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 مقدمه
اي است از منشات بهاءالـدين محمـدبن مؤيـد    مجموعهالتوسل الي الترسل كتاب 

. زيسته استبغدادي، منشي عالءالدين تكش خوارزمشاه كه در قرن ششم هجري مي
 را بـه اصـرار معـي كـه سـبك انشـاء او      بنا به گفته مؤلف در فصل آغازين كتـاب،  

اند قسمتي از مكاتيب و رساالت خود را فراهم آورده و از مجموع آنهـا  پسنديده مي
 . اين كتاب را مدون ساخته است

ديباجـه در  . مشتمل است بر ديباجه و دو فصل مقدمه مانند و سـه قسـم   التوسل
حمد خداوند و نعت پيامبر و آل و اصحابش و ستايش سلطان وقت و سبب تـأليف  

فصـل اول را بـه مـدح و ثنـاي     . فصل اثر به منزلة مقدمة آن اسـت  دو. كتاب است
بهاءالدين وزير اختصاص داده و در فصل دوم مختصري مفيـد در انشـاء فارسـي و    

 . سبكهاي مختلف نويسندگان و سبك و طريق خويش بيان كرده است
هـا و  قسم اول فرمانها و مناشير ديـواني و عهدنامـه  : و اما سه بخش اصلي كتاب

هايي است كه از جانب سلطان به اميران و گيرد؛ قسم دوم نامهها را در برمينامهفتح
هـاي خصوصـي و   ملوك اطراف نوشته شده، و قسم سوم اخوانيات يـا همـان نامـه   

در . دوستانه و مالطفاتي است كه خود مؤلف به بزرگان عهد و دوستانش نوشته است
با يك قصيدة پارسي در وصف حال خـود و  انتها چند قطعة انشاء آورده و كتاب را 

بهمنيار، ( توصيف كتاب و يك قصيدة تازي در مدح بهاءالدين وزير به پايان برده است
 ).بغدادي ← التوسل مقدمة

نخست اينكـه  : توان به دو مورد اشاره كرداز ويژگيهاي مهم اين كتاب حداقل مي
دارد و نمونـة  زيـادي  خصوص تطور نثر فارسـي اهميـت   هز ديدگاه ادبي، با التوسل

كه بزرگان از گذشته تا به امروز بر اين امـر   انشاي فارسي قرن ششم استبارزي از 
مترسلين و  از سرمشقهاي مشهور«التوسل  )2/974: 1363( صفا به نوشتة. اقرار دارند
نثـري  «آن را داراي ) 139، ص 1ج ، جوامع الحكايات( عوفي محمد. است »بلغاي زمان

، 1376، نامهمرزبان( وراويني. داندمي» مصنوع و دلگشاي و نظمي مطبوع و جان افزاي
 : آورده است )7ص 

و رساالت بهاءالدين بغدادي منشي حضرت خوارزم كه به رساالت بهايي معروفست و اگر 



 349/ ... بررسي نسخة چاپي التوسل الي الترسل

 

بهايي باشد به ثمن هر جوهر ثمين كه ممكن بود حنش يابند، انهار بياياتي كه در مجاري ص
 .ارزان و رايگان نمايد

 : نويسدخود مي شناسي سبكبهار در 
نگارش التوسل در اصل فني است و ترادف و موازنه و سجع و اطناب بسيار دارد و در اين 

 ماننـد اسـت  قسمتها از حيث پختگي انشا و استواري نثر و رعايـت قواعـد دسـتوري بـي    
)1355 :2/379( . 

از ديــدگاه تــاريخي بــه ســبب اشــتمال بــر وقــايع دورة  وســلالت ديگــر اينكــه
هاي ديواني سدة ششم ويژه بررسي ساختار نامهبهخوارزمشاهيان و معاصران آنان، و 

مرحـوم  . توجـه اسـت   درخـور حاالت و رفتار مردم و بزرگان آن دوره و همچنين 
 : قزويني در مقدمة نسخه پاريس نوشته است

م از لحاظ ادبي يعني براي مقايسه بين طرق مختلفة انشـا نثـر   مخفي نماناد كه اين كتاب ه
فارسي در اعصار مختلفه و تحصيل ملكة كتابت از ممارست اساليب متنوعه مذكوره و هـم  
از لحاظ تاريخي به واسطة اشتمال آن بر اشارات كثيره به بسياري از وقايع تاريخي اواخر 

العاده  اتابكان آذربايجان و غيره هم فوقو  دورة خوارزمشاهيه و معاصرين ايشان از غوريه
 .مهم است

نگاري، كمتر مورد توجـه  متأسفانه اين متن به رغم اشتهار در شيوة كتابت و نامه
مصححان قرار گرفته، تا بدان جا كه از اين اثر تنها يك چاپ در اختيار اسـت و آن  

ي قريب بـه هشـتاد   يعن( 1315ياد احمد بهمنيار در سال هم تصحيحي است كه زنده
اين تصحيح زماني صورت گرفته كه از منشآت بغـدادي  . انجام داده است) سال پيش

بنا به اقرار خود مصحح در مقدمة كتاب، هيچ يك از . دسترس بود درتنها دو نسخه 
از سهو و خطا ــ و يكي بالخصوص از تصرفات نـارواي   واة دو نسخة مورد استفاد

، و متأسفانه لغزشهايي از خوانش مـتن نيـز در آنهـا راه    ناسخ ــ مصون نمانده است
با وجود را  نادرستجدا از اين، در برخي از موارد، مصححِ محترم ضبط . يافته است

ضبط بهتر در نسخه بدل و تنها براي پايبندي به يك نسخه به عنوان اساس بـه مـتن   
شـود،  مـتن مـي   وقتي باعث بـدخواني و نـامفهومي  است كه چنين كاري  كرده وارد
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ويژه كه مصحح خود در بسـياري مـوارد بـه نادرسـتي مـتن در      ؛ بهنمايددرست نمي
و ) ظ( پاورقيها اشاره كرده و حدس درست خود را در ذيل همان صفحه با عالمـت 

گونه كه بهمنيـار در مقدمـه نوشـته     آن. است تر نوشتهدر جدول انتهاي كتاب مفصل
ان ديد كه از مقابلة دو نسخه، نسـخة ثـالثي كـه    وزارت معارف مقتضي چن ...«است 

؛ امـا  )ز( »محتويات هر دو را شامل و براي استفادة طالبان مناسبتر باشد تهيه شـود 
در نسخة چـاپي شـاهديم كـه    ) مقدمه، يح( همان طور كه خود ايشان هم گفته است

ـ  تباه و مصحح تنها نسخة ليدن را با حفظ همان ضبطها ــ كه در بسياري موارد از اش
 و توجهي به ضبطهاي نسخه بدل نكرده است نادرستي خالي نيست ــ متن قرار داده

 . است
انتشار آن متن تنها با تكيه آشكار است كه اگر از اثري چند نسخه موجود باشد، 

و احتمال خطا و لغـزش   نيستعلمي  چنداننهادن نسخ ديگر،  بر يك نسخه و كنار
 . در حاصلِ كار، بسيار است

همچنين زماني كه از يك كتاب، نسخة ديگري به دست نيايد و يا تنها يك نسخه 
بدل موجود باشد، و نسخة بدل و نسخه اساس هر كدام در بخشهايي افتادگي داشـته  
باشند كه افتادگيها هم پوشاني ندارند، و يا نسخة اساس ناخوانا، نـاقص و نادرسـت   

نسخة منحصر به فرد تكيه  ر همان تكاست مصحح به ناچار بايد در چنين مواردي ب
 ش بر متناهعلوم و فنون متعدد و تسلّط و احاط با استفاده از مهارت خود درنمايد و 

 . كار تصحيح را به سرانجام برساند
زيرا در دو نسخة ليدن و پاريس، كه در  ،است افتاده التوسلاين اتفاق در تصحيح 

يـاد  زنـده ي در پايان افتادگيهـايي دارد و  و ديگر اختيار مصحح بوده، يكي در آغاز
در بـا   اكنـون . تصحيح حدسي كـرده اسـت  در اين قسمتها  كند كهتصريح ميبهمنيار 

يم گيرنسخ نتيجه ميآن مقابلة اين بخشها با و  التوسلاختيار داشتن نسخ ديگري از 
در برخي موارد نادرست بوده و در مواردي هـم كـه تشـخيص     مصححكه تشخيص 

 تـرين از شايسـته اد بهمنيار يشك زندهبي. درست داده آن را در پاورقي آورده است
هاي مهمي كـه  براي انجام اين تصحيح بوده است اما دسترسي نداشتن به نسخهافراد 
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اين نوشتار به برخي از  بعدها پيدا شد، كاستيهايي را به چاپ ايشان وارد كرده كه در
 . شودميآنها اشاره 

داراي ضـبطهاي   هاي مورد اسـتفادة بهمنيـار  يافته در قياس با نسخهدو نسخة نو
ـ آشكار ميرا بسياري از اشكاالت موجود در نسخة چاپ شده و بهتري است،  . دكن

حح ـ كه مصبدل بهمنيار  همچنين ضبطهاي اين نسخ در بسياري موارد با ضبط نسخه
محتـرم در  دهد كه مصـحح  ـ برابرند، و اين نشان ميآنها را در پاورقي آورده است  

  .برخي موارد بيش از حد مطلوب پايبند نسخة ليدن مانده است
ـ كه در ادامه بـه   التوسلچندين نسخه از نگارندة اين سطور با در اختيار داشتن 

اي مقابله و تصحيح دوباره التوسلچاپي  ةهاي آن با نسخ ـ و ضبطشود آن اشاره مي
اي نزديك در اختيار اهـل ادب  از متن را در دست انجام دارد كه اميد است در آينده

 . و دوستداران نثر فارسي قرار گيرد

 نسخ خطي موجود از التوسل
نسـخه در اختيـار    پـنج  شش نسـخه وجـود دارد كـه    در حال حاضر از اين اثر

با برخي افتادگيهـاي جزئـي   ـ البته نسخة آن كامل   هارچ از اين تعداد. نگارنده است
بهمنيار در تصحيح خود از دو نسـخه  . ـ و يك نسخه به صورت گزيده استدر متن  

 :بهره گرفته است

  هجري 668و به تاريخ كتابت  586نسخة كتابخانة ليدن به شمارة 
در . ورق دارد و به خط نسخ روشن و خوانا كتابت يافتـه اسـت   134اين نسخه 

مخصوصاً در مورد كلماتي كه طـرز نوشـتن قـديم و جديـد آن     ( رسم الخط و امالء
مرتـب بـودن اعـداد     ه رغماختالفاتي دارد و شش برگ آخر كتاب ب) متفاوت است

بـوده   او ليدن بسيار مورد توجه بهمنيار و اساس كـار  ةنسخ. پيش و پس شده است
ايـن   .)، مقدمـه، ط بهمنيـار ( ه اسـت به آن پرداخت مصحح در مقدمة كتاب مفصًال. است

اش يابد كه خود مؤلف به خـتم مجموعـه  نسخه به دو قصيدة تازي و عربي پايان مي
 . بدان دو قصيده تصريح كرده است
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 هجري 684و به تاريخ كتابت  13369 ةنسخة كتابخانة ملي پاريس به شمار
اعتبـار بـه   ورق دارد و بنا به تشخيص بهمنيار در صـحت و   128نسخة پاريس 

نويسـي  زيرا نويسندة آن عالوه بر اينكه در غلـط «. مراتب كمتر از نسخة ليدن است
، بهمنيـار ( »دانسـته اسـت  دستي توانا داشته تصرف در اصل نسخه را نيز پسنديده مي

و از جمله تصرفاتش اشعاري است كه بعد از بيشتر شعرهاي فارسـي و  «. )مقدمه، يب
شهاد آورده و خود غالباً در باالي بيتهـاي الحـاقي يـا    تازي مؤلف براي تمثل و است

رسم كرده و در آخر كتاب هم صـراحتاً  ) ز( يا حرف) زائد( مقابل آن در حاشيه لفظ
 . )همان، يج( »به آن اعتراف كرده است

پـاريس   ةسال پـيش از نسـخ   16به گمان بهمنيار نسخة ليدن كه تاريخ كتابتش 
: براي توضيحات بيشتر در مورد اين نسـخه، نـك  ( تر استتر و در ترتيب منظمبوده صحيح

 . )بهمنيار، مقدمه، ط
اين نسخه در انتها پس از قصيدة عربـي، رسـالة مفصـلي را در حـبس شـادياخ      

 اسـت  التوسـل اضافه دارد كه بهمنيار در پاورقي قيـد كـرده ايـن نوشـته از مؤلـف      
كه بهمنيـار آن   ـپاريس   ةنسخ ةمه قزويني در مقدماما عجيب آنكه عال .)323ـ322(

 : نويسدـ ميرا در دست داشته 
اي به بعد مشتمل است بر مجموعه 128از ورق  التوسل الي الترسلنسخة پاريس عالوه بر 

الدين منكبرني از منشآت دورة سالجقه روم و نيز بر بعضي مكاتيب كه مابين سلطان جالل
ز سالجقة روم مبادله شده است و ايـن  آخرين خوارزمشاهيان و سلطان عالءالدين كيقباد ا

از انشـا نورالـدين محمـد نسـوي منشـي سـلطان        قطعًا و بدون هيچ شـكي مكاتيب اخير 
است  نفثةالمصدورو  الدين منكبرنيجالل سيرةالدين مذكور و مؤلف دو كتاب مشهور  جالل

 . خر دورة سلجوقية روم استو اصالً خود نسخه نيز يادگار همان اعصار يعني اوا

قزويني نكرده و حتي داليلي هم براي  ةاي به اين نوشتهيچ اشاره التوسلمصحح 
به اين دليل كه بخش مذكور جزو اصلي متن نيست . آوردرد و يا اثبات نظر خود نمي

و به عنوان پيوستي در انتهاي نسخه آمده قصد نداريم در اين مقاله بـه آن بپـردازيم،   
اي از موارد مبهم و اشتباهاتي كـه در  وان شاهد و نمونهبلكه ذكر اين نكته تنها به عن

 . چاپ التوسل وجود دارد، آورده شد
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هاي ديگري كه در زمان بهمنيار اطالعـي از آنهـا در دسـت نبـوده و     و اما نسخه
 :نداهطبيعتاً در تصحيح او مورد استفاده قرار نگرفت

 5320مجلس به شمارة  ةنسخة كتابخان
بـه خطـي خواناسـت كـه     . سـطر  15ارد و در هر صفحه برگ د 245اين نسخه 

البتـه  . متأسفانه در ابتدا چند صفحه افتادگي دارد و برگ آخر آن نيز موجود نيسـت 
تاريخ كتابت نسخه در برگ نخست آن قرن هفتم . نسخه از ميانه نيز كاستيهايي دارد

هد نسخه دهجري ذكر شده و همچنين در اين برگ يادداشتي آمده است كه نشان مي
 :بوده است مجمع الفصحاخان هدايت صاحب  روزگاري در تملك رضاقلي

 محمد الدين بهاء الكتاب ملك جناب تلفيقات و منشآت از الترسل الي التوسل مجموع
 كتب داخل خان تكش سلطان خوارزمشاه به الخضره كاتب الخوارزمي البغدادي المنشي

 .شد هدايت قلي رضا قصر

اين نسخه . رسد، اما در مواردي ناخواناست مرتب و پاكيزه به نظر مي ظاهر نسخه
. ليدن داراي ضـبطهاي بهتـري اسـت   نسخة چون  التوسلنسبت به ديگر نسخ خطي 

خط نسخه نسخ . نسخة مجلس از نظر ترتيب مطالب با نسخ ديگر نيز تفاوتهايي دارد
عنوانهاي نسخه در بسياري موارد به شنگرف نوشته شده و در برخـي  . زيبايي است

نسخة سالمي اسـت و تقريبـاً در   . ترمتن و البته كمي درشتسياه موارد با همان خط 
رخـي مـوارد كلمـات آن    در ب. خـورد حواشي صفحات آن مطلبـي بـه چشـم نمـي    

 . ندا مشكول
ست كه به رنگ قرمز آنها از ويژگيهاي اين نسخه وجود معاني برخي لغتها در ذيل

و خط متن اين گمـان   هاي قرمز رنگخط اين نوشتهشباهت ميان . نوشته شده است
بـه هـر   . كاتب بـوده اسـت   را به ذهن متبادر مي كند كه نويسندة اين معاني نيز خود

افـزون بـر ايـن،    . ها بر نسـخه دارد كهنگي قلم نشان از ديرين بودن اين نوشته حال،
بـه   التوسلتواند نشان دهندة آن باشد كه ي به خط كهنه در نسخه ميوجود اين معان

 . گرفته استعنوان يك كتاب درسي در گذشته مورد استفاده و تعليم قرار مي
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نسخة مجلس از لحاظ رسم الخطي واجد تمام ويژگيهاي خطي نسخ قرون هفـتم  
ـ     . و هشتم است  مسـطور اسـت   ةاز جمله اينكه دال معجم تقريبـًا همـه جـا بـا نقط

؛ كـاف اعجمـي بـدون    )بشـود  =پادشاهي؛ بشوذ=بايد؛ باذشاهي =پديد؛ بايذ=بديذ(
، پ و چ را در همة موارد به يك )همگنان= بندگي؛ همكنان = بندكي ( سركش آمده

پسـنديده؛  =سـبهر؛ بسـنذيذه  = پـي؛ سـپهر   =بـي ( نقطه مانند ب و ج نوشـته اسـت  
؛ از همزه در ميانـة كلمـات   )ريملك پرو=چهره، ملك بروري=هرچه، جهره=هرجه

؛ كه و چه را گاهي )مطمين، تاليف، تاخير، ايمه، موانست، جراَت( استفاده نكرده است
نوشته و اين اختالف در تركيبات اين دو كلمه ) كي، چي( به هاء مخفي و گاهي با ياء

ـ . )بازانك= آنچ، بازانكه = آنچه ( شودبه شكل استفاده از ها مخفي ديده مي ات كلم
و هم بدون هر ) البته به ندرت( مختوم به الف در حالت اضافه هم با ي و هم با همزه

، هنرهـآ  حيـوة ثنـاي دولـت، نـداء    ( دو با افزودن مد بر روي الف نوشته شده است
در كلمات خدايي و توانايي و امثال آن، دو ياء را گاهي درست و گاه به . )باذشاهانه

نسـخة بـه جـاي    ( »اي«شته و از همزه بـه جـاي   نو) خداي، تواناي( شكل يك ياء
 . استفاده كرده است) ايطبقه= اي؛ طبقة  نسخه

و من كالمه في بعض «شود و بخشي با عنوان اين نسخه با قصيدة عربي تمام مي
دارد كه در ديگر نسخ ) ر18گ ( در اوايل نسخه» و هو شهاب الدين الخيوقي االيمةِ

متفـاوت و داراي   التوسـل از يك سو نثر اين بخشِ اضافه با بـاقي مـتن   . يافت نشد
و نبـود آن   سازداست كه عدم انتساب آن را به بغدادي محتمل مي ناپختگيو ضعفها 

؛ و از سوي ديگر همزمـاني و هـم   كنداين احتمال را بيشتر مي التوسلدر ديگر نسخ 
تبـه ميـان آن دو را تقويـت    احتمـال مكا  التوسـل الدين با مؤلـف  مكاني شيخ شهاب

مجالي جداگانه  التوسل ازباري، بررسي اصالت و يا عدم اصالت اين بخش . نمايد مي
  .عكس صفحة آغازين اين نسخه در انتهاي اين مقاله نشان داده شده است. طلبدمي

 4300نسخه نورعثمانيه به شماره 
سـطري دارد كـه خوشـبختانه در ابتـدا و انتهـا       21برگ  137نسخة نورعثمانيه 
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ترتيب مطالب در . تر استافتادگي ندارد و نسبت به ديگر نسخ موجود التوسل كامل
در انتهاي نسخه و پس از اتمام . ليدن و نيز پاريس نزديك است ةاين نسخه به نسخ

نويسد منسـوب بـه بهاءالـدين    كاتب ميمتن التوسل مطلبي افزوده دارد و آنگونه كه 
 برگ 5/16نام دارد و » الرسالة الحبسية المنسوبة اليه ايضا«اين بخش . بغدادي است

 . است) صفحه 33(
اين نسـخه نيـز در قـرن    . در برگ نخست آن دو مهر وجود دارد كه خوانا نيست

 :آن آمده است ةهفتم كتابت شده و در ترقيم
بعون اهللا خالق البرية ماعلقه العبد الضـعيف المحتـاج الـي رحمـة اهللا     تمت الرسالة الحبسية 

احسن اهللا عواقب امره و ] ؟؟[تعالي و غفرانه ابوالمجد رمضان بن محمود الكاتب الخربريي 
و الحمدهللا علي نعمه و الصلوة علي نبيه  662ذلك في العاشر من شهر المبارك شعبان سنه 

 . كثيرامحمد واله وسلم تسليما كثيرا 

از ويژگيهاي نسخه آن است كه ترتيب حروف تهجي در آن رعايت شده است؛ استعمال 
اين نسخه، همة ويژگيهاي نسخ . نيز نشان از كهنگي آن دارد) سبيذكاري، بذين( ذال معجم

ماننـد رعايـت حـروف    ( مجلس بدان اشاره شـد  5320كهن را كه در معرفي نسخه 
كي و جي به جاي كه و چه، استفاده از ج به جـاي  تهجي، استعمال ذال معجم، ضبط 

 . داراست) ...چ و 
نورعثمانيه از نظر رسم الخطي پيرو قواعد و سبك كتابـت در قـرن هفـتم     ةنسخ

در برخي موارد كلمات آن مشـكول  . است و شباهتهاي زيادي با نسخة مجلس دارد
سـياه نوشـته    تـر و بـا قلـم   عنوانها با خطي هماهنگ با خط متن فقط درشت. است
عربي، بخشـي را   ةمانند نسخة پاريس پس از اتمام قصيد ،نسخة نورعثمانيه. اند شده

شباهت ميان ضبطهاي اين نسخه بـا مـتن چـاپي    . )ترپايين: نك( در ادامه آورده است
اين نكته را به ذهن ) رسدحتي در مواردي كه ضبط متن نادرست به نظر مي( التوسل

. باشند ليدن و نورعثمانيه از روي يك نسخة واحد كتابت شدهآورد كه شايد نسخ مي
توسط مجتبي مينوي براي كتابخانه دانشگاه تهـران   1335نورعثمانيه در سال  ةنسخ

 . نخست اين نسخه نيز در انتهاي مقاله آمده است ةعكس صفح. عكس گرفته شد
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ـ  ايم كـه خبر يافته التوسلدو نسخة ديگر از  دبه تازگي از وجو ي متعلـق بـه   يك
خط آن نسـخ  . است كه ظاهراً كامل است 1000كتابخانة يني جامع تركيه به شمارة 

ق در 635كتابتي خواناي احمدبن محمدبن عبدالجليل الهروي و بـه تـاريخ كتابـت    
تـرين   كهـن  آيد كـه گويـا  از اين تاريخ كتابت بر مي. برگ پانزده سطري است 226

اين اثر بايد مورد استفاده قرار  ةباشد كه در تصحيح دوبار التوسل ةنسخة شناخته شد
ق 669مـورخ   4124ديگر نسخة موجود در كتابخانة فاتح تركيه بـه شـمارة   . گيرد

در صـدد   التوسـل نگارنـده بـراي انجـام تصـحيح     . اي از متن اسـت است كه گزيده
 . دسترسي به اين نسخ نيز برآمده است

 ضرورت تصحيح مجدد
را  و موارديالتوسل هاي ويرايش استاد بهمنيار از پردازيم به بيان كاستياكنون مي

ذكر اين نكته . كنندرا تصحيح مي آن ويرايشهاي خطي جديد، كنيم كه نسخهذكر مي
، )ن( نسخة نورعثمانيه با عالمـت اختصـاري   ،مقاله اينضروري است كه در سراسر 

همچنـين  . شده اسـت  مشخص) پا( پاريس با عالمتة ، و نسخ)ل( ، ليدن)م( مجلس
التوسل دهندة شمارة صفحات متن چاپي نشانها، اعداد داخل پرانتز بعد از ذكر نمونه

 . است

 ذكر نمونه ها 
ضـبطهاي نادرسـت،   : توان ذيل سـه عنـوان  را مي التوسلچاپي  ةاشكاالت نسخ

 . بندي كردبدخوانيهاي مصحح، و افتادگيها دسته
 ضبطهاي نادرست

 ها از نثرنمونه .الف
 دارممـي  تيرهآبي در جوي كتابت  مخواهنمياگر چه از اين صنعت آب روي ــ 

)10( . 
 جـويم نمياگر چه از اين صنعت آب روي «به شكل ) پ5گ ( اين عبارت در ن

اگـر چـه از ايـن    «به صورت ) پ1گ ( و در م» .دارمميبرجوي كتابت  ازآبي  هم
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 . آمده است» .دارممي تازهآبي در جوي كتابت  هم جويمنميصنعت آب روي 
» آب در جـوي تيـره كـردن   «ح اسـت زيـرا   صورت اخير صـحي به نظر نگارنده 

كه شخص بـه رغـم   نمايد درست نمي .تواند در اينجا معناي مناسبي داشته باشد نمي
به خصـوص كـه مؤلـف ايـن     . آگاهي از نادرست بودن كاري، به انجام آن اقدام كند

چيني و بيان علل كـار خـويش و بـه    آورد كه در حال زمينه در جايي مي عبارت را
پس من اگر چه از افراد ايمة اين امت نباشم، «: گويدنوعي به دنبال تفاخر است و مي
گذارم و اگر چه در عداد منتهيان براعت نيايم، آخر باري در صف مقتديان قدمي مي

 » ... گذرانمدر جوار مبتديان صناعت روزگار مي
ام مركـب  و نوعي گزيده ام جامع همه ابواباختيار كرده نهجيسخن  خنسدر ــ 

 . )10( از همه اقسام
ام اختيـار كـرده   نهجـي سـخن   نسجدر «به صورت ) پ 1گ ( اين عبارت در م

بـه  ) پ5گ ( و در ن» ام مركـب از همـه اقسـام   و نوعي گزيده همه ابواب ازجامع 
ام و نـوعي گزيـده   ام جامع همـه ابـواب  اختيار كرده نهجيمسخن  خنسدر «صورت 

و نيز به دليـل  ) نسج سخن( با توجه به معني جمله. آمده است» مركب از همه اقسام
رعايت وزن در بافت جمله و موازنه كه يك شيوة متداول در نثر فني قرون ششـم و  

 . تر استصحيح» نسج«در كنار » نهج«هفتم است، قرار گرفتن 
ديگـر بـه    يفضـول زبان وقيعت بر مقتضي ميل طبيعت دراز كند و صـد  حالي ــ 

بازنوردند و دامن به طلب معايـب و مثالـب آن   طفيل او آستين به پوستين كردن آن 
 . )11( برنوردنند

. نمايـد مي تركه صحيح است» فضول«، »فضولي«به جاي واژة ) ر2گ ( ضبط م
ضبط شده كه ضبط درست » برزنند«) پ5گ ( در م و ن» برنوردنند«همچنين واژة 

از . هاي ديگري در خود التوسل نيـز دارد نمونه» برزدن ...دامن «تر كيب . اين است
ـ )72( »آستين شره باز برده و دامن حرص بر زده«: جمله نسـخه بـدلهاي    ة، كه هم

. )ر33: ر؛ ل40گ: پ؛ م29گ: ن: نـك ( كننـد نيز اين ضـبط را تأييـد مـي    التوسل
زندگاني فالن در دولتي كي دست در دامـن دوام  «؛ )129( »فرار زددست به دامن «

 . هاي ديگري براي اين تعبير استنمونه) 243( »زند
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 . )11( اين طريق دو موجب است تهاجباحامل بر اختيار اين شيوه و باعث بر ــ 
را ضبط كرده كه بـا  » انتهاج«و نيز م به جاي ابتهاج واژة ) پا( نسخه بدل بهمنيار

انتهاج به معني راه جسـتن،  . تر همين واژه استتوجه به معناي جمله صورت درست
بـاز   الترسـل  در .)انتهـاج ، ذيـل  فرهنـگ معـين  ( آمده استسلوك و روش در فرهنگها 

اربـاب براعـت و   «: به عنوان مثال. شودهاي ديگري از كاربرد انتهاج ديده مي هنمون
اين درجه و انتهاج اين شيوه بازانك جوامع همـت بـر آن    ااصحاب صناعت در ارتق

 . )205( »... مقصور كنند
 عتهااصـن ن صـنعت و ديگـر   ياگر چه از كرابمخاصه كه بصد ذكر و منشآت ــ 

 . )11( خالي نباشد
 : در ساير نسخ اينگونه آمده است» بصد ذكر كرابم«عبارت 

 . خاصه كه به صدد ذكر آن نيم ):پ2گ ( م
 . بصدد گرد كردن آنم): نسخه بدل بهمنيار( پا
 . خاصه كه بصدد ذكر آنم): ر6گ ( ن

بود حق اين مي؛ بنابراين، هر سة اين ضبطها از آنچه در متن چاپي آمده بهتر است
كه مصحح در چنين مواردي كه نسخة اساس ناخوانا، ناقص يـا نادرسـت بـوده، بـه     

شد، اگر از اين راه توفيقي حاصل نمي كرد، وبدلها اين مشكل را رفع ميكمك نسخه
توانست به شم زباني و استنباط ادبي خود متوسل شود و تصحيح قياسـي انجـام   مي

در اينجا ضبط نسخة نورعثمانيـه بـا توجـه بـه     . دهد و در پانويس به آن اشاره كند
و  »صنعتها«) م و ن( خةهمچنين در اين عبارت دو نس. نمايدتر ميمعناي متن درست

اند كه باز با توجه به سياق و معني جمله، ضبط آورده »صناعتها«) پا و ل( ةدو نسخ
 . تر استدرست »صنعتها«

در هـر طـرف از ايـن     ،بر جاده راسـتي رونـد   چهاگرو سالكان طريق كتابت ــ 
در مكتوبات  است همشاهدبر خالف آنچ  ورف دو چهار زنند مجموع با چند گونه طُ

 . )12( اند بر كلمات مكرر كمتر عثور يابندعلم موسوم بوده بدينكساني كه 
) ر1گ : پـا ( و همـين طـور نسـخه بـدل بهمنيـار     ) ر6گ ( و ن) ر3گ ( نسخ م
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: نسخ م و ن. درست است اند كه كامًالضبط كرده» اگرچه«را به جاي » اگر«صورت 
و ن » اسـت مشـاهد  «پـا و م صـورت   . را نـدارد » ... و بر خالف آنچ«واو پيش از 

را آورده است كـه  » درين«، صورت »بدين«را دارد؛ و پا به جاي » مشاهدت افتد«
و سالكان طريق كتابت «: ها اين گونه استضبط درست اين جمله با توجه به نسخه

ـ  ،راستي روند ةبر جاد اگر رف دو چهـار  در هر طرف از اين مجموع با چند گونه طُ
اند علم موسوم بوده بدينمكتوبات كساني كه  در ،است مشاهدبر خالف آنچ  وزنند 

 . »بر كلمات مكرر كمتر عثور يابند
و زمام تصرف كار جهانيان به فـرط عنايـت و    جهانداريــ و مقاليد تقلد ملك 

 )13( حسن رعايت ما سپرده
ثبـت   جهـان ) پ6گ ( و ن) ر4گ ( در نسخه بدل بهمنيار و همين طور نسـخ م 

اين ضبط را بدون در نظر گـرفتن معنـاي جملـه در     تر است و مصححشده و درست
 . پاورقي آورده است

162Fنمونه ضبطهاي نادرست از اشعار. ب

1 
 كار درگاه خداوند جهـان دارد و بـس     هوس زرق فريبستــ درگه خلق همه 

 

 )59( 
به صورت ) پ24( و ن) پ29( مصرع اول اين بيت در نسخه بدل بهمنيار و نيز م

ضبط شده كه اين صورت درسـت و  » و فريب است و هوسدرگه خلق همه زرق «
اين بيت در متون ديگـر نيـز بـه همـين صـورت      . معنادار است و بايد اصالح گردد

؛ 174؛ حكـا دو، ص  26، ص مرصـاد : نـك ( اصالحي موجود در نسخه بدلها آمده اسـت 
 . )34تاريخ شاهي، ص 
 گويـد  مـي  كـنم قضـا   ــ من جهد همي

 

 اسـت   ديگـر  كاريبيرون ز كفايت تو  

 

 )177( 
 

در منابع ديگـر   التوسلقلعه براي در اختيار قرار دادن اشعار از دوست عزيز جناب آقاي علي صفري آق. 1
كند معتقد است با توجه به ايشان كه مدتي است بر اشعار فارسي در متون كهن كار مي. بسيار سپاسگزارم

توان نتيجه گرفت هم وجود دارد مي لباب االلبابآمده و در ديگر متون مثل  التوسلضبط اشعاري كه در 
درست نيست و مؤلف آن، گاه اشعار را به  التوسل ةچاپ شد ةكه ضبط اشعار در بسياري موارد در نسخ

 . كندهاي ذكر شده در اين نوشتار درستي نظر ايشان را تأييد مينمونه. داده استخواست خود تغيير مي
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» كـاري دگرسـت  «و همين طور ضبط نسخه بـدل بهمنيـار   ) ر70( ، ن)پ80( ل

وزن شـعر   التوسـل آورده و قطعا اين ضبط درست است چرا كه با تـرجيح مصـحح   
: نـك ( وجود دارد التوسلدورة  هم اين بيت همچنين در متون ديگرِ. شود مينادرست 
 . )10: ، فرائد88: اغراض سمرقندي،

محمـدامين  . نكتة قابل ذكر در مورد اين بيت انتساب نادرست آن به حافظ است
خبر از وجود اين ) 1/380 ،1374( گلگشت در شعر و انديشة حافظرياحي در كتاب 

 : داده و گفته است نزهةالمجالسرباعي در 
به نام فتوحي آمده، و او ظاهراً اثيـر الـدين     4037 به شماره  المجالسةنزهاين رباعي در 
معارض انوري بوده و هجوهاي انوري دربـاره او  )  560 در گذشته بعد از ( فتوحي مروزي

 حافظ در رباعي اين. باقي مانده است اللبابلباب امعروف است و غزلهاي لطيفي از او در 
  .است شده نقل  6  ةشمار به نسخه چهار از خانلري

هاي بسيار كهن بهره گرفتـه  حافظ از نسخه ديواناز آنجا كه خانلري در تصحيح 
 و با توجه به نوشتة استاد رياحي و وجود اين بيت در سه متن كهن پـيش از حـافظ  

ماند كه انتساب ايـن شـعر بـه حـافظ     جاي ترديدي نمي) فرائدو  اغراضو  التوسل(
 . د شده استحافظ وار ديوانسهوي كهن است و به اشتباه در 
 هنـر  ــ هزار سال ببايد كه تا بـه بـاغ  

 

 آيـد  به بار چون من گلبنيز شاخ دانش  

 

 )208( 
 : به صورت ذيل آمده است) پ82( و ن) ر177( مصرع دوم اين بيت در دو نسخه م

 ز شاخ دانش چون من گلي به بار آيد
مـن   ز شـاخ فضـل چـو   «: اما نسخه بدل بهمنيار ضبط مصرع دوم را به صورت

ضمن اين . نمايد، آورده كه اين ضبط به لحاظ رعايت وزن بهتر مي»گلبني به بار آيد
 . كه از نظر معنا نيز صحيح است
 حشـمت تـو    جـود گسسته از مدد بنده   مباد نام و ــ ز حشمت تو رسيدم به نان و

 

 )269( 
صـورت  بـه  ) نسخه بدل بهمنيـار ( و نيز پا) پ102( در دو نسخه ن» جود«واژة 

جماعـت از  ( مطلق گـروه : آمده و جوق در فرهنگهاي فارسي به دو معناي» جوق«
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كـه معنـاي   . )فرهنگ معـين ( ، و بسيار كثير ثبت شده است)جن و انس و گروه مرغان
بهمنيار اين ضبط صحيح را به خاطر پايبندي صرف به نسخه . دهددرستي به شعر مي

 . در متن داخل كرده استاساس در پاورقي آورده و ضبط نادرست را 
 بشتاب كه بيـداري دولـت خوابيسـت      آبيست چوــ درياب كه آتش جواني 

 

 )291( 
ــاورقي نســخه چــاپي . وزن در مصــرع اول نادرســت اســت و » آبســت«در پ

براي قافيه آمده كه بهمنيار باز هم همان صورت غلط در نسخة ليدن را » خوابست«
در ايـن   چـو دهنـد، واژة  بدلها نشان مـي كه نسخهطور همان. به متن وارد كرده است

ديده » آبيست«و » آبست«اين بيت نيز در متون ديگر با دو قافية . مصرع زايد است
 نيـز وجـود دارد  ) پ م213ر ن؛ 111گ ( التوسـل بـدلهاي  شد كه در ضـبط نسـخه  

 . )70، ص ختاراتم: همچنين نك(
 انديشة هر چه هسـت بـر طـاق نهـد       او انديشة دل خودــ آن كس كه كند 

 

 )59( 
آن «: به صورت) پ29گ ( و م) چاپي 59پاورقي ( مصرع نخست اين بيت در پا
» جفت خود انديشة او«به صورت ) پ24( و در ن» كس كه كند جفت دل انديشة او

 . آمده است
آن كس كه كند جفـت دل انديشـة   «توان تشخيص داد كه ضبط از معني بيت مي

هـم  » آن كس كه نهد جفت دل انديشـة تـو  «: البته در متون ديگر. است صحيح» او
اين بيت در منابع ديگر نيـز آمـده   . است التوسلآمده كه براي ما ترجيح با ضبطهاي 

 . )198و  86 :عقولال نزهة؛  28: دوحكا  ،318: حكا يك : از جمله نك( است
 درايـد  ــ و چون علم پادشاه بشـهر 

 

ــهر نپايـــد      ــا بشـ ــه و غوغـ  فتنـ

 

 )127( 
اسـاس او   ةاين بيت را بهمنيار به صورت باال ضبط كرده در حالي كـه در نسـخ  

ـ   پادون علم چ/  دفتنه و غوغا بشهر نياي«يعني ليدن به صورت  . »دشـاه بشـهر دراي
 اين بيت در نسخه بدل و در پاورقي به صورت . آمده است

 زحمت غوغـا بـه شـهر نيـز نبينـي     

 

 علـم پادشـا بـه شـهر برآيـد      چون 
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چـون علـم پادشـا بشـهر     : بايد آمده و مصحح نيز در پاورقي قيد كرده كه ظاهراً
اما هيچ دليلي بـراي ايـن ظـاهراً    . صحيح باشد» فتنه و غوغا بشهر نيز نپايد/ درآيد

دهد كه چرا ضبطي متفاوت از نسخه اساس و بـدل  نياورده و همچنين توضيحي نمي
: نـك ( و نيز منابع ديگر) ر126گ ( همچنين اين بيت در م. داده است را در متن قرار

، كشـف االسـرار  ؛ ميبـدي،  53، ص مقامـات ؛ غزنـوي،  340/  2 و 389/  1: هانامهالقضات، عين
 :به صورت )206، ص مرصادالعباد؛ رازي، 2/224

ــي     ــز نبين ــهر ني ــه ش ــا ب ــت غوغ  زحم

 

 به شهر درآيد) يا پادشا( چون علم پادشه 
تر اين بيـت همـين صـورت اخيـر     آمده است و به نظر مي رسد كه ضبط درست

 :به صورت زير است) ر50گ : ن( ديگر التوسل ةضبط بيت در نسخ. باشد
ــي   ــز نبين ــهر ني ــا بش ــت غوغ  زحم

 

ــد    ــهر برآم ــا بش ــم پادش ــون عل  چ

 

 

ـــ ــا   ـ ــد از م ــل نياي ــتة گ ــر دس  گ

 

ــم   ــةهـ ــاييم   هيمـ ــگ را بشـ  ديـ

 

آمده و هر دوبار به يك صورت ضبط ) 267و  208ص ( دو بار التوسلاين بيت در 
گ : ر؛ ل102گ : پ؛ ن177گ : م( بـدلها در نسـخه » هيمه«ضبط واژة . شده است

بـه  ) پ82گ : ر؛ ن212گ : م( نيز به همين صورت است تنها در دو مورد) پ110
در  از آنجا كه اين بيت در متون ديگر هم وجـود دارد و . آمده است» هيزم«صورت 

تر و نيز ضـبط  ضبط شده است، ما نيز با توجه به ضبط متون كهن» هيزم«آنجا واژة 
، ص كليلـه نصراهللا منشـي،  : از جمله نك( ايمرا ترجيح داده» هيزم« التوسلدو نسخه بدل 

 . )174، ص اغراض؛ كاتب سمرقندي، 68
ــد اگــرــــ ســيل   ســنگ را بگردان

 

ــد      ــد فرومان ــا رس ــه دري ــون ب  چ

 

 )135( 

به همين صورت ضبط شـده  ) ر132( و ل) ر 53( و در ن) ر132( اين بيت در م
 به كار رفته كه به نظر معنـادارتر اسـت  » مر«واژة » اگر«اما در منابع ديگر به جاي 

 . )62: دوحكا ؛ عوفي، 92: و عقلعشق رسالة ؛ رازي، 370: اغراضسمرقندي، : نك(
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 بدخوانيهاي مصحح. 2
تصحيح دوبارة متون بايـد مـورد توجـه مصـححان قـرار      يكي از مواردي كه در 

خصوص نسخة اسـاس  به هادر ضبط نسخه بگيرد، دقت به خوانش مصححان پيشين
 :آيدميتوسط مصحح  التوسلبدخواني نسخة اساس هايي از در ادامه نمونه .آنهاست
شود در ايـن فـن    مستظهرچون مبتدي به حفظ چند رسالت از اين مكتوبات ــ 

 . )11( طبيعت را پياده نبيند دكن تحريركه  شيوه تمام يابذ و در هر يذبته
 :به صورتهاي زير آمده است التوسل نسخواژه هاي مشخص شده در 

 مستطهر، تهدي، شيوة، تحرير): ر6گ ( ل
 ، شيوة، تحدي]ناخوانا[مستظهر، ): پ2گ ( م
 مستظهر، تهدي، شيوة، تحدثي): ر6گ ( ن

هم نادرست است و هـم   در ويرايش بهمنيار» تهذّبي«و» مستظهر«ضبط دو واژة 
مـع  . با ضبط نسخة دستنويس ليدن كه اساس تصحيح آن روانشاد بوده، تفاوت دارد

كه به صورت مستطهر و تهدي (ذلك، مشاراليه ضبط نادرست همان نسخة اساس را 
يـن مـورد   در ويرايش خود اصالح كرده است بدون آنكه هيچ توضـيحي در ا ) است
اند ضبط كرده» شيوه«را به صورت » شيوة«همچنين بدون هيچ توضيحي واژة  .بدهد

اي گونه» اي«در حالي كه اين كار خالف قواعد زباني است و آوردن همزه به جاي 
بنـابراين صـورت صـحيح ايـن     . نيست دستكاري در آن درستزباني قديم است و 

 :بدلها اين گونه استهو طبق ضبط نسخ آنجمله با توجه به معناي 
شـود در ايـن فـن     مسـتظهر چون مبتدي به حفظ چند رسالت از اين مكتوبـات  

 . طبيعت را پياده نبيند دكن تحديكه  ايشيوهتمام يابذ و در هر  يدته
 يدايگانخـ و به يمن ذكـر مبـارك    ارمواميدبه استظهار دولت قاهره ثبتها اهللا ــ 

 . )12( وثوق دارم
گ ( در ل» اميدوارم«واژة . است شدهبدخواني  دچارضبط اين جمله بهمنيار در 

) ر6گ (ن نسخة گرچه  .استآمده » اميد دارم«به صورت ) ر3پ، 2گ ( و م) پ6
» اميـدوارم «اين واژه را به صورت ـ كه آن زمان در اختيار مصحح هم نبوده است ـ  
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نسـبت  هاي بهتري  ضبط ،فموارد اختال بيشترغالباً در  از آنجا كه نسخة م ، امادارد

كـه مصـحح    بـدان سـبب  و  ؛مهيد مي ترجيحدارد، ما نيز اين ضبط را به نسخ ديگر 
در بسياري موارد ـ به رغم تشخيص درست خويش ـ به ضبط ليدن پايبنـد     التوسل

 .ص ايشـان يخوي گرفتيم و نه ترجيح تشـ بدخواني ناشي از بوده، ضبط اين واژه را 
تـأليف  نوعي ضعف در يك جمله  بارة فعل دوگرچه تكرار الزم به توضيح است كه 

 بـه ضـبط   اسـتناد  رسد، با اين حال بااست و از كاتبي چون بغدادي بعيد به نظر مي
در » اميـدوارم «بـه جـاي كلمـة    » اميـد دارم «و اين كه كاربرد تركيب  نسخ موجود

هايي دارد، براي پرهيز از باز هم نمونه ))پ241گ(م نسخة ؛ )ر115گ (ن ة نسخ( التوسل
و  را نگه داشـته » اميد دارم«متن، ضبط تصحيح در ترجيح شخصي و دخالت سليقه 

  .ايمبه عنوان اختالف نسخ آوردهها را باقي ضبط
ن بـه  نسـخة  و » خداونـدي «را به صـورت   »خدايگاني«م واژة نسخة همچنين 

بنا به دليل ذكر كه در اين مورد نيز  اندآورده» صدر الصدور الشرق و الغرب«صورت 
 . است »خدايگاني«ضبط  باترجيح شده 

ترسل وسيلتي بزرگ و ذريعتي مؤكد يابد و بدين سبب نام اين  اعتصـن  و درــ 
 . )11( آمدمجموع التوسل الي الترسل نهاذه 

بـه صـورتهاي   ) ر6گ ( و ن) پ2گ ( منسـخ  در » آمد«و » صناعت«دو واژة 
آمـده   التوسـل اين جمله در بخشهاي نخستين مـتن  . آمده است» شد«و » بضاعت«

لـذا بـا   . فاقد آن استو  افتادگي داردقسمت  آندر ) پا( نسخه بدل بهمنياراست كه 
باعث كه در اغلب موارد اختالف نسخ، تر نسخة م هاي دقيق و درست توجه به ضبط

ترجيح نگارنده بر اين است كه  شده اعتماد بيشتري نسبت به اين نسخه داشته باشيم،
 .به مـتن آورده شـود   هدو نسخاين ضبط  و گرديدهاصالح نيز  جاچاپي در اين متن 

هاي تر نسبت به ضبطضبط غريب ، درستي و اصالت را باافزون كه در تصحيح متون
» صـناعت ترسـل  «تري نسـبت بـه   تركيب غريب» بضاعت ترسل«و  اندگرفتهآشنا 
بضـاعت   و در«: شـود مـي  تصـحيح  بدين گونه جملهصورت درست  بنابراين. است

ترسل وسيلتي بزرگ و ذريعتي مؤكد يابد و بدين سبب نام اين مجموع التوسل الـي  
  ».شدالترسل نهاذه 
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 افتادگيها. ج
شـود كـه   نويسهاي ديگر اين اثر روشـن مـي  با دست التوسلاز مقابلة متِن چاپِي 

اسـت و چـاپِ   ها را از قلـم انداختـه   تركيبات و واژهمصحح هنگام تصحيح، برخي 
اجزايي كه مكمل معناي جمله است و بـدون آن،   ؛ايشان سقطات و افتادگيهايي دارد

ها باري، اگر ايشان حينِ مطابقت دادن نسخه. شودمعناي عبارت به درستي درك نمي
، برافـزودة كاتـبِ   اند كه برخي از عبارات يا جمـالت با يكديگر به اين نتيجه رسيده

كردند و اگر چنين نويِس پاريس است، خوب بود در پاورقي به آن اشارتي مي دست
است، اين پرسش به قوت خود بـاقي اسـت كـه چـرا آن جمـالت را در مـتن       نبوده

 :كنيمبراي نمونه به موارد زير اشاره مي. اند نياورده
 ... فـي الشـهوات   صومةخاما شيوة اصلي و مختار حقيقي طبع من است و ال ــ 

)11( . 
را اضافه دارد كه درست هـم هسـت؛   » آنچ«واژة » اما«ن، م، و ل هر سه بعد از 

چرا كه مؤلف در صدد بازگو كردن روش خود در تـأليف كتـاب اسـت و بـدون آن     
: بنابراين صورت درست جمله چنـين اسـت  . شودمعناي جمله به درستي فهميده نمي

 . .. شيوة اصلي آنچاما 
» طبع مـن «بايد  اند كه ظاهراًمصحح بدون هيچ گونه توضيحي در پاورقي آورده

صحيح باشد در حالي كه هر سه نسخه موجود التوسل و مـن جملـه   ] »است«بدون [
 . را نيز دارند» است«نسخه اساس ايشان واژة 

 را ــ به وامي كه بر روزگار اسـت مـا  

 

ــت   ــدارمش مهلـ ــدارد بـ ــر او نـ  اگـ

 

ــد  ــت آي ــداگــر دول ــت آي  وگــر محن

 

 به نزديك مـا هـر دو را هسـت آلـت      

 

 )294پاورقي ( 
اند در پـاورقي  وجود داشته) ر104گ ( بهمنيار اين ابيات را كه در نسخه بدل او

نيز وجود دارد و بايد در خـود مـتن    التوسلاين دو بيت در نسخ ديگر . آورده است
و در  »ندارد بدادمش مهلتاگر او «) پ238( مصرع دوم بيت اول در م. قرار بگيرد

هر سه نسخه در ضبط . آمده است» اگر او ندارد بداديم مهلت«به صورت ) ر112( ن
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البته اين ابيات در متون ديگر به صورتهاي ديگري نيز ضبط شـده  . بيت دوم برابرند
كه در اينجا مد نظر ما تنها ضبطهاي مـتن التوسـل    )144حكا دو، ص : از جمله نك( اند

 . است
مصحح آن كه رقم خورده است  »ز«در حاشية اين ابيات در نسخة پاريس حرف 

رسد در حالي كه به نظر مي ،اندهايش در متن دانستهمشخصة كاتب براي برافزوده را
تشخيص مصحح در تفسير عالمت ز در حاشية برخي شعرها از نسخة پاريس نيـاز  

شود و نيز ديده مي التوسلنسخِ ديگرِ  زيرا اين گونه ابيات در. به تأمل و بازبيني دارد
ـ  مـي ابيات بنابراين اين نمونه  ؛لذا منحصر به نسخة پاريس نيست قض نظـر  اتوانـد ن

 . باشد التوسلمصحح 
 ـــــ و اخـــوان حســـبتم دروعـــا

 

ــادي    ــن لالعــ ــا و لكــ  فكانوهــ

 

 )293( 
كـه  بعد از اين بيت، بيتـي زيـر را افـزون دارد    ) ر104گ : پا( نسخه بدل بهمنيار

 : كنداي به اين موضوع نميمصحح در پاورقي هيچ اشاره
ــا  ــواني خلونــ ــاني و اخــ  كخلّــ

 

 و نكتـــب عـــنهم درء لاليـــادي   

 

اگر چه در حاشيه اين ابيات حـرف ز كـه مصـحح آن را عالمـت كاتـب بـراي       
حق اين بود كـه  و . شدهايش دانسته، آمده اما به اين نكته هم بايد اشاره مي برافزوده
ة دو نسخنسخه ــ از  در يك از يك متن وقتي عبارتي دادمحترم احتمال ميمصحح 

كه بعـدها يافـت گـردد،     ،وجود دارد چه بسا در نسخ ديگري همموجود آن اثر ــ 
اي بـه آن  وجود داشته باشد؛ بنابراين حذف اين بيت بـدون هـيچ توضـيح و اشـاره    

 . نادرست است

 گيرينتيجه
ي بود تـا لـزوم بـازبيني و بـازنگري بـه ايـن اثـر        انمونهچند آنچه ذكر شد تنها 
توان شواهد بسـياري در  بدلها ميبا بررسي متن چاپي و نسخه. ارزشمند روشن شود

 . آورد التوسلجهت اثبات لزوم تصحيح مجدد 
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تـوانيم چـاپي قابـل اطمينـان از منشـات      با تصحيح و مقابلة علمي اين اثر مـي 
هـاي  ضه كنيم و اين چاپ قطعًا ساير محققان را در زمينهبهاءالدين به عالقمندان عر

كه ضبطهاي ضمن اين. ياري مي كند ...مختلف از جمله سبك شناسي، دستور زبان و 
 . راهگشاي متون ديگر نيز خواهد بود التوسلصحيح موجود در نسخ 

ياد احمد بهمنيار از اهميت كار بزرگ ايشان  بي شك بيان اشكاالت ويرايش زنده
از روي دو نسخة نـه چنـدان مرغـوب    التوسل الي الترسل و زحماتي كه در تصحيح 

 . كاهداند چيزي نميمتحمل شده

 منابع 
 . ش1315احمد بهمنيار، تهـران   به كوشش، رسلتوسل الي التالمحمدبن مؤيد بهاءالدين،  ،بغداديـ 
  .، اميركبير، تهرانشناسي سبك ،1356ـ 1355قي، محمدت ،بهارـ 
  .بغدادي ← رسلتوسل الي التالبهمنيار، احمد، مقدمه ـ 

الدين، مرصادالعباد، به كوشش محمدامين رياحي، تهران، بنگاه ترجمه و نشـر كتـاب،    ـ رازي، نجم
 . ش1352

، به كوشش تقي تفضلي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، رسالة عشق و عقلالدين،  ـ رازي، نجم
 ]. 5چ [خ  1386

 . ، تهران، انتشارات علمي1، ج گلگشت در شعر و انديشة حافظ، 1374ـ رياحي، محمدامين، 
، به كوشـش دكتـر جعفـر    ياسةّالسياسة في اعراض الراغراض ـ سمرقندي، محمدبن علي ظهيري، 

 . ش1349شعار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
 . ، فردوسي، تهرانتاريخ ادبيات در ايران، 1363ذبيح اهللا،  ،صفاـ 

، تصـحيح دكتـر محمـد    )باب اول از قسـم اول (الحكايات و لوامع الروايات  جوامعـ عوفي، محمد، 
 ]يك حكا. [ش1335سينا،  معين، تهران، كتابخانة ابن

باب پانزدهم تا بيست و پنجم از قسم (الحكايات و لوامع الروايات  جوامع ،عوفي، محمدبن محمدـ 
ش، 1387، تصحيح دكتر اميربانو مصفّا، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي،   )اول

 ]. حكا دو[
 جـواد  يـاري  و افشـار  ايـرج  كوشش به، الفصول لطائف في العقول نزهة، بن محمدمحمد ،عوفيـ 

 . ش1390، افشار محمود دكتر موقوفات، تهران، بشري
 .1391، عزيزاهللا عليزاده، تهران، فردوس، تذكرة لباب االلباب ،عوفي، محمدبن محمدـ 
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، به كوشـش علينقـي منـزوي و عفيـف     )2و  1ج ( ها نامه محمد، بن عبداهللا، القضات همداني عينـ 
 . 1377عسيران، تهران، انتشارات اساطير، 

، تصـحيح دكتـر حشـمت مؤيـد، تهـران، علمـي و       پيـل  مقامات ژندهـ غزنوي، سديدالدين محمد، 
 ]. 3چ [ 1384فرهنگي، 

ژنگ، وصال و دكتر غالمرضا افراسيابي، تهران، پا ، ناشناخته، به كوشش دكتر نورانيفرائدالسلوكـ 
 . ش1368

 . ، به همت جعفر شهيدي، تهران، اميركبير)1ج ( ـ فرهنگ معين
، به كوشش غالمرضا طاهر و ايرج افشار و مريم ميرشمسي، تهران، بنيـاد  المختارات من الرسائلـ 

 . ش1378موقوفات دكتر محمود افشار، 
، تهـران، دانشـگاه تهـران و    ، استاد مجتبـي مينـوي  ترجمة كليله و دمنهـ منشي، ابوالمعالي نصراهللا، 

 . ش1381اميركبير، 
اصغر حكمـت،   ، به كوشش علي)2ج ( االبرار ّةعداالسرار و  كشفـ الميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، 

 . ش1363تهران، اميركبير، 
 . ش1376، مقابله و تصحيح محمد روشن، تهران، اساطير، نامهمرزبانـ وراويني، سعدالدين، 
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