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پرتوسـتان. یضوبلـ   ـوب هچپرـت.  قچ ـو ز  یحیـح 

حسنن اییاسوغبوب.  هاپب: پی غوب  ویرخ، 1395.

دمدعبصۀدتصومحدرتحن،درهیدتبیندودب یهیدتبینداصل،دکهد

قدکهددانشجحیدتازهدکامدودابج خحاند
ّ
نهدتنهادپژو شگبدودروق

نمزدآندمادریددان دودب یهیدریدشپامد،دتازگیددمدانتخابدرتندود

دداثبیدکهدمیشتبدچاپد
ّ
پب مزدازددوبامهدکامیداست.دچاپدرج 

ش هداست،ددودرعنادریدتحان دداشتهدباش :دیکی،دربداشتدعپحمد

ا لدعلی،دکهدآندمادسبقتدودانتوالدودجعلدعلپیدریددانن ؛د

دیگبی،دبادنگا یدخحشدبینانه،ددوبامهدکامیدبیدامزشدودتکبامد

ناپسن .دتصومحدتکبامی،دنتمجۀد بدک امدازداینددودانگمزهد

میشیند رصّوحد حقد تضممعد ود کتابدسازید رص اقد باش ،د

است.دالبتهدبادرالحظۀدشبوطی،دازدجپلهدیافتهدش ندنسخهدیاد

نسخدج ی دودرعتببدکهدتصومحدمیشیندماددگبگحندریدسازد،دیاد

وجحدداغالطدفاحشدودبسیامددمدرتندچاپدش ه،دتادآندح دکهد

نپذربد،د آندرتنداصالحد دادندعمحبد نق دودنشاند نگامشد باد

دداربیدرقبحلدودگاهدپسن ی هداست.داربوزهدحتید
ّ
تصومحدرج 

دمددانشگاهد ادنمزدربایدرحضحعدمسالهد ایددانشجحیاندشبِطد

پب مزدازددوبامهدکامیدودامائۀدرستن اتدغمبتکبامیدبحدندرحضحعد

)ازدجپلهدگحا یداربان اک(دوضعدش هداست.

ایند ازد کیدنیستن ددانشدومانددلسحزیدکهدفبیاددودفغاند

اربانی،د اکببد )نک.د سبدادهدان د کتابدسازید اد ود دوبامهدکامید اد

»آسیبدشناسیدچاپدرتحند)6(:ددوبامهدکامید ا«،دگزارش میراث،درهبد

1385؛درج ال یندکمحانی،د»کتابدسازی،دآشفتهدبازامیدربایدنامدآومدش ن«،د

گزارش میراث،دتمبراهد1391(دودازدآنجادکهدقحلدواح دودنظبدغالبد

ان یشپن انددمدآشنادربدنگامشدنق دودرعبفیداینگحنهدآثامدود

موشنگبیددمدبابداینددستدآثامدرجعحلداست،دنگامن هدنمزدربد

خحددواجبددی دکهدقلیدبهددستدگمبددودیکیدازدنپحنهد ایدایند

دوبامهدکامید ایدنارعتببدمادرعبفیدکن .د

نگامن هددربزرانیداستدکهددمبامۀدمضاقلیدخاند  ایتدود

آثامشدرطالعهدودتوقمقدریدکن دوددمدرقطعدکامشناسیدامش دود

دکتبیدنمزددوداثبدخطیداودمادتصومحدکبدهداست،1درستن تبیند

ود نگاشته2د ماد کتابشناختد  ایتد کارلدتبیند ود زن گیدنارهد

ـدددوداثبدازدمسایلداودمادنمزدبهدچاپدمسان هداست.دازدجپلۀد یکیدد

ایندآثامدتذکبهدایداستدرختصبدولیدبسیامدرفم دودخحان نیدبهد

نامد»پبتحستان«ددمدشبحداححالدعبفایدرعاصبد  ایت،دکهدآندماد

دمداواخبدعپبدخحد،دآنگاهدکهدبهدللگیدودتببیتدرظفبال یندرمبزاد

بهدتببرزدمفتهدبحد،ددمدسالد1283قدبهدمشتۀدتوبربددمآومدهد

  حمچپقاپهیم پیاج پای

دانشیامدزباندودادبماتدفامسی،ددانشگاهدممامدنحم
irajpour20@yahoo.com

 سوودوا لا اب وب
رو  یچپب  قاپص  ای نچ سو رپ پاچزاب

دمددومۀدکامشناسیدامش د»منجدرحادنخستدرثنحیدبوبالوقایق«دوددمددومۀد 1.د
دکتبید»اصحلدشانزد یدود ف  یداصحلدالفصحلدفیدحصحلدالحصحل«دتصومحد

ش هداستدکهدبهدزودید بددوداثبدبهدچاپدخحا  دمسی .
بهامدود میراث،دش46،د آینۀ  اربادمحم،د»شناختدنارۀد  ایت«،د روپ اربا مید 2.د

تابستاند1389:د54-15.
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است.د  ایتدبنادربدنامدپرتوستان،د بدفصلدیادبخشدکتابدماد

د55د»پبتح«ددامددکهدطید29د
ً
»پبتح«دنارم هداست.دکتابدرجپحعا

پبتحدآن،د29دتندازدعامفاندودرتصحفۀدشهمبدزراندقاجامدرعبفید

ش هدان دودازد26دپبتحددیگب،د2دپبتحدبهدحکایاتدرببحطدبهدحااد

روپ جعفبدکبحدمآ نگیداختصاصددامددوددمدطید24دپبتحدبهد

کباراتدودحکایاتدربتبطدبادرمبزادابحالقاسیدسکحتدپبداختهد

ش هداست.دایندتذکبهد پباهِدیازدهدمسالۀددیگبددمددفتبدچهاممد

میراث بهارستان )ص1040–1118(دتحسطدربکزدپژو شدکتابخانۀد

رجلسدشحمایداسالریددمدسالد1390دبهدچاپدمسی .د

بهدتازگیددمیافتیدکهدپرتوستان بهدعنحاندکتابیدرستقلدتحسطد

نشبدامرغاندچاپدودبهدبازامدکتابدامائهدش هداست.دازدآنجادکهد

بهدرند یدلطفد ود میشدریدشناختی1د ازد ماد رصوحدروتبمد

داشتن ،ددمدعالیدرجازیدضپندتببیکدبهدایشاندازدکتابشاند

دستد بهد پرتوستان  ازد ج ی ید نسخۀد آیاد کهد گبفتید سباغد

آومدهدان دودآیادکامدمیشیندنگامن هدماددی هدان دیادخمب.دتصومحد

بن هدماددی هدبحدن دودنسخۀدج ی ید یددمددستدن اشتن .د

رتومّبدش م.دفبرحدن دححاشیدبهدرتندافزودهدش هدودسقطاتید

چاپد ود تصومحد رحجبد کهد یافتهدان د نگامن هد تصومحد دمد

دوبامۀداینداثبدش هداست.دقبامدش درزمگحامیدکنن دودنسخهد

ایدازدآندمادربایدرندامسالدکنن دودکبدن .

بیدصببانهدرنتظبددی ندایندححاشیدودشناختدخطا اید

خحددبحدم،دچبادکهددمدتصومحدودتوشیۀداینداثبدمنجدبسیامدربدهد

ودبهدگپاندخحددحقدتصومحدمادگزامدهدبحدم.دچحندکتابدبهددستید

مسی ،د بدصفوهدکهدمیشدمفتیدربدحمبتدودافسحسیدافزودهدش ،د

تادآنجادکهدبهدناچامدودازدسبداجبامدقلیدبهددستدگبفتی.دد

سخندمادبهددودبخشدتقسییدریدکنی:دنخستدنگاهدکلیدبهد

رق رهدودححاشیدرصوحدوددومدربمسیددقمقداینددتصومحدتازه.

ساختامدکلیدکتابدچنمنداست:د15دصفوهدرق ره،د89د

صفوهدرتندود15دصفوهدنپایه.دازد15دصفوۀدرق ره،د7دصفوهد

بهدزن گیدودآثامد  ایتداختصاصدیافتهدکهدیکسبهدنقلدرستقمید

ازددودکتابدریاض العارفین ودطرائق الحقایق است،د3دصفوهد

د5د
ً
مایانیدرق رهدعکسدصفواتدآغازدودمایاندنسخهدودصبفا

صفوهدبهدقلیدرصوحددمدرعبفیدپرتوستان،دنسخهدشناسیدود

موشدتصومحدودوربایشدمسالهداست.دمیشدازدپبداختندبهد

 پمند5دصفوهدرق رۀدنحشتۀدرصوح،دبای داشامهدکنیددمد پمند

نقلدقحلدرستقمیدازدریاض العارفیندودطرائق الحقایق  ید

نپحنهد رباید است؛د ش هد وامدد تایپید یاد نگامشید اغالطد

یاد )صد شت(د »خ رتگذامی«د بهدصحمتد »خ رتگزامی«د

» پگنان«دبهدصحمتد» پگان«د) پان(دیاد»تبّبکات«دبهدصحمتد

»تبّبعات«دنحشتهدش هداستد)صدسیزده(.

دمدموشدتصومحدودوربایشدنسخهدنحشتهدان :د

دمدرماندسطحم،دربخیدعباماتدبهدمنگدشنگبفدبهدرتندافزودهد

دافزودۀدکاتبداستدودرادایندعباماتدماددمدبمند
ً
ش ه،دکهداحتپاال

>د<دقبامددادهدایی.ددمدححاشیدنسخه،درطالبدربتبطدبادرتندنحشتهد

ش هدکهدبهدجهتدا پمّتدتامیخی،دایندرطالبدماددمدماومقیدباد

نشانۀد»حاشیه«دآومدهدایی.د)صد ف ه(د

نخستداینکهدبیدتبدی دبای دافزودهد ایدکاتبدمادبهدماومقیدربد،د

نهدبهدرتن،دآند یدبادعالرتیدرجعحلدرانن د>د<.ددیگبداینکهدازد

ب یهماتدتصومحداستدکهدرصوحدبای دافزودهد ایدخحددماددمد

بد)=د][(دقبامدد  دودایندقحلیداستدکهدجپلگیدربدآنن د)مک.د
ّ
قال

رصوح،د اراد جهانبخش،د1384:د62(؛د رایلد بوی،د1379:د489؛د

چنانکهدنشاندخحا میدداد،دربایدافزودهد ایدخحددنمزدازد پمند

عالرتدنارعتببد>د<داستفادهدکبدهداست.

رصوحددمدادارۀدرق رهداشامهدریدکن دکهدتامیخدتحل دودوفاتد

عبفادودصحفمهدمادباداستناددبهدیکدکتابدرستن داساریدرشا مبدود

رؤلفانددمدذیلد بدپبتحدذکبدکبدهداستد)صد ج ه(دودایندتنهاد

 نبیداستدکهدرصوحددمدامائۀداطالعاتدافزوندربدرتندبهد

خحانن هدبهدخباددادهداستدودالدغمب.د

رصّوحددمدآخبدرق رهدنحشتهداست:د

قد
ّ
روق کهد ش مد رتحجهد مساله،د بازخحانید ود تایپد ازد پسد

دمد ماد آند اربادمحم،د روپ اربا مید دکتبد جنابد امجپن ،د

مسان هدان .د چاپد بهد )دفتب4(د بهارستاند میراث  رجپحعۀد

ایشان،دالوق،دبهدخحبیدتحانستهدان دازدعه ۀدکامدربآین .دلمکند

دمدخحانشدرتندودتنظمیدححاشی،درحامدیدیافتیدکهدازدقلید

ایشاندافتادهدبحددودرن،دآندرحامددمادبهدصحمتدکارلدقبائتدکبدهد

وددمدحاشیۀدکتابدآومدهدام.د پچنمندچاپدحاضبدازدوجحدد

نپایهد اد یدربخحمدامداست.د)صد ج ه(

ایشاندرقالۀدرغلحطیدبادنامد»زن گمنارۀدخحدنحشتدحاادزیندالعاب یندشیبوانیدبهد 1.د
همه«د)دمدفصلنارۀدآینۀ میراث شپامۀد

ّ
 پباهدیکدرباسلهدودکبسیدنارۀدسلسلۀدنعپتدالل

52،دبهامدودتابستاند1392،دص283–305(دبهدچاپدمسان هدان دکهدنگامن هددمدرقالهداید

بادعنحاند»ایندسالسلدکهدتحددامید پهدمادحمباندساخت«د)دمددوراهدنارۀدگزارش 
میراث،دشپامۀد62دود63،دفبومدین-تمبد1393،دص123–130(دبهدنق دآندپبداخت.د
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باش دود اثبیددمدسالد1390دچاپدش هد آنگاهدکهد ا لدفن،د

ود نسخۀدج ی تبد یافتند ب وند ماد اثبد دیگبید پاند رصوحد

د
ً
رعتببتبیددمدسالد1395دبازخحانی،دتصومحدودچاپدکن دودرثال

میشدازدچاپدبهدایندمیدبببددکهد5دسالدمیشد پمنداثبدچاپد

ش هدودبهدقحلد پاندرصّوحدرنصف،درصّوحدمیشیند»الوقد

بهدخحبیدتحانستهدان دازدعه ۀدکامدربآین «،دخحددح یثدرفصلدماد

ازدایندبماندرجپلدریدخحانن .داراداینکهدگفتهدان دتصومحدمیشیند

سقطاتیدداشتهدودرصوحدآندرحامددمادخحان هدوددمدحاشیهدآومدهد

یدبهدیکدرحمدددمدرتندیادماومقید
ّ
است،ددمدسباسبدایندکتابدحت

اشامهدنکبدهداستدکهدفیدالپثلدایندکلپه،دتبکمب،دعبامت،دسطبد

یادماماگبافددمدتصومحدمیشیندازدقلیدافتادهدبحدهدوداکنحندرصوحد

ایندرحمددماداصالحدکبدهداست.د

اراداینکهدرصوحدبهدححاشیدرفصلدتبدخحدداشامهدکبده،د

رپکنداستدبهدذ ندرتبادمدکن دکهدددمدتصومحدتازه،دکهدنسخۀد

ود ححاشید دستدکید ن امد،د وجحدد آند تحجمهد رباید تازهدتبید

تعلمقاتدرفم دبیشتبیدخحا میدیافتدودایندریدتحان دخحانن هد

ص د ولید کن ؛د قانعد آند تکبامِید ود دوبامهد تصومحد رباید ماد

افسحسدکهداینگحنهد یدنش هداست.دآقایدنصمبدباغبانددمدمایاند

اینداثبدفهبستیدازدرنابعدودرباجعدخحددبهددستدن اده،دکهدایند

خحددنقصانیداست،دولیداگبدازدص مدتادذیلدتصومحدایشاند

نکبدهد رباجعهد کتابد ازدششد بیشد بهد د
ً
رجپحعا شحد،د دی هد

است.ددوداثبدکهدمیشتبدبهدآنهاداشامهدش ،دیکیدریاض العارفین 

وددیگبیدطرائق الحقایق، کهدبادنقلدرستقمیدازدآنددودکتاب،د

دنقلدکبدهداستدوداینگحنهدبامد
ً
زن گیدنارهدودآثامد  ایتدمادعمنا

ربمسیدودپژو شددقمقدتبدمادازددوشدخحددربداشتهداستدود

کتابددیگبد ید پاندکتابدرستن داساریدرشا مبدودرؤلفاند

کهدگفتمیدبهدذکبدسالدتحل دودوفاتدعامفاندازدایندکتابداکتفاد

کبدهداست؛دغمبدازداینددمدماومقید ایدایشاندیکدبامدبهدمجمع 

الفصحا،دیکدبامدبهداصول کافی ودیکدبامد یدبهدلغت نامۀ 

د خ ادامجاعددادهداستدودبس.

د
ً
اینددمدحالیداستدکهددمدتصومحدمیشیندپرتوستانددقمقا

بهد99درنبعدرختلفدرباجعهدودازدآنهاداستفادهدش هداست،درباید

دجارعد
ً
 بد29دعامفدرذکحمددمدکتابدیکدکتابشناسیدتقبیبا

امائهدش هدکهدشبحداححالد بدیکدازدآنانددمدچهدآثامددیگبید

یافتدریدشحد،دآثامدودکتبدرتصحفهدکهد  ایتددمدپرتوستاندبهد

بهداتفاقد بهداجپالدرعبفیدش ه،درنابعدقبیبد آنهاداشامهدکبدهد

ـددحتیددمدرحامدیدکهداثبیدچاپدنش هد ابماتدوداشعامدرتند

بحدهدددـدبادرباجعهدبهدنسخدخطیدنشانددادهدش ه،درعانیدلغاتد

دبهداشتبا اتدتامیخیدود
ً
دشحامدوددربیابدذکبدگبدی هدودبعضا

اشکاالتدرتندودیادآنچهدبادزن گید  ایتدامتباطدداشته،ددمد

مانحیسداشامهدش هداست.دخحانن هدخحددریدتحان دبادرقایسۀددود

صفوهدازددودچاپدبهدتفصملدفاحشدححاشیدچاپدمیشیند

نسبتدبهدچاپداخمبدمیدبببد.

البتهدبهدایندرعنادنیستدکهدگبدد مچدعمبیدربددارند ایند

ود ب خحانید انگشتدشپامید بلکهد ننشسته،د میشیند تصومحد

ازقلیدافتادگیددمدتصومحدنگامن هدبحددکهدازدقضاددودسالیداستد

ربطبفدش هدودرنابعدودرطالبدج ی یدیافتهدودبهدححاشیدود

مانحیسد ادافزودهداستدودبنادداشتدباددودمسالۀددیگبد  ایت،د

سهدمسالهدمادباد یدبهدچاپدبسپامد؛دارادتبسدنگامن هدازداینکهد

تأخمبد بهد ماد کامد تلقیدشحد،د کتابدسازید نحعید کامید چنمند

ان اختدتاداینکهدچشپشدربدایندتصومحدنحظهحمدافتاددودرعناید

»فیدالتأخمبدآفات«دمادبعمنهددمیافت.

ارادازدایندرق رهدکهدبگذمیی،دوقتیدبهدرتندپرتوستان دقتد

کبدمدحمبتدودافسحسیددوچن اندش .دتصومحدایندرتندخحدد

داستاندپبدآبدچشپیداستدکهدب اندخحا یدپبداختد»تادببینید

کهدبهدچن یند نبدآماستهداست«.داغالطدوداشتبا اتدبسیامد

رصوحددمدرتند90دصفوهدایدایندکتاِبدمقعیدماددمدمنجدبخشد

دستهدبن یدکبدهدام:د1.داشتباهدخحانید ا؛د2.دافتادگید اد)دمددود

جابهدجایید 3.د حاشیه(؛د افتادگید اید ود رتند افتادگید اید بخشد

حاشیهدودرتن؛د4.داغالطدنگامشی؛دد5.داجتهاد ایدشخصید

نادمست.داولمندتحقعدازدایندتصومحدتازه،دبهددستددادندرتنید

دد
ّ
رتع  اغالطد دی د خحا مید کهد است،د صومحدتبد ود رنقحدتبد

ماهدیافتهدبهدرتندازدربآومدهدش ندایندتحقعدمیشگمبیدکبدهداست.

1. پ  بوه  اپا  هو 

دمدصفوۀد13،ددمدذیلدپبتحد8،د  ایتدبهدامادتدخحددبهدشیخد ●د
روپ حسیندشیخدزیندال یندودیامانداوداشامهدکبد است:د

...دبهدرنتسبانداینددودهدودرتپنمّاندایندسلسلهداظهامدریدکبدم.

ایندکلپه،دبهدقبینۀد»رنتسبان«،دبای د»رنتپمان«دباش ،دبهدرعنید

»آنکهدخحددمادبهدکسیدیادچمزیدنسبتدکن «د)لغت نامه(.ددمدنسخهد
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دچنمنداست.
ً
نمزددقمقا

دمدصفوۀد15دکهدبهدشبحداححالدحاادروپ جعفبدقباگحزلحد ●د
پبداخته،دریدخحانمی:

جسپشددمدححالیدسیّ دحپزهدر فحندش هدودکاندذلکدفیدسنهد

.1230

د1239داست.دارادگفتمیدکهدتنهاد نبد
ً
ایندع دددمدنسخهدصبیوا

رصوحددمدحاشیهدنحیسی،داشامهدبهدسالدتحل دودربگدرتصحفهد

بحدهدوددودصفوهدقبلدازداین،ددمدماومقی،دبهدسالدربگدحااد

روپ جعفبدبهدصحمتد»1238–1175ق«داشامهدکبدهداست.د

صفوۀد23دسطبدآخب: ●د

دمدغایهدحالدودکپالدبحده.

بای د»غایت«دضبطدریدش .

صفوۀد26،دپبتحد18،ددمدذیلداححالدحاادروپ دخاندساقی: ●د

دمدعلحمدحکپتدطبمعیدودق متدالهیدکارلدحاصلدکبدهدان .د

دصبیحدآنددمدنسخهد»طبمعیدودالهیدق مت«داست.
ِ
کهدصومح

صفوۀد37،ددمدپبتحد31دکهدبهدشبحداححالدرمبزادابحالقاسید ●د
سکحتداختصاصددامد،ددمدحاشیۀدنسخهدودبادخطیدرتفاوتدازد

رتندنسخهدحکایتدبلن یدازدایشاندنقلدش هدکهدتاددودصفوۀد

بع دنمزددمدحاشیهدادارهددامد.ددمدخحان ندایندحاشیهدرصوحد

بهدکّباتددچامداشتباهدش هداست.دازدجپله:د

ازدعلپادعصبدفتحیدربدقتلدآندجنابدگبفتهدبای دش .داینکهد

بهد لشکبید ستن د ود شحمید ماد یکد جنابد بد آند ربی اند

ر افعتدربخمزن دودبهدتنازعاتدمیشدآین ...د

د
ً
دمدایندسطب،درجپحعهدایدازدب خحانید ادودجاافتادگید ادکارال

رتندمادازدرعنادتهیدکبدهداست.دصومحدآندچنمنداست:د

»د...دقتلدآندجنابدگبفته،دبهدان یشهداینکهدربی اندآندجنابد

 بدیکدمادوالیدکشحمیدودقائ دلشکبید ستن د...د«.

دمدادارۀد پمندحاشیه:

بامیدچحندب اندگنجدودآشـماند پ ستاندبهدآندآستاندکهدرقص د

ماستاندبحددمسی ن ...

رعنایدابت ایدسطبدبهدوضححدرختلداستدودصحمتددمستد

جپلهد»بامیدچحندب اندکجدداستان...«.

دمدادارهدایندمباعیدآر هداست:د ●د

جهان دود ازد چــشــید مــحشــیــ د ــهد ــبک  

ــهدکن  ــکــتدجـــهـــاندچـ ــل خـــانـــۀدر

بام نــهد ود ــتد اس دمد نــید کــهد ماد ــهداید خــان

کن  چـــهد ــاند ــب ــاس م ــ امدد ــه ــگ ن دمد

کهددمدرصباعددومدودچهاممداشتباهدرشهحدداست.ددمدرصبعددومد

ماسبان«د »خانهدودرلکت«دوددمدرصباعدآخبد»دمنگه امدود

صومحداست.

بازددمدادارۀدداستان:د ●د

ممبیدماددی ن ددمدکنجدعزلتدنشستهدودبهدعبادتدرعبحددلبدازد

یدبسته...د
ّ
تکل

گفتمیدحکایتددمبابدرمبزادابحالقاسیدسکحتداستدوداینجادنمزد

عبامتددمستد»بهدعادتدرعهحد«داست.

سپسدچن دبیتدرثنحیدآومدهدکهدبیتدسحمدچنمنداست: ●د

ــاندجــنــگدکــبد ــاک ــبدم ــهدذکـ الجـــبمدب

کبدد تنگد ــحدد خ ــبد ر خــحیــشد ــامد ــ موزگ

کهدصحمتددمستدرصبعداولدچنمنداست:دالجبمد بدکحدبهد

ماکاندجنگدکبد.

دمدماومقیدصفوۀد38دوددمدادارۀد پاندرطلب: ●د

چحندآندجنابدبسیامدجسامتداجنبایندماددی .

کهدرشخصداستدبای د»اجنبمان«دباش .

سهدسطبدمایمندتب: ●د

خ اون دفبرای :دودالدتذموادوازمةدوزمداخبی.

د مچد
ً
وجهدصومحدآیهد»ودالتزمدوازمةدوزمداخبی«داست.دضپنا

یکدازدآیاتددمدایندتصومحدامجاعدن امن .

ودبازددمد پمندحاشیهدوددودسطبدپسدازدآیۀدمیشین: ●د

ایدعجبدربدشپادکهدبهدکشتندرندکپبدبستهدای ددمدنبستهدامد

که...دچگحنهدکسانمکهدبهدامادتدرماندش ن ددمدبن م،دچگحنهددمد

بهدمخددوستاندبستدکسیدکهددمدبهدمخددشپناندنپای دباز؛داید

دیحانه.درعان یندجحابدن اشتن .

دمدایندفقبۀداخمبدچن یند نبدتصومویدمادشا  ییدکهدبهدذکبد

آنهادریدپبدازیی.دنخستداینکهددمدجایدسهدنقطهدایدکهدرصّوحد

نتحانستهدآندمادبخحان دعبامتد»فتحتدنیست«دنحشتهدش ه.ددیگبد

اینکهدرصوحدبای داصحلدنگامشدرعمامدمادمعایتدریدکبددوددمد
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نگامشد»کسانیدکه«دازداصلدج انحیسیدممبویدریدکبد.درشکلد

دیگبداینکهدجپلۀد»بهدامادتدرماندش ن «دچهدرعنادریدد  ؟دشکلد

دمستدایندجپلهدچنمنداست:د»بهدامادتدرماندبن ن «.دارادآنچهد

دمدادارهدبهدشکلدچن دجپلهدنحشتهدش ه،ددمدواقعدیکدبیتدشعبد

استدکهدالبتهددمدرصباعداّولدآند یدیکدکلپهدافتادهداست:

بست تحان د دوستاند مخد بهد دمد چگحنهد

باز نپای د دشپناند مخد بهد دمد کهد کسید

ارادآخبیندرحمددازداشکاالتدایندبخش،دتبکمبد»ایددیحانه«د

ودچحند نپیدافزای د رتند بهد رفهحرید مم استد مچد کهد استد

وصلهدایدنا پگحندریدنپای .دگفتمیدکهدایندبخشدحکایتیداستد

طحالنیدکهددمدحاشیۀدچن دصفوهدازدپرتوستان نحشتهدش هداست.د

کاتبدایندحکایتدچحندازد پۀداطبافد ارشدنسخهداستفادهد

ودچحند ریدنحیس د ذیلدصفوهد دمد ماد اخمبد بخشد ود ریدکن د

بهداشتباهد دامایدمکابهداست،درصوحدفاضلد صفواتدنسخهد

ـددبادآنکهدجهتدنگامششد عبامتد»ایددیحانه«دمادکهدمکابهدبحدهد

 یدبادبقمۀدحاشیهدرتفاوتداستدددـدجزءدحاشیهدمن اشتهدودوامدد

رتندحاشیهدکبدهداست.

آخبیندرحمددازدایندحاشیۀدپبحاشیه: ●د

ازدسخناندآندچن یداستدکه...

ودایند»چن ی«دناربتبطددمداصلد»جناب«داست.

صفوۀد39ددمداواسطدصفوهددودبیتدآر هداست: ●د

خحا ـ  خحا نـ د ماد جحیـ  بکـهد جحینـ د ماد کـهد  ـبد

آیـ  خحاننـ د ماد محیـ  بکـهد آمنـ د ماد  بکـهد

دیکیدازدرشکالتدعپ ۀدرصوحدروتبمداینداستدکهد
ً
اساسا

اطالعاتدالزمدودرهامتدکافیددمدزرمنۀدشعبدوداوزاندشعبید

ن امد.ددی ییدکهدبیتدمادبهدشکلدرتندرنثحمدنحشتهدبحددودغمبدازد

فقبۀداخمبدنپحنهد ایددیگبیدنمزدنشاندخحا میدداد.داراددمدرحمدد

دودبیتدباال،درصوحدیکدبیتدبلن دبادوزنددومیدمادبهداشتباهدبهد

دودبیتدب لدکبدهداست.

صفوۀد40دوددمدذیلدپبتحد32:د ●د

شیپهدایدازدمایوۀدتححم .

کهد»شّپه«ددمستداست.

صفوۀد45:د ●د

بادرادنهددمدآرمختدتادگا یدبهداو...

ایند»تا«داشتباهداستدودبای دبهد»را«دب لدشحد.

صفوۀد49ددمدذیلدپبتحد36: ●د

تاددانستمیدکه...

دمدنسخهدودبنادربدرعنایدجپلهد»دانستی«داست.

صفوۀد61دجپلۀدمایانیددمدپبتحد42:د ●د

خ اون ددی ۀدجاند ادمادقّحتیدعطادفبرای .

دمدنسخهدفعلدجپلهدشکلددمست،دیعنیددعایی،ددامد:ددفبرایاد.د

صفوۀد67دغزلیدازد  ایتدنقلدش هدکهدرصباعداولدبیتد ●د
چهاممدآندچنمنداست:

خمبی ببین د تحد جزد امد عجبد حقمقتد دمد

»چمزی«دصومحداستدوددمددیحاند  ایتدنمزدچنمنداستد

)دستنحیسدش7883کتابخانۀدرجلس،درحّمخد1277ق،دص89(.

صفوۀد72:د ●د

دمدسلکدبن گاندآندحضبتدخبی .

»خزی «ددمستداست.

صفوۀد74ددمدپبتحد52: ●د

رثنحیاتد توبربد شحقد چن ید راد ید روپ حسند حاجید

داشت.

استد سکحتد ابحالقاسید رمبزاد جانشیند کهد شخصد ایند

»حاجیدروپ حسین«دنامددامددودازدقضاددمدصفوۀد78ددمد

پبتحد56دنمزدبهدشبحداححالداودپبداختهدش هدودآنجادنامداود

دمستدضبطدش هداست.

صفوۀد79: ●د

...دچبادگحشهدگمبدودبهدنپازدرسج دحاضبدنشحد.د

دمدنسخهد»گحشهدگمبددو«دآر هداست.

بیتدسحمد قزوینید رثنحیدحسینید دمدضپند صفوۀد81د ●د
صفوهدرصباعددوم:د

گی نشاند بید دمد وید چهد وید دمد نشاند

رعپحلداستدکهددمدکتابتدگاهد»چح«دمادبهدشکلد»چه«دریدنحیسن ،د

بهدورژهددمدعصبدقاجام.ددمدرتندبای د»چح«دنحشتهدشحد.

دمد پمندصفوۀد81دایندبیتدمادریدخحانمی: ●د

عــمــند پن  ــهد ک نیستید ود  ــســتــید

ــ  ــن ــن ــپ ذوال خــــ اید ــفد ــ وص ذاتد
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ددمداشعامدضعمفدعپلدکبدهدوداینجادنمزد
ً
گفتیدکهدرصوحدغالبا

بهدرشکلدقافمهدمیدنببدهداست.دقافمۀدرصباعددوم،دآنگحنهدکهد

دمدنسخهدنمزدقابلدتشخمصداست،د»دذوالنعیدان «داست.

صفوۀد82،دبیتداّول،درصباعدنخست: ●د

چــشــانــ رــاند اود ود ــحاند ــ خ نــهــ د اود

»چشان دنان«دصومحداست.

دمد پمندصفوهدکهد  ایتدبهدنقلداشعامدحسینیدقزوینید ●د
دمدقالبدرثنحیدپبداختهداست،دکاتبدرصبعددومدیکیدازدابماتد

مادننحشتهداستدودچحنداشعامدمادپشتدسبد یدریدنحشتهدان ،د

رصّوحدایندرصباعدمادبهدوسطدصفوهدآومدهدودرتحجهدودرتذکبد

نش هداستدکهداینجادیکدرصبعدازدقلیدکاتبدافتادهداست.

صفوۀد82،درصباعدنخستدبیتدسحم: ●د

غمب دمد ــبد رـ رـــنـــازد اود دمد ازد

کهددمستدآند»رتاز«داست.

بازددمدرصباعدنخستدبیتدچهامم:د ●د

ــت اوس چنببد ود رــبــتــالید دلـــتد ومد

رصوحدواودعطفدمادکهددمدنسخهدنیستدازدخحددبمندرصباعد

افزودهدکهدبای دحذفدشحد.دد

ا لدفندریددانن دکهددمدکتابتدنسخدخطید»ی«دنکبهدیاد ●د
یادنحشتهد بهد» د«دغمبرلفحظد رخاطبددمدآخبدکلپاتدرنتهید

دادهد نشاند یاءد بهدصحمتد پزۀدکحچکدجانشیند یاد نپیدش هد

د»خانۀ«،دکهدرصوحدبای دتشخمصدد  دود
ً
ریدش هداست.درثال

گاهدآندمادبهدصحمتد»خانهدای«دبنحیس .ددمدصفوۀد82دبیتد فتید

رصباعددومدوددمدصفوۀد83دبیتدچهاممدرصباعداولدکهدوزند

بهد »دی ه«د ود »نغپه«د بهدتبتیبد بای د دامدد اشکالد بیتد دود  بد

»نغپهدای«دود»دی هدای«دتب یلدشحد.

صفوۀد83دبیتد5: ●د

کسی ــتد ــ دوس ــحمد ــض ح ومد ــ هد ــ دی

نفسی اود نـــامد بـــهد ود بـــازد ــقد ــش ع

صحمتددمستد»دی هدایددم«دود»عشقدبازددبه«داست.

صفوۀد84: ●د
ریدکبدری ــحتد دع دمویــشــانــهد دمرــنــزلد

دمدنسخهد»دعحتدکبدری«داست.

صفوۀد85: ●د

شــ مد رنــزلد ایــند بــهد آرــ ند طالــبد

شکلددمستدفعلددمدنسخهد»رنزلدش «.

صفوۀد86دبیتدسحمدرصباعدنخست: ●د

خضب آند نیستد دلد سیا ید دمد کهد آوخد

کهدناگفتهدمم استدکهددمستدآند»آبدخضب«داست.

دمدصفوۀد87دوددمدذیلداححالدآگهدشیبازی: ●د

آندجنابددمدح وددسنۀد1242ددمدشیبازدمحلتدفبرحد.

آنگحنهدکهددمدنسخهدبهدوضححدآر هدوددیگبدرنابعداححالدآگهد

شیبازیدآومدهدان دوفاتداوددمد»1244«دواقعدش هداست.

صفوۀد88: ●د

یدنسخهدریدنگاشته
ّ
بهد بدر ت

دمدنسخهد»نسخیدریدنگاشته«داست.

صفوۀد88دبیتددومدازدقصم هدوصالدرصباعدنخست: ●د

جارع رظهبد ماد خــ اد الرــعد نمزد ماد جهاند

ضبطددمستدچنمند»نمّبدالرع«داست.

صفوۀد89.ددمدحاشیۀدمایانیدکتاب،دکهدبهدقلیدکاتبداصلید ●د
نحشتهدش هداست،د یداغالطدفباوانیدرشا  هدریدشحد؛دازدجپله:د

بهدجاید»عبشدمسحالت«دعبامتد»عزتدودسعادت«،دبهدجاید

»الفخام«دکلپۀد»انضپام«،دبهدجاید»...دیحفی«دعبامتد»الیحفی«،د

بهدجاید»داخال«دکلپۀد»وداخالقه«،دبهدجاید»ب مدالشافی«دکلپۀد

»الساری«،دبهدجاید»جپم یدالثانی«دعبامتد»جپادیدالثانی«د

بای دجایگزیندشحد.

2. پفتوار  هو 

ازدآنجادکهدیکیدازداشکاالتیدکهدرصوحدازدتصومحدمیشیند

گبفتهدبحد،دایندبحددکهد»دمدخحانشدرتندودتنظمید پرتوستان 

ححاشی،درحامدیدیافتیدکهدازدقلیدایشاندافتادهدبحددودرن،دآند

کتابد حاشیۀد دمد ود کبدهد قبائتد کارلد بهدصحمتد ماد رحامدد

زرمنهد ایند دمد کهد ریدمودد انتظامد ایند )صد ج ه(د آومدهدام«د

تصومحداخمبدازد بدگحنهدعمبدوداشکالیدربّبادباش .دولید

رطالعۀددقمقدودرطابقتدبادنسخهدنهدتنهادخالفداینداربدمادنشاند

ریدد  ،دبلکهدبهدنسبِتد90دصفوۀدمقعیدکتاب،دحجیدانبح ید

ازدافتادگید ادماددمدرتندودحاشیۀدآندریدتحاندیافت،دکهدبهدآنهاد

اشامهدریدشحد.
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2. 1. پفتوار  هوص  تن

حااد دمگذشتد خببد دمبامۀد پبتح8،د دمد 13د صفوۀد ●د
روّپ حسینداصفهانیدریدنحیس :

علیدالجپلهدربادایامدبع دسفبیدرسپحعدش ...

دمدایندرحمدد یدافتادگیددمدرتندود یددمدحاشیهددی هدریدشحد.د

جپلهددمدنسخهدچنمنداست:د»علیدالجپلهدعّپاندربادبع دسفبید

رسپحعدش «.دغمبدازدافتادگیدکلپۀد»عّپان«ددمدرتن،ددمدنسخه،د

باالیدایندکلپهدبهدمنگدشنگبفدبادخطدمرزدنحشتهدش ه:د»اعپام«؛د

ایندکلپهدکهدتحضمحدعّپاندبحدهد یددمدحاشیهدذکبدنش ه.دازدایند

رحامددکهدبگذمیی،ددمدنگامشدایندسطبدکاتبدگحیاددچامدخبطید

ش هدباش ،دچبادکهدعّپان،دبهدرعنیدعپح ا،ددمدجپلهدودساختامد

رتندرفهحمدروّصلیدبهددستدنپیدد  .دبادرطالعۀدزن گید  ایتد

دمریدیابمیدکهداوددمدجحانیدخحددسفبیدبهددمیایدعپاندداشتهدود

ازدایندسفبدخحدددمدآثامدرختلفشدیاددکبدهداست.دبادایندتحضمح،د

سیاقدجپلهدبای داینگحنهدباش :د»علیدالجپلهدربادبع دسفبدبهد

عّپاندرسپحعدش «.د

دمدصفوۀد19: ●د

رمبزادعلمبضادودرمبزادعب الوسیندازدفقبایدآندعه دبحدن .

کلپۀد عب الوسیند رمبزاد باالید شنگبفد منگد بهد نسخهد دمد

»کازمونی«داضافهدش هدکهددمدرتندنمار هداست.

صفوۀد20دسطبداّول: ●د

ـددمحپةدهللادددـ... رمبزادعب النبید

»علمه«دماددمدجپلۀددعاییدازدقلیدان اختهداست.

●د پمندصفوه،دسهدسطبدمایمندتب:

 نحزددمدقم دحماتداستدودربجعدامبابدطلب.

دمدنسخهد»...دربجعدامبابدطلبدودکپاالت«داست،دکهدبادایند

 مأت،درماند»حمات«دود»کپاالت«دسجعدایجاددریدشحد.

صفوۀد29:د ●د

اکنحندسالیدبگذشتهدکهدحاادزیندالعاب یندزیندالعاب یندثانید

وفاتدیافته.د

دمدایندسطبدب خحانیدبادجادافتادگیدتحأرانددی هدریدشحد.ددمد

نسخهدچنمنداست:د»داکنحندسالیدیکددودش دکه...«.

صفوۀد30،دضپنداححالدرمبزادنصبهللادامدبملی: ●د

رمبزادبهدتغسیلداودتخصمصدیافت.

دمدنسخهد»رمبزایدرذکحمدبهدتغسیل...«داست.

صفوۀد51،دپبتحد38: ●د

  یهدربایدصاحبدخانهددمدمیشدرمبزادنهادن دودبهداصبامد

صاحبدخانهدرمبزادرع ودیدازدآندتناولدکبد.

دمدنسخهدچنمنداست:د»  یهدربایدصاحبدخانهدآومدن دودبهد

حکیدصاحبدخانهددمدمیشدرمبزادنهادن دو...«.دچحنددمدایند

دودسطبدچن دبامدصاحبدخانهدتکبامدش ه،دیکدجپله،دبهدعلتد

شتارزدگی،دازدچشیدرصوحدمنهاندران هداست.

صفوۀد55:د ●د

بهدکحییدمسی هدوددمبدخانهد اددی .

دمدنسخه:د»دمبد ایدخانهد اددی «.

صفوۀد60: ●د

نیست. حـــبفد ســـحادد ــید صــحف ــبد ــت دف

صحمتددمست،دکهددمدنسخهد ید ست:د»سحاددودحبف«.

صفوۀد66: ●د

دمدرمانداینددودربادمدرخالفتیدبحدهداست.

دمدنسخه:د»ربادمدرگبدرخالفتی«.

صفوۀد74: ●د

چحندبهدخانهدآر م...

دمدنسخه:د»خانهدبازآر م«.

صفوۀد86درصباعددومدازدبیتدمایانیدغزلد  ایت: ●د

نیست فبیبد ازد جپلهد کامد کهد خحمد رید

اگبدرصوحدبهدوزندشعبد یدتحجهدریدکبددکپبحددکلپهدیادکلپاتید

ماددمریدیافت.ددمدنسخه:د»جپلهدبهدغمب«.

2. 2. پفتوار  هوص حو نو

میشتبدازدقحلدرصوحدنقلدکبدییدکهدایشاندکپبحد ایدتصومحد

میشیندپرتوستان مادجبباندکبدهدودافتادگید ایدرتندودحاشیهدماد

تدنقلدکبدهدان .دافتادگید ایدرتندمادنشانددادییدوداینکدازد
ّ
بهددق

قلیدافتادهد ایدحاشیهدمادخحا میددی .دبادایندتحضمحدکهدرصّوحد

دتحضمواتدکاتبداست،ددمدماومقید
ً
حاشیهد ایدرتندما،دکهدغالبا

ذکبدکبدهدودجایدخالیدرحامددزرب،دکهددمدماومقیدنمار ه،ددمد

تصومحدایشانددی هدریدشحد.
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دمدصفوۀد3دمایاندپبتحد1دودصفوۀد3دنسخه،ددمدکنامدکلپۀد ●د
میاضدالعامفمن،دحاشیۀدبلن باالییدبادخطیدرتفاوتدازدرتند

نحشتهدش هدکهدرصّوحدآندماددمدماومقیدذکبدنکبدهداست:

میاضدالعامفمندکتابیداستدکهدجارعدایندمسالۀدشبیفهدجپعد

فبودهدودالوقدداددسخنحمیدودحقایقدگستبیددادهدودعبفاید

رمندودرعاصبیندخحددماداحمادفبرحدهدودربدعالیدودعالپماند
ّ
رتق 

یدبهدمویدسالکمندطبیقدحقد
ّ
تدنهادهدودابحابدفتححدکل

ّ
رن

گشادهدودرانن شدکسیددمدایندازرنهدبهدایندتپاریدوددمستید

دعندجپمعدالپذکحمیندفید ذاد
ً
کتابیدننحشته،دجزاهدهللادخمبا

هدالّساریدالعالید
ّ
دظل

ّ
الکتابمندجزاًءدجزیالدودابقاهدهللادتعالیدودر 

علیدرفامقدعباده.د

چنمندحاشیهدایدمادنادی هدانگاشتندوددمدماومقیدثبتدنکبدند

رحجبدشگفتیداست.

صفوۀد13دکتابدود10دنسخه،دکنامدپبتحد8دبادشنگبفدنحشته:د ●د
دظلهدالعالیدوداححالداودادامدهللادسعادته«.

ّ
»واقعاتدجارع،در 

دمد پمندصفوۀد13دود10دنسخهددمدکنامدسطبیدکهدبهداسید ●د
»کبحدمآ نگ«داشامهدکبدهدنحشتهداست:د»اسیدقبیهدایداست«.

دمدصفوۀد24دکتابدکهدصفوۀد18دنسخهداست،ددمدحاشیۀد ●د
صفوهدودچسبم هدبهدکلپۀد»میاض«دنحشتهداست:د»العامفمن،د

علمقلیدخاند واالشاند خاند عالیدالقاب،د جنابد ازد کتابید

هدالعالیدعلیدرفامقد
ّ
دظل

ّ
صدباله ایت،ددامدرج هدودر 

ّ
الپتخل

العباد«.دالبتهدکاتبدیادنحیسن ۀدایندحاشیه،ددمدایندجپالتدیاد

نامدمضاقلیدخاندمادبهداشتباهدنحشتهداستدیادکتابدمادبهداشتباهدبهد

علمقلیدخاندپسبد  ایتدانتسابددادهداست.دبهد بدمویدجاید

خالیدایندحاشیهدودایندتحضمواتددمدماومقیدرشهحدداست.

دمدصفوۀد49،ددمدکنامدپبتحد35دنحشتهدش هداست:د»قالد ●د
هدالعالی«.

ّ
ف،ددامدظل

ّ
الپؤل

صفوۀد70،ددمدآخبدپبتحد48دبهدشیحهدایدمیاضتدگحنهدازد ●د
خحابم ندودذکبدگفتندصحفمانداشامهدریدکن دوددمدحاشیهدنحشتهد

است:د»دبهدزباندفامسیدماهدخسبدگحین «.

ولید ش ،د پبداختهد جاافتادهد حاشیهد اید بهد اینجاد اگبچهد ●د
بهدخاطبداینکهدحاشیهد اددمدماومقیددمادش هداستدودتحضمواتد

رصّوح،دکهدگفتمیدفقطدبهددمادسالدتحل دودوفاتدافباددرو ودد

ش ه،دنمزددمدماومقیدآر هداست،دجاددامددیکیددیگبدازداشکاالتد

پبتکبامدایندتصومحدماددمداینجادیاددکنمی.درصوحددمدنقلد

سالد ا،دتحل دماددمدسپتدچپدودبع دازدخطدتمبهدسالدوفاتد

افباددمادذکبدکبدهداست،دربایدنپحنه:د»شیبوانی،دزیندالعاب یندبند

اسکن م،د1253-1194ق«د)ص28(.داراد بدگاهدسالدتحل دکسید

مادبهددستدنماومدهدودفقطدسالددمگذشتشدمادیافتهداست،دسالد

وفاتدمادسپتدچپدودبع دازدخطدتمبهدعالرتدسحالدگذاشتهد

است.دربایدنپحنه:د»بنابی،دعباسعلی،د؟-1260ق«د)ص33(.ددمد

ایندشیحۀدنادمستداگبدخحانن هدسالد ادمادبهدسیاقددیگبدماومقید اد

دمدنظبدبگمبد،دچنمندگپاندریدکن دکهدطبقدرعپحلدسالدتحل ددمد

سپتدچپدذکبدش هدودسالددمگذشتدآندفبد،دکهدبادعالرتد

رصّوحد کهد حالید دمد است.د نارعلحمد ش ه،د رشخصد سؤالد

بهداشتباهدودربدخالفدشیحۀدرعپحلدخحد،د بدکجادسالدتحل دمادبهد

دستدنماومده،داولدسالددمگذشتدمادنحشتهدودپسدازدخطدتمبهد

عالرتدسؤالدگذاشتهداست.داینداشتباهددمدصفواتدرتع دید

ازدکتابددی هدریدشحدد)نک.دص3،د7،د20،د21،د33،د51،د52(.

3. جوسو جور  حو نو ز  تن

یکیددیگبدازدرشکالتیدکهددمدتصومحداخمبدپرتوستاندبهدچشید

ریدخحمد،دوموددربخیدازدححاشیدکتابدبهدرتنداست.ددمدگذشتهد

رعپحلدبحدهداستدکهداگبدکاتبدکلپهدیادحتیدجپلهدودجپالتید

ماددمدنگامشدرتندفبارحشدریدکبده،دآنهادماددمدحاشیهدریدنحشتهد

دبهدشکلد»ال«،ددمدداخلدرتندرولدافزودند
ً
ودالبتهدبادعالرتی،دغالبا

هدرصّوواندزربدستد
ّ
آندحاشیهدمادرشخصدریدکبدهداست.دالبت

دیگباندححاشید یاد کاتبد تحسطد کهد نسخید دمد کهد ریددانن د

رتفاوتدودربتبطدبادرتنددمدآنهادنحشتهدش ه،دبای داحتماطدبسیامد

دمدوموددایندرطالبدبهدرتندبهدخبادداددودرماندحاشیۀدجاافتادهد

ازدرتندودححاشیدربتبطدبهدرتِندنحشتهدش هدتحسطدکاتبدیاد

دیگباندتفاوتدقائلدش .دپرتوستان ازدجپلۀدنسخیداستدکهددمد

حاشیۀدآندبهدقلیدکاتبدنسخهدیاددیگباندرطالبدرتفبقهدودربتبطد

بادرتندنگاشتهدش هداستدودرتأسفانهدرصّوحدگاهدب ونددقتددمد

ایندرحضحعدحاشیهدمادبهدرتندوامددکبدهداست.د پچنمنددمد

رحامدیدرصوحددمدقبامددادندشپامۀدرببحطدبهدماومقیدباالید

کلپهدیادعبامتداصلیدبیدرباالتیدکبدهدودبادایندکامدحاشیۀدرببحطد

بهدیکدکلپهدیادیکدشخصدمادبادقبامددادندنادمستدع ددربدموید

کلپهدیادشخصددیگبدبیداعتبامدکبدهداست.داینکدنپحنهد ایدآن:

دمدصفوۀد4دنسخهدود5دکتاب،د  ایتدضپندشبحداححالد ●د
حاادعب الح ابدنایینیدودرمبزادابحالقاسیدسکحت،دحکایتیدباد
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عنحاند»گحین «دآغازدکبدهدکهدکاتبدیاددیگبیدبادخطیدرتفاوتد

دمدحاشیۀدآندنحشتهداست:د»حکایتدلطمفۀدشبیفه«.دایندرطلِبد

حاشیهدای،ددمدتصومحداخمب،دنهدتنهادبهدرتندآر ه،دبلکهدبادفحنتد

پبمنگد)bold(دبهدشکلدیکدعنحانددمدرتندنشستهداست.

دمدصفوۀد18دوددمدمایاندپبتحد9دکهدرببحطدبهدرمبزادروپ تقید ●د
کبرانیداست،درصوحدشپامهدزدهدودرطلبیدمادکهددمدحاشیهد

رببحطدبهدپبتحدبع یدبحدهداستدوددمدآنددمبامۀدقاتلدرعطبد

کبرانیدسخندمفته،دبهداشتباهددمدپبتحدقبلدوددمبامۀدروپ تقید

کبرانیدذکبدکبدهداست.

صفوۀد20،دپبتحد13داینگحنهدآغازدش هداست:د ●د

ـدمحپةدهللادددـد زب ةدالسالکمندآقادرمبزادبابایدبندرمبزادعب النبید

صبمهدزادۀدجنابدآقادروپ  اشیدذ بیدبحدهدـدالپحسحمدبپمبزاد

هدتعالیددـ.د
ّ
ـدادامدظل ابحالقاسیدالوسینید

بادرشا  ۀدصفوۀد15دنسخهدریدتحانددی دکهد»الپحسحمدبپمبزاد

ابحالقاسی...«دچسبم هدبهدرمبزادعب النبیدوددمدحاشیهدنحشتهدش هد

ودرصوحدبهدرملدخحددایندعبامتدماددمدجایدنارعتببدقبامددادهد

است،دصحمتدصومحدایندبخشدچنمنداست:د»دزب ةدالسالکمند

آقادرمبزادبابایدبندرمبزادعب النبیدـدمحپةدهللادعلمهددـدالپحسحمدبپمبزاد

آقاد جنابد صبمهدزادۀد العالیددـد هد
ّ
ظل ـددادامد الوسینید ابحالقاسید

عبامتد دمد »علمه«د رتند دمد د
ً
بحده«.دضپنا ذ بید روپ  اشید

»محپةدهللا«دکهدازدقلیدافتادهدبحددود»العالی«دبهدجاید»تعالی«دکهد

رصوحداشتباهدخحان هداستداصالحدش .

ازغ ی،د روپ اسپاعملد اححالد دمد پبتحد15د صفوۀد21،د ●د
حاشیهدایدبلن ددمد7دسطبدبادخطیدرتفاوتدازدرتندآر هدکهدآغازد

ودمایاندآندچنمنداست:د»ودآندجنابدبع دازدوفات...دمحپةدهللاد

علمهپا«.ددمدکنامدایندحاشیۀدبلن دیاددمدرتندنسخهد مچدعالرتد

ودنشانیدازدجاافتادگیدنیست،دولیدرصوحدآندما،دبهدجایدنحشتند

دمدماومقی،ددمدرتندوامددکبدهداست.

دمدمایمندصفوۀد22دبیتیدازدرحالنادآر هداستدکهدبادرباجعهد ●د
بهدصفوۀد17دنسخهدایندبیتدمادبادخطیدرتفاوتددمدحاشیهد

ریدبمنمی،دولیدرصوحدآندمادبهداشتباهدوامددرتندکبدهداست.

دمدصفوۀد23دکهدبهداححالدروپ اسپاعملدازغ یدرببحطد ●د
استدریدخحانمی:د

ودآندجنابدکپالدامادتدبهدجنابدقطبداالقطابدسیّ دعالیدشاهد

قطبدال یند سی د خلفاید بهدصوبتد ود داشتهد  ن وستانید

ـددعلمهدالبحپةددـدمسی ه. روپ دنمبرزید

دمدحاشیۀدسطبداّولدایندبخشدنحشتهدش هداست:د»یعنیدجنابد

سدسّبهدالعزرز«.درصّوحدبهدجایدآنکهد
ّ
رحالنادروپ اسپاعملدق 

ع ددماومقیدرببحطدبهدایندحاشیهدماددمدباالیدکلپۀد»جناب«د

قبامدد  ،دآندماددمدآخبدجپلهدودربدباالید»مسی ه«دگذاشتهداست.د

ددمدنسخهد»عالیدشاهد ن ستانی«داستدکهدرصوحدصفتد
ً
ضپنا

ایندشخصدمادبهد» ن وستانی«دب لدکبدهداست.

صفوۀد24ددمدمایاندپبتحد15دکهدصفوۀد18دنسخهدریدشحد،د ●د
بازدبادخطیدرتفاوتدازدرتنددمدحاشیهدآر هداست:د»بع دازد

ـددمحپةدهللادعلمهدددـدفیدسنةداثناندود تیددمدآنجادر فحندش هد
ّ
ر 

ثالثمندودرأتمندودالفدبع دالهجبةدالنبحیة،د1232«.درصّوحد

بازدحاشیهدمادبهدرتندربده،دعالوهدربدآنکهد»محپةدهللادعلمه«دماد ید

ازدقلیدان اختهداست.

دمدصفوۀد31دپبتحد26،دضپندرعبفیدخاکیدخباسانیدآر هد ●د
است:د»ازدربی اندرسکمندشاهد ن یداربانی«.دکلپۀد»اربانی«د

باالیدسبد» ن ی«دنحشتهدش هدودمم استدکهدازدنظبدکاتبدایند

کلپهدجزءدرتندبحدهداست،دوگبنهدآندماددمدحاشیهدرتذکبدریدش .د

رصوحدایندکلپهدمادبهدماومقیدربدهدود» ن یداربانی«دمادکهددمد

رتندنحشتهدش هدبهدحاشیهدنسبتددادهداست.

4. پغالط اگوی  

ازدجپلۀدوظایفیدکهدربدعه ۀدرصّوحداست،دربگبداندمسیدالخطد

کهندبهدشیحۀدخطدرعمامداربوزیداست.داگبچهددمدربخیدقحاع د

نگامشیداختالفاتیدرماندصاحبدنظباندوجحدددامددوداجپاعید

عپحریددمدربخیدشیحهد ایدمسیدالخطدودنگامشدنیست،دولید

بسیامیدازدقحاع داربوزدثابتدودتعممندش هداست.دبیداطالعید

ازد تصومح،د دمد قحاع د ایند نکبدند معایتد ود رحامدد ایند ازد

اشتبا اتدرزمگد بدرصّوویدروسحبدریدشحددکهدگاهدباعثد

یداعتبامدرتندخحا  دش .درتأسفانهددمدتصومحد
ّ
ازدبمندمفتندکل

اخمبدپرتوستان نمزدچنمندنپحنهد اییدمادشا  ییدکهدبهدربخیدازد

آنهاداشامهدریدشحد:

ازدعه درغحل،د بهدورژهددپسد ق یی،د کاتبانددستنحیسد اید ●د
تفاوتدچن انیدرماند»گذامدن«دود»گزامدن«دقائلدنبحدهدان دود

رکّبمداینددودمادبهدجاید یدنحشتهدان .ددمدصفوۀد45د»حجد

گذامدن«دوددمدصفوۀد شتدازدرق رهد»خ رتدگذام«دنادمستد
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استدوداینددودکلپهدمادبای دباد»گزامدن«دبهدکامدربد.

د پگاندتفاوتدرماند»خحاستن«دود»خاستن«د
ً
اربوزهدتقبیبا ●د

مادریددانن ،دولیددمدمسیدالخطدق ییدایندتفاوتدمادچن انددقمقد

معایتدنپیدکبدهدان .ددمدایندتصومحدنمزددمدصفواتد28،د57د

ود71دبای دصمغهد ایدرختلفدرص مد»خحاستن«دبهد»خاستن«د

تب یلدشحد.

تفاوتدرمانددودجپلۀددعاییدنزدیکدبهد ید»محپهدهللا«دود ●د
»محپةدهللادعلمه«ددمدصفواتد70،دد83دود89دمعایتدنش هداست.

بهدصحمتد بای د 53د صفوۀد دمد ایستادی«د نهد »بازد ●د
»بازنایستادی«دنحشتهدشحد.

5. پجتهواهوص  خی  اوایبت

افزودن،دکاستندودتغممبدرتندنسخهدرگبددمدشبایطدضبومی،دآند

 یدبادتحضمحدعلتدتغممبددمدرق رهدیادماومقی،دبهد مچدمویدجارزد

نیست.ددمدتصومحدج ی دپرتوستان نپحنهد اییدازدایندتغممبددمد

کلپاتدودحتیدساختامداثبدمادشا  ییدکهدب انداشامهدریدشحد:

حااد قاجامی،د نار امد عامفد اححالد بهد 13د صفوۀد ●د
روپ جعفبدکبحدمآ نگی،داختصاصددامد.د  ایتدنقلدریدکن د

کهددمدواقعهدایدبهدموستایدایشاندمفتهدوداودماددمدخحابدزیامتد

کبدهداست.ددمدرتندآر هداست:د

رنزلد کهد کبحتبآ نگد بهد ود گذشتمید خانهد اد ود کحچهد اد بهد

رخصحصدآندجنابدبحدددمدآر یی.

رصّوحدباالید»کبحتبآ نگ«دشپامهدزدهدوددمدماومقیدنحشتهد

است:د»اصل:دکبحدمآ نگ«.دنامدایندرکاندازدگذشتهدتاداربوزد

نامد رصوحد چباد اینکهد حالد ود ست.د بحدهد »کبحدمآ نگ«د

دمستدرحجحدددمدرتندمادبهدحاشیهدربدهدودنامدنادمستدماددمدرتند

قبامددادهدنارعلحمداست.درایۀدتعجبداینداستدکهددمدصفوۀد

قبلدنامد»کبحدمآ نگ«دباد پمند مئتددمدرتندبهدکامدمفتهدود

رصوحدنمزدآندمادتغممبدن ادهداست.

دنادمستدرصوحددمد
ً
یکیدازددخالتد ایدبمجادودکارال ●د

ب وند اینجاد  ایتد دمد است.د گبفتهد صحمتد 31د صفوۀد

اختصاصدودافزودند»پبتح«ددمدرتن،دکهدحکیدفصلدودبابدماد

روپ دکابلیدپبداختهداستدودرصّوحد
ّ
دامد،دبهدشبحداححالدرال

دمدعالرتداختباعیدخحدد)>د<(دیکد»پبتح«دبهدرتندافزودهدودباد

د55دپبتحدداشتهدبهد56د
ً
ایندکامدساختامدپرتوستان مادکهدرجپحعا

پبتحدرشتپلدساختهداست.دایشانددمدرق رهدودتحضمحدپشتد

جل دودسایتد ایدخببی،د پهدجا،دتع اددپبتح ایدپرتوستان ما،د

کهدگفتمیدحکیدفصلدودبابدکتابدماددامد،دبهداشتباهد56دپبتحد

رعبفیدکبدهداست.درصّوحداگبددقتدبیشتبیدبهدسیاقدکتابد

ریدکبد،دریددی دکهددمداواخبدپرتوستان نمزد  ایتدبهدشبحداححالد

کسانیدچحندحسینیدقزوینیدودوصالدشیبازیدپبداخته،دولیدبهد

آنهادپبتحیدج اگانهداختصاصدن ادهداست.

صفوۀد32ددمداواخبدشبحدحالدخاکیدخباسانیدریدخحانمی: ●د

فقمبدمادبادویدخلحصیدبحده،ددمد زامدوددویستدودسیدودچهامد

>=د1234<دمحلتدیافتهداست.

ددمدایندجپله،دافزودندایندع ددکهددمدنسخهدنمزدوجحددن امد،دباد

تیدریدتحان دداشتهدباش ؟!د
ّ
ایندشکلدودشپایل،دچهدرعنادودچهدعل

عجمبدتبداینکهدبادوجحددتصبیحد  ایتدبهدسالددمگذشتد

خاکیدخباسانی،دکهدازدرعاصباندودرعاشبانداودبحده،دبازد ید

رصّوحددمدماومقیدکهدتنهادبهدسالدربگدودتحل دافبادداشامهد

ریدکن ،دنحشتهداست:د»وفات:د1234–1236ق؟«.

دمدصفوۀد36،دپبتحد31:د ●د

صد
ّ
قطبدالپحح یندجنابدحاادرمبزادبحالقاسیدشیبازید>رتخل

بهدسکحت<.

رمبزادسکحتد کباراِتد ود اححالد دمدشبحد پرتوستان  ازد نمپید

تیددامددکهددمدرتندچنمندچمزید
ّ
شیبازیداست،دپسدچهدعل

افزودهدشحد؟دازدایندگذشتهدسکحتدلقبدرمبزادابحالقاسیدبحدهدود

صدوی.دبهداو،دکهداسحۀدسکحتدودکیدسخنیدبحده،دشعبید
ّ
نهدتخل

صدبهدسکحت<«دبخحانمی.دنکتۀد
ّ
نسبتدنکبدهدان دکهداودماد»>رتخل

دیگبدایندکهد  ایتددمد پمندپرتوستان  نوحۀددمگذشتدرمبزاید

تدشبحدکبدهداستد)ص76(د
ّ
سکحتدمادپسدازدبمپامیدکحتاهدر 

ودجایدشگفتیداستدکهدرصّوحددمدماومقیدرببحطدبهدرمبزاد

سکحتدنحشتهداست:د»درقتحلد1239قد«.

صفوۀد49ددمدآخبدپبتحد36دآر هداست:د ●د

حکمیدسنائیدفبرحده؛دنظی:

نیست رجا  هد مهد دمد جــزد ــبد ذک

نیست رشا  هد رجلسد دمد ــبد ذک

رصّوحدباالیدبیتدشپامهدگذاشتهدوددمدماومقیدتحضمحددادهد:د

»سنایی«؛دیعنیدآنچهدخحدد  ایتددمدرتندب انداشامهدکبدهد

است.دنگامشددودگحنۀد»سنائی/دسنایی«دنمزدجالبداست.
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دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

دمدسطبدمایانیدصفوۀد65دریدخحانمی: ●د

ازددومدودنزدیکدودتبکدودتاجمکدقص دخ رتشدکبدن .د

رصّوحدباالید»تاجمک«دشپامهدگذامیدکبدهدوددمدماومقیدنحشتهد

است:د»اصل:دتاژیک«.دکاشدرصّوح،داگبدتاریخ بیهقی یاد

عصبد دمد تازیکد ود »تبکد بهدنامد رمنحید ربححمد عد
ّ
رپت رقالۀد

بمهقی«دمادنخحان هدبحدد)رمنحی،درجتبید)1350(.د»تبکدودتازیکددمد

بهد بمهقی:د713-726(،ددستدکید ابحالفضلد یادنارۀد بمهقی«.د عصبد

لغت نامۀ د خ ادرباجعهدریدکبددتادریددی دکهد»تاژیک«دنمزددمد

زباندفامسیدرعپحلدودمایجداست.دبای دیادآومیدکنیددمدتب یلد

»کبحتبآ نگ«د بهد »کبحدمآ نگ«د یاد »تاجمک«د بهد »تاژیک«د

رصّوحد پچحندکاتباندق ییدعپلدکبدهداستدکهد بگاهدبهد

واژۀد بهد ماد آند ریدمسی ن ،د کپتبشنم هدش هداید یاد دشحامد کلپۀد

رعبوفدودمایجددمدزراندخحددب لدریدکبدن .د

اینکدتصحربدیکدصفوهدازدتصومحداخمبدپبتحستاندود

تصحربد پاندر خلد اددمدتصومحدمیشین:

حدحسیندنصمبباغبان
َّ
حدروپ اربا میداربادمحمرتندرصو

َّ
رتندرصو


