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 مکتوبات صدی های سنگی درنگی بر چگونگی پيوند ابيات الحاقی در چاپ
 

   سلمان ساکت               محمدصادق خاتمی

 دانشگاه فردوسی مشهد 
 

 چکيده 
هاي دیگري  پژوهان، خوانندگان نسخ خطّی به هنگام مطالعه، اگر روایتبه باور نسخه 

ي ها را در حاشیهداشتند، آنمرتبط با متن را در ذهن  ها یا اشعاري  ها و عبارتاز داستان
ي برخی از کاتبان به متن وارد شده  وسیلهها چندي بعد به افزودند. این افزوده نسخه می 

ي عمدي و غیرعمدي تقسیم کرد. تصرّفات  توان به دو دستهاست. این تصرّفات را می 
نویسند، یا نسخه را براي خود میشود که  عمدي معموالً به دست کاتبانی وارد متن می

کاتب و هم وظیفه به یا هم نقش  دارند. موضوع اخیر  بر عهده  را  ویژه در ي مصحّح 
اثر فارسی شرف ، مهممکتوبات صديهاي سنگی  چاپ ) مَنیَر الدّین  ترین    – ؟    661ي 
هاي سنگی صد مکتوب، ابیاتی از سوي کاتبان ق( نمود یافته است؛ زیرا در چاپ   782
در دستبه   که  است  افزوده شده  کهن  نویسمتن  ندارد.    مکتوبات صديهاي  وجود 

نگارندگان در این نوشتار، ابیات افزوده به متن را شناسایی کرده و سپس چگونگی پیوند 
توان به سه  اند. بر این اساس، ابیات الحاقی را مینشان داده   مکتوبات صديها را با  آن

اند زیستهخنورانی که پیش از درگذشت شیخ منیري میدسته تقسیم کرد: نخست ابیات س
شرف  از  پس  گویندگانِ  اشعار  دیگر،  آن و  شاعران  که  ابیاتی  سوم  و  را  الدّین  ها 

شناسیم. به باور نگارندگان، گذشته از ابیاتی که هیچ پیوندي با متن ندارند، دیگر  نمی
. 3. ایضاح متن؛  2یید معنا؛  . تأکید و تأ1هاي سنگی به شش دلیل:  ابیات افزوده به چاپ
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. تمثیل و  6. تداعی معانی؛  5. برگرداندن منظوم معنا؛  4تکمیل و تتمیم معناي اشعار؛  
 یابند.  پیوند می  مکتوبات صديمثل، با 

 . مکتوبات صديالدّین منیري، هاي سنگی، شرفابیات الحاقی، چاپ: های کليدیواژه 

 

 . مقدّمه 1

به   که  مکتوبات  حوزهمکاتیب/  در  را  آن  باید  نگارندگان  شبهباور  تصوف  یک  ي  قارّه 

عنوان ابزاري کارآمد براي انتقال تعالیم مشایخ  شمار آورد، به ژانرِ( ادبی بهزیرگونه )ساب

به بِهار هندوستان میازجمله  آمده است. شمارمیآن سامان  در  این مشایخ که  زیسته،  ي 

پرتألیفشرف  منیري،  بر اساس سه  ي کبرویهریقهترین شیخ طالدّین  ي فردوسیه است. 

  -   173م:  1993ش/  1372االمام،  )رک. مطیعي مکتوب که از او باقی مانده است  مجموعه

هاي کوچکی که  ي خانقاه، پیداست که او با این مکتوبات، تعالیم خود را در شبکه(186

هندوستان ادامه داشته )رک.  سنارگانوِ بنگال و نیز بسیاري از نواحی    /سنارگاؤناز بِهار تا  

 کرده است.(، منتشر می291: 1380رضوي، 

به  مجموعه موسوم  مجموعه،  سه  این  نخست  صديي  منابع،  1مکتوبات  گواه  به   ،

  مکتوبات صدي الدّین است.  ي شرفترین اثر صوفیانهها و شاخصترین آن مجموعهمهم

این خود سبب کثرت استنساخ و درنتیجه، گاه از زمان تألیف، همواره مورد توجّه بوده و  

بار  هشت  مکتوبات صديافزودن ابیات از سوي کاتبان به این اثر شده است. از دیگرسو،  

ها که  ي چاپ سنگی منتشر شده و ابیاتی از سوي کاتبان این چاپقارّه به شیوهدر شبه

ها نیز بر عهده داشتند، به این اثر افزوده شده است که نگارندگان آننقش مصحّح اثر را  

 اند. را در نسخ کهن صد مکتوب که در دست دارند، نیافته

، با بررسی پنج چاپ  مکتوبات صدياین نوشتار بر آن است تا پس از معرّفی مختصر  

اقی را در این  ها با نسخ کهن صد مکتوب، تمامی ابیات الح ي آنسنگی این اثر و مقایسه 

 بررسی کند.   مکتوبات صديها مشخّص و نقش این ابیات را در چاپ
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 های تحقيق و روش پژوهش . بيان مسئله، پرسش2

  مکتوبات صدي هاي سنگی ي کانونی این پژوهش، شناسایی ابیات افزوده به چاپمسئله 

عنوان یک دلیل، که بهبر اینها با متن است، که افزونو سپس تبیین چگونگی پیوند آن

سبب تعیین رویکرد کاتبان دهد، بهرا نشان می مکتوبات صديضرورت تصحیح انتقادي 

مشخّصچاپ نیز  و  اثر  با  الحاقی  ابیات  پیوند  در  ابیات  هاي سنگی  پیوند  دالیل  کردن 

می نشان  را  پژوهش حاضر  و ضرورت  دارد  بسیاري  اهمّیت  متن،  به  این  افزوده  دهد. 

 ا بررسی علمی این مسئله، به سه پرسش زیر پاسخ دهد:  کوشد بنوشتار می

 چه ضرورتی دارد؟  مکتوبات صدي هاي سنگی کردن ابیات الحاقی در چاپ. مشخّص 1

 شوند؟   هاي سنگی به چند دسته تقسیم می. ابیات افزوده به چاپ2

 ؟ شوندبندي میدسته هاي سنگی در چند رده. دالیل پیوند ابیات الحاقی با چاپ3

اند. این  اي پنج نسخه را بررسی کردهي حاضر به روش کتابخانهنگارندگان در مقاله  

نسخه نسخه سه  از:  عبارتند  سده ها  مورّخ  هجري،  ي  هشتم  نسخهي  شمارهیعنی  ي  ي 

ي  کتابخانه   14713ي  ي شمارهق(، نسخه  8ي  بخش )مورّخ سدهي گنجکتابخانه  13926

پتنه )از روي نسخه ق(    8ي  بخش )مورّخ سدهگنج   4997ي  ي شمارهو چاپ عکسی 

یعنی  ي مورّخ قرن نهم هجري،  و نیز دو نسخه  ق(  8ي ي خدابخش، مورّخ سدهکتابخانه

ي  ي شمارهق( و نسخه  9ي  بخش )مورّخ سده ي گنجکتابخانه  4055ي  ي شمارهنسخه

سدهکتابخانه  17586 مورّخ  )احتمااًل  اسالمی  شوراي  مجلس  نسخهق(  9ي  ي  هاي  . 

کهن امروز  تا  شناختهیادشده،  نسخ  معتبرترین  و  از  ترین  هستند.    مکتوبات صدي شده 

ها  یک از آن نسخههاي سنگی در هیچدهد که ابیات الحاقی چاپي بررسی نشان مینتیجه 

  در نوشتار حاضر براي جلوگیري از تکرار، چاپ عکسی پتنه را به . سپس  وجود ندارد

ترس همگان است و در نداشتن ابیات الحاقی دقیقاً شبیه به نسخ کهن  که در دسدلیل آن

 انتخاب کردند.    هاي این گروه از نسخهعنوان نمایندهو معتبر مذکور است، به

براساس آن فراهم آمده، در دوران حیات  گفتنی است نسخه  اي که چاپ عکسی پتنه 

اي نسخه که به خّط متن است،  ه ق( کتابت شده و از هامش   782الّدین منیري )م.  شرف 
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ي شیخ منیري، این نسخه  ق(، نخستین خلیفه  803/  788پیداست که مظّفر شمس بلخی )م.  

این نسخه سپس به    کرده است. الّدین را یادداشت می را در دست داشته و توضیحات شرف 

ق(، برادرزاده و جانشین    844  خی، معروف به حسین نوشه توحید )م. بن معّز بل حسین دست  

 تیره(.   - م: گیاره  1994مظّفر شمس بلخی رسیده است )رک. روحی،  

 

 ی پژوهش . پيشينه3

ي موضوع این نوشتار انجام  ي اطّالع نویسندگان، تاکنون پژوهشی مستقل دربارهبر پایه 

مکتوبات    اي با عنوان »ضرورت تصحیح انتقاديتر، نگارندگان در مقالهنگرفته است. پیش
اشاره کرده و    صدي   مکتوبات«، به وجود ابیات الحاقی در  الدّین منیريشرفاز    صدي 

به را  الحاقی  ابیات  این  ضرورتوجود  از  یکی  اثر  عنوان  این  انتقادي  تصحیح  هاي 

 (. 49  - 46: 1398اند )رک. خاتمی و همکاران، برشمرده

 

 . بحث و بررسی 4

یحیی اسرائیلاحمدبن  ) بن  المنیري  الهاشمی  محمد  به    782  -  ؟  661بن  ملقّب  ق(، 

»»شرف به  منسوب  و  )  «منیرِالدّین«  در   واقع  کنونی،  هاربِاستان  در    روستاییهندوستان 

هجري    679/  678الدّین در سال  شرفق زاده شد.    661احتمال در سال  ( بهشرق هند

ق از تحصیل    690  بنگال رفت و در سال   سنارگانوِ براي تحصیل از منیر به سنارگاؤن/  

او در سال   یافت.  بزرگ خود، شیخ جلیل  ق691فراغت  برادر  براي با همراهی    الدّین، 

الدّین فردوسی دست ارادت داد. در سال  یافتن پیر به دهلی سفر کرد و درنهایت به نجیب

دهلی سی  695 از  بازگشت  راه  در  در جنگلق  و سال  پنهان شد  راجگیر  و  بیهیا  هاي 

سال در روزهاي جمعه هجري از جنگل راجگیر بیرون آمد و ده    721درنهایت در سال  

محمدبن تغلق )حک.   ق در بِهار ساکن شد و سلطان  731کرد. در  در شهر بِهار اقامت می

بر ساخت  ق(، پادشاه دهلی خطاب به مجدالملک، مقطع بِهار، فرمانی مبنی  752  –  725
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در بِهار   ق782سرانجام در ششم شوّال   الدّینشرفخانقاه براي تدریس شیخ صادر کرد. 

 .  (109 - 51م: 1993ش/ 1372االمام، )رک. مطیعذشت درگ

ي  الدّین باقی است که مجموعهي مکتوب نیز از شرفبر آثار بسیار، سه مجموعه افزون

به   موسوم  دو  مکتوبات صدينخست،  بر  بیان  و سالست  موضوعات  تنوّع  لحاظ  به   ،

ي پارسی است  صوفیانهشامل صد مکتوب  مکتوبات صدي  ي دیگر برتري دارد.  مجموعه

ماه در  سال  که  درخواست  ق747هاي  به  نام    بنا  با  شیخ  مهمّ  مریدان  از  قاضی  یکی 

هاي او نوشته شده است.  هاي شیخ به پرسشو در پاسخ  ق(   782)م. پس از   الدّینشمس

در همان سال   ق(782)م. پس از  سپس یکی از مریدان خاصّ شیخ با نام زین بدر عربی 

 اي عالمانه بر آن فراهم آورد، آن مکتوبات را با نوشتن دیباچهق748ل بسیار در  احتماو به

  پ(.  1ق:  1041)رک. منیري، 

 

 مکتوبات صدی سنگی   هایچاپ. 1. 4

ي چاپ  شیوه  قارّه بهبار در شبهتا آنجا که نگارندگان اطّالع دارند، هشت  مکتوبات صدي

ادامه، توصیف ساختاري    2سنگی به طبع رسیده است محتوایی پنج چاپ در    -که در 

 ترتیب سال چاپ آمده است: دسترس، به

  ام یادعلی ظ هتمام منشی جیکوبندها و انت ا ه ب در دو جلد    مکتوبات صدي . چاپ نخست با نام  1

خان کواتهوي »در مطبع منشی سنت پرشاد وکیل عدالت« صاحب آروِي آره به طبع رسیده  

ي  الحّجه سنه ق و جلد دوم در تاریخ بیست و دوم ذي   1286نخست در سال  است. جلد  

ي طبع پوشید.« این چاپ به خّط نستعلیق  خان( حلیه ق »به انتظام یاد علیحان )ظ: علی   1287

خان کواتهوي در  الل خان کواتهوي و جلد دوم را برکت است و گویا جلد نخست را یادعلی 

ها  اند. چاپ حاضر نسبتًا مغلوط است و در مواردي، ضبط ق نوشته   1287  –   1286هاي  سال 

مکتوبات  هاي سنگی  یک از نسخ کهن یا دیگر چاپ دهد که در هیچ هایی را ارائه می و عبارت 
کند.  ي کاتبان باشد، اّما به انسجام متن کمک می احتمال بسیار، افزوده وجود ندارد و به   صدي 

 شّخص شده است. ( م Kاین چاپ در نوشتار حاضر با رمز ) 
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»به تحشی و تنقیح فراوان و صحّت مقابله از نسخ    مکتوبات صدي. چاپ بعد نیز با نام  2

اکرم  ي صحیحهعدیده علی  محمد  اعظم  فاضل  فرمایش  درویشان حسب  و  عالمان  ي 

خان )مالک  سعی و اهتمام محمدعلی بخشصاحب آروي« به قطع وزیري بزرگ و به  

بیستم   در  سال  جماديمطبع(  محمدعلی  1870ق/    1287الثّانی  علوي  مطبع  »در  م 

ي نسبتاً  خان نقشبندي« لکهنو چاپ شده است. این چاپ نیز ظاهراً از روي نسخهبخش

توان آن را به  که به گمان نگارندگان میکهنی به خطّ نستعلیق کتابت شده است، همچنان

 3نامید.  مکتوبات صديچاپ سنگی    لحاظ تصرّفات اندک کاتب و اغالط نادر آن، بهترین

 ( مشخّص شده است.  Hاین چاپ در این نوشتار با رمز )

در سال    الّدین یحیی منیري قّدس سّره مکتوبات حضرت شیخ شرف . سومین چاپ با نام  3

العارفین محیی سّنت قامع بدعت جناب  ة الّسالکین قدو ة حسب تحریک زبد »   م 1885ق/    1303

کشور لکهنو به طبع رسیده  احب عّم فیضه«، در مطبع منشی نول موالنا محمد ابوالحسن ص 

اند که چاپ حاضر از  ها با نسخ کهن دریافته است. نگارندگان براساس مطابقت این چاپ 

ق(   1041ي عّلامه اقبال دانشگاه کشمیر )موّرخ  کتابخانه    93701ي شماره نویس  روي دست 

 ( مشّخص شده است. Mاین چاپ در نوشتار حاضر با رمز ) نوشته شده است.  

  1319)مضامین تصوف و عرفان( در سال    سه صدي مکتوبات. چهارمین چاپ با نام  4

اهتمام مالک و  ي اسالمی پنجاب الهور بهم »حسب فرمایش کتبخانه 1901  –  1902ق/  

در بخش نخست این    مکتوبات صديتمِم در مطبع اسالمی الهور« طبع شده است.  مُه

ي  ي دنیا بنده ي معاصی و مبتالي مکاره چاپ آمده است. در دیباچه آمده است: »آلوده

را طبع کرده.« نگارندگان دریافتند چاپ    سه صد مکتوبات بخش... سعی بلیغ نموده  کرم

  1041ي علّامه اقبال دانشگاه کشمیر )مورّخ  کتابخانه   93701يشمارهي  حاضر به نسخه 

است.  ق( شباهت بسیار دارد، هرچند گویا کاتب در چاپ سنگی تصرّفات بسیار کرده  

 ( مشخّص شده است. Rاین چاپ در این نوشتار با رمز )

در    الدّین یحیی منیري قدّس سرّهمکتوبات حضرت شیخ شرف. آخرین چاپ نیز با نام  5

العارفین فخر زمن جناب  ةمآب زبدم »حسب تحریک جناب فضیلت1911ق/    1329سال  
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نول  منشی  مطبع  در  فیضه«،  عمّ  صاحب  ابوالحسن  محمد  »به  موالنا  کانپور،  کشور 

به  مطبع...  مالک  بهادر،  راي  نراین صاحب  پِراگ  منشی  منشی  سرپرستی...  کامل  اهتمام 

ي  ه طبع رسیده که در پایان آن نیز »قطعه اي ناخوانا(« ب بهگواند یال صاحب عاقل ... )کلمه 

ي تصحیح« آمده است.  آبادي محافظ عمله خان حامد شاه تاریخ طبع از موالنا محمد حامد علی 

ي متأّخري کتابت شده است. چاپ  دهد از روي نسخه هایی دارد که نشان می این چاپ ضبط 

 ( مشّخص شده است.  Sمذکور در نوشتار حاضر با رمز ) 

م  1870ق/    1287  نیز در سال   مکتوبات صديت سه چاپ سنگی دیگر از  گفتنی اس 

م به فرمایش محمد ابوالحسن در  1890ق/    1307مطبع سنت پرشاد آره و در سال    در

در سال  ي نول چاپخانه  لکهنو و  مطبع نول 1898ق/    1316کشور  به  م در  کانپور  کشور 

   چاپ رسیده است.

 مکتوبات صدی  های سنگی چاپها در . افزوده1 .1 .4

شناسان این احتمال بسیار زیاد است که صاحبان یک نسخه  پژوهان و متنبه باور نسخه

اند، مطالبی را به حواشی آن افزوده، یا در بین  کردهیا کسانی که آن نسخه را مطالعه می

ي وارد  هاي بعدتدریج در استنساخنوشتند که بههایی مینویس، یادداشتسطور آن دست

امیدساالر،   )رک.  است  شده  این  (.8:  1385  – 1384متن  از  از  مواردي  برخی  در  گونه 

هیچ ضرورتی به متن افزوده شده است  هاي سنگی صد مکتوب وجود دارد که بی  چاپ

یک از نسخ کهن این اثر وجود ندارد. این موارد عبارتند از: افزودن عبارات،  و در هیچ

 هاي شعري. مکتوبات، افزوده افزودن عناوین به 

هاي متعدّدي وجود دارد که لزوم تصحیح  کاستیمکتوبات صدي  سنگی    هايدر چاپ

می نشان  را  اثر  این  ازجملهانتقادي  کاستیدهد.  این  افزودهمی   هاي  »ابیات  به  در   توان 

میچاپ تقسیم  دسته  سه  به  خود  که  کرد  اشاره  سنگی«  ابیات  هاي  نخست  شوند: 

اند و دوم، اشعار گویندگانِ پس از  زیستهی که پیش از درگذشت شیخ منیري میسخنوران

ي دوم هاي دسته شناسیم. از این میان، افزودهها را نمیشیخ و سوم ابیاتی که شاعران آن
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هاي بعد است. در نوشتار حاضر، تمامی اشعار الحاقی از این  یقین از سوي کاتبان سدهبه

   رسی شده است.گانه بربندي سهتقسیم
 های شعری افزوده. 2. 1. 4

بر تصرّفات عمدي، به دلیل افزون  مکتوبات صديهاي سنگی  به باور نگارندگان، در چاپ

(، توجّه به  114–113:  1389عنوان مصحّح )رک. امیدساالر، زمان کاتب بهایفاي نقش هم

یات از سوي کاتبان در  این اثر و استنساخ بسیار آن نیز عاملی بسیار مهمّ براي افزودن اب

تا آنجا که میدوره  نزدیک به چهل    مکتوبات صدي دانیم، از  هاي بعد بوده است؛ زیرا 

تا چهاردهم نویس مربوط به سدهنسخه وجود دارد که بیست و هفت دست هاي دهم 

الدّین اکبر  ، جالل در قلمروي خان خاناني  ي نویسندههجري است. براي نمونه، به گفته

 تعلیم  را  عاقالنه و  ساده »تقدّسی منیري که  الدّینهاي شرفق( به نوشته  1014  –   963)

شک این اقبال  (؛ بی160:  1389کرده است« )شیمل،   توجّه خاص ايبا عالقه اند،دادهمی

و کتابت از آن در زمان این پادشاه، روند    مکتوبات صديالدّین و از جمله  به آثار شرف

از سوي کاتبان شتاب بخشیده است، چنان نیز  را  ابیات  نشانهافزودن  ابیات  که  از  هایی 

ق(    1022  –  968لعلی بدخشی )  االنس القدس من شجراتثمراتتوان در  افزوده را می

نهم شیخ با عنوان  زیرا در این کتاب، بیتی از حافظ به پایان مکتوب چهل و  نیز یافت؛  

( و با دالیلی که نگارندگان  940:  1376»در طالب« افزوده شده است )رک. لعلی بدخشی،  

یقین  (، این بیت به49– 48:  1398در نوشتار دیگري ارائه دادند )رک. خاتمی و همکاران،  

ي نهم هجري به بعد است و گویا لعلی بدخشی نیز شواهد  ي کاتبان اواسط سدهافزوده

که نزدیک به زمان اوست، استخراج    مکتوبات صدياي متأخّر از  خود را از نسخه  کتاب 

یابد که استشهاد به ابیات حافظ  وفایی نیز پیوند میکرده است. این مدّعا با سخن افشین

آرامی رونق گرفت  ي نهم هجري آغاز شد و بهقارّه، از اواسط سدهدر آثار فارسی شبه

 (. 17: 1392وفایی،  )رک. افشین

 ی نخست دسته .1 .2 .1. 4

که گذشت، به باور نگارندگان، گذشته از ابیاتی که هیچ پیوندي با متن ندارند، دیگر  چنان

. 3. ایضاح متن؛  2. تأکید و تأیید معنا؛  1هاي سنگی به شش دلیل:  ابیات افزوده در چاپ
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. تمثیل و مثل،  6ی؛  . تداعی معان5. برگرداندن منظوم معنا؛  4تکمیل و تتمیم معناي اشعار؛  

اي  گانهبندي سهاند. در اینجا، این ابیات الحاقی ذیل تقسیمپیوند یافته  مکتوبات صديبا  

 اند. که قبالً به آن اشاره شد، براساس دالیل فوق بررسی شده

اند، با نسخ اثر  که معرفی شده  مکتوبات صدي در نوشتار حاضر، پنج چاپ سنگی  

بار از سوي کاتبان مدّعاي نگارندگان که ابیات زیر براي نخستینمقایسه شده است، تا بر  

  ها اند، صحّه بگذارد. پیداست به دلیل اختالف این چاپهاي سنگی افزوده شدهبه چاپ

ها نیز متغیّر خواهد بود. همچنین انتخاب چاپ عکسی پتنه )از  با یکدیگر، جدول گزارش

ق( به معناي اتّفاق    8ي  بخش، مورّخ سدهي خداکتابخانه  4997ي  ي شمارهروي نسخه

نویس است و ابیات افزوده با این دست مکتوبات صديتمامی نسخ خطّی کهن و متأخّر 

تمامی    مکتوبات صديهاي سنگی  تنها در چاپ به بررسی  ابتدا  وجود دارد. در اینجا، 

 ایم. اختهاند، پرد زیستهابیات الحاقی از شاعرانی که پیش از درگذشت شیخ منیري می

 الف. تأکيد و تأیيد معنا 
سبب تأکید و تأیید عبارت و مفهوم پیش از خود  به باور نگارندگان، ابیات الحاقی زیر به

اند که  که پیداست، در این موارد، گاه کاتبان ناگزیر شدهاند و چنانبه متن افزوده شده

 هایی را نیز به متن بیفزایند: پیش از این ابیات، گزاره

ق   1287های سنگی لکهنو مورّخ چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H و ) ق 1287 – 1286آره مورّخ (K) 

سر   چنانسعادت  همهعلم  که هاست، 

سر   درجات هاستشقاوت  همهجهل   ...

درکات   در  و  یابند  علم  به  فردوسی... 

)منیري،   افتند  جهل  به  م:  1994جحیم... 

 پ(.   174  –ر  174

سعادت همه  سر  چنانعلم  که  هاست، 

شقاوت همه  سر  درجات جهل  هاست... 

( یابد  به علم  در Kفردوسی...  و  یابند(   :

  : افتند(،Kدرکات جحیم... به جهل افتد ) 
که گفت: شعر نيست از بهر آسمان  چنان

)رک.  و عمل«    پایه به ز علم ازل/ نردبان

منیري:  173ق:    1287منیري،     –  1286؛ 

 (.   23 - 22: 2، ج ق 1287
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در چاپ بیت  سنایی،    هالحقیقهحدیقمختلف    هاياین  )رک.  است  آمده  اختالف  بدون 

 (.445، 106:  1397؛ سنایی،  105، 6: 1382؛ سنایی،  73:  1377

*** 

  1287 –  1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

که صحبت   نرساند  آنجا  مجاهدت...  بسی 

این طایفه رساند... جریان که  یک روزه  ي 

صفت آب... و طیران که صفت کبوتر است،  

چوب و َکه را و مور را به حکم صحبت  

می  گفته صفت  که  طریق  بدین  اند  گردد، 

 ر(.   175  – پ    174م:  1994)منیري،  

و بسی باشد که مجاهده... آنجا نرساند که  

رساند...   را  طایفه  این  روزه  یک  صحبت 

.. و طیران که صفت  جریان که صفت آب. 

کبوتر است، چوب و کهه )کذا( را و مور را  

می  صفت  صحبت  حکم  این  به  بر  گردد، 

و این سّری عظيم است  طریق که گفته شد.  

در صحبت. اشارت بر این کرد که گفت:  

ساکن  اسپ  ز  توسن  گشت  اسپ  رگ/ 

  –   1286منیري،  )   تک همخوار گر نشد هم 

 (.   23:  2، ج ق   1287

با اختالف    هالحقیقهحدیقزرقانی از    -رضوي و یاحقّی    هاي مدرّسچاپاین بیت در  

؛  450:  1377تگ(« )سنایی،  زرقانی: هم  -تک )چاپ یاحقّی  نشد هم  خو اگرهم »گشت  

تگ«  نشد هم  هم جو، اگر( و در چاپ حسینی با اختالف »گشت  593:  1397سنایی،  

 ( آمده است.201: 1382)سنایی، 

*** 

  1287 –  1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

و روزگار امروز بیش نیست. چون اینجا  

کاري نبود، آنجا هم نبود. اگر این صفات  

و روزگار امروز بیش نیست. چون اینجا  

کاره نبود، آنجا هم نبود... اگر این صفات  
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در  اگرچه  بود...  مانده  کسی  در  خبیثه 

بهشت فردا فرود آید... آن صفات نگردد  

نبود. پس آن مردي بود از خود و... گشتی  

می اینجا  بگردد. بازمانده...  که  بایست 

نگردد   نیز  آنجا  نگشت،  اینجا  چون 

 ر(. 233م: 1994)منیري،  

خبیثه در کسی مانده... اگر در بهشت فردا  

ردد و... برگشتی  فرود آید... این صفات نگ

نبود. پس این مردي بود از خود بازمانده...  

می اینجا  اینجا  چون  بگردد.  که  بایست 

از اینجا است که    نگشت، آنجا هم نگردد.

گردی/   دین  اهل  ز  تا  شو  پاک  گفت: 

گردی  چنين  تا  باش  منیري،  )  آنچنان 

 (.102: 2، جق 1287 – 1286

بدون اختالف آمده است )رک. سنایی،    هالحقیقهحدیقمختلف    هايبیت فوق در چاپ

 (. 441: 1397؛ سنایی، 100:  1382؛ سنایی، 316:  1377

*** 

ق   1287های سنگی لکهنو مورّخ  چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H) ق 1287 –  1286، آره مورّخ  

(K)  1319و الهور مورّخ ( قR) 

و روزگار امروز بیش نیست. چون اینجا  

اگر این صفات  .  کاري نبود، آنجا هم نبود

خبیثه در کسی مانده بود و نگشته، اگرچه  

صفات   آن  آید...  فرود  فردا  بهشت  در 

)منیري،   نبود  گشتی  و...  م:  1994نگردد 

 ر(. 233

نیست.    : بیش( R Kو روزگار امروز پیش ) 

:  Kنبود، آنجا )   : کاره( Kچون اینجا کاري ) 

هم(   +   ( نبو( Rنبود  غفلت    :  به  بيت 

مگ می  روزگاری/  گور  گذاری  در  ر 

: زیرکان را چو  K) کرد کاری و  خواهی 

روز معلوم است/ که شب و روز غافالن  

اگر این صفات خبیثه    ( و   - :  R  ؛ شوم است و 

: مانده است( نگشته  Kدر کسی مانده بود و ) 

 (K اگر در بهشت فردا ،)فرود آید... آن   : + و  

منیري،  صفات نگردد و... گشتی نبود )رک.  
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منیري: 230ق:    1287 ،  ق 1287  –   1286؛ 

 (. 205  -   204ق:  1319منیري:  ؛  102:  2ج 

گزین شده که مصراع دوم در آنجا  ؟ ق( به 627)م.  عطّار ياسرارنامه بیت نخست از  

 که بیت دومچنان   ( آمده،196:  1386،  عطّار« )دریغا گر چنين غافل بمانیبا اختالف »

را چو    عاقالنرضوي و حسینی با اختالف »  مدرّس  هايکه در چاپ  هالحقیق هحدیقنیز از  

( آمده، به متن افزوده است.  172:  1382؛ سنایی،  414:  1377روز معلوم است« )سنایی،  

 د. زرقانی نیافتن  -گفتنی است که نگارندگان این بیت را در چاپ یاحقّی 

 ب. ایضاح متن 

که  اند و چنان به باور نگارندگان، کاتبان ابیات الحاقی زیر را به قصد ایضاح به متن افزوده 

 هایی را نیز بیفزایند: اند که پیش ازاین ابیات، گزاره وارد، کاتبان گاه ناگزیر شده م پیداست، در این 

ق  1287های سنگی لکهنو موّرخ  چاپ  چاپ عکسی پتنه 

 (H  و )  ق 1287  –   1286آره موّرخ   (K ) 

که گریختن  آخر فتوي شرع است: »چنان

کردن  از جهل و جاهل واجب است، طلب

صحبت علما و علم فریضه است«. علماي  

آخرت، نه علماي دنیا و علم آخرت، نه  

م: 1994علم دنیا، تا در غلط نیفتد )منیري،  

 پ(.  174

: +  Kفتوي شرع است: )   آخر(   - :  Kآخر ) 

که  »چنان ،  َعُدوِّي«(   َمقُ ح  ااَل  وَ   َحِبیِبی   »َالَعاِقُل

است،   واجب  جاهل  و  جهل  از  گریختن 

فریضه  طلب  علم  و  علما  صحبت  کردن 

است«. علماي آخرت، نه علماي دنیا و علم  

نیفتد  غلط  در  تا  دنیا،  علم  نه  این  .  آخرت، 

این است که  »   - :  K) است که گفت: مثنوی  

علم را چون تو خوانی از    گفت: مثنوي«( 

جاه از آن    : مال و( K) بازی/ آلت و ساز  

برد/ نه  : الل(  K) سازی/ علم سوی در اله  

: + »علم  Kسوی نفس و مال و جاه برد ) 
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کز بهر کاخ و باغ بود/ همچو مر دزد را  

بود«(  منیري،    چراغ  ؛  174ق:  1287)رک. 

 (. 23:  2ج ،  ق 1287  –   1286منیري:  

از   که  ابیات  چاپ  ه الحقیقهحدیق این  در  شده،  افزوده  متن  مدرّسبه  رضوي،   هاي 

آلت جاه و    /بازیشصورت »علم را چون تو خوانی از زرقانی به -حسینی و نیز یاحقّی 

هاي حسینی و یاحقّی  علم سوي در اله برد/ نه سوي مال و نفس )چاپ  /ساز ره سازیش

بود/ همچو مر دزد را چراغ    باغ و راغو جاه برد/ علم کز بهر  زرقانی: نفس و مال(    -

،  435،  442:  1397؛ سنایی،  99،  103:  1382؛ سنایی،  322،  315،  321:  1377)سنایی،    بود«

گفتنی است در انتهاي    که در چاپ حسینی بیت سوم نیامده است.بر این( آمده، افزون442

نسخه روي  )از  پتنه  در چاپ عکسی  ي خدابخش،  کتابخانه  4997ي  شمارهي  هامشی 

ق( به خطّ متن آمده است: »بیت علم کز بهر کاخ و باغ بود/ وان همچو   8ي  مورّخ سده

 پ(.  174م: 1994مر دزد« )منیري، 

*** 

  1287 –  1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

آن   امّا  بود،  روان  و... آب  و قصور  حور 

جان مقصود  که  قبلهکجا  و    همه ي  ها... 

کعبه و  است؟  صدّیقان  روندگان  همه  ي 

 پ(.  233م: 1994)منیري،  

که  حور و قصور و... آب روان بود، اّما آن 

ي همه  ها... و قبله آن کجا که مقصود جان 

»َمن  ي همه روندگان است؟  صادقان و کعبه 

نقطه؛ ظ:  )حرف دوم بی َلهُ الَموَلی َفَلُه انُکّل  

باشد و    اي ناخوانا( )کلمه ...  دولت    الُکّل(«

این طایفه را اهل وحدت گویند که هنوز  

که   ُبود،  گذشته  دو سه  از  حقيقی  ایمان 

پيچاپيچ/   راست  عقل  سه  دو  از  گفت: 
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سه  دو  ایمان  هيچ   چشم  منیري،  )   نبيند 

   (. 103  -   102:  2، ج ق 1287  – 1286

چاپ در  فوق  از    مدرّس  هايبیت  حسینی  و  »به  هالحقیقةحدیق رضوي  در  صورت 

؛ سنایی،  242: 1377نبیند هیچ« )سنایی، دویی عقل راست پيچاپيچ/ چشم ایمان دویی 

چشم    /در دوی عقل راست پيچاپيچصورت »زرقانی به  -( و در چاپ یاحقّی  78:  1382

 ( آمده است.267: 1397نبیند هیچ« )سنایی،  ایمان در او

*** 

  1287 –  1286خ  چاپ سنگی آره مورّ چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

او   صفت  از  را  کهف  اصحاب  سگ  و 

صورت سازند و در صف آدمیان درآرند، 

او سگ آدمیکه  و  و صورت  بود  صفت 

آدمی  بود« آزر  کفتارصفت  و  صورت 

 پ(.  232م: 1994)منیري،  

و سگ اصحاب کهف را از صفت او صورت  

که او  آدمی سازند و در صفت آدمیان آرند،  

در  سگ  نيست،  اعتبار  هيچ  را  صورت 

، چه سگ  )کذا( صفت، چه آدمی، چه خرد  

را   اهل جهل  اّما  زر،  چه  و  سنگ  و چه 

امروز کار به صورت است. این است که  

پرست کس نبود/ هوش  گفت: مرد صورت 

ام  هيچ معنی ندیده   او جز سوی هوس نبود/ 

گر تو دیدی سالم من    )ظ: خسان(/ ز خان  

 (. 101:  2، ج ق 1287– 1286منیري،  ) برسان«  

ز خسان«   ام من وفایی ندیده با اختالف »  ه الحقیق ة حدیق مختلف    هاي این ابیات در چاپ 

 ( آمده است. 597- 595:  1397؛ سنایی،  205– 203:  1382؛ سنایی،  455- 453:  1377)سنایی،  

*** 
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  1287 –  1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

فضل و اثر صحبت اینجا بشناسند، تا این  

)منیري،   میسّر شود    175م:  1994دولت 

 ر(. 

فضل صحبت از اینجا بشناسند، تا این دولت  

شود.   عادت  میّسر  و  رسم  از  که  بدان  و 

ی دولت  نتواند که بيرون آید، مگر در سایه 

که گفت: قطعه با حيات  صحبت اهل، چنان 

شب مرگ تو روز دین    / 4تو دین برون ناید 

زاید/ آن هوایی که پيش از این باشد/ رسم  

ره تست  و عادت بود نه دین باشد/ تا در  

نه   منافقی  و  شيطان  خویش/  عادت 

 (.  24:  2ج ، ق 1287– 1286منیري،  ) درویش«  

بدون اختالف )رک. سنایی،   هالحقیق حدیقةرضوي از    مدرّس  دو بیت نخست در چاپ

که  97:  1377 »آن هوایی  اختالف  با  در چاپ حسینی  و  )سنایی،    بيش(  باشد«  این  از 

از این باشد«    پيش که    حياتیزرقانی با اختالف »آن    -( و در چاپ یاحقّی  25:  1382

 (، آمده است. نگارندگان از بیت سوم نشانی نیافتند.  134: 1397)سنایی، 

 م معنای اشعارج. تکميل و تتمي

احتمال بسیار، کاتبان، ابیات الحاقی زیر را براي تکمیل و تتمیم  نگارندگان برآنند که به

 هاي سنگی افزوده باشند: معناي اشعار به چاپ

  ق1287–1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

(K) 

مرا   معشوق  کرد...  معنی  این  بر  اشارت 

مگذار درون هرکه  گفت: نشین بر در من/  

 پ(.  167م: 1994ندارد سر من )منیري، 

اشارت بر این معنی کرد... معشوق مرا گفت:  

نشین بر در من/ مگذار درون هرکه ندارد سر  

آن من/   بيخود  و  گو  خواهد  مرا  که  کس 
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باش/ وین درخور کس نيست مگر درخور  

 (.  13:  2، ج ق 1287– 1286منیري، ) من  

ق( بیت دوم از یک رباعی است با مطلع    525القضات )م.  عین   تمهیدات بیت فوق در  

کس که مرا خواهد  که ندارد سر من/ آن »معشوق مرا گفت نشین بر در من/ مگذار درون آن 

 (.  229  -   228:  1373القضات،  درخور کس نیست مگر درخور من« )عین   این گو بیخود باش/  

*** 

  1287 –  1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

قصّه مر  و  کهف  اصحاب  سگ  ي 

خردمندان را بر این شاهد است: سگی بود 

در خدمت مردان این راه، چند قدمی زد،  

سگ    بیت  که گفته است:مردم شد، چنان

نیکان   پی  چند/  روزي  کهف  اصحاب 

شد  مردم    251م:  1994)منیري،    گرفت 

 پ(.

ي سگ اصحاب کهف و خردمندان  و قّصه 

را بر این شاهد است: سگی بود در خدمت  

مردان این راه، چند قدمی زد و مردم گشت،  

الرّ چنان  عليه  سعدی  حضرت    ه حم که 

گفت: پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان  

سگ اصحاب کهف روزي  نبّوتش گم شد/  

شد   مردم  گرفت  نیکان  )کذا(  پئ  چند/ 

 (.   122:  2، ج ق 1287– 1286منیري،  ) 

ق.(   656)تألیف:    گلستانهاي فروغی و یوسفی از  این بیت الحاقی مشهور در چاپ

  ( آمده 62:  1389؛ سعدي،  23:  1385،  سعدي« )با بدان یار گشت همسر لوطبا اختالف »

ي  کتابخانه   4055ي  پ نسخه  233است. گفتنی است بیت حاضر تنها در هامش برگ  

صورت »پسر نوه )کذا( با بدان ننشست  خطّ دیگر و به ق( به  9ي بخش )مورّخ سدهگنج

 دان )کذا( نبوّتش گم شد« آمده است.نقطه(/ خانه)حرف دوم بی

*** 
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ق   1287های سنگی لکهنو مورّخ  چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H)  1319و الهور مورّخ ( قR) 

کند ولیک از بیم/ مرد را زهره همه میاین  

 پ(.  194م: 1994نه که آه کند )منیري، 

کند ولیک از بیم/ مرد را زهره  همه میاین  

ز آنکه رویش مثال آیينه    نی که آه کند/

)رک. منیري،    است/ آه آیينه را تباه کند 

 (. 170ق: 1319؛ منیري،  193ق:  1287

دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی  بیت نخست و نیز بیت الحاقی که در  
است« ضبط    از پی آنکه رویش آینهرا زهره نی که آه کند« و »  آهبا اختالف »  غزنوي

نیز    االرواحروح(، در  160:  1388شده )رک. سنایی،   به  االسرار کشفو  احتمال  آمده و 
آیینه است« آمده )رک.   سانبهکه در آنجا با اختالف »زانکه رویش   االرواحروحبسیار از 

به142،  57:  1368  سمعانی، شده  (،  افزوده  حاضر  چاپ  در    دو  بیت  دو  این  باشد. 
ي آن نه ورا که آه  کشد این جور از آن رخان چو ماه/ زهره صورت »می نیز به   االسرار کشف 
( آمده است.  60:  1382آه آئینه را تباه کند« )میبدي،    و آینه است/    سان به رویش    از آنک کند/  

از مکتوب خود   به  گفتنی است شیخ منیري در آن بخش    )رک. سمعانی،   االرواح روح نیز 
میبدي    االسرار کشف ( نظر داشته، گرچه گویا سمعانی نیز همان بخش را از  57 -  56:  1368

و    االسرار کشف یا     االرواح روح اقتباس کرده باشد. به هر روي، گویا کاتبان، بیت دوم را از  
 ها افزوده باشند.  به آن چاپ دیوان حکیم سنایی  تر، از  احتمال ضعیف به 

 ارتباط با متن د. ابيات بی
به باور نگارندگان، بیت الحاقی زیر هیچ ارتباطی با نظام معنایی کالم ندارد و با حذف آن 

 شود. گسستی در معنا ایجاد نمی

ق   1287چاپ سنگی لکهنو مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

(H) 

درنه  سّر این معنی این است که گفت... قدم  

خدمتکار   که  مردان/  همچو  ]ره[  این  در 

اند در ره  تست آن چرخ گردان/ خموشان 

این معنی این است که گفت... قدم درنه  سّر  

در این ره همچو مردان / که خدمتگار )کذا(  

که   کانی  آن  از  گردان/  چرخ  این  تست 
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تو   فتاده/  ره  در  و  ببریده  زبان  نهاده/  سر 

بوسند  خوش خفته و ایشان در ره او/ همی 

ها گوهر  خاک درگه او/ از آن کانی که جان 

اوست   در  خاک  دیرگه  از  فلک  اوست/ 

 ر(.   28  – پ    27م:  1994)منیري،  

ها گوهر اوست/ فلک از دیرگه خاک  جان 

خموشان  اوست/  نهاده/  در  سر  ره  در  اند 

زبان ببریده و در ره فتاده/ تو خوش خفته و  

رگه او/  بوسند خاک د ایشان در ره او/ همی 

کز  قراضه  ای  شو  اصل    رقصان  اصل 

می  هستی  هرچه  جویای  که  کانی/  دان 

 (. 28  -   27ق:  1287)منیري،  عين آنی  

(، پس از ابیات پیشین آن،  206:  2535آمده )رک. مولوي،  کلیات شمس  بیت فوق که در  

از   عّطار،    اسرارنامه که  به  166- 164:  1386برگرفته شده )رک.  ارتباطی  بدون هیچ  متن  (، 

 افزوده شده است. 

 ی دوم دسته .  2.  2.  1.  4
اند،  زیسته در این بخش سه شاهد از ابیات الحاقی از سخنورانی که پس از شیخ منیري می 

 آورده و بررسی شده است. 

 الف. برگرداندن منظوم معنا 
اند،  شده ها به متن افزوده  هاي پیش از آن سبب گزاره ي زیر به گویا ابیات الحاقی در سه نمونه 

اي،  گونه اي که پیوستگی نثر و شعر، هماهنگی الفاظ را نیز به دنبال دارد و ابیات افزوده به گونه به 

ها هستند؛ بنابراین، حذف این ابیات نیز موجب نقض معنا  تکرار الفاظ و معناي همان گزاره 

 شود. نمی 

 ( Hق )   1287چاپ سنگی لکهنو موّرخ   چاپ عکسی پتنه 

را   آدمی  صفت چه  و  آفریده   بدان  اند 

که گلیم  شدن از او صورت نبندد، چنان پاک 

که   کاري  پس  نتوان،  سپیدکردن  را  سیاه 

)منیري،    محال است، بدان مشغول نشویم 

 ر(.   58م:  1994

شدن از  ، پاک که آفریده   چه آدمی را بدان صفت 
چنان  نبندد،  صورت  را  او  سیاه  گلیم  که 

که محال است،   کاري  نتوان، پس  سفیدکردن 

نشویم،   مشغول  سعی  بدان  به  وگر  بيت 
کسانش سفيد نتوان کرد/ گليم بخت سيه را  

   (.  58ق:  1287)منیري،  سياه   )کذا( که یافتند  
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بسیار، بیت حاضر  احتمال  نگارندگان بیت الحاقی فوق را در منابع نیافتند، گرچه به

را که   کسیسپید نتوان کرد/ گلیم بخت    به آب زمزم و کوثرصورتی از بیت مشهور »

: 1375آمده است )رک. حافظ،    دیوان حافظسیاه« باشد که در شمار یکی از قطعات    بافتند

که دهخدا در جاي دیگر  (، چنان910:  2، ج1363؛ دهخدا،  374:  1،ج1363؛ دهخدا،  1081

سفید نتوان    به آب زمزم و کوثرسیاه/    بافتندرا که    کسیصورت »گلیم بخت  نیز آن را به

 ( به حافظ منسوب کرده است. 1322:  3،ج1363 کرد« )دهخدا،

*** 

ق   1287سنگی لکهنو مورّخ   چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H) 

اگر خواهد به یک لمحه هزار هزار کافر  

و   ي چونرا مؤمن گرداند... کس را زهره

 پ(.  196م:  1994)منیري، چرا نه 

اگر خواهد به یک لحظه هزار هزار کافر  

و   ي چونرا مؤمن گرداند... کس را زهره 

بيت هست سلطانی مسلّم مر تو  چرا نه.  

ی چون و چرا  را/ نيست کس را زهره

 (.195ق:  1287)منیري،  

از   فوق  مر    پندنامهبیت  اختالف »هست سلطانی مسلّم  با  آنجا  در  )عطّوراکه  ار،  « 

به8:  1316 آمده،  چنان(  است.  شده  میگزین  مجموع،    پندنامه دانیم،  که  در  »شاید، 

به بعد، در کتابمعروف از قرن نهم  باشد که  به عطّار  اثر منسوب  ها دیده  شناسیترین 

بنابراین بیت الحاقی فوق، متعلّق به سده37:  1387کدکنی،    شود« )شفیعیمی ي نهم  (؛ 

 هجري به بعد است.

*** 

 ( Rق ) 1319چاپ سنگی الهور مورّخ  چاپ عکسی پتنه 

موسی... را در دل آمد که: »همین منم 

گوید.« ندا  که خداوند... با من سخن می

که   منم  »همین  که:  آمد  دل  در  را  موسی... 

گوید.« ندا آمد که:  خداوند... با من سخن می 
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بر   عصا  زن!«  سنگ  بر  »عصا  که:  آمد 

سنگ زد، صحرایی دید صد هزار موسی  

می گرفته...  دست  بر  گویند: عصا 

(«، والسّالم )منیري،  143)اعراف/   أَرِنی»

 پ(.  23م: 1994

زد،   سنگ  بر  عصا  زن!«  سنگ  بر  عصا  »این 

عصا   موسی  همچو  هزار  صد  دید  صحرایی 

گرفته...»  گویند. 143)اعراف/  َأِرنی بردست   »)  

هر   در  هست  موسی  همچو  هزاران  صد 

أرنی   ای/ گوشه  دیدارجویان  رّب  شده  گو 

 (. 20ق:  1319منیري،  )   والّسالم آمده  

افغان، اي« )خلیلیدر هر گوشه  مست بیت فوق با اختالف »صد هزاران همچو موسی  

در  ي  ق( آمده است؛ گرچه نویسنده  481  -  396)   نام پیر هرات  ( در غزلی به213: 1309
انسانهرگز و همیشه باور  درباره   ي  این  بر  انصاري  فارسی خواجه عبدالل  ي شعرهاي 

گمان نماید که او هرگز به فارسی شعري نسروده است... این شعرها بیاست که »چنین می

اند«  زیستهاي است که در قرن یازدهم و دهم می تجربهکمي گویندگان ناتوان و  سروده

(. بر این اساس، بیت حاضر به هر روي متعلّق به  121  -   120:  1394کدکنی،    )شفیعی

 هاي دهم و یازدهم هجري است.  سده

 ی سومدسته. 3. 2. 1. 4

از  ایم که نگارندگان  در این بخش از نوشتار به بررسی ابیات و نیز یک مصراع پرداخته

 ها نشانی نیافتند. سرایندگان آن

 الف. تمثيل و مثل 

ي خود پیوند تمثیلی  هاي سنگی در شواهد زیر، میان متن و ابیات افزودهگویا کاتبان چاپ

-واقع ابیات الحاقی را در این موارد مانند تمثیل یا مثل، براي عینیاند و بهبرقرار کرده

 اند:  کارگرفتهبیشتر کالم بهساختن امور ذهنی و اقناع مخاطب و تأثیر 

ق   1287چاپ سنگی لکهنو مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

(H) 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=143
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=143
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=143
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=143
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=143
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=143
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معروف   به  تا  که:  است  آن  رونده  شرط 

کأس   از  هرچند  و  نکند...  قناعت  نرسد، 

محبّت، شراب معرفت بیش خورد، بیشتر 

تشنه و  بیتخواهد  بود.  )منیري،    تر 

 پ(.  142م: 1994

معروف   به  تا  که:  است  آن  رونده  شرط 

کأس   از  هرچند  و  نکند...  قناعت  نرسد، 

بیشتر   بیش خورد،  معرفت  محّبت، شراب 

بيت چه حسن است    تر بود. د و تشنه خواه 

بينم/   اینکه گر هر دم رخت را صد نظر 

هنوزم آرزو باشد که یک بار دگر بينم در  

 (. 142ق:  1287فرد )منیري،    همين معنی 

*** 

ق   1287های سنگی لکهنو مورّخ  چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H ،) ق 1287 –  1286آره مورّخ  

(K)  1319و الهور مورّخ ( قR) 

بسی مجاهدت... آنجا نرساند که صحبت  

روزه که  یک  نبینی  رساند.  طایفه  این  ي 

است،  ایستادگی...  طبع  را  کَه  و  چوب 

چون او را صحبت... با آب افتد، به جریان 

آب جاري گردد و همچنین مور را طیران  

صحبت...  کبوتر  با  چون  نیست،  صفت 

کبوتر پریدن  به  پریدن  یافت،  نیز  مور   ،

 ر( 175 –پ  174م: 1994گیرد؟ )منیري،  

پس مجاهده... آنجا نرساند که صحبت یک  

شعر مور مسکين    ي این طایفه رساند. روزه 

هوسی داشت که در کعبه رسد/ دست در  

رسيد  ناگاه  و  زد  کبوتر  که    . پای  نبینی 

چوب و َکه را طبع ایستادگی... است، چون  

او را صحبت... با آب افتد، به جریان آب  

جاري گردد و همچنین مور را طیران صفت  

به   یافت،  با کبوتر صحبت...  نیست، چون 

)رک.   گیرد  پریدن  نیز  مور  کبوتر،  پریدن 

منیري،  174ق:  1287منیري،     – 1286؛ 

 (. 153ق:    1319؛ منیري،  23:  2، ج ق 1287
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ها در  که پیداست، کاتبان سه چاپ فوق، بیت حاضر را حّتی بدون توّجه به گزاره چنان 

 رسد.  می   نظر تر به اند؛ زیرا افزودن بیت حاضر به پایان متن موّجه موضع نامناسبی از متن افزوده 

 ب. تداعی معانی 

ها بسیار نزدیک  هاي پیش از آنگزارهاحتمال بسیار، کاتبان ابیات زیر را که به مضمون به

هاي  سبب تداعی معانی به چاپهاست، بهاي تکرار معنا و الفاظ آن گزارهگونهاست و به

 کند. ها گسستی در نظام معنایی کالم ایجاد نمیسنگی افزوده باشند، گرچه حذف آن

 ( Hق ) 1287چاپ سنگی لکهنو مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

تر از آن  آفتاب قهر خوشنَعَم، طالب در  

اند:  ي لطف... ]که[ گفتهبود که در سایه 

امید وصال است و در وصال   »در فراق 

 پ(.  170م: 1994خوف هجر« )منیري، 

آفتاب قهر خوش آن نَعَم، طالب در  از  تر 

اند: »در ي لطف... که گفتهبود که در سایه

فراق امید وصال است و در وصال خوف  

رباعی ای    است(.«  هجر )هامش: ن فراق

مشوّش هجر  از  مشو  در  دل  احوال/ 

آرزوی وصال بسيار منال/ در وصل بود  

بيم ز هجران ليکن/ در هجر بود هميشه  

 (. 170ق:  1287)منیري،   امّيد وصال 

در   است  به  العاشقینعرفاتگفتنی  رباعی  بت  یک  هجران  شب  دل  »اي  صورت 

خال/ از درد مکن شکوه و از هجر منال/ خرسند به هجر باش و خاموش نشین/ مشکین

)اوحدي وصال«  صبح  رسد  را  فراق  شام  خواجه  2337:  1389بلیانی،  کاین  نام  به   )

 ق( آمده که به رباعی باال نزدیک است.   835الدّین علی ترکه )م. حدود صاین

*** 
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ق   1287سنگی لکهنو مورّخ   چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H) 

را  پاکان...  همه  عصمت  اگر  برادر!  اي 

فریفته   تا  نگر  سازند،  تو  طینت  لباس 

گفته است:   نشوي! ...آن گوي که سوخته

حاشا که دلم از تو جدا خواهد شد/    رباعی

یا با کس دیگر آشنا خواهد شد/ ار )کذا(  

دارد دوست؟/ را  که  بگسلد،  تو  وز   مهر 

شد؟   خواهد  کجا  بگذرد،  ]تو[  کوي 

 پ( 200 –ر  200م: 1994)منیري،  

را  پاکان...  همه  عصمت  اگر  برادر!  اي 

فریفته   تا  نگر  سازند،  تو  طینت  لباس 

سوخ که  گوي  ...آن  گفته  تهنشوي!  اي 

رباعی جدا    است:  تو  از  دلم  که  حاشا 

خواهد شد/ یا با کس دیگر آشنا خواهد  

دارد  را  که  بگسلد،  تو  مهر  از  شد/ 

وز کوي تو بگذرد، کجا خواهد    دوست؟/

بيت اگر از تو برکنم دل به کجا برم    شد؟

نگارا/ ز درِ تو بازگردم که کند قبول ما  

 ( 198ق: 1287)منیري،  را؟

 اندن منظوم معنا ج. برگرد

ق   1287چاپ سنگی لکهنو مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

(H) 

به   بازدهند...  بدو  شغل  آن  اگر  که  نبینی 

پیران...   روح  به  و  نگنجد  عالم  در  شادي 

 پ(  161م: 1994ها سازد؟ )منیري،دعوت

نبینی که اگر آن شغل را بدو بازدهند... به  

شادي در عالم نگنجد و مترّنم این مضمون  

حالتی دارم که    مصرع چنان خوش باشد:  

نمی  عالم  پیران...    گنجم در  ارواح  به  و 

 ( 161ق:  1287ها سازد؟ )منیري،  دعوت 
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 د. ایضاح متن 

  1287 –  1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

 (K) ق

فضل و اثر صحبت اینجا بشناسند، تا این  

)منیري،   شود  میسّر    175م:  1994دولت 

 ر(. 

این   تا  بشناسند،  اینجا  از  صحبت  فضل 

شود.   میّسر  و  دولت  رسم  از  که  بدان  و 

در   مگر  آید،  بيرون  که  نتواند  عادت 

چنان سایه  اهل،  صحبت  دولت  که  ی 

خویش/   عادت  تست  ره  در  تا  گفت... 

درویش«   نه  منافقی  و  منیري،  ) شيطان 

 (.  24:  2، ج ق 1287  – 1286

ابتداي بیت فوق مقدّم بودند که    ه الحقیقةحدیقدر این نمونه، دو بیت از   بر  سنایی 

درباره نوشتار  پیشین  بخش  در  آنچون  گردید،ي  حذف  اینجا  در  شد،  گفته  امّا    ها 

 نگارندگان از بیت فوق نشانی نیافتند. 

 ارتباط با متن ی. ابيات بی

ندارند و با  ي زیر هیچ پیوندي با متن  که گذشت، به باور نگارندگان، ابیات افزودهچنان

 شود: ها گسستی در نظام معنایی کالم ایجاد نمیحذف آن

ق   1287های سنگی لکهنو مورّخ  چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H و ) ق 1287–1286آره مورّخ  

(K) 

حدیث:   آن  معنی  است  این 

کَالنَّ فِی ی خُلشَّاَ» یعنی تِهِمَّاُ  فِی  بِیِّقَو مِهِ   ،»

در  چنان را  خداي  صدّیقان  ي آینهکه 

بینند، مریدان خداي را  دل  هاي پیغامبران 

که:   حدیث  آن  معنی  است  این 

یعنی  ِتهِ مَّ ُا ِفی  ِبیِّ َکالنَّ   َقو ِمهِ  ِفی  ی خُ لشََّا»   ،»

در  چنان  را  خداي  صّدیقان  ي  آیینه که 

هاي پیغامبران بینند، مریدان خداي را در  دل 
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آیینه دل در  یعنی ي  ببینند،  پیران  هاي 

بشناسند و بدانند، دیدن این بود )منیري،  

 ر(. 174م: 1994

هاي پیران بینند، یعنی بشناسند و  ي دل آیینه 

این بود.   لوح دلت  بدانند، دیدن  بر  قطعه 

نقش اگر هيچ حروف است/ یک رمز ز  

اسرار معانی نبدانی/ چون محو شد از لوح  

می  تمامت/  حرف  شدی  دلت  که  دان 

ق:  1287،  )رک. منیري   محرم اسرار معانی 

 (. 22:  2، ج ق 1287  – 1286؛ منیري:  173

*** 

  ق  1287–1286چاپ سنگی آره مورّخ   چاپ عکسی پتنه 

(K) 

نعمتآن   مباح  همه  وي  بر  بهشت  هاي 

شود، ولیکن نتواند که گرد کارها گردد... 

همه که  را  کسی  فوت    5پس  دولت  آن 

شد، او چه یافت؟ و کسی را که آن نعمت 

میسّر گشت، او را چه فوت شد؟ )منیري،  

 پ(  233 –ر  233م: 1994

هاي بهشت بر وي مباح شود،  همه نعمت این  

ولیکن نتواند که گرد کارها گردد... پس کسی  

را که آن دولت فوت شد، او چه یافت؟ و  

را چه   این نعمت میسّر گشت، او  کسی را 

نظم تا تو ز وجود برنيایی/  قوت )کذا( شد؟  

در موعد وصل درنيایی/ در منزل عشق گر  

و به  ا   ي ناخوانا( ... ... ... )سه کلمه نهی پای/  

:  2ج   ، ق 1287– 1286منیري، )   نيایی سر  

102 -  103 .) 

*** 
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ق   1287سنگی لکهنو مورّخ   چاپ چاپ عکسی پتنه 

(H) 

پوشی... که او را با خداوند خود  هر ژنده

است،   جهان  دو  هر  پادشاه  است،  کاري 

)منیري،   ندارد  شب  نان  م:  1994هرچند 

 ر(. 195

پوشی )کذا(... که او را با خداوند  هر زنده 

کاري است، پادشاه دو جهان است، هرچند  

ندارد.   اینجاست که گفته نان شب  اند:  از 

بيت هرکه را یک خرقه و نانی بود/ در  

بود  سلطانی  ملک  کونش  )منیري،    دو 

 (.   193ق:  1287

 

 گيری . نتيجه5

الدّین منیري، از زمان تألیف، همواره  ترین اثر فارسی شرفعنوان مهمبه  مکتوبات صدي 

این خود سبب کثرت استنساخ و درنتیجه، گاه افزودن ابیات از سوي  مورد توجّه بوده و 

دیگر،   از سوي  است.  شده  اثر  این  به  شبههشت  مکتوبات صدي کاتبان  در  به  بار  قارّه 

ابیشیوه و  منتشر شده  این چاپي چاپ سنگی  به  کاتبان  از سوي  نیز  نقش  اتی  که  ها 

ها را در نسخ کهنی مصحّح اثر را نیز بر عهده داشتند، افزوده شده است، که نگارندگان آن

اند. در نوشتار حاضر، بررسی و تحلیل این ابیات در پنج چاپ  که در دست دارند، نیافته

عنوان یک  که بهبر اینه افزونسنگی در دسترس، در کانون نگاه نویسندگان قرارگرفت، ک

دهد، نتایج زیر را  را بیش از پیش نشان می  مکتوبات صديدلیل، لزوم تصحیح انتقادي  

 دهد: نیز در اختیار ما قرارمی

اند، به سه  کاررفته. ابیات الحاقی که در پیوند با پنج چاپ سنگی با رویکردي بالغی به1

می تقسیم  سخنورادسته  ابیات  نخست  منیري  شوند:  شیخ  درگذشت  از  پیش  که  نی 

ها الدّین و سوم ابیاتی که شاعران آناند و دیگر، اشعار گویندگانِ پس از شرفزیستهمی

 شناسیم. را نمی
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. گذشته از ابیاتی که هیچ پیوندي با نظام معنایی کالم ندارند، دیگر ابیات افزوده در 2

. تکمیل و تتمیم  3. ایضاح متن؛  2ا؛  . تأکید و تأیید معن1هاي سنگی به شش دلیل:  چاپ

مکتوبات  . تمثیل و مثل، با  6. تداعی معانی؛  5. برگرداندن منظوم معنا؛  4معناي اشعار؛  

 یابند. پیوند می صدي 

ابیاتی از آن  ة الحقیقحدیقة.  3 آثاري که  هاي  ها از سوي کاتبان به چاپسنایی در میان 

است بسامد  بیشترین  داراي  شده،  افزوده  به  سنگی  در  نظرمیکه  باید  را  آن  دلیل  رسد 

قارّه یافت )رک. اي از مخاطبان در شبهشناسی سنایی و پیداکردن طیف گستردهمخاطب

 6(.6 –  5: 1391زرقانی و همکاران، 

و   (M)با رمز    م1885ق/    1303  مورّخکه پیداست، در دو چاپ سنگی لکهنو  . چنان4

هیچ بیت الحاقی نیامده است و این خود   (S)با رمز  م  1911ق/    1329   مورّخکانپور  

سنگی    عنوان دلیلی براي مدّعاي نگارندگان باشد که ابیات الحاقی در سه چاپتواند بهمی

به افزودهدیگر  آنیقین  کاتبان  بهي  و  نسخ هاست  در  حتّی  افزوده  ابیات  بسیار،  احتمال 

 است.   داشتهنیز وجود ن مکتوبات صديمتأخّر 

ترتیب در  توان گفت که بیشترین ابیات الحاقی بهي سه چاپ سنگی دیگر می. با مقایسه5

ق    1287و سپس لکهنو مورّخ   ( K)با رمز    ق  1287  –  1286هاي سنگی آره مورّخ  چاپ

هاي سنگی  دانیم این دو چاپ در شمار نخستین چاپکه میآمده است و چنان  (H)با رمز  

  1287  –  1286هستند. نیز باید افزود که کاتب چاپ سنگی آره مورّخ    مکتوبات صدي

، براي ایجاد انسجام متن با ابیات الحاقی، در بیشتر موارد، ناگزیر به افزودن (K)با رمز    ق

 است.هایی به متن اثر شده گزاره

 

 ها یادداشت

ي کهن و  را براساس هفت نسخه  مکتوبات صدي. گفتنی است یکی از نگارندگان، تصحیح  1

 زودي متنی منقّح از آن عرضه خواهد کرد. چهار چاپ سنگی به پایان رسانده و به
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بیشتر، رک. مشار،  2 آگاهی  :  1352؛ همو،  2820  -  2819:  1342؛ همان،  1487:  1337. براي 

 .675 – 674: 1391ی، ؛ نوشاه3157

 .675: 1، ج1391. براي آگاهی بیشتر از این چاپ سنگی، رک. نوشاهی، 3

 .  هالحقیقهحدیق. اصل: نباید )!(؛ متن مطابق 4

 . اصل: همه که )!(؛ متن مطابق دیگر نسخ. 5

از سنایی می6 افزوده  ابیات  بسامد  نگارندگان،  باور  به  آن.  نخست  باشد:  دلیل  دو  به  که  تواند 

بسیار از آن بهره    مکتوبات صديمأنوس بوده، در مطاوي    هالحقیقهحدیقالدّین که گویا با  شرف

و ابیاتی   هاي سنگی نیز این بسامد را در صد مکتوب دریافتهجسته است و شاید کاتبان چاپ

اشدن شناسی سنایی و پیدباشند؛ دلیل دیگر مخاطب   را به متن اثر افزوده  ه الحقیقهحدیقدیگر از  

(، تا آنجا 6–  5:  1391قارّه است )رک. زرقانی و همکاران،  اي از مخاطبان در شبهطیف گسترده

ي خطّی در  را براساس چندین نسخه  هالحقیقه حدیقق(    1059که عبداللّطیف عبّاسی )م. پس از 

 (.52:  1، ج1397آن سامان تصحیح و شرح کرد )رک. یاحقّی و زرقانی، 

 

 منابع 

ي زبان و ادب فارسی در  دانشنامه قارّه«. در: (. »حافظ در شبه1392وفایی، محمد. )افشین
، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص  3قارّه، ج، زیر نظر گروه شبهقارّهشبه

7–28 . 

بنیاد  سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی(.  1389امیدساالر، محمود. ) . تهران: 

 موقوفات دکتر محمود افشار. 

، ي بهارستاننامه (. »علّامه قزوینی و فنّ تصحیح متن«.  1385  -1384ــــــــــــــــ. )

 . 206–189، صص  12–11، دفتر 2 -  1ي ، شماره6سال 

.  العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات(.  1389الدّین محمدبن محمد. )اوحدي بلیانی، تقی

ذب آمنهیحتصحیح  نظارت علمی  الل صاحبکاري،  با  قهرمان، ج   فخراحمد،  ،  4محمد 

 تهران: میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی. 

خانلري،    تصحیح و توضیح پرویز ناتل. بهدیوان حافظ(.  1375محمد. )الدّین حافظ، شمس



ـ ـــــ های سنگی.../محمدصادق خاتمیدرنگی بر چگونگی پيوند ابيات الحاقی در چاپ  167 ـــــــ

 

 ، تهران: خوارزمی. 2ج

از    مکتوباتِ صدي (. »ضرورت تصحیح انتقادي 1398ان. )خاتمی، محمدصادق و همکار 

ي  ، شماره11ي جدید، سال ، دوره55، سالشناسی ادب فارسیمتنالدّین مَنیَري«.  شرف

 . 56–37(، صص 41اوّل )پیاپی  

ي  عنوان همایون اعلیحضرت نادرشاه غازي به اراده. بهآثار هرات(.  1309افغان. )خلیلی

عبدالرّجناب جاللت نائبمآب  وکیل  و  نائب ساالر  خان  به  الحکومهحیم  هرات،  ي 

، هرات:  2موصوف، ج  جان پسر نائب ساالر صاحباهتمام آقاي ارجمند عبدالعلیم

 ي سلجوقی.ي فخریهمطبعه

 ، تهران: امیرکبیر. 3و2و 1. جامثال و حکم(. 1363اکبر. )دهخدا، علی 

،  1ج  ،ي منصور معتمدي. ترجمهتاریخ تصوف در هند(.  1380رضوي، سیّداطهرعباس. )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم  (. »مخاطب1391زرقانی، سیّدمهدي و همکاران. )

، 23، پیاپی  3ي ، شماره6، سال هاي ادب عرفانی )گوهر گویا(پژوهشتا دهم هجري«.  

 .  34– 1صص 

مصلح )بنسعدي،  سعدي(.  1385عبدالل.  بهکلیات  تهران:  .  فروغی.  محمدعلی  تصحیح 

 هرمس.

  ، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی.  گلستان سعدي(.  1389ــــــ. )ـــــــــــــــ

 تهران: خوارزمی. 

. الفتّاح  االرواح فی شرح اسماء الملکروح(.  1368)  الدّین ابوالقاسم احمد.سمعانی، شهاب

 تصحیح و توضیح نجیب مایل هروي، تهران: علمی و فرهنگی.به

( آدم.  مجدودبن  شریع  هالحقیقهحدیق(.  1377سنایی،  تحشیه  .هالطّریقهو  و  ي  تصحیح 

 ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. محمدتقی مدرّس رضوي، تهران: مؤسّسه

تصحیح و . بهنامه()فخري الطّریقههالحقیقه و شریعهحدیق(.  1382ــــــــــــــــــــ. ) 

 ي مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.با مقدّمه 
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. با دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي  (.1388ــــــــــــــــــــ. )

 رضوي، تهران: سنایی.   سعی و اهتمام محمدتقی مدرّسمقدّمه و حواشی و فهرست به

( فهرستالحقیقههحدیق(.  1397ـــــــــــــــــــ.  و  تعلیقات  تصحیح،  مقدّمه،  ها  . 

 ، تهران: سخن. 1ي زرقانی. جمحمدجعفر یاحقّی، سیّدمهد

خواجه   عرفانی میراث )از  ي انسان در هرگز و همیشه(.  1394رضا. )کدکنی، محمد  شفیعی

 عبدالل انصاري(. تهران: سخن. 

سمیعی، تهران:   ي فرامرز نجد. ترجمه در قلمروي خانان مغول (. 1389ماري. )شیمل، آنه

 امیرکبیر.  

اهتمام  . با مقدّمه و تصحیح از روي نسخ متعدّده بهپندنامه(.  1316ابراهیم. )عطّار، محمدبن

 ي حاج سیّداحمد کتابچی مدیر. تهران: کتابفروشی اسالمیه.تقی حاتمی، به سرمایه 

  . مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی اسرارنامه(.  1386ـــــــــــــــــــ. )

 کدکنی، تهران: سخن.

  . مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی الطّیرمنطق(.  1387ــــــــ. )ـــــــــــ

 کدکنی، تهران: سخن.

. با مقدّمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق  تمهیدات(.  1373محمد. ) بنالقضات، عبداللعین

 ي منوچهري.عفیف عُسَیران، تهران: کتابخانه 

. تصحیح سیّدکمال  االنسالقدس من شجراتثمرات(.  1376بیگ. )بدخشی، میرزا لعللعلی

 سیّدجوادي، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، تهران: بنگاه ترجمه و نشر  1. جهاي چاپی فارسیفهرست کتاب(. 1337مشار، خانبابا. )

 کتاب. 

، تهران: بنگاه ترجمه و نشر  2. جهاي چاپی فارسیفهرست کتاب(.  1342ـــــــــــ. ) 

 کتاب. 

براساس    1345هاي چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال  فهرست کتاب(.  1352ـــــــــــ. )

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.2. جفهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب
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الدّین احمدبن یحیی منیري و شیخ شرف(.  م1993ق/ 1414ش/  1372االمام، سیّد. )مطیع
 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.. اسالمي فارسیهسهم او در نثر متصوفان

  13926ي  بخش، شماره ي گنجآباد: کتابخانه ، اسالممکتوبات صديالدّین.  منیري، شرف

 ق.   8ي  ي خطّی[، تاریخ کتابت: سده]نسخه

  14713ي  بخش، شمارهي گنجآباد: کتابخانهاسالم  .مکتوبات صديـــــــــــــــــ   

 ق. 8ي  ي خطّی[، تاریخ کتابت: سده]نسخه

( صديم(.  1994ـــــــــــــــــ.  مصنّ  يهنسخ  ،مکتوبات  عکسی]  فعهد  ، [چاپ 

(. تعارف پروفیسر سیّدحسن عسکري، تقدیم سیّدشاه محمد  گوناگون  شمار)صفحه

 .پتنه: خدابخش اورینتل پبلک الئبریري ،اسمعیل روحی

صديمکتـــــــــــــــــ.   اسالموبات  کتابخانه .  گنجآباد:  شمارهي    4055ي  بخش، 

 ق.   9ي  ي خطّی[، تاریخ کتابت: سده]نسخه

ي  شماره مجلس شوراي اسالمی، ي. تهران: کتابخانه مکتوبات صديـــــــــــــــــ.  

 ق[.  9ي  ي خطّی[، بدون تاریخ کتابت: ]احتمااًل سده]نسخه 17586

صديـــــــــــــــــ.   کتابخانه مکتوبات  کشمیر:  کشمیر، .  دانشگاه  اقبال  علّامه  ي 

 ق.  1041ي خطّی[، تاریخ کتابت: ]نسخه 93701ي شماره

هتمام منشی  اهب]چاپ سنگی[.    مکتوبات صدي ق(.    1287  –  1286ـــــــــــــــــ. )

 نت پرشاد صاحب آروي.ج، آره: مطبع منشی س 2خان. ام یاد علیظ جیکوبندها و انت

( و    مکتوبات صدي م(.  1870ق/    1287ـــــــــــــــــ.  تصحیح  با  سنگی[.  ]چاپ 

تحشیه و  از  مقابله  )د. پس  آروي  اکرم صاحب  به  1306ي محمدعلی  و  ق(،  سعی 

 اهتمام محمد علیبخشان )مدیر مطبع(، لکهنو: مطبع علوي.

الدّین یحیی منیري  مکتوبات حضرت شیخ شرفم(،  1885ق/    1303ـــــــــــــــــ. )

ابوالحسن صاحب،    قدّس سرّه تحریک جناب موالنا محمد  ]چاپ سنگی[. حسب 

 کشور. لکهنو: مطبع منشی نول 

)مضامین تصوف و    سه صدي مکتوباتم(.  1901  –  1902ق/    1319ـــــــــــــــــ. )
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 ي اسالمی پنجاب. عرفان( ]چاپ سنگی[. الهور: مطبع اسالمی، کتبخانه

الدّین یحیی منیري  مکتوبات حضرت شیخ شرف  م(.1911ق/    1329ـــــــــــــــــ. )
ابوالحسن صاحب،    قدّس سرّه تحریک جناب موالنا محمد  ]چاپ سنگی[. حسب 

 کشور. کانپور: مطبع منشی نول 

. با تصحیحات و حواشی  کلیات شمس یا دیوان کبیر(.  2535الدّین محمد. )ل مولوي، جال

 امیرکبیر.الزّمان فروزانفر، جزو ششم، تهران: بدیع

ا و  به.  االبراردّةعاالسرار و  کشف  (. 1382احمد. )حمدبنمیبدي،  اصغر  اهتمام علی سعی 

 .  رامیرکبی  ، تهران:9، جحکمت

قارّه )هند، پاکستان،  شده در شبهشناسی آثار فارسی چاپکتاب (. 1391نوشاهی، عارف. )

، تهران: مرکز  1م. ج2007–1781هـ/ 1428–1195هـ ش/  1386– 1160از  بنگالدش(  

 پژوهشی میراث مکتوب. 

 

 


