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Abstract 

The publication and textual criticism of Attar of Nishapur’s “Tazkerat al-Awliya”, 

which is considered as one of the most important texts in Persian prose, was done in 

1398 by Dr. Mohammad Reza Shafi'i Kadkani. More than a century has passed since 

the first textual criticism of “Tazkerat al-Awliya” by Reynold Alleyne Nicholson, 

but the new work that has been made is in many ways superior to the works of 

others; because the editor has largely provided a text close to Attar's language by 

dealing with multiple manuscripts and providing a textual criticism. In addition to 

this, it is necessary to mention the useful comments, the detailed introduction, and 

the acquisition of the main sources of the mystics' words in Tazkerat and their 

memoirs and cultures. The present article intends to point out some of the 

shortcomings and mistakes in the text of the book while pointing out the advantages 

and benefits of the new work. These shortcomings include typographical errors, 

incomplete or incorrect references, ambiguity in the method of textual criticism, 

structural and content confusion. 
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  چكيده
 يكه از امهات متـون نثـر فارسـ    ،يشابوريعطار ن ياياالول ةتذكر حيچاپ و انتشار تصح

. ديانجام رسـ  به يكدكن يعيهمت دكتر محمدرضا شف به 1398در سال  ،رود يم شمار به
ـ  نولدير تصحيح به ،يااالول ةتذكر يانتقاد حيتصح نياز اول ـ  ،كلسـون ين نيال ـ از  شيب  كي
 حيجهات بر تصح يارياز بس است كه صورت گرفته يا تازه حيتصح اما ،گذرد يقرن م

كـردن   متعـدد و فـراهم   يمقابله با نسخ خط قياز طر مصحح ، زيرادارد يبرتر نيريسا
ـ ارائه داده اسـت. دركنـار ا   را به زبان عطار كيمتن نزد ياديتاحد ز يانتقاد يچاپ  ،ني
در  خيسـخن مشـا   يدادن مĤخـذ اصـل   دست مفصل، به ةسودمند، مقدم قاتياز تعل ديبا

ضـمن اشـاره بـه     ،كرد. نوشتار حاضر بر آن اسـت تـا   اديآن  يها و فرهنگواره ،تذكره
و اشتباهات واردشده در مـتن   ها يكاست ي، برختذكره ديجد حيتصح يايمحاسن و مزا

ارجـــاعات   ،يمطبعـ  يهـا  بـه غلـط   توان يم ها يكاست نيا ةجمل كتاب را برشمارد. از
 ييو محتوا يساختار يها يآشفتگ و متن، حيدر روش تصح يانگاشتباه، دوگ ايناقص 

  .اشاره كرد

 هـاي  ، ارجاعات ناقص، آشفتگيمتن حيتصح ،يشابوريعطار ن ،يااالول ةتذكر ها: دواژهيكل
  ساختاري.
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  . مقدمه1
اسـت كـه دربردارنـدة    ور فارسـي  آثـار منثـ  ترين  برجستهعطار نيشابوري از ي يااالول ةتذكر
بـر   روي مشـتمل  ازايـن  .اسـت  ه تا زمان عطاراوليحــال تعدادي از مشايخ و عرفاي  شرح

هاي دينـي و عرفـاني، سـير تطـور تصـوف از شـكل         مباحث مختلفي چون تاريخ انديشه
ه، وجـود  مسـئل ترين مفاهيم عرفاني است. دركنـار ايـن     ترين و پيچيده  زاهدانة آن تا عميق

مـرة امهـات   گوني زبان هريك از مشايخ ايـن كتـاب را در ز    تركيبات كهن و گونهلغات و 
عطار در تأليف اين كتـاب از متـون پـيش از خـود نظيـر       فارسي قرار داده است.  متون نثر

  و... بهره برده است.  ، يريهجو المحجوب كشف مي،لّسالصوفية  االوليا، طبقات ةحلي
رينولـد الـن نيكلسـون     ،پيشبار، درحدود بيش از يك قرن  اولينبراي  را اين كتاب

شمار   هاي مورداستفادة نيكلسون اندك  تعداد نسخهبايد اشاره كرد  د.انطبع انتقادي رس به
تاريخ و فقط   و پاريس) بوده است كه همگي بي ،(چهار نسخة ليدن، موزة بريتانيا، برلين

رسـد نيكلسـون از بسـياري از      نظـر مـي   . بـه دار بوده اسـت   ها تاريخ  نوشته  يكي از دست
هـاي ايـن     خبـر بـوده اسـت. از برتـري      اند بـي   هاي معتبر كه عموماً در تركيه بوده  نسخه

قزويني است كه حاوي اطالعات سودمند و دقيقـي اسـت.    محمد تصحيح مقدمة عالمه
تهـران  هـاي   شـي فرو  تصحيح رينولد نيكلسون، يكـي از كتـاب   پچا پس از نشر نخستين
بااطمينـان   ، ولـي تصحيح عالمه قزويني منتشر كـرد  ياالوليا ةتذكرعنوان  همان را دوباره به

را تصـحيح نكـرده اسـت. نخسـتين      يـا االول ةتـذكر قزويني هرگـز   محمدتوان گفت كه  مي
 1343هاي  استعالمي ميان سال محمدهاي قديم و معتبر را  نسخه ةتذكره برپاي اين تصحيح

)، 692(مـورخ   االوليـا  ةتذكر ةنسخترين    م داد. اساس اين تصحيح بر قديمش انجا 1345تا 
آن  مصـحح پيرهدايي است و  ةخان محفوظ در كتاب ،از فوت عطار تاد سال پسحدود هف
و نيز با  ،تحرير قونيه 710 ةنسخ ،ملي تهران ةخان محفوظ در كتاب 701مورخ  ةرا با نسخ

اسـتعالمي تصـحيح بخـش دوم    هـاي هنـد مقابلـه كـرده اسـت.       چاپ نيكلسون و چـاپ 
ارجـاع بـه    براساس چاپ نيكلسون و در مواردي با ،داند  مي كه از ملحقات ،را االوليا ةتذكر

خـود را بـه    مصححهاي اين تصحيح آن است كه   است. از ويژگي منابع ديگر فراهم كرده
شود كه معناي محصـلي    كند و تنها مواردي را يادآور مي  نميملزم ها   بدل  آوردن تمام نسخه

  داشته باشد.  
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  بيان مسئله 1.1
را در دو  االوليـاء  تـذكره تصحيح استاد شفيعي كدكني از  1398انتشارات سخن در سال 

و درپايـان   ،»شـده   متن مقابله«، »هدممق«جلد منتشر كرد. كتاب حاضر در سه بخش كلي 
اسـت. مصـحح در مقدمـه بـه      »و فهرست مراجع ،ها  ها، تعليقات، فرهنگواره  بدل  نسخه«

و  تذكره دربابهايي   هاي مختلف، يافته  مباحثي چون عطار و تاريخچة نيشابور در زمان
هاي   گاه معرفي كاملي از نسخه  پردازد؛ آن  مي تذكرهو زبان و سبك عطار در  ،منابع عطار

هاي سبكي   و بيان ويژگي تذكرههاي اساس در دو بخش   ت نسخهكاررفته و دليل اهمي به
تـرين وجـوه     درواقع، از مهـم دهد.   دست مي ها و نيز روش تصحيح به  و نوشتاري نسخه

گيــري آن از نســخ خطــي معتبــر   هــاي پيشــين بهــره ايــن تصــحيح بــر چــاپبرتــري 
توصيف و بيان اهميـت و  گانه به   هاي چهل  ضمن معرفي نسخه مصححست. االوليا ةتذكر

قدم خواننـده را بـا دنيـاي تصـحيح مـتن و       به و قدم زدپردا ميها   هريك از نسخه ارزش
در بخش انتهـايي مقدمـه هـم دربـارة ماهيـت تصـوف و       سازد.   هاي آن آشنا مي  ويژگي

 ،ة كرامـت مسئلهاي عرفاني، شريعت و طريقت و حقيقت،   عرفان، صدق و كذب گزاره
  .  كند   يان ميب مطالبي و...

تن از مشـايخ    72كه بخش اول شامل دارد شده) دو بخش   بخش دوم كتاب (متن مقابله
شود. بخش دوم   آغاز و به ذكر منصور حالج ختم مي (ع)است كه با ذكر امام جعفر صادق 

ايـن  هاي   از سودمندياست.  (ع) باقرمحمد از ابراهيم خواص تا امام نفر 25هم شامل ذكر 
و بيان نكات  معرفيقبل از بخش مربوط به هريك از مشايخ به  مصححاين است كه بخش 

بـراي شـناخت    اولِ تاز منـابع دسـ   فهرستيارائة به  برجستة زندگي هر عارف و درنهايت
 پردازد.  عارف موردنظر مي تر بيش

و  ،اصـطالحات  ،دربـاب واژگـان   را ليصـ در قسمت تعليقات اطالعـات مف  مصحح
 ،نظـر نگارنـده   بهدهد.   دست مي گفتار عطار با مراجعه به منابع پيش از عطار بهاصلي  مأخذ

هـا آوردن اصـل منبـع و مأخـذ       هاي انكارناپذير اين تصحيح بر ساير چـاپ   يكي از ارزش
ـ حلهاي پيش از عطار مانند   سخنان مشايخ در كتاب حـافظ ابـونعيم اصـفهاني،     يوليـا ال ةاي

و ساير منـابع موردمراجعـة    ،خواجه عبداهللا انصاري ةالصوفي طبقاتمي، لّس ةالصوفي طبقات
هـاي زبـان عرفـان و      بر سرچشمه مصححاست كه نشان از احاطة ژرف و فراگير  مصحح

  تصوف دارد.  
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  . بحث و بررسي2
مندي از چنـدين نسـخة معتبـر و هـم       جهت بهره تصحيح شفيعي كدكني هم به ،بدون شك

هـا و    بـا همـة ايـن مزيـت     .تا به اكنون اسـت  تذكرهين چاپ جهت تعليقات مفصل بهتر به
نگارندة اين يادداشت درحـين خوانـدن و    ،ها اشاره شد ها كه تنها به برخي از آن  برجستگي

تواند ارزش كار   ها مي  ها و ايراداتي برخورد كرد كه رفع آن  بررسي تصحيح يادشده به كاستي
  ند. كتر   را برجسته مصحح

 

 اشتباهات مطبعي 1.2

آمــده كــه صــورت درســت آن » Sufisn«التــين  ، موضــوع بــهنامــة كتــاب شــناس ـ
»Sufism«   .است  

» اسـت  افزوده«كه بايستي به » است فزودهشخصي خود  «...، سطر سوم: 79صفحة  ـ
 . دشواصالح 

صـورت  ». اسـت  شـده  كتـاب  سان يكگ:  ك/« ، از پايين سطر ششم:117صفحة  ـ
 است. » كتابت«درست 

؛ صـورت  »است، اگـر چنـان بـودي كـه...     تهينتجاي « ، سطر چهارم:572صفحة  ـ
 است. » تهنيت«صحيح كلمه 

همي كرد و جمله زمـين مسـجد بـه     رازيو از اين جنس « ، سطر دهم:873صفحة  ـ
 است. » زاري«ضبط درست كلمه ». خون چشم آغشته گردانيد

؛ در منبـع  »ديـو دور  از ساية او گرختچون « ، از پايين سطر چهارم:1166صفحة  ـ
 است.» گريخت«) ضبط درست 517 ،نامه    مصيبتمذكور (

 ؛ در منبع»ذره گردانم ذره اندامت را هفتادو با همين تعبير « :اول، سطر 1222صفحة  ـ
 كار رفته است.  به» هفت) «228 ،نامه   مصيبتشده (ياد

؛ »شديد... مخير شده زده بودن و گردن و اگر ميان مسلمان« ، سطر پنجم:1245صفحة  ـ
 است. » شدن«ضبط درست كلمه 

ـ   منايعو بعضي از « افعي...:زني كه در عهد ش 25:19 ،1248 صفحة ـ ونعيم ماننـد اب
 درست است. » منابع«؛ »اند...    نوشته
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كه خرّاز بر  اي  تكلمهو «ها...:   و سخن اوست كه آفرينش دل 20:45 ،1313صفحة  ـ
 صحيح است. » اي  تكمله«؛ »آن حديث افزوده بوده است...

؛ ...»السـالم  مدنيـه ذيـل تـاريخ   «( خواب راست يك جزو...: 21:58 ،1347صفحة  ـ
ت مراجـع هـم نـام كتـاب اشـتباه      فهرسـ  1760درسـت اسـت. در صـفحة    » مدينه«

 است.   آمده

؛ صـورت  ...»مصـطلحاته علـوم الحـديث و    «... اخبار عـالي:  10:69 ،1369صفحة  ـ
 است. » مصطلحه«درست كلمه 

معنـي   بـه  نباشد “بود  مي”اگر تصحيف « برد:  اين درد مي 216:79 ،1428صفحة  ـ
 مصـحح باشـد تـا معنـاي مـوردنظر     » باشـد «؛ قاعـدتاً بايـد   »استمرارداشتن است

 بدهد.   را

؛ ...»أمنشـ توانـد    پرهيـز، مـي   نور العلـم ولي در « ، از پايين سطر سوم:1429صفحة  ـ
 درست است. » العلومنور«

يعني عمل را انجام بده ولي... براي عمل «ليكن تو با عمل...:  92:85 ،1448صفحة  ـ
 درست باشد. » مشو«؛ قاعدتاً بايد »شوخويش ارزش و اعتبار قائل 

گونـه   و در ترجمـة كهـن رسـاله بـدين    « كه: بسنده نيست اين 7:92 ،1461صفحة  ـ
 است. » بسنده«؛ صورت درست كلمه »كه... ايننيست  پسنده«ترجمه شده است: 

ــفحة  ـ ــال: 10:95 ،1471ص ــات « قفّ ــافيعهطبق ــبكي، الش ــت  ...» س ــة درس ؛ كلم
 است.  »الشافعية«

؛ »عنـوان جامـة يهوديـان...    گاهي به طليسان« مرقّع و طيلسان: 59:95 ،1485صفحة  ـ
 درست است.» طيلسان«

 درست است. » األعالق النفيسة«رسته،...:   ، ابنالنفسيهاألعالق  :1745صفحة  ـ

» للتـراث «و التـاريخ...:   للتراب،...، مركز زايد األبرار  المختار من مناقب :1749صفحة  ـ
 درست است. 

» مـورخ ...: «943 مـوره ،...، نسـخة  شـرح مشـكالت نفحـات األنـس    : 1764صفحة  ـ
 است.   درست
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 شده در منابع و مĤخذ پايان كتاب منابع استفاده نكردنذكر 2.2

يك از و نويافته دربارة هر اول بع دستموارد شايان توجه در تصحيح حاضر استناد به منا از
در  امـا  ،هـا اسـتناد جسـته اسـت      در مطاوي مقدمه و تعليقات بدان مصححمشايخ است كه 

شناسي پايان كتـاب   در قسمت كتابشده   داده  بسياري از موارد مشخصات كامل منابع ارجاع
تـر دربـارة موضـوع      دنبـال اطالعـات كامـل    اي كه به  ذكر نشده و چنين امري براي پژوهنده

  موارد ذكر شده است: ينا كند. در زير برخي از  موردنظر است ايجاد دشواري مي
في نيسابور مـن القـرن الثالـث     يةالحركة العلمبه كتاب  8در پاورقي شمارة  :26صفحة  ـ

در فهرسـت منـابع ذكـر     امـا  ،ارجـاع داده شـده   الهجري الي القرن الخـامس الهجـري  
  است.   نشده

ارجـاع داده   The Necklace of the Pleiadesبه كتاب  2در پاورقي شمارة  :65صفحة  ـ
  در فهرست منابع نيامده است.  اما ،شده

األربعـين فـي   معروف كرخي ارجاع بـه كتـاب    دربابدر منابع تحقيق  :238صفحة  ـ
 داده شده كه در فهرست منابع پايان كتاب جاي آن خالي است.  شيوخ الصوفيه

و  نامة بخـارا   مهماندر بخش منابع مربوط به ابونصر سرّاج به دو كتاب : 690صفحة  ـ
 ت. شناسي ذكر نشده اس در كتاب اما ،ارجاع داده شده ابونصر السراج و كتاب اللمع

 بحر الحقائق و المعـاني منابع تحقيق دربارة خرقاني به كتاب  معرفيدر  :718صفحة  ـ
 شناسي نامي از آن در ميان نيست.  در فهرست كتاب اما ،است ارجاع داده شده

هـاي    منابع تحقيق دربارة ابوسـعيد ابـوالخير از كتـاب    معرفيدر بخش : 864صفحة  ـ
 ،آمده ميان سخن به سير األقطابو  ستان القلوبب، األهواء و النحلو  الفصل في الملل

 شناسي پايان كتاب نامشان از قلم افتاده است.  در كتاب اما

زاد المعاد في هدي و  الهدي النبوي في العباداتبه كتاب  :مسطر سو ،1347صفحة  ـ
 ها ذكر نشده است.   شناسي مشخصات آن وليكن در كتاب ،ارجاع داده شده خير العباد

در تعليقـات ايـن دو بخـش بـه      معمر: 10:69 واخبار عالي  10:69 ،1369صفحة  ـ
نامشـان در   امـا  ،استناد شـده  تذكرة الحفّاظو  منهج النقد في علوم الحديثهاي   كتاب
 شناسي نيامده است.  كتاب

األصـول  تعليقـات نـام دو كتـاب     راه به خداي به عدد...: در 9:81 ،1437صفحة  ـ
 شناسي نيامده است.  در كتاب اما ،ذكر شده الطالبينمناهج و  العشرة
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 نبودن شيوة ارجاعات دست يك 3.2

بنـدهاي   االوليـا  ةتذكر ة عطار برمقدمبنگريد به «قسمت  :سوم، پاراگراف 46صفحة  ـ
  بايستي از درون متن به پاورقي منتقل شود. » 1/5و  0/9

ترجمـة  در فـر ممشـاد ضـبط كـرده اسـت       استاد فـروزان « :سوم، سطر 662صفحة  ـ
ن كتاب آدرس منبع اي سياق اعم اغلب ارجاعات در بهتر است به». 69 :قشيريه  رسالة

 به پاورقي منتقل شود. 

 ←«در تعليقــات آمــده اســت:  ميــان ايشــان و خــداي...: 58:43 ،1298صــفحة  ـ

اسـت   كتابدادن برخالف سياق كلي  جاعگونه ار اين». 79خرقاني، شمارة   ابوالحسن
اسـت   تذكرهشد. در اين مورد هم كه ارجاع به   كه نام كتاب و شمارة صفحه ذكر مي

 ».2:79 ←«گونه ارجاع داده شود:  مانند موارد مشابه اين

دادن   گونـه ارجـاع   : اينخركوشي 31 صوفي آن است كه: 23:55 ،1341صفحة  ـ
ــر ــدين   ب ــتي ب ــت. بايس ــات اس ــاير ارجاع ــياق س ــاع    خالف س ــه ارج داد: گون

 ».  31، األسرار تهذيب«

 
 ارجاعات ناقص 4.2

 1(ص » نداشـت  وقتي در كشتي خواست نشستن سيم ...« :سوم، سطر 113صفحة  ـ
سـري   احـوال  1/هاي بسـيار در سـطر     شود و با افتادگي   از چاپ نيكلسون) آغاز مي

  برد.    ، ارجاعاتي كه داده شده اشتباه است و راه به جايي نمي...» سقطي
مقالة مـا  «گونه آمده است:  در تعليقات اين : دينار، نام پدر مالك:2:4 ،1163صفحة  ـ

ارجاع به مقاله ناقص است و بايستي عنـوان   ،»،...قامتان پهنة اندرز  راستدر كتاب با 
بـه   اسـت  داده شـده  شد. در ادامة همين تعليقه ارجـاع   مقاله و شمارة صفحه ذكر مي

ست يا متن االوليا   ةتذكرهيچ دانسته نيست آيا ارجاع به متن  كه» 15بن مبارك،  عبداهللا«
نيست عبارت فوق در كدام بنـد بخـش    صاست مشخ تذكرهديگري؟ اگر ارجاع به 

 بن مبارك آمده است.  عبداهللا

در تعليقــات ايــن بخــش آمــده اســت:  اخــتالف علمــا: 223:14؛ 1226صــفحة  ـ
 ؛ شمارة صفحة مأخذ مذكور از قلم افتاده است. »، خواجة طوسيتجريد  شرح«
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بعضي از مترجمـان قـديمي    39:36در ترجمة عرجون « ، سطر هشتم:1286صفحة  ـ
 گونـه  ارجاع كامـل ايـن  )». 1014 نامة قرآني فرهنگاند (  كژ/ خنبيده آورده يمقرآن كر
 .3/1014 نامة قرآني فرهنگاست: 

 ةالصـوفي  طبقـات «در تعليقات، فقـط بـه    حال...: چگونه باشد 5:49 ،1325صفحة  ـ
 بدون ذكر شمارة صفحه ارجاع داده شده است. » انصاري

گونـه اسـت:    ): آدرس درسـت ايـن  733، امثال و حكـم « ، سطر هفتم:1368صفحة  ـ
 .2/733، و حكم  امثال

؛ آدرس ...» كه 940شمارة مقايسه شود با ...: « چون دو بود 200:79 ،1428صفحة  ـ
ناقص اسـت. چنـين ارجاعـات نـاقص و نادرسـتي در تمـام بخـش تعليقـات         منبع 

گونـه ارجـاع    عنوان مثال، مورد مذكور بايستي اين شود. به  ابوالحسن خرقاني ديده مي
 .943، بند نوشته بر درياشد:   داده مي

 
 هاي مستقيم قول منبع و مأخذ نقل نكردنذكر 5.2

منبع آن ذكر نشده  اما ،اذ رازي نقل شدهاي از يحيي مع  جمله ، سطر هفتم:58صفحة  ـ
  ».اإلخالص تمييز العمل من العيوب...«است. 

يـا بشـر لـو سـجدت... فـي قلـوب       « اگر مرا سجود همه...: 51:12 ،1193صفحة  ـ
جـويي كـه در منـابع    و با جست .است آدرس مأخذ عبارت عربي ذكر نشده». عبادي

 است.  1/472 المختاردانسته شد مأخذ عبارت  ،عمل آمد به مصححتحقيق 

از كتـاب،   جـاي ديگـر  همين عبارت را در « بزرگ گرداند: 115:13 ،1203صفحة  ـ
بلكـه   ،شـود   درادامه ارجاعي به متن مـوردنظر داده نمـي   اما ،»خوانده... “عصمه اهللا”

ايسـت  ب  شود كه دراصل مـي   ارجاع داده مي» تذكره 66«چندين سطر بعدتر به شمارة 
 .»66/5«شد:   گونه ارجاع داده مي    اين

قـرآن  در عصر ما گفته است: شـعر   و مهدي اخوان ثالث« :اولسطر  ،1285صفحة  ـ
 منبع شعر اخوان ثالث ذكر نشده است. ». از شعر من و سينة من ...و

». الصادق يتقلّـب... أربعـين سـنة   « صادق روزي چهل بار...: 217:43 ،1305صفحة  ـ
 مأخذ اين عبارت عربي ذكر نشده است. 
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اند:  از نيكلسون آورده نقل عليقات، بهدر ت آن سالك بساط وجد: 1:55 ،1340صفحة  ـ
آدرس منبع ذكر نشده اسـت. ارجـاع مطلـب     اما ،»آن سالك بساط وجدان پرورش«

 .2/85، نيكلسون، االولياء ةتذكرگونه است:  بدين

ـ  4:66 ،1364صفحة  ـ ـ    « خـداي...: جـر از   ههركه ب ر الحـقّ...  مـن يكـن سـروره بغي
جـو در منـابع آدرس آن   و بـا جسـت   ،مأخذ اين عبارت ذكر نشده است». وحشة  في

 . 1/353 المختارشد:   يافت

ذا مـا فـي الجواليـق...      « سويق: 15:82 ،1440صفحة  ـ شاعري گفته اسـت: يـا حبـ«. 
 كند.  به مأخذ اين بيت عربي نمي اي    اشاره مصحح

». فقـال: ال مـا عددتُـه فـي الصـوفية     « از شمار صوفيان نـدانم:  3:87 ،1452صفحة  ـ
 كند.     به مأخذ اين عبارت عربي اشاره نمي مصحح

 مصحح ....» اذا أخبر عن آدم بصفة اهللا« به صفت آدم از آدم...: 24:93 ،1468صفحة  ـ
جـو در منـابع دانسـته شـد     و مأخذ اين عبارات عربي را ذكر نكرده است. بـا جسـت  

 است. » 486، الصوفيه طبقات«آدرس آن 

 

 هاي محتوايي آشفتگي 6.2

بيـان   The Histories of Nishapurبا اشاره بـه كتـاب    مصحح :4، پاورقي 22صفحة  ـ
درباب ريشة نام ابرشهر استاد ريچارد فـراي در مقدمـة... معتقـد اسـت كـه      « :كند  مي

Aparshahr  وAbarshahr ...ابرشهر ابرشهر بوده  چگونه است كه ريشة نام .»بوده است
است؟ با مراجعه به منبع مذكور دانسته شد سخن دربارة ريشة نام نيشابور است كـه  

  از ابرشهر گرفته شده است. 
ين پاراگراف از عدم تجليل و تكريم ا كتاب در مصحح :سوم، پاراگراف 43صفحة  ـ

ازآن در پاراگراف قبلي سـخن   پيشكه  آن حال ،كند  غزالي از جانب عطار حكايت مي
هاي قديم اسـت. خواننـده بـا      شناسي در كتاب القلب شرحبه كتاب  نشدن برسر اشاره

 و ربـط آشـكار معنـايي ميـان ايـن دو     د وشـ  مـي دچار ابهام  سومخواندن پاراگراف 
ايـن   ،شـد   به داخـل مـتن آورده مـي    حال اگر توضيحات پاورقي .بيند  پاراگراف نمي

  د.ش   يل مگسست معنايي نيز ح
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آمده است: ابوعلي  ضور و غياب مشايخ مابعد حالج ه دربارة حمقدمدر  :87صفحة  ـ
كـه   آن حـال  د،دار گانه حضور  هاي نه  ه در تمام نسخهمشايخي است ك ةملج دقّاق از

شمارة هفت (موزة پارس) نيامده  ة، ذكر ابوعلي دقّاق در نسخ86طبق جدول صفحة 
گانه حضور   هاي نه  ت. درمورد شبلي هم او را در گروه مشايخي كه در تمام نسخهاس

اند و هم در گروه مشايخي كه در هفت يا هشت نسخه نامشان آمـده    قرار داده ،دارند
هـاي    نامشـان در دو نسـخه از نسـخه    است شده بيان (ع)است. دربارة ذكر امام باقر 

تنها در يـك   نامشان 86در پاورقي همان صفحه و در جدول صفحة  اما ،گانه آمده  نه
 ) ذكر شده است. مصححنسخه (نسخة متعلق به 

گفتـه اسـت   «ابواسحاق كازروني آمده است:  معرفيدر بخش  :دوم، سطر 834صفحة  ـ
 براسـاس مـتن   امـا ؛ »از مجوسان بر دست مـن مسـلمان شـدند    وهفت هزار تن بيست
 ).90/4، االوليا تذكرةهزار تن آمده است ( 24(چاپ حاضر) تعداد مجوسان  االوليا تذكرة

: است آورده مصحح احمد حنبل و شافعي و حبيب عجمي: 11:6؛ 1171صفحة  ـ
 ،تواند وجه صحتي داشته باشد  دهد نمي  حكايت كه از ديدار اين سه تن خبر مي  اين«

؛ »241و احمـد حنبـل در    204درگذشـته و شـافعي در    133درحـدود   حسـن زيرا 
 ،بيـب عجمـي و آن دو تـن ديگـر اسـت     سـخن از ح  ، زيرااتفاق افتاده است  سهوي

 حسن بصري.    نه

 الغطاء عم حكم سـماع الغنـا   كشفدر تعليقات به كتاب  ، سطر پاياني:1423صفحة  ـ
كه اشـتباه اسـت و    درحالي ،اند  جوزي دانسته و آن را از آن ابن است ارجاع داده شده
 قيم الجوزيه است.  اين كتاب از ابن

 بعد از آوردن مأخذ عربي عبارت مصحح خوف و رجا دو...: 74:85؛ 1448صفحة  ـ
چه افزون برين در عبارت عطار آمده تفسير و تعليق اوسـت   آن«دارد:   مذكور بيان مي

و افـزودة   اسـت  عبارت واسطي آمده، تنها تذكره؛ درواقع، در متن »بر سخن واسطي
 ديگري ندارد. 

 

 هاي ساختاري آشفتگي 7.2

همين نسخه   اما ،شده معرفي Nبا حرف اختصاري  4591نسخة شمارة  :115صفحة  ـ
 شده است.  معرفيتحت عنوان نسخة برلين دو بار ديگر  149و  129در صفحة 

 اما ،است شده معرفي Fبا حرف اختصاري  4247 لشمار نسخة فاتح به :123صفحة  ـ
 شناسانده شده بود.  Fين نسخة چلبي عبداهللا هم با حرف ااز پيش
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آن جرم شبلي  ،تابة بد بافند  و گفت اگر به گرگان پاي «... ، سطر چهارم:672صفحة  ـ
اي   اسـت و بايـد بنـد جداگانـه    مستقل از ماقبل خـود   31؛ اين قسمت از بند »را بود

 شود.   قيتل

دقيقاً همين عبارت در صـفحة بعـد هـم     من لم يكن له سرّ...: 32:1 ،1151صفحة  ـ
 تر بود اين دو مدخل در هم ادغام شود.     توضيح داده شده است. مناسب

 ،بـار  در همين صفحه ايـن عبـارت دو   به ايسي ضرر رسيدي: 33:1 ،1152صفحة  ـ
 مندتر ايـن اسـت كـه توضـيحات     . روشاست توضيح داده شده ،هايي  البته با تفاوت

 مربوط به اين عبارت همگي در ذيل يك عنوان گفته شود. 

 كردن از كسي درست دعوي«ذيل مدخل توضيحاتي كه در  :139:14 ،1222صفحة  ـ
اسـت.   در بسياري از اجـزا تكـراري  » مايدنخست بر خود نور ذات بماند/ ن«و » آيد

 بهتر است اين دو عنوان يكي شود. 

بود:  ازين توكل حقيقت پيش 226:43 وازين  پيشو گفت  225:43 ،1306صفحة  ـ
اسـت در هـم    ت آمده كامالً تكراري است و بهترتوضيحاتي كه در ذيل اين دو عبار

 است.  224:43براين، شمارة درست هر دو بند  ادغام شوند. عالوه

 ، اين عبارت هـيچ »كه در روايت... همان ضبط خلق« :يسوس 19:53 ،1337صفحة  ـ
بلكـه درواقـع ادامـة تعليقـة قبلـي       ،نـدارد » سوسي«به  ارتباطي با توضيحات مربوط

 ين قسمت آورده شده است. ا اشتباه در ) است كه به18:53(

عليقات ايـن قسـمت، بـه همـين بنـد      در ت راه انجامي گرفت: 11:54 ،1339صفحة  ـ
اع بـه خـود بـراي اثبـات قضـيه      عنـوان شـاهدمثال ارجـاع داده شـده اسـت. ارجـ       به

 نيست.   درست

تواند چيزي را اثبـات    : ارجاع به خود نمي3:59 ← كوه لبنان: 3:59 ،1350صفحة  ـ
 نفي كند.   يا

 

 اي اشكاالت ويرايشي و نگارشي پاره 8.2

ها يا الزام در رعايت   گذاري  در تصحيح متون كهن رعايت فاصله اهميتبا امااز اصول ساده 
نتيجـه  باعـث كژخـواني و در  نكته ممكن اسـت  ين ا ماندن از  غافل ، زيرانويسي است  سرهم
  شود: مي ها اشاره اشد كه به برخي از آنيا كنايي ب ،اي زباني، گويشي  ماندن نكته  مغفول
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نستعليق جديد  شروع متن فهرست نام مشايخ، با خطقبل از « ، سطر نهم:140 صفحة ـ
جملـه  ». است: كتب هذا... م از مشايخ در پايان فهرست آمدهو تعيين صفحات هركدا

درواقع، گفته شده قبل از شروع مـتن فهرسـت نـام     .پيام مبهم است يلحاظ رسانگاز 
يـن  ا از مصـحح مشايخ در پايان فهرست آمـده اسـت. بـر مـن معلـوم نشـد منظـور        

  چيست؟  جمله
ناچار شديم... نسخة اياصوفيا را اسـاس قـرار دهـيم و از    « :سوم، سطر 155صفحة  ـ

رسد و نـاقص    مي پايان جا به ينا بارت درع». بدل  عنوان نسخه هاي برلين و... به  نسخه
 باشد.» استفاده كرديم«تاً بايد ماند. فعل جمله قاعد   باقي مي

  بـه «در تعليقـات،  ». نهاد بر ويآن شب احمد كوزة آب « ، سطر پاياني:255صفحة  ـ

ث باع» وي«و » بر«انداختن ميان  لذا فاصله .معني واژگون نهاد آمده است به» روي نهاد
 اصالح شود. » روي نهاد هب«صورت  كژخواني و درنتيجه كژفهمي شده است كه بايد به

». گرفـت   راه اَنجا ميگاه مشايخ را به اعمال او   گاه« ، از پايين سطر دهم:545صفحة  ـ
گرفت پيشوند استمراري نيست و بايـد بـه   » مي«است. » گرفتن راه انجام«فعل جمله 

 بچسبد.» انجا«كلمة 

كه » ها«؛ »بنديد و سالم باز دهيد ها  خراسانبه  اولتكبير « ، سطر هشتم:735صفحة  ـ
 پيشـوند فعلـي و از مختصـات زبـاني خرقـاني      »هاي«چسبيده درواقع » خراسان«به 

اين نكتة زباني مغفول » ها«و » خراسان«فاصلة مناسب بين  نكردن با رعايت اما ،است
؛ »دريا سرهااي است از دريا و   چشمه« ، سطر نهم:765 است (نيز بنگريد به ص مانده

 . )عالمت جمع نيست، بلكه حرف اضافة لهجة قومسي است» ها«در اين مورد هم 

ابوحمزة بغدادي، بعد از نقل داستاني مربوط به زندقة  معرفيدر بخش  :782صفحة  ـ
 و حارث محاسبي نيـز نقـل   ابوحمزهاين داستان را با تفاوتي دربارة «وي آمده است: 

پيشين سخن از ابـوحمزه  در جمالت  ، زيراابوحمزه حشو است ،جا ينا در». اند دهكر
 بوده است.

 آن رابن سائب و ابونعيم  عبداهللاطبراني آن را از « قدموا قريشاً: 2:19 ،1245صفحة  ـ
 . است در جملة فوق حشو و زائد» آن را« ....» روايت كرده است

هـا مرسـوم نباشـد،      گذاري به اين نام  و وقتي نام« حبيب راعي: 2:21 ،1253صفحة  ـ
 يـن ا در .»هـم رسـم نبـوده...    دادن  كنيـه و ابوعزيز  .ها: ابوحليم،..  ساختن ازين نام  كنيه

 حشو است. » دادن  كنيه«عبارت 
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 المختـار هرجا كه نام بالل خواص بوده اسـت، ازجملـه   « :اولسطر  ،1191صفحة  ـ
پايـان   جا بـه  وق در همينجملة ف.» 1/130 األبرار مناقبو... و  311 - 1/310و  1/464

 ماند.   رسد و ناقص باقي مي    مي

در تمام رواياتي كه متن عربي را دارند « تا گرد عرش گردد...: 25:33 ،1273صفحة  ـ
ماند و درادامه مطلـب ديگـري     معناي جمله ناقص باقي مي .»األبرار مناقبازقبيل... و 

 د. شو    ذكر مي

 اثيـر  الكامـل ابـن  در انـد كـه     و در حاشيه يادآور شده« جريري: 1:71 ،1376حة صف ـ
» ضبط شـده اسـت  «قبل از » جريري«رسد كلمة   نظر مي ؛ به»ضبط شده است 8/145
 قلم افتاده است.   از

... و المختـار ... و المحجـوب  كشفشايد از « نذر كردم كه...: 16:73 ،1393صفحة  ـ
 باشد. » گرفته شده باشد«تواند   جمله افتاده است كه به قرينه مي؛ فعل ...»األبرار مناقب

 “لكي يري تقصير نفسه ”ذيل عبارت را كه« بهترينِ خلق...: 11:81 ،1437صفحة  ـ

منبع   يك از دو  كند كدام  اشاره نمي مصححدرواقع جمله ناقص است و ». است ندارد
 المختـار يادشده عبارت فوق را ندارد. با مراجعه به منابع دانسته شد اين عبـارت در  

 نيامده است.
 

 ها و اشتباهات در تصحيح متن و ارجاع به منابع افتادگي 9.2

تا بعد از آن چنان شد كه البته كس را بِـه از خـود   « ، از پايين سطر پنجم:39صفحة  ـ
 است. » ندانستي«به سياق كالم، ضبط درست  باتوجه». تا وقتي سگي ديد بدانستي

رانيـد تـا او را بـه     رازقي بدانند و مـي  او بهو رزق داد تا « ، سطر ششم:296صفحة  ـ
» را«رسـد حـرف     نظر مـي  به». قهاري بشناسند و زنده گرداند تا او را به قادري بدانند

 افتاده است. از قلم..» .او به رازقي بدانند«بعد از 

 به كشـتن ايشـان مـذهب    ندهداگر اميرالمؤمنين فرمان « ، سطر يازدهم:485صفحة  ـ
 هسياق كالم، ضـبط كلمـ   به باتوجه». اند  همه اين گروه  زنادقه متالشي شود كه سر اين

 باشد. » بدهد«بايستي 

و اگر همت او رضاي خداي بـود  «ابراهيم رقّي آمده:  معرفيدر بخش : 526صفحة  ـ
آمده » غايت قيمت او« االوليا  ةتذكردر متن  اما ،»غايت اون نبود كه در توان يافت ممك

 ).527، االوليا  ةتذكراست (
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ظلمـت  وقـت كـه ايـن مهمـان در بـن پـردة        در آن« ، سطر چهاردهم:680صفحة  ـ
 از قلم افتاده است. » ظلمت«بعد از » رحم«؛ براساس تعليقات، كلمة »بود...  مادر

كس كـژ نگـردد و    هركه راست بيستاد با او، هيچ« از پايين سطر پنجم: ،790صفحة  ـ
در جملـة  » بـدو «رسـد    ر مـي نظـ  بـه ». كس بدو راست نشـود  هركه كژ شد با او، هيچ

 . از قلم افتاده است، سياق جملة بعدي به ،»كس كژ نگردد هيچ«

؛ در منبـع يادشـده   »موجـود  الحـقّ و ذكـر  « اندوه مخور...: 122:13 ،1204صفحة  ـ
 آمده است. » المعبود) «319 سراراال تهذيب(

فصـارت   اهللا القلـوب للـذّكر    خلـق « چون با نفس صحبت...: 4:42 ،1292صفحة  ـ
است:   گونه رت دانسته شد اصل عبارت اين؛ با مراجعه به مĤخذ عبا»مساكنَ للشّهوات

 ...».  خلق اهللا تعالي القلوب مساكنَ للذّكر و«

، »تعجيلُ... سكون القلب الي المولي«شدن به چيزي...:  ساكن 10:55 ،1340صفحة  ـ
 آمده است. » سكون القلب الي غير المولي...«در منبع يادشده، 

اُف من أشغال الدنيا و اُف من حسراتها اذا « اُف از اشغال دنيا: 12:86 ،1451صفحة  ـ
؛ عبارت )»4/492 المختار، 364 الصوفيه طبقات( ... و العاقلُ ال يركنُ الي شيءأدبرت 

تنهـا قسـمت آغـازين عبـارت را      وجـود نـدارد و   المختـار در » والعاقلُ ال يـركن... «
 است.   شامل

الخـوف  «از  مصـحح اي كـه    در ترجمـه  الخوف امرضـني:  152:13 ،1206صفحة  ـ
 ةاست در ترجمدست داده  به» و اهللا احياني قتّلنيامرضني و الشوقُ احرقني/ و الحب 

» كشـيد   زنجيـر  بـه عشق مرا «صورت  ن را بهدچار سهو شده و آ» و الحب قتّلني«بند 
 ترجمه كرده است. 

 
  و ساير منابع االوليا ةتذكرهاي غلط در متن  ارجاع به آدرس 10.2

به ها   و هم در نمايه ،ه، هم در تعليقاتمقدمهم در االوليا  ةتذكرنمونة ارجاعات اشتباه به متن 
شده  هات فاحش و با اختالف زياد آوردهين قسمت تنها اشتباا در اما ،شود  فراواني ديده مي

  نظر شده است.  و از اشاره به موارد جزئي صرف
بيـان   القلـب  شـرح كـه در   دل نامتناهي اسـت چنـان  «آدرس  :2پاورقي  ،42صفحة  ـ

  . است 58/51آمده كه صورت درست آن شمارة  2/99شمارة » ايم   كرده
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در موارد ديگري نيز ازين االوليا  ةتذكرعطار در « ، از پايين سطر پنجم:1139صفحة  ـ
شده و نيز بندهاي   هاي داده  در آدرس». 12:31و  78:11تعبير بهره برده است ازجمله 

  است يافت نشد. » ابدال«قبل و بعد سخني از موضوع موردنظر كه 
هـا ارجـاع     بدل  در پايان تعليقات به نسخه زيراكه ازين معني...: 18:1 ،1150صفحة  ـ

بلكـه در   ،هـا نيسـت    بـدل   اي در بخش نسـخه   چنين بند و شماره اما، است داده شده
هـاي    ريختگـي  درهـم  15 هـاي بنـد    بدل    آورده شده است. در نسخه 15:1  مطاوي بند
مغشوش وارد صورت نامرتب و  هب 18و 17هاي بندهاي   بدل  داده و نسخه فراواني رخ

  شده است.  15 بند
 امـا  ،ارجاع داده شده 45:4در تعليقات به بند  به روي و ريش: 45:3 ،1164صفحة  ـ

وجـود نـدارد   االوليا  ةتذكراي در متن   ين است كه چنين بند و شمارها نكتة جالب در
 است توضيح داده شده 45:4با ارجاع به بند » به روي و ريش«نيز،  1167(در صفحة 

 اي در متن حاضر نيست).   صالً چنين شمارهكه ا

 ارجـاع داده  1/69 البلـدان  معجمدر تعليقات به  اسرائيل: تيه بني 6:12 ،1191صفحة  ـ
 است.  2/69شده كه اشتباه است و آدرس درست 

چنـين عبـارتي در آدرس    اي قـرار نگيـرد:    حكمت در معـده  5:13 ،1195صفحة  ـ
 ديده شد.  31:13بلكه با اختالف بسيار در  ،مذكور يافت نشد

 عبارت مذكور در آدرس مذكور يافت صاحب مقام محمود: 10:14 ،1208صفحة  ـ
 ديده شد.  100:14بلكه با فاصلة بسيار زياد در  ،نشد

 ديده شد.  231:14عبارت موردنظر در شمارة  يافتي يافتي: 131:14 ،1227صفحة  ـ

 :اسـت  در تعليقـات آمـده   نـور ذات...:  نخست بـر خـود   139:14 ،1222صفحة  ـ
 بدلي داده نشده است.   ها نسخه  بدل  وليكن در بخش نسخه ،»ها ديده شود  بدل  نسخه«

ـ ( اي خوردي:  پاره 12:15 ،1232صفحة  ـ )؛ آدرس درسـت  1/500 صـناف اال ةتكمل
 است.  1/501مأخذ 

 اما ،ها ديده شود  بدل  نسخه است در تعليقات گفته شده عاقبين: 4:20 ،1249صفحة  ـ
 بدلي داده نشده است.     نسخه

 چنين عبارتي در آدرس مذكور يافـت  هين ايمان عرضه كن: 60:43 ،1299صفحة  ـ
 ديده شد. » 90:43«بلكه با فاصلة زياد در بند  ،شدن
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» 228:43«اين عبارت بـا اخـتالف زيـاد در بنـد      نفار نكني: 203:43 ،1305صفحة  ـ
 ديده شد. 

هـا    بـدل   در تعليقات به نسـخه  :قدم در فنا نهند اولها كه  آن 60:50 ،1330صفحة  ـ
 بدلي داده نشده است.   درواقع نسخه اما ،ارجاع داده شده

 ... واهللا و يخـاف السـفلة مـن ال   « ترجمة اين عبارات اسـت:  18:80 ،1436صفحة  ـ
 بـرار اال مناقـب بلكـه در   ،ديـده نشـد   المختـار ؛ عبـارات مـذكور در   »1/265 المختار
 شد.   يافت

؛ ...» ،49 طبقـات سـلمي  «صوفي آن است كـه وجـد او...:    18:89 ،1456صفحة  ـ
 است.  491صفحة مأخذ اشتباه است. شمارة صحيح   شمارة

ــاد در   ناجســتن: رخصــت 3:93؛ 1466صــفحة  ـ ــا فاصــلة زي بنــد ايــن عبــارت ب
 يافت شد.  31:93  شمارة

 

 متن با مدخلِ اصلي تعليقات نداشتن مطابقت 11.2

چـه در تعليقـات    اسـتناد آن  ؛ به»زندان تو تن است« ، از پايين سطر نهم:856صفحة  ـ
  ». زندان تو تن توست«گونه بوده است:  ) آمده است عبارت بدين1464، االوليا ةتذكر(

است.  آمده» خانة شيطان«در متن كتاب  اين عبارت خانة ديو: 73:11 ،1187صفحة  ـ
خانة «اساسي  چه بر مصححيده نشد و پيدا نيست ها هم چنين ضبطي د  بدل  نسخهدر 
 بدل كرده است يا بالعكس. » خانة شيطان«را به » ديو

بلكه  ،نيست تذكرهچنين عبارتي در متن  :زارِ مؤمن  دنيا كشت 71:23 ،1256صفحة  ـ
  گرفت.    صورت مياي   . الزم بود چنين اشارهاست ها گنجانده شده  بدل  در بخش نسخه

 كـار  به» آتش از باد«، تذكرهدر متن  تيزتر گردد: آتش از آب 72:30 ،1270صفحة  ـ
چنـين   ها هـم   بدل  اده نشده است. در نسخهرفته و توضيحي هم درباب اين مغايرت د

 كار نرفته است.  ضبطي به

بـود.  » كـرم «در مـتن كتـاب،    بود: شرمبنده گناه كند و ترا  141:35 ،1277صفحة  ـ
هـا هـم     بـدل   بر چه اساسي است؟ در نسخه» شرم«توضيح نداده است ضبط  مصحح
 نرفته است. » شرم«اي به ضبط   اشاره
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آمــده است. » نامه  گنـــج«فقط  تذكرهدر متن  :نامة ابليس  گنج 4:44 ،1310صفحة  ـ
 د. يافت نش» نامة ابليس  گنج«ها هم صورت   بدل   در نسخه

» بـر يـك خشـت...   «، تذكرهدر متن  گردد:  مي بر يك جست 14:46؛ 1316صفحة  ـ
 براسـاس چـه  » بـر يـك جسـت...   «ضـبط   كه ذكر كنـد   بدون آن مصححآمده است. 

كاررفتـه در آثـار    بـه » جسـت «به توضيح عبارت و سـاير شـواهد    ،بدلي است  نسخه
 پردازد.   مي  عطار

 كار رفته به» يحتضف«تنها  تذكرهدر متن  :يحت دعويضف 17:62 ،1357صفحة  ـ
د آوردن شـو تـا معلـوم    اسـت  دهيـن عبـارت داده نشـ   ا بدلي هـم از   است. نسخه

»بـدلي اسـت يـا مـتن       براساس ضبط نسـخه » فضيحت«جاي  به» دعوي فضيحت
 افتادگي دارد؟

آمـده  » مجـاز «در مـتن،   رگ پايش: مجانكام دستش و ج 231:79 ،1429صفحة  ـ
بـدلي وارد مـتن شـده      براساس چه نسـخه » مجاز«توضيح نداده است  مصححاست، 
 ها هم چنين ضبطي ديده نشد.   بدل   در نسخه .است

 

 نبودن روش تصحيح متن دست يكاشكاالت مربوط به  12.2

 روش«بايـد از   ،اذعان كرده است مصححكه  گونه  همان ،االوليا ةتذكر در تصحيح متني چون 
هاي كهن با مراجعه به منابع پـيش از    گيري از نسخه  درعين بهره مصححبهره برد. » مولكولي

حاضـر بـه    نگارنده در مطاوي كتابِ اما ،عطار و نيز قرائن متني دست به اين مهم زده است
در  مصـحح در تصحيح مغـايرت داشـته اسـت.     مصححمواردي برخورد كه با سياق اصلي 

تا از ضبط نسخ اساس عدول  است ت نيافتهئسازد در خود جر  موارد بسياري خاطرنشان مي
شـد كـه    هـايي ديـده    نمونـه  مصححغم اشارة ر  علي اما ،و اجتهاد شخصي را وارد متن كند

آن  تـذكره نهد و تنها با استناد به منـابع عطـار در     ها را به يك سوي مي  ضبط نسخه مصحح
بر چه اساسـي در مـواردي    مصححكند. بر نگارنده معلوم نشد   ضبط را وارد متن حاضر مي

نهد و بر چه اساسـي در مـواردي ديگـر همـين ضـبط        ها را ترجيح مي  ضبط اكثريت نسخه
آيد مرز بين وفاداري به نسـخ    اين سؤال پيش مي ،كند. ازطرفي هم  اكثريت را وارد متن نمي

د جـا بـه برخـي از مـوار      اساس و استناد به قراين متني و اجتهاد شخصي چيسـت؟ در ايـن  
  رود:  برانگيز در تصحيح متن اشاره مي   سؤال
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هاي اساس   كه در تمام نسخه  بااين ،»خداست تازيانةخوف « :دوم، سطر 597صفحة  ـ
EDCBA  ةالصوفي طبقاتدر » تازيانه«جهت ذكرشدن  است تنها به» بارنامه«ضبط كلمه 
  است.  شده بر ضبط بارنامه ترجيح داده خياراال المختار من مناقبسلمي و 

عطار : «است در تعليقات آورده مصحح ...:سخّارهبپرهيز ازين  22:4 ،1165صفحة  ـ
داده كـه   هالصـفو    ةصفو  االوليا   ةيحلارجاع به  هو درادام» كلمه را سخّاره خوانده است

كه تصريح دارد خود عطار كلمه   رغم اين  علي مصحح اما ،اند  را آورده» سحاره«ضبط 
 بدل كرده است. » سحاره«متن حاضر را به  ،خوانده است» سخّاره«را 

هاي ديگـر    كه چهار نسخة اساس و نيز نسخه  بااين :ذلّقدم  113:14 ،1221صفحة  ـ
ضـبط   مصـحح  ،ضبط كرده اسـت » قدم ذلّ«دارند و تنها يك نسخه » قدم دل«ضبط 

 اقلّ را برگزيده است. 

آمـده  » هامـان «كه در نسخ اسـاس    اينبا :هامانبن  عيسيبن  علي 4:17 ،1236صفحة  ـ
در  مصـحح اسـت.   را وارد متن كـرده » ماهان«اريخي استناد متون ت به مصحح اما ،است

» مسـعود «كـه از لحـاظ تـاريخي      و غارت مهنه) بـااين  محمود 142:95موردي مشابه (
اسـت وارد  » محمـود «بندي به اسـاس، ضـبط اسـاس را كـه      دليل پاي به ،درست است

 كند.     مي  متن

ضـبط كـرده   » مرقـان «كه سه نسخة اساس   اينبا :مسرُقاننهر  27:28 ،1262صفحة  ـ
 .گزينـد  برمي است ر كتب جغرافيايي آورده شدهضبط مسرقان را كه د مصحح ،است
 كـه  بـااين  مصـحح جعفر صادق،  محمدبوآن  1:1 ،1146عنوان مثال، در صفحة  به اما

به ضبط  اند، را ابوعبداهللا ذكر كرده (ع)تمامي منابع رجالي و تاريخي كنية امام صادق 
 ،انـد    ذكر كرده محمدكه همگي كنية آن حضرت را ابو ،نسخ اساس مورداستفادة خود
 وتصرف اجتناب ورزيده است.  استناد كرده و از هرگونه دخل

» سـرّاق  سـراق/ «هاي اساس   نسخهكه در تمام   بااين :اسراف 155:28 ،1263صفحة  ـ
 امـا  ،را وارد متن كرده اسـت » اسراف« سراراال تهذيببا استناد به  مصححكار رفته،  به

دهـد نحـو جملـه و      كه توضيح مي  بااين مصحح ،بازنگشت 29:23 ،1256در صفحة 
» بازگشـت «ها،   با استناد به اكثريت نسخه ،طلبد  معناي موردنظر گوينده فعل منفي مي

 برد.   كار مي را در متن به
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دارد نســخة اســاس   ذعــان مــيكــه ا  بــااين مصــحح :ملتــزم 19:46 ،1317صــفحة  ـ
نهد و با اسـتناد    سو مي   ضبط اساس را به يك ،پذير نيست  چون توجيه ،دارد  »مستلم«

  كند.   را وارد متن مي» ملتزم« البلدان معجمبه 
نسخة اساس ما و نيز نسخة اساس  كند در  بيان مي مصحح :اول، سطر 1337صفحة  ـ

رخـاء بـه رخـاء     و تقابـل نعمـت/  قرينة مقامي  ولي به« ،است بوده» رجاء«نيكلسون 
و گفـت اصـل غلبـه    : «سـوم ، از پـايين سـطر   580درمورد صفحة  اما ،»شد تصحيح
كـه در بسـياري از منـابع موردمراجعـة عطـار ماننـد         بـااين ». شهوات اسـت  مقارنت
را تأييد » مفارقت«آمده است و بافت معنايي جمله هم ضبط » مفارقت« يسلم  طبقات

 كند مقارنت كه وجهي ندارد آورده شده است.     مي

يـا  » مخـوف «كه تمام منـابع    اينباكند   بيان مي مصحح سطر پانزدهم: ،1279صفحة  ـ
تـي در خـود نيـافتيم و همـان     ئولي چنين جر« ،دارند» مخلوقات«جاي  به» مخوفات«

 را حفـظ  ،مخلوقـات وجـود دارد، يعنـي    تـذكره هـاي    صورتي را كه در تمام نسخه
در وفـاداري بـه    مصـحح آيد با همة حساسيتي كـه    حال اين سؤال پيش مي». كرديم
 سـو   بندي بـه نسـخ را بـه يـك     ن پايچرا در موارد مشابه اي ،هاي اساس دارد  نسخه
  كند؟  نهد و اجتهاد شخصي خود را وارد متن مي مي

مـا مـتن را از   «دارد   اذعـان مـي   مصـحح كـه   بااين :همتقوت  2:92 ،1459صفحة  ـ
 كار برده است.  را به» همت«چنان در متن  هم ،»تغيير داديم “هيبت”به  “همت”

 

  گيري نتيجه .3
 .ترين آثار نثر فارسي است كه تاكنون چند بار تصحيح و چاپ شده است  از مهم االوليا ةتذكر

از بسـياري جهـات بـر     ،اسـت  انجـام داده  آن را كه دكتر شفيعي كـدكني  ،آخـرين تصحيح
را  تـذكره نسـخة كهـن    بر چهـــل  بالغين چاپ ا در مصححد. هاي پيشين برتري دار  چاپ

هـا ارجـــاع    ان بـه بسـياري از آن  مصـحح هاي قبلي ديگـر    استفاده كرده است كه در چاپ
هـاي مختلـف     و ترجمـه  تذكرهدربارة  مصححه مفصلي ك ةمقدمبر اين مهم،  اند. عالوه  نداده

نشـان از پژوهشـي    ،است گانه بيان كرده  هاي چهل  يلي نسخهتفص معرفيو  ،آن، سبك عطار
بايستي از تعليقات عالمانه و  ،ها  دارد. دركنار اين   تذكرههاي مختلف شناسايي   عميق در اليه

همه، اشكاالت  عطار ياد كرد. بااين خصوص اشاره به مأخذ سخنان مشايخ در آثار پيش از هب
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را  مصححها ارزش و سودمندي كار   هايي در تصحيح حاضر وجود دارد كه رفع آن  و كاستي
  سازد.   نمايان مي تر بيش
  متني.   متني و برون  ها و ارجاعات درون   بازنگري دقيق و اساسي در نمايه. 1
نويسـي و    ها يا سرهم  رعايت فاصله خصوص در هلزوم بازبيني ويرايشي و نگارشي، ب. 2

 هاي متن.     رفـــع افتادگي

 تر در ارتباط با روش تصحيح متن.    ارائة توضيحات دقيق. 3
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