به تاریكی و از فراقت
[( ]...همان).
[صح :فراغت] به ریاضت
 و لیكن کلمهای چند به قصد تنبیه و تذکیر [صح + :مرقوم] خود سازم [( ]...همان:

.)832
ُ َّ
ُ
 عزیز [صح + :من] من کثر کالمه قل عقله ،بنشو [صح :بشنو]
کش و در کارباش و [ ]...ما هیچ نكنیم و بسیار کوبیم [صح ،گوییم]
 آه آه[ ،صح + :گاه] از غم نان

و دم در
(همان.)833 :

جان دهیم و گاه [( ]...همان).

 .2-3-3کاستیهای ناشی از فقدان مقابله با نسخهبدلها

َّ
مصحح ،بهتكرار
این بخش شامل گونههای مختلف کاستی و ابهاماتی است که در متن
دیده میشود ،حال آنكه در صورت مقابله و بررسی نسخهبدلها ،این کاستیها در متن
راه نمییافت .تصاویر آوردهشده ،نمونههایی از نسخۀ اساس یا نسخه بدلهاست.
 که [صح :گه] از گوش گوشم بمالد روان /که هم [صح :گهم] از زبان افكند در زیان
(ادهم عزلتی.)604 :1381 ،

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

توضیح :چون مصراع ّاول در نسخۀ کد نبوده؛ بدینجهت مصراع دوم به جای مصراع
نخست قرار گرفته و مصراع دوم به صورت « ».....آمده است.
 تا از این [خانه] طاقی باقی است ،همه عالم باغی است
(همان[ )613 :صح :تا این طاغ باقی است ،همۀ عالم یاغی است و .]...

و []...

توضیح :در متن نسخۀ کد «تا از این طاقی باقی است همه عالم باغی است و [»]...
ّ
مصحح با آوردن واژۀ «خانه» سعی کرده است مفهوم جمله را سامان دهد ،در
آمده؛
حالیکه متن صحیح در دیگر نسخ آمده است.
 پس از [صح :از پس] هر گریه آخر خندهای است /مرد آخربین عبادک [صح :مبارک]
بندهای است (همان)

نسخۀ کد:

ّ

 /62ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

نسخۀاس:
ّ
مصحح به دلیل در اختیار نداشتن نسخه بدلها ،اشتباه نسخۀ کد را اصالح
توضیح:
نكرده است.
 نصیحت [صح + :من] بنوش [صح :بنیوش] که
(همان.)664 :
سروش ،جوش] و خروش آرد

این سر و شوش [صح:

َّ
مصحح مانند
 مصراع «خداش خیر دهاد هرچه هست میگوید» عبارت مذکور در متن
نسخۀ کد ،بهصورت نثر آمده (همان ،)681 :در حالی که صحیح آن چنین است:
[صح :خداپرست مرا بتپرست میگوید /خداش خیر دهد هر چه هست میگوید]
توضیح :این بیت در قالب دوبیتی در نسخه بدلها آمده است.

 و بهجز این نحو دیگر آن (نسخۀ کد :دیگران) از آنجا اصالح آنها صالح و معقول نبود و
[( ]...همان.)735 :
[صح :و بهجز این نحو ،به هیچنحوی از انحا اصالح آنها صالح و معقول نبود و ]...
ُ
 جهت قتل ثعبان با شمشیری که با خود گمان آن نداشته و در کمر خـود بـسـته یافته
(نسخۀ کد :واهیهای)
صـاعـقه و دمه [آتـش افـروز] و زلـزلـه داهیهای
بهم میرسد که از صاللت (نسخۀ کد:صالبت) آن با دهشت تمام آن ناتوان بیدار میگردد
(همان.)746 :
ُّ
[صح :و غ َّب قتل الثعبان ،با شمشیری که با خود گمان آن نداشته و در میان و کمر خود
بسته یافته ،صاعقه و دمه و زلزلهای هایله بههم میرسد که از صالبت آن با دهشت تمام
آن ناتوان بیدار میگردد].
ّ
ّ
سبحانیه و لـآلی دقایق
 و گنج این طلسم ،معرفة الله است که از جواهر حقایق و معارف
روحانیه و سیم و زر حسنات باقیه و صفات حمیده ّ
ّ
مملو و ماالمال است .و [صح:
و مواقف
 +در] آن گنج ،لـآلی [صح :الی] توحید را [صح :و] دروازۀ حصارش فنای مطلق بود ،که
راه معاد است و حاصلش بقا و بینیازی ابدی و حیات جاوید باشد( .همان)747 :1381 ،
ّ
توضیح :این عبارت در تبیین مفهوم گنجی است که طلسمگشای آن «معرفت الله»،
ّ
در آن «الی توحید» (که همان ترک ماسوی الله است) و «فنای مطلق» را دروازۀ حصارش و ...
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میداند؛ بنابراین ،با تكرار «لـآلی» و فروگذاشتن مفهوم الی توحید ،عبارت نامفهوم
میشود.
 سعدی به جفا ترک ّ
محبت نكند [صح :نتوان کرد]  /بـر در بنشینیم گـر از خـانه برانند
اگر طاعت رحمان کنیم [صح :نتوانیمکرد + ،باری] فرمان شیطان نبریم ،تا جای آشتی
میان او [صح :ما] و او بماند (همان.)749 :

توضیح :مصراع ّاول به جهت آوردن «نكند» به جای «نتوان کرد» ،وزن ندارد .جملۀ
«اگر طاعت  ...بماند» ،عالوه بر خطای نوشـتـن «او» به جای «ما» ،بدون مقابله و آوردن
متن صحیح ،مفهوم روشنی نداردّ .
البته صورت صحیح بیت نیز چنین است:
سعدی بهجفا ترک ّ
محبت نتوان گفت

بر در بنـشیـنم اگـر از خـانـه بـرانـند
(سعدی)446 :1382 ،

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

توضیح :در نسخۀ کد «جانفزای» بهروشنی مكتوب نشده است و اگر مقابله یا تحقیق
انجام نشود ،درستخوانی آن ممكن نیست.
 از نكات بی غایات مراد و مأمول [( ]...همان.)760 :
ّ
[صح :از نكات بیغایات نظم و نثرش که هریک در محل خود و بهموقع واقع بود چه گویم و
ّ
حق اا اگر گویی :هر بیت چو خانه ّ
ای و
چه نویسم که در مقابل و محاذی آن توان نمود؟ که
ّ
هر حرف در او  /ظرفیست پر از شراب ُخمخانۀ عشق؛ رسد و سزد :و الله ی ُ
علم ّأن الناطقة
قد نطقت حین ُمشاهدته و حال ُمطالعته بهذا المقال :کبوترخانۀ روحانیان را /نقطهای
ُ
ُ
کنت فی وقت تحریری و حالة إمالئی تلک ُّ
الرقعة ،أقول من إفراط
سر کلک من ارزن .و قد
َّ ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ِّ
اإلشتیاق و غلبة میل المالقات :یا ایّـتها الصحیفة الم ُ
سرورة /فی طیک قصة الهوی
م ُ
ستورة .زنهار ،که آوری مرا پیش نظر /لو صرت بنظرة ِّ
الرضا منظورة .مراد و مأمول و]...
(نسخۀ اس/112 :ب).

ّ

 /64ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

توضیح :بین واژههای «بیغایات» و «مراد» در نسخۀ کد ،نیمصفحه نیامده و خواننده
نمیتواند بدون مطالعۀ این متن ارتباط معنایی بین دو جمله را دریابد.

 و از ّ
مجرد گفتار بیکردار ،مسرور و از [صح :ـ و از + ،به] محض قال بیحال مغرور نباید
ّ ّ
سیدالطایفه جنید را بعد از وفات در
شد ،که آن بی این و بال [صح :وبال] بود نه کمال.
خواب دیدند ،پرسیدند که :در آن بازارچه [صح :بازار ،چه] در کار است و کدام متاع را
خریدار است [صح :؟] (ادهم عزلتی.)833 :1381 ،
ّ
َّ
مصحح ،در عالمتگذاریها دقت کافی نشده و گاه معنا به
توضیح :در بیشتر متن
صورتی دیگر آمده است؛ مانند این عبارت که نهتنها بین «بازار» و «چه» عالمت «»،
نیامده ،بلكه بین آنها ،بهویژه در واژۀ «وبال» نیز فاصلۀ منطقی را رعایت نشده است.
 .3-3-3تغییر متون نثر به نظم ،نظم به نثر و بی ّ
توجهی به وزن و قافیه و مفاهیم در اشعار
الف) تبدیل متون نثر به نظم
 دیگران را کی رسد (نسخۀ کد :رسند) کی خواهد /از زبان خلق به سالمت ماند (همان:
)615
[صح :دیگران را کی رسد که خواهند که از زبان خلق بسالمت مانند؟]

 مصراع:
نــــمــیدانــی چــرا خــواری /از آن خواری ،که گل خواری ای عزیز من
گل خواری بهل و از خود مگسل  /تـــــا بــه عــ ّزت و سـلطــنـت رســی (همان)632 :
[صح :مصراع« ،نمیدانی چرا خواری از آن خواری ،که گل خواری» .ای عزیز من ،گل
خواری بهل و از خرد مگسل تا به ّ
عزت سلطنت رسی].
 پس اگر خواهی که با او باشی ،به س ّر /با او باش و به فاش او باش بنما (همان)640 :
[صح :پس اگر خواهی که با او باشی ،به ّ
سر با او باش و به فاش ،اوباش بنما].
 زاهـدی در سماع رندان بود
گر ملولی ز ما ،ترش منشیــن

زان میان گــفت شـاهد بلــخی
کـه تـو هــم در میان ما تلخـــی
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ّ

در شهر کوران بخیه  ...نیرزد /و لحن داوودی در محله کران به جوی نخرند (همان)681 :

ّ
حبهای نیرزد و لحن ُ
[صحُ :حسن یوسفی در شهر کوران به ّ
داودی را در محلۀ کران به
ُجوی نخرند].
ا
عینا از نسخۀ کد ،بدون مقابله و تحقیق نقل شده و عبارت «به ّ
حبهای»
توضیح:متن
نیز «بخیه» آمده است.
ب) تبدیل عبارات منظوم و اشعار به نثر

ّ
 راه رو گر صدهزار [علم] دارد توکل بایدش (همان[ .)644 :صح :راهرو گر صد هنر دارد
ّ
توکل بایدش].
توضیح :برای فهم این جمله ،الزم است که بیت حافظ یافته و گزارش میشد:
تكیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریاست

ّ
راهرو گــر صــد هنر دارد تـوکـل بــایدش
(حافظ)373 :1389 ،

ّزر خالص در دل آتش خـوش است
 دوستی چون زر بال چون آتش است
الجرم ،اکثر بال بر انبیاء است که ریاضتدادن جانان بالء است (ادهم عزلتی. )618 :1381 ،
ّزر خالـص در دل آتش خـوش است
[صح :دوستی چون زر ،بال چون آتش است
الجـــرم اکثــــر بـــال بــــر انـبــیـاست که ریاضــت دادن خــامان بالست]
ّ
البته صورت صحیح بیت ّاول منقول از موالنا چنین است و در مثنوی ،بیت دوم نیز در
ادامۀ این بیت نیامده است:
دوست همچون زر بال چون آتش است

ّزر خالــص در دل آتـش خـوش است
(مولوی)239/2 :1369 ،

 خردمند آن بود که در همه کارگهی با گل بسازد گاه با خار (ادهم عزلتی.)619 :1381 ،
ُ
بسازد گاه با گل ،گاه با خار]
[صح :خردمند آن بود کو در همه کار
ّ
 خواری شـرف مردم دانـا باشد /عــزت مطلب ،فـروتنی تا باشد
با صدرنشینان منشین کز میزان هر سر که سبکتر است باال باشد (همان.)684 :
هر سر که سبکتراست باال باشد]
[صح:با صدرنشینان منشین کز میزان
 عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد ،که فكر [صح :دریغ] سود ندارد ،چه [صح :چو] رفت
کار از دست (همان.)717 :
دریغ سود ندارد ،چو رفت کار از دست]
[صح:عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
(سعدی.)780 :1382 ،

ّ

 /66ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

 تو پاک باش و مدارای [صح :مدار ای] برادر از کس پاک [صح :باک] زنند جامۀ ناپاک
گازران برسنگ (ادهم عزلتی.)739 :1381 ،
زنند جـامــۀ ناپـاک ،گـازران بر سنگ]
[صح :تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک
 کهی [صح :ـ کهی] ببین که عود بسوزند و نافه بشكافند .کجا به چوب بكاود کسی
معاط منال [صح :مبال] (همان.)742 :
کجا به چوب بكاود کسی معاط و مبال]
[صح :ببین که عود بسوزند و نافـه بـشكافند
 گیریم که تو [صح :ـ تو] یاد دوستان میکنی [صح :مینكنی] باری دل دشمنان چنین
شاد مكن (همان.)749 :
باری دل دشمنان چنین شاد مكن]
[صح:گیریم که یاد دوستان مینـكـنـی
[ صح +:حافظ] مقام [صح :دوام] وصل ّ
میسر نشود [صح :نمیشود] .شاهان کم التفات
به حال گدا کنند (همان.)750 :
[صح:حافــظ دوام وصل ّ
شاهان کم التفات به حال گدا کنند]
میسر نـمیشود
(حافظ)266 :1389 ،
 که تو در بیرون [صح :برون] خانه [صح :ـ خانه] چه کردی که درون خانه آیی (ادهم

عزلتی.)750 :1381 ،
که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟
به طواف کعبه رفتم به حـرم رهم نـدادند
توضیح:در دیوان عراقی ،مصراع دوم چنین است :که برو تو خود که باشی که درون کعبه آیی؟
(عراقی.)109 :1372 ،

 تو نهای ز آن نازنیـنان عزیز که نگهدارند بی جوز و مویز .این عط ّیه به هرکسی ندهند
(ادهم عزلتی.)763-762 :1381 ،
که نگه دارند بی جوز و مویز]
[صح :تو نهای زان نازنیـنان عزیز
توضیح :عبارت «تو نهای  ...مویز» ،یک بیت مستقل است و «این ّ
عطیه  ...ندهند»،
مصراع مستقل دیگر.
ُ

 بد گوهر [صح :گهر] را به روزگار سپار تـا از او انتقام بستاند و [( ]...همان).

[صح :بدگهر را به روزگار سپار

تـا ازو انـتــقـام بـسـتانـد]
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 چگونه بازگویم حالت دل تو را ،ای سر به شیب و پای در گل (همان.)770 :
تو را ای سر بهشیب و پای در گل؟]
[صح:چـگـونـه بازگـویم حالت دل
 هر که ما در خیال او باشیم با وی از قرب روبرو باشیم (همان.)832 :
با وی از قرب ،روبهرو باشیم]
[صح :هرکه ما در خیال او باشیم
ج) ابیاتی که در آنها مشکالت وزن ،قافیه و مفهوم وجود دارد

 برکند [صحُ :پر کند] آنجا [صح :انبان] بنا نشان [صح :جانشان] از ثواب /خط آزادی
دهدشان از عذاب (همان.)653 :
 جهان آن به که دانا تلخ گیرد /که شیرین زندگانی ،تلخ میمیرد [صح :میرد] (همان:

.)658
 دل را چه [صح:چو] از عقوبت [صح:عفونت] اخالط آرزو /محـمـوم دید و سـرعت نبضم
بدان بگو [صح :گوا] (همان.)659 :
توضیح :گرچه نسخۀ کد ،قافیه را «بگو» آورده ،ولی بهجهت قافیۀ ابیات دیگر ،قافیۀ
«گوا» صحیح است .دربارۀ واژههای «چه» و «عقوبت»؛ «چو» با آنچه در نسخهبدلها
آمده و همچنین از نظر مفهوم ،با بیت سازگارتر است .واژۀ «عقوبت» با کلمۀ «اخالط»
ارتباط معنایی ندارد؛ و ّ
البته در نسخۀ کد نیز «عفونت» آمده است.
 چون بدان ره برد ،سالک آرمیده [صح :آرمید] /از غم و اندوه سختیها رهیـده [صح:
رهید]
نی بهـار آن [صـح :بـهـارش] را بود دی نه خــــزان
میچكدمی [صح :میچكد می] در وی از برگ رزان
«عـزلـتـی» تازه [صح :تا ره] بــدان گــلــزار بـــــرد
ُ
پــیــش چشمـش گــشتـــه ایـنگــلــزار خـــــــرد (همان)662 :
 دو روزی دیگر [صح :دگر] چون بدین بگذرد
بـــــه یـکبــار با خــاک هــمســان شـــــود (همان)664 :
 این حـدیـثـم چـه خـــــوش آمـد کــه سـحرگــه مـیگـفـت
بر در میكده [صح :میكدهای] با دف و نیی [صح :نی] ترسایی (همان 682 :و حافظ،
)671 :1389

 زان [صح :آن] زلیخا آن [صح :از] سپندان تا به عود /نــام جــمــلــهچـیــز ،یــوســف
کـــرده بــود (ادهم عزلتی)693 :

ّ

 /68ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

 تــو آمـــدهای کـــه کــافـــری را بـــكـــشــی /غازی ،قاتل [صح :ـ قاتل] چو تویی
رواست کافر بودن (همان)695 :
ّ
 تو [صح :چو] کردی خویشتـن را پنبه کاری /تـــو هـــم حـالجوار ایــن دم بــرآری
(همان و شبستری)102 :1386 ،

 تخم صالح و فسق در این کهنه کشتزار /آنگه شود عیان که رسد موسم بهار [صح:
درو] (حافظ )552 :1389 ،درو [صح :ـ درو] عمر عزیز ناپایدار است و [( ]...ادهم عزلتی،
)737 :1381

توضیحّ :
مصحح واژۀ «درو» که در پایان بیت و قافیۀ غزل استّ ،اول جملۀ بعد آورده و
«بهار» را به بیت اضافه کرده است.
 هر گلی [صح :گل] نو ز گلرخی یاد دهد [صح + :همی] کند /ولی گوش سخنشنو
کجا و [صح :ـ و] دیدۀ اعتبارکو؟ (همان)738 :
[صح :هرگل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی /گوش سخنشنو کجا دیدۀ اعتبار کو؟]
(حافظ)563 :1389 ،

 عنقریب است که چوبکزن ّایام خزان /میزند بر در و دروازه عیان [صح :ـ عیان+ ،
گلشن ،چوبک] (ادهم عزلتی)738 :1381 ،
َّ
توضیح :با اینكه در نسخۀ کد «گلشن چوبک» آمده ،در متن مصحح به ّ
تصور قافیه
برای «خزان» ،واژۀ «عیان» به جای گلشن چوبک آوردهاند ،که ّ
البته موجب نادرستی وزن
و مفهوم بیت شده است.
 آنچه باید ز حق طلب ای دوست /که جز این ره خطا بود ای دوست [صح :نه صواب]
(همان)740 :

توضیح :نسخۀ کد ،عبارت صحیح «نه صواب» را آورده است ،با قراردادن واژۀ «ای
دوست» ،در انتهای مصرع دوم قافیه و مفهوم دگرگون میشود.
 چه دارم گفت :دل پر رنج [صح :پیچ] دارم /اگــر خـر میبـیـفـتـد ،هـیـچ دارم (همان:
)741

توضیح :با اینكه «پیچ» هم از حیث مفهوم و هم ّ
صحت قافیه ،صحیح است و در متن
نسخۀ کد هم آمده ،واژۀ «رنج» به جای آن قرار گرفته است.

 ز رنگ باده [صح :به آب دیده] بشوییم خرقهها از آنک [صح :می] /که موسم ورع و
روزگار پرهیز است (همان.)749 :
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توضیح :اگرچه در نسخهبدلها هم به خطا «آب دیده»« ،رنگ باده» و «می»« ،ننگ»
کتابت شده است ،ولی با تحقیق در دیوانحافظ ،صورت صحیح آن یافت میشود (←
حافظ.)60 :1389 ،
 خدای را مددی ای دلیل راه حـرم /تو [صح + :رحم] ارنكی [صح :اگر نكنی] ،کار
مشكل افتاده است (ادهم عزلتی.)149 :1381 ،
 همچو جم جرعهیی در [صح :جرعۀ ما] کش که ز ّ
سر ملكوت [صح :دو جهان] /پرتو جام
جهانبین دهدت آگاهی (همان 751 :و ← حافظ.)666 :1389 ،
ّ
ُ
د) ابیات ترکی که معنی و مفهوم آنها مشخص نشده است

ّ
ُ
صحائفالوداد به فراخور متن ،اشعاری ترکی برگزیده که بهجا و

در برخی مواضع ،مؤلف
دلنشین است ،ولی بهرغم کتابت نزدیک به صحیح نسخۀ کد ،در متن َّ
مصحح ،این ابیات
نادرست نگاشته شده است .در اینجا ما نخست صورت نگارشیافتۀ متن َّ
مصحح و آنگاه
صورت صحیح و ترجمۀ فارسی آنها را آوردهایم.
ّ
ُ
 بیله عریان کرک [صح :گرک] آوارۀ صحرای ُجنون /که تعلق بتمكنی [صح :تكنی]
ا
دوتمیه قطعا اتیكن (ادهم عزلتی)661 :1381 ،
ّ
ترجمۀ فارسی :باید اینچنین عریان آوارۀ صحرای جنون و عاشقی شد /که تعلق و
وابستگیهای خار بیابان دامنت را نگیرد.
ُ
 غربتده غریب شادکام اولمزیمش [صحُ :اولمازیمیش] /هیچ کیمسه غریب مهربان
اولمزایمش [صحُ :اولمازیمیش]
آلبون فعر ایجن کرقول کل یتبسه /یعلیلمز تیكن ابشان اولمزایمش [صح :آلتون قفس
ُ
ایچره گر قزل گل بیتسهُ /ب ُلبلده تیكن تک آشیان اولمازیمیش] (همان)673 :
ترجمۀ فارسی :هیچگاه غریب در غربت شادکام نخواهد شد /هیچکس برای غریبه
مهربانی نخواهد کرد.
اگر در کف قفس گل سرخ هم بروید /مانند النهای که بلبل خودش با خار میسازد،
نخواهد شد.
ُ ُ
ُ
 ای فضولی نه دیسه خلق جهان ابن چمه کیل [صح :اینجیمه ،گ ُول] /که بولر خضری
کوروب [صح :گوروب ]،غول بیابان دیدیلر (همان)685 :

ّ

 /70ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ادهم عزلتی

ترجمه :ای فضول [مخاطب شاعر] از گفتههای مردم دنیا مرنج ،بخند /چراکه اینان خضر
را میبینند و میگویند غول بیابان را دیدهایم.
 .4نتیجه
ّ
َّ
الودادومکاتیباإلتحاد به


صحائف
براساس شواهد یادشده ،میتوان گفت متن مصحح از
ّ
شیوۀ علمی تصحیح نشده است و از جهت مفاهیم با متن مؤلف سازگاری ندارد ،و از آنجا
که ِّ
مصحح تنها به یک نسخه از شش نسخۀ در دسترس از این اثر مراجعه کرده ،از مقابلۀ
نسخهها محروم مانده و در نتیجه افتادگیها و کاستیهای نسخۀ مورد نظر خود را نیز
درنیافته است؛ بنابراین ،در بیشتر مواضعی که ّ
مصحح با تردید مواجه شده ،بر اساس نظر
و اجتهاد خویش عمل کرده و موجب شده است در تصحیح نواقص و معایبی راه یـابد.
ّ
کمدقتی در دریافت متون ادبی و بهویژه اوزان و قوافی اشعار فارسی ،در بیشتر مواضع
مفاهیم را دگرگون و گاه درک مطلب را دشوار و ناممكن ساخته است.
بر این اساس و با عنایت به اینكه ضرورت تصحیحی که ّ
ماهیت و ارزش و جایگاه ابعاد
این اثر ّ
مهم عرفانی را آشكار کند ،قطعی به نظر میرسید ،تصحیح انتقادی و علمی
صحائفالوداد با مقابلۀ دقیق نسخهبدلهای آن و همچنین تحقیق در اثر انجام گرفت و

کاستیهای موجود در چاپ یادشده شامل دگرگونی در متون نظم و نثر فارسی ،عربی و
ترکی اصالح شد.
بدینسان نگارندگان پژوهش حاضر ،با ّ
توجه به تمام نسخههای در دسترس و شیوۀ
متناسب با اقتضای نسخههای آن ،در حال انجام تصحیح انتقادی کتاب مذکور هستند.
منابع
قرآن کریم
ادهم عزلتی خلخالی ( ،)1381رسائلفارسیادهمخلخالی؛مشتملبرچهاردهرسالهدرعقایدواخالق
ّ
وعرفان ،چاپ عبدالله نورانی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ّ
ّ
صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ،نسخۀ خطی (اس) ،ش ،1885کتابخانه و

ـــــــــــــــــــ (1082ق)،
مرکز اسناد دائرة المعارف بزرگ اسالمی.
ّ
ّ
الودادومکاتیباإلتحاد ،نسخۀ خطی (کد) ،ش ،5898کتابخانۀ دانشگاه


صحائف
ـــــــــــــــــــ (بیتا)،
تهران.
ّ
ّ
صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ،نسخۀ خطی (گل) ،ش ،174/30کتابخانۀ

ـــــــــــــــــــ (1228ق)،
ّ
آیتالله گلپایگانی.
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ّ
ّ
الودادومکاتیباإلتحاد ،نسخۀ خطی (قس) ،ش ،784کتابخانۀ آستان


صحائف
ـــــــــــــــــــ (1225ق)،
قدس رضوی.
ّ
ّ
صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ،نسخۀ خطی (کق) ،ش ،27244کتابخانۀ

ـــــــــــــــــــ (1112ق)،
آستان قدس رضوی.
ّ
ّ
صحائفالوداد و مکاتیباإلتحاد ،نسخۀ خطی (کم) ،ش ،7109کتابخانۀ

ـــــــــــــــــــ (1048ق)،
ّ
آیتالله مرعشی نجفی.
حافظ ( ،)1389دیوان حافظ شیرازی؛ معنی واژهها و شرح ابیات ،چاپ خلیل خطیب رهبر ،تهران،
صفیعلیشاه.
ّ
ّ
کلیات؛معانیواژههاوترجمۀاشعارعربی ،چاپ مظاهر مصفا ،تهران ،روزنه.
سعدی ( ،)1382
ّ
شبستری ،شیخمحمود( ،)1386گلشنراز ،چاپ صمد موحد ،تهران ،طهوری.
ّ
طباطباییّ ،
اسالمیه.
سیدمصطفی ( ،)1366فرهنگنوینـعربیـفارسی ،تهران،
ّ
ّ
فخرالدین (ّ ،)1372
کلیاتفخرالدینعراقی ،چاپ نسرین محتشم (خزاعی) ،تهرانّ ،زوار.
عراقی،
مایل هروی ،نجیب ( ،)1369نقدوتصحیحمتون ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
مولوی ( ،)1369مثنویمعنوی ،چاپ ّ
محمد استعالمی ،تهرانّ ،زوار.

