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از داستانها و عبارتها یا اشعاري مرتبط با متن را در ذهن داشتند ،آنها را در حاشیهي
نسخه میافزودند .این افزودهها چندي بعد بهوسیلهي برخی از کاتبان به متن وارد شده
است .این تصرّفات را میتوان به دو دستهي عمدي و غیرعمدي تقسیم کرد .تصرّفات
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یا هم نقش کاتب و هم وظیفهي مصحّح را بر عهده دارند .موضوع اخیر بهویژه در
چاپهاي سنگی مکتوبات صدي ،مهمترین اثر فارسی شرفالدّین مَنیَري ( 661؟ –
 782ق) نمود یافته است؛ زیرا در چاپهاي سنگی صد مکتوب ،ابیاتی از سوي کاتبان
به متن افزوده شده است که در دستنویسهاي کهن مکتوبات صدي وجود ندارد.
نگارندگان در این نوشتار ،ابیات افزوده به متن را شناسایی کرده و سپس چگونگی پیوند
آنها را با مکتوبات صدي نشان دادهاند .بر این اساس ،ابیات الحاقی را میتوان به سه
دسته تقسیم کرد :نخست ابیات سخنورانی که پیش از درگذشت شیخ منیري میزیستهاند
و دیگر ،اشعار گویندگانِ پس از شرفالدّین و سوم ابیاتی که شاعران آنها را
نمیشناسیم .به باور نگارندگان ،گذشته از ابیاتی که هیچ پیوندي با متن ندارند ،دیگر
ابیات افزوده به چاپهاي سنگی به شش دلیل .1 :تأکید و تأیید معنا؛  .2ایضاح متن؛ .3
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تکمیل و تتمیم معناي اشعار؛  .4برگرداندن منظوم معنا؛  .5تداعی معانی؛  .6تمثیل و
مثل ،با مکتوبات صدي پیوند مییابند.

واژههای کليدی :ابیات الحاقی ،چاپهاي سنگی ،شرفالدّین منیري ،مکتوبات صدي.
 .1مقدّمه
مکاتیب /مکتوبات که به باور نگارندگان باید آن را در حوزهي تصوف شبهقارّه یک
زیرگونه (سابژانرِ) ادبی بهشمار آورد ،بهعنوان ابزاري کارآمد براي انتقال تعالیم مشایخ
آن سامان بهشمارمیآمده است .ازجملهي این مشایخ که در بِهار هندوستان میزیسته،
شرفالدّین منیري ،پرتألیفترین شیخ طریقهي کبرویهي فردوسیه است .بر اساس سه
مجموعهي مکتوب که از او باقی مانده است (رک .مطیعاالمام1372 ،ش1993 /م- 173 :
 ، )186پیداست که او با این مکتوبات ،تعالیم خود را در شبکهي خانقاههاي کوچکی که
از بِهار تا سنارگاؤن /سنارگانوِ بنگال و نیز بسیاري از نواحی هندوستان ادامه داشته (رک.
رضوي ،)291 :1380 ،منتشر میکرده است.
مجموعهي نخست این سه مجموعه ،موسوم به مکتوبات صدي ،1به گواه منابع،

مهمترین آن مجموعهها و شاخصترین اثر صوفیانهي شرفالدّین است .مکتوبات صدي
از زمان تألیف ،همواره مورد توجّه بوده و این خود سبب کثرت استنساخ و درنتیجه ،گاه
افزودن ابیات از سوي کاتبان به این اثر شده است .از دیگرسو ،مکتوبات صدي هشتبار
در شبهقارّه به شیوهي چاپ سنگی منتشر شده و ابیاتی از سوي کاتبان این چاپها که
نقش مصحّح اثر را نیز بر عهده داشتند ،به این اثر افزوده شده است که نگارندگان آنها
را در نسخ کهن صد مکتوب که در دست دارند ،نیافتهاند.
این نوشتار بر آن است تا پس از معرّفی مختصر مکتوبات صدي ،با بررسی پنج چاپ
سنگی این اثر و مقایسهي آنها با نسخ کهن صد مکتوب ،تمامی ابیات الحاقی را در این
چاپها مشخّص و نقش این ابیات را در مکتوبات صدي بررسی کند.
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 .2بيان مسئله ،پرسشهای تحقيق و روش پژوهش

مسئلهي کانونی این پژوهش ،شناسایی ابیات افزوده به چاپهاي سنگی مکتوبات صدي
و سپس تبیین چگونگی پیوند آنها با متن است ،که افزونبر اینکه بهعنوان یک دلیل،
ضرورت تصحیح انتقادي مکتوبات صدي را نشان میدهد ،بهسبب تعیین رویکرد کاتبان
چاپهاي سنگی در پیوند ابیات الحاقی با اثر و نیز مشخّصکردن دالیل پیوند ابیات
افزوده به متن ،اهمّیت بسیاري دارد و ضرورت پژوهش حاضر را نشان میدهد .این
نوشتار میکوشد با بررسی علمی این مسئله ،به سه پرسش زیر پاسخ دهد:
 .1مشخّصکردن ابیات الحاقی در چاپهاي سنگی مکتوبات صدي چه ضرورتی دارد؟
 .2ابیات افزوده به چاپهاي سنگی به چند دسته تقسیم میشوند؟
 .3دالیل پیوند ابیات الحاقی با چاپهاي سنگی در چند رده دستهبندي میشوند؟
نگارندگان در مقالهي حاضر به روش کتابخانهاي پنج نسخه را بررسی کردهاند .این
نسخهها عبارتند از :سه نسخهي مورّخ سدهي هشتم هجري ،یعنی نسخهي شمارهي
 13926کتابخانهي گنجبخش (مورّخ سدهي  8ق) ،نسخهي شمارهي  14713کتابخانهي
گنجبخش (مورّخ سدهي  8ق) و چاپ عکسی پتنه (از روي نسخهي شمارهي 4997
کتابخانهي خدابخش ،مورّخ سدهي  8ق) و نیز دو نسخهي مورّخ قرن نهم هجري ،یعنی
نسخهي شمارهي  4055کتابخانهي گنجبخش (مورّخ سدهي  9ق) و نسخهي شمارهي
 17586کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی (احتما ًال مورّخ سدهي  9ق) .نسخههاي
یادشده ،تا امروز کهنترین و معتبرترین نسخ شناختهشده از مکتوبات صدي هستند.
نتیجهي بررسی نشان میدهد که ابیات الحاقی چاپهاي سنگی در هیچیک از آن نسخهها
وجود ندارد .سپس در نوشتار حاضر براي جلوگیري از تکرار ،چاپ عکسی پتنه را به
دلیل آنکه در دس ترس همگان است و در نداشتن ابیات الحاقی دقیقاً شبیه به نسخ کهن
و معتبر مذکور است ،بهعنوان نمایندهي این گروه از نسخهها انتخاب کردند.
گفتنی است نسخهاي که چاپ عکسی پتنه براساس آن فراهم آمده ،در دوران حیات
ط متن است،
شرفالدّین منیري (م 782 .ق) کتابت شده و از هامشهاي نسخه که به خ ّ
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پیداست که مظفّر شمس بلخی (م 803 /788 .ق) ،نخستین خلیفهي شیخ منیري ،این نسخه
را در دست داشته و توضیحات شرفالدّین را یادداشت میکرده است .این نسخه سپس به
دست حسینبن مع ّز بلخی ،معروف به حسین نوشه توحید (م 844 .ق) ،برادرزاده و جانشین
مظفّر شمس بلخی رسیده است (رک .روحی1994 ،م :گیاره  -تیره).
 .3پيشينهی پژوهش
بر پایهي اطّالع نویسندگان ،تاکنون پژوهشی مستقل دربارهي موضوع این نوشتار انجام

نگرفته است .پیشتر ،نگارندگان در مقالهاي با عنوان «ضرورت تصحیح انتقادي مکتوبات
صدي از شرفالدّین منیري» ،به وجود ابیات الحاقی در مکتوبات صدي اشاره کرده و
وجود این ابیات الحاقی را بهعنوان یکی از ضرورتهاي تصحیح انتقادي این اثر
برشمردهاند (رک .خاتمی و همکاران.)49 - 46 :1398 ،
 .4بحث و بررسی
احمدبن یحییبن اسرائیلبن محمد الهاشمی المنیري ( 661؟  782 -ق) ،ملقّب به
«شرفالدّین» و منسوب به «منیرِ» هندوستان (روستایی در استان بِهار کنونی ،واقع در
شرق هند) بهاحتمال در سال  661ق زاده شد .شرفالدّین در سال  679 /678هجري
براي تحصیل از منیر به سنارگاؤن /سنارگانوِ بنگال رفت و در سال  690ق از تحصیل
فراغت یافت .او در سال 691ق با همراهی برادر بزرگ خود ،شیخ جلیلالدّین ،براي
یافتن پیر به دهلی سفر کرد و درنهایت به نجیبالدّین فردوسی دست ارادت داد .در سال
 695ق در راه بازگشت از دهلی سیسال در جنگلهاي بیهیا و راجگیر پنهان شد و
درنهایت در سال  721هجري از جنگل راجگیر بیرون آمد و ده سال در روزهاي جمعه
در شهر بِهار اقامت میکرد .در  731ق در بِهار ساکن شد و سلطان محمدبن تغلق (حک.
 752 – 725ق) ،پادشاه دهلی خطاب به مجدالملک ،مقطع بِهار ،فرمانی مبنیبر ساخت

درنگی بر چگونگی پيوند ابيات الحاقی در چاپهای سنگی/...محمدصادق خاتمی ـــــــــــــ 143

خانقاه براي تدریس شیخ صادر کرد .شرفالدّین سرانجام در ششم شوّال 782ق در بِهار
درگذشت (رک .مطیعاالمام1372 ،ش1993 /م.)109 - 51 :
افزونبر آثار بسیار ،سه مجموعهي مکتوب نیز از شرفالدّین باقی است که مجموعهي
نخست ،موسوم به مکتوبات صدي ،به لحاظ تنوّع موضوعات و سالست بیان بر دو
مجموعهي دیگر برتري دارد .مکتوبات صدي شامل صد مکتوب صوفیانهي پارسی است
که در ماههاي سال 747ق بنا به درخواست یکی از مریدان مهمّ شیخ با نام قاضی
شمسالدّین (م .پس از  782ق) و در پاسخهاي شیخ به پرسشهاي او نوشته شده است.
سپس یکی از مریدان خاصّ شیخ با نام زین بدر عربی (م .پس از 782ق) در همان سال
و بهاحتمال بسیار در 748ق ،آن مکتوبات را با نوشتن دیباچهاي عالمانه بر آن فراهم آورد
(رک .منیري 1041 ،ق 1 :پ).

 .1 .4چاپهای سنگی مکتوبات صدی
مکتوبات صدي تا آنجا که نگارندگان اطّالع دارند ،هشتبار در شبهقارّه به شیوهي چاپ
سنگی به طبع رسیده است 2که در ادامه ،توصیف ساختاري  -محتوایی پنج چاپ در
دسترس ،بهترتیب سال چاپ آمده است:
 .1چاپ نخست با نام مکتوبات صدي در دو جلد بهاهتمام منشی جیکوبندها و انتظام یادعلی
ي آره به طبع رسیده
خان کواتهوي «در مطبع منشی سنت پرشاد وکیل عدالت» صاحب آرو ِ
است .جلد نخست در سال  1286ق و جلد دوم در تاریخ بیست و دوم ذيالحجّه سنهي
ط نستعلیق
 1287ق «به انتظام یاد علیحان (ظ :علیخان) حلیهي طبع پوشید ».این چاپ به خ ّ
است و گویا جلد نخست را یادعلیخان کواتهوي و جلد دوم را برکتاللخان کواتهوي در
سالهاي  1287 – 1286ق نوشتهاند .چاپ حاضر نسبت ًا مغلوط است و در مواردي ،ضبطها

و عبارتهایی را ارائه میدهد که در هیچیک از نسخ کهن یا دیگر چاپهاي سنگی مکتوبات
صدي وجود ندارد و بهاحتمال بسیار ،افزودهي کاتبان باشد ،امّا به انسجام متن کمک میکند.
این چاپ در نوشتار حاضر با رمز ( )Kمشخّص شده است.
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 .2چاپ بعد نیز با نام مکتوبات صدي «به تحشی و تنقیح فراوان و صحّت مقابله از نسخ
عدیدهي صحیحه ي عالمان و درویشان حسب فرمایش فاضل اعظم محمد علی اکرم
صاحب آروي» به قطع وزیري بزرگ و به سعی و اهتمام محمدعلی بخشخان (مالک
مطبع) در بیستم جماديالثّانی سال  1287ق1870 /م «در مطبع علوي محمدعلی
بخش خان نقشبندي» لکهنو چاپ شده است .این چاپ نیز ظاهراً از روي نسخهي نسبتاً
کهنی به خطّ نستعلیق کتابت شده است ،همچنانکه به گمان نگارندگان میتوان آن را به
لحاظ تصرّفات اندک کاتب و اغالط نادر آن ،بهترین چاپ سنگی مکتوبات صدي نامید.

3

این چاپ در این نوشتار با رمز ( )Hمشخّص شده است.
 .3سومین چاپ با نام مکتوبات حضرت شیخ شرفالدّین یحیی منیري قدّس سرّه در سال
 1303ق1885 /م «حسب تحریک زبدةالسّالکین قدوةالعارفین محیی سنّت قامع بدعت جناب
موالنا محمد ابوالحسن صاحب ع ّم فیضه» ،در مطبع منشی نولکشور لکهنو به طبع رسیده
است .نگارندگان براساس مطابقت این چاپها با نسخ کهن دریافتهاند که چاپ حاضر از
روي دستنویس شمارهي  93701کتابخانهي علّامه اقبال دانشگاه کشمیر (مورّخ  1041ق)
نوشته شده است .این چاپ در نوشتار حاضر با رمز ( )Mمشخّص شده است.
 .4چهارمین چاپ با نام سه صدي مکتوبات (مضامین تصوف و عرفان) در سال 1319
ق1901 – 1902 /م «حسب فرمایش کتبخانهي اسالمی پنجاب الهور بهاهتمام مالک و
مُهتمِم در مطبع اسالمی الهور» طبع شده است .مکتوبات صدي در بخش نخست این
چاپ آمده است .در دیباچه آمده است« :آلودهي معاصی و مبتالي مکارهي دنیا بندهي
کرمبخش ...سعی بلیغ نموده سه صد مکتوبات را طبع کرده ».نگارندگان دریافتند چاپ
حاضر به نسخهي شمارهي  93701کتابخانهي علّامه اقبال دانشگاه کشمیر (مورّخ 1041
ق) شباهت بسیار دارد ،هرچند گویا کاتب در چاپ سنگی تصرّفات بسیار کرده است.
این چاپ در این نوشتار با رمز ( )Rمشخّص شده است.
 .5آخرین چاپ نیز با نام مکتوبات حضرت شیخ شرفالدّین یحیی منیري قدّس سرّه در
سال  1329ق1911 /م «حسب تحریک جناب فضیلتمآب زبدةالعارفین فخر زمن جناب
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موالنا محمد ابوالحسن صاحب عمّ فیضه» ،در مطبع منشی نولکشور کانپور« ،به
سرپرستی ...منشی پِراگ نراین صاحب راي بهادر ،مالک مطبع ...بهاهتمام کامل منشی
بهگواند یال صاحب عاقل ( ...کلمهاي ناخوانا)» به طبع رسیده که در پایان آن نیز «قطعهي
تاریخ طبع از موالنا محمد حامد علیخان حامد شاهآبادي محافظ عملهي تصحیح» آمده است.
این چاپ ضبطهایی دارد که نشان میدهد از روي نسخهي متأخّري کتابت شده است .چاپ
مذکور در نوشتار حاضر با رمز ( )Sمشخّص شده است.
گفتنی است سه چاپ سنگی دیگر از مکتوبات صدي نیز در سال  1287ق1870 /م
در مطبع سنت پرشاد آره و در سال  1307ق1890 /م به فرمایش محمد ابوالحسن در
چاپخانهي نولکشور لکهنو و در سال  1316ق1898 /م در مطبع نولکشور کانپور به
چاپ رسیده است.

 .1 .1 .4افزودهها در چاپهای سنگی مکتوبات صدی
به باور نسخهپژوهان و متنشناسان این احتمال بسیار زیاد است که صاحبان یک نسخه
یا کسانی که آن نسخه را مطالعه میکردهاند ،مطالبی را به حواشی آن افزوده ،یا در بین
سطور آن دستنویس ،یادداشتهایی مینوشتند که بهتدریج در استنساخهاي بعدي وارد
متن شده است (رک .امیدساالر .)8 :1385 –1384 ،مواردي از اینگونه در برخی از
چاپهاي سنگی صد مکتوب وجود دارد که بی هیچ ضرورتی به متن افزوده شده است
و در هیچ یک از نسخ کهن این اثر وجود ندارد .این موارد عبارتند از :افزودن عبارات،
افزودن عناوین به مکتوبات ،افزودههاي شعري.
در چاپهاي سنگی مکتوبات صدي کاستیهاي متعدّدي وجود دارد که لزوم تصحیح
انتقادي این اثر را نشان میدهد .ازجملهي این کاستیها میتوان به «ابیات افزوده در
چاپهاي سنگی» اشاره کرد که خود به سه دسته تقسیم میشوند :نخست ابیات
سخنورانی که پیش از درگذشت شیخ منیري میزیستهاند و دوم ،اشعار گویندگانِ پس از
شیخ و سوم ابیاتی که شاعران آنها را نمیشناسیم .از این میان ،افزودههاي دستهي دوم
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بهیقین از سوي کاتبان سدههاي بعد است .در نوشتار حاضر ،تمامی اشعار الحاقی از این
تقسیمبندي سهگانه بررسی شده است.
 .2 .1 .4افزودههای شعری
به باور نگارندگان ،در چاپهاي سنگی مکتوبات صدي افزونبر تصرّفات عمدي ،به دلیل
ایفاي نقش همزمان کاتب بهعنوان مصحّح (رک .امیدساالر ،)114–113 :1389 ،توجّه به
این اثر و استنساخ بسیار آن نیز عاملی بسیار مهمّ براي افزودن ابیات از سوي کاتبان در
دورههاي بعد بوده است؛ زیرا تا آنجا که میدانیم ،از مکتوبات صدي نزدیک به چهل
نسخه وجود دارد که بیست و هفت دستنویس مربوط به سدههاي دهم تا چهاردهم
هجري است .براي نمونه ،به گفتهي نویسندهي در قلمروي خان خانان ،جاللالدّین اکبر
( 1014 – 963ق) به نوشتههاي شرفالدّین منیري که «تقدّسی ساده و عاقالنه را تعلیم
میدادهاند ،با عالقهاي خاص توجّه کرده است» (شیمل)160 :1389 ،؛ بیشک این اقبال
به آثار شرفالدّین و از جمله مکتوبات صدي و کتابت از آن در زمان این پادشاه ،روند
افزودن ابیات را نیز از سوي کاتبان شتاب بخشیده است ،چنانکه نشانههایی از ابیات
افزوده را میتوان در ثمراتالقدس من شجراتاالنس لعلی بدخشی ( 1022 – 968ق)
نیز یافت؛ زیرا در این کتاب ،بیتی از حافظ به پایان مکتوب چهل و نهم شیخ با عنوان
«در طالب» افزوده شده است (رک .لعلی بدخشی )940 :1376 ،و با دالیلی که نگارندگان
در نوشتار دیگري ارائه دادند (رک .خاتمی و همکاران ،)49–48 :1398 ،این بیت بهیقین
افزودهي کاتبان اواسط سدهي نهم هجري به بعد است و گویا لعلی بدخشی نیز شواهد
کتاب خود را از نسخهاي متأخّر از مکتوبات صدي که نزدیک به زمان اوست ،استخراج
کرده است .این مدّعا با سخن افشینوفایی نیز پیوند مییابد که استشهاد به ابیات حافظ
در آثار فارسی شبهقارّه ،از اواسط سدهي نهم هجري آغاز شد و بهآرامی رونق گرفت
(رک .افشینوفایی.)17 :1392 ،
 .1 .2 .1 .4دستهی نخست
چنانکه گذشت ،به باور نگارندگان ،گذشته از ابیاتی که هیچ پیوندي با متن ندارند ،دیگر
ابیات افزوده در چاپهاي سنگی به شش دلیل .1 :تأکید و تأیید معنا؛  .2ایضاح متن؛ .3
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تکمیل و تتمیم معناي اشعار؛  .4برگرداندن منظوم معنا؛  .5تداعی معانی؛  .6تمثیل و مثل،
با مکتوبات صدي پیوند یافتهاند .در اینجا ،این ابیات الحاقی ذیل تقسیمبندي سهگانهاي
که قبالً به آن اشاره شد ،براساس دالیل فوق بررسی شدهاند.
در نوشتار حاضر ،پنج چاپ سنگی مکتوبات صدي که معرفی شدهاند ،با نسخ اثر
مقایسه شده است ،تا بر مدّعاي نگارندگان که ابیات زیر براي نخستینبار از سوي کاتبان
به چاپهاي سنگی افزوده شده اند ،صحّه بگذارد .پیداست به دلیل اختالف این چاپها
با یکدیگر ،جدول گزارشها نیز متغیّر خواهد بود .همچنین انتخاب چاپ عکسی پتنه (از
روي نسخهي شمارهي  4997کتابخانهي خدابخش ،مورّخ سدهي  8ق) به معناي اتّفاق
تمامی نسخ خطّی کهن و متأخّر مکتوبات صدي با این دستنویس است و ابیات افزوده
تنها در چاپهاي سنگی مکتوبات صدي وجود دارد .در اینجا ،ابتدا به بررسی تمامی
ابیات الحاقی از شاعرانی که پیش از درگذشت شیخ منیري میزیستهاند ،پرداختهایم.
الف .تأکيد و تأیيد معنا
به باور نگارندگان ،ابیات الحاقی زیر بهسبب تأکید و تأیید عبارت و مفهوم پیش از خود
به متن افزوده شدهاند و چنانکه پیداست ،در این موارد ،گاه کاتبان ناگزیر شدهاند که
پیش از این ابیات ،گزارههایی را نیز به متن بیفزایند:
چاپ عکسی پتنه

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
( )Hو آره مورّخ  1287 – 1286ق ()K

علم سر همه سعادتهاست ،چنانکه علم سر همه سعادتهاست ،چنانکه
جهل سر همه شقاوتهاست ...درجات جهل سر همه شقاوتهاست ...درجات
فردوسی ...به علم یابند و در درکات فردوسی ...به علم یابد ( :Kیابند) و در
جحیم ...به جهل افتند (منیري1994 ،م :درکات جحیم ...به جهل افتد ( :Kافتند)،
 174ر –  174پ).

چنانکه گفت :شعر نيست از بهر آسمان
ازل /نردبانپایه به ز علم و عمل» (رک.
منیري 1287 ،ق173 :؛ منیري– 1286 :
 1287ق ،ج .)23 - 22 :2
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این بیت در چاپهاي مختلف حدیقهالحقیقه بدون اختالف آمده است (رک .سنایی،
73 :1377؛ سنایی105 ،6 :1382 ،؛ سنایی.)445 ،106 :1397 ،
***
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق ()K

بسی مجاهدت ...آنجا نرساند که صحبت و بسی باشد که مجاهده ...آنجا نرساند که
یک روزهي این طایفه رساند ...جریان که صحبت یک روزه این طایفه را رساند...
صفت آب ...و طیران که صفت کبوتر است ،جریان که صفت آب ...و طیران که صفت
چوب و کَه را و مور را به حکم صحبت کبوتر است ،چوب و کهه (کذا) را و مور را
صفت میگردد ،بدین طریق که گفتهاند به حکم صحبت صفت میگردد ،بر این
(منیري1994 ،م 174 :پ –  175ر).

طریق که گفته شد .و این سرّی عظيم است
در صحبت .اشارت بر این کرد که گفت:
اسپ توسن ز اسپ ساکنرگ /گشت
همخوار گر نشد همتک (منیري– 1286 ،
 1287ق ،ج.)23 :2

این بیت در چاپهاي مدرّس رضوي و یاحقّی  -زرقانی از حدیقهالحقیقه با اختالف
«گشت همخو اگر نشد همتک (چاپ یاحقّی  -زرقانی :همتگ)» (سنایی450 :1377 ،؛
سنایی )593 :1397 ،و در چاپ حسینی با اختالف «گشت هم جو ،اگر نشد همتگ»
(سنایی )201 :1382 ،آمده است.
***
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق ()K

و روزگار امروز بیش نیست .چون اینجا و روزگار امروز بیش نیست .چون اینجا
کاري نبود ،آنجا هم نبود .اگر این صفات کاره نبود ،آنجا هم نبود ...اگر این صفات
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خبیثه در کسی مانده بود ...اگرچه در خبیثه در کسی مانده ...اگر در بهشت فردا
بهشت فردا فرود آید ...آن صفات نگردد فرود آید ...این صفات نگردد و ...برگشتی
و ...گشتی نبود .پس آن مردي بود از خود نبود .پس این مردي بود از خود بازمانده...
بازمانده ...اینجا میبایست که بگردد .اینجا میبایست که بگردد .چون اینجا
چون اینجا نگشت ،آنجا نیز نگردد نگشت ،آنجا هم نگردد .از اینجا است که
(منیري1994 ،م 233 :ر).

گفت :پاک شو تا ز اهل دین گردی/
آنچنان باش تا چنين گردی (منیري،
 1287 – 1286ق ،ج.)102 :2

بیت فوق در چاپهاي مختلف حدیقهالحقیقه بدون اختالف آمده است (رک .سنایی،
316 :1377؛ سنایی100 :1382 ،؛ سنایی.)441 :1397 ،
***
چاپ عکسی پتنه

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
( ،)Hآره مورّخ  1287 – 1286ق
( )Kو الهور مورّخ  1319ق ()R

و روزگار امروز بیش نیست .چون اینجا و روزگار امروز پیش ( :R Kبیش) نیست.
کاري نبود ،آنجا هم نبود .اگر این صفات چون اینجا کاري ( :Kکاره) نبود ،آنجا (:K
خبیثه در کسی مانده بود و نگشته ،اگرچه  +هم) نبود ( :Rنبو) بيت به غفلت
در بهشت فردا فرود آید ...آن صفات میگذاری روزگاری /مگر در گور
نگردد و ...گشتی نبود (منیري1994 ،م :خواهیکرد کاری و ( :Kزیرکان را چو
 233ر).
روز معلوم است /که شب و روز غافالن
شوم است و؛  - :Rو) اگر این صفات خبیثه
در کسی مانده بود و ( :Kمانده است) نگشته
( + :Kو) ،اگر در بهشت فردا فرود آید ...آن
صفات نگردد و ...گشتی نبود (رک .منیري،
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 1287ق230 :؛ منیري1287 – 1286:ق،
ج102 :2؛ منیري1319 :ق.)205 - 204 :
بیت نخست از اسرارنامهي عطّار (م 627 .؟ ق) بهگزین شده که مصراع دوم در آنجا
با اختالف «دریغا گر چنين غافل بمانی» (عطّار )196 :1386 ،آمده ،چنانکه بیت دوم
نیز از حدیقهالحقیقه که در چاپهاي مدرّس رضوي و حسینی با اختالف «عاقالن را چو
روز معلوم است» (سنایی414 :1377 ،؛ سنایی )172 :1382 ،آمده ،به متن افزوده است.
گفتنی است که نگارندگان این بیت را در چاپ یاحقّی  -زرقانی نیافتند.
ب .ایضاح متن
به باور نگارندگان ،کاتبان ابیات الحاقی زیر را به قصد ایضاح به متن افزودهاند و چنانکه
پیداست ،در اینموارد ،کاتبان گاه ناگزیر شدهاند که پیش ازاین ابیات ،گزارههایی را نیز بیفزایند:
چاپ عکسی پتنه

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ 1287ق
( )Hو آره مورّخ 1287 – 1286ق ()K

آخر فتوي شرع است« :چنانکه گریختن آخر ( - :Kآخر) فتوي شرع است+ :K( :
ق َع ُدوِّي»)« ،چنانکه
حبِیبِی َو ا َالح َم ُ
ل َ
از جهل و جاهل واجب است ،طلبکردن «اَلعَا ِق ُ
صحبت علما و علم فریضه است» .علماي گریختن از جهل و جاهل واجب است،
آخرت ،نه علماي دنیا و علم آخرت ،نه طلبکردن صحبت علما و علم فریضه
علم دنیا ،تا در غلط نیفتد (منیري1994 ،م :است» .علماي آخرت ،نه علماي دنیا و علم
 174پ).

آخرت ،نه علم دنیا ،تا در غلط نیفتد .این
است که گفت :مثنوی (« - :Kاین است که
گفت :مثنوي») علم را چون تو خوانی از
بازی /آلت و ساز ( :Kمال و) جاه از آن
سازی /علم سوی در اله ( :Kالل) برد /نه
سوی نفس و مال و جاه برد (« + :Kعلم

درنگی بر چگونگی پيوند ابيات الحاقی در چاپهای سنگی/...محمدصادق خاتمی ـــــــــــــ 151

کز بهر کاخ و باغ بود /همچو مر دزد را
چراغ بود») (رک .منیري1287 ،ق174 :؛
منیري1287 – 1286 :ق ،ج.)23 :2
این ابیات که از حدیقهالحقیقه به متن افزوده شده ،در چاپهاي مدرّس رضوي،
حسینی و نیز یاحقّی  -زرقانی بهصورت «علم را چون تو خوانی از بازیش /آلت جاه و
ساز ره سازیش /علم سوي در اله برد /نه سوي مال و نفس (چاپهاي حسینی و یاحقّی
 زرقانی :نفس و مال) و جاه برد /علم کز بهر باغ و راغ بود /همچو مر دزد را چراغبود» (سنایی322 ،315 ،321 :1377 ،؛ سنایی99 ،103 :1382 ،؛ سنایی،435 ،442 :1397 ،
 )442آمده ،افزونبر اینکه در چاپ حسینی بیت سوم نیامده است .گفتنی است در انتهاي
هامشی در چاپ عکسی پتنه (از روي نسخهي شمارهي  4997کتابخانهي خدابخش،
مورّخ سدهي  8ق) به خطّ متن آمده است« :بیت علم کز بهر کاخ و باغ بود /وان همچو
مر دزد» (منیري1994 ،م 174 :پ).
***
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق ()K

حور و قصور و ...آب روان بود ،امّا آن حور و قصور و ...آب روان بود ،امّا آنکه
کجا که مقصود جانها ...و قبلهي همه آن کجا که مقصود جانها ...و قبلهي همه
صدّیقان و کعبهي همه روندگان است؟ صادقان و کعبهي همه روندگان است؟ «مَن
(منیري1994 ،م 233 :پ).

ل (حرف دوم بینقطه؛ ظ:
َل ُه المَولَی َف َل ُه ان ُک ّ
ال ُکلّ)» دولت ( ...کلمهاي ناخوانا) باشد و
این طایفه را اهل وحدت گویند که هنوز
ایمان حقيقی از دو سه گذشته بُود ،که
گفت :از دو سه عقل راست پيچاپيچ/
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چشم ایمان دو سه نبيند هيچ (منیري،
1287 –1286ق ،ج.)103 - 102 :2
بیت فوق در چاپهاي مدرّس رضوي و حسینی از حدیقةالحقیقه بهصورت «در
دویی عقل راست پيچاپيچ /چشم ایمان دویی نبیند هیچ» (سنایی242 :1377 ،؛ سنایی،
 )78 :1382و در چاپ یاحقّی  -زرقانی بهصورت «در دوی عقل راست پيچاپيچ /چشم
ایمان در او نبیند هیچ» (سنایی )267 :1397 ،آمده است.
***
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق ()K

و سگ اصحاب کهف را از صفت او و سگ اصحاب کهف را از صفت او صورت
صورت سازند و در صف آدمیان درآرند ،آدمی سازند و در صفت آدمیان آرند ،که او
که او سگصورت و آدمیصفت بود و سگصورت را هيچ اعتبار نيست ،در
آزر آدمیصورت و کفتارصفت بود» صفت ،چه آدمی ،چه خرد (کذا) ،چه سگ
(منیري1994 ،م 232 :پ).
و چه سنگ و چه زر ،امّا اهل جهل را
امروز کار به صورت است .این است که
گفت :مرد صورتپرست کس نبود /هوش
او جز سوی هوس نبود /هيچ معنی ندیدهام
ز خان (ظ :خسان) /گر تو دیدی سالم من
برسان» (منیري1287–1286 ،ق ،ج.)101 :2
این ابیات در چاپهاي مختلف حدیقةالحقیقه با اختالف «من وفایی ندیدهام ز خسان»
(سنایی455-453 :1377 ،؛ سنایی205–203 :1382 ،؛ سنایی )597-595 :1397 ،آمده است.
***
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چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق ()K

فضل و اثر صحبت اینجا بشناسند ،تا این فضل صحبت از اینجا بشناسند ،تا این دولت
دولت میسّر شود (منیري1994 ،م 175 :میسّر شود .و بدان که از رسم و عادت
ر).

نتواند که بيرون آید ،مگر در سایهی دولت
صحبت اهل ،چنانکه گفت :قطعه با حيات
تو دین برون ناید /4شب مرگ تو روز دین
زاید /آن هوایی که پيش از این باشد /رسم
و عادت بود نه دین باشد /تا در ره تست
عادت خویش /شيطان و منافقی نه
درویش» (منیري1287–1286 ،ق،ج.)24 :2

دو بیت نخست در چاپ مدرّس رضوي از حدیقةالحقیقه بدون اختالف (رک .سنایی،
 )97 :1377و در چاپ حسینی با اختالف «آن هوایی که بيش از این باشد» (سنایی،
 )25 :1382و در چاپ یاحقّی  -زرقانی با اختالف «آن حياتی که پيش از این باشد»
(سنایی ،)134 :1397 ،آمده است .نگارندگان از بیت سوم نشانی نیافتند.
ج .تکميل و تتميم معنای اشعار
نگارندگان برآنند که به احتمال بسیار ،کاتبان ،ابیات الحاقی زیر را براي تکمیل و تتمیم
معناي اشعار به چاپهاي سنگی افزوده باشند:
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287–1286ق
()K

اشارت بر این معنی کرد ...معشوق مرا اشارت بر این معنی کرد ...معشوق مرا گفت:
گفت :نشین بر در من /مگذار درون هرکه نشین بر در من /مگذار درون هرکه ندارد سر
ندارد سر من (منیري1994 ،م 167 :پ) .من /و آنکس که مرا خواهد گو بيخود
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باش /وین درخور کس نيست مگر درخور
من (منیري1287–1286،ق ،ج.)13 :2
بیت فوق در تمهیدات عینالقضات (م 525 .ق) بیت دوم از یک رباعی است با مطلع
«معشوق مرا گفت نشین بر در من /مگذار درون آنکه ندارد سر من /آنکس که مرا خواهد
گو بیخود باش /این درخور کس نیست مگر درخور من» (عینالقضات.)229 - 228 :1373 ،
***
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق ()K

و قصّهي سگ اصحاب کهف مر و قصّهي سگ اصحاب کهف و خردمندان
خردمندان را بر این شاهد است :سگی بود را بر این شاهد است :سگی بود در خدمت
در خدمت مردان این راه ،چند قدمی زد ،مردان این راه ،چند قدمی زد و مردم گشت،
مردم شد ،چنانکه گفته است :بیت سگ چنانکه حضرت سعدی عليه ال ّرحمه
اصحاب کهف روزي چند /پی نیکان گفت :پسر نوح با بدان بنشست /خاندان
گرفت مردم شد (منیري1994 ،م 251 :نبوّتش گم شد /سگ اصحاب کهف روزي
پ).
چند /پئ (کذا) نیکان گرفت مردم شد
(منیري1287–1286 ،ق ،ج.)122 :2
این بیت الحاقی مشهور در چاپهاي فروغی و یوسفی از گلستان (تألیف 656 :ق).
با اختالف «با بدان یار گشت همسر لوط» (سعدي23 :1385 ،؛ سعدي )62 :1389 ،آمده
است .گفتنی است بیت حاضر تنها در هامش برگ  233پ نسخهي  4055کتابخانهي
گنجبخش (مورّخ سدهي  9ق) به خطّ دیگر و بهصورت «پسر نوه (کذا) با بدان ننشست
(حرف دوم بینقطه) /خانهدان (کذا) نبوّتش گم شد» آمده است.
***
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چاپ عکسی پتنه

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
( )Hو الهور مورّخ  1319ق ()R

این همه میکند ولیک از بیم /مرد را زهره این همه میکند ولیک از بیم /مرد را زهره
نه که آه کند (منیري1994 ،م 194 :پ).

نی که آه کند /ز آنکه رویش مثال آیينه
است /آه آیينه را تباه کند (رک .منیري،
1287ق193 :؛ منیري1319 ،ق.)170 :

بیت نخست و نیز بیت الحاقی که در دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی
غزنوي با اختالف «آه را زهره نی که آه کند» و «از پی آنکه رویش آینه است» ضبط
شده (رک .سنایی ،)160 :1388 ،در روحاالرواح و نیز کشفاالسرار آمده و بهاحتمال
بسیار از روحاالرواح که در آنجا با اختالف «زانکه رویش بهسان آیینه است» آمده (رک.
سمعانی ،)142 ،57 :1368 ،به دو چاپ حاضر افزوده شده باشد .این دو بیت در
کشفاالسرار نیز بهصورت «میکشد این جور از آن رخان چو ماه /زهرهي آن نه ورا که آه
کند /از آنک رویش بهسان آینه است /و آه آئینه را تباه کند» (میبدي )60 :1382 ،آمده است.
گفتنی است شیخ منیري در آن بخش از مکتوب خود نیز به روحاالرواح (رک .سمعانی،
 )57 - 56 :1368نظر داشته ،گرچه گویا سمعانی نیز همان بخش را از کشفاالسرار میبدي
اقتباس کرده باشد .به هر روي ،گویا کاتبان ،بیت دوم را از روحاالرواح یا کشفاالسرار و
بهاحتمال ضعیفتر ،از دیوان حکیم سنایی به آن چاپها افزوده باشند.
د .ابيات بیارتباط با متن
به باور نگارندگان ،بیت الحاقی زیر هیچ ارتباطی با نظام معنایی کالم ندارد و با حذف آن
گسستی در معنا ایجاد نمیشود.
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
()H

س ّر این معنی این است که گفت ...قدم درنه س ّر این معنی این است که گفت ...قدم درنه
در این [ره] همچو مردان /که خدمتکار در این ره همچو مردان  /که خدمتگار (کذا)
تست آن چرخ گردان /خموشاناند در ره تست این چرخ گردان /از آن کانی که
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سر نهاده /زبان ببریده و در ره فتاده /تو جانها گوهر اوست /فلک از دیرگه خاک
خوش خفته و ایشان در ره او /همیبوسند در اوست /خموشاناند در ره سر نهاده/
خاک درگه او /از آن کانی که جانها گوهر زبان ببریده و در ره فتاده /تو خوش خفته و
اوست /فلک از دیرگه خاک در اوست ایشان در ره او /همیبوسند خاک درگه او/
(منیري1994 ،م 27 :پ –  28ر).

رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل
کانی /جویای هرچه هستی میدان که
عين آنی (منیري1287 ،ق.)28 - 27 :

بیت فوق که در کلیات شمس آمده (رک .مولوي ،)206 :2535 ،پس از ابیات پیشین آن،
که از اسرارنامه برگرفته شده (رک .عطّار ،)166-164 :1386 ،بدون هیچ ارتباطی به متن
افزوده شده است.
 .2 .2 .1 .4دستهی دوم
در این بخش سه شاهد از ابیات الحاقی از سخنورانی که پس از شیخ منیري میزیستهاند،
آورده و بررسی شده است.
الف .برگرداندن منظوم معنا
گویا ابیات الحاقی در سه نمونهي زیر بهسبب گزارههاي پیش از آنها به متن افزوده شدهاند،
بهگونهاي که پیوستگی نثر و شعر ،هماهنگی الفاظ را نیز به دنبال دارد و ابیات افزوده بهگونهاي،
تکرار الفاظ و معناي همان گزارهها هستند؛ بنابراین ،حذف این ابیات نیز موجب نقض معنا
نمیشود.
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق ()H

چه آدمی را بدان صفت آفریدهاند و چه آدمی را بدان صفت که آفریده ،پاکشدن از
پاکشدن از او صورت نبندد ،چنانکه گلیم او صورت نبندد ،چنانکه گلیم سیاه را
سیاه را سپیدکردن نتوان ،پس کاري که سفیدکردن نتوان ،پس کاري که محال است،
محال است ،بدان مشغول نشویم (منیري ،بدان مشغول نشویم ،بيت وگر به سعی
1994م 58 :ر).

کسانش سفيد نتوان کرد /گليم بخت سيه را
که یافتند (کذا) سياه(منیري1287 ،ق.)58 :
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نگارندگان بیت الحاقی فوق را در منابع نیافتند ،گرچه بهاحتمال بسیار ،بیت حاضر
صورتی از بیت مشهور «به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد /گلیم بخت کسی را که
بافتند سیاه» باشد که در شمار یکی از قطعات دیوان حافظ آمده است (رک .حافظ:1375 ،
1081؛ دهخدا،1363 ،ج374 :1؛ دهخدا ،1363 ،ج ،)910 :2چنانکه دهخدا در جاي دیگر
نیز آن را بهصورت «گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه /به آب زمزم و کوثر سفید نتوان
کرد» (دهخدا،1363 ،ج )1322 :3به حافظ منسوب کرده است.
***
چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق

چاپ عکسی پتنه

()H
اگر خواهد به یک لمحه هزار هزار کافر اگر خواهد به یک لحظه هزار هزار کافر
را مؤمن گرداند ...کس را زهرهي چون و را مؤمن گرداند ...کس را زهرهي چون و
چرا نه (منیري1994 ،م 196 :پ).

چرا نه .بيت هست سلطانی مسلّم مر تو
را /نيست کس را زهرهی چون و چرا
(منیري1287 ،ق.)195 :

بیت فوق از پندنامه که در آنجا با اختالف «هست سلطانی مسلّم مر ورا» (عطّار،
 )8 :1316آمده ،بهگزین شده است .چنانکه میدانیم ،پندنامه «شاید ،در مجموع،
معروف ترین اثر منسوب به عطّار باشد که از قرن نهم به بعد ،در کتابشناسیها دیده
میشود» (شفیعی کدکنی)37 :1387 ،؛ بنابراین بیت الحاقی فوق ،متعلّق به سدهي نهم
هجري به بعد است.
***
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی الهور مورّخ  1319ق ()R

موسی ...را در دل آمد که« :همین منم موسی ...را در دل آمد که« :همین منم که
که خداوند ...با من سخن میگوید ».ندا خداوند ...با من سخن میگوید ».ندا آمد که:
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آمد که« :عصا بر سنگ زن!» عصا بر «این عصا بر سنگ زن!» عصا بر سنگ زد،
سنگ زد ،صحرایی دید صد هزار موسی صحرایی دید صد هزار همچو موسی عصا
عصا بر دست گرفته ...میگویند :بردست گرفتهَ «...أرِنی (اعراف »)143/گویند.
«أَرِنی (اعراف ،»)143 /والسّالم (منیري ،صد هزاران همچو موسی هست در هر
1994م 23 :پ).

ب أرنیگو شده دیدارجویان
گوشهای /ر ّ
آمده والسّالم (منیري1319 ،ق.)20 :

بیت فوق با اختالف «صد هزاران همچو موسی مست در هر گوشهاي» (خلیلیافغان،

 )213 :1309در غزلی به نام پیر هرات ( 481 - 396ق) آمده است؛ گرچه نویسندهي در
هرگز و همیشهي انسان دربارهي شعرهاي فارسی خواجه عبدالل انصاري بر این باور
است که «چنین مینماید که او هرگز به فارسی شعري نسروده است ...این شعرها بیگمان
سرودهي گویندگان ناتوان و کمتجربهاي است که در قرن یازدهم و دهم میزیستهاند»
(شفیعی کدکنی .)121 - 120 :1394 ،بر این اساس ،بیت حاضر به هر روي متعلّق به
سدههاي دهم و یازدهم هجري است.
 .3 .2 .1 .4دستهی سوم
در این بخش از نوشتار به بررسی ابیات و نیز یک مصراع پرداختهایم که نگارندگان از
سرایندگان آنها نشانی نیافتند.
الف .تمثيل و مثل
گویا کاتبان چاپهاي سنگی در شواهد زیر ،میان متن و ابیات افزودهي خود پیوند تمثیلی
برقرار کردهاند و به واقع ابیات الحاقی را در این موارد مانند تمثیل یا مثل ،براي عینی-
ساختن امور ذهنی و اقناع مخاطب و تأثیر بیشتر کالم بهکارگرفتهاند:
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
()H
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شرط رونده آن است که :تا به معروف شرط رونده آن است که :تا به معروف
نرسد ،قناعت نکند ...و هرچند از کأس نرسد ،قناعت نکند ...و هرچند از کأس
محبّت ،شراب معرفت بیش خورد ،بیشتر محبّت ،شراب معرفت بیش خورد ،بیشتر
خواهد و تشنهتر بود .بیت (منیري ،خواهد و تشنهتر بود .بيت چه حسن است
1994م 142 :پ).

اینکه گر هر دم رخت را صد نظر بينم/
هنوزم آرزو باشد که یک بار دگر بينم در
همين معنی فرد (منیري1287 ،ق.)142 :
***

چاپ عکسی پتنه

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
( ،)Hآره مورّخ  1287 – 1286ق
( )Kو الهور مورّخ  1319ق ()R

بسی مجاهدت ...آنجا نرساند که صحبت پس مجاهده ...آنجا نرساند که صحبت یک
یک روزهي این طایفه رساند .نبینی که روزهي این طایفه رساند .شعر مور مسکين
چوب و کَه را طبع ایستادگی ...است ،هوسی داشت که در کعبه رسد /دست در
چون او را صحبت ...با آب افتد ،به جریان پای کبوتر زد و ناگاه رسيد .نبینی که
آب جاري گردد و همچنین مور را طیران چوب و کَه را طبع ایستادگی ...است ،چون
صفت نیست ،چون با کبوتر صحبت ...او را صحبت ...با آب افتد ،به جریان آب
یافت ،به پریدن کبوتر ،مور نیز پریدن جاري گردد و همچنین مور را طیران صفت
گیرد؟ (منیري1994 ،م174 :پ – 175ر)

نیست ،چون با کبوتر صحبت ...یافت ،به
پریدن کبوتر ،مور نیز پریدن گیرد (رک.
منیري1287 ،ق174 :؛ منیري–1286 ،
1287ق ،ج23 :2؛ منیري 1319 ،ق.)153 :
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چنانکه پیداست ،کاتبان سه چاپ فوق ،بیت حاضر را حتّی بدون توجّه به گزارهها در
موضع نامناسبی از متن افزودهاند؛ زیرا افزودن بیت حاضر به پایان متن موجّهتر بهنظر میرسد.
ب .تداعی معانی
بهاحتمال بسیار ،کاتبان ابیات زیر را که به مضمون گزارههاي پیش از آنها بسیار نزدیک
است و بهگونهاي تکرار معنا و الفاظ آن گزارههاست ،بهسبب تداعی معانی به چاپهاي
سنگی افزوده باشند ،گرچه حذف آنها گسستی در نظام معنایی کالم ایجاد نمیکند.
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق ()H

نَعَم ،طالب در آفتاب قهر خوشتر از آن نَعَم ،طالب در آفتاب قهر خوشتر از آن
بود که در سایهي لطف[ ...که] گفتهاند :بود که در سایهي لطف ...که گفتهاند« :در
«در فراق امید وصال است و در وصال فراق امید وصال است و در وصال خوف
خوف هجر» (منیري1994 ،م 170 :پ).

هجر (هامش :ن فراق است) ».رباعی ای
دل مشو از هجر مشوّشاحوال /در
آرزوی وصال بسيار منال /در وصل بود
بيم ز هجران ليکن /در هجر بود هميشه
امّيد وصال (منیري1287 ،ق.)170 :

گفتنی است در عرفاتالعاشقین یک رباعی بهصورت «اي دل شب هجران بت
مشکین خال /از درد مکن شکوه و از هجر منال /خرسند به هجر باش و خاموش نشین/
کاین شام فراق را رسد صبح وصال» (اوحديبلیانی )2337 :1389 ،به نام خواجه
صاینالدّین علی ترکه (م .حدود  835ق) آمده که به رباعی باال نزدیک است.
***
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چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
()H

اي برادر! اگر عصمت همه پاکان ...را اي برادر! اگر عصمت همه پاکان ...را
لباس طینت تو سازند ،نگر تا فریفته لباس طینت تو سازند ،نگر تا فریفته
نشوي! ...آن گوي که سوخته گفته است :نشوي! ...آن گوي که سوختهاي گفته
رباعی حاشا که دلم از تو جدا خواهد شد /است :رباعی حاشا که دلم از تو جدا
یا با کس دیگر آشنا خواهد شد /ار (کذا) خواهد شد /یا با کس دیگر آشنا خواهد
مهر تو بگسلد ،که را دارد دوست؟ /وز شد /از مهر تو بگسلد ،که را دارد
کوي [تو] بگذرد ،کجا خواهد شد؟ دوست؟ /وز کوي تو بگذرد ،کجا خواهد
(منیري1994 ،م 200 :ر –  200پ)

شد؟ بيت اگر از تو برکنم دل به کجا برم
نگارا /ز درِ تو بازگردم که کند قبول ما
را؟ (منیري1287 ،ق)198 :

ج .برگرداندن منظوم معنا
چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
()H

نبینی که اگر آن شغل بدو بازدهند ...به نبینی که اگر آن شغل را بدو بازدهند ...به
شادي در عالم نگنجد و به روح پیران ...شادي در عالم نگنجد و مترنّم این مضمون
دعوتها سازد؟ (منیري1994،م 161 :پ) باشد :مصرع چنان خوش حالتی دارم که
در عالم نمیگنجم و به ارواح پیران...
دعوتها سازد؟ (منیري1287 ،ق)161 :
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د .ایضاح متن
چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286

چاپ عکسی پتنه

ق ()K
فضل و اثر صحبت اینجا بشناسند ،تا این فضل صحبت از اینجا بشناسند ،تا این
دولت میسّر شود (منیري1994 ،م 175 :دولت میسّر شود .و بدان که از رسم و
ر).

عادت نتواند که بيرون آید ،مگر در
سایهی دولت صحبت اهل ،چنانکه
گفت ...تا در ره تست عادت خویش/
شيطان و منافقی نه درویش» (منیري،
1287 –1286ق ،ج.)24 :2

در این نمونه ،دو بیت از حدیقةالحقیقه سنایی بر ابتداي بیت فوق مقدّم بودند که
چون در بخش پیشین نوشتار دربارهي آنها گفته شد ،در اینجا حذف گردید ،امّا
نگارندگان از بیت فوق نشانی نیافتند.
ی .ابيات بیارتباط با متن
چنانکه گذشت ،به باور نگارندگان ،ابیات افزودهي زیر هیچ پیوندي با متن ندارند و با
حذف آنها گسستی در نظام معنایی کالم ایجاد نمیشود:
چاپ عکسی پتنه

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
( )Hو آره مورّخ  1287–1286ق
()K

این

است

معنی

آن

حدیث :این است معنی آن حدیث که:

خ فِی قَو ِم ِه
شی ُ
«اَلشَّیخُ فِی قَومِهِ کَالنَّبِیِّ فِی اُمَّتِهِ» ،یعنی « َال َّ

ی فِی ُا َّم ِت ِه» ،یعنی
کَال َّن ِب ِّ

چنانکه صدّیقان خداي را در آینهي چنانکه صدّیقان خداي را در آیینهي
دلهاي پیغامبران بینند ،مریدان خداي را دلهاي پیغامبران بینند ،مریدان خداي را در
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در آیینهي دلهاي پیران ببینند ،یعنی آیینهي دلهاي پیران بینند ،یعنی بشناسند و
بشناسند و بدانند ،دیدن این بود (منیري ،بدانند ،دیدن این بود .قطعه بر لوح دلت
1994م 174 :ر).

نقش اگر هيچ حروف است /یک رمز ز
اسرار معانی نبدانی /چون محو شد از لوح
دلت حرف تمامت /میدان که شدی
محرم اسرار معانی (رک .منیري1287 ،ق:
173؛ منیري1287 –1286 :ق ،ج.)22 :2
***

چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی آره مورّخ  1287–1286ق
()K

آن همه نعمتهاي بهشت بر وي مباح این همه نعمتهاي بهشت بر وي مباح شود،
شود ،ولیکن نتواند که گرد کارها گردد ...ولیکن نتواند که گرد کارها گردد ...پس کسی
پس کسی را که همه 5آن دولت فوت را که آن دولت فوت شد ،او چه یافت؟ و
شد ،او چه یافت؟ و کسی را که آن نعمت کسی را این نعمت میسّر گشت ،او را چه
میسّر گشت ،او را چه فوت شد؟ (منیري ،قوت (کذا) شد؟ نظم تا تو ز وجود برنيایی/
1994م 233 :ر –  233پ)

در موعد وصل درنيایی /در منزل عشق گر
نهی پای( ... ... ... /سه کلمهي ناخوانا) او به
سر نيایی (منیري1287–1286،ق ،ج:2
.)103 -102
***
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چاپ عکسی پتنه

چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1287ق
()H

هر ژندهپوشی ...که او را با خداوند خود هر زندهپوشی (کذا) ...که او را با خداوند
کاري است ،پادشاه هر دو جهان است ،کاري است ،پادشاه دو جهان است ،هرچند
هرچند نان شب ندارد (منیري1994 ،م :نان شب ندارد .از اینجاست که گفتهاند:
 195ر).

بيت هرکه را یک خرقه و نانی بود /در
دو کونش ملک سلطانی بود (منیري،
1287ق.)193 :
 .5نتيجهگيری

مکتوبات صدي بهعنوان مهمترین اثر فارسی شرفالدّین منیري ،از زمان تألیف ،همواره
مورد توجّه بوده و این خود سبب کثرت استنساخ و درنتیجه ،گاه افزودن ابیات از سوي
کاتبان به این اثر شده است .از سوي دیگر ،مکتوبات صدي هشتبار در شبهقارّه به
شیوهي چاپ سنگی منتشر شده و ابیاتی نیز از سوي کاتبان به این چاپها که نقش
مصحّح اثر را نیز بر عهده داشتند ،افزوده شده است ،که نگارندگان آنها را در نسخ کهنی
که در دست دارند ،نیافته اند .در نوشتار حاضر ،بررسی و تحلیل این ابیات در پنج چاپ
سنگی در دسترس ،در کانون نگاه نویسندگان قرارگرفت ،که افزونبر اینکه بهعنوان یک
دلیل ،لزوم تصحیح انتقادي مکتوبات صدي را بیش از پیش نشان میدهد ،نتایج زیر را
نیز در اختیار ما قرارمیدهد:
 . 1ابیات الحاقی که در پیوند با پنج چاپ سنگی با رویکردي بالغی بهکاررفتهاند ،به سه
دسته تقسیم میشوند :نخست ابیات سخنورانی که پیش از درگذشت شیخ منیري
میزیستهاند و دیگر ،اشعار گویندگانِ پس از شرفالدّین و سوم ابیاتی که شاعران آنها
را نمیشناسیم.
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 . 2گذشته از ابیاتی که هیچ پیوندي با نظام معنایی کالم ندارند ،دیگر ابیات افزوده در
چاپهاي سنگی به شش دلیل .1 :تأکید و تأیید معنا؛  .2ایضاح متن؛  .3تکمیل و تتمیم

معناي اشعار؛  .4برگرداندن منظوم معنا؛  .5تداعی معانی؛  .6تمثیل و مثل ،با مکتوبات
صدي پیوند مییابند.
 .3حدیقةالحقیقة سنایی در میان آثاري که ابیاتی از آنها از سوي کاتبان به چاپهاي
سنگی افزوده شده ،داراي بیشترین بسامد است که بهنظرمیرسد دلیل آن را باید در
مخاطبشناسی سنایی و پیداکردن طیف گستردهاي از مخاطبان در شبهقارّه یافت (رک.
زرقانی و همکاران.)6 – 5 :1391 ،

6

 .4چنانکه پیداست ،در دو چاپ سنگی لکهنو مورّخ  1303ق1885 /م (با رمز  )Mو
کانپور مورّخ  1329ق1911 /م (با رمز  )Sهیچ بیت الحاقی نیامده است و این خود
میتواند بهعنوان دلیلی براي مدّعاي نگارندگان باشد که ابیات الحاقی در سه چاپ سنگی
دیگر بهیقین افزودهي کاتبان آنهاست و بهاحتمال بسیار ،ابیات افزوده حتّی در نسخ
متأخّر مکتوبات صدي نیز وجود نداشته است.
 .5با مقایسهي سه چاپ سنگی دیگر میتوان گفت که بیشترین ابیات الحاقی بهترتیب در
چاپهاي سنگی آره مورّخ  1287 – 1286ق (با رمز  )Kو سپس لکهنو مورّخ  1287ق
(با رمز  )Hآمده است و چنانکه میدانیم این دو چاپ در شمار نخستین چاپهاي سنگی
مکتوبات صدي هستند .نیز باید افزود که کاتب چاپ سنگی آره مورّخ 1287 – 1286
ق (با رمز  ،)Kبراي ایجاد انسجام متن با ابیات الحاقی ،در بیشتر موارد ،ناگزیر به افزودن
گزارههایی به متن اثر شده است.
یادداشتها
 .1گفتنی است یکی از نگارندگان ،تصحیح مکتوبات صدي را براساس هفت نسخهي کهن و
چهار چاپ سنگی به پایان رسانده و بهزودي متنی منقّح از آن عرضه خواهد کرد.
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 .2براي آگاهی بیشتر ،رک .مشار1487 :1337 ،؛ همان2820 - 2819 :1342 ،؛ همو:1352 ،
3157؛ نوشاهی.675 – 674 :1391 ،
 .3براي آگاهی بیشتر از این چاپ سنگی ،رک .نوشاهی ،1391 ،ج.675 :1
 .4اصل :نباید (!)؛ متن مطابق حدیقهالحقیقه.
 .5اصل :همه که (!)؛ متن مطابق دیگر نسخ.
 .6به باور نگارندگان ،بسامد ابیات افزوده از سنایی میتواند به دو دلیل باشد :نخست آنکه
شرفالدّین که گویا با حدیقهالحقیقه مأنوس بوده ،در مطاوي مکتوبات صدي بسیار از آن بهره
جسته است و شاید کاتبان چاپهاي سنگی نیز این بسامد را در صد مکتوب دریافته و ابیاتی
دیگر از حدیقهالحقیقه را به متن اثر افزوده باشند؛ دلیل دیگر مخاطبشناسی سنایی و پیداشدن
طیف گستردهاي از مخاطبان در شبهقارّه است (رک .زرقانی و همکاران ،)6– 5 :1391 ،تا آنجا
که عبداللّطیف عبّاسی (م .پس از  1059ق) حدیقهالحقیقه را براساس چندین نسخهي خطّی در
آن سامان تصحیح و شرح کرد (رک .یاحقّی و زرقانی ،1397 ،ج.)52 :1
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جناب جاللتمآب عبدالرّحیم خان نائب ساالر و وکیل نائبالحکومهي هرات ،به
اهتمام آقاي ارجمند عبدالعلیمجان پسر نائب ساالر صاحبموصوف ،ج  ،2هرات:
مطبعهي فخریهي سلجوقی.
دهخدا ،علیاکبر .)1363( .امثال و حکم .ج 1و2و ،3تهران :امیرکبیر.
رضوي ،سیّداطهرعباس .)1380( .تاریخ تصوف در هند .ترجمهي منصور معتمدي ،ج،1
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
زرقانی ،سیّدمهدي و همکاران« .)1391( .مخاطبشناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم
تا دهم هجري» .پژوهشهاي ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال ،6شمارهي ،3پیاپی ،23
صص .34–1
سعدي ،مصلحبنعبدالل .)1385( .کلیات سعدي .بهتصحیح محمدعلی فروغی .تهران:
هرمس.
ـــــــــــــــــــــ .)1389( .گلستان سعدي .تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی،
تهران :خوارزمی.
سمعانی ،شهابالدّین ابوالقاسم احمد .)1368( .روحاالرواح فی شرح اسماء الملک الفتّاح.
بهتصحیح و توضیح نجیب مایل هروي ،تهران :علمی و فرهنگی.
سنایی ،مجدودبن آدم .)1377( .حدیقهالحقیقه و شریعهالطّریقه .تصحیح و تحشیهي
محمدتقی مدرّس رضوي ،تهران :مؤسّسهي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ــــــــــــــــــــ .)1382( .حدیقهالحقیقه و شریعهالطّریقه (فخرينامه) .بهتصحیح و
با مقدّمهي مریم حسینی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
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ــــــــــــــــــــ .)1388( .دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي .با
مقدّمه و حواشی و فهرست بهسعی و اهتمام محمدتقی مدرّس رضوي ،تهران :سنایی.
ـــــــــــــــــــ .)1397( .حدیقهالحقیقه .مقدّمه ،تصحیح ،تعلیقات و فهرستها
محمدجعفر یاحقّی ،سیّدمهدي زرقانی .ج ،1تهران :سخن.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1394( .در هرگز و همیشهي انسان (از میراث عرفانی خواجه
عبدالل انصاري) .تهران :سخن.
شیمل ،آنهماري .)1389( .در قلمروي خانان مغول .ترجمهي فرامرز نجد سمیعی ،تهران:
امیرکبیر.
عطّار ،محمدبنابراهیم .)1316( .پندنامه .با مقدّمه و تصحیح از روي نسخ متعدّده بهاهتمام
تقی حاتمی ،به سرمایه ي حاج سیّداحمد کتابچی مدیر .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
ـــــــــــــــــــ .)1386( .اسرارنامه .مقدّمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــ .)1387( .منطقالطّیر .مقدّمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران :سخن.
عینالقضات ،عبداللبنمحمد .)1373( .تمهیدات .با مقدّمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق
عفیف عُسَیران ،تهران :کتابخانهي منوچهري.
لعلیبدخشی ،میرزا لعلبیگ .)1376( .ثمراتالقدس من شجراتاالنس .تصحیح سیّدکمال
سیّدجوادي ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مشار ،خانبابا .)1337( .فهرست کتابهاي چاپی فارسی .ج ،1تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.
ـــــــــــ .)1342( .فهرست کتابهاي چاپی فارسی .ج ،2تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.

ـــــــــــ .)1352( .فهرست کتابهاي چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال  1345براساس
فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب .ج ،2تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

درنگی بر چگونگی پيوند ابيات الحاقی در چاپهای سنگی/...محمدصادق خاتمی ـــــــــــــ 169

مطیعاالمام ،سیّد1372( .ش1414 /ق1993 /م) .شیخ شرفالدّین احمدبن یحیی منیري و
سهم او در نثر متصوفانهي فارسی .اسالمآباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
منیري ،شرفالدّین .مکتوبات صدي ،اسالمآباد :کتابخانهي گنجبخش ،شمارهي 13926
[نسخهي خطّی] ،تاریخ کتابت :سدهي  8ق.
ـــــــــــــــــ مکتوبات صدي .اسالمآباد :کتابخانهي گنجبخش ،شمارهي 14713
[نسخهي خطّی] ،تاریخ کتابت :سدهي  8ق.
ـــــــــــــــــ1994( .م) .مکتوبات صدي ،نسخهي عهد مصنّف [چاپ عکسی]،
(صفحهشمار گوناگون ) .تعارف پروفیسر سیّدحسن عسکري ،تقدیم سیّدشاه محمد
اسمعیل روحی ،پتنه :خدابخش اورینتل پبلک الئبریري.
ـــــــــــــــــ .مکتوبات صدي .اسالمآباد :کتابخانهي گنجبخش ،شمارهي 4055
[نسخهي خطّی] ،تاریخ کتابت :سدهي  9ق.
ـــــــــــــــــ .مکتوبات صدي .تهران :کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی ،شمارهي
[ 17586نسخهي خطّی] ،بدون تاریخ کتابت[ :احتما ًال سدهي  9ق].
ـــــــــــــــــ .مکتوبات صدي .کشمیر :کتابخانهي علّامه اقبال دانشگاه کشمیر،
شمارهي [ 93701نسخهي خطّی] ،تاریخ کتابت 1041 :ق.
ـــــــــــــــــ 1287 – 1286( .ق) .مکتوبات صدي [چاپ سنگی] .بهاهتمام منشی
جیکوبندها و انتظام یاد علیخان 2 .ج ،آره :مطبع منشی سنت پرشاد صاحب آروي.
ـــــــــــــــــ 1287( .ق1870 /م) .مکتوبات صدي [چاپ سنگی] .با تصحیح و
مقابله و تحشیهي محمدعلی اکرم صاحب آروي (د .پس از  1306ق) ،بهسعی و
اهتمام محمد علیبخشان (مدیر مطبع) ،لکهنو :مطبع علوي.

ـــــــــــــــــ 1303( .ق1885 /م) ،مکتوبات حضرت شیخ شرفالدّین یحیی منیري
قدّس سرّه [چاپ سنگی] .حسب تحریک جناب موالنا محمد ابوالحسن صاحب،
لکهنو :مطبع منشی نولکشور.
ـــــــــــــــــ 1319( .ق1901 – 1902 /م) .سه صدي مکتوبات (مضامین تصوف و
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عرفان) [چاپ سنگی] .الهور :مطبع اسالمی ،کتبخانهي اسالمی پنجاب.

ـــــــــــــــــ 1329( .ق1911 /م) .مکتوبات حضرت شیخ شرفالدّین یحیی منیري
قدّس سرّه [چاپ سنگی] .حسب تحریک جناب موالنا محمد ابوالحسن صاحب،
کانپور :مطبع منشی نولکشور.
مولوي ،جاللالدّین محمد .)2535( .کلیات شمس یا دیوان کبیر .با تصحیحات و حواشی
بدیعالزّمان فروزانفر ،جزو ششم ،تهران :امیرکبیر.
میبدي ،احمدبناحمد .)1382( .کشفاالسرار و عدّةاالبرار .بهسعی و اهتمام علیاصغر
حکمت ،ج ،9تهران :امیرکبیر.

نوشاهی ،عارف .)1391( .کتابشناسی آثار فارسی چاپشده در شبهقارّه (هند ،پاکستان،
بنگالدش) از 1386–1160هـ ش1428–1195 /هـ2007–1781/م .ج ،1تهران :مرکز
پژوهشی میراث مکتوب.

