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 مقدمه. 1

 قتیدرحق. روندیم شمار به هاملّت یفرهنگ راثیم نیارزشمندتر از یخطّ  يهانسخه

 به که است یراه و است آن از انتیص و مّلت کی تیّ هو یبازشناس منابع، نیا به پرداختن

 آثار نیا خالل در ما یفرهنگ ينهیشیپ از يادیز بخش. انجامدیم ملّت آن يهاآرمان تحقّق

 متون نیا. است مبرهن همگان بر متون، نیا يایاح ضرورت نیبنابرا شده؛ نهفته قدرگران

 ينسخه نبودندردسترس ازجمله یلیدال به موجود حیتصح یگاه و نشده حیتصح گاه

. دارد ضرورت آن در يبازنگر که ينحوبه است، همراه ییهایکاست و رادهایا با معتبر،

 .است يرازیش هللایداعشاه يسته اتیمثنو دارد، ازین مجدد حیتصح به که يآثار ازجمله

 سادات از ،یداع ای یداعشاه به معروف حسن،محمودبن نیالدنظام اهلل،یال یالداع»

 شودیم یمنته نیحس بن یعل بن دیز به واسطه نوزده با نسبش که است يرازیش يعلو

 آمل و طبرستان انیروافرمان از ر،یالصغیداع به معروف حسن، بن قاسم اعقاب از و

 و افتاده اتّفاق ق.ـه 810 سال در والدتش( 108: 1344 ت،یهدا خانیرضاقل)«. است

 شده، مرقوم يو قبر سنگ بر آنچه اما دارد؛ وجود نظراختالف وفاتش خیتار يدرباره

 (.33: 1384 ،یسروستانیکمالرک.) است ق.ـه870 سال

 و پرداخت روسلوکیس به ،یبهران اسحاق نیمرشدالد خیش تیترب تحت یداعشاه»

 به و شد کرمان یراه او ییراهنما و اشاره به سپس فراگرفت؛ يو نزد را یمقدّمات میتعال

 بازگشت نیالدمرشد نزد راز،یش به آن از پس يو. آمد در یول اهللنعمتشاه ارادت يحلقه

 ،1345شاه،یعل معصوم) «شد رازیش در هیاللّهنعمت يفرقه يشوایپ ،يو مرگ از بعد و

 (.50 :3ج

 يفاخل لتیفض به معتقد و یشافع فقه و تسنّن مذهب رویپ عتیشر در آنکه با یداع

 ارادت و عالقه تیب اهل به نسبت اهلل،نعمت شاه خود، مرشد همانند اّما بود؛ چهارگانه

رک. ) دارد وجود شانیا شیستا و مدح در یفراوان اشعار وانش،ید در و داشت خاص

 (.331: 1357 کوب،نیزرّ
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 وانشید به توانیم یداع آثار از. دارد بلند ياشهیاند و ارجمند یمقام يشاعر در يو

 وانید واردات، وانید ات،یّ قدس وانید سّته، اتیّمثنو: بر است مشتمل که کرد اشاره
 و راز گلشن شرح در االسحارنسائم آثارش، گرید از. مجدد ضیف و تازه سخن صادرات،

 ذکر در زین یرساالت ،نیبراعالوه. است هیحمو نیسعدالد اتیّرباع شرح در الکنوزجواهر

 القلوبسلوه و المشتاقتحفه ان،یع انیب الکسوه،اسوه: جمله آن از دارد، یعرفان مسائل

 (.110: 1344ت،یهدارک. )

 يو که است یداع يستّه به مشهور او، يگانهشش اتیّ مثنو ،یداع مهم آثار ازجمله

 يهايمثنو شامل و دهیکش نظم يرشته به تیب( 5500) در یعرفان میمفاه انیب در را آن
 .است نامهعشق و یزندگان يچشمه چهارچمن، صباح، چهل روان، گنج مشاهده،

 

 چاپ و حيتصح ینهيشيپ. 2. 1

 محمّد حیتصح و کوششبه ش.ـه 1339 سال در بارکی تنها یداعشاه يستّه اتیّمثنو

 یاقیرسیدب. است نشده انجام آن بر يمجدّد حیتصح آن از پس و شده چاپ  یاقیرسیدب

 ياختصار عالمت با( 4912) يشماره به ملک يکتابخانه ينسخه از خود حیتصح در

 دو هر در که کرده استفاده «مج» ياختصار عالمت با مجلس يکتابخانه ينسخه و «مل»

 يشماره به ایتانیبر يموزه ينسخه از يو نیهمچن. است ناتمام نامهعشق يمثنو نسخه،

(B.P.5268 MS. Elliot 48 )داده اخصاص آن به «ب» ياختصار عالمت که بردیم نام 

 نسخه، نیا. کندیم ادی یداعشاه اتیّ کل ينسخه نیبهتر و نیترکامل عنوانبه آن از و شده

 . است انیبادل يکتابخانه ينسخه همان

 است دهید را ایتانیبر يموزه ينسخه یاقیرسیدب هرچند که است نیا تأمّلقابل ينکته

 يموارد جز و نبرده آن از را الزم ياستفاده متأسّفانه اّما داند؛یم نسخه نیترکامل را آن و

 نیا به توجّه با يو حیتصح نواقص از ياریبس آنکه حال است؛ نکرده اشاره آن به اندک

 .است شدن برطرف قابل نسخه،
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 استدراک باعنوان دارد، اختصاص ستّه اتیّ مثنو به که کتاب اول جلد انیپا در شانیا

 یداع يگانهسه نیدواو از یقسمت و «سته» چاپ از پس «ب» ينسخه چون» :کندیم انیب

 سینف ينسخه با اشعار از قسمت نیا مقابله قیتوف را یشوربخت د،یرس نگارنده دست به

 که ییهانسخه کاتبان نیتحس درخور توجّه و دقّت که هرچند نداد، دست مذکور

 (.341: 1339داعی،شاه) «است نگذاشته ینگران يجا ام،داده قرار مورداستفاده

 

 هانسخه یمعرف .2

 نسخه ستیب حدود است، شده انجام یخطّ  نسخ فهرست در که ییوجوجست اساس بر

 از ها،نسخه نیا استنساخ خیتار. شودیم ينگهدار رانیا يهاکتابخانه در ،سّته اتیّمثنو از

 یداعشاه اتیّکل باعنوان گاه اتیّ مثنو نیا. شودیم ختم زدهمیس قرن به و آغاز نهم قرن اواخر
 زین یگاه. اندآمده گرد مجموعه کی در يو گرید اثر چند با همراه یداعشاه وانید گاه و

 آمده فراهم یداعشاه يستّه اتیّمثنو باعنوان مستقل، يامجموعه صورتبه يمثنو شش هر

 در جداگانه صورتبه يمثنو شش نیا از کی هر از مستقل ییهانسخه نیهمچن. است

 کتابت آن در يمثنو شش هر که است نسخه چهار ان،یم نیا از. شودیم ينگهدار هاکتابخانه

 .شوندیم یمعرف ادامه در که اندشده استفاده ما حیتصح در و است شده

 

 ملک یملّ یکتابخانه ینسخه. 1. 2

 886 سال در و شودیم ينگهدار ملک یمل يکتابخانه در 4912يشماره به نسخه نیا

 881 سال آن یحواش ریتحر اتمام خیتار و شده کتابت خضرشاه کروزین خط به ق.ـه

 قینستعل و نسخ انیم نسخه، خط. دارد تفاوت متن کتابت خیتار با سال16 که است ق.ـه

 است آمده سّته اتیّمثنو نخست متن، در. سطردارد 17 صفحه هر و  است برگ 324 در و

 يگانهسه يهاوانید و گلشن نسائم به موسوم ،يشبستر راز گلشن شرح آن از پس و

جابه نسخه از یصفحات. است شده کتابت آن يهیحاش در ،صادرات و واردات ،اتیّ قدس

 .است مانده ناتمام آن در زین نامهعشق يمثنو و شده جا
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 یسلطنت یکتابخانه ینسخه. 2 .2
 ينگهدار  349يشماره به یسلطنت يکتابخانه در که است ق.ـه 876 مورّخ ينسخه نیا

 است مجدول يآباددولت کاغذ با و خوب قینستعل خط با يریوز قطع در نسخه. شودیم

 يهاوانید آن، متن در و آمده نسخه يهیحاش در ستّه اتیّ مثنو. دارد مختصر سرلوح که

 و روشن راه يرساله ،تازه سخن گفتار، سه مالحت، کان صادرات، و واردات ات،یّ قدس
 .است شده کتابت هیّ باق کلمات يرساله

 

 (ايتانیبر یموزه) انيبادل یکتابخانه ینسخه. 3. 2

 در آن لمیکروفیم کهMS.Elliott 48  يشماره به ان،یبادل يکتابخانه به متعّلق یخطّ ينسخه

 يموزه ينسخه باعنوان نسخه نیا از یاقیرسیدب. است موجود 901 يشماره به تهران دانشگاه

 اتیّکل ينسخه نیترکامل نسخه، نیا. است برده نام B.P.5268 MS.Elliot 48 ایتانیبر

 و مجدّد ضیف و تازه سخن گانه،سه يهاوانید ،ستّه اتیّ مثنو بر عالوه و است یداعشاه
 دهیرس انیپا به ق.ـه 879 رجب 16 در نسخه نیا. دربردارد زین را یداعشاه رسائل از يتعداد

 نسخه يهیحاش در ستّه اتیّمثنو. است شده کتابت يرازیش یعلسلطان قینستعل خط به و

 .است آمده آن متن در صادرات و واردات ات،یّ قدس يگانهسه هايوانید و شده نگاشته
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 مجلس یکتابخانه ینسخه. 4. 2

 نیا. است 1095 يشماره به مجلس، يکتابخانه در محفوظ خیتار بدون یخطّ  ينسخه

 ینام و ستین مشخص آن کتابت قیدق خیتار اّما است؛ نهم قرن اواخر به مربوط نسخه

 نیا. است شده کتابت نسخ خط با و صفحه 309  در نسخه. است نشده برده آن کاتب از

 يمثنو و ندارد صادرات و واردات و است اتیّقدس و یداع يستّه بر مشتمل نسخه

 .است مانده ناتمام آن در زین نامهعشق

 

 یبررس و بحث. 3

 اتیّمثنو يدوباره حیتصح یلیدال به اّما است؛ ارزشبا اریبس یاقیرسیدب حیتصح هرچند

 :جمله آن از رسد،یم نظر به الزم یداعشاه ستّه

 

 حيتصح یوهيش. 1. 3

 ياوهیش در. است اثر با مناسب و حیصح يوهیش کاربردنبه ح،یتصح اصول نیترمهم از

 مشاهده بدل و اساس يهانسخه انتخاب در شیتشو ینوع کرده، انتخاب یاقیرسیدب که

 تیّاهم باب در و نکرده اساس ينسخه به يااشاره کتاب، يمقدمه در یاقیرسیدب. شودیم

یدرحال برد؛یم نام نسخه نیمعتبرتر عنوانبه ایتانیبر يموزه ينسخه از ها،نسخه اعتبار و

. گرددیمباز نسخه نیهم به یتوّجهیب به مصحّح، متن مشکالت از ياعمده بخش که

 یبرخ و نگرفته صورت امانت و دقّت تیرعا زین هابدلنسخه گزارش در ن،یبراعالوه

 ينسخه از تیب نیا در نمونه يبرا است؛ نشده گزارش هانسخه در موجود يهااختالف

 :نشده يااشاره آن به یاقیرسیدب چاپ در اما است؛ مضبوط «دل» ،«نید» يجابه ملک،

   عشق میتسل نید راه درــان یـــباش*

 

 عشق میـتعظ در و یــباش نـــیب کــین 

 (254: 1339 ،یداعشاه)                      
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 و است شده ضبط «یقبط» لفظ «يکار» يجابه ملک ينسخه در ت،یب نیا در ای

 :نکرده اشاره آن به یاقیرسیدب

 مشت به یقبط زد هــک جمله آن از بود*

 

                        بکشت را یقبط و تـگش يارـک تــمش 

   (251: همان)                                 

 یذوق تصّرف و یاسیق حیتصح است، وارد یاقیرسیدب حیتصح روش بر که يگرید رادیا   

 متوّسل خود گمان و ذوق به و رفته خطا به تیب قرائت در که ییجا است، متن در شانیا

 :نمونه يبرا ؛شده

 ستین عشق بجز رــرهب تــگف یکی*

 

   ستیما نجایا تـسین او قـعش رتـــگ 

 (42: همان)                                   

 و آورده «ستیما» یاسیق حیتصح به یاقیرسیدب و است «ستیبا» اصل  تیب نیا در

. است سازگار «ستیبا» با شعر مضمون کهیدرحال است؛  کرده اشاره اصل به یپاورق در

 راه نیا در قدم خواهدیم است، محروم عشق رهبر از که یکس از ندهیگو دوّم مصرع در

 .ستدیبا جاهمان و نگذارد

 بدان يازین که کرده اضافه را يزیچ اسیق به ،یاقیرسیدب که شده مشاهده زین يموارد    

 :مانند نبوده؛

 نـشتیخو هــم[ و] ابر مــیاشده اـــم*

 

   نـشتیخو ره شـــیخو رـب زده اـــــم 

 (32: همان)                                   

 ندارد یضرورت که است شده اضافه «و» یاسیق صورتبه مه و ابر انیم اول مصرع در

 شهود» حیصح ضبط زین ریز تیب در. است روشن تیب یمعن زین آن شدن اضافه بدون و

 شهود به وجود عطف و است شده ضبط شکلنیبد زین هانسخه يهمه در. است «وجود

  :ندارد یضرورت

  شهود از شیپ تــپنهانس جــگن داــخ

 

 وجود و ودــشه از دــبع اشـــف ودـــش 

 (41: همان)                                 



 (54پياپی ) 1401، زمستان 4ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  88

 

 منابع از غفلت. 2. 3

 یداع يستّه وانید مانند یمتون در ژهیوبه است؛ مهم اریبس متون حیتصح در یجانب منابع
 از استفاده. است ثیاحاد و اتیآ به استشهاد و یعرفان نیمضام و میمفاه از سرشار که

 حیتصح کار در را مصحّح تواندیم هافرهنگ و ثیحد کتب تراجم، ،یعرفان کهن منابع

 منابع نیاز غفلت از یحاک که داده رخ ییخطاها یاقیرسیدب چاپ حیتصح در. دهد ياری

 :است

 بدن اندر جان چو رگ در خون چو يا*

 

 نـــم ز يدور راـــچ یقوم نــیچن اـــب 

 (42 :همان)                                  

 هِ یاِلَ اَقرَبُ نَحنُ وَ نَفسُهُ بِهِ تُوَسوِسُ ما نَعلَمُ وَ االِنسانَ خَلَقَنا وَلَقَد» يهیآ به تیب نیا

 ضبط «یقرب» ،یقوم يجابه هانسخه يهمه در و دارد اشاره( 16/نحل) «دِ یالوَر حَبلِ مِن

 .است شده

 يهایکاست از یکی و شودیم دهید هم قاتیتعل مبحث در یجانب منابع به یتوجهیب     

 قاتیتعل کتاب، نیا در. است قاتیتعل آوردنفراهم در ضعف ،یاقیرسیدب حیتصح

 به موارد، ياریبس در و شده آورده صفحه هر نییپا در واراشاره و مختصر صورتبه

. است گذشته آن کنار از و نشده يااشاره ثیاحاد و اتیآ حات،یتلم ،یعرفان اصطالحات

 :شودیم ذکر هایکاست نیا از نمونه چند ادامه در

 يارفته رــقاص تــگف مــعشق کیل*

 ستین شیخو اری همرنگ او هـک رــه

 
 

 يانشنفته را تـیب نــیا رـــمگ وـــت 

 ستین شیب ییبو و رنگ جز او عشق

 (283 :1339 ،یداعشاه)                

 صورت نیا در و است نیتضم تیب ایآ که دارد دیترد کتاب، سیپانو در یاقیرسیدب

 است عّطار ریالطمنطق از «صنعان خیش» تیحکا به مربوط تیب کهیدرحال ست؛یک از

 (.82: 1374 عطار،)

 :تیب نیا در ای
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    است اجمع يهـمرتب نـــسخ نـــیو*

 

 است عــسمی یب و رـبصی یــب تـحال 

 (29: 1339 ،یداعشاه)                  

 اّما دارد؛ میمر يسوره 43 يهیآ به اشاره که است آورده سیپانو در ت،یب نیا باب در

 ء  یبِشَ يعِباد ِمن عَبدٌ یَِّال تَقَرّبُیَ  ما»: است یقدس ثیحد نیا از شده برگرفته تیب نیا

 سَمَعهُ  اِذا    کُنتُ  ُاحبَبُتهُ فَأِذا اُحِبَّهُ  یحـتّ  بِالنوافِلِ  یَّ اِل تََقرَّبُیَلَ اِنَّهُ  وَ هیَعلَ افتَرَضتُ مِما یَّاِل اَحَبَّ 

 (.352: 2ج، 1407،ینیکل)...«  به نطِقُ یَ يالَّذ لِسانَهُ  وَ به بصِرُیُ يالَّذ بَصَرَهُ و بِهِ  سمُعَیَ يالَّذ

 لفظ و گذاشته سؤال عالمت «زنم تم» وستیپ به سیپانو در یاقیرسیدب ریز تیب در     

 خاموش و ساکت: آمده «زدن تم» لیذ دهخدا يلغتنامه در کهیدرحال برده؛ کار به را «کذا»

 .است سازگار تیب مفهوم با که شدن

   زنم تم یک تا و دــچن تا مــعاشق* 

 

 مــمن تـــنیمسک رانـــیح قـــعاش  

 (274: 1339،یداعشاه)                   

 متن نادرست قرائت و یبدخوان .3. 3

 یاقیرسیدب چاپ متن در یفاتیتصح و هافیتحر و داده رخ ییسهوها متن خوانش در گاه

 :میکنیم اشاره هاآن از يتعداد به وارنمونه که است افتهی راه

 ستیامرده تن جان وــت یب انـجه *  

 

 تـسیابرده شتنیخو از تو یب خرد    

 (61:همان)                                  

 انیبادل و ملک يهانسخه در .است «ستیا مرده تن جانیب تو یب جهان» حیصح ضبط

 تیب نیا. است سازگار شعر وزن  با «جانیب» زین وزن ازنظر و است صورت نیا به زین

 و دیگویم انسان ارزش از شاعر مقالت نیا در. است «انسان معرفت در» ششم مقالت از

 جان دارد، اصالت آنچه یعرفان نیمضام طبق. است نشیآفر اساس و اصل انسان، نکهیا

 و ذهن از دور کند، هیتشب مرده تن جان به را انسان بدون جهان شاعر نکهیا. تن نه است

 :ستّه اتیّ مثنو از است گرید یتیب مدّعا، شاهد. است نادرست

   بود جان یب بــقال انــجه وـــت یب

 

 بود امکان زــیح در وـــت وـــچ یـــک  

 (18: همان)                                  
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  سخن یب او اخالق تـقسمس دو*

 قسم دو رــه نیا االکثریعل کنیول

 جدا رددـــگ زـــییتم هـب آنگه پس

 

  حسن یـــقسم و یـــقسم تـحسیقب  

 جسم و انـج از دـــینا طــمختل مــبه 

  ما ریتدب نزد لـــعس و ومـــم وـــچ 

 (65: همان)                                  

 به تیعنا با و برده کار به را «آنگه پس» عبارت سوم تیب در شاعر نکهیا به توجه با

. رسدیم نظر به درست «دیزا» و است ناسازگار شعر اقیس با «دینا» يواژه ت،یب مفهوم

 اخالق که کندیم اشاره اتیاب نیا در شاعر. است «دیزا» زین ملک و انیبادل ينسخه ضبط

 يواسطهبه سپس و شوندیم دهییزا مختلط جسم و جان از ابتدا حسن اخالق و حیقب

 .شوندیم جدا گریکدیاز ما صیتشخ و زییتم يقوه

 آرزو بود نــــم تــحجّ رتـــگ

 

   زو اری يا دــــش دـــیببا درـــقلن 

 (72:  همان)                              

 يلغتنامه در صحبت .است شده ضبط «صحبت» ،«حجت» يجابه هانسخه ریسا در

 :است سازگار شعر مضمون با که آمده ینیهمنش و زشیآم رفاقت، ،یدوست یمعنبه دهخدا

 وســـنف اندر راسخ شد که ییصفا*

 

 رؤس و ونـــفن دــــباش اتــــمقام     

 (74: همان)                                   

. است یصفات زین  انیبادل و یسلطنت مجلس، ملک، ضبط. است «یصفات» ح،یصح ضبط

 دیگویم عام وجه از مقام فیتعر در شاعر. است «انسان مقامات در» نهم مقالت از تیب

 یصفات و بعد تیب در «بد» و «کین» لفظ. اوست مقام شود، راسخ انسان نفس در که یصفت

 .است «ییصفا» بر «یصفات» رجحان لیدل بعد، اتیاب در... و اخالص صبر، شکر، مانند

 هست و دــباش و بود که زیچ هر* 

 جام دـــدهیم امـــع تـــرحم از

 

 تـــوسـیپ ستیول رورشــــپ در 

 خام و هـــپخت تــدس به هـــوستیپ

 (84: همان)                         

 در «ستیول» يکلمه. است آمده «است يو» ان،یبادل و ملک يکتابخانه ينسخه در

 چه به واژه نیا که نشده مشخص یاقیرسیدب چاپ در. رسدینم نظر به حیصح تیب نیا
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 بافت با آن ارتباط و دارد اشاره یثیحد و هیآ چه به است نیتضم اگر و رفته کار به عنوان

 «يو» مرجع.  دارد يسازگار شعر بافت با «است يو» يواژه گر،یدازطرف. ستیچ تیب

 پناه در را یهست ذرّات يهمه که است یتعالحق عام رحمت از سخن و است خداوند

 :داده قرار خود تیحما

 نــیقی مردم يا هــک آردیم گــبان*

 من ز نجایا سخن آن تـنبودس ســـپ 

 

 نیا هست شــچشم و تـنسیا دیزیبا 

 سخن آن تــگف یهم قـــح و اـیکبر

 (291: 1339،یداعشاه)                   

 ندارد؛  را تیب نیا مجلس ينسخه. است «جسمش» حیصح ضبط نخست، تیب در

 است دیزیبا جسم از سخن زین قبل يهاتیب در. است مضبوط گونهنیبد نسخ ریسا در امّا

 :دیگویم قبل تیب چند در نمونه يبرا ؛امدهین انیم به یحرف او چشم از و

 دـکنیم کدورت عــوض ار قـــعاش*

 الجرم عاشق است قـــعش يهـــنییآ

 

 کندیم صورت عشق را ودـــخ فــوص  

 کرم و فضل نیا تـــباالس را قـــعش 

 (292: همان)                                

 دفع است، یعاشق مقام يستهیشا آنچه. است «دفع» حیصح ضبط اول، تیب در

 ضد صفا»: ندیگو هیصوف که ییجا تا است اصل نیهم بر تصوف يبنا و است کدورت

 «بود گذر کدر از را او که آن بود یصوف قتیبحق و بود بشر صفات از کدر و بود کدر

 (. 45: 1389 ،يریهجو)

 میقد عشق کند خور در نگه چون*

 نظر آردیم هــک ودـــخ اتـــصف از

 

 مـــــیعظ یـــحال شتنیخو با باشدش   

 بدر دـــافتیم اتــــیخصوص نــــیا  

 (297: 1339،یداعشاه)                    
 زین انیبادل و ملک ينسخه ضبط. است «خود» يواژه حیصح ضبط نخست، تیب در

 نشیآفر و مقدس و اقدس ضیف يمسئله و خود بر حق یتجلّ از سخن. است نیهم

  سترگ اـــآنج دهــش چندان او جسم

 

 بزرگ بد صفه ارــــچ درــــبق هـــک   

 (291:همان)                                  
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 يمعنابه حق، در وجود امکان ای حق ظهور نینخست.  است حق بر حق یتجلّ و یهست

 بر حق یتجلّ  نیا و شودیم عالم وجود عنوانبه خود به حق آنکه جزبه ستین يزیچ

 (.137: 1385 زوتسو،یار.ک. ) است حق اقدس ضیف آغاز يندهینما و اوست خود

  رود ششیپ رانـــاشت انــــابیب در*

 

 بود يو رــب شـــمکنت و آب و انـــن    

 (312: 1339،یداعشاه)                     

 اتیاب در. است مضبوط گونهنیبد زین موجود نسخ در و است «از اشتر» حیصح ضبط     

 یشخص همانند که کندیم انیب را گناهکار يبنده بازگشت به خدا اقیاشت شاعر قبل،

 در «رود ششیپ اشتران» نیبنابرا ابد؛یب را آن ناگهان و باشد رفته او شیپ از شتر که است

 :است یمعنیب نجایا

   مرا مؤمن يهـــتوب دـــیگو اهـــگ

 رود شــشیپ رانـــاشت انـــابیب در

 بگسلد نـــیریش انــج از طمع پس

 برد خوابش ناگهان يارــخ رــــیز
 

 یــفت آن کــــآنچنان ادـــش کندیم 

 بود يو رــــب مکنتش و آب و انـــن

 هلد را خود دـــده درــان بمرگ تن

 چردیم اشتر دـــنیب رآردـــب رــــس
 

 يموارد در و است مواجهه مشکل با «آن» و «از» خوانش در یاقیرسیدب طورکل،به

 :نمونه يبرا است؛ خوانده «از» را «آن» که شده دهید

 زمان هر وحدت يرو نــیز شودیم

 

 روان رتــکث از اروـــک در اروانـــک 

 (261:همان)                               

 . است شده ضبط «کاروان در کاروان» هانسخه ریسا در

 یروشندل یعارف شــــیپ تـــرف* 

 است میدا تـــهس هـک واجب یمعن

 عرب لفظ از نــم ومـــمعل تـــهس

 خدا از و يآ خود با دم کــی تـگف

 یمشکل نجایا ادــــافت راـــم هــــک 

 است میقا خود بر شـیخو از او ذات

 بـــعج ابمیینم در راـــآن کـــیل

 ایم خود با بجو یــیجویم هـــچ هر
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 مشکلم شد حل که اــگفت زد مـــچش

 

 دلم یمعن صد حرف کی از تـــافی

 (333: همان)                           

 «زد چرخ» ح،یصح ضبط ها،نسخه ریسا و انیبادل ينسخه يهیپا بر آخر، تیب در

 يمعنا. است آورده «زد چشم» نسخه کدام اساس بر یاقیرسیدب ستین مشخص و است

 يشاد ينشانه به مشکلش، شدن حل از پس سائل شخص که است بیترت نیا به تیب

 با ییآشنا. است يشاد و رقص و افشاندن دست با مترادف نجایا در که زندیم چرخ

 توانستیم است، سماع مبحث به مربوط که «زدن چرخ» اصطالح و یعرفان مسائل

 .دارد دور اشتباه نیا بروز از را مصحح

 یباطن وجد و شور و یدرون خروش اثر بر که است یحالت عارفان اصطالح در سماع»    

 تن و افشانندیم دست و شوندیم خودیب خود از که دهدیم دست معرفت راه عارفان به

 (.34: 1382،یتفضل) «.کوبندیم نیزم بر يپا و چرخانندیم

 المثلیف یـــلیدل را ونــمجن ودـب* 

 مگر بـــمکت در ادــــافت اقــــاتف

 

 ازل از انــکدگرشی اــــب یــــنسبت 

 نظر کی یلیل يسو ونــمجن ردــــک

 (313: 1339،یداعشاه)                

 یلیل به زین «شان» یمفعول متّصل ریضم و است «یلیل و» ،«یلیدل» يجابه حیصح ضبط

 .گرددیمباز مجنون و

 غمش با شد هـــهم مــغیب دل آن*

 

 شـکم آمد قبض و بسط باده ز دــش 

 (314: همان)                            

 دارد یافتادگ مجلس ينسخه. است «کمش آمد بسط و قبض ادهیز شد» حیصح ضبط     

 و غم از سخن اوّل مصرع در. شده ضبط گونهنیبد نسخ ریسا در اما ندارد؛ تیب نیا و

 نیبنابرا است؛ قبض شدن کم و دل بسط به اشاره دوم تیب در کهیدرحال است؛ دل اندوه

 . دارد وجود تناقض مصرع دو انیم

 يارهـزهپر دشـــگردان یـــدلپر*

 

 يازهره بخشد شــیزیچ هــــهم از   

 (318: همان)                            
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 ییمعنا تناسب متن اقیس «يابهره» و معناستیب دوم تیب در «يازهره» يواژه     

 : است آمده «يابهره» زین موجود يهانسخه يهمه در. دارد يشتریب

 ازیا بـیتعق ردهـــک سلطان شیپ *

 

 دراز خود يپا است کرده جد ز هــک      

 (328: همان)                                  

 در که است «بییتع» حیصح ضبط اول مصرع در ان،یبادل ينسخه به توجه با     

 و است آمده یکس کردن منسوب بیع به و  کردن وبیمع يمعنابه دهخدا ينامهلغت

 است «حد» حیصح ضبط زین دوّم مصرع در. ندارد یتناسب تیب يمعنا با «بیتعق» يواژه

 . باشد یچاپ اشتباه رسدیم نظر به که

 يرـــگید ذات ز اما تـــهس فعل* 

 رـــمختص ذات ز اـــام تـهس ذات 

 

 يگرید اتــصف اما تــهس فــوص 

 سر و پا و زـــبج هـن یــــذات هــبلک

 (333: همان)                            

 يمعنا با که است آمده «نه» ،«ز» يجابه دوّم، تیب در میدار اریاخت در که يانسخه در     

 «بقاءباهلل و اهللیف فناء» حیتوض به یداعشاه نجایا در. رسدیم نظر به سازگارتر تیب

 به ذات، و فعل صفت، يفنا از پس سالک. است روسلوکیس یینها هدف که پردازدیم

. است ذات لیتبد بلکه ست؛ین ذات شدن ستین ذات، يفنا از مراد البته رسد؛یم باهللبقاء

 :عطار قولبه

 آمده مبهوت است یسنگ یـیصوف

 نبودت تبدل اندر ذات هــــب اـــت

 

 آمده اقوتی و لـلع هـرفت گـــسن 

 نبودت کل وــت ذات یباش زوـــج

 (172: 1386عطار،)                    

 مختصر و ریحق ذات آن ذات، اّما دارد؛ وجود او ذات حق، به سالک يبقا از بعد     

 ،«ز» حرف درنظرگرفتن  با نیبنابرا است؛ سالک ذات يارتقا از سخن و ستین گذشته

 .دیآینم دست به تیب از یدرست يمعنا
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 کیل ستیباق سخن یباق سخن شد* 

 رـدگ مـــنپوشان دــــنپوشان رــــگ

 

 کیل ستیساق خم در یباق هــچ هر 

 رـــدگ مــــبپوشان دــــبپوشان ور

 (335: 1339،یداعشاه)               

 :رسدیم نظر به گونهنیا تیب حیصح ضبط 

 رـــدگ مـــبنوشان دـــبنوشان رـــگ

 

 رــدگ مـبجوشان دــــبجوشان ور 

 

 ندارد؛ وجود هستند، یافتادگ دچار که مجلس و ملک يکتابخانه يدرنسخه تیب نیا    

 نخست تیب در. است شده ضبط گونهنیبد یسلطتن يکتابخانه و انیبادل ينسخه در یول

 .دارد ییمعنا تناسب دن،یجوش و دنینوش با که ستیساق و یم خم از سخن ز،ین

 

 یريگجهينت. 4

 امّا است؛ معتبر و ارزشمند اریبس یداعشاه يستّه اتیّمثنو از یاقیرسیدب حیتصح هرچند

 بخش تنها شد، انیب آنچه و ستین صینقا کردن برطرف و ینیبازب اصالح، از ازینیب

 .است ارزشمند اثر نیا حیتصح در واردشده صینقا و هایبدخوان خطاها، از یکوچک

 روش در یقاعدگیب کنار در معتبر ينسخه نداشتن اریاخت در است، مسلّم آنچه

 منابع به یتوجّهیب بدل، و اساس ينسخه انتخاب در شیتشو ،یذوق حیتصح و حیتصح

 حیتصح در فاتیتصح و خطاها نیا بروز لیدال عمده از متن، شیرایو در یدقّتیب و یجانب

 .است شده ستّه اتیّمثنو

 و هاتذکره ها،فرهنگ چون یجانب منابع يمطالعه و موجود يهانسخه يمقابله با ما

 خوانندگان اریاخت در را اثر نیا از یعلم و منقّح یحیتصح میکرد تالش یداعشاه آثار ریسا

 ياریبس ،(ایتانیبر) انیبادل يموزه ارزشمند ينسخه ژهیوبه منابع نیا بر هیتک با. میده قرار

 قابل یاقیرسیدب حیتصح در موجود يهاابهام و هاییجابهجا و یافتادگ ها،یبدخوان از

 .هستند شدن برطرف
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 منابع

 .عمران: قم ،ياقمشه یاله يمهد يترجمه(. 1392. )میکر قرآن

: تهران ،يگوهر محمدجواد يترجمه. سمیتائوئ و سمیصوف(. 1385. )کویهیتوش زوتسو،یا

 .روزنه

 .ابیزر: تهران .سماع .(1382. )ابوالقاسم ،یتفضل

 ،ینیقزو محمّد عّلامه حیتصح. يرازیش حافظ وانید .(1394) .محّمد نیالدشمس حافظ،

 .عدالت امیپ: تهران

 .ریرکبیام: تهران .رانیا تصوف در جستجو(. 1357. )نیعبدالحس کوب،نیزر

 حمدم حیتصح ،يرازیش یداعشاه وانید(. 1339) .محمود نیالدنظام ،يرازیشیداع

 معرفت. کانون: تهران دبیرسیاقی،

 تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. .نامهلغت(. 1377) اکبر.دهخدا، علی

 .سنا :تهران ،یدحم دیحم حیتصح و مقدمه .ریالطمنطق(. 1374) .محمد نیدالدیفر عطار،

یعیشف محّمدرضا يمقدّمه و حیتصح. نامهبتیمص .(1386) ــــــــــــــــــــــ.

 .سخن: تهران ،یکدکن

 .زوار: تهران ،یاستعالم محمد حیتصح و قیتحق.اءیاالولتذکره.(1391)ــــــــــــــــــــــ.

 و يغفار اکبریعل قیتحق و حیتصح ،4ج. یالکاف(. ق1407. )عقوبی بن محمد ،ینیکل

 .هیاالسالم دارالکتب: تهران ،يآخوند محمد

 راثیم سازمان: رازیش. فارس یخیتار آثار يدانشنامه(. 1384. )کورش ،یسروستان یکمال

 .یفرهنگ

: حیتصح. قیالحقاقیطرا(. 1339. )نیالعابدنیز بن معصوم مدمح شاه،یعل معصوم

 .جایب: تهران محجوب، محمدجعفر

 و حیتصح مقدمه،. المحجوبکشف(. 1389. )عثمان بن یعل ابوالحسن ،يریهجو

 .سروش: تهران ،يعابد محمود قاتیتعل

 یمهرعل کوششبه. نیالعارفاضیر يتذکره(.  1344. )يمحمدهاد بن یرضاقل ت،یهدا

 .جایب: تهران ،یگرگان


