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Abstract 

Ruh ol-Arwah fi Sharh Asma al-Mulk al-Fattah by Shahab al-Din Abu al-Qasim 

Ahmad ibn Mansour Sam'ani (487-534 AH) is the oldest independent work in Sharh 

Asma' Allah in Persian, which has had a direct impact on some literary and mystical 

works, including Kashf ol-Asrar Meybodi. The prose of this book is fluent, smooth, 

and at the same time poetic, and sometimes it has used melodic or eloquent prose to 

express mystical concepts. This book is full of literary, lexical, linguistic and 

mystical benefits .Najib Mayel Heravi first published this book based on five 

manuscripts in Elmi va Farhangi publications in 1368, which has been reprinted 

several times. Unfortunately, this correction is not without its flaws, and there are 

many bugs in it. The present paper has tried to carefully confront the printed text 

with the corrected copies and to show some of the main drawbacks of this 

correction, including inclusions, misreadings, corrections and non-observance of the 

principle of fidelity in correcting texts. The result of this research indicates that due 

to the numerous problems that have arisen in the text of the Spirit of the Souls, it is 

necessary to correct it again. 
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  الفتاح االرواح في شرح اسماء الملك روحنقدي بر تصحيح كتاب 

  *محمدمهدي معلمي
  **زاده سيدعلي قاسم

  چكيده
منصـور  بـن   الدين ابوالقاسـم احمـد   نوشتة شهاب، الفتاح الملك اسماء شرح في االرواح روح

 درترين اثر مستقل در شرح اسماءاهللا به زبان فارسي است كه  كهن ،ق) 534- 487( سمعاني
مستقيم گذاشته است. نثـر   تأثير ،ميبدي االسرار كشفازجمله  ،برخي از آثار ادبي و عرفاني

ت و گاه براي بيان مفاهيم عرفاني از نثري شاعرانه اسحال  درعينسليس، و   اين كتاب روان،
 و حكايات عرفاني ،آهنگين يا مسجع بهره برده است. اين كتاب از فوايد ادبي، لغوي، زباني

اين كتاب را براسـاس پـنج    1368هروي در سال  نجيب مايل ،بار  نخستين .برخوردار است
بار تجديدچاپ  ن چندينچاپ رساند كه تاكنو نسخة خطي در انتشارات علمي و فرهنگي به

اي در آن راه يافته  اين تصحيح خالي از ايراد نيست و اشكاالت عديده متأسفانه،شده است. 
دقـت   شده را با نسخ مورداستفادة مصحح بـه  است متن چاپ  است. جستار حاضر كوشيده

، هـا  هـا، بـدخواني   از جاافتـادگي   مقابله كند و بخشي از ايرادهاي اساسي اين تصحيح اعـم 
ايـن   ةداري در تصحيح متون را نشـان دهـد. نتيجـ    نشدن اصل امانت و رعايت ،ها تصحيف

راه يافتـه   االرواح روحسبب اشكاالت متعددي كه در مـتن   پژوهش حاكي از آن است كه به
  تصحيح مجدد آن ضروري است.

، شرح اسماءالحسني، نسخ خطي، تصحيح متـون، نقـد و بررسـي    االرواح روح ها: دواژهيكل
  كتاب.
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  مقدمه .1
  مسئلهبيان  1.1

است كـه هـدف عمـدة آن     تخصصي ، وفني ،دقيق ،تصحيح متون كهن كاري بسيار ظريف
 يـابي  دستبراي  ،است. بنابراين ،دور از عناصر الحاقي دادن روايتي اصيل از متن، به دست به

جـي،  دقـت بـازخواني شـود و ابهامـات و متشـابهات در سـطوح وا       به اين مهم بايد متن به
هـاي   و فهم متن با توضـيحات لغـوي و تـذكر نكتـه     شودتر  و نحوي كم ،صرفي ،واژگاني

). براي رسيدن به 193- 192: 1386دستوري و رفع اشكاالت محتوايي تسهيل شود (سميعي 
بـر   ،بر داشتن تمام شـروط علمـي و توانـايي در ايـن فـن      عالوه ،اين مطلوب، مصحح بايد

وسقم  حائز اهميت در تصحيح متن اين است كه صحت ةنكتچون پژوهش آگاه باشد.  چندو
شده اسـت. ايـن    هاي وابسته به متون كهن منوط به دقت و پيراستگي متون تصحيح پژوهش

درستي تصحيح نشده باشد و در آن خطاهايي صـورت گرفتـه    بدان معناست كه اگر متني به
كارهاي پژوهشي را پايين  هاي آينده را تغيير دهد و ارزش ممكن است مسير پژوهش ،باشد

ترين اركـان   مصحح متون ادبي بايد با نهايت دقت و وسواس يكي از اصلي ،بياورد. بنابراين
شرط بنيادي در تصحيح متون «چراكه  ،را مراعات كند ،داري يعني اصل امانت ،تصحيح متن

، اگرچه مصحح بايد از تصرف). «413: 1379هروي  (مايل »امانت است ةبودن به حلي متحلي
(همان). » اين تصرف درحد يك نقطه و يا يك حركت از حركات واژگان باشد، احتراز كند

هـا   هنگام استنساخ، جز در مواردي كه خطاي كاتب در آن به ،بر مصحح است كه« ،درضمن
 »هـا نپـردازد   عنوان از نسخة اساس عدول نكند و به ضبط ديگـر نسـخه   هيچ به ،محرز است

از   اعـم  ،ها ضبط ةكلي«حائز اهميت در تصحيح متون قديم اين است كه  ة). نكت431(همان: 
هـاي غلـط و    نقطـه و بانقطـه   چاپي منتقل شود. حتي كلمات بي ةبايد به نسخ ،غلط و درست

 ).207: 1384(صادقي  »در پايين صفحات متن يك چاپ انتقادي نقل شود جا نيز بايد عيناً هناب
هروي  نجيب مايل ةهاي مورداستفاد دقيق نسخه ةبرآنيم تا با مقابل ،به اين مقدمه باتوجه ،اكنون

  اين كتاب بپردازيم. ةشد به نقد و بررسي متن تصحيح االرواح روحدر تصحيح 
  

  پيشينة پژوهش 2.1
بـه   االرواح روحپژوه با انتشار دو مقاله و معرفي هفت نسخه از  بار محمدتقي دانش نخستين

، شـريف  مثنـوي  شـرح فر در  الزمان فروزان بديع ،سپس .ه استاهميت اين كتاب اشاره كرد
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نجيـب   ،اهميت اين كتاب را يادآور شده اسـت. سـرانجام   ،917تا  915جلد سوم صفحات 
ايـن كتـاب را براسـاس پـنج نسـخة خطـي در        1368بار در سال  هروي براي نخستين مايل

ر تجديـدچاپ شـده اسـت.    با چاپ رساند كه تا امروز چندين انتشارات علمي و فرهنگي به
و شرح اسماي  ،ها نثر، داستان  سبك ةارشد و دكترا دربار كارشناسي ةنام تاكنون تعدادي پايان

اين كتاب و فوايد ادبـي و   به راجعالهي در اين كتاب نوشته شده است. مقاالت متعددي نيز 
ايـن كتـاب    هـا بـه نقـد و بررسـي تصـحيح      يك از آن اما هيچ ،يافته است انتشاربالغي آن 
حاضر نخستين پژوهشي است كه به بررسي چگونگي تصحيح اين اثر و  ةاند و مقال نپرداخته

  بيان ايرادات آن پرداخته است.
  

  روش پژوهش 3.1
شـدة   يعنـي درابتـدا مـتن تصـحيح     تحليلي است؛  ـ   پژوهش حاضر براساس روش توصيفي

هاي مورداستفادة مصحح مقابله كرده و بعـد از سـنجش و ارزيـابي     را با نسخه االرواح روح
در مواردي كـه   چنين، همايم.  موارد انحراف مصحح را از متن اصلي يادآور شده ،ها اختالف

پـس از   ،كاتبان نسخ دچار اشتباه شده بودند و متن را دچار تصحيف و تحريف كرده بودند
  ايم. دست داده و شواهدي از متون مختلف صورت صحيح را بهوتحليل، با ذكر دليل  تجزيه

  
  بحث اصلي .2

منصور سمعاني، يكي بن  الدين احمد تأليف شهاب، الفتاح االرواح في شرح اسماء الملك روح
همـت مصـحح    بـار بـه   كارهاي كهن ادبيات عرفاني فارسي است كـه بـراي نخسـتين    از شاه

در انتشارات علمي و فرهنگي عرضه شد. مصحح  1368هروي، در سال  آشنا، نجيب مايل نام
  هاي زير تصحيح كرده است: اين اثر را براساس نسخه

  اهللا مرعشي نجفي:  ة عمومي آيتخان كتاب. نسخة 1
 ، مصحح پس از سنجش اين نسخه با سـاير نسـخ  ندارداگرچه اين نسخه تاريخ كتابت 

هـايي كـه    الخط و نشـانه  چگونگي رسمها و عبارات و  لحاظ ضبط درست و واضح واژه به«
ـ خـاطر وجـود عال   جهت تمايز حروف مشابه از سوي كاتب رعايـت شـده و نيـز بـه     به م ئ

اين نسـخه را   ،نه) : نودو1389(سمعاني  »نويسي درميان كاتبان پيش از هفتصد هجري نسخه
داده ترين نسخة اين كتاب دانسته و آن را نسخة اساس چاپ خود قرار  ترين و درست كهن
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شده در آن، معتقد است  هاي رعايت گذاري به شيوة كتابت و نشانه باتوجه ،هروي است. مايل
 ،نويسان اواخر سدة ششم يا اوايل سدة هفتم هجري بـوده و  گويا كاتب نسخه از نسخه«كه 

(همان). مصحح اختالف اين  »نويسي و بدنويسي نشده است جز در چند مورد، دچار اشتباه
  مشخص كرده است.» مر«تن چاپي با عالمت اختصاري نسخه را با م

  ة مركزي آستان قدس رضوي:خان كتاب. نسخة 2
شـمارة خصوصـي    اسـت كـه بـه    االرواح روحنسخة مزبور دومين نسخة كامل و معتبـر  

داري  ة مركزي آستان قدس رضوي نگـه خان كتاب) در 3152ادعيه) و شمارة عمومي (  165(
استنساخ شـده اسـت. مصـحح ايـن نسـخه را يكـي از        ق740شود. اين نسخه در سال  مي

دانسته و احتمال داده است كه كاتب آن از دانايان و  االرواح روحمعتبرترين نسخ موجود از 
دو). اختالفات  (همان: صدو يقين از خانقاهيان سدة هشتم و نهم بوده باشد به قريباحتمال  به

   ها مشخص شده است. اختالف نسخهدر بخش » آ«شده با رمز  اين نسخه با متن چاپ
  . نسخة موزة كابل:3

االول  در جمـادي  و است االرواح روحجملة نسخ كامل  بودن از بر كهن اين نسخه عالوه
بـن   احمـد بـن   محمـد بـن   حسـن بـن   احمـد بن  دست طيب (طبيب يا حبيب) بهق 718سال 
دربـارة ايـن نسـخه    عطااهللا در خطة ناگور هندوستان استنساخ شده است. مصحح بن  محمد

گـذاري عبـارات عربـي و     لحـاظ اعـراب   الخط و نيز به اين نسخه از نظر رسم«نوشته است: 
ـ  كتـاب هاي فارسي بسيار شبيه به نسـخة   اي از واژه نمودن پاره مشكول ة آقـاي مرعشـي   خان

مشـخص  » كـب «يازده). اختالفات اين نسخه با متن چـاپي بـا رمـز     (همان: صدو» نمايد مي
  است.  شده

  ة توبينگن:خان كتاب. نسخة 4
 735شنبه چهارم شعبان  نسخة موردنظر به خط نسخ كهن متمايل به شكسته در روز پنج

بـارز و   هـاي  تفاوت االرواح روحهاي اصيل و معتبر  نوشته كتابت شده است و با ديگر دست
  ست.»تو«ها  فاحش دارد. عالمت اين نسخه در بخش اختالف نسخه

  مجلس شوراي اسالمي:ة خان كتاب. نسخة 5
بـا   ،ي بسيار خوش كتابت شـده اسـت  قلم نسخِ جلّ بهق 856كه در سال  ،اين نسخه

شود. مصـحح دربـارة    داري مي ة مجلس شوراي اسالمي نگهخان كتاب) در 2739شمارة (
الخط بسيار شـبيه   شناسي و قراين مربوط به رسم اين نسخه از نظر نسخه«آن گفته است: 
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ة آستان قدس رضوي است و احتمال دارد كه از روي همـان نسـخه   خان كتاببه نسخة 
هـا   (همان: صدوپانزده). رمز اين نسخه در بخـش اخـتالف نسـخه    »استنساخ شده باشد

  است.» مج«
  
  االرواح روحچگونگي تصحيح متن  1.2
  نوشته است:  االرواح روحهروي در چگونگي تصحيح  مايل

هاى  طور نسبى اساس قرار دادم و نسخه به... رااهللا نجفى مرعشى  خانة آيت نسخة كتاب
جاى كـه نسـخة    سنگ آن نسخه ديدم و جاى خانة رضوى را نيز هم موزة كابل و كتاب

 ،نمود تر مى تر و درست هاى كابل و رضوى دقيق اساس افتادگى داشت و يا ضبط نسخه
هـا   سـخه ها را به متن بردم و ضبط نسخة اساس را در بخش اختالف ن ضبط اين نسخه

هاى توبينگن و  به اعتبار نسخه باتوجه ،قرار دادم. هم در چند مورد معدود همين شيوه را
  (همان: صدوهفده). مرعى دانستم ،مجلس

ــور  ــيوة تصــحيح  اومنظ ــاب    االرواح روحاز ش ــه آن را در كت ــابين اســت ك ــيوة بين ش
  است:   چنين توصيف كرده  هاي خطي  نسخه پردازي و تصحيح انتقادي نسخه

 ؛بلكه اساس نسبي ،ولي نه اساس مطلق ،دهيم تر و معتبرتر را اساس قرار  نسخة مضبوط
هاي ديگر راجـح، بـا ذكـر     نمود و ضبط يعني هرجا كه ضبط نسخة اساس مرجوح مي

الرجحـان   مسـلم هـاي ديگـر را    به مؤيداتي كه ضـبط نسـخه   دليلِ ترجيح، و نيز باتوجه
دارد، ضبط مغلوط نسخة اساس را از متن بيرون كنيم و جاي آن را با ضـبط معتبـر    مي

سـو   اين شيوة نقد و تصحيح متون، هرچند كـه ازيـك  ... هاي ديگر كمال بخشيم نسخه
هاي ناشي از  ناهمواري ،هاي تصحيح برمبناي نسخة اساس را دارد و ازديگرسو دشواري

اي اسـت مطلـوب و    هاي فارسي شـيوه  يكن در تصحيح نگارشتصحيح التقاطي را، ول
قيـاس بـا آثـاري كـه      بـه  ،اند زيرا آثاري كه به اين شيوه تصحيح شده ،مقبول و مجرّب

 نمايند تر و استوارتر مي پخته ،اند بناي نسخة اساس تصحيح شدهمشيوة التقاطي و يا بر به
  ).438- 437: 1379هروي  (مايل

چه خود دربارة ايـن   درمقام عمل، از پس آن ،هروي ه آيا مايلجاست ك اكنون سؤال اين
تمـام شـرايط شـيوة     االرواح روحآيا در تصـحيح  ؟ شيوة تصحيح گفته برآمده است يا خير

بـه  هاي خطي  پردازي و تصحيح انتقادي نسخه نسخهكه مصحح در كتاب  ،تصحيح بينابين
گويي به سؤاالت يادشـده و   رعايت شده است يا خير؟ براي پاسخ ،ها اشاره كرده است آن
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گشـا   بـازخواني خطاهـاي موجـود در مـتن ره     االرواح روحضرورت تصحيح دوبارة مـتن  
  خواهد بود:

  
  گرفتن نسخة اساس ناديده 2.2
تعريف  “اللّه” بارا  “هو”او بود، و در ميان عوام تا  “هو”معنى  بدان كه: «متن چاپي ـ

ضـبط مـتن براسـاس     .)2: 1389(سـمعاني   »نگـردد بر مراد گوينـده واقـف   ، نكردى
مرعشي نجفي اين جمله بـدين صـورت    ةخان كتابكابل است. در نسخة خطي   نسخة

  آمده است:
، بر نكنىتعريف  “اللّه” بهرا » هو«او بود، و در ميان عوام تا  “هو”معنى « نسخة اساس:

هـا   ). مصحح كتاب در بخش اختالف نسـخه 1bتا:  (سمعاني بي »نگردندمراد گوينده واقف 
بوده است. شايان ذكر است كه نسخة آسـتان  » به اهللا«كه در نسخة مجلس  است شدهمتذكر 

توجـه بـوده اسـت.     ) كـه مصـحح بـه آن بـي    1bق:  840است (سمعاني » به اهللا«قدس نيز 
» آ، مج: تعريف نكنـي... واقـف نگردنـد   «چنين ذكر كرده است:  اختالف بعدي را  ،چنين هم

و  ،كه ضبط سه نسخة اسـاس (مرعشـي)، آسـتان قـدس     اين  به باتوجه .)3: 1389 (سمعاني
هيچ معلوم نيست كه چرا مصحح كتاب ضبط نسـخة   ،مجلس ضبطي واحد و معنادار است

يد اضافه كرد كه نسخة توبينگن ايـن قسـمت از   ها ترجيح داده است. با خطي كابل را بر آن
  .متن را ندارد

آمد، گفـت: از   پيش، درويشى  رفت اند كه آن عزيزى در راهى مى آورده« متن چاپي: ـ
  ).2: همان» (آيى؟ كجا مى

هـروي در بخـش    مايـل  .)1bتا:  آمده است (سمعاني بي پيششدر نسخه نجفي مرعشي 
در نسخة آستان قدس و مجلس پيشش بـوده اسـت.   ها يادآور شده است كه  اختالف نسخه

معلوم نيست چرا مصحح از آوردن ضبط نسخة اساس در متن عدول كرده و ضـبط نسـخة   
كه بسياري از اختالف  ذكر اين نكته الزم استكابل را بر سه نسخة ديگر ترجيح داده است. 

در  است؛ مثالً» عنديمن «تعبيري  ها مطابقت ندارد و به ها در اين بخش با متن نسخه نسخه
اسـت و  » آمـد  در راهـي مـي  «و مجلـس   ،هاي كابل، آستان قدس عبارت فوق، ضبط نسخه

هـاي   ذكر كرده و بـه اخـتالف نسـخه   » آيد مي«اشتباه  مصحح ضبط نسخة آستان قدس را به
  كابل و مجلس با متن اشاره نكرده است.
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، گشـت   ، طاقتش طـاق را بر باد داددست غوغاى عشق خرمن صبرش « متن چاپي: ـ
خويش قصود م تاآن درويش همت دربست  گه آنماه اصطبارش در محاق شد، پس 

  .)3- 2: 1389(سمعاني  »پيش برگرفت از
، ماه شد  ، طاقتش طاقبه باد برداددست] غوغاى عشق خرمن صبرش «[نسخة اساس: 

 را از خـويش آن درويش همت دربست تا مقصود  گاه آناصطبارش در محاق [شد]، پس 
  .)1bتا:  (سمعاني بي» پيش برگرفت

سبب پـارگي نسـخة اسـاس ايـن      زيرا به ،ها نقل شد كلمات داخل قالب از ساير نسخه
  كلمات از متن ساقط شده است. 

» به باد داد» «بر باد داد«جاي  ها آمده است كه در نسخة مرعشي به در اختالف نسخه
بايد به اين نكته نيـز توجـه   است. » به باد برداد«كه در نسخة مرعشي  آن ، حالآمده است

 هـاي خطـي نيسـت و بـا هركـدام      كـدام از نسـخه   شده مطابق با هـيچ  كرد كه متن چاپ
آمـده  » همـت داشـت  » «همت دربسـت «جاي  در نسخة كابل به ،مثالً .دارد هايي اختالف

مقصـود خـويش از پـيش    تـا  «جـاي   هاي مجلس و آستان قدس نيز بـه  است. در نسخه
ها اشـاره   آمده است و مصحح به اين اختالف» تا مقصود را از پيش برگرفت» «برگرفت

  نكرده است.
درستي بيان نشـده   ها به كه در مقالة حاضر بارها تأكيد كرديم كه اختالف نسخه دليل اين
هـا گـاهي اوقـات     بـدل  ترين نسخه ارزش بي« ،گران اعتقاد برخي از پژوهش به ،اين است كه

بـراي آگـاهي   (» كند كه تصور آن نيز بـراي مصـححان دشـوار اسـت     مشكالتي را حل مي
  ).207: 1384بنگريد به صادقي  ،تر بيش
دلت را قبله  اند: اول كارى كه بر تو حمله آورد، بنگر تا و هم ايشان گفته« متن چاپي: ـ

معبود  صدمت كارلة دل تُست در اول صولت و چه قب چيست؟ خلق است يا حقّ. آن
  .)3: 1389(سمعاني  »تُست، زيرا كه مقصود و مشهود تست

دلت  و هم گفتة ايشان است كه چون كارى بر تو حمله آرد، بنگر كه« نسخة اساس:
 صدمت آن كـار چه قبلة دل تُست در اول صولت و  را قبله چيست؟ خلق است يا حقّ. آن

در سـه نسـخة آسـتان     .)1bتـا:   (سمعاني بـي  » زيرا كه مقصود و مشهود تست معبود تُست،
طـور بـه    هآمده است و معلوم نيست اين اختالف چ» حمله آرد«و مجلس نيز  ،قدس، كابل

  متن راه پيدا كرده است. 
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ـ بـا او    اند دل و دروانِاى است كه زفان و لب را ـ كه وكيل   اما هو كلمه« متن چاپي: ـ
» از ميـانِ جـان و قعـر دل و صـميم سـينه برآيـد      برنيايـد،    كار نيست، از سـرِ زفـان  

  .)3: 1389  (سمعاني
اند ـ با   دل (؟) و دلراناى است كه زبان و لب را ـ كه وكيل   اما هو كلمه«اساس:  ةنسخ

دل مترقـي  از ميانِ جان و صميم سينه برآيد و از قعـر  برنيايد،   او كار نيست، از سرِ زبان
مج، آ: زفان «آمده است كه  14ها شمارة  ). در بخش اختالف نسخه2aتا:  (سمعاني بي» گردد

شـده، يعنـي    كه ضبط هر دو نسخة مذكور مطابق متن چاپ درحالي ،)3: 1389(سمعاني  »را
نيـز آمـده    15 ةشمار). در 2aق:  856؛ سمعاني 2aق:  840است (سمعاني  ،»زفان و لب را«

» انـد  وكيـل دران دل «كـه در آن دو نسـخه    انـد)، درحـالي   كب: وكيل و در آن دلآ، «است: 
  است.  آمده
  متن چاپي: ـ

نَفَس پاك، از نَفْس پاك، از دل پاك، از سرِّ پاك، از  بهگردد  مترقىبايد كه از قعر دل  هو
رّان، چـون بـرقِ     ،كنددرگاه پاك  قصد كرده پاكضمير پاك، از باطن  گذران و روان و بـ

ــف، نــه چيــزى   ــهخــاطف و ريــح عاص ــه چيــزى درآويختــه  ب ــه، نــه او ب   او درآويخت
  ). 3: 1389  ي(سمعان

به نَفَس پاك، از نَفْس پاك، از دل پاك، از سرِّ  برآيدهو بايد كه از قعر دل نسخة اساس: 
ران و روان و برّان، چون بـرقِ  ، گذكردهدرگاه پاك  قصد پاكپاك، از ضمير پاك، از باطن 

تـا:   (سمعاني بي » او درآويخته، نه او به چيزى درآويخته باخاطف و ريح عاصف، نه چيزى 
2a(. ها وجود دارد كه از نگاه مصحح افتاده است. هايي هم بين نسخه مختصر اختالف  

نْ لَـه   به نزديك اهل تحصيل و ارباب تحقيق آن است كه “ اهللا”معنى« متن چاپي: ـ مـ
ت   . اللّه االختراعااللهية و االلهيةُ هى القُدرةُ علَى  ت او راست، و الهيـآن است كه الهي

  ).4: 1389(سمعاني » قدرت بر آفريدن است و پديدآوردن
مـنْ لَـه   به نزديك اهل تحصيل و ارباب تحقيق آن است كـه  “ اهللا”معنى« نسخة اساس:
ىةُ هااللهي ة ولَى  االلهيت   . الهو االبداع  االختراعالقُدرةُ ع ت او راست، و الهيـآن است كه الهي

  ). 2aتا:  (سمعاني بي» قدرت بر آفريدن است و پديدآوردن
جاكه هيچ عالمتـي قبـل يـا     ازآن ،»آ: و االبداع«آمده است  1ها شمارة  در اختالف نسخه

آستان قدس اين كلمه را اضافه دارد يـا ايـن كلمـه      بعد از آن نيامده، معلوم نيست آيا نسخة
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شـود كـه اساسـاً     آمده است. با بررسي نسخة آستان قدس مشخص مي» و االختراع«جاي  به
ه ايـن  اي كـ  ) و تنها نسخه2aق:  840اي در عبارت عربي وجود ندارد (سمعاني  چنين كلمه

كه آن را در متن بياورد  آن  جاي به ،كلمه در آن وجود دارد نسخة اساس بوده است و مصحح
اي ديگر نسـبت داده   اشتباه آن را به نسخه به ،و نبود اين كلمه را در ساير نسخ گزارش دهد

 آمده است.» اله» «اهللا«جاي  اساس به ةچون نسخ در نسخة مجلس نيز هم ،است. درضمن

ثْالن و در حكمـت   سـان  يـك عرش رفيع بـا ذرة حقيـر در قـدرت    « :متن چاپي ـ مـ «
  .)4: 1389(سمعاني 

» و سيان مثْالنو در حكمت  سان يكعرش رفيع با ذرة حقير در قدرت « نسخة اساس:
  ).2aتا:  (سمعاني بي

ان جمع سيبـر   .»)سـي «: ذيـل مـدخل   1377 نامه لغت( است ،معني مثل و مانند به ،سي
نويسـي   توانـد در فرهنـگ   قدر مي هكسي پوشيده نيست كه دقت در ضبط چنين واژگاني چ

ـ     ،مفيد باشد. نيز ليف اثـر  أبايد به اين نكته توجه داشت كه هرچه كتابـت نسـخه از زمـان ت
تر اسـت و ممكـن اسـت بسـياري از      وتصرف كاتبان در آن بيش احتمال دخل ،دورتر باشد

   حذف يا ساده كرده باشند. واژگان كهنه يا ناآشنا را
اعـادت  تقاضاى وحـدانيت،   تقاضاى قدرت، اعدام ميانه به ايجاد اول به« متن چاپي: ـ

  .)4: 1389سمعاني ( »تقاضاى حكمت به
تقاضـاى   ايجاد اول به تقاضاى قدرت، اعدام ميانه بـه «ضبط نسخة مرعشي چنين است: 

  .)2a: تا (سمعاني بي» تقاضاى حكمت اعادت آخر بهوحدانيت، 
ذّبتَنى    ـ  روحهقدس اهللا ـ   سقطىجا گفت سرِى  و از اين« متن چاپي: ـ ا عـ مـهاللّهم م :

ء فَال تُعذّبنى بذُلّ الحجابِ. بار خدايا به هرچه خواهى عذاب كن، اما به حجاب  بِشَى
 . ندارم طاقت عذاب حجابعذاب مكن كه من 

مكش ديگـر تـو دانـى   به هجرانم    شى زنـده گـردم  ْكبه هرچيزى كه ب«  
  .)5: 1389(سمعاني 

ذّبتَنى    ـ   عليهرحمة اهللاجا گفت سرِى سقطى ـ   و از اين« نسخة اساس: ا عـ مـهاللّهم م :
ء فَال تُعذّبنى بذُلّ الحجابِ. بار خدايا به هرچه خواهى عذاب كن، اما به حجاب عذاب  بِشَى

  . ندارم عذاب حجابها دارم اما طاقت  عذاب ةهمطاقت مكن كه من 
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  »جفا مكن كه مرا طاقت جفاي تو نيسـت     جاي تو نيست بهكس  هيچكه مرا  حق آنبه 
  .)2bتا:  (سمعاني بي

در نسخة اساس وجود  است، شده آمده ها، بيتي كه در متن چاپ نسخه  بر اختالف عالوه
قـدس نيـز آمـده     جاي آن بيت فوق آمده است. اين بيت در حاشية نسخة آستان ندارد و به
اشعار حاشية  به راجعبرخالف وعدة خود در مقدمه  ،) و مصحح كتاب3aق:  840(سمعاني 

ازاين به آن اشاره خواهد شد)، در قسمت اختالف نسخ به ايـن   (كه پس نسخة آستان قدس
  نكرده است.  اي اشاره بيت
ة   وصالكه اگر او خيمة حقيقت بدانيد  هب« متن چاپي: ـ دوزخ فرسـتد   قُـرب بـه  و قُبـ

اند آتش دوزخ  گشته مستانهزار دستان جذبات غيبى  كه بر آواز ازلدوستانِ بوستانِ 
  .)6: 1389(سمعاني  »را توتياى ديدة خود سازند

 قُرب خـود بـه  و قُبة  وصلكه اگر او خيمة  قطع و تحقيق بدان پس به« نسخة اساس:
اند آتش  گشته مستلذدستانِ جذبات غيبى كه بر آواز هزار ازليدوزخ فرستد دوستانِ بوستانِ 

  ).2bتا:  (سمعاني بي »دوزخ را توتياى ديدة خود سازند
  متن چاپي: ـ

 از تيغـى  وى دست در نشسته، هيبت مركبِ بر  كه قهر نفى از است اى شحنه الهال  اين
انى، غيرتالّ اللّـه در     هركجا تا ربغيرى است به تيغِ غيرت سرش برگيرد تـا سـلطان ا

 خـطّ  بـر  سـر  كهتا هر دهد در فرمان جوارحچهار بالشِ ملك دل بنشيند و بر چاكران 
سر از  هركه و كشند، او راز كسوت بر اعزاز طرازِ بندد، ميان بر انقياد كمر و نهد فرمان

 گردنش از رد و طرد و لعن قالدة و كشند رخسارشربقة عبوديت بتابد، داغِ خَسار بر 
  .)7: 1389 ي(سمعان درآويزد

  نسخة اساس:
 از تيغـى  وى دست در نشسته، هيبت مركبِ بر  كه قهر نفى از است اى شحنه لهاال  اين

انى، غيرتالّ اللّـه در     هركجا تا ربغيرى است به تيغِ غيرت سرش برگيرد تـا سـلطان ا
 هركهتا  براند فرمان خود اعضاي و جوارحچهار بالشِ ملك دل بنشيند و بر چاكران 

سر بر خط فرمان نهد و كمر انقياد بر ميان بندد، طرازِ اعزاز بر كسوت راز او كشـند، و  
 بـر  رد و طـرد  كاله و كشند او رخسارر بر سر از ربقة عبوديت بتابد، داغِ خَسا كههر

  .)3a: تا يب ي(سمعان افكنند گردنش بر غلّ غُلِّ و لعن قالدة و نهند سرش
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خواهـد آمـدن، از   سـلطان بـه آن منـزل فـرو     هر منزلى كه  جوامرداى « متن چاپي: ـ
و چهـار   خاشاك دور كنـد  و خسمنزل بروبد و شرط بود كه فرّاشى بيايد و آن   پيش

ود و منـزل     در رسـد بالشِ سلطان بنهد تا چـون سـلطان    بپرداختـه ، كـار سـاخته بـ« 
  .)7: 1389  (سمعاني

ود  سلطاني فروهر منزلى كه  مرد جواناى « نسخة اساس: خواهد آمدن، از پيش شرط بـ
و چهاربالشِ سـلطان بنهـد تـا چـون      منزل را بروبد و خاشاك بيندازدكه فرّاشى بيايد و آن 

  .)3aتا:  (سمعاني بي »پرداخته، كار ساخته بود و منزل بيايدسلطان 
  متن چاپي: ـ

 كلمـة از  بودىگل  و  حالت خاك نقصان و قصور و غيبت! اگر نه غفلت و جوامرد اى
 نصيب به جز ـ  اهللاالّ منْ شاء  ـ  آدمىولكن  ، بازنياوردىها را به حديث رحمت  اللّه دل
نـه پيونـد جـاللِ بـر كمـالِ حـق        ،بـود  تـو  طلـبِ  پيونـد  رحمت حديث. نجنبد خود

  .)11: 1389  ي(سمعان

   نسخة اساس:
اللّه  كلمةو اال از  بودىو گل   حالت خاك نقصان و غيبت! اگر نه غفلت و مرد جوان اى
 نداشـت  اهللا بـار  كشش طاقت مرد چون ولكن ، بازنياوردىها را به حديث رحمت  دل
ـ در مـرد  تـا  گـردد  ختـه يآم تـو  حـظّ  با او حق تا گفت رحمت ثيحد ـ گر ني  واال زدي
ـ  كرد، يچه م انيمرحمت در  ثيبود حد يو جالل اله يحق خداوند كه جا ازآن  كنيول
 بـود  تو طلبِ پيوند رحمت حديث. نجنبد خود نصيب به جز ـ  اهللاالّ منْ شاء  ـ  آدمى

  .)4a-3b: تا يب ي(سمعان حق كمالِ بر جاللِ پيوند نه
خرترين نسـخه،  أتوجه به نسخة اساس، اين بخش از متن را براسـاس متـ   بدون ،مصحح

اسـت،   ق 856ة مجلس شوراي اسالمي كـه تـاريخ كتابـت آن    خان كتاب 2739يعني نسخة 
وليكن چـون  «ها بدون هيچ عالمتي عبـارت   كه در قسمت اختالف نسخه عجيب آن .آورده

تا حق او با حـظّ تـو آميختـه     نگفتمرد طاقت كشش بار اهللا نداشت حديث رحمت 
جاكه حق خداوندي و جـالل الهـي بـود حـديث      گردد تا مرد درين گريزد و اال ازآن

شود كه اين جمله در نسخة  است و خواننده متوجه نمي را آورده » كردرحمت در ميان چه 
بعـد از مقايسـة مـتن     ،حـال  جاي جملة قبلي آمده است. بااين آستان قدس اضافه بوده يا به

چراكه در نسخة آستان قدس  ،شويم ها باهم مي متوجه اختالف آن ،بدل با نسخة خطي نسخه
  .آمده است» كرد مي» «كرد«جاي  و به» بگفت» «نگفت«جاي  به
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وهر ص بلندهمت كه با درياى محيط ستد و داد كرد و در معاوضه گاغو« متن چاپي: ـ
  .)14: 1389(سمعاني » دست آورد، به دود چراغ مختصر كى تن در دهد افروز به شب

درياى محيط به جان ستد و داد كند تا گـوهر  اص بلندهمت كه با وغ« نسخة اساس:
» كـى تـن در دهـد    رنـگ مختصـر   دست آورد، به شَـبه شـب   افروز در معاوضه به شب

اي بـه ايـن    جا و تمام موارد پيشين مصحح اشاره اينشود در  ور ميآياد .)4bتا:  بي  (سمعاني
  ها نكرده است. اختالف

  متن چاپي: ـ

از برج ازليت تابـد، بـر    ابد تاآفتابى است كه آن را آفتاب عنايت گويند كه  درويش اى
و  نبود عشق سيناى طور و. گشت سنابها و معدن  سينة هر كه برافتاد منبع بهاء و در بى

ترانـى   لن جواب معانى نازنينارنى زد و از معشوق   نعرة قرارى بى ميقات دروار  موسى
 و فرورفـت  فقر آباد عدم در و ببرد دكّا دكّاشورانگيز  زن راهباش  شنيد، و كوه نفس خاك

 .بنماند نشان و نام او از

 عيبم مكن كه در سر سـوداى يـار دارم     سرمست اگر ز سودا برهم زنم جهـانى 
  دانِ هسـتى بـر دل غبـار دارم    كز خـاك     در وجود مـن ده سيالب هستى را، سر 

ــا   » مجروح لَن تَرانى چون خود هزار دارم    موســى و طــور عشــقم در وادى تمن
  .)15- 14: 1389 ي(سمعان

  نسخة اساس: 
ت    تابـد  چونآفتابى است كه آن را آفتاب عنايت گويند كه  مرد جوان اى از بـرج ازليـ

 عشـق  سـيناي  طـور  و سـنا بها و معـدن   برافتاد منبع بهاء و در بى هركهتابد، بر سينة 
ترانـى شـنيد، و    لن جواب نازنينارنى زد و از معشوق   نعرة وي بر وار موسىو  .گشت

  .)5a: تا يب ي(سمعان ببود دكّا دكّاشورانگيز  زن راهباش  كوه نفس خاك

مجلـس شـوراي    2739كنـد كـه نسـخة     مصحح اشاره مـي  ،ها در بخش اختالف نسخه
بـه ايـن نكتـه، مطمـئن      باتوجه ،را ندارد. خوانندة كتاب» هزار دارم... آباد و در عدم«اسالمي 

كه سـه بيـت    اين  به ها آمده است و باتوجه شود كه عبارت و ابيات مذكور در ساير نسخه مي
 دربـارة بنابراين  )،776: 1385ت (سعدي اس ،فوق از شاعر بلندآوازة ايراني، سعدي شيرازي

تـرين نسـخة    تـرين و درسـت   مصحح آن را كهـن  ، زيراافتد به شبهه مينسخة اساس كتاب 
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گويـا كاتـب نسـخه از    «كـه   اسـت  بـاور و بـر ايـن     شـده معرفـي كـرده    موجود و شناخته
. نـه)  و نـود : 1389(سمعاني  »نويسان اواخر سدة ششم يا اوايل سدة هفتم هجري بوده نسخه
اي در اواخـر   شود كه مگر ممكن اسـت نسـخه   مطرح مي خوانندهاين سؤال براي  رو، ازاين

در آن آمده  است قرن ششم هجري كتابت شود و شعر شاعري كه در سدة هفتم متولد شده
ة مرعشي نجفي نيامده است خان كتاباين درحالي است كه اساساً اين ابيات در نسخة باشد! 

اي كه آن را نسخة اسـاس چـاپ خـود     را با نسخه االرواح روحو مصحح اين بخش از متن 
توان  ميتر نسخة آستان قدس رضوي  اند. با بررسي دقيق مقابله هم نكرده  است معرفي كرده

وي در هـر  بلكه تنها در حاشية آن نسخه آمده است. مايـل  ،دريافت كه اين ابيات نه در متن
معرفي نسخة آستان قدس رضوي دربارة اشعار و حواشي بسيار زياد ايـن نسـخه مبسـوط    

خـود چنـين    حسخن گفته و روش خود را در آوردن يا نياوردن آن ابيـات در مـتن مصـح   
  توصيف كرده است: 

ها آمده است،  باري، اندكي از ابيات مندرج در حواشي نسخة آستانه در متن ديگر نسخه
چون كاتب خـود شـاعري توانـا     ،هاي ديگر نبود ي از ابيات مذكور در نسخها ولي پاره

داري،  به مسئوليت امانـت  باتوجه ،احتماالً اين ابيات را از بر داشته و هنگام كتابت ،بوده
ها را در متن وارد نكرده و در هامش نويسانيده است. نيز محتمل است كـه پـس از    آن

اي  چون پارههرحال،  يات را در حاشيه افزوده باشد. بهاين اب ،كتابت متن، حين بازخواني
ها را در متن  يك از نسخ ديگر نبود آن از ابيات مضبوط در هوامش نسخة آستانه در هيچ

گونـه ابيـات در    و فهرسـتي نيـز از ايـن    ام ام و در قسمت اختالف نسخ آورده راه نداده
  .پنج) : صدومانه( كار آيد ام، باشد كه محققان را به ها داده فهرست

جو و تأمل بـر ابيـات مـتن    و كه در جست اينرب بينيم كه عالوه وضوح مي جا به در اين
كـه خـود    هـم  ، بر روشـي  نداشتهو حواشي نسخة آستان قدس دقت كافي  االرواح روح

بايد به اين نكتـه اشـاره كـرد كـه مصـحح       ،چنين هم. است  نبودهبند  پاي  كردهتوصيف 
همـة ابيـات مضـبوط در قسـمت اخـتالف       ،برخالف سخن خـود ، االرواح روحمحترم 
ها را در بخش اختالف نسـخ آورده اسـت. بـراي     بلكه تعدادي از آن ،ها را نياورده نسخ

كـه در   شـود  ذكـر مـي   تنها ابياتي »مشت نمونة خروار«دادن  پرهيز از اطالة كالم و نشان
توجه  ها بي كلي به آن ي بههرو دوسه برگ نخستين نسخة آستان قدس وجود دارد و مايل

هـا نيـز    نيـاورده اسـت و از بـدخواني   » ها بدل هاي نسخه فهرست نوادر ضبط«بوده و در 
  شود: نظر مي صرف
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 نكوســت دور از دوســتي جهــان خلــق بــا   دوسـت  گيـري  كـم  زمانـه  ايـن  در كه بِه  آن
 اوسـت  دشـمنت  كنـي  بـاز  خـرد  چشم تا   اوسـت  بـر  تكيـه  و محبت را تو كه كس آن

  .)1b: ق 840 ي(سمعان

ــان اقــرار   ســود چــه طامــات و نكتــه خــدا راه در ــا زب ــر دل ب  ســود چــه الت پ
 سود چه خرابات به دل حرم، به جسمت   پيمـودي  سـر  بـه  كعبـه  رهـي  كـه  گيرم

  .)3a(همان: 

 اندكي است فراق جنب در جمله   يكـي  دانـد  همـي كـان   يعذاب هر
  .(همان)

آن سر و روى او را رسـد   بهگفت: اى پرستار آن آيينه فراروى او دار تا : «متن چاپي ـ
  .)18: 1389(سمعاني  »تمنّاى وصال ماش بود؟ [و]كند  بازى ما عشقكه با 

آن سر و روى او را رسـد   باگفت: اى پرستار آن آيينه فراروى او دار تا « نسخة اساس:
  ). 5bتا:  (سمعاني بي »تمنّاى وصال ماش بود؟ تاكند  بازى دعوي عشقما كه با 

آمده است كه نسخة مرعشـي   16ها شمارة  عجيب آن است كه در بخش اختالف نسخه
  را ندارد.» تمناي وصال ماش بود«

  
  هاي بالمرجح انتخاب ضبط 3.2
  متن چاپي: ـ

 اال الـه  الاى نزول خواهد كرد، فـرّاش   چون سلطان عزّت اال اللّه به سينه چنينهم
بيايد و ساحت سينه را به جاروب تجريـد و تفريـد بروبـد و خـس و       از پيش اللّه

 و بزنـد  رضـا  آب و كند نيست را انسانيت و شيطانيت و آدميت و تخاشاك بشري
 و سـعادت  چهاربـالش  و برسـوزد  رضـا  مجمـر  بر صفا عود و بگستراند وفا فرش
 زنـد  تكيه سرّ سرير بر عهد مهد در دررسد اللّه اال سلطان چون تا بنهد سيادت تخت

  .)7: 1389(سمعاني 

هاي مجلس  ضبط نسخه »اهللا اال اله ال فرّاش«است و  »اله ال فرّاش«ضبط نسخة اساس 
را بـراي  » ال الـه «كه در نظم و نثر فارسي، عارفان عبارت  به اين توجه باو آستان قدس است. 
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را » اال اهللا«انـد و عبـارت    بـرده  كار مي بهبيان مفاهيمي چون فنا و نفي نفس و صفات بشري 
است،  »اله ال فرّاشِ«براي اثبات پس از نفي، صورت صحيح همان ضبط نسخة اساس يعني 

  . ال اله اال اهللانه فراشِ 
 اهللا اال ســـراي در نرســـي   راه نروبي ال جاروب به تا

  .)175: 1387 يي(سنا

 بـروب  خداي، هستي جز هرچه   جاروب كن ي»ال« ز حق، ره در
  .)214(همان: 

شكل صحيح البته با مختصر اختالفي آمده اسـت   ميبدي به االسرار كشفاين عبارت در 
  .)112، 6 ج :1376(ميبدي 

  : متن چاپي ـ
به استقبال اقبال اين مرد تنهارو  ،بودند تقديس شراب مخمور كه را  هزارساله پيران پس

كه چون به شهر تكوين آيد سجود شـما كـه خالصـة اعمـال و سـرّ       بفرمود و فرستاد
 سـجود  جمـال  بـه  را ما وجود جالل كه بدانيد تا كنيد نثار او دولت سراحوال است بر

  .)19: 1389 ي(سمعان  نيست حاجت شما

  نسخة اساس:
را كه مخمور شراب تقديس بودند به استقبال اقبـال ايـن     صدهزارساله هفت پيران پس

سجود شما كه خالصـة   ،كه چون به شهر تكوين آيد بفرمودند و فرستادندمرد تنهارو 
 بـه  را مـا  وجـود  جـالل  كه بدانيد تا كنيد نثار او دولت سراعمال و سرّ احوال است بر

  .)6a :تا يب ي(سمعان »نيست حاجت شما سجود جمال

ها به  صدهزارساله آمده است و مصحح در اختالف نسخه آستان قدس هم هفتدر نسخة 
آن اشاره كرده است. دليل بر صحت ضبط نسخة مرعشي و آسـتان قـدس آن اسـت كـه در     

صدهزارسـاله توصـيف    همين كتاب و بسياري از كتب عرفاني عبادت ماليك و ابليس هفت
، 505، 267، 235 ،63 :1389سمعاني  د بهبنگري ،تر براي آگاهي بيش(شده است، نه هزارساله 

ــدي 557، 507 ، 9؛ ج116، 8 ؛ ج436، 6 ؛ ج105، 5 ؛ ج573 ،570، 3 ؛ ج6، 1: ج1376؛ ميب
154، 216.(  
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  متن چاپي: ـ

. راسـت  مبالغـت  غفّـار  و غفـور  و. اسـت  غافر و است غفّار ـ  عزّوجلّ ـ  خداوند
عالّم. و معنى غَفَر، پوشيدن باشد، و عرب خود را مغْفَر گويند، زيرا كـه   كه چنان
گناهان است  ستر و بپوشد را بندهمر  ـ  جالله جلّ ـ  خداوند. و مغفرت بپوشندسر 

نَ الْعبـد    بِفَضْـلٍ نـه بـه    ،ستر و عفو بِفَضْلٍ منَ اهللا اسـت  ينو عفوِ ذُنُوب. و ا مـ
  .)87: 1389(سمعاني 

عبارات فوق خالي از  ،دقتي شده است كاربردن عالئم سجاوندي بي كه در به براين عالوه
 ،پوشـانند  ر خود را ميشود كه س فاعل جمله عرب مي ،به فعل بپوشند اشكال نيست. باتوجه

 نيـاز  اسـت و بـه فعـل مفـرد    » خُود يا مغفر«سخن از  ،جا اما چه ربطي به متن دارد. در اين
ضـبط نسـخة آسـتان قـدس اسـت      » بپوشـند «كـه  يـابيم   درمـي با بررسي نسخ خطي   دارد.

دقتـي ضـبط    ها با بـي  در بخش اختالف نسخه االرواح روح). مصحح 25a: ق  840  (سمعاني
» سر را بپوشـد «كه ضبط آن نسخه  آن حالذكر كرده است، » سر را پوشند«نسخة مجلس را 
اما مشكل متن فراتر  ، نه عرب ،مله مغفر استنهاد ج ،بنابراين .)36aق:  856است (سمعاني 

مصحح كتاب نه به نسخة اساس خود توجه كرده و نه سـاير نسـخ را    ،از اين است. درواقع
 ،بـه نسـخة اسـاس    باتوجـه  ،دقت نقل كرده است. صورت صحيح و منقح عبـارات فـوق   به

  است:  چنين

 كـه  چنـان  راست؛ مبالغت غفّار و غفور و. است غافر و است غفّار ـ  عزّوجلّ ـ  خداوند
. و بپوشـد پوشيدن باشد، و عرب خُود را مغْفَر گويند، زيرا كه سـر   غَفَر معنى و. عالّم

 فوِ ذُنُوب. و ا ستر را بندهمر  ـ  جالله جلّ ـ  خداوندمغفرتستر و  ينگناهان است و ع
  .)26b: تا يمنَ الْعبد (سمعاني ب بِفعلٍنه به  ،عفو بِفَضْلٍ منَ اهللا است

طـور بـه مـتن     هوجود ندارد و معلوم نيست چ» بپوشد و«يك از نسخ  در هيچ ،درضمن
آمده اسـت.  » بِفعلٍ منَ الْعبد«ها  در تمام نسخه» بِفَضْلٍ منَ الْعبد« ،چنين هماضافه شده است. 
ه آمده كه مصحح به آن اختالف اشـار » غفر«در هر دو مورد » عفو«جاي  در نسخة مجلس به

  نكرده است.
 متن چاپي: ـ

ــا تَرجااَ ــا ان ــانِغَنّ ــاهاه ريب  نصيب لغريبِل ريبٍغَ لُّكُ و   ن
  .)91: 1389(سمعاني 
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كـه   ،صورت صحيح اين كلمه در اين بيت ،معنا نيست در متن بي» نصيب«اگرچه ضبط 
است. معناي مصـراع دوم   »نسيب« ،)83: 2008هاي امرؤالقيس است (امرؤالقيس  از سروده

بار  صورت صحيح، يك به ،اين مصراع چنين است: هر غريبي خويشاوند غريب ديگر است.
). اين بيت در بسـياري از متـون   600: 1389آمده است (سمعاني االرواح  روحديگر در متن 

نظـم   بـه  مثنـوي عرفاني ذكر شده اسـت. موالنـا مضـمون ايـن بيـت را بـدين صـورت در        
  است:  درآورده

 نَسـيب  و خـويش  بـدي  را غريبان كو   غريـــب  آن بيامـــد  او اميـــد  بـــر
  .)1290 ،3 ج :1393(مولوي 

) و آسـتان  38aق:  856(سـمعاني   هاي مجلس شود كه ضبط نسخه يادآور مي ،درضمن
است و مصحح ضبط غلط نسخة مرعشـي را در  » نسيب«) نيز 27a: ق 840قدس (سمعاني 

 متن گنجانده است.

  چاپي:متن  ـ

قصب بلعجب در حلّة عروسان سر از زمين برآرد و روزگارى در طراوت بـدايت   آن
 بـر   روح اسـت  حبيـب و حلّة خضرت و حلية لطف حضرت بباشد، نسيم ريـح كـه   

 وى بر است صبوت اهل نديم كه سحر باد كند، مى جماشى شمال بزد، مى وى اطراف
 حلّـة  آن و آرد تـاختن  جـالل  و غيبى عالم از قهر سموم آخر به كه گاه آن تا جهد، مى
 ببرنـد  بـيخش  از قهـر  تيـغ  بـه  و بيندازد  سرش از زيبا تاج آن و بركشد برش از سبز

  ).97: 1389(سمعاني 
آمـده و در  » نصـيب «است. در مـتن نسـخة اسـاس    » نصيب«صورت صحيح اين كلمه 

شـوراي   مجلـس  2739). ضبط نسـخة  30aتا:  (سمعاني بي حاشيه به حبيب بدل شده است
) كه مصحح كتاب آن را حتي در اختالف 41aق:  856است (سمعاني » نصيب«اسالمي نيز 

اين مضمون تكرار شـده اسـت:    االرواح روحها ذكر نكرده است. در جاي ديگري از  نسخه
آيد كه در واليت شـرعِ مـا قَـدم     است از جگر شترباني مي نصيب روحاين نسيم ريح كه «

نيز مشابه ايـن مضـمون آمـده     التوسل الي الترسل). در كتاب 563: 1389(سمعاني  »زند مي
: 1385(بهاءالدين بغـدادي  » و از آن نسيم الطاف كه نسيب روح باشد نصيبي يابد«... است: 

هـاي بسـيار مـتن بـا نسـخة       براي جلوگيري از اطالة كالم از بيان اختالف ،جا ). در اين265
  .اساس پرهيز كرديم
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و گفـت:    نزديك قـوم خـود دررفـت    بهآيد كه روزى  حاتم را مىو هم « متن چاپي: ـ
قدر نفقه خواهى كه بـنهم تـو را؟ گفـت: بـه آن      چهبه  ،انديشه سفرى در پيش است

  ).108: 1389(سمعاني » نفقه بنه  نهم مىمقدار كه حيات 
آمده است و معلوم اتفاق در تمامي نسخ  بهاست كه » نهي مي«صورت صحيح اين كلمه 

شود كه اين ضـبط   هروي به اين شكل درآمده است. يادآور مي كه چرا در چاپ مايلنيست 
ها آمده است كـه نسـخة    زيرا در اختالف نسخه، توان در زمرة اغالط مطبعي دانست را نمي

را برگزيـده اسـت. ايـن حكايـت در     » نهـم  مي«بوده و مصحح ضبط » نهي مي«آستان قدس 
اند كه  آورده«كند:  را تأييد مي» نهي مي«ها ضبط  آن هاي مختلف نقل شده است و همة كتاب

خواهي تا بمانم و  رفت. زن را گفت نفقه چند مي ـ به غزو مي  عليهاهللا  رحمةـ   حاتمخواجه 
» زندگاني چه كار آيد كه زندگاني بخواهي ماندن؛ كه مرا نفقه بي چند آن بروم؟ زن گفت: هم

مشابه اين داستان را البته بـا كمـي اخـتالف در     ). سنايي غزنوي166: 1385(قالنسي نسفي 
 االولياء تذكرة ). عطار نيشابوري نيز در119: 1397(سنايي  نظم درآورده است به الحقيقه حديقة

  ).302، 1 ج :1397  اين داستان را در شرح احوال حاتم اصم آورده است (عطار
  متن چاپي: ـ

 بر سعادت عالم محرومان و ارادت سفر محرومان و لبيك اللّهم لبيك مهرِ مهرة مقهوران

 و انـد  بركنـده  دمـن  اين از حالت ذيل و همت دامن... سبحانى، سبحانى انبساط بساط
 در و انـد  پوشيده اختصاص زاوية در اخالص پير دست از تسليم گليم و افالس لباس

 باقيات مشاهدة بر باقى ساقى دست از فانيات محق و آفات نفى و صفات محو خرابات

  .)131: 1389 سمعاني( افرحوا بى اال كه اند كشيده فرح قدح
ميـان آمـده    سخن از سفر حج و طـواف بـه   ،جا ضبط متن معناي محصلي ندارد. در اين

 چنـين اسـت:   ،و مجلـس  ،به نسخة اساس، آستان قدس باتوجه ،صورت صحيح متناست. 
سـعادت و   عـالمِ  محرمـانِ  و ارادت سـفر  محرمـانِ  و لبيـك  اللّهم لبيك مهرِ مهرة مقهوران«

ايـن مـوارد را   . )40bتا:  (سمعاني بي» افرحوا فَبىاال  بر بساط انبساط سبحاني... كه متمكنان
ها آمده كـه   چراكه در بخش اختالف نسخه ،حساب آورد توان از جملة اغالط مطبعي به نمي

است. با » سعادت و همگنان عالم محرمان و ارادت سفر محرمان و«ضبط نسخة آستان قدس 
» همگنـان «اشـتباه   را بـه » متمكنـان «هـروي   شويم كه مايـل  دقت در نسخة آستانه متوجه مي

كه ضبط نسخة مجلس نيز با ضبط نسخة اسـاس و آسـتان قـدس     عجيب آنخوانده است. 
  تر توجهي به آن نكرده است. برابر است و مصحح محترم كم
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  متن چاپي: ـ

 دوسـت  را خـود  عيال كه نداند است، صحبت در وى با و دارد عيالى مردى: ديگر سرّى

 پديـد  دوستى گه آن دهد طالق تا باش است، صحبت پوشندة محبت آن كه زيرا ،دارد مى

 دهند عطا كرا هر نه كه زيرا ،بود بهشت عطاى پوشندة وى دوستى و بود دوست آدم. آيد

  .)151: 1389 ي(سمعان بود؟ دوست
صحبتي و نزديكـي و قـرب مـانع از درك درسـت      سخن از آن است كه هم ،جا در اين

 ،رساند. صورت صحيح در هردو اما ضبط متن چنين مفهومي را نمي ،دوستي و محبت است
 ،)66aو مجلـس (  ،)54a)، آسـتان قـدس (  55a)، تـوبينگن ( 46bهـاي مرعشـي (   طبق نسخه

  است. پوشيده
دلي را گفتنـد: بـدين    صاحب«آورده است:  گلستاننزديك به اين مضمون را سعدي در 

ايم كه كس او را دوست گرفته اسـت و عشـق آورده. گفـت:     خوبي كه آفتاب است نشنيده
 »كــه هــر روز تــوان ديــدن مگــر در زمســتان كــه محجــوب اســت و محبــوب  ســبب آن
  ).99: 1374  (سعدي

مر مراد حظوظ است هركه با محبت دست در ك جسمو بناى محبت بر « متن چاپي: ـ
  ).465: 1389(سمعاني  »بردارد و رأساً دل از كل حظوظ اصالً ،دارد

گسـليدن اسـت.    و كردن، گسسـتن،  معني بريدن، قطع به» حسم«تصحيف كلمة » جسم«
برداشتن از مراد و  مراد از عبارت مذكور اين است كه بناي محبت بر بريدن و دست ،بنابراين
كنـد. ضـبط مـتن مطـابق بـا       هوم را تأييـد مـي  هاي خويش است. دنبالة عبارت اين مف لذت

شدة نسخة مرعشي است و مصحح كتاب به ضبط مرجوحِ نسـخة آسـتان    صورت تصحيف
 ها نيز به آن اشاره نكرده اسـت  توجه بوده و در بخش اختالف نسخه بي ،يعني حسم ،قدس

  ). اين قسمت از متن از نسخة مجلس ساقط شده است.211aق:  840(سمعاني 
  
  ها تصحيف 4.2

 متن چاپي:

 ايـم  سر و سـنگ آمـده   و اندر عالم بى   ايـم  ما خود ز وجود خويش ننگ آمده
ــدر  ــيالنانـ ــدبختى را كـ ــيم بـ  ايـم  جـاى رنـگ آمـده    ما از سيهى بـه    گلـ

  .)17: 1389(سمعاني 
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رسد كه در قديم، در  نظر مي ظاهراً چنين به«است.  »گيالن«در بيت دوم صورت صحيح 
هـا   انـد و چـون رنـگ آن    بافته ها را از پشم و موي سياه بز يا گوسفند مي گليم ناحية گيالن،

  ). 1365، 2 ج :1383(انوري  »شده است طبيعي بوده هرگز زايل نمي
عنوان مثَـل آورده و ايـن    را به» رنگ گليم ما به گيالن كردند«، امثال و حكمدر  ،دهخدا
  ذكر كرده است: الدين رازي را نيز شاهدي براي آن رباعيِ نجم
 كردنــد پشــيمان مــا وصــال ز را دل   كردنـد  جان چون عزيز مرا كه ها آن
 كردنـد  گـيالن  بـه  ما گليم رنگ اين   كردنـد  ايشـان  نـه  عشـق  ستم ما بر

  .)874، 2 ج: 1377(دهخدا 

آورده  ،روزي و گرفتـاري اهـل فضـل    در كتاب خود در تيره ،الدين ابوالرجاي قمي نجم
 ،). محمدامين ريـاحي 64: 1389(ابوالرجاء قمي  »اند رنگ گليم فضال به گيالن كرده«است: 

و  فـردوس المرشـديه  بعد از آوردن يك رباعي از كتـاب  ، مرصاد العباددر تعليقات خود بر 
  نويسد: مي ،ميبدي االسرار كشفاز  نقل به  ، البتهاست آمده االرواح روحيادآوري بيتي كه در 

 اصــفهان محاســن ترجمــة) گلــيم ديلمــي ذكــر شــده و در 145 (ص حــدودالعالم در
 و هـا  پشمينه از ستايد، مي را اصفهان بازار در موجود كاالهاي تنوع كه جا آن ،)53  (ص
 شهرتي گيالن گليم شود معلوم كه است كافي مقدمات اين... برد مي نام گيالن هاي گليم
   .)640: 1379 رازي( داشته

  متن چاپي: ـ

 كقلب هاجرةاى در آن صحراى عظيم، در آن تابستان گرم، وقت هاجره،  ديده هرگز
در آن گرمايى كه دماغ در سر بجوشاند و سنگ بپزانـد  الضب يذيب دماغ الضّب ...
 بـر  ديـده  و زنـد  روى در دسـت  دو... بـزد  نور كلّة آفتاب چون همى پرست آفتاب
تـر   او در آن جمـال شـده   ةهرچند شعاع آفتـاب تيزتـر ديـد    ،گمارد خرشيد جمال

  .)19: 1389(سمعاني 
هاي  شيدا، و واله) است. اين مثَل را ثعالبي در كتاب  عاشق،» (= الصب«صورت صحيح 
در توصيف گرما آورده و حرارت و سوزانندگي هوا  الوزراء تحفةو كتاب  االعجاز و االيجاز

وجدت حراً يشبه قلب الصب و يذيب دماغ «واله تشبيه است:  را به حرارت آتش دل عاشق
اين مطلب از  تذكرة حمدونيهدر  ،چنين ). هم126: 2006؛ ثعالبي 107: 1999(ثعالبي » الضب
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 ذكر اين نكته الزم است). 414، 5 ج :1996حمدون  عميد قمي نقل شده است (ابن ابنقول 
) و مصحح از ذكر اين 6aتا:  ده (سمعاني بيآم» العقرب» «الصب«جاي  كه در نسخة اساس به

  اختالف در بخش اختالف نسخ امتناع كرده است. 
اش بـر   رفـت، ديـده   بغـداد مـي   ش در بـازارِ ياند كه آن درو و هم آورده« متن چاپي: ـ

ـ اَ ةبه زاوي عريان حيران و عطشان و.. صورتي باجمال افتاد، دل از دست بداد. هان دنْ
  .)31: 1389(سمعاني » جگر نه و حاصل جز درد باز رفت، دل در بر نه،

و  ،)12aق:  840)، آسـتان قـدس (سـمعاني    9bتـا:   هاي مرعشي (سمعاني بـي  در نسخه
است و معلوم نيست بـه چـه دليلـي ايـن      غريوان) اين واژه 12aق:  856مجلس (سمعاني 

  شده لخت و عريان شده است. عاشق ناالن و غريوان در متن تصحيح
). اگرچـه در  164: 1389(سـمعاني   »و اخـرى منـك تاسـونى    تشحيد « متن چاپي: ـ

زيرا اين مثَل كـه در   ،است تَشُجصورت صحيح آن تمامي نسخ تشح آمده است، اما 
 :ست ، اعبدالقدوسبن  سرودة صالح ،از بيت زير مصراعي ،اكثر كتب امثال عرب آمده

ا  الُكثـرُ  اني ـمتَني  ممـبـاً  سجع   دي تَشُج اُخري و نكتَأسوني م  
  .)605 ،1 ج :2004 اصفهاني(راغب 

 للرجل يقال«و ابوهالل گفته است: » يحسن و يسيء لمن يضرب«اند:  دربارة اين مثَل گفته
با يـك دسـت سـر    « :) و معني آن اين است2798، 3ج  :2002(شمسي باشا  »نفع و ضرّ اذا
  ).211: 1388(حقيقت  »كند شكند و با دست ديگر دارو مي مي

  
  گيري نتيجه .3

شـده نتـايج زيـر     هـروي بـا مـتن چـاپ     مايل ةمورداستفاد ةگان هاي پنج پس از مقابلة نسخه
  آمد:  دست به

صـفحة نخسـت كتـاب را     25 االرواح روحمعلوم نيست بـه چـه دليلـي مصـحح      .الف
هايي را با ايـن   جهت اختالف وجه با نسخة اساس (مرعشي نجفي) مقابله نكرده و بي هيچ به

هاي نسخة خطي تا اين صفحه و بسـياري   برگ تمام شماره ،چنين همنسخه ذكر كرده است. 
 ،هاي متن و نسخة اساس تا صفحة مذكور  اختالف ،چنين هماز صفحات ديگر اشتباه است. 
خواني نـدارد. اگـر در    وجه با نسخة خطي هم هيچ به است، كه در بخش اختالف نسخ آمده
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درازا  سـخن بـه   ،پرداختيم هاي ريز و درشت اين بخش مي ضر به بيان تمام اختالفمقالة حا
  تنها به بيان چند نمونه اكتفا كرديم. ،بنابراين .كشيد مي

ـ شـده پايـه و اساسـي ندار    داده دست هاي به بدل بسياري از نسخه .ب د و اصـالً چنـين   ن
مطلـب ذكرشـده در بخـش    ها نيست يا صورت اختالف متفاوت با  هايي در نسخه اختالف

ولـي   ،هاست. گاهي نيز ضبط چند نسـخه بـا نسـخة اسـاس اخـتالف دارد      اختالف نسخه
  ها را به يك نسخه نسبت داده است. مصحح آن اختالف

در بسياري از موارد، ضبط بالمرجح نسخة اساس را در متن گنجانده است  ،مصحح .ج
ميـان نيـاورده يـا آن را در     ز آن بـه توجه بـوده و ذكـري ا   و به ضبط راجح ساير نسخ يا بي

يعني مصحح  ؛ها آورده است. عكس مطلب مذكور نيز در اين تصحيح وجود دارد بدل نسخه
را در متن گنجانده و به ضبط صحيحِ نسـخة اسـاس     بدل ضبط بالمرجح يك يا چند نسخه

يـان  م توجه بوده است. اغلب در اين موارد از اختالف نسخة اسـاس بـا مـتن ذكـري بـه      بي
  است.  نيامده
خـوريم كـه تكليـف خواننـده بـا       گاهي به مواردي برمي ،ها در بخش اختالف نسخه .د

يا كلمه  ،مشخص نشده است اين جمله، عبارت ،مثالً .بدل مشخص نيست چگونگي نسخه
يـا   ،جاي جملـه، عبـارت   وجود ندارد يا در آن نسخه به در فالن نسخه اضافه است يا اصالً

  مده است.شده آ كلمة مشخص
اي اسـت   بندنبودن مصحح به شيوه توان به آن اشاره كرد پاي از ديگر مواردي كه مي .هـ

اشعار حاشـية نسـخة آسـتان قـدس كـه       درقبالويژه  به ؛كه در مقدمة كتاب بيان كرده است
  تر به آن اشاره شد. پيش
الً چنين ها متفاوت است و اص شود كه ضبط متن چاپي با تمام نسخه گاه مشاهده مي .و

  ها وجود ندارد. يك از نسخه ضبطي در هيچ
به متـون   هاي اصلي روش تصحيح بينابين اين است كه مصحح بايد باتوجه از ويژگي .ز
وجه كاتب  هاي بي و دخالت ،ها ها، بدخواني ها، تحريف تصحيف عرض و منابع مختلف هم

اما در اين تصـحيح بسـياري از   ، كندها را اصالح  را در متن تشخيص دهد و با ذكر دليل آن
هـا   هاي نسخ خطي در متن كتاب وجـود دارد و مصـحح متوجـه آن    ها و تحريف تصحيف

كه بدون مقابله بـا نسـخ امكـان تشـخيص      ،بسياري از اغالط مطبعي ،نشده است. درضمن
  بر مشكالت متن افزوده است. ،صورت صحيح آن وجود ندارد
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