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نقد و برریسکتاب

آینه ت داین 
چرا مغاز نیست؟

که چاپ نشدن این آثار، به چنین وضع  نویسنده این سطور بر آن است 
یش���ان و نابسامان، و در همان صورت خطی ماندنشان، رجحان دارد  پر
ی ها و  زشمند مکتوب ما، تحت الشعاع سهل انگار و حداقل می���راث ار
که  یف نمی شوند. نگون بخت متوفی  کارهای غیرعلم���ی، حیف و تحر
به بهانۀ »احیاء و تصحیح« و به بهای »سری در سرها درآوردن به اصالح 
گردونۀ اقبال و توجه شایسته، برکنار  مصححینش���ان« رنگ می بازند و از 
کجا باید دانش های اندک و بینهاش  کی و تا  می مانن���د. نمی دانم تا به 
کاره���ای پژوهشی م���ا سای���ه بیفکند؟!  ُتُن���ک ب���ر محیط های علم���ی و 
در ای���ن دانشکده ه���ای ادبی���ات و عل���وم انسان���ی چ���ه می گ���ذرد و چ���ه 
که ثمره اش افاضه فیض های���ی اینچنینی می شود؟ ثمراتی  می آموزن���د 
ینی، مجتبی مین���وی، ملک الشعرای بهار،  گ���ر شادروانان عالمه قزو که ا
یک بینشان  تق���ی زاده و نفیسی دوباره زن���ده شوند و دیدگان مب���ارک بار
ب���ه این گونه چاپ ه���ای به اصطالح »انتقادی و علم���ی« روشن شود، در 
گر خود نویسنده نگون بخت و  تر از ای���ن ا ج���ا سنگ کوب می کنند، و باال
ب���ور، از عالم باقی به این س���رای سه پنجی بازگشت  کتاب مز سیه طال���ع 
کتابخانه  فرمای���د و سراغ���ی از نگاشته اش بگی���رد و این صورت چاپ���ی 
مجلس را ببیند، اصاًل کتابش را نخواهد شناخت و در قبال ضایع شدن 
گرامی را مورد پیگ���رد قانونی قرار خواهد داد و  اث���رش، ناشر و مصححان 
گر باور  مطالب���ه حقوق معنوی، حداقل درباره ن���ام خود را خواهد نمود. ا

ید، »گواه عاشق صادق در آستین باشد«. ندار

گنج گش���ا« دست  کت���اب »آیین���ۀ جهان نم���ا و طلسم  وقت���ی ب���ه تصّفِح 
گرامی،  که در ذهنم، از ت���الش مصححان  ی���دم، نخستین جمل���ه ای  یاز
ین ک���ردن ضبط منابع  نق���ش بس���ت، »از اصالت انداختن متن با جایگز
کت���اب به جای ضبط و اختیار نویسن���ده اش« بود. اصاًل مصحح به چه 

کند؟! حقی باید در نوع نگاه و سلیقۀ یک نویسنده دخل و تصرف 

گاه صدماتی  ح���ال آنکه می دانیم ای���ن دخالت غیراصول���ی و جاهالنه 
کهن - می زند. یک  یژه  جبران ناپذی���ر به چگونگی برخورد با مت���ن - به و
یخ فراز و نشیب های  یبا یی شناسی، تار متن، وقتی می تواند از حی���ث ز
و  روانشناسان���ه  دیدگاه ه���ای  حت���ی  و  بالغ���ی  و  ی  دست���ور واژگان���ی، 
که اصالت و چارچوب  گیرد  جامعه پژوهانه م���ورد مطالعه و تحقیق قرار 
به دست رسی���ده از مت���ن برآم���ده از ذوق و دان���ش مؤل���ف حف���ظ شود و 
کوشیده  ی���ن وجه در ارائۀ آن اصالت و چارچوب  مصحح به حرفه ای تر

باشد و وظیفۀ یک مصحح، همین است و بس.

مقدمه
کت���اب »آیینۀ  نوشت���ار پی���ش رو، ب���ه نق���د و بررسی تحقی���ق و تصحی���ح 
گنج گشا«ی ابوسعیدبن مجتبی یمنی )متنی از دهۀ  جهان نما و طلسم 
پایان���ی قرن هفت���م هجری( می پ���ردازد و مدعی اس���ت چاپ نشدن آثار 
کاستی رجحان دارد.  دستنویس، ب���ر این گونه چاپ های پر از لغ���زش و 
بور در 408 صفحه متن و 52 صفحه مقدمه، توسط انتشارات  کتاب مز
کتابخانه، موزه و مرکز اسن���اد مجلس شورای اسالمی )1390( روانه بازار 

نشر شده است.

چکیده: حتقیق و تصحیح کتاب آیینه جهان نما و طلسم 
گنج کش��ای ابوس��عید بن جمتیب میین که از مت��ون دهه پایاین 
قرن هفمت هجری یم باش��د، در س��ال 1390 توسط انتشارات 
کتاخبانه، موزه و مرکز اس��ناد جملس شورای اسالیم به چاپ 
رس��یده است. نویسنده در نوش��تار حارض، تصحیح کتاب 
مذک��ور را در بوته نقد و برریس قرار داده اس��ت. وی ابتدا 
دو لغ��زش صورت گرفته روی جل��د کتاب که مربوط به نام 
مؤلف کتاب و تارخی درگذش��ت وی یم باش��د را مورد برریس 
قرار داده اس��ت. س��پس، به نقد مبس��وط مقدمه کتاب که 
توسط حمققان و مصححان نوش��ته شده، پرداخته و موارد 
مندرج در مقدمه از قبیل ش��رح حال مؤلف، تارخی ناگرش 
کتاب، نام کتاب در نس��خه های گوناگون، نسخه های مورد 
استفاده در حتقیق، شیوه تصحیح و ... را به چالش کشانده 
اس��ت. در نهای��ت، با ارائه و نقد ن��ایت در باب منت کتاب از 
قبیل پانوش��ها، درج غلط های امالیی کاتبان و مشکالت در 
استفاده از عالمی ویراییش، نوشته خود را به پایان یم رساند. 

کلی��دواژه: تصحیح کت��اب آیینه جهان نما و طلس��م گنج 
کشا، ابوسعید بن جمتیب میین، نقد کتاب.

علی حیدری یساویل نق�د و ب��رریس ک�ت�اب

گنجگشا؛ آیینهجهاننماوطلسم
بیعی ابوسعیدبنیحیییمنی؛تصحیحمحمدرضاموحدیوالههر

کتابخانه،موزهومرکزاسناد مزرعهشاهی؛چاپاول،تهران:
مجلسشورایاسالمی،1390.
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ک���رده )ر.ک:  کتاب���ش را به وی پیشکش  که نویسن���ده،  خال���دی است 
یخ قتل خواج���ه صدرالدین،  ص 20 - 21 مت���ِن مصّح���ح(، و درب���ارۀ تار
در صفح���ه 17 مقدم���ه آورده اند: »دس���ت قضا نامۀ حی���ات او را در روز 
ک���ه البته این  یکشنب���ه بیس���ت و دوم رج���ب سن���ه 699 ق درنوشت«، 
یخ اشتباه است و هم���ان 697 ق درست می باشد. خوانندۀ متحیر  تار
ی���خ 699 درست است، پس مصححان محقق  گر تار چ���ه باید بکند؟! ا
یخ 697 پی برده اند؟! و اینکه نوشته اند »درگذشته پس از  کجا به تار از 
که شاید نویسنده پیش از  697 ق«، ه���م به هیچ وجه بج���ا نیست؛ چرا 
که خواجه صدرالدین  گفته نماند  کرده باشد. نا قتل خواجه قالب تهی 
خال���دی در دو مقط���ع، تصدی وزارت را عه���ده دار بوده است: نخست 
گیخاتوخان بن ابقای خان و دوم از سال  از س���ال 690 - 694 ق در زمان 

696 - 697ق در زمان غازان خان بن ارغون خان بن ابقاخان.1

ابوسعیدبن مجتب���ی نی���ز در زمان صدارت خالدی ای���ن کتاب را به وی 
یحش در دیباچه: »خدمت صدر معظم،  کرده است؛ بناب���ر تصر تقدیم 
صاحب اعظم، دستور ممالک عالم، صاحب السیف والقلم«. بنابراین 

عنوان »زنده تا 690 ق« اصح و أدق می باشد.

بارۀمقدمۀتصحیح در
- در هم���ان صفحۀ نخس���ِت مقدمه آم���ده است: »اث���ر حاضر، صورت 
کهن���ی اس���ت از مت���ون ادب���ی - عرفان���ی  تصحیح یافت���ۀ نسخ���ۀ خط���ی 
کتابش  سده ه���ای 7 یا 8 ق«. دیگر چرا سدۀ 8 ق؟! وقتی نویسندۀ اثر، 
کرده است و این خواجه صدر  را ب���ه خواجه صدرالدین خال���دی تقدیم 
در ده���ۀ پایان���ی ق���رن هفتم وزارت و ص���دارت داشته و ب���ه سال 697ق 
گشته، عبارِت »از متون... سده ه���ای 7 یا 8 ق« محلی ندارد و  مقت���ول 

قطعًا متنی  است از دهۀ پایانی قرن هفتم هجری.

کتاب«  - ص 13، بخ���ش نخس���ت مقدم���ه، ب���ه »مطال���ب و مضامی���ن 
ک���ه پس از چند جملۀ اجمالی، مبهم و ناپخته،  اختصاص یافته است 
کت���اب »باب ه���ای یازده گان���ه«، البت���ه بدون  هم���ان فهرست ابت���دای 
ک���ه در فهرس���ت ابتدای���ی آمده اند )درس���ت مانند  ی���ن حکای���ات  عناو
فهرس���ت اب���واب، در پای���ان دیباچ���ۀ مؤل���ف، ص 28 - 30( ب���ه چش���م 

کتاب! می خورد. این هم دربارۀ مطالب و مضامین 

که برای یافتن شرح حالی از مؤلف... صورت  - ص 15: »ب���ا همۀ تالشی 
گرف���ت، اطالع���ات درخور توجه���ی از وی یاف���ت نشد و خ���رده معلومات 
که از الب���ه الی همین متن به دست آمده  نگارن���ده، برداشت هایی است 
اس���ت«. این خرده معلومات چه چیزهای���ی هستند؟ همان چند جملۀ 
داستانی )رمزی( که در سطر نخستش، اشارۀ مؤلف به سفر والیت مغرب 
گرام���ی: »البته  به چش���م می خ���ورد؟! آن هم با جمل���ه معترضه محققان 

یخ؛ تصحیح میرهاشم محدث؛  ینی )به سال 948 ق(؛ لب التوار  1. ر.ک: یحیی بن عبداللطیف قزو
ص 171 - 172. 

کتاب دولغزشبررویجلد
اس���ت:  آم���ده  اینگون���ه  آن،  مؤل���ف  ن���ام  کت���اب،  جل���د  روی  ب���ر   .1
»ابوسعیدبن یحی���ی یمن���ی؛ درگذشت���ه پ���س از 697ق«،  و مصحح���ان 
که  کرده ان���د: »با همه تالشی  یح  گرام���ی در صفح���ه 15 مقدمه شان تصر
ب���رای یافتن ش���رح حالی از مؤلف، ابوسعیدبن مجتب���ی ]یحیی؟[ یمنی 
گرف���ت، اطالع���ات درخ���ور توجه���ی از وی یافت نش���د و خرده  ص���ورت 
ک���ه از الب���ه الی همین متن  معلوم���ات نگارن���ده، برداشت های���ی است 
گر خرده معلوم���ات نگارنده )یا  به دس���ت آمده است«. بسیار خ���وب، ا
نگارندگ���ان؟(، برداشت هایی است از البه الی همی���ن متن، پس چرا بر 
ای���ن »برداش���ت از متن« پایبن���د نبوده اند؟! در صفح���ه 11 دیباچه متن 
یب  کت���اب، الغر گوید مؤل���ف  مؤل���ف چنین آم���ده: »ام���ا بعد، چنی���ن 
گر متن اصالت  یب، ابوسعیدبن مجتبی الیمنی«. ا المضطر العاجز العز
گ���ر پایۀ پژوهش مصححان، همی���ن متن موجود است، پس این  دارد و ا
کج���ا آمده و چه پایه و  ابوسعیدبن یحی���ی ب���ر روی جلد چه می گوید و از 

اساسی دارد؟!

مصحح���ان در همان صفح���ه 15 مقدمه شان می آورن���د: »نام مؤلف در 
فهارس بدین گونه آمده است: 1. ابوسعید محیی؛ 2. ابوسعیدبن یحیی 
گر منظور، همان  کدام فهارس؟! ا یمان���ی؛ 3. ابوسعیدبن یحیی یمنی«. 
که در صفح���ات 32 - 37 مقدمه بدان ها پرداخته اند،  فهارسی است 
صورت ابوسعیدبن مجتبی در بیشترشان ضبط شده است: فهرستوارۀ 
کتاب ه���ای فارس���ی )ج 6، ص 59(، فهرس���ت مشت���رک نسخه ه���ای 
کستان )ج 2، ص 938(، فهرس���ت نسخه های خطی  خطی فارس���ی پا
کتابخانه آستان  فارس���ی )ج 2، ص 725(، فهرست نسخه ه���ای خطی 
مق���دس حضرت معصومه )ج 1، ص 143(، فهرست نسخه های خطی 

گنج بخش )ج 2، ص 450(. کتابخانه 

ک���ه از مصحح���ان از بررسی،  و ب���ه ج���ز اینه���ا، در دو دستنوی���ِس مهم���ی 
کرده ان���د، ن���ام »ابوسعیدبن مجتب���ی  کوتاه���ی  گزارش ش���ان  استف���اده و 

کید شده است: یمنی« ثبت و تأ

کتابت  کتابخان���ۀ عالمۀ طباطبایی شیراز،  الف( دستنویس موجود در 
ق���رن 11 ق )معرفی ش���ده در نسخه پژوهی، ج 3، ص 170، جزء مجموعه 

کتاب ششم(.  ،285

کتابخانه موزه پارس شی���راز )معرفی شده در  ب(دستنویس موج���ود در 
کت���اب س���وم، برگ 43 -  نسخه پژوه���ی، ج 1، ص 58، مجموع���ه 229، 

.)134

2.  آن گ���اه پ���س از ن���ام مؤلف آمده اس���ت: »درگذشته پ���س از 697 ق«. 
کجا به دست رسیده است؟! هرچه در مقدمۀ مصححان  یخ از  این تار
که  کنی���د، به پاسخ نخواهید رسی���د. پاسخ اینجاست  گرام���ی جستجو 
یخ کشته شدن خواجه صدرالدین احمد  تکیه گاه محققان ارجمند، تار
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یخ  گفته اس���ت« )ر.ک: تار و اینک���ه »جن���اب وصاف او را مدای���ح بسیار 
یخ  کتاب جهانگشای جوین���ی، در بیان وقایع تار وص���اف، تتمیم فوائد 

یخ ملوک و امرای اطراف از سال 656 - 728 ق(. ایلخانان ایران و تار

که سر در نمی آورم!  گون«! من  گونا کتاب در نسخه های  - ص 17: »نام 
کتاب های با  بور با دیگ���ر  کتاب مز یعن���ی چه؟! آی���ا صرفًا تشابه اسم���ی 
گش���وده شود؟!  چنی���ن عنوانی، سب���ب ش���ده چنین فص���ل مضحکی 
گنج گشا«  ین »آیینۀ جهان نم���ا و طلسم  که با عناو کتاب���ی  آخ���ر، این دو 
گیتی نما« اثر  یزی )در موض���وع عرف���ان( و »آیین���ۀ  اث���ر علی بن احم���د تبر
ی���ف )در موضوع فلسف���ه( معرفی شده اند، چ���ه ربطی به  مالمحم���د شر
گر نام های مشاب���ه کتاب مورد بح���ث، در نظر  ب���ور دارن���د؟! و ا کت���اب مز
کتاب  گیتی نما« را هم یک���ی از دو  گرفت���ه شده و سب���ب شده تا »آیین���ۀ 
کلمه »آین���ه«، حد وسط و  کنند، پس البد صرف���ًا  مشاب���ه در عن���وان ذک���ر 
ی���ن به حساب آمده است! حال این پرسش به میان  ک عناو مرکز اشترا
که  کتاب ه���ا را هم -  گ���اه و هوشیار، این  که پس چرا محققان آ می آی���د 
کتاب مورد بحِث ما  کتاب ذکرشده پیشین، هیچ ربطی ب���ه  بس���ان دو 

گون« نیفزوده اند: گونا کتاب در نسخه های  ندارند - به فهرست »نام 

کاشانی )- 1115؟(. الف( آینۀ جهان نما: محمدبن مرتضی 
ب( آین���ۀ جهان نما: علی بن محمدجعفر استرآب���ادی )1242 - 1315(/ 

یخ. تار
ج(آینۀ حق نما: غفران مآب هندی )- 1335(/ تراجم.

ی/. د( آینۀ حق نما در شرح جام جهان نما: ابراهیم شطار
گیتی نمای: سالک العارفین )ق13(/ عرفان و تصوف. ه( آینۀ 

گیتی نم���ای: محمدعارف بن محمدصال���ح غزنوی )م.1072(/  و( آینۀ 
عرفان.

کاشانی )ق9(/ شعر. گیتی نمای: مثالی  ز(آینۀ 

گنج گش���ا از متون قبل  پذی���ری آین���ۀ جهان نما و طلسم  - ص 26: »تأثیر
از خ���ود«. بالفاصل���ه در سطر بع���دی آمده اس���ت: »تأثیر آین���ۀ جهان نما 
گنج گش���ا از مت���ون قبل از خود« و ب���از در سطور چه���ارم و پنجم  و طلس���م 
گنج گشا از متون قبل از خود، همچون  می آید: »آینۀ جهان نم���ا و طلسم 
ی و ... تأثیر پذیرفته است،  صفیر سیمرغ و مرصاد العباد نجم الدین راز

یژه از مرصاد العباد تأثیر فراوان پذیرفته است«. به و

که  از سردرگم���ی در نگ���ارش و تکرارهای بی فای���ده و ناشیانۀ این بخش 
کتاب مؤثر بر مت���ن حاضر )یعنی صفیر  ی���م، باید پرسید به ج���ز دو  بگذر
سیم���رغ و مرصاد العباد(، چه کتاب های دیگری بوده که مصححان با 

کرده اند؟! چند نقطه چین خودشان را از ذکر نام آنها آسوده 

کتاب مرص���اد العباد و آینۀ جهان نما  - هم���ان: »مضامین مشترک میان 
کالم خواهد شد؛ از  که ذکر همۀ موارد موجب اطاله  آن قدر فراوان است 

این رو تنها به ذکر چند مورد بسنده می کنیم«.

منظور مؤل���ف از مغرب، سفر جسمانی و روحان���ی است«. سفر جسمانی 
ک���اش به جای این تّرهات باف���ی، به دو نکته ای  و روحان���ی یعنی چه؟! و 
کت���اب )ص 26 متن مصح���ح( در دیباچ���ه اش آورده، اشاره  ک���ه مؤلف 
می ش���د؛ یکی آنکه نویسنده با شغل کتابت روزگار می گذرانده و دیگری 

اینکه در زمان تألیف کتاب، زندگی نابسامان و پریشانی داشته است.

- ص 16: ب���دون هی���چ مقدم���ه ای، پ���س از نقل قول مؤل���ف از یک سفر 
یخ و تذکره  کت���ب تار که از  ی���ب به یقی���ن روحانی( می آورن���د: »آنچه  )قر
یاف���ت، اطالعات  درب���ارۀ شخصیت خال���دی زنجان���ی ... می ت���وان در
کار این رساله نیاید«.  که برخی از آنها شاید چندان به  گسترده ای است 
گهان، ب���دون هیچ آمادگی و  کرد؟! نا ب���از سرگردانی خواننده! چ���ه باید 
ذهنیتی، ن���ام خالدی زنجانی طلوع 
می کن���د و ارتباط عبارات این بخش 
گسسته  از متن، ب���ا مطالب پیشی���ن 

می شود.

که  ح���ال می رسیم ب���ه »اطالعات���ی« 
دربارۀ شخصی���ت و زندگی خالدی 
زنجانی عرض���ه می شود. مصححان 
آن  از  برخ���ی  »خالص���ه  می گوین���د: 
مطال���ب بدی���ن ش���رح« و در ح���دود 
کمت���ر از ی���ک صفحه مطالب���ی نامرتب���ط و به قول���ی به دردنخ���ور و حتی 

نادرست ارائه می دهند: 

ال���ف( ص 16: امر اونوینا )متن نادرست( = ُامرا و ُنویان )درست(؛ »امرا 
کردند«. یر با هم مشورت  و نویان برای انتخاب وز

ب(همان: وفات خواجه صدرالدین خالدی 699ق = 697 ق.

ج(هم���ان: »و بع���د از خواجه صدرالدین، خواج���ه رشیدالدین بر مسند 
وزارت نشست و خواجه رشیدالدین تا پایان دوران غازان بر مسند وزارت 
بود«. در حالی که پس از صدرالدین احمد زنجانی، سعدالدین مستوفی 
ساوج���ی به حکم غازان، به صاحب دیوان���ی، و رشیدالدین فضل اهلل به 
ی���خ ادبیات صف���ا، ج 3، بخش 2،  گردیدند )ر.ک: تار نیاب���ت او معل���وم 
ص1249(؛ همچنی���ن عرف���ات العاشقی���ن )ج 3، ص 1482( م���ی آورد: 
ی���ر الخاقان بن ارغون  که وز »بع���داز صدرالدی���ن احمد خالدی زنجان���ی 
بود، خواجه رشیدالدین مذکور با خواجه سعدالدین ساوجی در عنفوان 
وزارت غازان شریک بودند. بعد از قتِل خواجه سعدالدین، وی مستقل 

یر غازان بود«. شده و بعدها تا مدت بیست سال وز

که در این بخش می بایست به آنها اشاره می شد،  زنده ای  از اطالعات ار
توجه خاِص خواجه صدرالدین احمد زنجانی به شهاب الدین عبداهلل 
ی ملقب ب���ه وصاف الحض���ره، متخل���ص به ش���رف و مشهور به  شی���راز
وص���اف، در زم���ان نیاب���ت امی���ر طغاج���ار در حکومت ف���ارس می باشد 

نویسنده این سطور بر آن است 
که چاپ نشدن این آثار، به چننی 
وضع پریشان و نابسامان، و در 
همان صورت خطی ماندنشان، 

رحجان دارد و حداقل مریاث 
ارزمشند مکتوب ما، حتت الشعاع 
هسل اناگری ها و کارهای غریعملی، 

حیف و حتریف نمی شوند.
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سن���ه اثنی���ن أربعین ألف م���ن الهجرة النبوی���ة المصطفوی���ة، کتبه الفقیر 
الحقیر المذنب الراج���ی بعون ملک لم یزلی، ابراهیم قلی بن احمد قلی 

سیوندی« )ر.ک: ص 166 - 203 عکس مرکز احیاء میراث اسالمی(.

- ص 40 و 41: »شیوه تصحیح«.

که در  کت���اب، بر عهده ی���ک نفر بوده ی���ا چند نفر؟! چ���را  تصحی���ح ای���ن 
توضیح شیوه تصحیح، از سیزده فعل اول شخص جمع و از هشت فعل 
اول شخص مفرد استف���اده شده است: »تطبیق داده ایم«، »آورده ایم«، 

»نوشته ایم« و ... / »داده ام«، »کرده ام«، »نموده ام«!

یدی  کتاب ز - ص 42: »در استخراج احادیث، به علت آنکه نویسنده 
یدی شبیه سنی می باش���د احادیث را از منابع سنی  اس���ت، و مذهب ز
گر در مواردی احادیث در منابع سنی یافت نشد، از  کرده ام و ا انتخ���اب 

منابع شیعه استفاده نموده ام«!

کجا  کت���اب را از  یدی ب���ودن نویسندۀ  مای���ه شگفتی  اس���ت؛ اول آنکه ز
کج���ای مقدمه تان ب���ه آن پرداخته اید؟! و دوم  ب���ه دس���ت آورده اید و در 
یدی، شبیه سنی  اینک���ه این جمله شما چ���ه معنایی دارد: »مذه���ب ز
گفت و  ک���ه  می باش���د«. آی���ا سطحی ت���ر و عامیانه ت���ر از ای���ن ه���م می شد 
یدی���ه ر.ک: ابوالمعالی محم���د علوی فقیه  نوشت؟! )درب���اره مذهب ز

ین  ک���ه به نظر می رسد مهم تر بسنده ک���ردن به ذکر چند مورد، در بخشی 
بخ���ش پژوهش درب���ارۀ این متن است، چ���ه معنای���ی دارد؟! در ضمن 
پذیری اصاًل توضی���ح داده نشده! با اندکی دقت درمی یابیم  نحوۀ تأثیر
کت���اب مرص���اد العب���اد و آیینۀ  ک���ه عب���ارت »مضامی���ن مشترک می���ان 
جهان نم���ا« به کل���ی نادرست است. چ���ه مضامین مشترک���ی؟ نویسندۀ 
گنج گش���ا، مطال���ب مرصادالعب���اد نجم الدین  آین���ۀ جهان نم���ا و طلس���م 
ی و صفی���ر سیم���رغ شی���خ شهاب الدین سه���روردی را عین���ًا و طابق  راز
کتابش، به منبع  کرده و حت���ی در پاره ای از مواض���ع  النع���ل بالّنع���ل نقل 
و مأخ���ذ خود هم هی���چ اشارتی نکرده است. بنابرای���ن نه تنها مضامین 
کتاب منب���ع یادشده وج���ود ندارد،  ب���ور و دو  کت���اب مز مشترک���ی می���ان 
بلکه حتی اصطالح اقتباس و برداشت را نیز نمی توان راجع به عملکرد 
که با مقدمات علوم ادبی و  کار برد. کسی  ابوسعیدبن مجتب���ی یمنی به 
یف پارسی و متون شایسته آن اندک آشنایی و انسی داشته  ادبیات شر
پذی���ری«، »اقتب���اس« و »برداشت« را با  باش���د به خوبی ف���رق میان »تأثیر
کتاب، با  نقل واو به واو، انتحال و سرقت درمی یابد. دو محقق ارجمند 
پذیری از مرصاد« و »مضامین مشترک«  کلی گویی و تکراِر »تأثیر چند بار 

ی را به خرج داده اند. نهایت بی دقتی و سهل انگار

پذیری«، »مضامین  برای آشنایی مصححان گرامی با عباراتی چون »تأثیر
کتاب ص���د میدان و  مشت���رک« و »اخ���ذ و اقتباس«، حتم���ًا بنگرند به دو 
پذیری ها و اقتباس های شیخ جام از خواجۀ انصاری  انس التائبین، و تأثیر
)ر.ک: یادنام���ه دکت���ر احم���د تفضلی، ب���ه کوشش علی اش���رف صادقی، 
پذیری های خ���ود مرصادالعباد از  انتش���ارات سخ���ن، 1379( و نی���ز تأثیر
مناب���ع پیش از خ���ود )ر.ک: نصراهلل پورج���وادی؛ پژوهشه���ای عرفانی؛ »دو 
دستینۀ کهن در تصوف«، پژوهش های عرفانی؛ ص 100(، و یا برداشت ها، 
تأث���رات و اخذه���ا و اقتباس های جامی در نفخات االن���س از منابعی چون 
کشف المحجوب هجویری،  طبقات الصوفیۀ خواجه عبداهلل انصاری، 
کی، چهل  اسرارالتوحی���د محمدبن منور، مقامات ژنده پی���ل، مناقب افال
مجل���ِس عالءالدول���ه سمنان���ی، و مصباح الهدای���ه )ر.ک: مقدم���ه دکت���ر 

محمود عابدی بر نفحات االنس، ص 20 - 35(. 

ص 37: »نسخه های مورد استفاده در تحقیق«.

چنان ک���ه مصححان گفته اند، در تصحیح متن، از چهار دستنویس بهره 
برده ان���د و دستنویس اساس را - بدون هیچ گونه توضیحی - دستنویس 
کرده اند و در شناسایی  شماره 3926 مرکز احیای میراث اسالمی معرفی 
ب���ور، دارای دو بخش  آن، از ای���ن نکت���ه غفلت نموده اند که دستنویس مز
می باشد. بخش نخست، همین کتاِب آینۀ جهان گشاست و بخش دوم، 
رسال���ۀ لوایِح جامی است که همان کاتب بخش نخست دستنویس، به 
کتاب���ت آن پرداخت���ه، و در برگ پایان���ی آن چنین ضبط ش���ده است: »تّمَ 
یخ بیس���ت و چهارم شهر محرم الحرام  الرسال���ة الموسومة باللوایح، در تار
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بی، اینچنین آمده: - ص47، س8: بیت عر
کناِف الحمی ]تسطع[«. ِمن أ »یا أیها البرق الذی ]تلمع[ 

کناف« درس���ت است؛ حال آنکه در پانوشت  در مص���رع دوم، »ِمن أّی أ
ص 323 ب���ه مرصاد العب���اد )ص299( ارجاع داده ان���د و آورده اند: »در 

مرصاد العباد این گونه آمده: 
کناف الحمی تسطع«. من أی أ یا أیها البرق الذی تلمع 

ی���ه )5 ق( از ابوعلی حسن بن  که در ترجمۀ رسال���ۀ قشیر گفت���ه نمان���د  نا
احمد عثمانی، تصحیح شادروان فروزانفر، ص 183 ]باب سوم[، بیت 

بور چنین ضبط شده است: مز
کناف السماء تسطع من أی ا یا أیها البرق الذی یلمع 

- ص81، س3: آن حمام = آن جام.

 - ص92، س14: در مص���راع »ک���ه او ت���و را ز بهیم���ی ب���ود ب���ه انسان���ی«؛
بود = َبَرد.

ک���ه دل از دس���ِت نف���س  گ���وش ب���ود  - ص93، س7: در مص���راع »ب���ه 
بستانی«؛ بود = باش.

- ص94، ص15: در مص���راع »مل���ک خاّصت جسم توس���ت اندر نگر«؛ 
ت = خاَصت )بدون تشدید(. خاّصَ

- ص110، س5: در مص���راع »وتزع���م ان���ک ج���رم صغیر«؛ و تزع���م = أتزعم 
)ر.ک: دی���وان ام���ام عل���ی علیه السالم، تألی���ف قطب الدی���ن ابوالحسن 
بیهقی نیشابوری )قرن 6 ق(، تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی، ص 236(.

- ص110، س 6: بیِت
ففکرک فیک وما یسطر« »فما حاجة لک من خارج 

در دیوان امیرالمؤمنین علیه السالم )ص 236( این گونه است:
ُیخبر عنک بما ُسّطر فال حاجة لک فی الخارج 

- ص145، س7: ُفصح���ت = ُفسح���ت )ح���ال آنک���ه در دو دستنویس 
»مجی« و »مجا« هم صورت درست آمده است(.

- ص171، س 9:
حدی���ث ]کطیب[ المس���ک شیب به  بیننا  »]فتبنا[ علی رغم الحسود و

الخمر
وقلت الیلی ظّل مقدر قد البدر«. بیت ضجیعنا  کفی و یومئدتها 

که در تعلیقات کتاب آیینه  یح مرصاد العباد )ص102، ص7( -  به تصر
کلمه مجهول  جهان گش���ا، ب���ه عنوان منابع ذکر ش���ده است - به ج���ای 
داخل ق���الب، »فبتنا« درست می باشد. همچنی���ن در مرصاد، دو بیت 
ذک���ر شده )در متن مذکور، سه بیتی ا ست( یعنی بیت های اول و سوم، 
و در همان تعلیقات مرصاد آمده: »این دو بیت، ضمن یک قطعه چهار 
کاش مصححان، به مصباح هم  بیتی در مصباح الهدایه آمده است«. 

ی  بلخ���ی؛ بی���ان االدی���ان؛ تصحی���ح محمدتق���ی دانش پ���ژوه ب���ا همکار
قدرت اهلل پیشنماز زاده؛ صص 55 و 66(.

کتاب بارهمتن در
بور، آزاردهنده است: سه نکته در نحوۀ تصحیح متن مز

کمی و افزونی آنها نسبت به نسخۀ اصل، مشّوش  1. ذکر نسخه بدل ها و 
و بی ضابطه است؛ برای نمونه ر.ک: ص 258، پانوشت 38/ ص 261، 
پانوشت 26/ ص 262، پانوشت 24 و ... )نمونۀ ذکِر پانوشت های مفید 
و مقابلۀ علمی و فنی، ر.ک: »کشف المحجوب« و »نفحات االنس«، هر 

دو تصحیح دکتر محمود عابدی(.

کاتبان  ک���ار بی فای���دۀ آوردن لغزش ه���ا و غلط ه���ای فاحش امالی���ی   .2
کم س���واد در پانوشتها؛ برای نمون���ه ر.ک: ص 123، پانوشت  بی س���واد یا 

23/ ص 134، پانوشت 20/ ص 144، پانوشت 39 و ... .

ی���ژه  یرایش���ی، به و یشان���ی استف���اده از عالی���م و 3. افسارگسیختگ���ی و پر
کراهیت  گیومه؛ برای نمونه ر.ک: ص 57: »و به  قالب، دو خط فاصله و 
گیوم���ه باز شده، ول���ی بسته نشده  ][ می نمای���د[/ ص 199، در سط���ری 
کجا باز شده است؟! / و نیز  اس���ت./ ص 295، قالب بسته شده، ولی 
صص 34، 52، 56، 68، 155، 162، 166، 170، 180، 181، 189 و 233، 
یژه برای  گیومه روشن نیست؛ به و ک���ه علت استفاده از دو خط فاصله و 

جمالت دعایی مانند »عزوجل« و »علیه السالم«.

پارهایازلغزشهاوسهلانگاریها

- ص7، س10: نسیم ها )متن نادرست( = نسیَمها )درست(.

ین. گز ین = ماه فرش  کز - ص7، ص14: ماِه فرش 

- ص10، ص13: مفّصلی = مفضلی.

- ص12، س9: )َومن یهد اهلل فهو المهتد( فال مضل = )َوَمن یهد اهلل... 
المهتد فال مضل(.

ی مشکل دردی،  - ص12، ص3: »ن���ه همنفس���ی و نه همدمی، نه ی���ار
کت���اِب  گفتن���ی اس���ت بی���ت ف���وق در  ی«.  ک���ار طرف���ه غم���ی، خ���وش 
ی )تصحیح شادروان���ان دانش پژوه و افشار(  نزهة العاشقی���ن زنگی بخار

در داستان پادشاه زادۀ شهر حماة آمده است.

- ص 21، س 3: »عض���د المل���وک والسالطین به عنایت رب العالمین، 
که«.  احمد خالدی ... ایده اهلل جل جالله 

نخست آنکه: به عنایت = ِبعنایة. دو دیگر آنکه آنچه مصححان جایش را 
خالی گذاشته اند و نقطه چینی کرده اند، در نسخه مادرشان )مرکز احیای 
میراث اسالمی، برگ 6، الف( چنین است: »احمد خالدی مّد اهلل تعالی 

ظالل جالله«؛ نه کلمات برساخته ای که در متن چاپی دیده می شود. 

- ص21، س13: بیاید = بیابد.
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آینه ت داین چرا مغاز نیست

ـــری 1391 134سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ

نقد و برریسکتاب

شم���اِر چشمگیر از رباعی���ام خیام در یک دستنوی���س - البته نه چندان 
کتاب است، پس چرا ضبط  که���ن - دلیِل ذکر آنها در بخ���ش ملحقات 
ای���ن دستنوی���س از رباعیات مذک���ور، مغفول واقع ش���ده و تنها به عنواِن 
که در متن ملحقات  پانوشت به آن اشاره شده است؟!! اصاًل رباعیاتی 
کدام منبع موث���ق چاپی یا دستنویِس رباعی���ات خیام پیروی  آم���ده، از 
می کن���د؟! در ضمن منظ���ور از »منبع اصل���ی« در پانوشتهای این بخش 

کتابنامه است؟  کتاِب معرفی شده در  چیست؟ آیا منظور، یکی از دو 

گنجینه؛ 2.  ی، انتش���ارات  )1.رباعی���ات خی���ام، به خ���ط محسن خ���راز
رباعی���ات خی���ام ]از دستنویس طربخانه[، تصحیح ش���ادروان همایی، 
نش���ر هم���ا(. ب���ا دق���ت در تعلیق���ات ملحق���ات، ص���ص 346 - 357، 
کدام یک از آن  که چنی���ن است، اما این »منبِع اصلی« ب���ه  درمی یابی���م 
که تعلیقات این بخش نیز بسان  گفته نماند  کت���اب باز می گردد؟! نا دو 
کتاب، تکرار حواشی و توضیحات دیگران  بخ���ش اعظِم تعلیقاِت متن 

گرامی می باشد. کتابهاِی مورِد استناِد دو مصحح  در 

- ص 384 )بخش نمایه ها(: »یحبهم و یحبونه«، بخشی از آیۀ شریفه 45 
که در بخش نمایۀ احادیث و روایات آمده است!  از سورۀ مائده است 

»تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«.
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فهرستها: دکتر سهیال موسوی سیرجانی؛ چ 3، تهران: زوار، 1388ش.

2. ������������������������������������������������������������� ؛ طبق���ات الصوفی���ه؛ مقابل���ه و تصحی���ح دکتر محمد سرور 
موالیی؛ چ 2، تهران، توس، 1386 ش.

کهن(: مجموع  3. پورج���وادی، نص���راهلل؛ پژوهشهای عرفان���ی )جستجو در مناب���ع 
یازده مقاله؛ چ 2، تهران: نی، 1388ش.

4. رازی، نجم الدی���ن ابوبک���ر؛ مرصادالعباد؛ به اهتمام محمدامی���ن ریاحی؛ چ 10، 
تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383 ش.

5. سمنان���ی، عالءالدول���ه؛ چهل مجلس؛ تحری���ر امیر اقبال سیستان���ی، به اهتمام 
عبدالرفیع حقیقت؛ چ 1، تهران: اساطیر، 1379 ش.

6. صفا، ذبیح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ چ 11، تهران: فردوس، 1382ش.

7. عبدالرحم���ن، جامی؛ نفحات االن���س؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود 
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8. فقی���ه بلخ���ی، ابوالمعال���ی محم���د؛ بی���ان االدی���ان؛ ب���ه تصحی���ح محمدتق���ی 
دانش پ���ژوه، با همکاری قدرت اهلل پیشنماز زاده؛ چ 1، تهران: بنیاد موقوفات دکتر 

محمود افشار یزدی، 1376ش.

9. قشی���ری، ابوالقاس���م عبدالکریم بن ه���وازن؛ رسال���ه قشیری���ه؛ ترجم���ه ابوعل���ی 
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تعلیقات دکتر محمود عابدی؛ چ 1، تهران: سروش، 1383ش.

گفتنی ا ست بیت  رج���وع می کردند و این قطعه را مالحظ���ه می نمودند. 
کتاب آینۀ جهان گشا، هم���ان بیت سوم مصباح می باشد  دوم در مت���ن 

که اینگونه ذکر شده:
َفُقلُت ِلِلیلی ُطل فقد َرَقد البدر کفی وِبّتُ َضجیَعه  دُتُه  َفَوّسَ

بور، به صورتی نادرست و مخ���دوش توسط دو محقق  بنابراین بی���ت مز
ارجمند، تصحیح )؟( شده است.

ک���ه شادروان عالمه همایی در  ذک���ر این نکته هم خالی از لطف نیست 
پانوشت مصباح الهدایة )ص 398(، درباره بیت پایانی می آورد: »این 

کلیله بهرامشاهی به تمثل آمده است«. بیت در دیباچه 

- ص178، ص6: ُصن���ج = َصن���ج )ب���ه فتحه حرف نخس���ت(؛ )ر.ک: 
لغت نامه دهخدا، ص15065(.

- ص179، س7: »و ای���ن اس���رار را شیخ شهاب الدی���ن مقتول در رساله 
که: ...«. صفیر سیمرغ آورده است 

ای���ن دو نقط���ه بر روی هم، بی جاس���ت و هیچ نقل قول���ی از سهروردی و 
که دو نقطه بخواهد. کتابش نشده 

- ص179، س30: »سم���ی االنس���ان انسان���ًا الن���ه انس«؛ أن���س = أنیس 
)ح���ال آنکه در تم���ام نسخه بدل هایش »انیس« وارد ش���ده و منبع آن - 

صفیر سیمرغ - هم »انیس« آورده است(.

گردد«؛ ملتفق = ُملصق  - ص221، س6: »آن اجزا به حلق رسد، ملتفق 
)ملتصق(.

گرم���ی و  - ص 254، س 8: »و در حرک���ت می باشن���د و حرک���ت سب���ب 
خشکی است«.

ای���ن جمل���ه عین���ًا در سط���ر 11 همان صفحه تک���رار ش���ده و داخل قالب 
که انگشت���ان در حالت عمل در حرک���ت می باشند و  آمده اس���ت: »چرا
گرمی و خشکی است«. مصححان در پانوشت آورده اند:  حرکت سبب 
»مج���ی، مجا: - چرا... است«. بنابر این نسخه بدل ها، نسخۀ اساس به 

خطا رفته است.

- ص 359: »ملحقات«:
که  از صفح���ه 359 - 372، تع���داد 74 رباع���ی منسوب به خّی���ام آمده 
ب���دون هیچ گونه توضیحی در مقدم���ه، از چند برگ پایان���ِی دستنویِس 
کتابخانه - نقل  مجل���س )با رمز مجی( - بدون ذکِر شم���اره فهرست آن 
که آیا ِص���رِف وجوِد این  گرام���ی باید پرسید  ش���ده است. از مصححین 
کتاب  که اساس در تصحیح  رباعی���ات در پایان یکی از دستنویسه���ا - 
بور است؟!  کتاِب مز ه���م نبوده - دلی���ِل آوردن آنها به عنوان ملحق���اِت 
که در  گر چنین است پس چرا مصححان ارجمند، رساله لوایح جامی  ا
پایاِن دستنویس اساس - ب���ه ماره 3926 مرکز احیای میراِث اسالمی - 
که این  گر پاسخ دهند  کتابت شده را در بخش ملحقات نیاورده اند؟! ا


