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نامه ها و منشآت  از  چکیده: گلشن بالغت مجموعه ای 
عبدالوهاب معموری، سخندان و ادیب سدۀ دهم و یازدهم 
هجری است. تاکنون از این مجموعه دو نسخه شناسایی 
آن ها تصحیحی منتشر  پایۀ  بر  نیلوفر محّمدی  که  شده 
تصحیح  فاجعۀ  از  آشکار  نمونه ای  این چاپ  است.  کرده 
در سالیان اخیر است. بدخوانی های عجیب، تحریف ها 
و تصحیف های غریب، نادیده انگاشتن موازین تصحیح 
که  است  حاضر  اثر  عمدۀ  اشکاالت  از  انتقادی  و  علمی 
نشان  وضوح  به  را  کتاب  این  مجدد  تصحیح  ضرورت 

می دهد. 
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تصحیح، ضبط های نادرست.
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A Tragedy In Editing
Review of Gulshan Balāghat›s book
Saeed Mahdavifar

Abstract: Gulshan Balāghat is a collection of 
letters and writings of Abdul Wahab Ma›mou-
ri, a literary figure of the tenth and eleventh 
centuries AH. So far, two manuscripts of this 
collection have been identified, based on which 
Niloufar Mohammadi has published an edited 
version. This edition is a clear example of 
the catastrophe of the edition in recent years. 
Strange misreadings, strange distortions and 
corrections, ignoring the standards of scientific 
and critical editing are the main drawbacks of 
the present work, which clearly shows the need 
for re-editing of this book.
Keywords: Abdul Wahab Ma’mouri, Gulshan 
Balāghat, Editing, Misspelling.

مأساة التصحيح
مراجعة نقدّية لكتاب گلشن باغت )= حديقة الباغة(

سعيد مهدوي فر

اخلالصـة: گلشنن بالغنت )= حديقـة الباغـة( هـو الكتـاب الـذي 
املعمـوري  الوهـاب  عبـد  وكتابـات  رسـائل  مـن  جمموعـة  حيتـوي 

ّيني. اخلطيب واألديب يف القرنني العاشر واحلادي عشر اهلجر
مّت العثـور عليـه حـّت اآلن مهـا نسـختان مـن هـذا الكتـاب،  والـذي 

وقد اعتمد علهيما نيلوفر حمّمدي لتصحيح وطباعة هذا الكتاب.
 ملأسـاة التصحيـح يف 

ً
 واضحـا

ً
وهـذه الطبعـة ميكـن اعتبارهـا منوذجـا

السـنني األخيـرة. ومـن أبـرز اإلشـكاالت الـواردة عـىل هـذا التصحيح 
والتصحيفـات  يفـات  والتحر العجيبـة،  اخلاطئـة  القـراءات  هـي 
يبة، وعدم االلتزام مبعايير التصحيح العلمّية والنقدّية، مّما يؤّشـر  الغر

مبا ال يقبل الشّك ضرورة إعادة تصحيح هذا الكتاب.
 =( بالغنت  گلشنن  املعمـوري،  الوهـاب  عبـد  األساسـّية:  املفـردات 

يكات اخلاطئة. حديقة الباغة(، التصحيح، التحر



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
فاجعۀ تصحیح  نقد و بررسی کتاب گلشن بالغت  185

مقّدمه
ّیه  ی از ادبا و شعرای سدۀ دهم و یازدهم هجری است. خانوادۀ وی از سادات معمور عبدالوهاب معمور
.ک: ص 66و67(،1 چنانکه  اصفهان بودند که در دربار صفویه عمدتًا شغل استیفا را بر عهده داشتند )ر
عبدالوهـاب خـود نیـز اسـتیفای فارس را عهده دار بوده اسـت: »حسـب الحکم جهان مطاع آفتاب شـعاع 
: »بعد از فراغ بال از  استیفای ممالک فارس بر این بندۀ کمتر و ذّرۀ احقر مرجوع شده« )ص 86و87(. و
مشـغلۀ اسـتیفای ممالک فارس در خاطر فاتر ارادۀ آن سـفر خیراثر مصّمم شـد« )ص 82(. در پی برخی 
نابسامانی های این دولت و بر اثر بعضی بی مهری ها، برادران وی عبدالرزاق و خلیل اهّٰلل به هند کوچیدند 
و عبدالوهـاب نیـز بدان هـا پیوسـت. ایـن خانـواده در هنـد نیـز از مشـاغل دولتـی برکنـار نبودنـد، چنانکـه 
.ک: ص 114-116(. عبدالوهـاب نیـز بنابـر تصریـح  گجـرات بـود )ر میرعبدالـرزاق بخشـی و وقایع نویـس 

.ک: بلیانی، 1389، ج5: 2855(. صاحب عرفات العاشقین »داخل امراست و دیوان صوبه شده« )ر

عبدالوهاب ادیب بود: »به غایت خوش فهم، مستّعد، قابل، جامع، داناست. در جمیع فنون هنرمندی 
ی دیوانی در دست است که نسخه ای  خصوص سیاق و حساب عدیم العدیل است« )همان جا(. از و
ـی دیـده می شـود. در قصایـدش عمومـًا بـه خاقانـی 

ّ
یابـی 31413-5( در کتابخانـۀ مل از آن )بـا شـمارۀ باز

ی )از جملۀ شـینیۀ مشـهورش( را اسـتقبال کرده اسـت. مثنوی ای هم در  نظر داشـته و برخی از اشـعار و
بحر فرهاد و شیرین سروده که برخی رتبۀ آن را از دیگر سروده هایش بیشتر گفته اند )همان جا( و ظاهرًا 
.ک: حسینی  ی می شود )ر نسخه ای از آن )به شمارۀ 109( در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه اصفهان نگهدار
ی همچنین شرحی بر دیوان خاقانی نگاشته که نسخ متعددی  ی، 1384، ج1: 84و85(.2 معمور اشکور

ی به دلیل تألیف همین شرح بوده است.3 از آن در دسترس است. عمدۀ آشنایی اهل ادب با و

ی به خواهش و استدعای فرزند  و اما گلشن بالغت مجموعه ای از منشآت و نامه هایی است که معمور
ی  خـود بـه نّیـت »حفـظ و ترتیـب آنچـه نوشـته می شـد و مرقـوم شـده بـوده« )ص 3( مـدّون کـرده اسـت. و
اشاره می کند که در این زمان، سفر تیزپای عمر از مرحلۀ شصت قدم عزیمت بیرون نهاده بود )ص 3(. 
ی نیست و برخی از آن ها به دالیلی چون اهّمّیت و تکمیل  م آنکه تمامی این نوشته ها از معمور

ّ
قدر مسل

یخی، از جهت شناخت خانوادۀ  دیگر نامه ها آمده است. گلشن بالغت برکنار از برخی فواید ادبی و تار
ی  عبدالوهاب و سرگذشت ایشان منبعی بسیار ارزشمند و بی نظیر است. به خصوص نامه هایی که و
ی اطاعات مهمی در باب زندگی این دو برادر و رجل سیاسی  به برادر بزرگترش عبدالرزاق نوشته، حاو

ی، نثری پیراسته، روان و درخور توّجه است. است. همچنین نثر معمور

تصحیـح ایـن اثـر بـه اهتمـام خانـم نیلوفـر محّمـدی بـر پایۀ دو نسـخۀ خطی صورت گرفته اسـت: نسـخۀ 
خطی دیوان هند که میکروفیلم آن در ضمن مجموعه ای به شمارۀ 5828 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 
تهـران موجـود و عامـت آن در چـاپ حاضر حرف »س« اسـت. نسـخۀ دوم نیـز در ضمن مجموعه ای به 
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ی می شـود و با حرف »د« مشـخص شـده اسـت. متأسـفانه  شـمارۀ 8537 در کتابخانۀ یادشـده نگهدار
ی شـده و حتـی ابتدایی تریـن موازیـن تصحیـح علمـی را  مصحـح دچـار لغزش هـای متعـدد و بی شـمار
در ایـن چـاپ رعایـت نکرده اسـت. بدخوانی های عجیب، تحریفات و تصحیفات دهشـت برانگیز کار 
ایشـان را تبدیـل بـه کشـکولی از اغـاط و کاسـتی ها کـرده اسـت، به نحوی که تصحیـح علمی و انتقادی 
، ماحظاتـی در  ایـن اثـر مهـم، امـری غیرقابـل اجتنـاب و انـکار اسـت. مـا در بخـش نخسـت ایـن جسـتار
ـی ایـن چـاپ داشـته و در بخـش دوم بـه تحلیـل و تصحیـح نمونـه وار برخـی از 

ّ
بـاب برخـی اشـکاالت کل

ضبط های غلط آن پرداخته ایم.

ی
ّ
الف. مالحظات کل

1. گاه اشتباهاتی در کتاب دیده می شود که نشان از بی دقتی مصحح و مایۀ شگفتی است، مانند آنچه 
ی...« )ص  که مؤلف را فرزند هدایت گفته است: »عبدالوهاب الحسینی الحسنی، فرزند هدایت معمور
ی خـود به صراحـت در مقدمۀ کتاب  پانـزده(، حـال آنکـه پـدر عبدالوهـاب، »محّمـد« نـام داشـته، معمور
ی ...« )ص 2(. لقب  گفته است: »اما بعد، عبارت آرای این کام انشایی، عبدالوهاب بن محّمد معمور
ی...«  ی نیـز »شـمس الدین« اسـت: »سـیادت  و مغفرت پنـاه مرحومی امیر شـمس الدین محمـد معمور و
)ص 66(. و یـا اینکـه شـمارۀ نسـخۀ دانشـگاه را 2855 گفته انـد: »و نسـخۀ دیگـر آن در کتابخانـۀ مرکـزی 
ی می شـود« )ص هجده(، ولی -چنانکه گفته شـد- شمارۀ این  دانشـگاه تهران به شـمارۀ 2855 نگهدار

.ک: دانش پژوه، 1364: 156و157(. نسخه 8537 است )ر

ّیات تصحیح است، برخی ویژگی های رسم الخط کهن، شیوه  های  2. خوانش درست نسخه ها از ضرور
ی  نـگارش بعضـی از کاتبـان، افتادگی هـای متـن، آسـیب دیدگی ها نسـخ و ... گاهـی ایـن امـر را بـا دشـوار
گـر مصحـح نتواند متن را به درسـتی بخواند، هیچ وقـت نمی تواند چاپ  رو بـه رو می سـازد. بـا ایـن همـه ا
کنـد. خوشـبختانه نسـخۀ دانشـگاه نسـخۀ خوش خطـی اسـت و نسـخۀ دیـوان  پیراسـته ای از آن ارائـه 
هنـد نیـز بـا وجـود میکروفیلـم بـودن ایـراد برجسـته ای در ایـن بـاب نـدارد، امـا سـهم عمـده ای از اغـاط و 
ی مـوارد، عجیـب و شـگفت  کاسـتی های چـاپ حاضـر نتیجـۀ بدخوانـی مصحـح اسـت کـه در بسـیار
اسـت، مانند بدخوانی »یسـاقی« به »به سـاقی« یا »به رقوم« به »بر قوم« که در ادامه آن ها را بیشـتر بررسـی 

خواهیم کرد.

3. یکی از قواعد مهم و اساسـِی تصحیح علمی و انتقادی، ثبت دقیق و کامل نسخه بدل هاسـت. این 
ی در آوردن  ی دارد. متأسـفانه در اثـر حاضـر آشـفتگی بسـیار امـر اهّمّیـت غیرقابل انـکار و فوایـد بسـیار
ی داده اسـت. بـرای  کان در تمامـی نسـخه بدل ها رو نسـخه بدل ها دیـده می شـود و یـک باژگونه گویـی 

نمونه بند نخست کتاب را )ص 1( از این منظر بررسی می کنیم:
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، برگزیده امایی که سـخن گزاران  فرخنده انشـایی که مترّسـان باغت آیین، دیباچۀ هر مقصود سـازند و
دانش گزیـن، صحیفـۀ مطالـب را بـدان آرایش دهند، حمد و ثنای مبدعی اسـت که ارقام وجود کاینات، 
. دبیری که از ترقیم  رقم زدۀ کلک قدرت اوست و اعان ظهور ممکنات، از مظاهر آثار صنع و صنعت او
دو حـرف »کاف و نـون« چندیـن سـطور بدیعـه بـر سـطح صحیفـۀ ایجـاد نگاشـت و نقـاب خفـا از چهـرۀ 
مخفّیـات عـدم بـه قـدرت خویـش برداشـت. فصیحـی کـه جبهـۀ شـاهد کام و کلمـات را بـه زیور حسـن 
ک اربـاب معانـی گشـاد. نگارنـده ای کـه صـور بدیعـه و  ی ادرا ی بـر رو ینـت داد و از پـردۀ حـرف، در بیـان ز
تصویـرات صنیعـۀ کارخانـۀ ابـداع، بـه واسـطۀ ماّدیـات و مجـّردات، خامـۀ صنـع او از بدایـع آثـار اسـت و 

. شاهد پرغنج و دالل حکمتش مستور از دیدۀ بینش افکار

« نـدارد«. بـا  نسـخه بدل ها بدیـن شـرح اسـت: »س: سـخن گذاران«، »د: ترحیـم«، »د: داده« و »د: »مسـتور
کمـال شـگفتی بایـد گفـت هـر چهـار نسـخه بدل نادقیق اسـت. در هر دو نسـخه »سـخن گذاران« کتابت 

شده است، نسخۀ دانشگاه )ص 81(:

نسخۀ دیوان هند )بی ص(:

در باب نسخه بدل دوم باید گفت برعکس آنچه ذکر شده، در نسخۀ دانشگاه »ترقیم« آمده و در نسخۀ 
دیـوان هنـد »ترحیـم« اسـت. دو نسـخه بدل دیگـر نیـز مطابـق نسـخۀ س )دیوان هند( اسـت نه بر اسـاس 
نسـخۀ د )دانشـگاه(. متأسـفانه ایـن چنیـن بدخوانی هـا و برعکس گویی ها در سرتاسـر ایـن کتاب به وفور 
کـه از آن میـان هفـت مـورد  دیـده می شـود. بـرای مثـال در صفحـۀ دوم کتـاب ده نسـخه بدل وجـود دارد 
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برعکس گویی است، یک مورد )سند( بدخوانی نسخه است و یک مورد )چشم( هم دقیق نیست. تنها 
یک مورد یعنی نسـخه بدل شـمارۀ 13 درسـت اسـت. متأسـفانه چنین وضعیتی در صفحۀ سوم و پایانی 
مقّدمـه نیـز دیـده می شـود و حتـی یـک نسـخه بدل دقیـق نیـز وجـود نـدارد. در تمامـی صفحـات دیگـر نیز 

عمدتًا عنوان نسخه )س و د( برعکس ثبت شده است.

ئـم نگارشـی در تصحیـح متـون کهـن همـواره بایـد بـا دقـت تمـام صـورت بگیـرد. اثـر  4. بهره گیـری از عا
ی از مواضع  ئم سـجاوندی و حتی نیم فاصله ها در بسـیار حاضر از این منظر بسـیار ضعیف اسـت. عا
ی کـرده اسـت. نمونـه را: »یعنی کتاِب وحی انتسـاب  نادرسـت بـه کار رفتـه و متـن را از اصالـت خـود عـار
: »و  عالی شـأِن، رفیع المـکان...« )ص 5(، کـه »وحی انتسـاب« و »عالی شـأِن« صحیـح اسـت. نمونۀ دیگر
بالجملـه در زمـان غیبـت بنـدگان نـّواب نامدار مملکت مدارخان عالی شـأن چه شـرح دهد« )ص 27(، 
: »چـون دیـدۀ رمـد دیده بـه وسـیلۀ کحل الجواهر  « اسـت. و پیداسـت کـه خوانـش درسـت »مملکت مـدار
گر به موجب و إذا َمِرضُت  : »ا .ک: ص 59 و ص 87( کـه بایـد »رمددیـده« ثبـت کـرد. و نیـز ...« )ص 49؛ ر
فهو یشـفیِن ناتوان، بسـتر حرمان را به دولت مواصلت شـربت شـفای بخشـد...« )ص 49( که باید چنین 
گـر بـه موجـِب و إذا َمِرضـُت فهـو یشـفین ناتـواِن بسـترِ حرمـان را بـه دولـِت مواصلـت  خوانـد و ثبـت کـرد: »ا

شربِت شفای بخشد...«.

ئمی برخورد می کنیم که عمومًا در میان قدما مرسـوم بوده اسـت.  5. در نسـخ خطی گاه با نشـانه ها و عا
ئـم می توانـد درون متنـی و از سـوی مؤلـف باشـد یـا برون متنـی و از سـوی کاتبـان یا خواننـدگان. از  ایـن عا
دسـتۀ دوم می توان به عامت »ن« اشـاره کرد که نشـانۀ نسـخه اسـت و برای ذکر نسـخه بدل در حواشـی 

نسخ خطی دیده می شود. گاه به جای این »ن« از واژۀ »نسخه« استفاده می شود:

دهشت برانگیز آنکه مصحح در متن چنین آورده است: »نسخه و زخارف محّبت و والی...« )ص 30(. 
گاهی از چنین مقدمات و مشهوراتی یک تصحیح علمی و پیراسته انجام داد؟!  مگر می شود با عدم  آ
ی هم  ئمی که بعد از مصراع ها و ابیات گذاشـته می شـود که گاه سـه نقطه و یا سـه ویرگول سـان رو یا عا

در نسخۀ دیوان هند یا نشانه ای که در نسخۀ دانشگاه آمده است: است، مانند:   
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با اینکه این عامت به رنگ سرخ نوشته شده، مصحح آن را »اّما« خوانده و در متن مصحح خود آورده 
.ک: ص 27(! به باور نگارنده این عامت در  است: »اّما در هر حال دل بر کرم حضرت ذوالجال...« )ر

حقیقت همان عامت ویرگول سان سه گانه است که با کشیدگی همراه شده است.

بـرای دسـتۀ نخسـت می توانیـم از واژه هایـی چـون »نظـم«، »بیت«، »فـرد«، »مصرع«، »رباعـی«، »قطعه« نام 
یـم کـه رمـز استشـهاد و آمـدن بیـت یا مصرعی یـا رباعی و قطعه ای اسـت. در تصحیح حاضر گاه این  ببر
عامت واژه ذکر نشده است، حال آنکه در نسخه آمده است: »به آن مشّید قواعد عدل و احسان درجۀ 
اعلی و مرتبۀ قصوی دارد. کنون این است، تا باد، این چنین باد« )ص 6(، که عبارت »کنون این است، 

تا باد، این چنین باد« یک مصرع است و در دستنویس نیز قبل از آن لفظ »مصرع« ذکر شده است:

یـۀ افـول بـا  گاه نیـز مصحـح ایـن رمـز و بیـت بعـد از آن را اساسـًا درنیافتـه اسـت: »و در گوشـۀ خمـول و زاو
گـرد لسـانی جمع انـد.  ندیمـان غـم و الـم و انیسـان محنـت و نـدم از بی کسـی همـراز فـرد غـم و انـدوه و با
عاشـق »امروز به جمعّیت او کم باشـد«« )ص 15(. و در حاشـیه نوشـته اند: »این عبارت ظاهرًا مصراعی 
ی اسـت«! )همان جا(. حال آنکه متن باید چنین تصحیح شـود: »و در گوشـۀ خمول و  از لسـانی شـیراز

، فرد: یۀ افول با ندیمان غم و الم و انیسان محنت و ندم از بی کسی همراز زاو
گرد لســــــــانی جمع اند بال  و  انــــــــدوه  و  کم باشــــــــد4غم  عاشــــــــق امروز به جمعّیت او 

این در حالی است که حتی واژۀ فرد در نسخۀ دانشگاه با رنگ سرخ مشخص شده است.

ی ایـن  ی دارد. مصحـح در بـه روزسـاز 6. توّجـه بـه شـیوۀ نـگارش قدمـا در تصحیـح متـون اهّمّیـت بسـیار
موارد باید اهتمام تام داشته باشد. البته گاه نیاز است رسم الخط کهن به واسطۀ مقاصد باغی و هنری 
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گـر ضرورتـی در میـان  رعایـت شـود. گاهـی عامـت نفـی »ن« بـه صـورت مجـزا نوشـته می شـده اسـت کـه ا
نباشـد بایـد بـه صـورت پیوسـته تصحیـح شـود: »چه خداوند واقف اسـت کـه هرگز از مضمـون حکایات 
اربـاب غـرض اطاعـی نداشـته و نقـوش آن مّدعـا را بـر صفحـۀ دواعـی و آرا نـه نگاشـته« )ص 30(، کـه 
بایسـتی »ننگاشـته« ثبـت شـود. حتـی مصحـح برخـی از حـروف و پیشـوندها را کـه در قدیـم بـه صـورت 
ی از  پیوسـته بـا واژۀ بعـد از خـود نوشـته می شـدند، بـه درسـتی ضبـط نکـرده اسـت، بـرای نمونـه در بسـیار
« خوانـده اسـت  « را »انحصـار مـوارد صـورت مسـتقل »آن« را از واژۀ بعـد یـا قبـل دانسـته و مثـًا »آن حصـار

)ص 20، نسخه بدل 22(.

7. گاه برخـی نسـخ خطـی، حواشـی سـودمندی دارنـد کـه بی شـک بهره گیـری از آن هـا بـه پیراسـتگی یـک 
متن منجر می شود. این حواشی عمومًا یا توضیح برخی واژه ها و عبارات متن است یا ذکر نسخه بدل ها 
ی حاشـیه دارد کـه عمـدۀ آن، معنـی  و افتادگی هـای آن. خوشـبختانه نسـخۀ دانشـگاه در مواضـع بسـیار
لغـات و عبـارات اسـت. گاه نیـز متـن بـا نسـخه ای سـنجیده و ضبط هایـی )بـا عامـت ن = نسـخه( در 
حاشیه ذکر و اصاح می شود. پیداست که شخصی که این حواشی را رقم زده، نسخه ای دیگر از گلشن 
بالغـت را در دسـت داشـته و مـا را غیرمسـتقم از آن بهره منـد کـرده اسـت. متأسـفانه در تصحیـح متـن، 
ی  توّجهی به این امتیاز نشـده اسـت. برای نمونه: »چون به واسـطۀ موانع متنوعه از جملۀ مهجوران صور
اسـت از زمرۀ محرومان معنوی نباشـد« )ص 52( که در نسـخۀ دیوان هند »به واسـطۀ وقوع موانع متنوعه 
...« آمده است. در نسخۀ دانشگاه »وقوع« در حاشیه افزوده شده است که این ضبط و این نکته از نگاه 

مصحح به دور مانده است. در ادامه نیز به مصادیق دیگری از این کاستی اشاره خواهیم کرد.

8. نمی توان ضبط نسخ را جز در موارد خاص )عمدتًا در تصحیحات قیاسی( تغییر داد که آن هم نیاز 
به روشـنگری صریح دارد. مصحح گلشـن بالغت در برخی مواضع ضبطی آورده که در هیچ کدام از دو 

دستنویس متن وجود ندارد، برای نمونه در باب این استشهاد از دیوان حافظ:
رنجیدنوفا کنیم و مالمت کشــــــــیم و خوش باشیم اســــــــت  کافری  ما  یقت  که در طر

یم« ثبت شده و مصحح بی پشتوانۀ  که در نسخۀ دیوان هند »جفا کشیم« و در نسخۀ دانشگاه »جفا خور
نسـخ آن را تغییـر داده اسـت، حـال آنکـه از ضبـط اصلی چنین استشـهاداتی می تـوان در تصحیح متون 

ی برد. بهره های بسیار

امـروزه  متأسـفانه  اسـت،  منابـع  و  مآخـذ  ذکـر  و  ی  امانتـدار رعایـت  پژوهـش،  مهـم  اصـول  از  یکـی   .9
نقل قول هـای بی ارجـاع و سـرقت از نوشـته های دیگـران بسـیار شـده اسـت، ایـن کتـاب نیـز از ایـن عیـب 
برکنار نمانده، چنانکه دو بند پایانی صفحۀ نوزده و بند نخسـت صفحۀ بیسـتم از مقالۀ محّمدحسـین 
.ک: کرمی،  کرمـی بـا عنـوان »معرفـی شـرح عبدالوهـاب حسـینی بـر اشـعار خاقانـی« گرفتـه شـده اسـت )ر

1374: 85و86(:



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
فاجعۀ تصحیح  نقد و بررسی کتاب گلشن بالغت  191

گلشن بالغت معرفی شرح عبدالوهاب حسینی 

بـا توّجـه بـه سـخن تقـی اوحـدی و اشـعاری کـه از او روایـت کـرده، 
آنچـه در شـرح های خاقانـی،  کـه  باقـی نمی مانـد  تردیـدی  یبـًا  تقر
آمـده  گلشـن بالغـت و نوشـته های معاصریـن در خصـوص وی 
اعتبـاری نـدارد، مگـر آنکـه احتمـال ضعیـف دهیـم کـه معمـوری 
اسـت؛  می کـرده  ـص 

ّ
تخل »غنایـی«  یـش  خو عمـر  از  مدتـی  در 

یـح کرده انـد  عـالوه بـر ایـن، اسـتاد احمـد گلچیـن معانـی نیـز تصر
در  مذکـور  اصفهانـی«  »عنایـت  و  معمـوری«  »عبدالوهـاب  کـه: 
ز روشـن )ص 441و  نگارسـتان سـخن )ص 60-68( و تذکـرۀ رو

481( همین شاعر است.

شـده،  یـح  تصر عرفات  العاشـقین  در  کـه  چنـان  عبدالوهـاب     
اصفهانی االصـل اسـت و چنـان کـه از متن شـرح برمی آیـد مّدتی از 
رده اسـت. در گلشـن  یـش را در شـیراز و فـارس بـه سـر آو عمـر خو
بالغـت نامـه ای از معمـوری بـه شـاه ابوالولـی قاضـی عسـکر شـاه 
طهماسـب )930-984ق( درج شـده و بـه نظـر می رسـد کـه وی 
مّدتـی در دسـتگاه شـاه طهماسـب سـمت دیوانـی داشـته اسـت 
کـه بـه مناسـبت شکسـت عثمانـی،  و همچنیـن از فتحنامـه ای 
)829-1003ق(-پادشـاه  ثالـث  مـراد  سـلطان  سـپاه  فرمانـدۀ 
کم الر نوشـته، برمی آید که معموری  عثمانـی- بـه ابراهیم خان، حا
یخ شکست عثمانی( در ایران به سر می برده و  تا سال 994ق )تار

یخ به هندوستان رفته است.  یا پس از این تار گو

یـرا تقی اوحـدی در عرفات     بـدون تردیـد معمـوری، شـیعه بـوده، ز
اسـت.  شـمرده  اصفهـان  معمـوری  سـادات  از  را  وی  صراحتـًا 
ّیـد شـیعه بـودن  یـان، مؤ همچنیـن نزدیکـی وی بـه دسـتگاه صفو
او اسـت. بـه عـالوۀ شـواهد، بیتـی در البـه الی شـرح دیـوان خاقانـی 

وجود دارد که تعّصب وی را به مذهب شیعه نشان می دهد.

بـا توّجـه بـه سـخن تقی اوحدی و اشـعاری کـه از وی روایت کرده، 
آنچـه در شـرح های خاقانـی،  کـه  باقـی نمی مانـد  تردیـدی  یبـًا  تقر
آمـده  گلشـن بالغـت و نوشـته های معاصریـن در خصـوص وی 
اعتباری ندارد، مگر آنکه احتمال ضعیف دهیم که معموری در 

یش »غنایی« تخلص می کرده است. مدتی از عمر خو
کـه:  کرده انـد  یـح  تصر نیـز  معانـی  گلچیـن  اسـتاد  ایـن،  بـر  عـالوه 
»عبدالوهـاب معمـوری و عنایـت اصفهانی مذکور در نگارسـتان 
ز روشن )ص 441 / 481( همین  سخن )ص 60-68( و تذکرۀ رو

شاعر است«.

یح شده  عبدالوهاب حسینی چنانکه در عرفات  العاشقین تصر
اصفهانی االصـل اسـت و چنانکـه از متـن شـرح برمی آیـد مدتـی از 

رده است.                  ، و فارس به سر آو یش را در شیراز عمر خو
قاضـی  ابوالولـی  شـاه  بـه  معمـوری  از  نامـه ای  بالغـت  گلشـن  در 
نظـر  بـه  و  شـده  درج  )930-984ق(  طهماسـب  شـاه  عسـکر 
می رسـد مّدتی در دسـتگاه شـاه طهماسب سـمت دیوانی داشته 
شکسـت  مناسـبت  بـه  کـه  فتحنامـه ای  از  همچنیـن  و  اسـت 
عثمـان، فرمانـدۀ سـپاه سـلطان مـراد ثالث )829-1003(-پادشـاه 
کم الر نوشـته برمی آید که معموری تا  عثمانی- به ابراهیم خان حا
یا  یخ شکست عثمان( در ایران به سر می برده و گو سال 994 )تار

یخ به هندوستان رفته است. پس از این تار

یـرا تقی اوحـدی در عرفات     بـدون تردیـد معمـوری، شـیعه بـوده، ز
اسـت.  شـمرده  اصفهـان  معمـوری  سـادات  از  را  وی  صراحتـًا 
ّیـد شـیعه بـودن  یـان، مؤ همچنیـن نزدیکـی وی بـه دسـتگاه صفو
وی است. به عالوۀ شواهد بیّنی در البه الی »شرح دیوان خاقانی« 

وجود دارد که تعّصب وی را به مذهب شیعه نشان می دهد.

.ک:  می بینیـم کـه حتـی ایـن رونویسـی نیز از اغاط شـگفت بـر کنار نمانده و از آن بدخوانـی »عثمان« )ر
ص 7-10( به »عثمانی« و تصحیف شگفت »بّینی« به »بیتی« به یادگار مانده است!

ی است. مصحح در این  10. استشهادات و بهره گیری از عبارات عربی یکی از اختصاصات نثر معمور
مـوارد بایـد ضمـن ثبـت صـورت اصیـل، بـه تحقیـق در بـاب آن ها نیـز می پرداخت کـه متأسـفانه این مهم 
ی از ایـن مـوارد نادرسـت اسـت، مثـًا »أبقاه« بـه صـورت »ابقاره«  انجـام نشـده اسـت. حتـی ضبـط بسـیار
ثبـت می شـود، یـا »حفظـه اهّٰلل تعالـی« بـه صورت: »حفظـه اهّٰلل و تعالی«، یا جملۀ عربی »منسـجمًا إلنجاح 
.ک: ص 3(. در بخش دوم مقاله  مطلبه« را چنین ضبط می کند: »منسـجمًا إلنجاح االنجاح مطلبه« )ر
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به مواردی دیگری از این دست اشاره می شود.

ب. تصحیح نمونه وار برخی عبارات

1. ص 3: »و آنچه از صبابۀ طبیعت و مسابۀ فطنت ترّشح می گردد، به هوای حوادث جذب می یافت 
و به جویبار ضبط و انضباط نمی رسید«.

در نسخه بدل آمده است که: »د: صبابۀ«، اما در این نسخه »ضبابه« ثبت شده، چنانکه در نسخۀ س نیز 
آمده است. ضبابة / ضباب را به معنی ِمه و ابر تنک دانسته اند: میغ نزم و آن بخاری باشد که در زمستان 
.ک: همان:  در هوا پیدا گردد؛ ابرها که متصل به زمین شود و آن را بپوشاند )دهخدا، 1374: ذیل ضباب؛ ر

.ک: همان: ذیل نژم؛ همان: ذیل نزم(. ذیل ضباب(. نژم یا نزم را برابر این واژۀ عربی گفته اند )ر

2. ص 3: »و بسیاری از مکتوبات مرغوبه مانند آبروی ارباب توّقع و اصحاب طمع به باد تفرقه تلف 
می شد«.

ی« ثبت شـده که ارجحّیت  ی« براسـاس نسـخۀ دانشـگاه اسـت. در نسـخۀ دیوان هند »آرزو ضبط »آبرو
دارد و بافـت تصویـری کام نیـز آن را تأییـد می کنـد. متأسـفانه این اختاف در نسـخه بدل ها ثبت نشـده 

است.

3. ص 6: »به آن مشّید قواعد عدل و احسان درجۀ اعلی و مرتبۀ قصوی دارد« )ص 6(.
در نسخۀ دیوان هند )س(، »مرتبۀ اقصی« آمده که ضبط اصیل است و با »درجۀ اعلی« در تناسب تام. 
متأسـفانه مصحح این ضبط را »مرتبۀ افضی« خوانده و آن را به نسـخۀ دانشـگاه نسـبت داده اسـت. در 
موضع دیگری می خوانیم: »بنا بر آنکه بعد از استسـعاد وصول آن مطلب اعلی و مقصد اقصی سـکن و 

اعتکاف از لوازم خصال سالکان صافی اعتقاد است...« )ص 82(.

زار مجاهــداِن "و جاهــدوا فــی اهلل حــّق جهــاده" فــرار بر قرار اختیــار کردند و  4. ص 8و9: »از معرکــۀ کار
امرای نامداراِن قوم غّدار را تعاقب نموده، بســیاری را از طعن ســنان آبدار و زخم ســهام روح شــکار به 

ک انداخته«. ک هال خا
، آن قوم غّدار را تعاقب  در این موضع بدخوانی صورت گرفته و ضبط اصیل چنین است: »امرای نامدار

نموده«.

5. ص 14: »نغمــۀ طیــور خراباتیان دیر مغان، طرب افزای خواطر پیر و جوان اســت و نالۀ ســحرخیزان 
خوانق انس و جان، منافر طبع و مکروه سمع اشراف و اعیان«.

ی آیینی  اسـت و  ، سـاز « آمـده کـه ارجحّیـت دارد. چنانکه می دانیم طنبور در نسـخۀ دیـوان هنـد »طنبـور
اختصاص آن به برخی فرق صوفیه و اهل دل روشن.



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
فاجعۀ تصحیح  نقد و بررسی کتاب گلشن بالغت  193

6. ص 14و15: »نغمۀ طیور خراباتیان دیر مغان، طرب افزای خواطر پیر و جوان است و نالۀ سحرخیزان 
گر  خوانق انس و جان، منافر طبع و مکروه ســمع اشــراف و اعیان... با وجود اســتطاعت این ســبقت، ا
بــه دســتور احــوال ایــن بی ســرانجام از اوضاع ایــام و قاطبۀ انام، مختــل و مفتور باشــد، از نتایج اعمال 

عالمیان است نه از اقتضای طبیعی حکمت مبالغۀ یزدان«.
در هر دو نسـخه »اشـاعت این سـنت« آمده که ضبط اصیل اسـت. گویا مصحح دچار بدخوانی شـده 
است. و اما »مبالغه« قاعدتًا باید »بالغه« باشد، چنانکه در قرآن کریم نیز آمده است: »ِحْکَمٌة َباِلَغٌة َفَما 
گر به موجِب و إذا َمِرضُت فهو یشفین ناتواِن  « )القمر 54: 5(. در موضع دیگری گفته است: »ا ُر

ُ
ذ ُتْغِن الّنُ

بسـترِ حرمان را به دولِت مواصلت شـربِت شـفای بخشـد و توتیای در دیدۀ انتظارکشـیده کشـند، از غین 
: »نسـخۀ حکمـت بالغـۀ اهّٰلل، مبین رموز  حکمـت بالغـۀ ایشـان عجیـب و بعیـد نخواهـد بـود« )ص 49(. و
: »توقع که حکمت بالغۀ الهی مقتضی شفای این علیل گردد« )ص 138(.  لی مع اهّٰلل« )ص 77(. و نیز
همچنیـن: »خواسـت کـه بـه حکمـت بالغـه و قـدرت کاملـه، جوهـر روح را بـه شـکلی در آینۀ شـهود جلوه 

دهد« )ص 139(.

یبی به مفتاح مراســم افضال و اکــرام و مراتب  7. ص 17: »تــا فّتــاح فتوحــات غیبــی و فّیاض فیوضــات الر
مــکارم الطــاف و انعــام، ابواب نصرت و فیروزی و آثار موهبت و پيروزی به روی ارباب ملک و ملل و دیدۀ 

اصحاب دین و دول مفتوح و مکشوف سازد«.
پایۀ نسـخۀ س اسـت. در نسـخۀ دانشـگاه »مرآت« آمده که ضبط مرّجح اسـت. یکی  صورت »مراتب« بر
ی که چشم بر آن افتد )دهخدا، 1374: ذیل مرآة(. و اما  از معانی مرآت، دیدار و منظر است، آنجا از رو
ی« ثبت شـده که بدخوانی و تحریف آن  ی / به روز ی« باید گفت در هر دو نسـخه »بهروز در باب »پیروز

ی هیچ وجهی ندارد. به پیروز

" وقتی تبّسم پذیرد و غنچۀ اقبال "و َینُصَرَک 
ً
 ُمبینا

ً
َک فتحا

َ
َتحنا ل

َ
8. ص 18: »که نسیم افضال "إّنا ف

" البد زمانی تبسم پذیرد«.
ً
یزا  عز

ً
اهلل نصرا

ی تنسـیم را در  در هـر دو نسـخۀ س و د »تنسـیم« و »تبسـیم« آمـده کـه ضبط هـای مرحـج اسـت. معمـور
ا الَحَزَن" از مهّب  ذَهَب َعّنَ

َ
مواضع دیگری نیز به کار برده اسـت: »و نسـیم عنبرشـمیم "الحمُد هّٰلِل الذی أ

: »تـا آنکـه یـک دو سـال قبـل از ایـن از تنسـیم نسـیم فایحـۀ آن دیـار  ـم تنسـیم پذیرفـت« )ص 38(. و
ّ
تکل

استشمام این رایحه نمود...« )ص 72(.

کنــاف قلعــۀ مذکوره، نوامیر جنگ و جدال و شــواعل حــرب و قتال به کرۀ  9. ص 20: »و از اطــراف و ا
اثیر رسیده«.

« آمده که هر دو یک واژه اسـت و  « و در نسـخۀ د به صورت »نوائر « در نسـخۀ س به صورت »نوایر »نوامیر
، نوایر و نائرة(. متأسفانه  .ک: دهخدا، 1373: ذیل نوائر جمع نائرة )نایره( به معنی آتش و شعله و شرر )ر
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در این موضع نیز اختاف نسخ ثبت نشده است.

10. ص 20:
کینه کــــــــوش کیســــــــر  شــــــــد  آمــــــــد  یکــــــــی ســــــــقف آمــــــــد هــــــــوا چوب پوشز 

« اسـت: نوعـی از پیـکان تیـر باشـد و آن را زره بـر نیـز گوینـد )همـان: ذیـل  « بدخوانـی »گیبـر ضبـط »کیسـر
(. در لغت نامه همین بیت به عنوان شده آمده و از هاتفی دانسته شده است )همان جا(. گیبر

، قلندر داران گرفتار بود، هدایت نمود«. 11. ص 21: »به جانب سوراخی که کفتاروار
ک شده است. ضبط صحیح »قلندر در آن« است و از قضا در نسخۀ دانشگاه الف زائد پا

12. ص 25: »اّما بعد، بر ضمیر انوار عکس نمای اوراق دفاتر قضا و قدر است«.
ی برای ضمیر است. « آمده که ضبط درست و صفت مشهور در هر دو نسخه »انور

13. ص 27:
ال و  الّســــــــباع  وادی  َعلــــــــی  وادیًاَمــــــــَررُت  ــــــــُم 

َ
َیظل ِحیــــــــَن  الســــــــّباع  کــــــــواِدی 

تَایّســــــــرًا َاتــــــــوه  رکــــــــب  بــــــــه   
َاَقــــــــلَّ َاری 

َ
یًا ســــــــار اهلل  وقــــــــی  مــــــــا   

ّ
إال أخــــــــوَف  و 

ی داده است: در ثبت این ابیات لغزشی رو

َری
َ
أ ال  َو  الّســــــــَباِع  َواِدي  ــــــــی 

َ
َعل َواِدًیاَمــــــــَرْرُت  ُیْظلــــــــُم  ِحیــــــــَن  ــــــــَباِع  الّسِ َکــــــــَواِدي 

ــــــــًة َتِاّیَ تــــــــوُه 
َ
أ َرْکــــــــٌب  بــــــــِه   

َقــــــــلَّ
َ
ًیاأ َســــــــاِر اهلُل  َوَقــــــــی  َمــــــــا   

َّ
ِإال ْخــــــــَوَف 

َ
أ َو 

32و33( و برخـی از سـّفاح بـن ُبکیـر  ج2:  ایـن دو بیـت را برخـی از سـحیم بـن وثیـل )سـیبویه، 1408، 
دانسته اند )الحموی، بی تا: ذیل وادی السباع(.

14. ص 27:
یا، چه به دشــــــــتآنچه بگذشــــــــت از ســــــــر من برگذشــــــــت چه به کــــــــوه و چه به در

مصراع نخسـت در نسـخۀ دیوان هند چنین اسـت: »بگذشـت از سـر من آنچه گذشـت«، این ضبط در 
حاشیۀ نسخۀ دانشگاه به عنوان نسخه بدل و صورت مرّجح ذکر شده است.

15. ص 30: »و هر ذّره را در هوای قرب و اختصاص از فیض اشراقات تربیت خاّص مرتقی و مسعود 
ساخته«.
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در نسـخۀ دیـوان هنـد و حاشـیۀ نسـخۀ دانشـگاه »متصاعـد« آمده کـه ارجحّیت دارد و بـا »مرتقی« نیز در 
تناسب است.

16. ص 30: »حیران اســت که چرا این مخلص قدیم را در منهل شــیراز کیامثال پا در گل و چنارکردار 
دست بر دل باید بود«.

ضبط اصیل در اینجا »گیامثال« است، »گیا« صورتی از واژۀ مشهور گیاه است.

17. ص 30: »چه خداوند واقف اســت که هرگز از مضمون حکایات ارباب غرض اطالعی نداشــته و 
نقوش آن مّدعا را بر صفحۀ دواعی و آرا نه نگاشته«.

در نسـخۀ دانشـگاه »حکایـات مموهـۀ اربـاب غـرض« آمـده و در نسـخۀ دیـوان هنـد »حکایـات موهمـۀ 
ارباب غرض«. ضبط موهمه در حاشیۀ نسخۀ دانشگاه نیز مذکور است. مموهه با معنی آنچه ظاهرش 
بـا باطـن مخالفـت دارد )دهخـدا، 1373: ذیـل مموهـة( ضبطـی معتبـر و موثـق اسـت و ظاهـرًا بـه موهمـه 
ساده شده است. این واژه در موضع دیگری نیز به کار رفته است: »و از حکایات مزوّره و روایات ممّوهه 

و مواعید دروغ و مواثیق بی فروغ...« )ص 73(.

18. ص 33: »اگرچــه قطــرۀ بی مقــدار را آن قدر قدرت نیســت که در محاذی به خــرد خار از کمّیت و 
کیفّیت احوال خود گوهری در معرض عرض درآورد...«.

« خوانده است!5 « را »به خرد خار مصحح تعبیر مشهور »بحر ذّخار

19. ص 34: »بعد از دو سال خسارت و پریشانی و ترّدد و سرگردانی و یساق آذربایجان و قطع مسافت 
ارض روم و ازبکان چین ...«.

در نسـخ »ارزنـگان« آمـده کـه ضبـط اصیل اسـت. ارزنـگان یا ارزنجان یکـی از نواحی ارمینیه بوده اسـت: 
، زیبا، پردرآمد از ارمنسـتان، در میان مرز روم و خاط، نزدیك ارزن  مردمش ارزنگان گویند. شـهری نیکو
کـه ثروتمنـد هسـتند )الحمـوی، 1380: ذیـل  روم اسـت. بیشـتر مردمـش ارمنـی و اندکـی هـم مسـلمانند 

ینی، 1373: 308(. .ک: قزو ارزنجان؛ ر

20. ص 38:»اما بعد قافله ساالر حدیث شوق و غرام و حکایت گزار مطالب تعطش و هوام ...«.
در نسخۀ دیوان هند »اوام« آمده که در حاشیۀ نسخۀ دانشگاه نیز به عنوان نسخه بدل ذکر شده است. 
در موضـع دیگـری گفتـه اسـت: »چـون بسـط رسـایل شـوق و غـرام و شـرح مسـائل تعطـش و اوام ...« )ص 
48(. و »اما بعد سـخن سـخن آرای حدیث شـوق و غرام و نغمه سـرای سـرود تعطش و اوام« )ص 71(. و 
: »چـون شـرح مقاصـد شـوق و غـرام و بسـط مراصـد تعطش و اوام بـرون از حّیز تحریر اقـام بل احاطۀ  نیـز

اوهام است )ص 82(، که »آوام« ثبت شده است.
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21. ص 39: »چون در این باب تشبیه برندۀ اولیا و صفوت اصفا، حسن المجتبی علیه و آبائه التحیة 
و الثناء جسته اند این معنی را باعث فرح و سرور می باید دانست«.

»تشبیه به زبدة« به صورت »تشبیه برندۀ« خوانده شده است!

22. ص 39: »چــون توّجــه ایشــان بدین صوب مســتلزم آن بود که به جهت اســترضای خاطر ذاکی و 
 از ثوب حّج واجب محظوظ و بهره مند گردند«.

ً
 فآنا

ً
استجالی ضمایر صافی آنا

ی نویسـنده ضبط  « آمده که براسـاس قرینه سـاز در نسـخۀ دیوان هند و حاشـیۀ نسـخۀ دانشـگاه »خواطر
مرّجح است.

یــن حــال و کافۀ آمــال آن صاحب مجد و  23. ص 40: »توفیقــات دو جهانــی و ســعادات جاودانــی قر
کمال باد«.

در هـر دو نسـخه »کافـل« آمـده کـه ضبـط اصیـل اسـت. ایـن واژه بـه معنـی ضامـن و پذیرندۀ تعهد اسـت 
)معین، 1385: ذیل کافل؛ دهخدا، 1373: ذیل کافل(.

24. ص 42: »و میانۀ کیفّیات حیات و ممات که مباین بالنوع اند مساوات، محقق نگردد چه، قضیۀ 
.»... 

ً
 و صفاتا

ً
مرگ وجدانی به یکدیگر داللت مطابقی است ذاتا

ی این نامه را به برادر  در نسخ »مرگ و جدایی را« آمده که مصحح »مرگ وجدانی« خوانده است! معمور
خود )خلیل اهّٰلل( که در هند بوده نوشته است.

25. ص 44: »رقمی که از قلم معجزتبّسم کتاب فصاحت انتساب ظاهر گشته ...«.
در نسـخ »معجزشـیم« آمـده کـه ضبـط مرّجـح اسـت. همچنیـن »کتـاب« بایـد »ُکّتـاب« باشـد کـه جمـع 
گر ُکّتاب کرامت انتسـاب را امر فرمایند که در این گرمای  کاتب اسـت، در موضع دیگری گفته اسـت: »ا
رشـک افزای دوزخ بـرات محّبـان بـر یـخ نویسـند از فیض بخشـب خضرالتفـات آن مسـیح صفات بعیـد 

نخواهد بود« )ص 89(.

26. ص 44و45: »به ســرمنزل مقصود این محّب صادق االخالص موصول گشــت و باعث اعتضاد و 
یَب  ی شــد فی الواقع خطایی بود در کمال حســن ادا و کتابی پرکنایۀ اّن ذلَک الکتاب الر

ّ
اســتظهار کل

فیه«.
ضبـط درسـت »خطابـی« اسـت، قیـاس کنیـم بـا: »یعنـی کتـاب مشـکین نقاب و خطـاب وحی انتسـاب 
حضرت سیادت و نقابت پناه...« )ص 47(. مصحح را دو نقطه ای که در زیر یای پایانی نهاده می شود، 

به لغزش واداشته است.



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
فاجعۀ تصحیح  نقد و بررسی کتاب گلشن بالغت  197

27. ص 47: »وجه للسیادت و التفات و االفاضت و االفادت و الدین امیر محب اهلل ...«.
در هر دو نسخه »النقابت« که ضبط اصیل است. در مواضع دیگری نیز سیادت و نقابت را با هم آورده 

.ک: ص 48و 53و 85و 102و 115و 130و 169و 176و180(. است )ر

ک فاروق التفاوت آن حضرت مرتفع است ...«. 28. ص 51: »چون ضرر زهر حوادث دوران به تریا
مصحـح در ایـن موضـع هـم متـن را تحریـف کـرده و هـم بدخوانـده اسـت، زیـرا ترکیـب در هـر دو نسـخه 

چنین است: »تریاق فاروِق التفات« )اضافۀ تشبیهی(.

 و عقالً می گردد...«.
ً
29. ص 52: »همچنان که عدم مؤونت مانع توّجه طالبان طواف بیت اهلل شرعا

ی به تغییر آن نیست، مؤنة به معنی قوت و هزینه و توانایی است  در هر دو نسخه »مؤنت« آمده که نیاز
.ک: دهخـدا، 1373: ذیـل مؤنـة(. مصحـح ایـن اختـاف در نسـخه بدل ذکـر نکرده اسـت. ایـن واژه در  )ر
موضع دیگری نیز آمده که مصحح باز آن را به مؤونت تغییر داده است: »و فقیر را در تمشیت امر مزبور 

مقصدی به غیر آن نبود که بعد از کسب اندک مؤونتی...« )ص 87(. 

ی گرداند«.
ّ
30. ص 55: »و مزایای قلوب مصیبت زدگان این واقعه را به صیقل اجر جزیل متجل

ضبط اصیل چنانکه در هر دو نسخه آمده، »مرایا« است که به »مزایا«! تصحیف شده است. مرایا جمع 
مرآة به معنای آینه است.

31. ص 61و62: »تــا در ایــن هنــگام کــه از مــردم خــّدام در خوابــی ننگ کلیک نســبت به مــردم قافلۀ 
هنردوست بر وی به ظهور رسید«.

در نسـخۀ دانشـگاه »حوالـی تنـگ کلیـک« آمـده کـه در حـّد جسـتجوهای نگارنـده ماهّیت آن مشـخص 
نشـد و اینکـه تلفـظ دقیـق »کلیـک« بـه کاف اسـت یـا گاف. در نسـخۀ دیـوان هنـد »کلیلـک« ثبـت شـده 
ی« بدخوانـی شـگفتی از »یزد دسـت بردی« اسـت.6 توضیحًا بایـد افزود که  اسـت. و امـا »هنردوسـت بـر و

کم ابرقوه در باب سفارش اهل قافله نوشته شده است. این نامه به نّواب یوسف خان حا

32. ص 66: »و ســواد خاطــر اصحــاب عقوق پیوســته به نیروی بازوی حمّیت آن کســری آینۀ ظلم و 
اعتساف خراب و ویران شود«.

« آمده که ضبط اصیل است. در هر دو نسخه »کاسر

بوده«. 33. ص 66: »در مضمار قرب و اقران پادشاه کیوان مکان از اسالف و اقران قصب السبق ر
در نسـخۀ دیـوان هنـد »قرابـت« و »اقتـران« آمـده که ارجحّیت دارد. »اقتران« در نسـخۀ دانشـگاه نیز ثبت 
شـده که مصحح آن را اقران خوانده اسـت. توّجه شـود که اقتران )از اصطاحات نجومی( با »کیوان« نیز 
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در تناسب است.

.»... 34. ص 67: »و در نهاد اهالی این کشور شیوۀ "الناُس بزماِنهم أشَبُه منهم ِبآیاتهم" مرکوز و مضمر
»الناُس بزماِنهم أشَبُه منهم ِبآیاتهم« را چنین معنی کرده اند: »مردم به زمان های شان مشابه ترند از ایشان 
بـه نشانه های شـان«! حـال آنکـه » ِبآیاتهـم« بدخوانـی »ِبآبائهـم« اسـت. حتـی در نسـخۀ دانشـگاه ضبـط و 
 ) ترجمۀ صحیح این عبارت آمده است )ب 156(. این جملۀ مشهور در شمار کلمات )جمات قصار
ع( آمده اسـت: »َالّناُس ِبَزماِنِهْم َاْشـَبُه ِمْنُهْم ِبآباِئِهْم«: مردمان به زمان خویش ماننده ترند  حضرت علی)

.ک: وطواط، 1365: 67(. از ایشان به پدران خویش )ر

لسَنتِهم ما لیس فی قلوبِهم" 
َ
، به ارقام، "یقولوَن ّبأ کنان این بوم و بر 35. ص 67: »و صحیفۀ افعال سا

معنون«.
در حاشـیۀ نسـخۀ دانشـگاه، »افعال« به »اقوال« تصحیح شـده که ارجحّیت دارد و با شـاهد قرآنی بعد از 
آن متناسـب تر اسـت. همچنیـن بایـد ایـن عبـارت به »ارقام« اضافه شـود، یعنی باید به جای کاما، کسـرۀ 

اضافه به ارقام داد.

ّزاق بی مّنت و وّهاب بی صعنت، نعمت وصال خجسته فال و شربت مقال شکرامثال،  36. ص 71: »ر
ق 

ّ
برادر اعّز ارجمند نیکوخصال قّرة العین اصحاب دانش و کمال، الشمول به عواطف، الملک الخال

امیر عبدالرزاق را نصیب مشتهیان مائدۀ اشتیاق و تشنه لبان بادیۀ فراق گرداند«.
در ایـن موضـع چندیـن کاسـتی دیـده می شـود؛ اول اینکـه »بی صنعـت« بدخوانـی »بی ضنت« اسـت که 
در نسـخۀ دانشـگاه آمده اسـت. »ضّنت« را به معنای بخل، بخل شـدید گفته اند )دهخدا، 1373: ذیل 
ضّنـت(. در مـوارد دیگـر نیم فاصله هـا و کاماهـا بـه نادرسـت بـه کار رفتـه و صـورت درسـت متـن چنیـن 
اسـت: »رّزاق بی مّنـت و وّهـاب بی ضنـت، نعمـت وصـاِل خجسـته فال و شـربت مقـاِل شـکرامثاِل بـرادر 
ق، امیر 

ّ
اعـّز ارجمنـد نیکوخصـال، قّرة العیـن اصحـاب دانش و کمال، الشـمول به عواطِف الملـک  الخا

عبدالـرزاق را نصیـب مشـتهیان مائـدۀ اشـتیاق و تشـنه لبان بادیـۀ فـراق گردانـد«. ایـن تحریـف در موضع 
دیگری نیز دیده می شود: »مظهر خیرات بی مّنت و مظهر میراث بی مّنت همگنان را در اظهار نیکویی 
و حسـن نّیـت و تهذیـب اخـاق و صفـای طّویـت، توفیـق شـامل رفیـق گردانـاد« )ص 174(، کـه در نسـخ 

»میراث بی ضّنت« ثبت شده است.

37. ص 71: »و هادی ســفر توفیق و قائد ســواد الطریق رفیق شــفیق گشــته، ســالکان به وادی طلب و 
راه نوردان نواحی تعب را به سرمنزل اتصال رساند«.

»به وادی« بدخوانی »بودای« )جمع بادیه( است!
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38. ص 72: »تا آنکه یک دو ســال قبل از این، از تنســیم نســیم فایحۀ آن دیار استشــمام این رایحه 
نمود که آفتاب عنایت پادشــاه مالیک ســپاه، مورد مصدوقه، الســلطان العادل ظّل اهلل، مرّبی گلســتان 
اقتدار و بوســتان اعتبار آل اخوت پناه گشــته، همین مآثر مرحمت بیضا، خاصیت نهال امانی و آمال 

و دولت و اقبالش را برومند و سربلند ساخته است«.
متأسـفانه اغاط متعددی در این چند موضع به این عبارات راه یافته اسـت؛ اول آنکه خوانش درسـت 
»مورد مصدوقۀ "السـطان العادل ظل اهّٰلل"« اسـت، زیرا عبارت اخیر در شـمار احادیث نبوی)ص( اسـت 
کـه در نسـخ نیـز  و در موضـع دیگـری نیـز آمـده اسـت )ص 79(. دوم اینکـه »آل« بدخوانـی »آن« اسـت 
آمده اسـت. سـوم آنکه »همین« تحریف و بدخوانی »به یمن« اسـت، سرهم نویسـی این دو لفظ در نسـخ 
و بی دقتـی مصحـح سـبب لغـزش شـده اسـت و عبـارت را بایـد چنیـن خوانـد: »بـه یمـن مآثـر مرحمـت 
بیضاخاصّیـت...«، یکـی از معانـی بیضـاء، آفتـاب اسـت: »آفتـاب عالم تـاب ازل و بیضـاء جهـان آرای 
: »انوار آفتاب صدق و صفا و آثار بیضای محّبت و وال که از افق سربلندی  سمای لم یزل...« )ص 114(، و
: »المرتقی الی معارج توفیق اهّٰلل، بیضاء للسـماء  و طـارم فیروزمنـدی تابیـدن گرفتـه بـود« )ص 186(. و نیز
السـلطنة و الخافـة« )ص 188(. سـرانجام آنکـه واژۀ »دوحـه« در ادامـۀ متـن افتـاده اسـت: »نهـال امانی و 
آمال و دوحۀ دولت و اقبالش را برومند و سربلند ساخته است«. دوحه را در تناسب با نهال در مواضع 
دیگری نیز به کار برده اسـت: »نهال وجودشـان با دوحۀ حیات مخلص از یک سـرزمین نشـو و نما یافته 

.ک: ص 104(. بود« )ص 78؛ ر

39. ص 72: »لهذا شعلۀ فراق دانش اشتیاق در کانون سینۀ مشتاق افروخته شده ...«.
دهشت انگیز است که باید گفت »دانش« بدخوانی و بدفهمی »و آتش« است!

قــات فایض النکبات ایشــان صورت شیطان ســیرت افعی،  40. ص 73: »در اثنــای ایــن نّیــت بــه مال
خاصّیت اسما ظاهر عفریت مظاهر قائد، طریق مخالفت رحمان...«.

گزیـر از تصحیـح تمامـی سـخن هسـتیم: »در اثنـای این  در ایـن موضـع نیـز اغاطـی راه یافتـه اسـت کـه نا
 ، نّیت به ماقات فایض النکبات انسان صورت شیطان سیرت افعی خاصّیت اسماظاهر عفریت مظاهر

قائِد طریق مخالفت رحمان...«.

اب، خّناس موجدالوسواس...«.
ّ

مۀ کذ
ّ
41. ص 73: »محی آثار مسل

اب مشهور چنانکه می دانیم و در نسخ نیز آمده »مسیلمه« است. در آثار الباقیه آمده است: 
ّ

نام این کذ
سـپس در یمامـه مـردی پیـدا شـد کـه مسـیلمه نـام داشـت و ایـن نامـه را بـه پیغمبـر نوشـت: الـی محمـد 
رسـول اهّٰلل سـام اهّٰلل علیک، اما بعد فانی اشـرکت فی االمر معک و ان لنا نصف االرض و لقریش نصف 
االرض و لکن قریش قوم یعتدون: یعنی این نامه به محمد رسـول اهّٰلل نگاشـته شـده که سـام خداوند بر 
، ولی  تو باد و من در حکومت و فرمانروایی با تو شریک شدم و نصفی از زمین از من و نیم دیگر آن از تو
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می دانم که قریش به این قسـمت رضایت نمی دهند و قومی متعّدی هسـتند. و این نامه را به توسـط دو 
رسـول نزد پیغمبر فرسـتاد. پیغمبر به آن دو گفت شـما چه می گویید؟ گفتند: آنچه که مسـیلمه گفته ما 
گر رسـول را نمی کشـتند، گردن شـما را می زدم. سـپس این نامه را در پاسـخ  نیز می گوییم. پیغمبر فرمود ا
اب سـام علـی مـن اتبـع الهدی امـا بعد فـان االرض اهّٰلل 

ّ
نوشـت: مـن محمـد رسـول اهّٰلل الـی مسـیلمة الکـذ

یورثهـا مـن یشـاء مـن عبـاده و العاقبـة للمتقیـن. و می گوینـد کـه چـون تخـم  مـرغ در سـرکه گذاشته شـده را 
در شیشـه داخـل می کـرد و در جـای بال هـای کنده  شـدۀ مرغ هـا بال هـای مناسـبی می گذاشـت و دیگـر 
تمویهـات انجـام مـی داد، اهـل یمامـه بـه دور او گردآمدنـد و بنوحنیفـه بـدو ایمـان آوردنـد تـا آنکـه خالـد 
.ک:  بـن ولیـد در سـالی کـه ابوبکـر صدیـق بـه خافـت نشسـت او را کشـت  )بیرونـی، 1363: 316و317؛ ر
گفته انـد: »کـذب مـن مسـیلمة  کـذب مسـیلمة مشـهور بـوده و در امثـال  ابوالمعالـی، 1376: 67و68(. 
کـذب مـن مسـیلمة« )االصفهانـی، 1409: 31؛ العسـکری،  : »أ اب« )الخوارزمـی،  1424: 270(. و نیـز

ّ
الکـذ

1988: ج2:  137(.7

42. ص 73: »مورد مصدوقۀ "الذی َیوسِوُس فی ُصدوِر الّناس" ساالر سپاه ملهم اصل«.
»ملهـم اصـل« تحریـف و بدخوانـی شـگفتی از تعبیـر قرآنـی مشـهور »بلهـم ]بـل هـم[ اضـل« اسـت: »سـاالر 

سپاِه "بل هم اضل"«. 

43. ص 73: »صدرنشین بارگاه درک االسفل بختک بقا، خسیس الطبع ذمیم االدا«.
تحریف »بختک لقا« است، بختک به لقا و چهرۀ زشت مشهور است.

کنــون بــا هــزار گونــه تفّکر و تأّمل، محمــل آرای بیدای اضطراب و حدی ســرای فضای  44. ص 73: »ا
اضطرار است«.

ایـن ضبـط براسـاس نسـخۀ دیـوان هنـد اسـت. در نسـخۀ دانشـگاه »فیفـای« ضبط شـده کـه قطعًا ضبط 
گـزارش کرده انـد  اصیـل اسـت و قرایـن متنـی نیـز آن را تأییـد می کننـد. »فیفـاء« را بیابـان فـراخ و بـی آب 

)دهخدا، 1373: ذیل فیفاء(.

45. ص 74: »تــا درســتی کــه حاصــل وجــود نا بــودش از تخم حــرام و زمین مغضوب نشــو نمــا یافته 
باشد«.

ضبـط اصیـل ایـن بدخوانـی چنانکـه در نسـخ آمـده »نادرسـتی« اسـت، در موضـع دیگـری می خوانیـم: 
»جماعت مذکور را به گواهی طلبیده و در حین تصدیق نمودن این هنگامه، تیر به جهت آن نادرست 

گرم شد« )ص 119(.

46. ص 74: »و عالورۀ این محرومّیت، کافۀ اهل بالد و جبال را در حرم خاص از لوازم حسن خصال 
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بلکه از مستحتمات شناسد«.
در نسـخۀ دانشـگاه »محرمّیت« آمده که ضبط اصیل اسـت. سـخن از ذم فردی به نام محمدرضاسـت. 
نکتـۀ دیگـر آنکـه کامـا بعـد از این لفظ نیز نادرسـت اسـت. »مسـتحتمات« نیز باید »متحتمات« باشـد، 
.ک: دهخدا، 1373: ذیل متحتم(: »و چون خیرخواهی عامۀ  »متحتم« به معنی واجب و الزم اسـت )ر
خایـق از متحتمـات جهـات اسـام و ایمـان اسـت بدیـن قـدر اطنـاب رفـت« )ص 169(. ایـن تحریـف 
ـی کافۀ ممالک 

ّ
در موضـع دیگـری از گلشـن باغـت نیـز دیـده می شـود: »و چـون اطاع بـر امور جزئی و کل

محروسـه از معّظمـات امـور جهانبانـی و متحمّیـات رسـوم سـلطنت و کشورسـتانی اسـت...« )ص 116(. 
جالـب اینکـه مفـرد ایـن واژه در گلشـن بالغـت به کار رفته اسـت: »سـعی در طواف یثـرب و بطحا بر کاّفۀ 

انام واجب و متحّتم است« )ص 135(.

.» 47. ص 74: »او را به استحکام مبانی عهد و نشید روابط میثاق چه کار
صـورت اصلـی ایـن واژه در نسـخ »تشـئید« )تشـیید( اسـت. ایـن تصحیـف در مواضـع دیگـری نیـز دیـده 
می شـود: »و عجـوز فسون سـاز دهـر را از نویـد امیـد مطلبـی بـه جـز نشـید مبانـی تلبیـس نـه...« )ص 112( 
: »مرصـود آن و مأمـول چنـان اسـت که بنا بر نشـید روابط  کـه در هـر دو نسـخه، »تشـئید« ثبـت کرده انـد. و
قدیم و جدید همیشـه این شـیوۀ مرضّیه مسـلوک گردیده« )ص 158(. که در هر دو دسـتنویس صراحتًا 
ـت و وداد و نشـید مبانـی الفـت 

ّ
: »چـون غـرض تجدیـد قواعـد خل »تشـئید« )تشـیید( آمـده اسـت. و نیـز

یـاده اطنـاب نرفـت« )ص 192(. در نامـۀ دیگـری نیـز گفتـه اسـت: »چـون تعـّدد صحایـف  و اّتحـاد بـود ز
مؤالفت و وداد و تکّرر موّدت و اّتحاد باعث نشید مبانی مؤاخات و مثمر مراسم مصادقت و مصافات 

است ...« )ص 190(، اینجا نیز در هر دو نسخه »تشئید« دیده می شود. 

قــات آن نااهــل و پرده برانداز چهرۀ ابوجهل به زبان اختتام موجل و تســجیل  48. ص 74: »وثیقــۀ مال
انقطاع و افتراق مسّجل شده«.

در نسـخ »زمـان« آمـده کـه ضبـط اصیـل اسـت. همچنیـن بـه نظـر می رسـد قبل از »تسـجیل«، »بـه« افتاده 
باشد.

قات خجسته، رقم را در ارقام سوانح  49. ص 74: »تا زمان انکشاف پردۀ حجاب از عارض شاهد مال
ل ندهند که هرآینه باعث تفریح خاطر محزون خواهد شد«.

ّ
حاالت رخصت تعل

از  پـردۀ حجـاب  انکشـاف  زمـان  »تـا  کـه در نسـخ حفـظ شـده اسـت:  افتادگـی ای در متـن وجـود دارد 
عـارض شـاهد ماقـات، قلـم خجسـته رقم را ...«، در موضـع دیگـری نیـز می خوانیـم: »یعنی رشـحات قلم 
خجسـته رفم منشـیان باغت شـأن که از سـیاهی دوات مانند آب حیات از ظلمت سـمت جریان یافته 

...« )ص 186(.
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50. ص 76:
کهش دمیــــــــده از مــــــــزرع جاندر نّیــــــــر و ُکه نیســــــــت ز که نام و نشــــــــان بــــــــرگ  هر 

که آرند به دســــــــت کاه کشــــــــانآســــــــان تر از آنســــــــت  از  رنــــــــد  بیاو کاه  گــــــــر 

این نامه که در طلب کاه از یزد نوشـته شـده اسـت با این رباعی شـروع می شـود. در نسـخۀ دانشـگاه »در 
یزد که...« آمده که ضبط مرّجح است.

یزالوجود و نایاب است«. 51. ص 76: »خیال یک برگ کاه چون جهان اّول ماه عز
در هر دو نسخه »جمال اول ماه« آمده است. در نسخۀ دانشگاه به جای اول ماه در حاشیه »غرۀ شوال« 
را بـا حـرف نـون بـه عنـوان ضبـط نسـخه بیـان کـرده اسـت. بـا ایـن همـه دور نمی نمایـد که جمـال تحریف 

هال باشد. پیوند هال و آغاز ماه و نایابی و عزیزالوجودی آن روشن است.

گــر آن دهقــان مــزرع بــر او امتنــان تخــم امیدشــان را بــا احســان گاهــی محّقــر و بــارور  52. ص 77: »ا
گرداند...«.

« بدخوانـی »بـر و ...« اسـت کـه در هـر دو نسـخه آمـده اسـت. در موضـع دیگـری نیـز گفتـه اسـت:  »بـر او
»همیشـه عسـل چِش انگبیـِن مائـدۀ احسـان و چشمه سـار بـّر و امتنـان آن علی نسـبت ابوتراب لقب بود« 
« اسـت کـه در نسـخ ثبـت شـده  «، تحریـف »مخضـر )ص 179(. »گاهـی«، تصحیـف »کاهـی« و »محّقـر

« است که البته در نسخ نیامده است. است. ضبط دیگری که اینجا به ذهن می رسد »مثمر

یاض  53. ص 77: »شــفابخش مرضــای، دارالشــفا طلــب بــه نعیــم اشــارت رایقۀ دلگشــای غنچــۀ ر
فصاحت به نسیم عبارات فایقه«.

بایـد متـن چنیـن تصحیـح شـود: »شـفابخش مرضـای دارالشـفاء طلـب به نعیم اشـارات رایقه، دلگشـای 
یاض فصاحت به نسیم عبارات فایقه«. غنچۀ ر

54. ص 77: »علّو دایه عن القدح و الجرح«.
ضبط صحیح »ذاته« است.

55. ص 79: »آفتــاب شــوق مواصلــت اصدقا و احباب و اعّزه و اصحاب لســان جوهر ســیماب این 
مهجور بی تاب را در اضطراب آورده«.

»لسان« بدخوانی ای از »به سان« است که در نسخ سرهم نوشته شده!

56. ص 79: »مشّقت بعد مسافت و کثرت مساعدت مناسک حج به خاطر فاتر تصمیم داده«.
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در هر دو نسخه »مباعدت« آمده که ضبط اصیل است و مصحح آن را مساعدت خوانده است.

57. ص 80: »امید که مرشد توفیق در سلوک این طریق وثیق و موّید بخت در انتظام اسباب این مرام 
شفیق گردد«.

یـک افتادگـی در ایـن موضـع وجـود دارد، چنانکـه در نسـخ نیـز دیـده می شـود بعـد از »وثیـق«، واژۀ »رفیق« 
ی است. ضرور

58. ص 81: »و چه سان سورت نار اشتیاق را در معرض بیان درآورد که از حکایت پرشکایت نمادی 
قات آن جان جهان، شّمه ای مذکور گردد«. ایام حرمان، مال

»نمـادی« تصحیفـی از »تمـادی« بایـد باشـد کـه در نسـخ آمده اسـت. ایـن واژه به معنای به درازا کشـیدن 
است )معین، 1385: ذیل تمادی(.

59. ص 81: »از جســم ناتــوان، احتمــال تــاب و تــوان مفقــود و ابــواب خــواب و خور بــر روی امید این 
مرابض بستر هجران، مسدود شده«.

در هـر دو نسـخه »مریـض« آمـده کـه ضبـط اصیـل اسـت. در نسـخۀ دانشـگاه الفـی در میـان واژه بـوده که 
ک شده است )ص 178(.  پا

60. ص 85: »رقعه که به عالی حضرت اخوی شاه سلیمان معموری نوشته«.
در نسخۀ دانشگاه »خلیل اهّٰلل« ثبت شده که ضبط اصیل است. در متن نامه نیز می خوانیم: »یعنی اخ 
ابّوت منزلتم شاه خلیل اهّٰلل...« )ص 85(.8 در عنوان نامۀ دیگری آمده است: »کتابتی که به اخوی، شاه 
ی در باب معذرت ننوشتن9 تعزیت نامۀ میراصیل الدین، ولد میرمحمدطاهر حصایی  خلیل اهّٰلل معمور

ی نوشته شد« )ص 126(. : »به نّواب سیادت پناه شاه خلیل اهّٰلل معمور مرقوم شد« )ص 102(. و نیز

، نمرودوار به بادبان حوادث،  61. ص 85: »مّدت مدید است که چرخ سیتزه کار و سپهر عداوت شعار
دمدمه و هواجس در ابعاد نایرۀ آتشــکدۀ هجران و التهاب شــواعل تارها و حرمان، ســعی موفور و جّد 

غیر محصور به ظهور می رساند«.
.ک: دهخـدا، 1373: ذیل ایقاد( که در  ضبـط اصیـل در اینجـا »ایقـاد« اسـت بـه معنی آتش برافروختن )ر
نسـخۀ دانشـگاه آمده اسـت. در نسـخۀ دیوان هند »انفاد« ثبت شده که متأسفانه مصحح این اختاف 
یۀ حرمان« است که  را نیز متذکر نشده است.10 »تارها و حرمان« تحریف و بدخوانی عجیبی از »نار هاو
در هـر دو نسـخۀ گلشـن آمـده اسـت.11 همچنیـن در نسـخۀ دیـوان هنـد قبـل از واژۀ دمدمـه، »دعامـه« ذکر 
شـده که به معنی تیر کشـتی اسـت. دور نیسـت که ضبط اصلی »به بادبان حوادث و دعامۀ هواجس« 

باشد.
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62. ص 85: »و خلیل معراج محبت را که صاحب خوان وال و داعی کلبۀ رجاست...«.
با این وجود آنکه در هر دو نسخه »کلبه« آمده است، شاید بیان یک احتمال خالی از فایده نباشد و آن 

اینکه دور نیست »کلبه« تحریفی از »کعبه« باشد. پیوند خلیل و کعبه پرواضح است.

63. ص 85: »گنجور خزاین سماحت وجود«.
ضبط و خوانش درست »سماحت و جود« است.

یــور وجــود  64. ص 86: »ترجمــان حقیقــت آن اســت کــه در حینــی کــه خطــۀ بــالد والیــت دکــن از ز
َبٌة َو َرّبٌ َغفوٌر بود ...«. فایض الجود رشک سواد بیت المعمور بود َو ماَصَدَق َبلَدٌة َطّیِ

در هـر دو نسـخه »ترجمـان حقیقـت آن، آن اسـت...« آمـده که صورت مرّجح اسـت. در نسـخۀ دانشـگاه 
صورت کهن تر و مرّجح، یعنی »دکهن« ثبت شـده اسـت. این واژه از نسـخۀ دیوان هند افتاده اسـت. »َو 
ماَصـَدَق« را مصحـح بـه تمامـی عبارتـی عربـی پنداشـته اسـت، حـال آنکه »ماَصـَدق« تعبیری مرسـوم در 
زبان فارسـی اسـت و در اصل »ماصدق علیه« بود، یعنی آنچه صادق شـد بر آن، هرچیزی که بیان شـود 

.ک: دهخدا، 1373: ذیل ماصدق(. و ثابت و محقق گردد )ر

یــب بــه یکســال مرکــزوار محــاط دایــرۀ لشــکر شوشــتر  65. ص 87: »ســواد دارالّســلطنت هــرات را قر
گردانیده تعّفن هوا و مصیبت طاعون و وبا چون مستشفی را در قید حیات نگذاشت...«.

ـت« آمـده ضبـط اصیـل اسـت: معنـی وبـا آن بـود کـی جوهـر هـوا گنـده گـردد و چون 
ّ
در هـر دو نسـخه »عل

ی، 1344: 147(.  ی هـای وبایـی بسـیار گـردد )االخوینـی البخـار جوهـر هـوا گنـده گـردد موتـان آرد و بیمار
جرجانـی در ایـن بـاب می نویسـد: معنـی وبـا تغییـر هواسـت و بدگشـتن آن، چنانکـه آب انـدر آبـدان دیـر 
بماند طبیعت او بگردد یا قّوت نباتی بد با او بیامیزد یا بر زمینی بد بگذرد، متغّیر شود، هوا نیز به سبب 
ی بیامیزد و حرکت  ک ها دیر بماند، یا به سـبب بخار دخانی که با و آنکه اندر میان درختان و اندر مغا
بادهای خوش بدو نرسد و او را نجنباند، طبیعت او بگردد و عفونت پذیرد. و هر گاه که هوا متغیر شود 

.ک: جرجانی، 1385: 802(. ی و مرگ را وبا گویند )ر ی و مرگ پدید می آید، این بیمار بیمار

یخ غّرۀ محرم الحرام ســنۀ 996  66. ص 87: »و این دو کلمه بنابر اخبار آن ســّیاح بحار اســرار در تار
مرقوم قلم افتقار نموده، مضحوب سفیر شوق و طلب به خدمت مرسول داشت«.

( را  در نسخۀ دانشگاه »سّباح« آمده که ضبط اصیل است. همچنین مصحح »مصحوب« )رفیق و یار
« در نسخۀ دانشگاه چنان قرار گرفته که گویی از آن مصحوب است. مضحوب خوانده زیرا نقطۀ »بحار

جالب اینکه گویا واژۀ »مضحوب« اساسًا وجود ندارد!

67. ص 93: »چــون وحــی منــزل به ســرمنزل راه نــوردان بادیۀ فــراق و بادپیمایان بیابان منازل اشــتیاق 
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نازل گردید«.
نسخۀ دیوان هند این واژه را ندارد و به نظر می رسد صحیح باشد، زیرا قراین کام در این حالت سامان 

می یابند.

68. ص 93: »به جزای آن جواهر آبدار و دّر شاهوار زواهر دعایی که از اغصان شجرۀ اخالص دمیده 
باشد ... مبلغ و مرسول داشته«.

« ارجحّیت دارد. ایـن چنین ضبطی در موضع  ینـۀ »جواهر « ثبـت شـده کـه به قر در نسـخۀ دانشـگاه »ُدرر
دیگـری از گلشـن بالغـت نیـز دیـده می شـود: »جواهـر آبـدار و ُدّر شـاهوار که از سـحاب رحمت چکیده و 
یده در اسـعد اوقـات آویزۀ گوش دانش و  حکیـم روزگار صـد ف وار در دامـن حکمـت و کنـف رأفتش پرور

« آمده است. آیینۀ دیدۀ بینش گردید« )ص 98(. که نسخۀ دانشگاه »ُدرر

" ایــن ذّرۀ حقیر را  69. ص 94: »چــون ایــن ســقر وحشــت اثر مــورد مصدوقــۀ "الســفر قطعــۀ من الســقر
حسب التقدیر روی نمود...«.

« از احادیث نبوی اسـت که مصحح  « تصحیفی از سـفر اسـت و عبارت »السـفر قطعة من السـقر »سـقر
توّجهی به آن نداشـته اسـت. در شـرح شـهاب األخبار می خوانیم: سـفر پاره ای است از عذاب دوزخ؛ زیرا 
ی را حرمـت ندارد، مگر  کـه هـر کـه بـه سـفر شـود رنـج راه یابـد و گزاردن واجبات بر او دشـوار شـود و کس و
آن کـس کـه او را شناسـد و بیـم جـان  و مالـش بـود و غـم فرزندان و خان ومان و آرزومند دیدار دوسـتان بود 

)قضاعی، 1361: 72(.

70. ص 96: »چون اشراقات آفتاب هدایت و رشاد و لمعات انوار صالح و سداد آن نّیر آسمان علم و 
کیشان ملک، عامۀ عالمیان  عرفان و شمســۀ ایوان دانش و ایقان، ســینۀ بی کینۀ درویشان و طایفۀ وفا

را مطرح پرتو حقایق نشان ساخته...«.
در نسخۀ دیوان هند، »بلکه« و در نسخۀ دانشگاه »بلک« آمده که مصحح آن را »ملک« خوانده است!

71. ص 97: »شک نیست که خاطر فاطر از خار خار حرمان دفعۀ اولی نجات خواهد یافت«.
.ک: ص 17، 26، 34، 82، 87، 91،  دانسـته نیسـت چرا در اینجا برخاف نسـخ و دیگر شـواهد متنی )ر

« ثبت شده است. « به صورت »فاطر 94، 98، 126، 144، 197(، »فاتر

72. ص 99: »و قطــع نظــر از ایــن مقصــد و مرام ارتکاب آن مّدعا صــورت مطلوب بر صفحۀ اعتراض 
کشیدن است و عکس مراد در آئینۀ انکار دیدن«.

در نسـخۀ دیوان هند »اعراض« آمده که در حاشـیۀ دسـتنویس دانشـگاه نیز دیده می شـود که با توّجه به 
« ضبط مرّجح است. فحوای کام و قرینۀ »انکار
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73. ص 99: »گنجینــۀ ســینه را از متــاع محبــت و عــداوت احبــاب و اضداد پرداختــۀ نفس خلقت 
کیش را هر ساعت به ندای...«.

در هر دو نسخه »غفلت کیش« آمده که مصحح آن را بدخوانده و بدتر ثبت کرده است. همچنین بعد 
از »پرداخته« باید کاما باشد.

ت ذوق نیست که در مجمع 
ّ

74. ص 100: »اگرچه این افسردۀ کلبۀ به سرانجامی را آن گرمی شوق و لذ
بزم نشینان محفل التفات درآید«.

»بـه سـرانجامی« بدخوانـی و تحریـف »بی سـرانجامی« اسـت کـه در نسـخۀ دانشـگاه سـرهم نوشـته شـده 
گر به  اسـت. در نسـخۀ دیـوان هنـد »بـی« جـدا نوشـته شـده اسـت. در مواضـع دیگـری نیـز آمـده اسـت: »ا
دستور احوال این بی سرانجام از اوضاع ایام و قاطبۀ انام، مختل و مفتور باشد، از نتایج اعمال عالمیان 
: »بحمد اهّٰلل تعالی که اخاص ذاتی فقیر در ارادت بر وقایۀ جسم و جان، حافظ نام  است« )ص 15(. و

و ناموس این بی سرانجام گشته« )ص 144(.

گاه حســن و قبــح را مجال افشــای  75. ص 100: »فاّمــا چــون در نظــر انــور عارفــان راه و حق شناســان آ
غیرت و سواد و بیاض را حالت اظهار نیست...«.

ّیـت« آمـده کـه قطعـًا ضبط اصیل اسـت. همچنین واژه ای از متن افتاده اسـت: »و  در هـر دو نسـخه »غیر
سـواد و بیـاض را حالـت اظهـار ِاثنینّیـت نیسـت«. ظاهـرًا مصحـح »ِاثنینّیت« و »نیسـت« را یکـی و تکرار 
هم پنداشته است. مصحح در موضع دیگری نیز واژۀ موردبحث را اشتباه ضبط کرده است: »بعد هذا، 

با وجود اظهار عینّیت و امتناع لوازم اثنّیت ...« )ص 122(.

بــاب اخــالق و منکرین خــالف و نفاق در بدایت محاورات و به تفأل به حکایات  76. ص 102: »و ار
و روایات فرح افزا مبادرت جسته اند ...«.

ی داده اسـت: »در بدایت محاورات و مکالمات...«. همچنین در هر دو نسـخه  افتادگی ای در متن رو
»تفأول« آمده که تغییر امای آن صواب نیست.

77. ص 103:
اِنهــــــــا َنّوَ َمصاِئــــــــب  َعلــــــــی  یــــــــُت  یالیــــــــاَصّبَ

َ
ل ِصرنــــــــا  ّیــــــــام 

َ
اال َعلــــــــی 

در ضبط این بیت چند کاستی وجود دارد، صورت صحیح این بیت مشهور چنین است:

َها َنّ
َ
أ ــــــــْو 

َ
ل َمَصاِئــــــــــُب  ــــــــَیّ 

َ
َعل ــــــــــــــْت  َیاِلَیاُصَبّ

َ
ل ِصـــــــــْرَن  ـــــــــاِم  َیّ

َ ْ
األ ـــــــــی 

َ
َعل ـــــــــْت  ُصَبّ

گـر آن  یختـه شـده اسـت بـر مـن مصیبت هایـی کـه ا کـه در نسـخۀ دانشـگاه چنیـن معنـی شـده اسـت: »ر
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یخته شود به روزها گردند شب ها«. مصیبت ها ر

م 
َ
ّتی ل

َ
ل
َ
78. ص 104: »شاه نشــین مراد، آن آیین دیوان بلندایوان وداد مورد مصدوقۀ "ِاَرَم ذاِت الِعماِد؛ ا

ها ِفی الِبالد" باد و تا بنا نهال این کالم و دوحۀ این مرام به فیضان آن آب و هوا مثمر و بارور 
ُ
ق ِمثل

َ
ُیخل

می گردد ...«.
نخسـت اینکـه واژۀ »همـواره« از آغـاز کام و نامـه افتـاده اسـت. دوم اینکـه »تـا بنـا« بدخوانـی و تحریـف و 
تصحیفـی از »ثانیـًا« اسـت: »شـرف ذات شـریف در تـرک خودبینـی و خودپسـندی و در طلـب طاعـت و 
رضـای حضـرت خداونـدی بـاد. ثانیـًا یگانـۀ ُدردانـه کـه گـوش هوشـمندان بـزم توفیـق را صدف سـازد....« 

)ص 108(.

ین و مرّوت ایشان باز گذاشت«. ّر 79. ص 105: »عنان خاطر به ارادۀ خاطر ز
در نسـخۀ دیـوان هنـد »رزیـن« آمـده کـه ضبـط مرّجحی اسـت. ضبط دسـتنویس دانشـگاه را نیـز می توان 
یـن خوانـده و ثبـت کـرده اسـت. ایـن واژه در موضـع دیگـری از گلشـن  رزیـن خوانـد، ولـی مصحـح آن را زّر

بالغت نیز آمده است: »پیوسته رای رزین و خاطر عاطر مصادقت آیین ...« )ص 164(.

80. ص 105: »چــون خیــال این قســم مشــاهیری در این وقت و زمان در شاه نشــین خاطــر همگنان در 
نمی آید ...«.

ی این نامه را در باب طلب همین سـتون و  »مشـاهیری«، بدخوانی و تحریف »شـاهتیری« اسـت، معمور
شاه تیر به خواجه محّمدامین نوشته است.

رعها فی 
َ
81. ص 105: »شک نیست که اصلۀ اصیلۀ نهال اخالص دانی به رشحات "أصلها ثاِبٌت و ف

.»
ً
الّسماء" حضرت و نضارت خواهد یافت حکما

در هـر دو نسـخه »خضـرت« آمـده کـه بی شـک ضبـط اصیـل اسـت. همچنیـن در نسـخۀ دیـوان هند، به 
جای »نضارت« ضبط »نضرت« آمده که به قرینۀ خضرت، صورت مرّجح است. در موضع دیگری آمده 

است: »غایت نضرت و خضرت پذیرفته از نشو و نما نینداخته« )ص 152(.

82. ص 114: »لهذا در این وال ارادۀ خاطر اشرف بر آن تعلق یافت که پرتو عنایت و مرحمت بر ساحت 
زو و آمال سپاه به ساقی صوبۀ گجرات "صانه اهلل تعالی عِن اآلفات" انداخته«. احوال و باخت آر

پیداسـت که »باخت« بدخوانی و تصحیف »باحت« اسـت. همچنین »به سـاقی« تحریف و بدخوانی 
شـگفتی از »یسـاقی« اسـت!12 در نامه ای دیگر »یسـاق« را به کار برده اسـت: »بعد از دو سـال خسـارت و 

پریشانی و ترّدد و سرگردانی و یساق آذربایجان« )ص 34(.
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83. ص 114: »تــا چنانچــه از حســن ســلوک و کاردانــی او ســبز و به لــوازم آن امر خطیــر و خطب کبیر 
پردازد«.

«، بدخوانی »سزد« است! دهشت انگیز آن که »سبز و

84. ص 118: »شــک نیســت که در بارگاه حضرت بی نیاز به تشــریف قبول شــرف اعتراض خواهند 
یافت«.

« نوشـته شـده  « آمـده کـه صـورت اصیـل اسـت. در نسـخۀ دیـوان هنـد »اعـزار در نسـخۀ دانشـگاه »اعتـزاز
است.

85. ص 118: »با خوی مشاُرالیه تنها ماندۀ گوشۀ غربت و جدایی ...«.
»با خوی« بدخوانی »به اخوی« است!

86. ص 118: »در ایــن حالــت هــر چنــد دل بی قــرار را پردۀ شــکیبایی بر صورت حال می پوشــد و زهر 
کامی را به خوشگواری شربت کامروایی می نوشد، دست اضطراب بی تابانه برقع گشای چهرۀ  ل نا هال

ناصبوری می گردد«.
ی  یۀ قّتاله است: به هندو در نسخۀ دیوان هند »زهر هاهل« آمده که ضبط درست است. هاهل از ادو
یـش آن »شنکربسـتاجن«  یـد، نـام کوه هـای رو »بـش« نامیـده می شـود. در هنـد در کوه هـای کشـمیر می رو
اسـت کـه در مـرز »کرنـاوه« قـرار دارنـد. مقـدار کشـندۀ آن نیم مثقـال اسـت. بیـش بـه سـعد می مانـد؛ انـواع 
«، »منکن«، »شرنک«  : »کالدر گون آن را با نام طبقه ها در میان هندیان نشان می دهند که عبارتند از گونا
کـه سـفید و  ( بیـش سـیاه رنگ، شـرنک )برهمـن(  ، بیـش سـبز اسـت. منکـن )شـودر کالـدر و »هاهـل«. 
( کـه زردرنـگ اسـت. برخی از هندی هـا می گویند که هاهـل و »کالکوت«  کشـنده اسـت، هاهـل )کشـتر
دو نـام اسـت بـرای یـک مـاده و آن نوعـی بیش سـیاه متمایل به رنگ زنگار اسـت. می گوینـد که کالکوت 
گر آن را بشـکنیم سـفت اسـت و میانش  به وزن یک دانه جو سـریع تر از همه می کشـد، آن سـیاه اسـت. ا
سـفیدرنگ و دارای سـه شـاخ اسـت. افشـره بیش تازه را به نوک تیر می مالند و آن کشـنده اسـت )بیرونی، 

ی، 1389: 69و70(.13 .ک: هرو 1383: 351و352؛ ر

87. ص 123: »ظهــور ایــن معنــی، باعث تجدید عهد قایم برادران یوســف – علیه الســالم – کشــته، 
مومی الیه را در چاه بالی این منطقه انداخت«.

»منطقه« تحریف و بدخوانی »مظّنه« است، ادامۀ کام را بنگریم: »و مستلزم آن ظّن و گمان شد که میرزا 
یوسف در این امر شنیع شریک اوست«.

88. ص 123: »و حقیقت ارســال لشــکر ظفراثر بر جانب خّطۀ کشــمیر و فتح آن شــد یأجوج کفران 
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است ...«.
»شد« تصحیف روشنی از »سّد« است که در نسخ نیز صراحتًا آمده است.

89. ص 124: »درویش علی مالزم میرزا یوســف خان را ســرکردۀ جمعی ساخته به حوالی هست و نخ 
یعنی گذر فیل به زبان کشمیری می فرستد ...«.

صورت صحیح این نام »هست ونج« که در نسخۀ دیوان هند نیز آمده است. »هستی ونج«، امروزه نام 
ی با لشـکرش به کشـمیر  جایی در کشـمیر از مغل رود تا شـوپیان اسـت. در اینجا راجایی هندو از راجور
می آمد که یک فیل، از باالی کوه لغزید و به پایین افتاد. راجه از شنیدن صدای جیغ فیل خوشحال شد 
و دستور داد چند فیل دیگر را هم به پایین هل دهند. از آن زمان اینجا به نام هستی ونج مشهور است. 
در زبـان کشـمیری فیـل را »هـوس« )hoos( و »ونـج« را برعکـس افتـادن می گوینـد )توضیـح و روشـنگری 
(.14 از این مکان در ادامۀ  پروفسور محمد صدیق نیازمند، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کشمیر
یـح بود از اسـتماع این  یـش علـی که در عقبۀ هسـت و ر ایـن نامـه نیـز سـخن بـه میـان آمـده اسـت: »و درو
خبـر بـی دل گشـته جمعیـت ظاهـر و باطنـش بـه تفرقـه بـدل می شـود« )ص 125(، در اینجا نسـخۀ دیوان 

هند صراحتًا هست ونج ضبط کرده است.

ک و   شــهباز افغــان و ســاروبیگ تیــر و کمــان کــه همیشــه از بیــم ضــرر او خوفنــا
ً
90. ص 124: »اتفاقــا

ک بوده اند ...«. هراسنا
متأسفانه »تیر و کمان« بدخوانی و تحریف »ترکمان« است!

91. ص 125: »و به غیر از مفارقت آن برادر اعّز اسباب تفرقه و پریشانی با کلیۀ مفقود«.
بدخوانی و تحریفی از »بالکلیه« است.

92. ص 126: »ظهــور تکمیــل و وضوح تفســیر را از مقتضیات ذات بی همال و مشــهّیات فطرت این 
کسیرالبال دانسته«.

ضبط درست »مشتهّیات« خواهد بود که در نسخ نیز آمده است.

93. ص 127: »لیکن چون به مقتضی "الَضرورات تبیح المخدورات" ...«.
صحیح »المحذورات« اسـت که در نسـخۀ دانشـگاه نیز دیده می شـود. در ادامه نیز آمده اسـت: »لهذا 
دیـدۀ بینـش را از هـر محـذور پوشـیده...«. »الضـرورات تبیـح المحذورات« اشـاره به قاعدۀ فقهی مشـهور 

اضطرار دارد )عبداللهی علی بیک، 1383: 124-83(.

بــان شــوق را بــا ایــن شــیرینی کالم، چاشــنی گیر می گردانــد، ســاغر هر دل کــه از بادۀ  94. ص 127: »ز
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محّبت، تهنیت قالب بی جان است«.
»تهنیت« را باید بدخوانی شگفتی از »تهیست« )تهی است( بدانیم.

یــر قلــم فرخنده رقــم، الحــان مــژدۀ قــدوم  گــوش هــوش از نجــوای ســروش صر 95. ص 127: »چــون 
میمنت لزوم پرتو است«.

گر حتی مصحح تصحیح قیاسـی انجام داده باشـد، باید  در هـر دو نسـخه صراحتـًا »فحـوای« آمـده کـه ا
ایـن امـر را در نسـخه بدل متذکـر می شـد کـه نشـده اسـت. »بـه« پیش از »الحـان« افتاده اسـت. همچنین 

»پرتو است« جز تصحیف و بدخوانِی »پرنواست« نخواهد بود.

96. ص 128: »مشتمل بر طی سجّل وجود نابود هوی گجراتی ...«. 
ضبط اصیل در اینجا »تتوی« اسـت که در نسـخۀ دیوان هند نیز دیده می شـود. در نسـخۀ دانشـگاه این 
واژه بـدون نقطـه آمـده اسـت. در موضـع دیگـری در اشـاره به همین فـرد می خوانیم: »از اسـتماع خبر فتح 

عام که عبارت از اطاعت جام و مکافات یافتن تتوی مقهور بدسرانجام است« )ص 129(.

یاده چه مصّدع شود؟ ایام فراق چون اوان زمان وصال تیزرو و سریع االنتقال و تمادی  97. ص 128: »ز
ل به طّی االرتحال بل عدیم الّزوال باد«. روزگار شرف ایصال مانند شب های حزن و مال

مصحح »بطی االرتحال« را »به طّی االرتحال« خوانده است!

98. ص 129: »و از ادراک فتــح خــاص کــه کنایت اســت از آثــار تربیت و عنایت نّواب آســمان خیل 
ستاره چشم«.

ضبـط و خوانـش درسـت: »نـّواب آسـمان خیل ستاره حشـم« اسـت. تشـبیه حشـم و لشـکر بـه سـتارگان از 
نظر شمار و افزونی، تشبیهی پرکاربرد و مرسوم است.

99. ص 129: »که به شمول توّجه نظر کیمیااثر عطّیه بخش از اعظم اند«.
شگفتا که »از اعظم« تحریف و بدخوانی »نّیر اعظم« است.

100. ص 130: »کــه آن ایضــاع اعطــاف بــه حال تشــریف یافتگان طراز ســیادت و ایثار ایطــاف بر فرق 
یافتگان نّیر نقابت و نجابت تواند بود«. نور

ضبـط اصیـل در اینجـا »الطـاف« اسـت، چنانکـه در ادامـه نیـز آمـده اسـت: »از محامد اعطـاف و مکارم 
ی و اقبال و اصلۀ اصلیۀ عظمت  : »شجرۀ دولت و فیروز الطاف عام...« )ص 130(. و در موضعی دیگر
: »چون مشعر بر کمال الطاف  و اجال از رشحات سحاب اعطاف و الطاف الهی ...« )ص 172(. و نیز

یادتی مفاخرت و مباهات بین االنام گردید« )ص 173(. و اعطاف بود، باعث ز
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101. ص 130: »دیگر دو عرضه داشــت که بر ســبیل توالی مشــتمل بر احاطت جام و زمین از آن حدود 
و ممهوری شدن تتوی مردود«.

»زمیـن از آن حـدود« بدخوانـی و تحریـف »زمینـداران آن حدود« اسـت که صراحتًا در هر دو نسـخه آمده 
اسـت. همچنین در هر دو دسـتنویس »مقتول شـدن« ثبت شـده با این اختاف که در نسـخۀ دانشـگاه 
ی« به عنوان ضبط نسخۀ دیگر آمده است. پیشتر نیز در باب این تتوی آمده است: »از استماع  »مقهور
خبـر فتـح عـام کـه عبـارت از اطاعـت جـام و مکافـات یافتن تتوی مقهور بدسـرانجام اسـت« )ص 129(. 

همچنین به نظر می رسد، »احاطت« بدخوانی »اطاعت« باشد.

کید و مبالغه تمام  102. ص 130 و 131: »و جمعی از احدیان بر آن راه و دیگر طرق تعیین شده اند که تأ
گیرداران و کّروبیان سر راه نمایند که ضابطۀ آن امر را بر وجه مرغوب انتظام دهند«. به جا

یـان« آمـده کـه مصحـح بـه دلیـل بدخوانی یـا غرابـت، آن را »کّروبیان«  در هـر دو نسـخه بـه صراحـت »کرور
ثبت کرده اند.

103. ص 132: »سبحانه و تعالی قول و فعل همه را از عارضۀ سهو و خطا نگاه دارد«.
واژۀ »حق« از ابتدای این جمله افتاده است.

یان، بستۀ بازار بصیرت و سخن سنجی درمی آورد«. 104. ص 132: »به نظر جوهر
یاِن راسـتۀ بازار  »بسـته« تحریـف و بدخوانـی »راسـته« اسـت و بایـد عبارت را چنیـن خواند: »به نظر جوهر
بصیرت و سخن سنجی درمی آورد«. این واژه در موضع دیگری نیز به صورت نادرست ثبت شده است: 
»و ماحظـۀ صفـا و بهـای آن گنجینـۀ خاطـر جواهرشناسـان راسـت بـازار تحقیـق را از تیرگـی هـر وسوسـه 

بپردازد« )ص 108(.

105. ص 132: »در حــال قــرب کعبــۀ وصال، ردای زبان حقیقت بیان را به ســرود این مقصد زمزمه پرداز 
می گرداند«.

در نسخۀ دانشگاه »درای« آمده که ضبط اصیل و با دیگر عناصر بیت در تناسب است.

یارت   المراهلل" به جانب ز
ً
106. ص 135: »قاید توفیق، عنان توّجه آن قافله ســاالر فرقۀ اســالم را "ایتاعا

بیت الحرام معطوف و مصروف داشت«.
ی از فرمـان خداونـد( اسـت. ایـن واژه را در موضـع دیگـری نیـز بـه  ضبـط اصیـل »اتباعـًا المـر اهّٰلل« )پیـرو
صـورت نادرسـت ثبـت کـرده اسـت:»حکم جهان مطـاع واجب االبتـاع مرشـد حقیقـی را سـمعنا و اطعنـا 

گفته« )ص 141(.
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ک[ بّر و امتنان در   107. ص 135: »چــه در هــر روز کثیــری از قلوب اولی االلباب به ایثار احســان و ادرا]
ک بندگان نّواب درمی آید«.

ّ
حیطۀ تصّرف و تمل

« است. ک« بدخوانی »ادرار »ادرا

، محض  ی االلقــاب بــه ایــن دیار عالمت خیــز
ّ
108. ص 135: »چــون چــراغ ذات بــا بــرکات نــّوات معل

است«.
، محض« را باید  در دستنویس دانشگاه »رجوع ذات...« آمده که ارجحّیت دارد. همچنین »عامت خیز
»عامِت خیرِ محض« خواند.15 این نامه به نّواب میرزا بعد از مراجعت ایشان از حج نوشته شده است.

ت عظمة ...«.
ّ
109. ص 139: »حکیم علی االطالق عّزت کلمُة و جل

ی داده است، چه صورت اصیل سخن چنین باید باشد:  در ضبط این عبارت دو لغزش از یک نوع رو
ت عظمته ...«.

ّ
»حکیم علی االطاق عّزت کلمته و جل

110. ص 139: »و به حکم حقیقت و طریقت پیر روشــن ضمیر طبیبی حاذق و ادیبی مشــفق اســت و 
.» مدید محتاج معلولی است به علل نفسانی و چشمانی گرفتار

چنانکه دانسته می شود »مدید« و »چشمانی«، تحریف و بدخوانی »مرید« و »جسمانی« است.

یاضیات شــاّقه دانســته، ســرمایه  111. ص 140: »و در طّی مراحل ســلوک این عارفه را بالفعل از قســم ر
تحمیل سعادات بالقّوه ساخت«. 

یاضت( باشد.  یاضة« )ر یاضات« که جمع واژۀ مشهور »ر یاضیات«، »ر صورت صحیح »ر

یۀ ارباب وجد و ذوق ...«. 112. ص 140: »تبسم فرمای صبح و گره گشای، گر
در نسـخۀ دیوان هند »شـوق« آمده که ضبط مرّجح اسـت. در دسـتنویس دانشـگاه این ضبط به عنوان 

نسخه ذکر شده است.

بــان و گلشــن جــان  113. ص 141: »از ورود ایــن فیــض گل هــای شــکر و ســپاس بی قیــاس در چمــن ز
شکفت«.

متن از افتادگی برکنار نمانده، زیرا در هر دو نسخه »شکر بی حد« آمده که ضبط اصیل است.

114. ص 141:»طایر شب اینک روح و روان به عزیمت آن شده فردوس نشان ...«.
»شـب اینـک« و »شـده« بدخوانـی و تصحیفـی از »شـب آهنگ« و »سـده« )درگاه( اسـت: »فاّمـا بنـا بـر امر 

یافتگان سدۀ سّنیه ...« )ص 189(. مطاع مقیمان عتبۀ علّیه و بار
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ل و نور دیدۀ محنت و نکال گردانید«. گاه را تیرگی بخش غبار مال 115. ص 141:»صفحۀ خواطر آ
خوانش و ضبط صحیح »نوردیدۀ محنت و نکال« است.

116. ص 144:»دبیــر تقدیــر که اســم شکســتۀ فقیــر را در دفتر نامّقنح منســوبات عطــارد که از کوکب 
متحّیره است سمت اندراج می داد ای کاش! عنوان استقامت و رجعت نیز موافق می ساخت تا بدین 

حرکت شنیع که استقامت جوهر تحّیر و رجعتش عنصر تفّکر است اقدام می نمود«.
کب متحّیره« و »استقامتش« است که در نسخ نیز آمده است. ضبط درست »کوا

 حرز 
َ
یَتنی ُکنُت ُترابا

َ
یَتنی ُکنُت َمَعُهم بدرقۀ مسافران و در بارگاه خلدآشیانش، یا ل

َ
117. ص 144: »یا ل

مجاوران«.
ی  در هـر دو دسـتنویس »خلداشـتباهش« آمـده کـه مصحـح آن را »خلدآشـیانش« خوانده اسـت. معمور
ی ارادت بـر آن درگاه عرش اشـتباه آورده، رقـوم  ی کـه ایـن بی مقـدار رو در موضـع دیگـری می گویـد: »روز

اخاص و نفاق غیری را به آب وثوق از صحیفۀ ضمیر کسیر محو ساخته« )ص 99(.

، مــراد خاطر فاتر بود جــان را به جز  118. ص 144: »چــه مقارنــت شــاه آفتــاب، طلعتی که در این ســفر
احتراق باعث نیست و موافقتش دل را به غیر اشتقاق موجه نه«.

در هر دو نسـخه »انشـقاق« آمده که ظاهرًا مصحح آن را »اشـتقاق« خوانده، زیرا نسـخه بدل یا توضیحی 
برای این ضبط دیده نمی شود. همچنین خوانش صحیح »آفتاب طلعت« است.

119. ص 144و145: »بی تحّمل محنت عذاب الیم و قبل از حرفت به سورت نار حجیم ...«.
هر دو واژه حاصل بدخوانی »حرقت« و »جحیم« است. می دانیم که جحیم یکی از درها و مراتب جهنم 
یـه و جحیـم  )الخزاعـی  اسـت: درهـای دوزخ هفـت اسـت: جهنـم و حطمـه و لظـی و سـعیر و سـقر و هاو
ی، 1377، ج17: 1(. درک اول را جهنـم خواننـد. درک دیگـر را لظـی خواننـد. و چهارم را حطمة  النیشـابور
.ک: بوشـنجی،  یـه خواننـد )ر خواننـد و پنجـم را جحیـم خواننـد و ششـم را سـعیر خواننـد و هفتـم را هاو

1384: 88و89(.

120. ص 145:»چــون گرفتــار محنت و بال را مشــابهت و مناســبتی اســت به خواّص عبــاد. این عارفه 
ی بخش و 

ّ
یــک دانســته، دل پراضطــراب را بــه مرهــم وثــوق و اعتماد تســل را از دقایــق حکمت هــای بار

تسکین رسان می گردد«.
ی خود در طی یک سفر سخن  ی در این موضع از بیمار »عارفه« بدخوانی ای از »عارضه« است. معمور

می راند.
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یا به قطره و از دایرۀ آفتاب  121. ص 146: »العالج از آن مقصد مشــتی دســت باز داشــته از حاصل در
جهانتاب به ذّره اکتفا نموده«.

در نسخ »شتی« آمده که با بدخوانی »مشتی« شده است.

122. ص 146: »نقش نگار صحیفۀ ارض می گردد که نّواب مستطاب ...«.
« به  صورت صحیح واژه، »عرض« اسـت که در هر دو دسـتنویس آمده اسـت! همچنین باید »نقش نگار

صورت ترکیب و با نیم فاصله باشد.

123.ص 147:
ک هوســــــــنا مشــــــــتی  با  که  بهتر  کهمــــــــان  کنیــــــــم آیینــــــــه از رنــــــــگ هــــــــوس پــــــــا

ینیــــــــم گز فراموشــــــــی  خــــــــود  نشــــــــینیمنبــــــــودی  خاموشــــــــی  زانــــــــوی  پــــــــس 

پیداسـت کـه »رنـگ«، تصحیفـی از »زنـگ« اسـت. همچنین در نسـخۀ دیـوان هند به جـای »نبودی«، »ز 
بود« آمده که ضبط مرّجح است. در دستنویس دانشگاه »ز بودی« ثبت شده است.16

124. ص 147: »دیــدۀ بصیــرت ظاهربینــان دور در محاذی لمعان آن بی نور و چشــم بیناطلب در راه 
.» ت معذور

ّ
پرنشیب و فراز تحقیق سبب و عل

در نسـخۀ دیوان هند »چشـم بینایان را پای طلب ...« آمده که صورت مرّجح اسـت. در نسـخۀ دانشـگاه 
»چشم بینا را پای طلب ...« دیده می شود.

125. ص 148:
که ره علم و عقل نیســــــــت کارخانه ای  کنددر  چــــــــرا  فضولی  ضعیــــــــف رای  فهــــــــم 

در هر دو نسخه »وهم« آمده که تغیر آن نادرست و تصّرف بی وجه در متن است.

126. ص 149: »همیشه گلشن سلطنت و جهانبانی و چمن زار17 آن بهشت کامرانی ...«.
»آن بهشت« بدخوانی و تحریفی از »ابهت« است: »و چمن زار ابهت و کامرانی ...«.

 127. ص 149 و 150: »پادشاه جم  و جاه انجم سپاه، فلک بارگاه، صاحبقران خورشید کاله عالم پناه«.
« زائد اسـت و باید متن را چنین خواند: »پادشـاه جم جاِه انجم سـپاِه فلک بارگاه ...«. در  پیداسـت که »و
ک شده و همین سبب لغزش مصحح بوده است. نسخۀ دانشگاه ابتدا این واو وجود داشته ولی بعد پا

128. ص 150: »ایــن معنــی بــه تحقیــق پیوســته که ُبعــد مکانــی و دوری صوری جســمانی مانع ُقرب 
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جنابی و وصال روحانی نگشته«.
»جنابی« بدخوانی و تصحیفی از »َجنانی« )قلبی( است. 

یاری و خیر فلک فرسای معدلت و جهانداری«. 129. ص 150: »و لوای جهان گشای خالفت و شهر
« است که از لوازم پادشاهان به شمار می رود. تصحیف و بدخوانی روشنی از »چتر

یافت سعادت کرنش و تسلیم و ادراک شرف تقّیل و شیم بساط عزت و  130. ص 152: »که بعد از در
ادای لوازم پرسش و تهنیت رخصت مراجعت یافته«.

»تقّیـل« تحریـف و بدخوانـی »تقبیـل« بـه معنـی بوسـیدن اسـت. »شـیم« در اصـل »تلثیم« اسـت به معنی 
.ک: دهخدا، 1373: ذیل تلثیم(. بوسه زدن )ر

131. ص 152: »مرجو که پیوسته در دوحۀ محبت و داد موروثی و مکتسبی ...«.
»داد« بدخوانـی »وداد« اسـت. ایـن بدخوانـی در موضـع دیگـری نیـز دیـده می شـود: »چـون غـرض تجدیـد 

یاده اطناب نرفت« )ص 192(. ت و داد و تشیید مبانی الفت و اّتحاد بود ز
ّ
قواعد خل

ت و اّتحاد صوری و معنوی را که به اروای انها و مواالت و اجزای جداول 
ّ
132. ص 152: »و حدیقۀ خل

مضافات غایت نضرت و خضرت پذیرفته از نشو و نما نینداخته«.
« اسـت. ضبط صحیح »اجزای« نیز جز »اجراء« نیسـت به معنی  « تحریف و تصحیفی از »انهار »انها و
کـردن دوسـتی و  کـردن. »مضافـات« نیـز تصحیفـی از »مصافـات« )مصافـاة( بـه راسـت و خالـص  روان 
اخوت است )دهخدا، 1373: ذیل مصافاة(. این ضبط در نسخۀ دانشگاه ثبت شده است. در مواضع 
دیگری می گوید: »و به ایادی نصوص خلوص، لوای موافقت و مؤاخات و علم مصادقت و مصافات در 
معرکـۀ "َتهـادوا و َتحابـوا" می افراخـت« )ص 186(. »چـون تعـّدد صحایف مؤالفـت و وداد و تکّرر موّدت و 

اّتحاد باعث نشید مبانی مؤاخات و مثمر مراسم مصادقت و مصافات است ...« )ص 190(.

.»... 133. ص 155: »اما بعد حورای عذرا، و عذرای بیضاانور که چون نور بینایی بر سواد بصر
« آمده که ضبطی مرّجح است. در نسخ »حورای عذراعذار و عذرای بیضاانوار

134. ص 155:»و زمانی سیمای ماه چهاردهم را داغ جبینش بر چهرۀ شب افروزی می نگاشت«.
در هر دو نسخه »داغ حبش« آمده که ضبط مرّجح است. پیوند داغ و حبش از جهت سیاهی است.

135. ص 155: »نکالش صبح وار حلۀ شب را در دل و جانش ظلمت کردار آب حیات را شامل«.
کـه در بـاب نامـۀ شـاه عبـاس بـه مناسـبت جلـوس جهانگیـر اسـت، دربردارنـدۀ چندیـن  ایـن عبـارت 
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، حاملۀ شـب را در دل و لغاتش  اشـتباه اسـت، زیرا صورت پیراسـتۀ آن چنین اسـت: »نکاتش صبح وار
، آب حیات را شـامل«. عمومًا در توصیف نوشـته ها به دو عنصر توّجه می شـود، یکی ظاهر  ظلمت کردار

سیاه کلمات و دیگر معانی آن ها که به روشنی وصف می شود.

[ منیفۀ یکدلی و یگانگی که مانند ید بیضا از آستین قلم معجزشیم  136. ص 155: »وثیقۀ دوستی ]و
منشیان کلیم دست مسیحاییان، سمت بروز یافته«.

 :1373 دهخـدا،  .ک:  )ر اسـت  مکتـوب  و  نوشـته  معنـی  بـه  »نمیقـه«  از  تحریفـی  و  بدخوانـی  »منیفـه« 
کـه مشـتمل بـر سـفارش انجـاح مطلـب و مـرام  ذیـل نمیقـه(. در موضـع دیگـری می خوانیـم: »اشـاره ای 
فرسـتادۀ درگاه، یعنی حاجی نعمت اهّٰلل در طی آن مفاوضۀ نمیقه سـمت گزارش یافته بود« )ص 188(. 

»مسیحاییان« نیز بدخوانی و تصحیف »مسیحابیان« است.

137. ص 155: »پــردۀ خفــا از جهــت انشــا و اختــراع و نقــاب حجــاب از رخســارۀ غــرام و اّتســاع 
برمی داشت«.

در نسـخۀ دانشـگاه »التیـاع« آمـده کـه ضبـط اصیـل و مرّجـح اسـت و آن را سـوخته شـدن دل از عشـق و 
اندوه گزارش کرده اند )دهخدا، 1373: ذیل التیاع(.  

138. ص 155: »محــرم بــارگاه ســلطانی و خــازن مکنونات خاطر خاقانی، رســول صــدق بیان، مظهر 
آثار پرواستان ...«.

کنـد، بدخوانـی  کـه احتمـال قریـب بـه یقیـن مصحـح نیـز بـرای آن معنایـی نمی توانـد ارائـه  »پرواسـتان« 
شگرفی از »بّر و امتنان« است که پیش تر به موارد دیگری از تحریف آن اشاره شد.

139. ص 155: »از تازگی و نازکی معنی و حســن الفاظ و جودت عبادت آن نامۀ نامی چه شــرح دهد 
یر شّمه ای از آن عاجز و قاصر است«. یر و تقر که نکته گزار زبان قلم و شرح پرداز قلم زبان از تحر

چنانکه پیداست »عبادت« تحریف و بدخوانی »عبارت« است که در نسخۀ دانشگاه آمده است. و صورت 
صحیح تر آن »عبارات« باید باشد که با الفاظ در تناسب تام است و در نسخۀ دیوان هند دیده می شود.18

140. ص 156: »عطیۀ نصف المراد از مقتضیات شــناخته، رخصت بر اقدام آن امر نداند و تحریک 
سلسلۀ ارسال رسالۀ مجد ارباب محّبت و وداد به قدر مقدور نمودند«.

»عطیـة نصـف المـراد« عبارتـی عربـی اسـت و بایـد بـه ایـن صـورت و متمایـز از دیگـر عبـارات متـن ثبت 
شود. »نداند«، در اصل »ندارند« است و »مجد«، »مجدد«. صورت اصیل »ارباب« نیز »از غایت« است 
کـه در نسـخۀ دیـوان هنـد دیـده می شـود، پیش تـر نیز گفته اسـت: »از غایـت انس و الفت بـدان وثیقه...« 

)ص 156(.
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141. ص 156: »بنا بر اسعاف و انجام آن مرام، عنان صافی طوّیت بدان صوب معطوف گشت ...«.
.ک:  »انجام« بدخوانی و تحریفی از »انجاح« است. اسعاف و انجاح به معنای برآوردن حاجت است )ر
دهخـدا، 1377: ذیـل اسـعاف / ذیـل انجـاح(. در موضعـی گفتـه اسـت: »در انجـاح هر مطالـب بدانچه 
: »اشـاره ای کـه مشـتمل بـر سـفارش  مقـدور بـوده و هسـت کوشـش کـرده و خواهـد کـرد« )ص 173(. و نیـز

انجاح مطلب و مرام ...« )ص 188(.

142. ص 156: »و تحفۀ دعای را بدان وسیله به موقف و محّصل اجابت رساند«.
یـا را« ضبـط درسـت اسـت کـه در نسـخۀ دیـوان هند دیده  در متـن افتادگـی وجـود دارد، زیـرا »دعـای بی ر
یا را بدرقۀ سـفر فتح اثر سپهسـاالر معرکۀ نصرت  می شـود. در مواضع دیگری نیز گفته اسـت: »دعای بی ر
یـا را بـه قـدم وثـوق اخـاص و عقیـدت پیموده«  : »بسـاط دعـای بی ر ی سـاخته« )ص 171(. و نیـز و فیـروز

)ص 172(.

143. ص 156: »از روی رعایــت و اطاعــت مســلوک بی تکلیف از عبارات منشــیان و خالی از شــائبۀ 
اشارات مترسالن ...«.

در هر دو نسخه »بی تکلف« آمده که صورت اصیل است. مصحح دو نقطۀ تای »تحیت« در سطر بعد 
را از آن کلمۀ حاضر دانسته و آن را »بی تکلیف« خوانده و ثبت کرده است.

یور خلوص اعتقاد از نّیت نصوص اختصاص توشیح و تزیین داده ...«. 144. ص 156: »به ز
ینـت نصـوص اختصـاص  ینـت« اسـت: »بـه زیـور خلـوص اعتقـاد و ز »از نیـت« بدخوانـی و تحریـف »و ز

توشیح و تزیین داده ...«.

یست«. 145. ص 157: »و در نهانخانۀ خاطر اخالص، موطن با شرف قرب و اّتصال قرار
یسـت« جـز تحریـف و بدخوانی »قرین اسـت« نیسـت. همچنین خوانش صحیـح »اخاص موطن«  »قرار

است.

ــت و یگانگی به حصول 
ّ
146. ص 157: »و ســابق از تحقیــق آثــار زمان و مکان، فی مابین نســبت خل

پیوسته و من البین حجاب امنّیت و یگانگی رخت بربسته«.
گفته ایـم. »یگانگـی« نیـز بدخوانـی و  کـه پیشـتر نیـز از آن سـخن  »امنّیـت« بدخوانـی »ِاثنینّیـت« اسـت 

تحریفی از »بیگانگی« است که صراحتًا در نسخۀ دانشگاه آمده است.

147. ص 158: »ملک الملک عالم ایجاد و تکوین پیوســته فتوحات تازه و عطّیات بی اندازه کرامت 
ُکناد«.
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در هر دو دستنویس »مالک الملک« آمده که ضبط صحیح و اصیل است.

148. ص 158: »مرصود آن و مأمول چنان اســت که بنا بر نشــید19 روابط قدیم و جدید همیشــه این 
ّیان  شــیوۀ مرضّیه مســلوک گردیده، بهار فیض آثار موّدت را از رشــحات ســحاب مکرمت سرســبز و ر

داشته، بحر ذّخار التفات را در فیضان دردی صفات عاطل و زایل نگذارند«.
ی صفات« اسـت که ضبط اصیل و درسـت خواهد بود. همچنین  ضبط دسـتنویس دیوان هند »ُدرر در

در دو نسخه »ذاهل« ثبت شده که ضبط مرّجح است.

149. ص 161: »به نوعی اقدام نمایم که معنی خدمتکاری شایســته را به ســعی اعجاز نیکوبندگی در 
آینۀ ضمیر دور و نزدیک صورت ارتسام وهم«.

»وهم« بدخوانی »دهم« است.

یاحین رای گلســتان بیاض کــه در آب و هوای  150. ص 162: »ایــن تــازه گل دســته ای اســت از روضۀ ر
جوبیار دل پرخون پرورش یافته«.

اسـت:  »زای«  تصحیـف  »رای«  اسـت«.  گلدسـته ای  تـازه،  »ایـن  باشـد:  چنیـن  بایـد  صحیـح  خوانـش 
«. گفتی آنکه این رقعه در هنگام ارسال گلستان  یاحین زای«. و »بیاض« نیز تحریف و بدخوانی »نیاز »ر

ّیه نوشته شده است. نیاز

151. ص 162و163: »اعنی باغبان بهارستان وزارت و ملک آرای رضوان روضۀ نصفت و ملکت پیرای 
خلیل کشانیده، خوان فصاحت کلیم کرم زد. طور بالغت ...«.

ایـن آشـفتگی و نابسـامانی را بـا کمـک نسـخ بایـد چنین تصحیح کـرد: »اعنی باغبان بهارسـتان وزارت و 
ملک آرایـی، رضـوان روضـۀ نصفـت و ملکت پیرایی، خلیل گشـانیدۀ خوان فصاحـت،20 کلیم گرم رو طور 

باغت«.

152. ص 163:»امید که هفوات و عشرات کالم و کلماتش...«.
»عشرات« بدخوانی »عثرات« )جمع عثرة به معنی لغزش( است.

ن پیراهن عیب و قصور محروس و مأمون باد«.
ّ

153. ص 163: »و حضور مستدال
تحریف و بدخوانی »براهین« است و لفظ »مستدل« نیز این ضبط را تأیید می کند.

یــف زمــان و طــوارق و21 حدثــان از معاونت عنایت حضــرت ملک مّنان  154. ص 164:»دســت تصار
تبّجل اساس کرباس آن مرساد«.

»تبّجـل« بدخوانـی »بـه تخلـل« اسـت و »کربـاس« نیز بدخوانـی و تصحیف »کریاس« خواهـد بود که آن را 
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.ک: دهخدا، 1373: ذیل کریاس(. درگاه و دربار شاهان و امرا گزارش کرده اند )ر

155. ص 165:»متوّجه شد که تا تواند به مرافقت و موافقت سعی آن کافی رأی شفیق از اظهار نصایح 
مشفقانه و ابراز مواعظ خیرخواهانه رفع این عایله نماید«.

تصحیفـی روشـن از »غایلـه« )غائلـه( اسـت: »بدیـن دو کلمه متذّکر خاطر شـریف گشـته، مجـّدد قوانین 
محّبت و یگانگی و متّمم بنیان صداقت و رافع غایلۀ بیگانگی گردید )ص 192(.

گاهان  گــر عیــاذ بــاهلل، غبــار ایــن فتنــه از شــرح غمام صالح اندیشــی و اصــالح کارآ 156. ص 166:»و ا
فروننشیند، سیالب فتنه راه خود را باز خواهد کرد«.

در هر دو دسـتنویس »ترّشـح« آمده که ضبط اصیل اسـت و در مواضع دیگری نیز به کار رفته اسـت: »از 
ترّشح غمام فیض ملک منان سرسبز و سیراب بوده« )ص 180(. همچنین: »و آنچه از صبابۀ طبیعت 
و مسـابۀ22 فطنـت ترّشـح می گـردد، بـه هـوای حـوادث جـذب می یافـت و بـه جویبـار ضبـط و انضبـاط 

نمی رسید« )ص 3(.

ت طبیعت فایض و قریحۀ مقبوض خشک مزاجان 
ّ
گونه اثری که مزید خل ب واژ

ّ
157. ص 167: »جال

برگرفت«.
ت« و »قابض« آمده صورت مرّجح و درست کام است.

ّ
در دستنویس دانشگاه »عل

158. ص 168: »همیشــه صفحۀ اعمال خیراندیشــان دوســتی گزین و صداقت کیشان محّبت آیین بر 
قوم سداد و صالح و نقوش فوز و نجاح که از محّسنات نگارش قلم تقدیر است، نقش گیر و رقم پذیر 

باد«.
»بر قوم« بدخوانی شـگفتی از »به رقوم« اسـت: »صحیفۀ آرا و اّدعا را به رقوم این مّدعا مرقوم گردانیدند« 
: »الحمـد هّٰلل و المّنـة کـه اوراق دفاتـر روزگار و اسـفار سـفاین لیل و نهـار به رقوم خیرانجام  )ص 19(. و نیـز

ی  االحترام مطّرز و مزّین شده« )ص 23(. استیفای مطالب و مرام داعیان دولت خّدام ذو

159. ص 168: »و به موافقت منّیت های صدق آیین، ساحت احوال خالیق از نطرق حادثۀ هر آزار و 
اضرار محفوظ و مأمون ماند«.

.ک: دهخدا، 1373: ذیل  ضبط صحیح »تطرق« است به معنی راه کردن و راه یافتن به سوی چیزی )ر
تطرق(. متأسفانه مصحح این واژه را »نطرق« خوانده است.

160. ص 170:»و در تقصیر رسم و رسوم ارشاد و تعلیمی که از آن کارگاه روزگار یافته شفیع می سازد«.
گاه« آمده که ضبط مرّجح است. در هر دو نسخه »کارآ
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161. ص 170:»میرزا محمد را بنا بر دوام سفر که در این سه چهار سال مالزم اوست هیچ شبی از اشیا 
و راحله مهّیا نبود«.

بدخوانی»شیء« است که در نسخۀ دانشگاه دیده می شود.

یادتی مفاخــرت و مباهات بین  162. ص 173:»چــون شــعر بــر کمــال الطاف و اعطــاف بود، باعــث ز
االنام گردید«.

« خوانـده  « اسـت کـه در نسـخ نیـز دیـده می شـود و متأسـفانه مصحـح آن را »شـعر ضبـط اصیـل »مشـعر
اسـت. ایـن بدخوانـی در موضـع دیگـری نیـز دیـده مـی شـود: »مبـادا بنا بـر اقتضـای وقت عبارات شـعر بر 
اسـتعارات متفّنه و اقتباسـات متنّوعه چنانکه طرز قدما و شـیوۀ کام منشـیان ممالک ایران اسـت ...« 

)ص 106و107(.

163. ص 173: »بــه ارســال عنایــت نامجــات محّبــان صمیمــی را خوشــوقت و فــّر جــان می ســاخته 
باشند«.

در نسخۀ دیوان هند »فرحان« آمده که به نظر می رسد ضبط مرّجح باشد.

164. ص 173:»شرحی که در هر باب به ارقام آن خاصۀ دبیران ملک آرا مبادرت جسته بود ...«.
بدخوانی و تحریف »خامۀ« است که در هر دو دستنویس نیز مضبوط است.

165. ص 174: »و نقض عهد و میثاق و نقص مقّدمات صدق و وفاق را از مرآت ضمایر انوار منزوی 
و منتفی گردانیده، به موجبات زوال شّر و شین و مؤیدات اصالح ذات البین توفیق دهاد«.

در نسـخۀ دانشـگاه »منطوی« آمده که ضبط مرّجح اسـت. در دسـتنویس دیوان هند نیز به نظر می رسـد 
همین واژه باشد.

166. ص 174: »امــا بعــد، نگاشــتۀ قلــم عطوفــت و اشــفاق و رقــم زدۀ خامۀ وفــا و وفــاق می گرداند که 
التفات نامۀ وحی آثار و عنایت رتبۀ اعجازنگار که رقم پرداز کلک جواهرسلک گشته بود...«.

در هر دو نسخه »عنایت رقیمه« آمده که مصحح آن را درست نخوانده است.

167. ص 174: »به ســاعتی که کواکب ثواقب ســعد را مکتسب ســعادت و فیروزی تواند بود، از ایراد 
قاصد فرح مقاصد، همچو آیات که جبریل درآرد به حریم اخالص، سمت ورود یافت«.

تصحیفـی از »فرخ مقاصـد« اسـت کـه در صریحـًا در هـر دو دسـتنویس کتـاب نیز آمده اسـت. در موضع 
دیگری نیز می خوانیم: »از ایراد قاصد فرخ مقاصد، نوربخش و سرورافزای خاطر مخلص صافی عقیدت 

شد« )ص 173(.
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، اجمــال را بــر تفصیــل رجحــان داده، در  ل خاطــر خطیــر 168. ص 175: »فاّمــا بنــا بــر اندیشــه از مــال
محاذی هر سطری به شطری اختصار نموده هر قصر را با سمایی مقابله و مواجه می سازد«.

« تحریـف »فقـره« )مطابـق نسـخۀ دانشـگاه( و »با سـمایی« بدخوانی »به ایمایـی« خواهد بود که در  »قصـر
دستنویس سرهم نوشته شده است.

169. ص 175:»و در اظهار بشاشت و نحوست ملک و ملکت احمدنگر رمزی ادا شده بود«.
بدخوانی و تحریفی از »شامت« )شآمت( است که با نحوست مترداف است.

170. ص 176:»مناسب چنان است که به مقتضی عاقبت اندیشی مالحظۀ استقامت و رفاهت بالد 
و عباد که بدایع وادیع حضرت آفریدگارند متفق شده به مساعی جمیله رفع این شورش نماییم«.

در نسخۀ دانشگاه »رفاهّیت« آمده که ضبط درخور توّجهی است و متأسفانه مصحح متذکر آن نشده 
است.

171. ص 179:»حّقا که از وقوع این واقع و حداث این حادثه مشــاعر روحانی و مدارک جســمانی که 
همیشه عسل چش و انگبین مائدۀ احسان و چشمه سار بّر و امتنان آن علی نسبت ابوتراب لقب بود 

... حکم اموات گرفته و صورت جماد پذیرفته«.
»واقـع« و »حـداث« بدخوانـی و تحریـف »واقعـه« و »حـدوث« اسـت کـه در هـر دو دسـتنویس متـن دیـده 
می شود. همچنین خوانش بقیۀ کام از چند خطا به دور نمانده، زیرا ضبط صحیح کام چنین است: 

»همیشه عسل چِش انگبیِن مائدۀ احسان و چشمه سار بّر و امتنان آن علی نسبت ابوتراب لقب بود«.

گر در لوازم این مصیبت نوحه سراید یا زبان بیان به اظهار نکت  172. ص 179: »پس در این حادثه ا
گراید، از قسم پر زدن مگس در هوای آسمان و دعوی پّشه در احتمال اثقال کون و مکان خواهد بود«.

در هر دو نسخه »حالت« و »نکته« آمده که تغییر آن ها سنجیده نیست.

 
ً
 فآنا

ً
ک آنا 173. ص 180: »قنادیــل انــوار معرفــت و مرحمــت در مرقد مظهر و مدفن مقــّدس آن جان پا

بر افروخته گردد«.
ک شـدگی نقطـه ای دیده  « آمـده بـا ایـن تفـاوت کـه در نسـخۀ دانشـگاه اثـر پا در هـر دو دسـتنویس »مطهـر

می شود و همین امر سبب لغزش مصحح بوده است.

یزۀ دامن سالمت بخار مالمت در داده که ... مسکن وحوش  174. ص 181:»گرفتار محّبت را که در جز
و کنام دد و دام و مکمن استراحتش به معبر و سفر هوام و سوام«.

چندیـن غلـط در ایـن پـاره از کام دیده می شـود. در نسـخۀ دانشـگاه به جای »محّبـت«، »محنت« آمده 
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ی بخشـی بیگ گیانـی به نـّواب قلیچ خان  کـه ضبـط اصیـل اسـت. ایـن رقعـه در حالـت حبـس و گرفتار
« خواند و نوشـت! »مسـکن وحوش« تحریفی  « را باید »به خار .ک: ص 181(. »بخار نوشـته شـده اسـت )ر
« نیز تحریف و بدخوانی  از »مسـکن راحتش« اسـت. »به« زائد و حاصل بدخوانی مصحح اسـت. »سـفر
« اسـت.23 بدین سـان متن چنین باید ثبت شـود: »گرفتار محنت را که در جزیزه ای دامن سـامت  »مفر
بـه خـار مامـت درداده کـه ... مسـکن راحتـش، کنـام دد و دام و مکمـن اسـتراحتش، معبـر و مفـر هـوام و 

سوام«.

.» 175. ص 182: »و اال تشّخص حیات را در این ورطۀ هالک لحظه چه جای قرار
در هر دو نسخه »شخص« آمده که با بدخوانی به »تشّخص« تبدیل شده است.

.» 176. ص 182:»و دست ما سّکه و لمحه در نگهداشت عنان صبر چه اختیار
تحریف و بدخوانی ای از »ماسکه« از قوای مشهور است و در مدت هضم هاضمه غذا را در معده نگاه 

.ک: هخدا، 1373: ذیل ماسکه(. می دارد )ر

177. ص 184: »امیــد مــی دارد کــه مــس وجود او از تأثیــر عنایت و توّجه نّواب مالک رقاب که اکســیر 
یــت احمر کتابت اســت از آن رنگ ظالم بــه رونقی و خفای مجهولّیت برآید و مثال شــهر  اعظــم و کبر

رای عالم معروفی گردد«.
»کتابت« و »رنگ« بدخوانی و تحریفی از »کنایت« و »زنگ« است صریحًا در نسخۀ دانشگاه ثبت شده 

است. همچین در این نسخه »زرمثال شهروای...« آمده که ضبط مرّجح است.

کثر اوقات آماج وار هدف ســهام خطافرجام  178. ص 185: »کنایتــی از ظاهــر اوضــاع مخلص آنکه ا
اصحاب علم و ممتحن قلم ستیزه رقم اعزار به آب قلم می باشد«.

کژخوانی عجیبی از »اعز ارباب قلم« است که در هر دو نسخه نیز دیده می شود.

179. ص 186: »در جودت الفاظ فایقه و ســالمت عبارات رایقه مضمار فصاحت و بالغت از محل 
بود«. اعجاز قصب السبق می ر

یک افتادگی در متن دیده می شـود که در هر دو نسـخه نیز آمده اسـت: »در مضمار فصاحت و باغت 
.»...

180. ص 186: »و بــه ایــادی نصوص خلوص، نوای موافقت و مؤاخات و علم مصادقت و مصافات 
در معرکۀ "َتهادوا و َتحابوا" می افراخت«.

تحریفی از واژۀ »لوای« است که به صراحت در هر دو نسخه دیده می شود.
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181. ص 187: »در محــاذی آن عطّیــۀ الهــی و اســرار عارفۀ شاهنشــاهی، تحفۀ دعایی که مســیحیان 
عالم باال دست استدعا به امید اجابتش بردارند«.

بـه نظـر مـی رسـد تصحیفـی از واژۀ »مسـّبحان« باشـد، مـراد از »مسـّبحان عالم باال«، فرشـتگانی اسـت که 
ی تعالی هستند. مشغول به تسبیح بار

یورســاز  یــک قلــم و تیــر عطاردنظیــر را که شــرح پرداز نــکات خلود حّب ذاتی و ز 182. ص 188: »تحر
ل ندهد«.

ّ
ی است در استمرار فیضان رشحات به سوی چشمۀ خورشید تعل

ّ
عقود محّب جبل

.ک:  « اسـت کـه در احـکام نجـوم از منسـوبات و مدلـوالت عطـارد اسـت )ر بدخوانـی و تحریفـی از »دبیـر
بیرونی، 1386: 386(.

یــدن آمــده، ازهــار خصوصّیــت و  183. ص 190: »تــا نســایم لطایــف الفــت و اّتحــاد صمیمــی در وز
یگانگی نصرت یابد«.

بدخوانـی و تصحیفـی از واژۀ »نضـرت« کـه چنـد بـار دیگـر در گلشـن بالغـت بـه کار رفتـه اسـت: »شـک 
نیسـت کـه اصلـۀ اصیلـۀ نهـال اخاص دانـی بـه رشـحات "أصلهـا ثاِبـٌت و َفرعهـا فـی الّسـماء" خضـرت و 
ی و معنـوی را که به اروای  ـت و اّتحـاد صور

ّ
: »و حدیقـۀ خل نضـرت خواهـد یافـت حکمـًا« )ص 105(. نیـز

انهار مواالت و اجرای جداول مصافات غایت نضرت و خضرت پذیرفته از نشـو و نما نینداخته« )ص 
.)152

، رافع الوالیــة خالفــت و  ، بــرادر اعــّز ارجمنــد عالی مقــدار 184. ص 190:»پادشــاه جوانبخــت کامــکار
یبندۀ اورنگ عظمت و شاهنشاهی«. پادشاهی، ز

.ک:  در هر دو نسخه »رافع الویة« آمده که ضبط اصیل است. »الویة« جمع لواء )علم و درفش( است )ر
دهخدا، 1373: ذیل الویة(.

185. ص 190: »المشّرف به تشریفات االزلّیه من عبد اهلل الرحمن الرحیم ...«.
پیداسـت که ضبط اصیل »عند« اسـت که در دسـتنویس دیوان هند آمده، در نسـخۀ دانشـگاه نیز عبد 

به عند تصحیح شده است.

ل،   به اوتاد خلود و الدوام و لوای شوکت و اجال
ً
186. ص 190و191:»الزال خیام سلطنة و اقبالة مربوطا

ک«. مرفوعة الی قبة السما
این عبارت به زبان عربی است و صورت صحیح آن چنین است: »الزال خیام سلطنته و اقباله مربوطًا 

ک«. باوتاد الخلود و الدوام و لواء شوکته و اجاله مرفوعة الی قبة السما
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187. ص 191:»همیشه به توفیقات الهی و حسن توّجه و اشقاق بندگان ...«.
بدخوانـی و تصحیفـی از »اشـفاق« اسـت: »امـا بعـد، نگاشـتۀ قلم عطوفت و اشـفاق و رقـم زدۀ خامۀ وفا و 
وفـاق می گردانـد ...« )ص 174(. ایـن تصحیـف در موضـع دیگـری نیـز دیـده می شـود: »ترّصـد و ترّقـب از 
اخاق عمیم و حسن اشقاق مستقیم آن عالی حضرت سلطنت پناه عالی جاه رفیع الشأن آن است ...« 

)ص  192(.

188. ص 191:»چون به مضمون صدق محشون "القلُب َیهدی الی الَقلب" مبّین عقیده چنان است 
که صحیفۀ موّدت و رابطه و جدایی را محتاج به دیباچۀ اظهار می داند«.

»وجدایی« بدخوانی »وجدانی« است که در هر دو نسخه دیده می شود. همچنین در هر دو دستنویس 
»نمی داند« آمده است.

 جمعی که اداراک مالزمت اشرف می نمود یا آن صحیفه المودت 
ً
189. ص 191:»مترّدد آن دیار خصوصا

صداقت آیین خالی نبوده باشند«.
« است که در هر دو دستنویس آمده است.  »می نمود یا آن«  ضبط و خوانش صحیح »مترّددان آن دیار

« است که در نسخ دیده می شود. نیز بدخوانی »می نموده باشند از

190. ص 191و192:»در ایــن وال کــه رفعــت دســتگاه معتمدالخــواص حاجــی نعمــت اهلل قمــی را که در 
ســلک َگرگ یراقان خاّصل شــریفه انتظام دارد به جهت انجام بعضی امور و به هم رســانیدن امتعه و 
اجناس نفیســه آن والیت و ســامان و ســرانجام خدمات ســرکار شــریفه بدان صوب ناصواب فرستاده 

شد«.
رگ یراقان« بدخوانی و تحریف بی معنایی از »کرکراقان« اسـت که به صراحت در هر دو نسـخه دیده 

َ
»گ

می شـود. »کرکـراق« از مناصـب دیوانـی و دولتـی در عهـد شـاهان گورکانـی هند بـوده و چنانکه از فحوای 
یـد اجنـاس بوده اسـت.24 »ناصواب« هم تصحیف روشـنی از  کام دانسـته می شـود مأمـور تـدارکات و خر

»باصواب« است.

191. ص 192:»ترّصد و ترّقب از اخالق عمیم و حسن اشفاق مستقیم آن عالی حضرت سلطنت پناه 
عالی جــاه رفیع الشــأن آن اســت کــه از آن جانــب نیز همین شــیوۀ رضّیه مرعی و مســلوک بــوده به زالل 

سلسال محبت آمیز ومراسالت موّدت انگیز مختصر و شاداب گرادنید«.
« )سرسـبز و شـاداب( و »گرداننـد« اسـت کـه در هـر دو دسـتنویس دیـده  بدخوانـی و تحریفـی از »مخضـر

می شود. پیشتر نیز به نمونۀ دیگری تحریف مخضر اشاره کرده ایم.

192. ص 193:»بــرادر ارجمنــد و فرزنــد دلبنــد را بعــد از ســالم مشــتاقانه اعالم آنکه بشــر تحت جاه و 
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یاست مجبول است«. ر
»تحت« بدخوانی و تصحیف »به حب« اسـت که در دسـتنویس دانشـگاه سـر هم )بحب( نوشـته شـده 

است.

193. ص 193:»و خالق فلک عدل شمار جاهش را بقایی نیست و عمرش را وفایی نه«.
« خوانده و ثبت کرده است. « آمده که مصحح آن را »شمار در دستنویس دانشگاه »شعار

194. ص 193:»دشمنان از قبایح او در خنده اند و دوستان از نصایح آن شرمنده«.
به گمان نگارنده ضبط مرّجح »فضایح« است. 

کســاران بــه مرحمت و  یردســتان را بــه شــفقت و دلجویــی بنوازنــد و کار خا 195. ص 194:»و عجــز و ز
بزم گویی بسازند«.

تصحیف و بدخوانی »نرم گویی« است که به صراحت در نسخۀ دانشگاه دیده می شود.

196. ص 195:»این درگاه چندی است اندر یک بیابان خیال که سراب جهان معالی است ...«.
این عبارت از نامه ای است که تنها در دستنویس دانشگاه آمده و چنین است: »این ذره چندی است 

یگ بیابان ...«. پیدا نیست که چرا مصحح کام را بدون هیچ گونه توضیحی تغییر داده است. از ر

197. ص 195:»امیــد اســت کــه بــه نظــر حرمداری ســردفتر جــادوان کشــمیر و ســرحلقۀ نکته پردازان 
خراســان صغیر عزا ده ســطر آب خیال عروۀ صحیفۀ کمال، قطر دایرۀ طبع سلیم، شرف زایچۀ احسن 

تقویم، آن جان جهان یعنی موالنا، خواجۀ جان طّیب اهلل انفاسه وتقّدسه االنسبه درآید«.
بدخوانی و تحریف عجیبی از »عضادۀ سـطرالب خیال« اسـت که در دسـتنویس دانشـگاه به صراحت 
دیده می شود. »عضاده« یکی از قسمت های اسطرالب است: و آن ُاّم است و حجره و عضاده و اجزای 
ارتفاع و اجزای ظل و آن دو خط که یکدیگر را تقاطع کرده اند بر صفایح و آن سه دایره که بر هر صفحه 
هست و دوایر مقنطرات و خط های ساعت زمانی و عنکبوت و دایرۀ نطاق البروح و شظایای عنکبوت 

و مری اجزا )کوشیار بن لبان، 1392: 5(.25

198. ص 196:»حمیده صفاتی که وجود کثیرالجودش بر رغم فلک کج رفتار فیض رســانندۀ خواص 
به جای عوام است و استدامت دولت نیز دانش مسئول هر نیکوسرانجام«.

بدخوانی »بی زوالش« خواهد بود که در دستنویس سرهم نوشته شده است.

199. ص 196:»نظام کارخانۀ دنیا را رکن رنگین باد«.
به باور نگارنده »رنگین« در اصل »رکین« است که با »رکن« تناسب لفظی برجسته ای می سازد.
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200. ص 196:»و دیده های ابددیده را در نیم روز ... روشنی بخشد«.
بدخوانـی و تحریفـی از »رمددیـده« اسـت: »چـون دیـدۀ رمـد دیده به وسـیلۀ کحل الجواهـر ...« )ص 49(. 
»دیـده رمددیـدۀ منتظـران بـه کحل الجواهـر دیدار فرخنده آثار منّور گردانـد« )ص 59(. همچنین: »بعد از 

تکحیل دیدۀ رمددیدۀ هجران کشیده به کحل الجواهر دیدار فرخنده آثار ...« )ص 87(.

یر نمی آید«. 201. ص 197:»با وجود استعانت قلم و لسان از مکمن ضمیر به مجالی تحر
در نسخۀ دانشگاه »قلم متعدداللسان« آمده که مصحح آن را تحریف کرده است. 

یــن وجهــی و  202. ص 197:»امیــدوار اســت کــه کام بخــش عالمیــان و مــرادده جهانیــان بــه خوب تر
نیکوترین صورتی که در آینده خیال مترّسم است«.

»آینده« و »مترسم« بدخوانی و تحریفی از »آیینه« و »مرتسم« است.

203. ص 198:»نّواب ســالمت توّقفی که در ارســال برکات ... واقع شده بود به سبب آن بود که در این 
مّدت معتمدی که بر امانت او اعتماد توان نمود عازم آن صوب نبود«.

در نسـخه بـه صراحـت »تـرکات« آمـده کـه مصحـح آن را »بـرکات« خوانـده اسـت. »تـرکات« )جمـع ترکـة( 
.ک: دهخـدا، 1373: ذیـل تـرکات / ذیـل ترکـة(. در ادامـۀ ایـن واژه  یـگ گفته انـد )ر را لـوازم مّیـت و مرده ر
بـه »محـرکات« تحریـف شـده اسـت: »چـون محـّرکات و نشـان های سـعادت بخش برسـند آنچـه الیـق 
ی مراحـم بیکـران ایشـان عرض داشـت نماینـد« )ص 198(. و نیـز بار دیگـر به »برکات«  داننـد از شـکرگزار
و بـه »ترکمـان«: »نـّواب سـامت موسـی خدمتـکار را بـه واسـطه اینکـه بـرکات مصحـوب او ارسـال داده 
نگاهداشـته بود، در این وال عازم مازمت عالی گشـت. امید که چون ترکمان را برسـاند مشـمول عواطف 

نّواب گردد« )ص 199(.

204. ص 198:»نّواب فلک احتجاب فردوس مکانی مهد علیای ...«.
در دسـتنویس »بلقیس مکانـی« آمـده کـه ضبـط درسـت اسـت. مصحـح در حاشـیه می نویسـد: »در متن 

واژه شبیه اطلس خوانده می شود ولی واژه فردوس با سیاق کام هماهنگ است«!

205. ص 198:»حکیم مســیح الّزمان که در ســلک مالزمان نّواب قدســی القاب، شــاهزاده بلنداقبال، 
ک دارد«. سلطان داوربخش الّسال

ک« اسـت که آن را داخل شـدن و درآمدن و به رشـته کشـیده  ک« بدخوانی روشـنی از »انسـا واژۀ »الّسـا
ک(. .ک: دهخدا، 1373: ذیل انسا شدن گزارش کرده اند )ر

یادداشت ها
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1. تمامی شمارۀ صفحات مطابق با چاپ مورد بررسی است.

2. در باب این مثنوی دو مقاله چاپ شده است:
شـیرین  و  خسـرو  منظومـۀ  سبک شناسـی  »بررسـی   ،)1393( کشـفی،  کـرم  ا و  احمدرضـا  یلمه هـا،   -
ی«، سـبک شناسـی نظـم و نثـر فارسـی )بهـار ادب(، سـال هفتـم، شـمارۀ  عبدالوهـاب بـن محّمـد معمـور

چهارم )پیاپی 26(، زمستان: ص 241-225.

کرم و احمدرضا یلمه ها، )1395(، »معرفی نسخۀ خطی مثنوی خسرو و شیرین عبدالوهاب  - کشفی، ا
ـی ادبّیـات غنایـی، دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد 

ّ
ی )قـرن 11.ه(«، نخسـتین همایـش مل بـن محّمـد معمـور

نجف آباد، 22 اردیبهشت ماه.

3. این شرح دو بار نیز در قالب رسالۀ کارشناسی ارشد و دکتری تصحیح شده است:
- کرمی، محّمدحسـین، )1373(، نقد و شـرح عبدالوهاب حسـینی بر دیوان خاقانی، پایان نامۀ دکتری 

زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه تهران.

ی متخلـص بـه  ، )1374(، شـرح عبدالوهـاب بـن محمـد حسـین حسـنی معمـور یـان، اصغـر - رضاپور
غنایی بر اشعار خاقانی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه آزاد اسامی واحد 

.ک: محمدی فشارکی، 1386: 218(. نجف آباد. )ر

ی،  1392: 140(. .ک: لسانی شیراز ی است )ر 4. بیت از لسانی شیراز

.ک: ص 158(. « در موضع دیگری از این کتاب نیز به کار رفته است  )ر 5. ترکیب »بحر ذّخار

.ک: ص 67(. 6. در موضع دیگری نیز واژۀ »دستبرد« را به کار برده است )ر

7. در ثمـار القلـوب نیـز ذیـل »کـذب مسـیلمة« شـرح درخـور توّجهـی آمده اسـت )ثعالبـی، 1376: 442-
.)446

8. همچنین در این نسخه »نوشته شد« آمده است.

9. مصحح به نادرست »نوشتن« ضبط کرده است.

.ک: ص 86(. 10. واژۀ »ایقاد« در ضمن بیتی از گلشن بالغت نیز آمده است )ر

ی کام را مختـل می کنـد: »مـّدت مدیـد  « در ایـن جملـه بـه نحـوی زائـد می نمایـد، زیـرا قرینه سـاز 11. »نـار
، نمـرودوار بـه بادبـان حـوادث و دعامـۀ هواجـس در  اسـت کـه چـرخ سـیتزه کار و سـپهر عداوت شـعار
یـۀ حرمـان، سـعی موفـور و جـّد غیرمحصـور به ظهور  ایقـاد نایـرۀ آتشـکدۀ هجـران و التهـاب شـواعل هاو

می رساند«.
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.ک: دهخدا، 1373: ذیل یساقی(. 12. یساقی از اصطاحات دیوانی است )ر

یـۀ قلبّیـه آمـده اسـت: پوشـیده نمانـد کـه در تفسـیر زهـر هاهـل اقـول بسـیار اسـت؛ یکـی آنکه  13. در ادو
« را گوینـد. پس هر زهری را که شـیردار بـود – یعنی لبنی از  هلهـل بـه زبـان بعضـی از حـدود هنـد، »شـیر
ی روان بود- هاهل باشـد. دیگر آنکه تهلهل، سسـت شـدن و بی اسـتحکام گشـتن جسـم اسـت و از  و
صفات این زهرها آن است که فی الفور این عمل ظاهر می کنند. و قول دیگر آن است که صمغ گیاه 
یۀ  ید )ادو بیش را هاهل گویند. و صاحب جامع گوید: هاهل، صحرایی است که در او بیش می رو

قلبّیه ابن سینا، 1387: 164و165(.

14. با تشکر از دکتر لیا عبدی خجسته و دکتر وجیه الدین )استاد پیشین دانشگاه مهاراجا سایاجی 
گجرات(.

.ک: ص 148(. 15. »خیر محض« در موضع دیگری از گلشن بالغت نیز آمده است )ر

16. بنابـر آنچـه مصحـح در حاشـیه آورده ایـن ابیـات از یوسـف و زلیخـای جامـی اسـت و برابـر بـا همیـن 
تصحیحات ما در آنجا ثبت شده است.

17. در دستنویس دیوان هند »چمن« آمده است.

« در این کتاب شواهد بسیار دارد. 18. بدخوانی »د« به »ر

19. صورت درست این واژه »تشیید« است که پیش تر از آن سخن  رانده ایم.

کعبۀ؟[  20. در مواضع دیگری گفته  است: »و خلیل معراج محبت را که صاحب خوان وال و داعی کلبۀ ]
ت و خلیل خوان محبت به قدم صدق و وال و خطوات 

ّ
رجاسـت...«. )ص 85(، »تا حبیب وادی خل

موّدت و وفا، در طّی طریق وثوق و خلوص سـعی موفور به تقدیم رسـاند« )ص 41(. خوان از منسـوبات 
ع( اسـت زیرا ایشـان به مهمان نوازی موصوف بوده اند و حتی ایشـان را »ابوالضیفان«  حضرت ابراهیم)
ع( اسـت، زیرا او نخسـتین کسـی اسـت که مـردم را به مهمانـی فراخواند و  می نامیده انـد: کنیـۀ ابراهیـم)
این شیوه را در میان فرزندانش باب کرد. گویند چون او می خواست چیزی بخورد کسانش را می فرستاد 
.ک: ثعالبـی، 1376: 18(. خاقانی  تـا میـل در میـل برونـد و مهمانـی بجوینـد تا او با مهمان غذا بخورد )ر

نیز گفته است:

آمد پدید  براهیمی  معنی آرایــــــــی  خوان  شروانیبه  نجار  علی  صنعت  آزر  پشــــــــت  ز 

)خاقانی شروانی، 1374: 414(  

براهیم وار گشــــــــته  بیــــــــن  براهیــــــــم  رضاجــــــــاه  خــــــــوان  ســــــــر  بر  فقر  اخــــــــوان  مکرم 
، 1400: 235و236( ی فر .ک: مهدو )همان: 36؛ ر   
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« را می توان زائد دانست. 21. این »واو

22. در باب این ضبط نادرست پیش تر سخن گفته ایم.

« است که البته در دستنویس ها دیده نمی شود. 23. واژه ای که اینجا به ذهن خطور می کند، »مقر

24. در فرهنگ اصطالحات دیوانی شبه قاره آمده است: در آغاز این واژه به معنی نیازمندی های دربار بود 
و بعدها با وند »چی« به کسانی اطاق می شد که این نیازمندی ها را برآورده می کردند، یعنی کرکراقچی 

.ک: پناهی، 1398: ذیل کرکراق / کرکیراق(. کسی بود که در حوزۀ تدارکات فعالیت می کرد )ر

یحان در باب اسطرالب می نویسد: این آلتی است یونانیان را، نامش اسطرالبون ای آیینۀ نجوم.  25. ابور
و حمـزۀ اسـپاهانی او را از پارسـی بیـرون آورد کـه نامـش »سـتاره یاب« اسـت و بدیـن آلـت دانسـته  آیـد 
ی نتوان  وقت ها، آنچ از روز و شـب گذشـته بود به آسـانی و غایت درسـتی. و نیز دیگر کارها از بسـیار
کنـده. و ایشـان را سـر بـه هـم آرد  ی و اندام هـای پرا شـمردن. و ایـن آلـت را پشـت اسـت و شـکم و رو
قطبـی کـه بـه میـان اوسـت. و بریـن آلـت صورت هاسـت و خط هـا. و هـر یکـی را نامـی اسـت و لقـب 
نهـاده مـر دانسـتن را. جملـۀ اسـطرالب گـرد اسـت و از گـردی او بـه یکـی جـای افزونـی دارد بیرون آمـده 
ی. و به مرکز اسـطرالب سـوالخی اسـت  نامش کرسـی و اندرو سـوالخی اسـت آویزه را و حلقه ای اندر و
و انـدرو قطـب همی گـردد. و انـدر قطـب اسـبکی همی درآید تا قطـب بدان بتواند داشـتن آنچ بدو اندر 
آمـده اسـت. و بـر پشـتش پـاره ای اسـت دراز چـون مسـطره و بـر قطـب همی گـردد نامـش عضـاده. و بهر 
دو سـرش نوکک هـای تیـز بیـرون آمـده و هـر دو را مری هـای عضـاده خواننـد. و فروتـر از آن سـوی میانـه 
ی عضاده بر پای خاسته نامشان لبنه  ای خشتک و نیز هدفه خوانند  دو پاره است چهار سو و بر رو
ای نشـانه ای کـه بـر او تیـز زننـد. و بـه میـان هر یکی از این دو خشـتک، سـوالخکی اسـت تنگ، نامش 
ی اسـطرالب آن اسـت کز آن سوی پشت  سـوالخ شـعاع و گر نیز گویی سـوالخ نگریسـتن شـاید. و اما رو
یـده،  ی صفیحـه ای اسـت در اوسـت. و گـرد بـر گـرد او دیوارکـی اسـت نامـش حجـره. و اندرونـش بـر رو
ی نام هـای دوازده بـرج  نامـش عنکبـوت و نیـز شـبکه گوینـد. و انـدر ایـن دایـره ای اسـت تمـام و بـر و
نبشـته و نامش منطقة  البروج. وز او از سـر جدی چیزکی تیز بیرون آمده  اسـت خرد نامش ُمری مطلق 
بی صفـت. و چـون عنکبـوت را بگردانـی همیشـه ایـن ُمـری مـر حجـره را ببسـاود. و گـرد بـر گـرد منطقـه 
کب ثابته بر آن نبشته و آن سرک های  نوک های تیز است بیرون آمده از پارهای چون سه سو و نام کوا
ی عنکبوت و صفیحه  ها جدا شـوند و  کب خوانند. و چون فرس از قطب بیرون آر تیز را مری های کوا
ی از آن عرض شـهری را کـرده یا عرض اقلیمـی را )بیرونی،  ایـن صفیحه  هـا زیـر عنکبـوت باشـد. هـر رو

ی، 1382: 138-136(. .ک: ابونصر قمی، 1375: 115-118؛ راز 1386: 285-289؛ ر

منابع
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قرآن کریم.

ابونصر قمی، حسن  بن علی، )1375(، المدخل الی علم احکام النجوم، مترجم ناشناخته، تصحیح جلیل اخوان زنجانی، 
چاپ اّول، تهران: میراث مکتوب / علمی و فرهنگی.

االخوینی البخاری، ابوبکر بن ربیع، )1344(، هدایة المتعلمین فی الطب، تصحیح جالل متینی، چاپ اّول، مشهد: 
دانشگاه مشهد.

ادویۀ قلبیۀ ابن سینا، )1387(، شرح و تفسیر پارسی گردان از سیدحسین رضوی برقعی، چاپ اّول، تهران: نشر نی.

االصفهانی، حمزة بن الحسن، )1409(، سوائر األمثال علی أفعل ، تحقیق فهمی سعد، الطبعة األولی، بیروت: عالم الکتب.

ابوالمعالی، محّمد بن عبیداهلل، )1376(، بيان األدیان، به اهتمام سیدمحّمد دبیرسیاقی، چاپ اّول،  تهران: روزنه. 

بلیانی، تقی الّدین، )1389(، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تصحیح ذبیح اهلل صاحبکاری و آمنه فخراحمد، با نظارت 
كتابخانۀ مجلس. علمی محّمد قهرمان، چاپ اول، تهران: میراث مکتوب / 

بوشنجی، ابوالحسن بن الهیصم، )1384(، قصص  األنبیاء، ترجمۀ محّمد بن اسعد بن عبداهلل الحنفی  التستری، تصحیح 
سیدعباس محّمدزاده، چاپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. 

. كبر داناسرشت، چاپ سوم، تهران: امیركبیر بیرونی، ابوریحان محّمد بن احمد، )1363(، آثار الباقیه، ترجمۀ ا

----------------------، )1386(، التفهیم ألوائل صناعة التنجیم، تصحیح جالل الّدین همایی، تهران: نشر هما.

----------------------، )1383(، الصیدنة فی الطب، ترجمۀ باقر مظفرزاده، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان 
و ادبّیات فارسی.

کبرشاه(، چاپ اول، تهران: علمی و فرهنگی. پناهی، ثّریا، )1398(، فرهنگ اصطالحات دیوانی شبه قاره )عصر ا

ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محّمد، )1376(، ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب، پارسی  برگردان رضا انزابی نژاد، 
چاپ اّول، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. 

جرجانی، اسماعیل بن الحسن، )1385(، األغراض الطبیة و المباحث العالئیة، تصحیح حسن  تاج بخش، جلد دوم، چاپ 
اّول، تهران: دانشگاه تهران با همکاری فرهنگستان علوم. 

، )1384(، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان،  حسینی اشکوری، سیدجعفر
اصفهان: دانشگاه اصفهان با همکاری مجمع ذخائر اسالمی.

 . الحموی، یاقوت بن عبداهلل، )1397(، معجم البلدان، بیروت: دار صادر

 . ------------------، )1380(، معجم البلدان، ترجمۀ علی نقی منزوی، تهران: سازمان فرهنگی كشور

 . خاقانی شروانی، افضل الّدین بدیل، )1374(، دیوان، تصحیح سیدضیاءالّدین سّجادی، چاپ پنجم، تهران: زّوار

الخزاعی النیشابوری، حسین بن علی، )1377(، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن  مشهور به تفسیر شیخ 
ابولفتوح رازی، به كوشش محّمدجعفر یاحقی و محّمدمهدی ناصح، مشهد:  بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی. 

الخوارزمی، محّمد بن عّباس، )1424(، األمثال المولّدة، تحقیق محّمد حسین األعرجی، ابوظبی: المجع الثقافی.

دانش پژوه، محّمدتقی، )1364(، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه 
تهران.

، )1373(، لغت نامه، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران. كبر دهخدا، علی ا

، )1382(، روضة المنجمین، تصحیح و تحقیق جلیل اخوان زنجانی، چاپ اّول، تهران:  رازی، شهمردان بن ابی الخیر
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی / میراث مکتوب.

سیبویه، أبی ِبشر عمرو بن عثمان )1408(، الکتاب )کتاب سیبویه(، تحقیق عبدالسالم محّمد هارون، الطبعة الثانّیة، 
القاهرة: الخانجی.
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عبداللهی علی بیک، حمیده، )1383(، »قاعدۀ اضطرار )الضرورات تبیح المحذورات(«، مطالعات اسالمی، شمارۀ پياپی 
: ص 124-83. شصت و سوم، بهار

العسکری، أبوهالل، )1988(، جمهرة األمثال، تحقیق محّمد أبوالفضل إبراهیم و عبد المجید  قطامش، الطبعة الثانّیة، 
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