
 رسائل عزيزبن محمد نسفيضرورت تصحيح مجدد مجموعه
155Fاحسان رئيسي

∗ 

 چكيده
شود كه مشتمل بـر   نسفي از جملة مهمترين آثار وي محسوب ميعزيز » مجموعه رسائل«

بدان جهت كـه مجموعـه رسـائل    . بيست و دو رساله در موضوعات مختلف عرفاني است
نسفي در بين آثار وي از حيـث سـادگي، روانـي و توانـايي انتقـال موضـوعات عرفـاني        

  .ال و منقح از اين اثر بسيار مهم و ضروري استجايگاهي ويژه دارد، وجود متني خالي از اشك
به چاپ رسيده است اما با توجـه  » االنسان الكامل«اين اثر پيش از اين يك بار با عنوان 

كاسـتيهايي  » تصحيح متن«و » تحقيق در اثر«بدان كه در مراحل دوگانة تصحيح آن يعني 
گزارشـهاي نادرسـت و    در روش وجود دارد، نظريـات ناصـواب، بـدخوانيها، گزينشـها و    

در پي آن است كه مـتن موجـود از   اين مقاله  .كاستيهايي در متن ارائه شده راه يافته است
تحقيـق در  «و » تصحيح متن«مجموعه رسائل نسفي را بر اساس دو مرحلة تصحيح يعني 

 .از جهات گوناگون نقد، و ضرورت ارائة متني منقح از اين اثر را پيشنهاد كند» اثر
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 مقدمه
براي انجام تصحيح علمي، ضروري است كه مصحح عالوه بر استفاده از دانشهاي 

اي دقيق و علمي بـراي كاربسـت    مختلفي كه در تصحيح متن بدان نياز دارد از شيوه
مصحح از توانـايي علمـي    اگر. مؤثر معلومات خويش در فرآيند تصحيح بهره بگيرد

توان اطمينان  اي صحيح در تصحيح متن انتخاب كند مي كافي برخوردار باشد و شيوه
منتقد حوزة تصـحيح  . داشت كه متن مصحح تا حد ممكن به متن مؤلَّف نزديك است

 .متن نيز ضروري است براي ارائة نقد علمي بدين موضوعات توجه كند
» تحقيق در اثر«و » تصحيح متن«به دو بخش  تصحيح علمي مستلزم آن است كه

ايـن دو  . منتقد نيز در نقد خود بايد بدين دو مرحله توجه داشـته باشـد  . تقسيم شود
 :اند فرآيند بدين شرح

به فرآيند مقابله و گزينش صورت صحيح متن با توجه به شيوة : تصحيح متن .1
است كه تـا   گردد و محصول آن به دست دادن متني از اثر تصحيح اطالق مي

 .حد امكان به متن اصلي نزديك باشد
عبارت است از پژوهشي كه حول محور متن و بـا توجـه بـه    : تحقيق در اثر .2

تحقيـق در مـتن معمـوالً بـه     . گيرد عناصر درون متني و فرامتني صورت مي
 :شود نتايج زير منجر مي

جايگـاه  نگاشتن مقدمه در شرح حال نويسنده، معرفي و تحليل آثار وي، تبيـين  
اثر در ميان ساير آثار نويسنده و در ميان ديگـر آثـاري كـه در زمينـة موضـوع آن      

، ...اند، بررسي و تحليل اثر از وجوه گوناگون زباني، بيـاني و فكـري و    نگاشته شده
نوشتن تعليقات بر متن مصحح و تبيين موضوعات و مباحث اثر با توجه به ماهيت و 

فهارس مفيد براي متن با توجه به ماهيت آن  ةآن، تهي اقتضاي متن و گروه مخاطبان
 .و گروه مخاطبان اثر

پيش از اقدام به تصحيح به . 1: گيرد تحقيق در اثر معموالً در دو مرحله انجام مي
بنـابراين  . در حين تصحيح به طـور مبسـوط و عميـق   . 2صورت مجمل و سطحي؛ 

انجامد، بـه   تعليقات و فهارس مي به نگاشتن مقدمه،» تحقيق در اثر«عالوه بر آن كه 
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عنوان يكي از مهمترين ابزارها در حين انجام مقابله براي گـزينش مـتن صـحيح در    
 .گيرد اختيار مصحح قرار مي

شناسي و فراهم آوردن نسخ در دسترس  نسخه«يكي از مهمترين مراحل تصحيح 
شود،  محسوب مياين مرحله با توجه بدان كه نوعي تحقيق دربارة اثر . است» از اثر

 .گيرد جاي مي» تحقيق در اثر«در ذيل 
 .ناقد نيز مانند مصحح بايد براي عرضة نقدي علمي به نكات باال توجه كند

ترين آثار عرفاني فارسي  مجموعه رسائل عزيزبن محمد نسفي از مهمترين و روان
ي اين اثر حدود پنجاه سال پيش از اين توسط ماريژان مولـه محقـق فرانسـو   . است

بر اساس آنچه در پي آمده، انجام تصحيحي مجـدد از ايـن اثـر    . تصحيح شده است
بر همين مبنا تصحيح جديد مجموعه رسائل عزيز نسفي بـا  . رسد ضروري به نظر مي

 .استفاده از نسخ نويافته و اتخاذ شيوة مناسب به دست نگارنده در حال انجام است
را از جهـات گونـاگون بررسـي    » مجموعه رسائل نسفي«كوشد كه  اين مقاله مي

 .هايي چند، اشكاالت ويرايش موله را باز نمايد كند، و با نقل نمونه

 معرفي مجموعه رسائل عزيز نسفي
نسـفي  . مجموعه رسائل نسفي در يك مقدمه و بيست رساله نگاشته شـده اسـت  

آن اما ) 73: 1342نسفي (كند  خود در مقدمة مجموعه، اين تعداد را بيست تعيين مي
اين اختالف بدان دليل است كه موضوع يكي از . را در بيست و دو رساله نوشته است

هـاي   رسـاله (در قالـب سـه رسـاله    )  بيان عالم ملك و ملكوت و جبروت(ها  رساله
تقرير يك موضوع در سـه رسـاله بـه    . بيان شده است) يازدهم، دوازدهم و سيزدهم

156Fح و تفصيل آن استدليل تنگ بودن مجالِ يك رساله و اهميت شر

1. 
مجموعه رسائل نسفي كه در پاسخ به پرسشهاي سالكان و اهل طريقـت تـأليف    

شده بدان جهت كه به صورت خطابي، با زبان ساده و روان و با مثالها و تكرارهـاي  
هاي نسبتًا زيـادي از آن   متعدد نگاشته شده اقبال زيادي يافته و در گذر زمان نسخه

 . كتابت شده است
 

 .210، 201: 1342نسفي، : نك. نسفي در پايان رسالة يازدهم و دوازدهم به اين نكته اشاره كرده است. 1
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بب آنكه مجموعه رسائل در اواخر عمر نسفي تصنيف شده در بين ساير آثار به س
: همـان : نـك (ق  680رسالة چهارم در سال . اي برخوردار است وي از اهميت ويژه

، 1391همو : نك(يعني همزمان با اتمام كتاب ديگرش با عنوان كشف الحقايق ) 132
ده رسـالة ديگـر و همچنـين    بنـابراين وي شـانز  . نوشته شده است) 4الحقايق،  كشف

توان اين اثر را  بدين جهت مي. ق نگاشته است 680مقدمة مجموعه رسائل را بعد از 
 . هاي نسفي دانست گزيده و چكيدة آرا و ديدگاه

 :بندي كرد توان در سه دسته تقسيم مباحث مطرح شده در مجموعه رسائل را مي
 شناختي انسان) 3شناختي  هستي) 2خداشناختي ) 1

 قد تصحيح پيشينن
هاي زيادي از اين اثر را  ماريژان موله براي تصحيح مجموعه رسائل نسفي، نسخه

مهـم   كار او با توجه به شرايط و امكانات موجود در آن زمـان، بسـيار  . فراهم آورد
مجدد ايـن مجموعـة بـاارزش     تصحيحبيان خواهد شد،  بوده است، اما به داليلي كه

 .رسد الزم به نظر مي
 تحقيق در اثر) الف

 مجعول بودن عنوان مجموعه رسائل. 1
مجموعه رسـائل مشـهور بـه كتـاب االنسـان      «ماريژان موله اين اثر را با عنوان 

. منتشر كرده است و اين مجموعه تاكنون به همين عنوان شناخته شده است» الكامل
رساله و مقدمـة  چنان كه پيش از اين گفته شد يكي از تأليفات مستقل نسفي، بيست 

نسفي نه در اين اثـر و نـه در   . آنهاست كه به خواهش مريدان وي نگاشته شده است
اشاره نكرده بنا بر اين بديهي است كه بايـد  » االنسان الكامل«ساير آثار خود به نام 

عـالوه شـهرت مجموعـه رسـائل نسـفي بـه        بـه . آن را همان مجموعه رسائل ناميد
استناد تاريخي يا علمي ندارد چنان كه مصحح خـود در   گونه هيچ» االنسان الكامل«

 :مقدمه آورده است
شـوند، برحسـب    ، به نوبة خـود، بـه سـه دسـته منقسـم مـى      ]ديده شده[هاى خطّى  نسخه
هاى قـراردادى كتـاب االنسـان     ها را با نام ما اين مجموعه. باشند هايى كه شامل مى رساله
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ها، عنوان اولين  از ميان اين عنوان. كنيم گذارى مى نام الكامل، منازل السائرين و مبدأ و معاد
) 1452فلوگـل  (عنوان اول تنها در نسخه خطّى وين . باشند و سومين به يقين ساختگى مى

بارى، پايان اين نسخه خطّى كه اكنون موجود نيست، جاى خود را بـه متنـى   . وجود دارد
وم نـدارد و امـالى مغلـوط آن عـدم     داده است كه چندان ربطى با پايان رساله بيسـت و د 

تمت الكتاب االنسان الكامل فى معرفتـه  «اين قسمت با عبارت . كند اصالت آن را برمال مى
انسـان  اين در واقع تقليدى از عنوان اثر معروف عبـدالكريم جيلـى،   . يابد پايان مى» الوافر

 )50ـ49: 1342نسفي ( است و به يقين از نسفى نيست الكامل فى معرفة االواخر و االوائل

جـا   در سي نسخة خطي كه براي تصحيح جديد از اين متن تهيه شـده نيـز هـيچ   
 .نشده است االنسان الكاملاي به عنوان  اشاره

اين تسمية خالف واقع و ساختگي موجب شده بعضـي از محققـان در تحقيقـات    
ـ    ابن«براي مثال در كتاب . خود به خطا روند » الميعربي چهرة برجسـتة عرفـان اس

 :آمده است
عربى است و او نخستين كسى اسـت كـه در عرفـان     ابن» االنسان الكامل«واضع اصطالح 

اسالمى اين اصطالح را وضع كرده و در كتب خود، از جمله در اولين فص كتاب نفيسـش  
اى  پس از وى، ظاهرا عزيزالدين نسفى، اولـين نويسـنده  . به كار گرفته است  الحكم فصوص

اش  را بر مجموعه رساالت بيست و دوگانـه » االنسان الكامل«هان اسالم كه نام است در ج
،  بعد از نسفى، عبد الكـريم جيلـى  . كه به زبان پارسى در عرفان اسالمى نوشته، نهاده است

اش كه بـه زبـان تـازى در عرفـان اسـالمى       را براى كتاب ارزنده» االنسان الكامل«عنوان 
كه عـارفى  ) قرن هفتم(عزيزالدين نسفى ). 441: 1361گيري جهان(نگاشته، برگزيده است 

وحدت وجودى بوده، از اصطالحات ابن عربى آگاهى كامـل داشـته و بـه احتمـال قـوى      
اى از رسـاالتش   را از وى آموخته و به كار برده و در مجموعه» االنسان الكامل«اصطالح 

 ).595: همان( امل پرداخته استكر اوصاف انسان ككه آنها را االنسان الكامل ناميده به ذ

در اين كتاب نظر صائب نيكلسون و اقبال الهوري مبني بر اين كه در ميان آثـار  
 :جايي ندارد نيز چنين نقد شده است» االنسان الكامل«نسفي 

خاورشناس معروف انگليسى كه مقاالتى در خصوص انسان كامل از نظر ... رينلد نيكلسن 
لت عدم اطّالع از آثار نسفى، جيالنى را نخستين نويسنده مستقل صوفيان نوشته، گويا به ع

گويا دچـار  ... مرحوم عالمه محمد اقبال الهورى نيز ... درباره انسان كامل انگاشته است 
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كه از نسفى اسم برده، ولى از االنسان الكامل وى نامى بـه   اين اشتباه شده است زيرا با اين
و األوائـل  به كتاب االنسان الكامل فى معرفـة األواخـر   ميان نياورده است، در صورتى كه 

 .)442: همان( جيالنى اشاره كرده است

نسفي را چنين توجيه مجموعه رسائل براي  االنسان الكاملموله دليل انتخاب نام 
 :كرده است

ها، به راستى سخن از انسان كامل به ميان  هم در مقدمه مجموعه و هم در بسيارى از رساله
چون، از جانـب  . ارتباط با مضمون و فحواى كتاب نيست الجرم اين عنوان، بى. استآمده 

ديگر، نسخه خطّى وين نخستين نسخة تصنيف مورد نشر ماست كـه در فهرسـت توصـيف    
ايم، زيرا  ما به همين مناسبت آن را نگاه داشته... شده، اين عنوان خصلت سنّتى يافته است 

 .)50: 1342نسفي (دهد  را تشكيل مى اين مجموعه مبنا و اصل چاپ ما

اي كه بخشي از آن به  توان بدون هيچ قرينه و دليلي تنها با استناد به نسخه آيا مي
» انسـان كامـل  «مجموعة رسـائل نسـفي را   » به يقين از نسفي نيست«تصريح موله 

خصلت سنتي كـه مولـه از آن   . شك بايد دربارة درستي اين كار ترديد كرد ناميد؟ بي
نمايي موضوع انسان كامل در ميـان سـاير موضـوعات و مفـاهيم      برد، بزرگ م مينا

گويـد، تحـت    كه موله خود مـي  در اين زمينه چنان. ها و ديگر آثار نسفي است رساله
هاي نسفي در نظـر   تأثير فريتس ماير چنين جايگاهي را براي انسان كامل در رساله

 :بر آن است كهفريتس ماير . گيرد مي
انسـان  «كنـيم، تصـور    اصلي تفكر نسفي را همچنان كه در نزد ابن عربي مشاهده ميكانون 
دهد كه بر اساس آن انسان فراخوانده شده است تا از طريق تكامل خود  تشكيل مي» كامل

157Fدايرة دنياي ظواهر را كه از خداوند صادر شده است بار ديگـر بـه خـدا برگردانـد    

مـاير  ( 2
1388 :1/183(. 

گرچه موضوع انسان كامل در آثـار نسـفي مطـرح شـده و عزيـز در ايـن بـاره        
يكي » انسان كامل«اي را به دست داده، ضروري است توجه شود كه  هاي تازه ديدگاه

از موضوعات مهمي است كه در كنار موضوعات متنوع ديگر مطرح شده است كه هر 
 

كند كه با اركان منظومة فكري نسفي سازگار  ديدگاههاي ديگري در باب نسفي بيان ميماير در اين مقاله . 2
 .در مجال ديگري ضرورت دارد اين ديدگاهها نقد و تحليل شود. نيست
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دي دارنـد و بخـش   يك از آن موضوعات خود در منظومة فكري عزيز اهميت زيـا 
هـا و آثـار    بررسي عناوين و مباحث رساله. گيرند معظمي از آثار نسفي را در بر مي

دهد كه ميزان توجه نسفي به انسـان كامـل نسـبت بـه ديگـر       نسفي بخوبي نشان مي
را در آثـار وي ويـژه و   » انسـان كامـل  «موضوعات چندان نيست كه بتوان جايگاه 

ان چنين نتيجه گرفت كه نسفي براي مجموعة رسـائل  تو بنابراين مي. برجسته دانست
اي نيز وجود ندارد كه به ما اجـازه دهـد    خود عنواني برنگزيده و هيچ شاهد و قرينه

 .بناميم» انسان كامل«اين مجموعه را 
 هاي ديگر در اين اثر دخل و تصرف در مجموعه رسائل و گنجاندن رساله. 2

شود كه نسفي آنها  اي اطالق مي  ست رسالهچنان كه گفته شد مجموعه رسائل به بي
در تصحيح موله . اي هم براي آن تأليف كرده است را به طور مستقل نگاشته و مقدمه

عالوه بر بيست رسالة مذكور رسائل ديگري نيز تحت عنوان رسائل اضافي به چاپ 
 معلوم نيست چرا عالوه بر آن بيست رساله، رسائل اضافي ديگري نيـز . رسيده است

 در ذيل يك عنوان فراهم آمده و انتشار يافته است؟
 تصحيح بدون تحقيق. 3

در ايـن بخـش گـزارش    . در تصحيح موله بخشي با عنوان تعليقات آمـده اسـت  
در واقـع  . اند و تفاوت زيادي با متن دارنـد  اختالف نسخي ذكر شده كه طوالني بوده

ـ . متن مصحح فاقد تعليقات است اپي آورده شـده و صـبغة   تنها بخشي كه در متن چ
تحقيق در متن دارد، معرفي نشاني آيات است كه در قسمت حواشي و نسـخه بـدلها   

آيـد، بـراي مثـال بـه      در اين بخش نيز خطاهـايي بـه چشـم مـي    . آورده شده است
 :شود هايي اشاره مي نمونه
كه پنج ) 88/هود(»  لَيه أُنيبو ما تَوفيقي إِالَّ بِاللَّه علَيه تَوكَّلْت و إِ«آية شريفة . 1

 ).538: 1342نسفي : نك(بار در متن تكرار شده ذيل احاديث آورده شده است 
158Fحديث مشهور. 2

3 ألبرّهاغبر ذى طمرين ال يؤبه به لو اقسم على اللّه   اشعث  رب 
 

مدقع   طمرين  أغبر ذي  أشعث  رب«: حديث نبوي است و به صورتهاي ديگر نيز روايت شده است. 3
، 429: تا ؛ طوسي، بي400: تا ؛ همو، بي386: 1376صدوق، : نك .»باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره

ّ عاملي، 80: تا ؛ طبرسي، بي2/90: تا ؛ فتال نيشابوري، بي867، 788 ؛ مجلسي، 12/269: 1409؛ حر
 .72/143و  69/36: تا بي
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كه در متون عرفاني مكرر به كار رفته و در مجموعه رسائل نيز دو بار آمده ، در متن 
ثبت شـده    اال برهاغبر ذى طمرين لو اقسم على اللّه   اشعث  و فهارس به صورت رب

  ).540: همان: نك( است
 تصحيح متن) ب
 شيوة تصحيح. 1

. هاي اثر است ترين اصول تصحيح، اتخاذ شيوة صحيح و متناسب با نسخه از مهم
واني به اتناقضهاي فردر آن چه كه موله به عنوان شيوة تصحيح در مقدمه آورده است 

براي مثال چند عبارت از مقدمة تصحيح مذكور در ايـن بـاب نقـل    . خورد چشم مي
  :شود مي

متن چاپ شده هميشه تابع نسخه خطّى واحـدى نيسـت و در بسـيارى از مـوارد نـوعى      
سازش بين دو يا سه روايت وجود دارد، و تجديد و تكرار دقيـق يكـى از آنهـا در ميـان     

 )49: همان(نيست 
نسخه خطّى وين نخستين نسخة تصنيف مورد نشر ماست كه در فهرست توصيف شـده،  ... 
  .)50: همان( دهد ا و اصل چاپ ما را تشكيل مىاين مجموعه مبن... 
معيـار و نمونـه اعـالى    ] هايي كه چند صورت تحريـر دارنـد   در رساله[اين متن  الوصف مع

 ) 54: همان( هاست شتر نتيجه و محصل آنكه بيروايت نيست، بل) يا سه(مشترك بين دو 
هاى مختلف را در مـتن بـاقى    هر كجا امكانى بوده است، اجزاى حاصله از صورت روايت

اگر هـم  . ايم هاى دوگانه مسلّم محول نكرده ايم، و آنها را به بخش ملحقات يا صورت نهاده
طور  يك رساله را به هاى مختلف شود، نمونه اولية نگارش متنى كه بدين ترتيب حاصل مى

آورد، ولى به صورت انشاى كتاب را به دسـت بـدهيم كـه     وجود نمى جزء به دقيق و جزءبه
 .)59همان، (نويسنده هميشه قسمتى از آن را آورده است 

 V  متن چاپى با كمال وفادارى متن يك نسخه خطّى واحد يعنى نسـخه ] در رسالة بيستم[
هاى خطّـى   هاى ديگر نسخه كه صورت كرده است، و اينرا تكثير ] الدين ولي 1767نسخة [

 .)60: همان( آمده است ر به نظر قابل ترجيح مىتنها در ملحقات ذكر شده، حتّى اگ

اي كه موله انتخاب كرده آنچه بيشتر نقش دارد و تأثيرگذار است ذوق و  در شيوه
لمي و قابل انتخاب مصحح است نه اصول و قواعدي كه بر اساس آن مصحح نتايج ع

اين تشويش در اتخاذ شيوة تصحيح مسلماً در شـيوة انتخـاب   . اعتماد به دست دهد
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هاي اساس، بدل و كمكي نيز وارد شده است چنان كه در بسياري موارد مـتن   نسخه
بر مـتن چـاپ   ) كه در تصحيح از آنها استفاده شده(هاي كمكي  نسخه بدلها يا نسخه

 .بخش مشكالت متن ذكر خواهد شدشده برتري دارد و مصاديق آن در 
 شيوة گزارش نسخه بدلها. 2

  :نسخه بدلها طبق قراردادهايي كه مصحح در مقدمه آورده گزارش شده است
ايم؛  هاى فرعى و درجه دوم چشم پوشيده بدل اما در مورد ملحقات و حواشى، از ذكر نسخه

و » بـود «است، يـا تنـاوب   » گفتن«پس از فعلى كه به معنى » كه«از قبيل بودن يا نبودن 
هايى كـه زادة غفلـت كاتبـان اسـت، يـا       همچنين افتادگى. »شدن«و » گشتن«يا » باشد«

هايى از يك نوع ذكر شده است؛ در مقابل،  بدل نسخه. ايم خطاهاى مشهود را نيز ذكر نكرده
در برخـى از  . هنگامى كه معرّف و خصيصه يكى از سه نوع نگارش باشد، ذكر شده اسـت 

ارد، آنجا كه كاربرد فعل سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع به يكسان ممكن باشد و مو
ها را داشـته باشـند، ايـن اخـتالف را ذكـر       هاى مختلف يكى از اين صورت آنجا كه نسخه

هركجـا  . توان بـه كاتبـان نسـبت داد    مطابق جميع احتماالت، اين اختالف را مى. ايم نكرده
تفـاوت  . انـد  خوانده» شوند«و بعضى » شود«ست، آن را آورده ا» شود«نسخة اصلى مثال 

خادم «و » اضعف الضعفاء«هميشه عبارت   Iو  W نسخه . نمايان ديگرى بدين شرح است
 انـد  نوشـته » خـادم فقـراء  «و » ضـعفا  اضعف«هاى ديگر  اند، ولى در نسخه آورده» الفقراء

 .)همانجا(

 :قابل تأمل استدر باب اين شيوة گزارش نسخه بدلها چند نكته 
هايي كه به تعبير مولـه   كند كه نسخه اصول علمي در تصحيح متن ايجاب مي) الف

 .فرعي و درجة دو هستند در تصحيح به كار گرفته نشود
هـاي اسـتفاده    ترين فايدة گزارش نسخه بدلها آن است كه صورت نسخه مهم) ب

ار گيـرد؛ يعنـي   طور كامل و دقيق در اختيـار مخاطـب مـتن قـر     شده در تصحيح به
اي گزارش شوند كه با يك فرآيند معكوس و تلفيق اجزاي گـزارش   ها به گونه نسخه

عالوه بر آن، گزارش نسخه بدلها فوايد مهم ديگـري  . بتوان به متن كامل آنها پي برد
ها  نيز براي مخاطبان متن به همراه دارد كه بسياري از آنها جز با گزارش دقيق نسخه

تبارشناسي نسخ، : توان بدين موارد اشاره كرد ز جملة اين فوايد ميا. شود حاصل نمي
هاي مختلف كتابت، شناسـايي بنيانهـاي    شناسي دوره هاي زبان، سبك شناسايي گونه
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 ... .ايدئولوژيك كاتبان، دورة تاريخي و مكان جغرافيايي آنها و 
اري از نكتة ديگر در باب گزارش نسخه بدلها آن است كه مصحح محترم در بسي

 .موارد به قراردادهاي خود در باب شيوة گزارش نسخه بدلها نيز پايبند نبوده است
. دقيق نيست) پاشا كتابخانه علي 1381نسخة شماره ( Iارزيابي موله از نسخة ) ج

اضـعف الضـعفا و   «هاي اول و دوم عبـارت   در نسخة مذكور فقط در مقدمه و رساله
نوشته » اضعف ضعفا و خادم فقرا«ها به جاي آن  لهآمده و در ساير رسا» خادم الفقرا

هاي اين نسخه، عبـارت مـذكور بـه     شده است، اما موله بيان كرده كه در تمام رساله
اين بدان معني است كه اين نسخه . آمده است» اضعف الضعفا و خادم الفقرا«صورت 

اسـت كـه    اي سازد و تنها نسخه ـ كه در موارد بسياري مشكالت متن را برطرف مي
طور كامل و دقيق بررسي  بيست و دو رساله را به صورت كامل دارد ـ توسط موله به 

 .يا استفاده نشده است
 مشكالت متن. 3

 :توان نقد كرد متن تصحيح شده را از دو ديدگاه مي
هايي كه در تصحيح پيشين اسـتفاده   نقد متن بر اساس نسخ نويافته يا نسخه) الف

 .اند نشده
 .است با توجه نسخي كه مصحح در اختيار داشته نقد متن) ب

 :توان در چهار دسته تقسيم بندي كرد بنابراين مشكالت متن مصحح موله را مي
 كاستيها؛: گروه الف

 
هايي كه در اختيار موله بوده براي تصحيح جديد فراهم آمـده   اگرچه بيشتر نسخه

است اما با توجه به اين كه موله در معرفي نسخ و ثبت نسخه بدلها از شيوة مضـبوط  
توان فرض كرد كه بخش عمدة مشـكالت مـتن مصـحح     و دقيقي استفاده نكرده، مي

 گروه ب
 بدخواني؛

 گزينش نادرست؛

 .اشتباه در گزارش نسخه بدلها
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بنابراين در بررسـي كاسـتيهاي مـتن از نسـخ     . گردد به نبودن نسخ معتبر بازمي موله
موجود استفاده شده و صورت صحيح متن بر اساس نسـخ مـذكور و نـه بـر مبنـاي      

آمـده  » صـح «صورت صحيح در كروشه با عالمـت  . حدس و گمان ارائه شده است
 .است

ت و اشـتباه در گـزارش   ها، گزينشهاي نادرس بدخواني«در گروه دوم تنها به ذكر 
پاشا اكتفا شده كه از نظر موله مـتن آن   كتابخانه علي 2802مربوط به نسخة » نسخه

 ).51: 1342نسفي (بسيار صحيح است 
ها، گزينشهاي  ها، بدخواني ترين كاستي آنچه در پي خواهد آمد تنها بخشي از مهم

ــابراين   مشــكالت  خطاهــاي مطبعــي،از ناصــواب و گزارشــهاي اشــتباه اســت؛ بن
 .كه نسبتا زياد هم هستند، سخني نرفته است... آرايي و  صفحه

 ها كاستي
هاي مختلف كاستي، ناتمامي و ابهام كـه در مـتن    اين بخش مشتمل است بر گونه

 . مصحح راه يافته است
شـود   آغـاز مـي  » بسم اهللا الرحمن الرحيم«هاي اين اثر با  اگر چه تمام رسالهــ 

 !ندارد» بسم اهللا الرحمن الرحيم«موله  مقدمة آن در تصحيح
اند كه خداي اسـت   و بعضي گفته. بدان كه مقصد و مقصود سالكان كمال خود است •

انـد كـه عقـل     اند كه روح سالك است، و بعضي گفته رونده به مقصد، و بعضي گفته
نـده  گويـد كـه رو   و اين ضعيف مي. اند كه نور اللّه است سالك است، و بعضي گفته

 .)142: همان( سالك استباطن 
و . اند خدا است بدان كه مقصد و مقصود سالكان كمال خود است و بعضي گفته: صح[

اند كه عقل سالك است  اند كه روح سالك است و بعضي گفته رونده به مقصد بعضي گفته
 .]گويد كه رونده باطن سالك است و اين ضعيف مي. اند كه نور اللّه است و بعضي گفته

در متن مصحح موله خدا رونده به مقصد خوانده شده كه اشـتباه آشـكار   : توضيح
گويد كه از نظر بعضي كمال سالك و از نظـر برخـي خـدا مقصـد و      نسفي مي. است

 . مقصود سالك است
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اند، و سالك چـون بـه    ئي از مراتب انساني مخصوص ها هريك به مرتبه اين •
كه به آن مرتبه مخصوص است خود ظـاهر  آن مرتبه نرسد، امكان ندارد كه چيزي 

امكان نـدارد   ـ: صح[امكان ندارد كه ، برسد، و اگر به آن مرتبه ]بشود: صح[نشود 
اگرخواهد و اگر نخواهد، و اگر كسي گويد و اگر كسي نگويد، چيزي كه به آن  ]كه

 .)138: همان(مرتبه مخصوص است، خود ظاهر شود 

مثبت و منفي موجب شده اسـت كـه تصـحيح    تركيب و توالي چند فعل : توضيح
معناي مستقيم عبارات پاياني بند . منقحي صورت نگيرد و عبارات متن مشوش شود

اگر سالك به آن مرتبه نرسد امكان ندارد كه چيزي از آن مرتبه در : بدين شرح است
 .شود وي ظاهر شود و اگر بدان مرتبه برسد بي اختيار وي آن چيزها ظاهر مي

كند، و اين  تعالي تبديل حسنه به سيئه و تبديل سيئه به حسنه مي پس خداي •
 .)152: همان(كند  و نيت رونده مي ]عزيمت: صح[عزّت هر دو از جهت 

و هر چيز كه در عالم جبروت پوشيده و مجمل بودند، جمله در عالم ملك و  •
، و از ملكوت ظاهر شدند، و مفصل گشتند، و از عالم اجمال به عالم تفصيل آمدند

 .)196همان، (رسيدند  ]مرتبة وجه: صح[مرتبة صفات مرتبه ذات به 

ذات، نفس : نسفي معتقد است كه هرچيز كه در عالم است سه مرتبه دارد: توضيح
در مرتبة ذات، صفات هر چيز يعني قابليت و استعداد آن چيـز بـه صـورت    . و وجه

آن چيـز كـه مرتبـة نفـس      اين صفات به واسطة افعال. بالقوه و مكنون موجود است
: 1352نسفي، : نك. (آيند شود به صورت اسماء كه بالفعل و آشكارند درمي ناميده مي

بر اين اساس مرتبة  159F4)60-59الحقايق،  ، كشف1391؛ همو، 282: 1342؛ همو، 178
عالوه بر اين استدالل، در عبارات بعد از اين بخـش  . ذات، همان مرتبة صفات است

 :آمده است
ز كه در نطفه پوشيده و مجمل بودند، آن جمله در جسم و روح ظاهر شدند و مفصل هر چي

 رسـيدند   مرتبـه ذات بـه مرتبـه وجـه     گشتند و از عالم اجمال به عالم تفصيل آمدند، و از
 .)196: 1342نسفي، (

 

 .109-106: 1392رئيسي و ديگران، : نكبراي تفصيل در اين باب، . 4
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و روح گويي، و جسم و  جسم] و -: صح[ذات و اكنون بدان كه اگر نطفه را  •
روح را وجه نطفه خواني، راست بود؛ و اگر نطفه را كتاب مجمل گويي، و جسم و 

 .)197: همان(روح را كتاب مفصل خواني، هم راست بود 
اكنون بدان كه جبروت ذات اين وجود است، و ملك و ملكـوت وجـه ايـن     •

 .)197: همان( اين وجود است] نفس: + صح[هردو مرتبه وجود، و 

 : كند گونه بيان مي نسفي رابطة ذات و وجه و نفس را اين: توضيح
و چون درخت . كه تخم گندم چون در زمين انداختند، آن تخم ذات درخت گندم است بدان

نهايت خود رسد، آن نهايت درخت گندم وجه  گندم از عالم اجمال به عالم تفصيل آيد و به
؛ پـس درخـت گنـدم را    درخت گندم است و مجموع هردو مرتبه نفسدرخت گندم است؛ 

 .)289: همان(مرتبه آمد، مرتبة ذات و مرتبة وجه و مرتبة نفس  سه

دارد، و ماهيـت گوسـفند    ]صـفاتي : صـح [صفتي اي درويش، ماهيت گرگ  •
هرگـز   ]صـفات ماهيـات  : صـح [صفات و ماهيـات  دارد، و  ]صفاتي: صح[صفتي 

نشـوند  مثـالي معلـوم    و اين سخن تو را جز به . ... ديگرگون نشود و مبدل نگردد
امنـي از وي صـفات    بدان كه آزار رسانيدن و درندگي كـردن و بـي  . ]نشود: صح[

ماهيت گرگ است، و اين صفات هرگز ديگرگون نشوند و مبدل نگردند؛ يعني تـا  
ارد، و گوسفند هم صـفاتي ديگـر   و گرگ صفاتي ديگر د... چنين باشد. گرگ بود

 ]نـه : صـح [كه آن صفات . گردند شوند و مبدل مي دارد، و آن صفات ديگرگون مي
بعضـي   صفات ماهيت گرگ و گوسفند است، آن صـفات بعضـي صـفات نفـس و    

 .)206: همان( صفات جسم گرگ و گوسفند است
 : كند نسفي صفات را به سه دسته تقسيم مي: توضيح

 غير قابل تغيير است؛صفات ماهيت كه  .1
 صفات نفس كه قابل تغيير است؛ .2
 .صفات جسم كه قابل تغيير است .3
عقل صورتي دارد در عالم غيـب، خـداي ـ تعـالي ـ      : + صح[اي درويش،  •

كه عقل گويا است، و زبـان هـم    عقل آفريده است از جهت آن ]زبان را بر صورت
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داي اسـت، و  رسول خـ  گويا است، عقل معلّم است، و زبان هم معلّم است؛ و عقل
 )246: همان( ...زبان رسول عقل است

 طلبنـد  كت شوقي دارنـد، خـود را مـي   اند، و حر حركات ]در: صح[ ؟؟جمله •
 )247: همان(

خواست كه جمال خود را ببيند، و صفات و اسامي و افعال خـود   اين نور مي •
از : صح[ از ظاهر به باطنصفت فعل ملتبس شد، و  تجلّي كرد و به. را مشاهده كند
، و از غيب به شهادت، و از وحدت به كثرت آمد، و جمال خـود را  ]باطن به ظاهر

 )268: همان( سامي و افعال خود را مشاهده كردبديد، و صفات و ا
درخت باشد، البتّه بـر   ]ساق: صح[شاخ كه هرچيز كه در بيخ و  از جهت آن •
درخت   در بيخ و ساقهاي درخت آن ظاهر شود، و امكان ندارد كه چيزي كه  شاخ

 )281، 280: همان( هاي درخت ظاهر شود باشد، بر شاخن
، و ]مواليد تجليـات آبـا و امهاتنـد   : صح[اند  مواليد آبا و امهاتاي درويش،  •

ـ  تجليات آبا و امهات نهايت ندارند و با آن : همـان ( رر نيسـتند كه نهايت ندارند، مك
289( 
بودنـد، مكلّـف نبودنـد، و حـالل و     درخت عقل نزديك نشده  تا مادام كه به •

دنـد، و  نگشـته بو  ]منهي: صح[منتهي  حرام بر ايشان پيدا نيامده بودند، و مأمور و
 )305: همان( بازخواست و درخواست نبود

160Fبدخواني

5 
شود كه نسخة خطي به درستي خوانده نشـده   در اين بخش به مواضعي اشاره مي

 :شوند مياين گونه خطاها به دو دسته تقسيم . است
 . اتفاق افتاده است) علي پاشا 2802(ها  خطاهايي كه در خواندن يكي از نسخه .1
توان به بدخوانِي راه يافتـه در آن پـي    خطاهايي كه از شكل ظاهري آن مي .2
ولي بدان جهت كه موله همة نسخ را گزارش نكرده، صورت اصلي نسـخه در  . برد

 . دست نيست
 

 .پاشا اخذ شده است كتابخانة علي 2802از نسخة تصاوير اين بخش به تمامي . 5
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 :رح استهاي متن تصحيح شده بدين شبدخواني
إِنَّما أَنْـت  «: اى درويش، دعوت انبيا بيش ازين نيست باقى تربيت اولياست •

مٍ هادكلِّ قَول و رنْذلْناك «است؛  ]عام: صح[عالم رحمت  انبيادعوت » .مسما أَر و
: صح[اند  واصفانكه انبيا  است، از بهر آن خاصو تربيت اوليا » .إِلَّا رحمةً للْعالَمينَ

 .)76: همان( اند و اوليا كاشفان ]اند واضعان
در . واصفان به واضعان تصحيح شـده اسـت   2802در حاشيه نسخه : توضيح

نيـز  » واضـعان «گزينش نشده بلكه وجود كلمـه  » واضعان«تصحيح موله نه تنها 
 .گزارش نشده است

 
بيـان   در دو موضـع در » كاشف بودن اوليا«و » واضع بودن انبيا«تشريح و تبيين 
 :التنزيل آمده است

يعنى انبيا به وضع فـرائض  . اكنون بدان كه در شريعت، نبى واضع است و ولى، كاشف است
مشـغولند و بـه كشـف      و معامالت و به وضع حدود و واقعـات   و عبادات و به وضع سبيل

 نسـفي (» .پس اوليا، كاشفان حكمت نبى و مفسران كتاب و كالم نبينـد . پردازند حقايق نمى
گويند كه نبى منذر است و ولـى   مى  بدان كه عوام اهل وحدت«) 207، بيان التنزيل، 1391
شريعت كه ميـان    وضع  يعنى نبى. اند كه نبى واضع است و ولى كاشف و بعضى گفته.  هادى

 .)212: همان( دكن كشف حقيقت كه بيان توحيد است، مى  و ولى. كند حالل و حرام است مى

 :نيز چنين آمده است» التصوفالمصباح في «در 
انـد در   انبيـا واضـعان گـنج   . انـد و كرامـات   اند و معجزات، اوليا محلّ الهام انبيا محلّ وحى

انبيـا  . انـد  اند، و اوليا رافعـان  انبيا واضعان. اند از طلسمات طلسمات، اوليا مستخرجان گنج
 .)137: 1362حمويه (اند  اند، اوليا كاشفان ساتران

، و ]به امر دانا: صح[با مرد دانا گيرد  ياضات و مجاهدات پيشهركه طريق ر •
 .)120: 1342نسفي ( دانا، ظاهر و باطن وى راست شود در صحبت
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كه وقتـى ازيـن   ] و باور دارد: صح[ و يا درآردكند  و اين سخن را كسى فهم •
  .)156: همان( عنى بويى به مشام او رسيده باشدم

 
 

نوازد و آن ساعت عاشق در بسط است، و گاهى بـه   و معشوق گاهى به لطفش مى •
 .)162: همان( ، و آن ساعت عاشق در قبض است]گدازد مي: صح[گذارد  مىقهرش 

 
 

و خالصه آن جوهر بود، بر سر آمد بر مثال زبـده   ]و -: صح[و چه زبده  آن •
و كدورت آن جوهر بود، در بن نشست بر مثال  ]دردي: صح[در وي چه  قند، و آن

ظلمـاني مراتـب عـالم    ] دردي: صح[در وي و از آن . ... قند ]دردي: صح[در وي 
: صـح [در وي اي درويش، اين زبده نـوراني آدم اسـت، و ايـن    . اجسام پيدا آورد

 .)113: همان( ظلماني حواست ]دردي
بـود، و   ]درد: صح[ذرو كه درياي صافي و  نطفه درياي كّل بود، از جهت آن •

اكنون طبيعت خاص شد مر صافي و معقول را، و . ... شامل محسوس و معقول بود
 .)223: همان( و محسوس را ]دردي: صح[ذروي علقه خاص گشت مر 

اسـت و در  آمده كلمة ديگري نهـاده  » دردي«موله در تمام مواضعي كه در نسخ 
 .ثبت نشده است» دردي«يا » درد«متن مصحح موله حتي يك بار كلمة 
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امـا چنـين   . نيسـت  ]در وي خفايي: صح[و دوري حفافي و اين سخن بغايت ظاهر است، 
 .)340: همان(تر ازين بگويم  دانم كه تمام فهم نكردي، روشن مي

 : در رسالة دوم همين جمالت آمده است: توضيح
نيست، و ديگـر بـدان كـه هـيچ      در وي خفائيو اين سخني بغايت روشن و ظاهر است و 

 .)101: همان(يابيم  شك نيست كه ما وجود مي

 گزينش نادرست
بر اساس . بخشي از كاستيهاي تصحيح موله به سبب انتخابهاي نادرست وي است

شود  ذكر ميهاي نادرست كه در اين بخش  آنچه پيش از اين گفته شد، بيشتر گزينش
 .پاشا است علي 2802بر اساس متن نسخة 

، و چيـزي بـه آواز بلنـد    نكننـد در خانقاه نه به روز و نه شب سـخن بلنـد    •
تا عزيزاني كه در فكر  كوب نروند و چون راه روند، سخت نروند، و كفشنخوانند، 

 .)169: همان(و ذكر باشند، مشوش نشوند 
و چيزي به آواز بلند نخوانند  نگوينددر خانقاه نه به روز و نه شب سخن بلند : صح[

تا عزيزاني كه در فكر و ذكر باشند  با كوكب ندارند و آمد و شد آهسته كنند و كفش 
 .]مشوش نشوند

يكي از معـاني كوكـب   . در متن ديگري ديده نشد» كفش كوب«تركيب : توضيح
 :چنان كه عطار گفته است )دهخدا، ذيل كوكب: نك( است» گل كفش«يا » ميخ كفش«

ــنم   د اين سلوك شگرفـچون كنم قص ــتاره كـ ــش از سـ ــب كفـ  كوكـ

 

 )472: 1384عطار (
. مصحح را به انتخابي ديگـر واداشـته اسـت   » كوكب«احتماالً ندانستن اين معني 

، كتابخانـه ملـك   1381هاي كتابخانة علي پاشا ش در نسخه» كفش با كوكب«ضمنا 
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اهللا مرعشــي نجفــي  ط، كتابخانــة آيــت – 13/994، كتابخانــة مجلــس ش4045ش
 .آمده است 4949وكتابخانة مجلس ش 8013/13ش

طريـق    و اگر يكي را دستار از سر برود، جمله دستارها از سر بردارنـد بـه   •
و اگـر  . و موافقت شيخ الزم است، و موافقت اصحاب كرم و مروت است. موافقت

بازخواسـت  ، و دستار از سر برندارد، و موافقت نكند، از وي يكي را زحمتي باشد
 .)172: 1342نسفي ( كنند

و اگر يكي را دستار از سر برود جمله موافقت كنند و اگر يكي را زحمتـي  : صح[
بازخواسـت  باشد و دستار از سر برندارد يا زحمتي نباشـد و موافقـت نكنـد از وي    

 .]فقت اصحاب الزم نيست، از مروت استكه موافقت شيخ الزم است اما موا نكنند
 :توضيح 
موافقـت  «شود؛ يعني عبـارات   انسجام منطقي مطالب بدين صورت حاصل مي. 1

صدور «بايد بعد از » شيخ الزم است اما موافقت اصحاب الزم نيست، از مروت است
 .بيايد» كند حكم دربارة كسي كه موافقت نمي

ع بـه ترتيـب قـرار    واست، ايـن موضـ  غلط آشكار » از وي بازخواست كنند«. 2
 .گرفتن جمالت هم مربوط نيست

 .است كه در اختيار موله بوده است 2802متن از نسخة 
و سالك چون به مرتبه عشق رسد، و به آتش عشق سوخته شود، و پـاك و   •

 .)208: همان( گردد] نقش بي: صح[ عشق بيصافي و ساده و 
 . انتخاب و گزارش نشده است 2802متن نسخة 

 

 

 گزارش نسخه بدلها
موله در مقدمة خود قراردادهايي براي شيوة گزارش نسخه بدلها وضع و معرفـي  
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در ايـن  . كه در بسياري از موارد آنها را رعايت نكرده اسـت ) 60: همان(كرده است 
 :شود بدلها بيان ميبخش فقط معدودي از اشتباهات فراوان موله در گزارش نسخه 

، و در ميـان اصـحاب   بـت تـو شـود    كـار كه عادت كني، آن  بر هركاريو  •
 .)79: همان( پرست باشي بت

 : گزارش نشده است) كانو  پرهيزكاري( 2802متن 
 

 
 
، و هريـك بـه   دست يكديگر بوسه كنندو دست در گردن يكديگر آورند، و  •

ايشان پرسند، جواب مختصـر بـا    سر سجاده خود روند و بنشينند، و هرچيز كه از
 .)169: همان( ...ند؛ و چيزي كه نپرسند، نگويندفايده بگوي

 : گزارش نشده است 2802متن نسخة 
 

 

 گيري نتيجه
 : بر اساس آنچه در اين مقاله نشان داده شد، توجه به چند نكته ضروري است

زبانـان در حـوزة زبـان و     در كارهايي كه توسط غيـر فارسـي   جديبازنگري . 1
گونه آثار با توجه به اين  اين. نمايد ادبيات فارسي انجام شده است بسيار ضروري مي

اند،  كه مصححان آنها بر ظرائف زباني و ويژگيهاي فكري مؤلفان اشراف كافي نداشته
 . معموال خالي از ايرادات مهم نيستند

ترين عامل در ارائة متون بـه صـورت مـنقح و خـالي از      ند مهمتصحيح روشم. 2
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اجزاي مختلف تصحيح بايد بر اساس زمان متن، زبـان مـتن، موضـوع    . اشكال است
 .هاي اثر، مؤلف اثر و گروه مخاطبان آن با روشي علمي و دقيق فراهم آيد اثر، نسخه

ا حد امكان به تصحيح مجدد مجموعه رسائل عزيز نسفي براي ارائة متني كه ت. 3
 .تأليف عزيز نسفي نزديك باشد، بر اساس روشي كه در مقدمه گفته شد، بايسته است

بر اين اساس تصحيح مجدد مجموعه رسائل عزيز نسفي با توجه به نسـخ معتبـر   
آن و شيوة متناسب با اقتضاي نسخ از سالها پيش آغاز شـده و توسـط نگارنـده در    

 .حال انجام است

 منابع
جماعـة  ، به كوشش هاشم حسيني طهرانـي، قـم،   التوحيد، )شيخ صدوق(علي  ويه، محمدبنباب ابن -

 .تا ، بيالمدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
اي، تهـران،    ، با مقدمـه و ترجمـة محمـدباقر كمـره    أمالي، )شيخ صدوق(علي  بابويه، محمدبن ابن -

 .1376كتابچي، 
، تهران، انتشارات عربى چهرة برجستة عرفان اسالمي ين ابنالد محي،  1361جهانگيرى، محسن،  -

 .دانشگاه تهران
، ، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السـالم الحيـاء التـراث   وسائل الشيعةحر عاملي، محمدبن حسن،  -

 .ق1409
، مقدمه، تصحيح و تعليق نجيب مايل هروى، انتشـارات  المصباح فى التصوفحمويه، سعدالدين،  -

 .1362تهران، مولى، 
اصغر؛ محمدي فشـاركي، محسـن؛ آقاحسـيني، حسـين،      فرد، سيدعلي رئيسي، احسان؛ ميرباقري -

، ادبيات عرفاني دانشگاه الزهـرا، سـال پـنجم،    »هستي و مراتب آن از ديدگاه عزيز نسفي«، 1392
 .120 ـ93شمارة هشتم، 

صـالح جعفـري، نجـف اشـرف،     ، مقدمه األنوار في غرر األخبار مشكاةبن حسن، طبرسي، فضل -
 .تا المكتبه الحيدريه، بي

 .تا البعثه، بي مؤسسةدارالثقافه، قسم الدراسات االسالميه : ، قماألماليطوسي، محمد بن حسن،  -
، تصحيح تقـي تفضـلي، تهـران، شـركت انتشـارات علمـى و       ديوانعطار نيشابورى، فريدالدين،  -

 .1384فرهنگى، 
غالمحسين مجيدي، مجتبي فرجي، قم، : ، محققالواعظين روضةحمد، فتال نيشابوري، محمدبن ا -

 .تا دليل ما، بي



 345/ جدد رسائل عزيزبن محمد نسفي ضرورت تصحيح م

 

، جلد اول )منتخبي از مقاالت علوم اسالمي(سنگ بناهاي معارف اسالمي ، 1388ماير، فريتس،  -
 .، ترجمة مهرآفاق بايبوردي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)تصوف(

 .تا موسسه الوفا، بي: ، بيروتبحار االنواراقر، مجلسي، شيخ محمد ب -
تأملي (عرفان عملي و نظري يا سنت اول و دوم عرفاني؟ «، 1389اصغر،  ميرباقري فرد، سيدعلي -

 . 88ـ65، صص )گوهر گويا(، پژوهشهاي ادب عرفاني »)در مباني تصوف و عرفان اسالمي
فرد، تهـران، سـخن،    اصغر ميرباقرى على سيد ، تصحيح و تعليقبيان التنزيلنسفي، عزيزبن محمد،  -

1391 . 
اللمعات جامى، سوانح غزالى و چند كتـاب   اشعةبه انضمام ( الحقائق زبدةنسفي، عزيزبن محمد،  -

 .1352، تصحيح و مقابلة حامد ربانى، تهران، گنجينه، )عرفانى ديگر
صحيح ماريژان موله، انجمـن  ، تاالنسان الكاملمشهور به مجموعه رسائل نسفي، عزيزبن محمد،  -

 .1963/ 1342شناسى فرانسه در تهران، تهران، طهوري،  ايران
اصـغر   ، شرح احوال، تحليل آثار، تصحيح و تعليق سيدعلىكشف الحقايقنسفي، عزيزبن محمد،  -

 .1391فرد، تهران، سخن،  ميرباقرى
 .ق951: پاشا، كتابت كتابخانة علي 2802نسخة شمارة 
 .ق1015: پاشا، كتابت كتابخانة علي 1381نسخة شمارة 
 .ق1285: اهللا مرعشي، كتابت كتابخانه آيت 8013نسخة شمارة 
 .نيمة دوم سدة سيزدهم: ط كتابخانه مجلس، كتابت994نسخة شمارة 
 .ق1275: كتابخانة ملك، كتابت 4045نسخة شمارة 
 . ق1314: كابخانة مجلس، كتابت 4949نسخة شمارة 

 
 






