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َ
أجنــزت ّ
املهمــة؛ نقــد تصحيــح أنيس
واصــل مســيرك مفــا
َ
الوحدة وجليس اخل َلوة

چکیــده :انیــس الوحــدة و جلیــس الخلــوة کتابــی اســت
بــه شــیوه کتــب محاضــرات از قــرن هشــتم کــه «محمــود بــن
محمــود بــن علــی الحســینی ،المنســوب الــی گلســتانه» آن را
گــردآوری و تألیــف کــرده اســت .در ســال  1390آقــای مجتبــی
مطهــری در دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی دانشــگاه
تهــران از رســالۀ دکتــری خــود بــا عنــوان تصحیــح و تحقیــق
و مقدم ـهای بــر کتــاب انیــس الوحــده و جلیــس الخلــوه اثــر
گلســتانه اصفهانــی دفــاع کــرد .ایــن رســاله ســال بعــد یعنــی
ســال 1391توســط انتشــارات کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد
مجلــس شــورای اســامی منتشــر شــد .متأســفانه تصحیــح
آقــای مطهــری ،علیرغــم تــاش ایشــان انباشــته از اشــکاالت
گونا گــون اســت .در ایــن مقالــه برخــی از ایــن اشــتباهات بــا
آوردن نمونههایــی چنــد بررســی شــده اســت.
کلیدواژه :انیس الوحدة و جلیس الخلوة ،محمود
گلستانه ،نسخهشناسی ،تصحیح ،نقد.

َْ
كتــاب أنيس الوحــدة وجليس اخللوة
اخلالصــة :يندرج
ُّ
ضمن الكتــب اليت ألفت عىل مهنج كتب املحاضرات،
ّ
وقــد تــول مجعــه وتأليفــه يف القــرن الثامــن (حممــود بــن
حممود بن عيل احلسيين ،املنسوب إىل گلستانة).
الســيد جمتــى ّ
ّ
مطهــري عــن
ُويف العــام  2012م دافــع
ّ
ّ
ّ
أطروحتــه لنيــل درجــة الدكتــوراه يف كليــة اإلهليــات
ّ
اإلســامية جبامعــة طهــران ،وكان عنــوان
ُواملعــارف
أطروحتــه هــو تصحيــح كتاب أنيــس الوحــدة وجليس
َ
اخل ْل َوة وحتقيقه وكتابة ّ
مقدمة له.
ُ
ً
وقــد صدرت هــذه األطروحة مطبوعــة يف العام التايل -
أي عــام  2013م  -مــن قبل انتشــارات مكتبة ومتحف
ومركز وثائق جملس الشورى اإلسالمي يف إيران.
الســيد ّ
ّ
مطهــري ،ورغمَ
والــذي يؤســف لــه ّأن تصحيــح
سعيه واهتمامه ،ميلء باإلشكاالت املختلفة.
ً
واملقــال احلــايل يناقش عددا من هذه االشــتباهات من
عدد من النماذج اليت يشير إلهيا.
خالل ٍ

َْ
ّ
األساســية :أنيــس الوحــدة وجليــس اخلل َــوة،
املفــردات
حممود گلستانة ،علم املخطوطات ،التصحيح ،النقد.

Abstract: Anīs al-Wahdat wa Jalīs
al-Khalvat, written and compiled
by Mahmood bin Mahmood bin Ali
al-Hosseini known as Ela Golestāne,
in 8th century is in the form of Muhāzirāt books. In 1390, Mr. Mojtaba
Motahari defended his doctoral dissertation titled «Correcting, Studying,
and an Introduction to Anīs al-Wahdat
wa Jalīs al-Khalvat by Golestāne Esfahāni» at the Faculty of Theology and
Islamic Studies of Tehran University.
This treatise was published the following year by the publication of Library,
Museum and Document Center of Iran
Parliament. Unfortunately, Mr. Motahhari›s correction, despite his efforts, is
fraught with various mistakes. This article is going to review some of these
mistakes along with some excerpts
from the book.
Key words: Anīs al-Wahdat wa Jalīs
al-Khalvat, Mahmood Golestāne,
codicology, correction, review.
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انیس الوحدة و جلیس الخلوة؛ محمود بن محمود
بن علی الحسنی «گلستانه»؛ تصحیح و تحقیق
مجتبی مطهری؛ تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی.1391 ،

انیــس الوحــدة و جلیــس الخلــوة کتابــی اســت به شــیوه کتــب محاضــرات از قرن هشــتم
کــه محمــود بــن محمــود بن علــی الحســینی ،المنســوب الــی «گلســتانه» آن را گــردآوری و
تألیف کرده اســت .مرحوم ایرج افشــار در مقالۀ «انیس الوحدة و جلیس الخلوة (گلســتانۀ
اصفهانی و گلستانیســرایی)» که در ســال  1379در یادنامه دکتر احمد تفضلی به چاپ
ً
رســیده ،مفصال به معرفی این جنگ و مؤلفش پرداخته اســت .ایشــان همچنین مشــغول
تصحیح این میراث گرانقدر فرهنگ ایرانی بودند که متأسفانه اجل مهلت اتمام کار را به
ایشــان نداد .کار نیمهتمام مرحوم افشــار در اختیار دکتر جواد بشــری است و ایشان با تمام
مشــغلههای ارزشــمند و فراوانی که دارند ،دیر یا زود آن را به انجام خواهند رســانید و اهالی
ادب را از یــک تصحیــح دقیــق و علمــی بهرهمند خواهند کــرد .غیر از مقالۀ مرحوم افشــار،
ً
از دیگــر تحقیقاتــی که مســتقال بــه انیس الوحــده پرداخته اســت ،مقاله «درنگــی در انیس
الوحدة» از دکتر جواد بشــری اســت که در ســال  1386منتشــر شــده و در آن ،نسخۀ کهن و
مهم کتابخانۀ مرعشــی به شــماره  12039معرفی شــده اســت .در ســال  1390آقای مجتبی
مطهری در دانشــکده الهیات و معارف اســامی دانشگاه تهران و در رشتۀ مدرسی معارف

اســامی  -اخالق اســامی از رســالۀ دکتری خود با عنوان «تصحیح و تحقیق و مقدمهای
بــر کتــاب انیــس الوحــده و جلیــس الخلــوه اثــر گلســتانه اصفهانی» دفــاع کرد .این رســاله
ســال بعد ،یعنی ســال 1391توسط انتشــارات کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی منتشر شد .در نوشتۀ حاضر به نقد و بررسی این تصحیح پرداخته شده است.
متأســفانه تصحیــح جنــاب مطهــری علیرغم تالش ایشــان انباشــته از اشــکاالت فاحش
گونا گونی از قبیل :اشــتباهات روششناســی و نسخهشناســی ،ضعف در بررســی پیشــینۀ
طهــای غلــط ،عــدم تفکیک
پژوهــش ،اشــتباه در ارجــاع بــه منابــع ،بدخوانــی متــن و ضب 
صحیح اشــعار مســتقل و  ...است که برخی از این اشتباهات را با آوردن نمونههایی چند
بررسی خواهیم کرد.
ّ
مصحــح اســاس کار خــود را نســخۀ بــی تاریخ سپهســاالر بــه شــماره  2916قــرار داده 1و جز
نســخۀ ناقــص مرکــز احیــاء که در مقدمه بهاشــتباه از قرن یازده دانســته شــده (مقدمه ،ص
 ،)78از دیگر نسخ کهن انیس الوحده غفلت کرده است .ایشان در صفحه هفتادوهشت
از مقدمۀ کتاب خود ،در جایی که از نســخ اثر نام برده اســت ،به دو نســخه اشــاره میکند:
یکی «نسخه اشکوری کتابخانه سیدمحمدرضا اشکوری ،قم به شماره  808قرن یازدهم»
ّ
مصحح آن را با حرف اختصاری (ب) جزء نسخههایی که در تصحیح از آنها استفاده
که

ّ
مصحح
کرده آورده اســت و دیگری «نســخه ســعید نفیسی به خط نسخ قرن هشــتم .»....

سپس در ادامه آورده است:
 .1این نســخه در مقالۀ افشــار از قرن یازده دانســته شده است( .ر.ک به :ایرج افشــار« ،انیس الوحدة و جلیس الخلوة (گلستانۀ
اصفهانی و گلستانی سرایی)» ،ص )69
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با مراجعه به کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران ـ بخش نســخههای خطی ـ دریافتم که این نســخه (نســخه نفیســی) در
کتابخانه شخصی استاد نفیسی است؛ لذا دسترسی به آن آسان نبود( .ص هفتادونه از مقدمه)
اما همانطور که دکتر بشری در مقالۀ «درنگی در انیس الوحدة» آورده است ،نسخهای که اکنون در مرکز احیاء میراث
اســامی قم به شــماره  808نگهداری میشــود ،همان نســخۀ کهن و ناقص ســعید نفیســی اســت که مرحوم افشار در
مقالۀ خود معرفی کرده اســت 2.همچنین فیلمی از این نســخه با شــماره  3839در کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران
موجود است.

3

ً
احتماال منظور جناب مطهری از کتابخانۀ ســیدمحمدرضا اشــکوری همان مرکز احیاء میراث اســامی است و شاید
دلیل این نامگذاری از جانب ایشــان ،این باشــد که فهرســتوارۀ نســخههای خطی و عکســی مرکز احیاء را محمدرضا
آصف آ گاه (حسینی اشکوری) تهیه کرده است! هر چند در پایان کتاب و جایی که عکس آغاز و انجامۀ نسخ مورد
استفادۀ مصحح درج شده ،در پایین تصویر این نسخه ،نام مرکز احیاء میراث اسالمی نوشته شده است.
عــدم دقــت جنــاب مطهــری در ارائه اطالعات صحیــح از منابع ،تنهــا به مورد نســخۀ مرکز احیاء محدود نمیشــود و
چنین ارجاعاتی را در کتاب ایشان باز هم میتوان یافت .برای نمونه ایشان مقالۀ مرحوم ایرج افشار را اینگونه نشانی
داده اســت« :افشــار ،ایــرج ،انیس الوحــدة و جلیس الخلوة (گلســتانه اصفهانــی) ،مجموعه مقــاالت اهدایی به دکتر
محمدتقی تفضلی ،تهران ،نشــر دانشــگاه تهران1348 ،ه.ش»! (کتابنامۀ مقدمه ،ص  84و جاهای دیگر) ،در حالی
که مقاله اســتاد افشــار در یادنامه دکتر احمد تفضلی که به کوشــش علیاشــرف صادقی در ســال  1379توســط نشــر
سخن منتشر شد چاپ شده است.
همچنین ایشان مؤلف کتاب النجوم الزاهرة را یوسف ابن تسفری بردی اتابکی! نوشته که صورت صحیح نام او ابن
تغری بردی است( .کتابنامۀ مقدمه ،ص هشتادوسه و جاهای دیگر)
شاید دلیل رخدادن این اشتباهات عجیب ،اعتماد بیشازحد به حافظه یا نقل از شنیدهها باشد.
در مورد نسخۀ برلین جناب مطهری نوشته است:
ً
 ...با توجه به اینکه نسخه نسبتا کاملی بود قرار شد که با مکاتبه با آلمان  ...تهیه شود؛ لکن با توجه به هزینه سنگین
آن برای ارسال نسخه به ایران متأسفانه امکان استفاده از آن مقدور نشد( .مقدمه ،ص هفتادونه)
اما اگر آقای مطهری مقالۀ استاد افشار را بهدقت میخواندند ،درمییافتند که مرحوم افشار از این نسخه عکسی تهیه
کرده است و این عکس اکنون به شماره  4657/2در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

4

همچنیــن جنــاب مطهــری در کتــاب خود هیــچ صحبتی از نســخۀ کهن و مهــم  12039کتابخانۀ مرعشــی نکرده ،در
حالی که چهار سال پیش از تاریخ دفاع ایشان ،این نسخه توسط جواد بشری در مقالهای که پیشتر ذکرش رفت ،به
طور کامل شناسانده شده است.
نکتــۀ دیگــری که دربارۀ روش تصحیح آقای مطهری گفتنی اســت ،اینکه ایشــان همانطور که در مقدمه اشــاره کرده
است ،به نسخۀ اساس خود ،یعنی نسخۀ سپهساالر در همهجا پایبند نبوده و هر جا الزم شده ضبط نسخ دیگر را در
 .2ر.ک به :جواد بشری« ،درنگی در انیس الوحدة» ،ص 22؛ همچنین سیداحمد حسینی اشکوری ،فهرست نسخههای خطی مرکز احیاء میراث اسالمی ،ج،3
ص 14تا .17
 .3ر.ک به :محمدتقی دانشپژوه ،فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،ج ،2ص 255؛ همچنین ایرج افشار« ،انیس الوحدة و جلیس الخلوة
(گلستانۀ اصفهانی و گلستانی سرایی)» ،ص .67
 .4ر.ک به :ایرج افشار« ،انیس الوحدة و جلیس الخلوة (گلستانۀ اصفهانی و گلستانی سرایی)» ،ص 68؛ همچنین محمدتقی دانشپژوه ،فهرست میکروفیلمهای
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،ج ،3ص .85
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متن قرار داده اســت .به همین ترتیب در قســمتهای متعددی از متن مشــاهده میشــود که ضبط نســخۀ سپهساالر
به عنوان نسخهبدل در پاورقی آمده است ،اما متأسفانه در این مواضع مشخص نشده که ضبط کدام نسخه به متن
برده شــده اســت .برای نمونه در پاورقی صفحۀ  334برای بخشــی از متن چنین آمده اســت« :در نســخه «أ» 5و «ب»
نیامده اســت» ،اما مشــخص نشــده که متن از چه نســخهای اســت .همین مشــکل را در صفحۀ  240 ،235و  ...نیز
میتوان دید.
از آنجایی که مطالب این کتاب از منابع گونا گون گردآوری شده است ،طبیعی است که با تصرف ّکتاب ،متن نسخ
مختلف نســبت به هم اضافه و نقصان داشــته باشــد .در این موارد تنها بعد از بررســی ،اعتبار ســنجی و تبارشناســی
تمام نســخ موجود میتوان اظهارنظر کرد و تصمیم گرفت ،اما در برخی مواضع این اختالف به شــکل چش ـمگیری زیاد
ً
اســت .برای نمونه اشــعار عربی و فارســی باب چهاردهم در نســخۀ  12039مرعشــی تقریبا دو برابر چیزی اســت که در
متن چاپی آمده است.
جنــاب مطهــری در صفحــه هفتادویــک از مقدمــه کتاب خود گفته اســت که محمود گلســتانه پس از ذکــر نام عمر و
ابوبکر عبارت «رضی اهلل عنه» را نیاورده و این مورد را در بحث مذهب گلســتانه دخیل کرده اســت ،اما در ســه نسخۀ
کهنــی کــه بنده بررســی کردم ،یعنی نســخۀ کتابخانه مرعشــی به شــماره  6،12039نســخه نفیســی و نســخه برلین ،در
همهجا اســم خلفای راشــدین با احترام و با ذکر «رضی اهلل عنه» آمده اســت .این مســئله ناشــی از استفاده مصحح از
نسخ متأخر و بهاحتمالزیاد تصرف کاتبان شیعهمذهب دورۀ صفوی است.
همچنین ایشان در صفحه  68از مقدمه گفته است:
هــر گاه مصنــف «مــن کالم الولی» میآورد مقصودش تنها امیرالمؤمنین(ع) اســت امــا آنجا که تعبیر
«من کالم االولیاء» را میآورد سایر ائمه(علیهم السالم) و نیز عرفا و بزرگان را شامل میشود.
نخست تصحیح خود ایشان و در صفحه  4از متن ،نقیض گفتۀ ایشان دیده میشود و ذیل عنوان
اما در همان باب
ِ
ِ
«مــن کالم الولــی» در کنــار ســخنانی از حضرت علی(ع) ،ســخنانی از یحیی ابن معاذ رازی ،مالک بــن دینار ،ابویزید
بسطامی و دیگر عرفا نیز آمده است .نسخۀ مرعشی 7در اکثر مواردی که در چاپی «من کالم الولی» آمده است ،حتی
در مواضعــی کــه تنهــا از حضرت علی(ع) نقل قول شــده اســت (نک :صفحۀ  41از چاپی و برگ  30از نســخه) عنوان
«من کالم االولیاء» دارد .برای نمونه در باب ثامن و در صفحۀ  99از متن چاپی ذیل عنوان «...من کالم الولی» از عمر
و ذوالنون و غیره نیز جمالتی نقل شــده اســت .نســخۀ مرعشــی در این موضع و در برگ  ،68عنوان «من کالم االولیاء»
دارد .همچنیــن در ابتــدای بــاب چهاردهــم ،در چاپی بعد از بخــش «من کالم اهلل تعالی» دو بخــش «من کالم النبی»
و «من کالم امیرالمومنین علی  »...آمده اســت ،اما این عناوین چندان دقیق نیســتند و ذیل عنوان آخر از حســن بن
علی(ع) هم نقل قول شده است .نسخۀ مرعشی در این موضع و در برگ  ،135بعد از بخش من کالماهلل تعالی عنوان
«مــن کالم االنبیــا و االولیاء» دارد که مناســبتر به نظر میرســد .البته ارادت محمود گلســتانه به حضرت علی(ع) در
سراسر متن کتاب انیس الوحده آشکار است و برای اثبات آن نیازی به این استدال لهای ضعیف و نادرست نیست.
یکی از اصول اولیۀ پژوهش که مربوط به اخالق میشــود؛ یعنی همان موضوعی که کتاب انیس الوحده بر اســاس آن
شگــر هر جا نکتهای را از
تدویــن شــده و مصحــح نیــز بخش اعظم مقدمه را به آن اختصاص داده ،این اســت که پژوه 
تحقیقــات دیگــران نقــل میکنــد ،باید به منبع مورد اســتفاده اشــاره کند و اگر نقل قول مســتقیم انجــام میدهد ،آن را
 .5حرف «أ» در تصحیح آقای مطهری نشــان نســخۀ اســاس ،یعنی نســخۀ سپهساالر اســت .گرچه در صفحۀ هفتادونه از مقدمۀ کتاب حرف «آ» برای آن ذکر شده
است!
 .6از آقای دکتر محمد افشینوفایی که با گشادهدستی عکس این نسخه را در اختیار بنده قرار دادند ،سپاسگزارم.
 .7در ادامۀ مقاله هر جا صحبت از «نسخۀ مرعشی» میشود منظور نسخۀ شماره  12039کتابخانۀ مرعشی است.
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ضمن ارجاع به منبع باید در گیومه قرار دهد .متأسفانه جناب مطهری در مقدمۀ کتاب خود این اصل مهم را رعایت
نکرده اســت .برای نمونه مطالبی که در صفحۀ  54از مقدمه و ذیل عنوان فصل چهارم آمده اســت ،با کمترین تغییر
از مقالۀ مرحوم افشار نقل شده است 8و الزم بود که جناب مطهری به این مسئله اشاره میکردند.
***

بدخوانیها و اغالط متن
در ذیل برخی از اغالط متن که مخل وزن و معنی است ذکر میشود .عبارات و کلمات داخل پرانتز صورت صحیحی
است که از نسخۀ مرعشی استخراج شده است .حرف «چ» نشان نسخۀ چاپی و عددی که در مقابل آن آمده ،عدد
صفحۀ مربوط در چاپی است و حرف «خ» نشان نسخۀ مرعشی و عدد مقابل آن ،شماره برگی از نسخه است که بیت
یا مصرع مذکور در آن آمده است.
بتا (تنا) پای این ره نداری چه پویی (چ( )18 :خ)14 :
نکو گویی سخن گفتت (گفتست) در ذات (چ( )19 :خ)15 :
چه حدیثت (حدیثست) در جهان که شنید (چ( )20:خ)16 :
سایه (سایۀ = سایهای) در عدم سرای خراب (چ( )20 :خ)16 :
در سینۀ (+هر) غمزده پنهان همه او بین (چ( )21 :خ)17 :
هر خیر (چیز) که دانی جز از او دان که همه اوست (چ( )22 :خ)17 :
غیر (عین) دگر یکی است به دینار (بدیذار) آمده (چ( )22 :خ)18 :
تسلیم و رضای (رضا) بهار و باغ تو بس است (چ( )34 :خ)24 :
خوش است عالم آزادگی و خوشخویی /بدین مقام درآی (درا) گر بهشت میخواهی (میجوئی) (چ( )34 :خ)25 :
تا شوی وصل را ز فراق (تا شوی در جهان وصل و فراق) (چ( )35 :خ)26 :
چو آید (چو ایدر) نخواهی همی آرمید (چ( )48 :خ)37 :
نه هر که مال نبودش به عافیت نه بزیست (به نزیست) (چ( )49 :خ)36 :
شاخ شجر و جود (وجود) بیسیمان را  /از ابر عطاء خوش (خویش) تر داشتمی (چ( )50 :خ)38 :
ترازویی که بدان بار بر او (بار ّبر وی) سنجند (چ( )51 :خ)37 :
بمیری (نمیری) به بزم اندرون بیگمان (چ( )63 :خ)45 :
ز مهر و کین تو تمیز (تمییز) یافتند ار نی (چ( )63 :خ)46 :
بریده گشت چو بر تیر تاش (تیز ناش) کرد گذار (چ( )64 :خ)46 :
زمرد اندر نهیب ّ
سنان رمح تو گردد ّ
(زمرد ار ز نهیب) (چ( )65 :خ)47 :
چون تو بدیع صوتی (صورتی) بیسبب ( +و) کدورتی (چ( )80 :خ)57 :
کس عهد و وفا چنانکه پیمانه خورد (پروانۀ خرد)  /با شمع به پایان نشنیدم (نشنیدیم) که برد (چ( )80 :خ)58 :
دانی ز چه رو آن ( -آن) سرو روان سرسبز است (چ( )80 :خ)58 :
 .8ر.ک به :ایرج افشار« ،انیس الوحدة و جلیس الخلوة (گلستانۀ اصفهانی و گلستانی سرایی)» ،ص .69
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تواضع کند هوشمند کزین (گزین) (چ( )92 :خ)63 :
به چشم کسان در نیاید کسی  /که از خود بزرگی نماید همی (بسی) (چ( )92 :خ)65 :
زان در نظر اهل دل و دین هیچ ( -هیچ) نبود (چ( )93 :خ)65 :
بیند همه خیر (چیز) و خویشتن بین نبود (چ( )93 :خ)65 :
کسی که عزت غزلت (عزلت) نیافت هیچ نیافت (چ( )109 :خ)74 :
گر نه (نهئی) مور زودمیر مباش (چ( )111 :خ)77 :
در این دوروزه توقف که بود (بو) که خود نبود (چ( )112 :خ)79 :
نان جو میخورد و پیشش پاره (پارۀ = پارهای) بزمو و دوک (چ( )113 :خ)79 :
آخر که را (کرا) کند که ز بهر دو روزۀ (دوروزه) عمر (چ( )114 :خ)80 :
بیبر و بار بازمانده (بیبر و بار مانده) سرو (+و) چنار (چ( )114 :خ)80 :
نظر آنان که نگردند بدین (نکردند درین) مشتی خا ک (چ( )116 :خ)78 :
نشیب حرص شیب (شیبی) بی فراز است  /درازی اهل (امل) کاری دراز است (چ( )117 :خ)76 :
عیب (عیبۀ) عیبها شره کندت (چ( )117 :خ)78 :
پراکنده شد بر سر هر ( -هر) انجمن (چ( )131 :خ)89 :
چون مهره که ماند در شش در (در مششدر) (چ( )133 :خ)90 :
بشنود (بشنو) از من پس از این پیش خود (چ( )133 :خ)90 :
بخسبد همی کبک در زیر (در ّپر) باز (چ( )141 :خ)95 :
به عهد دولت او ( +نام) شب روی ز خیال (چ( )142 :خ)95 :
که نحست (بیخیست) این کاورد بار غم (چ( )145 :خ)110 :
عنوان صحیح الباب الحادی عشر چنین است( :فی العقل و التجارب ( 9)...چ( )147 :خ)111 :
دایه (دایۀ = دایهای) زیر این کهن بنیاد (چ( )158 :خ)117 :
از نقــش خیــال بــه (بد) دلت بتکدهای است/بشــکن بت و کعبه (کعبۀ = کعبهای) کــن این بتکده را (چ( )158 :خ:
)117
دل منه تا زمایی (تا نیازمائی) دوست (چ( )159 :خ)118 :
ور ز دست (ور زدست) این نفسم باد دم واپسین (دم بازپسین) (چ( )175 :خ)101 :
ور خطا خود ز من افتاد بر او (برو) از سر این (چ( )175 :خ)101 :
ز جود تو است عمل (امل) را هزار دلگرمی (چ( )175 :خ)101 :
فرســنگها (فرســنگهاء = فرسنگهای) دور پذیرد (پذیره) همیشود (همیشوند)  /عفوت گناه را ( +و) سخایت سؤال
را (چ( )175 :خ)101 :
وان را که خطای (خدای) برگزیند (چ( )175 :خ)102 :
 .9این عنوان در صفحۀ  2بهدرستی آمده ،اما در صفحۀ  147و باالی تمام صفحات این باب از کتاب «فی العقل و التجارة  »...درج شده است.
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شود تحریک (شود ُ
بچربک) و تضریب مفسدی بر باد (چ( )176 :خ)102 :
گر (اگر) مردی احسن الی من اساء (چ( )176 :خ)102 :
به شکر آن که تو در خانه (خانۀ = خانهای) و اهلت پیش (چ( )194 :خ)128 :
نقشه (نفثۀ) روح قدس باشد و الهام خدای (چ( )195 :خ)128 :
نقش امسال فروخواند از صفحۀ یار (پار) (چ( )195 :خ)128 :
نبیند (بیند) فلک نظیر تو لیکن به شرط آن که (انک) (چ( )196 :خ)129 :
نماند (بماند) آینۀ دولت تو روشن از آن که (انک) (چ( )196 :خ)129 :
نه او که از شعرا هیچ کس تو را هجا ( -هجا) نکند (چ( )198 :خ)130 :
چه جای هجو که اندیشه هم که را (کرا) نکند (چ( )198 :خ)130 :
چو (چه) شیری که چنگال و دندان ندارد (چ( )198 :خ)130 :
کزان باال که زی کوزی (باال گزی گوزی) نیرزد (چ( )199 :خ)131 :
کثیرة مجری الدمع عند التلف (التلفت) (چ( )233 :خ)167 :
ألشکوا ما أقاسی فی العراق (الفراق) (چ( )235 :خ)169 :
و إن أمت هکذی وحدا فیا ( +اسفی) (چ( )236 :خ)169 :
داده یزدان همه چیزت (چیزیت) مگر مثل و مثال (چ( )236 :خ)169 :
باد فراش بریز (پریر) از سر گستاخ روی (چ( )237 :خ)169 :
ساحت پاک پی آهوی (بیآهوی) تو را حورالعین (چ( )237 :خ)170 :
حسنی باید چون (چو) حسن تو روزافزون  /یک روزه نگویی (نکویی) همه کس را باشد (چ( )240 :خ)173 :
میگفتمت که جان (جانی) دیگر دریغم آمد (چ( )241 :خ)174 :
قطرۀ شبنم سحر که (سحرگه) بر رخ برگ سمن (چ( )241 :خ)174 :
ولی ذوق (ذوقی) دگر دارد لبت در ( -در) هنگام خندیدن (چ( )242 :خ)174 :
آن ابروها بین (آن ابرو بین) بسان کشتی گیران  /سر سوی سر آورده و قد هم (قدها ) زده خم (چ( )243 :خ)176 :
در ملکت عارض تو ناظر چشمت (چشمست) (چ( )244 :خ)177 :
چو (چون) مینتوان نهاد لب بر لب تو (چ( )244 :خ)177 :
جز این دقیقه که با دوستان نمیباید (نمیپاید) (چ( )244 :خ)177 :
که ّ
در (در) حدیث نیاید چو در حدیث آید (چ( )245 :خ)178 :
دهان تنگ تو ( +و) شخص من در آرزویش (چ( )245 :خ)177 :
نسخه (نسخهای) از چشم تو لیکن سقیم (چ)245 :
از آن چو دایرۀ (دایره) غم در میان گرفت مرا (چ( )245 :خ)177 :
ّ
لبهای تو کردگار (کرد کار) شکر (شکر) شیرین (چ( )246 :خ)178 :
دو رســتۀ (رســته) ّ
در دنــدان چــون از لبت (رخش) بتابد  /گویــی مگر ثریا در کوه و ( -کوه و) مــاه کرد منزل (چ)246 :
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(خ)178 :
گوی گریبان کیســت کو ســر بر ســر دوســت (دوشــت) نهد  /بیم اســت کز غیرت کنم صدپاره بر خود (تن) پیرهن (چ:
( )246خ)179 :
گر (کز) پیرهنش ناف نمییابد اثر (چ( )247 :خ)180 :
پیش از کمر تو در میان هیچ ( +ندید)  /چشمم ز میان تو نشان هیچ ندید (چ( )247 :خ)180 :

10

بربندد (بنبندد) ز میان تو کمر طرفی از آن که (از انک) (چ( )247 :خ)180 :
اندر دهن حدیث (حدیثت) وندر کمر متانت (میانت) (چ( )248 :خ)180 :
تا هرچه تو را باشد و تا هرکه تو را هست (تو راست)  /یکسو ننهی حدیث عشق از تو خطاست (چ( )249 :خ)181 :
از وجه کمال وردی (کمال و روی) معنی کردیم (چ( )249 :خ)184 :
عشق ارچه عقیلۀ جان (جهان) است خوش است (چ( )249 :خ)185 :
تا عشق تو ز دوست (تو زد دست) به دامان دلم (چ( )249 :خ)184 :
جز کرم روی (گرمروی) خوشنفسی را ره نیست (چ( )250 :خ)183 :
ّتبت زد و بیتی ّ
(تبت ز دوبیتی) و غزل از تنزیل (چ( )251 :خ)186 :

11

خلق مجنوند (مجنونند) و مجنون عاقل است (چ( )254 :خ)190 :
زیاده (از بادۀ) صرف عشق بیهوشی به (چ( )255 :خ)192 :
کس رشتۀ تو چنانکه شرط است نیافت (نتافت) (چ( )255 :خ)192 :
بس کس که تو را بجست ( +و) محروم نماند (بماند) (چ( )255 :خ)192 :
مراد از بخت ( +و) حظ از نفس و مقصود از جهان دارد (چ( )256 :خ)193 :
محبت با کســی دارم کز او از (کزو با) خود نمیآیم  /چو بلبل کو (کز) نشــاط گل فراغت ز آشــیان دارد (چ( )256 :خ:
)193
گر محبت را کسی یار و (کسی یارد) نهفتن از حبیب (چ( )257 :خ)194 :
منصب دنی عقبی (منصب دنیا و عقبی) گر نباشد گو مباش (چ( )257 :خ)194 :
چو (چون) نالۀ چنگ بشنوم خون گریم (چ( )259 :خ)197 :
مهرم به جان رسیده (رسید) و به ّ
عیوق بر شدم (چ( )260 :خ)196 :
تو پرده بیش (پیش) گرفتی وز اشتیاق جمالت (چ( )261 :خ)196 :
من خود ای ساقی از این شراب (ازین شوق) که دارم مستم (چ( )261 :خ)196 :
ز اشتیاق رخ خورشید دشت (خورشیدوشت) (چ( )262 :خ)197 :
نه (نهئی) وقتی ز دل خالی که دیگر وقت یاد آیی (چ( )263 :خ)199 :
فراموشم کجا کردی (گردی) که چون نور/میان دیده چون جان (جانی) در آغوش (چ( )264 :خ)201 :
با ( -با) یاد تو کنم نوش چو می برگیرم (چ( )264 :خ)200 :
 .10در نسخۀ مرعشی دو مصراع این بیت جابجا هستند.
 .11اغالط ویرایشی در متن کتاب بسیار است و در این مقاله به گزارش چند نمونه اکتفا شده است.
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ای دوست مرا بر غم (برغم) دشمن یاد آر (چ( )265 :خ)202 :
نمیآیم (نمیآید) تو را از عاشقان (دوستان) یاد (چ( )265 :خ)201 :
که دایم بخت نیست (بخت نیکت) همنشین باد (چ( )265 :خ)201 :
آن انجم سوز (آه انجمسوز) من از هفت گردون بگذرد (چ( )266 :خ)202 :
تو (نو) حریفانی و ( -و) پاکیزهتر از قطرۀ آب (چ( )267 :خ)203 :
دل و چشم (چشمم) میان برق ( +و) باران (چ( )268 :خ)203 :
چون نظر بر سرو ( +و) بر شمشاد میآید مرا (چ( )268 :خ)203 :
نه گزو خفته (نه کژ و چفته) چون کمان بودیم (چ( )268 :خ)204 :
با (یا) همین بود و خود همان بودیم (چ( )269 :خ)204 :
کو را به سر گشته (کشتۀ) هجران گذری بود (چ( )269 :خ)204 :
چون (چو) خود بیاید و ( -و) عذرش بباید آوردن (چ( )271 :خ)205 :
در غــزل «چیســت دولــت صحبــت صاحبــدالن دریافتن  »...ردیف مصــرع دوم و چهــارم نیز باید «دریافتن» باشــد و
«درتافتن» غلط است( .چ( )273 :خ)207 :
بازآ و حلقه بر در رندان شوق زن چون خیال («چون خیال» در انتهای این مصرع اضافی است) (چ( )274 :خ)213 :
بیا و بر دل ما ببین (بین) که کوه الوند است (چ( )274 :خ)213 :
دگر (وگر) نمیرد بلبل درخت گل به بر آید (چ( )276 :خ)216 :
جایی که فراق آن دل فروز (دلافروز) بود (چ( )278 :خ)214 :
آخر عمر از جهان چو (چون) برود خام رفت (چ( )278 :خ)215 :
ّ
بریده سر به کف پر (بر) جام جلب (چ( )285 :خ)222 :
بود مردی فقیر گلخن ناب (گلخنتاب) (چ( )286 :خ)226 :
روزی از روزها مکر نهفت (مگر بنهفت) (چ( )286 :خ)226 :
عشق چیزی است (عشق جبریست) اختیاری نیست (چ( )286 :خ)226 :
تا چه نقش است و مهره چون بازو (بازد) (چ( )286 :خ)226 :
بود بر مرد گلخنش (گلخنیش) ممر (چ( )286 :خ)226 :
هیچ در خور نبود (نبد) سیاست او (چ( )287 :خ)227 :
عشق پیوند راست رابطه (رابطۀ = رابطهای)  /در میان ایستاده واسطه (واسطۀ = واسطهای) (چ( )287 :خ)227 :
نسبتش گر به جان است (گر به جانبیست) درست (چ( )287 :خ)227 :
بد نه نیک است پی خالف (بیخالف) ولیک (چ( )316 :خ)233 :
دریاب کنون که نعمت (نعمتت) هست به دست (چ( )317 :خ)233 :
بگداختم (بگداختیم) چو موی دیگر چه کنی (چ( )333 :خ)243 :
گفت ( +شرب) از زیر مقسم عامه راست (چ( )334 :خ)243 :
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گفتم که سپاهان مدد جان ما شد (جان باشد) (چ( )335 :خ)243 :
شهری که به از هزار داران ّ
(اران) باشد/کی الیق همچو (هجو) تو گرانجان باشد (چ( )335 :خ)243 :
عشروا (عثروا) بها و سلمت من لحجاتها (چ)345 :

12

به تزویر دشمن مشو ّ
غره گرچه/برو بندند (بندد) از مکر پیرایه را (پیرایهای را) (چ( )346 :خ)250 :
سخندان بگفت (نگفت) این سخن بر فسوس (چ( )347 :خ)250 :
به خدمت کمر بند و زان بس (پس) برآر (چ( )347 :خ)250 :
راه وصل ما به پای عاشقان/گر تو را رغبت بود کامی (گامی) بود (چ( )353 :خ)254 :
ّ
مزاجک (مزاحک) و الجد مستحسنان (چ( )360 :خ)259 :
که عطار (عطارد) به فضل خاضعهم (چ( )362 :خ)260 :
دو زنک (دو زنگ) و دوالی از او یادگار (چ( )362 :خ)261 :
ضبــط ابیــات محلــی بنــدار رازی در صفحه  363از چاپی مغلوط اســت .این ابیات در برگ  261از نســخۀ مرعشــی
ُ
چنین آمده است« :بشهر ری بمنبر بر یکی ُروج/همی کت واعظی زین هرزه الئی * که هفت اعضاء مردم روز محشر/
ده بر کردهای خو گوائی * زنی بر بانه میزد دست و میگفت/وسا ژاژا که ته ان ُروج خائی»
ِ

آن شــنیدی که در خرمرداشــت (کاتب نســخۀ مرعشــی جای کلمات آخر این مصرع را خالی گذاشته است .در منبع
«حد مرداشت» آمده است)( 13 .چ( )363 :خ)261 :
مستی از راه (راح) هر صباح مکن (چ( )364 :خ)261 :
تا هشیارم و مرطوبم نقصان است (تا هشیارم در طربم نقصانست) (چ( )369 :خ)264 :
فال طبیب یداوی (ـ یداوی) لها و ال راقی (چ( )374 :خ)267 :
که هر آستینش (آستینیش) جانی در او است (دروست) (چ( )382 :خ)274 :
ّ
از ّ
خرمی و لذت و (ـ و) چنگ و سماع او (چ( )382 :خ)273 :
چون نی سرم ز تن جدا اندازی (چون نا سرم ار ز تن جدا اندازی) (چ( )383 :خ)273 :
چو (چون) مست شود چنگ نوازد خورشید/از رشک دلی (دل) زهره گدا زد (گدازد) خورشید (چ( )383 :خ)273 :
و ...

***
برخی از آشــفتگیهای کتاب جناب مطهری نشــان از شــتاب ایشان برای چاپ و عدم بازخوانی و ویرایش متن دارد.
برای مثال در پاورقی صفحۀ  140چنین آمده است:
ً
یشــود :رحمــت صفت خــدای باقی
از اینجــا تــا ص  166در نســخۀ «ب» افتادگــی دارد و بــا شــعر ز یــر مجــددا آغــاز م 
اســت/و آن را که خدای برگزیند» .بیت مذکور در صفحۀ  175آمده و در آنجا مصحح چنین پاورقی داده اســت« :از
ً
اینجا نسخه «أ» مجددا شروع میشود»!
ً
یا مثال در سراسر باب چهارم در باالی صفحات ،الباب الثالث درج شده است!
 .12با کمک منبع اصالح شد( .ر.ک به :نصراهلل منشی ،ترجمۀ کلیله و دمنه ،ص )154
 .13ر.ک به :سنایی ،حدیقة الحقیقه ،ص .647
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ارجاعات
یکی از محســنات کتاب آقای مطهری ،همانطور که آقای رســول جعفریان متذکر شدهاند« ،استخراج منابع مطالب
نقلشــده از مصــادر کهــن اســت» (مقدمــه ،صفحــۀ شــش) مصحــح طبق گفتــۀ خود ،بــرای ایــن امــر «از نرمافزارهای
رایانــهای نیــز بهره وافی» برده اســت( .مقدمه ،صفحۀ  )82اســتفاده از این نرمافزارها در امــر پژوهش بههیچوجه عیب
شــمرده نمیشــود .بنده نیز معتقــدم که باید بهمرور و با بهرهگیری از تصحیحات معتبــر و دقیق ،تمام میراث مکتوب
فرهنــگ ایرانــی بــه صــورت پیکرهای قابل جســتجو درآیــد و در اختیار تمام پژوهشگران گذاشــته شــود .آنچــه در این
مورد عیب شــمرده میشــود ،اکتفا به این نرمافزارهاســت .مواردی چون ارجاع ابیات شــاهنامه به نرمافزار نور 14،ارجاع
اشــعار شــاعران بــه منابعــی غیــر از دیــوان آنهــا ،ارجاع ناقــص و بســندهکردن به ذکر نــام کتاب (بــرای دو مــورد اخیر در
ادامه نمونههایی ذکر شــده اســت) و  ...مطابق اســتانداردهای یک پژوهش علمی نیســت .اکتفا به بهرهگیری از این
نرمافزارها و استفادهنکردن از منابع قابل ارجاع ،در فهرست منابع انتهای کتاب نیز نمود دارد .در این فهرست در کنار
ً
ارائــه اطالعــات ناقص و بعضا نادرســت دربارۀ برخی منابع 15،بعضی منابع پراســتفاده چون حیــاة الحیوان و کلیات
ِ
ً
سعدی اصال ذکر نشده است.
در زیر چند نمونه از نابسامانیهای موجود در ارجاعات کتاب ذکر میشود:
صفحۀ  :154ابیات قصیدۀ نونیه ابوالفتح بســتی به حیاة الحیوان ارجاع داده شــده اســت .این قصیدۀ مشــهور ،جز

حیاة الحیوان در بســیاری دیگر از کتب ادبی به صورت کامل یا بخشــی از آن نقل شــده اســت و بهتر بود که به دیوان
ابوالفتح بستی ارجاع داده میشد.

16

صفحۀ  :174بیت «تائب اندر خواب نام توبه نتواند شــنید  »...به کلیله و دمنه ارجاع داده شــده اســت .این بیت از
عثمان مختاری است و شایسته بود که به دیوان عثمان مختاری ارجاع داده میشد.

17

صفحۀ  :177بیت «به جای تو گر بدکنش بد کند  »...به بخشــی از شــاهنامه ارجاع داده شــده اســت که ربطی به این
بیــت نــدارد .ایــن بیت و بیت بعدی که در نســخۀ مرعشــی نیز به فردوســی نســبت داده شــدهاند ،از ابیات شــاهنامه
نیستند( .خ)102 :
صفحۀ  :193بیت عربی اول صفحه بهاشــتباه به بوســتان ســعدی ارجاع داده شــده اســت .ارجاع بوســتان مربوط به
ابیات بعدی از سعدی است.
صفحۀ  :112رباعی «چون قســم تو زانچه عدل قســمت فرمود  »...که در چاپی و نســخۀ مرعشــی منســوب به عزالدین
کاشــی اســت ،چنین ارجاع داده شــده« :دیوان ســلمان ســاوجی ،رباعیات» .این رباعی با اندک اختالفی در صفحۀ
 541از کلیات سلمان ساوجی به تصحیح عباسعلی وفائی آمده است.
صفحۀ  :113قطعۀ معروف ابن یمین «مرا لقمه نانی که در خور بود  »...که در نسخۀ مرعشی نیز چون چاپی به خیام
نســبت داده شــده ،چنین ارجاع داده شده است« :دیوان خیام» .این قطعه با اندک اختالفی در دیوان ابنیمین آمده
است.

18

صفحــۀ  :175بیــت «ز جــود تــو اســت عمــل (امــل) را هــزار دل گرمــی  »...چنیــن ارجــاع داده شــده اســت« :دیــوان
اصفهانــی» .ایــن بیــت از ابیات قصیدهای اســت با مطلع «خــدای داد به ملک زمانه دیگر بــار  »...و در صفحۀ  39از
 .14برای نمونه صفحات  157و  158و  ...و همچنین صفحۀ  ،518فهرست منابع و مآخذ دیده شود.
 .15برای نمونه ،صفحۀ  ،513فهرست منابع و مآخذ ،شمارۀ  ،37ترجمۀ کلیله و دمنه دیده شود.
 .16ر.ک به :محمد مرسی الخولی ،ابوالفتح البستی حیاته و شعره ،ص .313
 :17ر.ک به :رکنالدین همایونفرخ ،دیوان حکیم مختاری غزنوی ،ص .332
 :18ر.ک به :حسینعلی باستانیراد ،دیوان اشعار ابنیمین فریومدی ،ص 354؛ همچنین سعید نفیسی ،دیوان قطعات و رباعیات ابنیمین ،ص .34
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دیوان کمالالدین اسمعیل اصفهانی به تصحیح حسین بحرالعلومی آمده است.
ارجاعاتی مانند دو مورد فوق در کتاب جناب مطهری فراوان یافت میشود و به خاطر محدودیت حجم مقاله به ذکر
فهرستوار چند نمونۀ دیگر بسنده میشود:
ارجاع به «جوامع الحکایات عوفی» در صفحات  122 ،95 ،83 ،82 ،81و ...
ارجاع به «دیوان ادیب صابر» در صفحۀ199
ارجــاع بــه «دیــوان نظامالدین» و «دیوان اصفهانی» در مورد اشــعار قاضــی نظامالدین االصفهانــی در صفحات ،222
 228 ،223و ...
ارجاع به «دیوان ابوسعید ابوالخیر» در صفحۀ 118
ارجاع به «دیوان عزالدین کاشانی» در صفحات  259 ،250و ...
ً
مجددا ارجاع به «دیوان خیام» در صفحۀ 250
ارجاع به «دیوان سعدی ،قطعات» در صفحۀ 362
ارجاع به «شاهنامه فردوسی» در صفحۀ  23و . ...

تفکیک اشعار
متأســفانه در بســیاری از صفحات مربوط به اشــعار فارســی و عربی ،ابیات بهدرســتی از هم تفکیک نشدهاند .گاهی
ابیاتی که باید به هم پیوســته باشــند از هم جدا شــدهاند و گاهی ابیات مســتقل به هم پیوســتهاند .این اشتباهات در
اشــعار مســتقل باعث نقصان و ناکارآمدی فهرســت اشــعار پایان کتاب نیز شــده اســت .برای
عدم تفکیک صحیح
ِ
مثال در صفحۀ  259دو رباعی از کمال اسماعیل به هم پیوسته آمده و یک شعر انگاشته شدهاند و به این ترتیب در
نمایۀ اشــعار فارســی کتاب که بر اســاس ابیات نخست اشعار تنظیم شــده ،تنها بیت نخست از رباعی اول ذکر شده
است.
یشــود .در تمام این موارد در نســخۀ مرعشــی ابیات بهدرستی
در زیر برخی از موارد عدم تفکیک صحیح اشــعار ذکر م 
از هم تفکیک شدهاند:
ص  :76بیــت «ســمعت عنــک حدیثــا یــا رب ال کان صدقا  »...مســتقل اســت و دو بیــت بعدی باید به هم پیوســته
باشند.
ص  :93از بیــت «عیــب اســت (عیبیســت) بزرگ برکشــیدن خــود را  »...تا بیت «گــر ّ
تکبر میکنی با خواجگان ســفله
کن »...در واقع سه رباعی و دو تکبیت مستقل است که در چاپی به صورت یک شعر به هم پیوسته آمده است.
ص  :109سه رباعی پایین صفحه که ذیل عنوان «ألثیرالدین أومانی» آمده از هم تفکیک نشدهاند .در نسخۀ مرعشی
رباعــی اول بــا عنــوان «ألثیرالدین أومانــی» ،رباعی دوم با عنوان «وله» و رباعی ســوم با عنوان «لغیره» آمده اســت( .خ:
)75
ص  :117بیــت آخــر شــعر کمــال «دل از امیــد فزونی تهی کنم زان پیش  »...بهاشــتباه تفکیک شــده اســت .همچنین
ابیات بعدی باید با توجه به وزن و قافیه تفکیک شوند.
ص  :144بیت آخر صفحه از بوستان است و از دو بیت دیگر که به نام فردوسی آمده مجزاست.
ص  :145جملۀ «چو مظلوم کشــته میشــوم ســهل اســت» در واقع ادامۀ قول ســقراط و به نثر اســت و بهاشــتباه مصرع
نخست این مصرع «بقا بقای خدایست و ملک ملک خدای» پنداشته شده است.
ص  :183بیت سوم از اشعار عربی در واقع نثر است و بهاشتباه به صورت شعر تقطیع شده است( .خ)108 :
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ص  :191بیت «ال تمدحن حسنا فی الجود إن مطرت  »...بهاشتباه از دو بیت بعدی تفکیک شده است.
ص :257بیت «گر محبت را کسی یارد نهفتن از حبیب  »...باید پیوسته به بیت بعدی باشد و این دو بیت بهاشتباه
از هم تفکیک شدهاند.
ص « :262وله»ای که در میان ابیات شعر مؤلف آمده اضافی است( .خ)198 :
ص  :271از بیت «چه خوش بود دو دالرام دست در گردن  »...تا « ...ببایدش دو سه روزی مفارقتکردن» باید به هم
پیوسته باشد و بهاشتباه تفکیک شده است( .خ)205 :
ص  271و  272و  :273از بیــت «منــم ایــن کــز تــو میبینــم وصالــی  »...تا « ...ز روز وصل یک ســاعت به ســالی» باید
پیوســته باشــد و بهاشــتباه تفکیک شده است .همچنین از بیت «ســعادت یار و اقبالم قرین است  »...تا « ...حیات
خود به چشــم خود بدیدم» و از بیت «زهی وصل رخت کام دل من  »...تا « ...میان ما دگر هجران مبادا» باید پیوســته
باشد .نسخه چنین است( .خ)206 :
ص :278دو رباعی ابتدای صفحه با ردیف فراق با توجه به قافیه باید تفکیک شوند( .خ)215 :
ص :363بیت «هرچه گویم بود ز نسپاســی  »...مربوط به شــعر ســنایی «آن شــنیدی که در حد مرداشــت  »...است و
بهاشتباه تفکیک شده است.
همچنیــن در صفحــات ،217 ،198 ،196 ،176 ،154 ،132 ،131 ،130 ،94 ،92 ،91 ،90 ،66 ،65 ،51 ،50 ،35 ،23
 ،274 ،265 ،263 ،261 ،260 ،259 ،256 ،244 ،242 ،241 ،233از صفحۀ  303تا صفحۀ،379 ،361 ،360 ،310
 395 ،394و  ...نیز این عدم تفکیک صحیح ابیات دیده میشــود که به دلیل محدودیت حجم مقاله در این موارد
به ذکر شمارۀ صفحه بسنده میشود.

اشعار مؤلف
از ویژگیهای مهم کتاب انیس الوحدة و جلیس الخلوة دربرداشــتن تعداد قابل توجهی از اشــعار مؤلف است .اشعار
ً
محمــود گلســتانه را جــز انیس الوحــده ،تنها در چند منبع دیگر میتوان ســراغ گرفت 19.ابیات نســبتا زیادی از اشــعار
مؤلف در نســخۀ مرعشــی وجود دارد که در متن چاپی دیده نمیشــود .این ابیات همراه با ذکر برخی از آشــفتگیهای
متن چاپی در ادامه نقل میشود:
راه یافته به ِ
ـ در صفحۀ  24از چاپی ســه بیت آخر اشــعار فارســی «همان رخســار جان افروز عالم ســوز او بیند  »...از اشــعار مؤلف
اســت .در نســخۀ مرعشــی این ابیات با اختالف و به همراه دو بیت دیگر چنین آمده اســت« :وجود هرچه میبینی به
قیدی کان ّ
مقید شد/نباشد مرد عارف را بجز با مطلقش کاری
بجز جانان نبیند انک چشمی راستبین دارد/اگر پیش جمال یار صد ائینه برداری
اگر مشــعوفی ای خســرو مگو جز از لب شــیرین/وگر مجنونی ای عاشــق بجز لیلی مبین باری/حروف و صورت واحد
اگرچه کثرتی دارد/ز روی صورتست افراد و اجزایش ز بسیاری
ولیک از روی معنی داند انکس کو خرد دارد/که واحد جز یکی نبود گرش صدبار بشماری»( .خ)19 :
ـ در پایــان قســمت اشــعار بــاب چهــارم به جز دوبیتی کــه از مؤلف در چاپی آمده اســت ،چهار بیت دیگر بــه نام او در
 :19ر.ک به :جواد بشری« ،درنگی در انیس الوحدة» ،ص  22و .23
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ّ
نسخۀ مرعشی هست که در چاپی نیست« :هرکه خواهد که بر بساط نشاط/حظی از عمر خویش بردارد
از پی جمع مال و کسب درم/خاطر خویشتن نیازارد * دو سه روزی که باقی عمر است/بمراد و بکام بگذارد
هرچه دارد ببخشد و بخورد/تا بمیراثخوار نگذارد» (چ( )53 :خ)38 :
در پایان اشعار الباب الخامس و در صفحۀ  67از چاپی 5 ،بیت از مؤلف آمده است .نسخۀ مرعشی در این موضعیک بیت نســبت به چاپی اضافه دارد .این بیت که بین ابیات چهارم و پنجم قرار میگیرد ،چنین اســت« :ور نســیم
سحر برو بدمد  /همچو آهو ز بیم سگ برمد»( .خ)49 :
دو رباعــی پایــان بــاب یازدهــم (صفحۀ  160از چاپی) در برگ  118نســخۀ مرعشــی آمده اســت ،اما گو یــا پیش از اینصفحــه ،نســخه افتادگــی دارد و عنوان للمؤلــف وجود ندارد .بعد از ایــن دو رباعی ،با عنوان «وله فــی التجارب» پنج
بیت در نســخۀ مرعشــی آمده اســت که در چاپی نیســت« :چو آزمودی و دیدی که دوســتی دلدار/بدست نامد و ناید
اگر بسی جوئی
بدین امیــــــــــد پی این و آن چــــــــــه میگردی

بهـرزه در طلبـش روز و شـب چـه میپوئـی

بـآب یـأس بشـو پـا ک در نشـیمن خـا ک

ز یار یکدل و دلدار دسـ ـ ـ ـ ــت اگر شـ ـ ـ ـ ــوئی

ز روی تجربـه بسـیار جسـتهایم و نیافـت

ز گلسـ ـ ـ ـ ــتان محبت مشـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ــا بوئی

حدیث مــــــــــردم داری کنــــــــــون و دلداری

ز چشـم و سـینۀ خـود بازگـوی ا گـر گوئـی»

روال مؤلف چنین اســت که در پایان قســمت اشــعار هر باب ،ابیاتی نیز از خود میآورد ،اما در صفحه  199از چاپیو پایان باب  13هیچ شعری از مؤلف نیامده است .نسخۀ مرعشی در این موضع سه بیت از مؤلف با عنوان «اشتری
منه رجل فرسا و ّرد البیع و قال فیه بدیهة» دارد« :از خری خواجه اسب من بخرید/گوئیا در وی آنچه خواست ندید
شــــــــــد پشــــــــــیمان و بــــــــــاز داد اســــــــــبم

روشـ ـ ـ ـ ــنم شـ ـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ـ ــه او دران چـ ـ ـ ـ ــه بدید

ایغــــــــــری بــــــــــود میــــــــــل خواجــــــــــه بــــــــــدان

اختـه بـد اسـب بنـده نپسـندید» (خ)131 :

 در میــان اشــعار عربــی بــاب چهاردهــم و در بــرگ  155از نســخۀ مرعشــی دو بیت از مؤلــف وجود دارد کــه در چاپیُ
ُ
نیست« :فوادی َبعد ُبعدک نور َعینی/کما قد کان فی لوب شدید
ُ
هــــــــــواءک کامــــــــــن فــــــــــی ســــــــــر قلبــــــــــی

کمـ ـ ـ ـ ــون النـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــی وسـ ـ ـ ـ ــط الحدید»

در صفحات  245و  246از چاپی تنها  9بیت نخســتی که بعد از عنوان «للمؤلف» آمده از مؤلف اســت و از رباعی«از لعل تو پخته گشت هر کاری خام  »...به بعد اشعار بهاشتباه با عنوان «وله» به مؤلف نسبت داده شده است .این
ابیات متأسفانه در فهرست اشعار مؤلف که در پایان کتاب آمده نیز درج شده است .در صورتی که رباعی «از لعل تو
پخته گشت هر کاری خام  »...و بیت «دو رسته ّ
در دندان چون از لبت بتابد  »...از کمال اسماعیل است( .خ)178 :
همچنین آن  9بیتی که از مؤلف است ،در نسخۀ مرعشی با چاپی اختالفاتی به شرح زیر دارد:
به جای بیت «دهانش جوهر فرد اســت موهوم/ز مو باریکتر او را میان اســت» در نســخه این بیت آمده است« :سخن
گوید ولکن بی دهانی/کمر بندد ولکن بیمیانست»
و البته رباعی «گل غرق عرق ز آتش (عارض) چون خور تو است/نه (مه) پرتوی از نور رخ انور تو است  »...ضمن اینکه
بد خوانده شده است ،باید از شعر قبلی تفکیک شود.
ّ
همچنین بیت پیش رو بد خوانده شــده اســت« :تا بشــورید کی (تا به شــوریدگی) سر زلفت/ســر برآورده است شکانه
(شنگانه)» (خ)178 :
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ـ در بــرگ  178از نســخۀ مرعشــی و در میــان اشــعار فارســی بــاب چهاردهم دو بیــت از مؤلف وجود دارد کــه در چاپی
نیست« :با رستۀ دندان بتم عقد گهر/میگفت که نثر من ز نظمت بهتر
لؤلؤ خوشــــــــــش جواب داد از ســــــــــر لطف

بربســــــــــته دگر باشــــــــــد و خود رسـ ـ ـ ـ ــته دگر»

ـ در برگ  181از نســخۀ مرعشــی و در میان اشــعار فارســی باب چهاردهم دو بیت از مؤلف هســت که در چاپی وجود
ندارد« :ماهیست رخت که نور میبخشاید/سرویست قدت که باغ میآراید
لعلیست لبت که روح میافزاید/فی الجمله چنانی که چنان میباید»
ـ در برگ  185از نســخۀ مرعشــی و در میان اشــعار فارســی باب چهاردهم دو بیت از مؤلف هســت که در چاپی وجود
ندارد« :عشق امد و از دیدۀ من نم بستد/شادی و نشاط از دل پرغم بستد
بر عقل چو دست یافت شاهنشه عشق/اقرار بعجز ازو بیکدم بستد»
ـ در ص  255از چاپــی یــک رباعــی از مؤلــف آمــده که البته صورت صحیح مصرع نخســت آن چنین اســت« :از بادۀ
صرف عشــق بیهوشــی به» .در این موضع و در برگ  192از نســخۀ مرعشی دو رباعی دیگر نیز به نام مؤلف وجود دارد:
«للمؤلف؛ ای زلف تو دام و خال تو دانۀ دل/معمور ز دیدار تو ویرانۀ دل
دیریست که مهر تست همصحبت جان/دیریست که عشق تست همخانۀ دل» و «و من مقاالته؛ تا چین سر زلف تو
شد خانۀ دل /منزلگه عشق گشت ویرانۀ دل
هرگز تــــــــــو گمان مبــــــــــر که عاقــــــــــل گردد

بــــــــــی سلســــــــــلۀ زلف تـــــ ـ ــو دیوانـ ـ ـ ـ ــۀ دل»

ـ در صفحۀ  262و  263از چاپی شــش بیت از مؤلف آمده اســت ،اما در برگ  197و  198نســخۀ مرعشــی و در همین
موضــع عــاوه بــر این شــش بیت 9 ،بیت دیگر نیز از مؤلف به شــرح زیر وجــود دارد :یک رباعی «مندیــش که گر ز هجر
غمها اندوخت/دل جامۀ صبر در غم هجر تو دوخت
لطفــی کــه تنــم در ارزویــت بگداخت/رحمــی کــه دلــم در اشــتیاق تو بســوخت» و یک غــزل «میل دلم بــه صحبت تو
بینهایتست/شوقم به دیدن رخ خوبت به غایتست
مـن خـود کیـم کـه دولـت وصلـت طلـب کنـم

در خــــــــــواب اگر خیال تو بینم کفایتسـ ـ ـ ـ ــت

روزی که قصــــــــــد خون دلم کــــــــــرد هجر تو

هجری که بر دلم ســــــــــتمش بینهایتست

گفتی به وصل خویــــــــــش حمایت کنم تو را

هجرم بکشــــــــــت عاقبت اینت حمایتست

دوری بــــــــــه اختیــــــــــار ز یاران چــــــــــو میکنی

با ما بگو که حرم (؟) کدامت والیتسـ ـ ـ ـ ــت

ّ
ســــــــــری که با تو دارم و شــــــــــوقی که سوز ان

از عشــــــــــق یار در دل و جانش سرایتسـ ـ ـ ـ ــت

گفتم مگر به غیر تو کس را وقوف نیســــــــــت

هـر جـا کـه میـروم همـه جـا ایـن حکایتسـت»

همچنین شعر «ای به روی تو چشم جان روشن  »...در نسخۀ مرعشی نسبت به چاپی اختالفاتی به شرح زیر دارد:
مصرع نخست این شعر در نسخۀ مرعشی چنین است« :ای بروی تو جسم و جان مشتاق»
ســوم چاپی ،در نســخۀ مرعشــی این بیت آمده اســت« :چند باشــد بقند لعــل لبت/دل رنجــور ناتوان
بــه جــای بیت ِ

مشتاق»

مصرع دوم از بیت پنجم در نسخۀ مرعشی چنین است« :دل بروی خوشت بجان مشتاق»
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توضیح آنکه دو بیت پایانی این غزل در چاپی بهاشــتباه با عنوان «وله» از بقیه غزل تفکیک شــده اســت( .چ)262 :
(خ)198 :
ـ در صفحۀ  268و  269از چاپی  16بیت از مؤلف آمده اســت .نســخۀ مرعشــی در این موضع یک بیت اضافه دارد.
این بیت که بعد از بیت ســوم شــعر در چاپی قرار میگیرد ،چنین اســت« :یاد باد انک هر شــبی تا روز/در بر یار مهربان
بودیم» (خ)204 :
ـ در پایان قســمت اشــعار باب چهاردهم یک رباعی از مؤلف در نســخۀ مرعشــی آمده است که در چاپی نیست« :ای
عرصۀ کائنات پرنور از تو/وی رونق حسن طلعت حور از تو
نزدیــــــــــک منــــــــــت زمانــــــــــه تا کــــــــــرد جدا

دور از تو چنانم که کسی دور از تو» (خ)217 :

ـ در قسمت اشعار فارسی باب شانزدهم دو بیت از مؤلف در نسخۀ مرعشی آمده است که در چاپی نیست« :به پاکی
رسیدم ز پاکان حضرت/ورا گفتم ای لطف و جان لطافت
چهبهتــــــــــر کــــــــــه ورزم ز عــــــــــادات گفتــــــــــا

نظافت نظافت نظافت نظافت» (خ)244 :

انتساب اشعار
در انتســاب اشــعار به شــاعران نیز در تصحیح جناب مطهری آشفتگیهایی وجود دارد که برخی از آن مربوط به نسخ
مورد اســتفادۀ ایشــان اســت و برخی دیگر از روش کار ایشان سرچشــمه میگیرد .برای مثال در صفحۀ  242از چاپی و
در مورد رباعی «آن خال که بر طرف لب دلبندســت  »...مصحح با نادیدهگرفتن صورت صحیح نســخۀ مرکز احیاء و
قراردادن «وله» از نسخ دیگر در متن ،در واقع شعر را به همام نسبت داده است .این رباعی همچون نسخه مرکز احیاء
که مصحح در پاورقی به آن اشاره کرده است ،در نسخۀ مرعشی نیز عنوان «کمالالدین اسمعیل» دارد( .خ)175 :
در ادامه برخی دیگر از این انتسابات ناصحیح ذکر میشود:
ـ شعر «مقصود دل عاشق شیدا همه او دان  »...در چاپی بعد از شعر عطار با عنوان «وله» آمده ،اما شعر از عراقی است
و در نسخۀ مرعشی بعد از ترجیعبند عراقی با عنوان «وله رحمه اهلل علیه» آمده است( .چ( )21 :خ)17 :
ـ در صفحۀ  45از چاپی ،شعر «و کم من شریف ّبره ّبر محسن  »...که از ابی تمام است ،بدون عنوان آمده و مصحح
در پاورقی بهدرســتی این شــعر را به دیوان ابی تمام ارجاع داده اســت ،اما در صفحۀ بعد ،یعنی صفحۀ  ،46عنوان «و
قریب منه قول ابی تمام» باالی شــعری قرار گرفته که از ابی تمام نیســت .در نســخۀ مرعشــی عنوان فوق برای شعر اول
است( .خ)33 :
ـ در صفحــات  64و  65از چاپــی ،هشــت بیــت بــا آوردن «وله» به کمالالدین کوتاه پا نســبت داده شــده ،اما در نســخۀ
مرعشی فقط رباعی «شاها ز تو گر سر کشد این چرخ بلند  »...به نام کمال است و ابیات دیگر با عنوان «لغیره» آمده و از
کمال کوتاه پا نیست( .خ)47 :
ـ در صفحۀ  173از چاپی ،بیت «و ان اســاء مســیء فلیکن لک  »...با عنوان «للمتنبی» آمده اســت .این بیت که از
ابیات قصیدۀ نونیه ابوالفتح بستی است ،در برگ  100از نسخۀ مرعشی با عنوان «بستی» آمده است.

20

بتــر ز ملوک  »...بــا عنوان «وله» به ســعدی
ـ در صفحــۀ  176از چاپــی ،دو بیــت «چهــار خصلــت خوب اســت و خو 
منسوب شده است ،اما این دو بیت در نسخۀ مرعشی عنوان «لغیره» دارد( .خ)102 :

 .20سه بیت دیگر از این قصیده در صفحۀ  154از چاپی به نام بستی آمده است.
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ـ در صفحــۀ  189از چاپــی ،بیــت «قــاض اذا التبس األمران ّ
عن لــه  »...باید بعد از عنوان «و ملــح ابوفراس بن حمدان
حیث قال» و به صورت تفکیکشده از ابیات بعدی بیاید( .خ)124 :
ـ در صفحــۀ  244از چاپــی ،شــعر «به حســن دلبر من هیچ در نمیبایــد  »...با عنوان «وله» در واقع به کمال اســماعیل
نسبت داده شده است .این شعر از سعدی است و در نسخۀ مرعشی نیز به نام سعدی آمده است( .خ)177 :
ـ در صفحۀ  332از چاپی ،شــعر «بدین زور و زر دنیا چو بیعقالن مشــو غره  »...که از ســنایی اســت ،با عنوان «وله»
به کمال اســماعیل نســبت داده شده است .در نسخۀ مرعشی این شعر بهدرستی عنوان «سنایی الغزنوی» دارد( .خ:
)244
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