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در بارۀ تصحيح جديد كتاب ارشاد
عارف نوشاهی

 ، 1389 ماه  مرداد  در  تهران  به  خود  چندروزۀ  سفر  در 
خبردار شدم كه آقای حميد رضايی از پايان نامۀ دكتری 
خود دربارۀ كتاب ارشاد قالنسی نسفی دفاع كرده  است1 
می گويم  تبريك  ايشان  به  و  خوشحال كننده  بود  خبری 
چون خود هم روی ارشاد كار كرده بودم و حدود چهار 
سال پيش ميراث مكتوب آن را نشر كرده است (1385) 
دوست داشتم تحقيق نامۀ دكتر رضايی را ببينم. از  طبعاً 
زياد،  گرفتاريهايم  و  كوتاه بود  فرصت  تهران  در  آنجا كه 
فقط روز آخر اقامتم در تهران، توانستم برای يك ساعت 
را   مذكور  پايان نامۀ  تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  در 
اجازه  تهران  دانشگاه  مقررات  اگر  ــ  كنم  اجمالی  توّرق 
می داد، از تمام پايان نامه زيراكس گرفته با خود می آوردم 
شوم  بهره مند  رضايی  دكتر  پژوهش  از  خاطر  فراغ  با  تا 
درمانده  و  نبود  صفحه  ده  از  بيش  زيراكس  اجازه  ولی 
بودم كه كدام ده صفحه را انتخاب كنم. عجالتاً صفحاتی 
را برای فتوكپی انتخاب كردم كه در آن دكتر رضايی در 
بارۀ كار من اظهار نظركرده و نسخه های خطی ارشاد را 
معرفی نموده است (صفحات34 تا 41) ــ البته روی جلد 
پايان نامه اين هشدار نيز تايپ شده بود: چون اين رساله 
حقوق  حفظ  نظر  از  است  پژوهشی  خاص  نكات  حاوی 
نويسندۀ  يا  راهنما  استاد  كتبی  اجازه  با  فقط  نويسنده 

رساله در اختيار گذاشته شود.

پاكستان  به  خود  با  پايان نامه  اين  از  كه  صفحاتی 
آورده ام (34 تا 41) كافی نيست كه از روی آنها در بارۀ 
فقط  اين  زيرا  كنم،  منصفانه  قضاوت  رضايی  دكتر  كار 
بخشی از مقدمۀ مصحح است. متنی كه او تصحيح كرده 
و مقدمه ای كه در شرح حال مؤلف نوشته و تعليقاتی كه 
بر كتاب نگاشته، پيش رو ندارم. اميدوارم اين پژوهش نامه 
متن  اين  خواندن  از  همگان  تا  شود  چاپ  زودتر  چه  هر 

كهن و شيرين و تحقيقات دكتر رضايی بهره يابند.
چاپ  و  تصحيح  در  من  اهتمام  بارۀ  در  رضايی  دكتر 

كتاب ارشاد چنين نظر داده است:

سال  چند  بار،  يك  اين  از  پيش  قالنسی  ارشاد  كتاب 
نگارنده،  رسالۀ  موضوع  عنوان  به  آن  تصويب  از  پس 
توسط آقای عارف نوشاهی با وجود آگاهی وی از آغاز 

1. عنوان: تصحيح، بررسی و پژوهش كتاب مجالس شيخ ابو محمد 
و  ارشاد  كتاب  به  معروف  نسفی  قالنسی  محمد  عبداهللا بن 
مواعظ، نگارش حميد رضايی، به راهنمايی دكتر مظفر بختيار، 
دانشكدۀ ادبيات علوم انسانی دانشگاه تهران، شهريور ماه 1387، 
شمارۀ ثبت دركتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، 38329. بر بنده 
كجا  از  را  مؤلف  برای  شيخ  لقب  رضايی  دكتر  كه  نشد  معلوم 
به  را  خواجه  لقب  مؤلف  برای  نسخه  كاتبان  زيرا  است؛  گرفته 

كار برده اند.
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 (1386) مكتوب  ميراث  نشر  وسيلۀ  به  اين جانب  كار 
تنها  چاپ  اين  رسيد.  چاپ  به   [1385 درست:  [كذا؛ 
بر اساس دو نسخۀ كتابخانۀ سليمانيۀ تركيه و آرشيو 
ضعف  دليل  به  كه  است  گرفته  صورت  پاكستان  ملی 
قابل  متن  تصحيح  در  شتابزدگی  و  اساس  نسخۀ 
اعتمادی نيست. در مقايسه ای اجمالی بين اين چاپ 
يكديگر  با  آنها  بسيار  اختالف  چين،  نسخه های  و 
آشكار می گردد. افتادگيهای زياد و دگرگونی واژه ها و 
تأثير سبك ادواری در نسخه های تركيه و پاكستان تا 
مخدوش  را  ارشاد  متن  كهنگی  و  اصالت  كه  آنجاست 
ساخته است. در مورد مقدمه و تعليقات نيز بايد گفت 
كج فهمی  و  اشتباه  دچار  مصحح  موارد  از  بسياری  در 
شده است و نيز بسياری از اعالم، مآخذ اشعار فارسی 
و عربی، منابع ارشاد و ... را نيافته كه همگی موارد ياد 
تفصيل  به  حاضر  تصحيح  تعليقات  و  مقدمه  در  شده 

آمده است (ص 34ـ35).
از سطوری كه عيناً نقل شده، قضاوت دكتر رضايی 
نسبت به كار من معلوم است. او يكباره كار بنده را رد 
مكتوب  ميراث  چاپكردۀ  متن  اصالت  به  و  است  كرده 
نظر خوشی ندارد و آن را قابل اعتماد نمی داند. البته 
را  نظری  چنين  كه  بود  مقتضی  رضايی  آقای  شرايط 
در مقدمه استوار كند تا بتواند از كار تكراری تصحيح، 
دفاع كند. من بدون اين كه وارد مجادلۀ لفظی بشوم، 
پاسخ  شده،  نقل  او  گفتار  از  كه  سطر  چند  همين  به 

می دهم.
آقای  نه  می كردم  شروع  كار  ارشاد  روی  من  وقتی   .1
رضايی را می شناختم و نه از آغاز كار او آگاهی داشتم. 
رسيده  اتمام  به  ارشاد  تصحيح  كه   1385 خرداد  در 
بود و برای سپردن كار به ناشر به تهران رفته بودم، در 
منزل دكتر مظفر بختيار اولين بار آقای رضايی را ديدم 
دكتری  پايان نامۀ  عنوان  به  نيز  وی  كه  شد  معلوم  و 
مشغول تصحيح ارشاد است. نسخه های ارشاد را دكتر 
بختيار از چين با خود آورده و در اختيار او قرار داده 
بود و او هم به من نشان نداد و گفت كه نسخه ها در 

شهرستان است.
و  است  باز  كس  هر  برای  تحقيق  راه  ثانياً 
ديگران  برای  تحقيق  مانع  دانشجويی  پايان نامه نويسی 

نمی شود. دهها مثال در عرصۀ تحقيق وجود دارد كه 
روی يك كتاب در چند جا به وسيلۀ چند نفر كار شده 
موجب  نبايد  و  يكديگرند  مكمل  كارها  نوع  اين  است. 

دلخوری و گاليه باشد.
2. اختالف نسخه های تركيه و پاكستان با نسخه های 
چين دليل نمی شود كه اصالت ارشاد زير سؤال برود. 
كجا  از  دارد.  تفاوت  ديگر  نسخۀ  با  نسخه ای  هر  طبعاً 
معلوم كه نسخه های چين نسخه های اصيل است؟ زيرا 
حوزۀ تأليف اين كتاب سمرقند است يا نسف و نه چين. 
نسخه های اصيل را بايد در حوزۀ تأليف كتاب  قاعدتاً 
سراغ گرفت نه در چين. هيچ كدام از نسخه های چينی 
به  نسبت  قياس  روی  از  فقط  و  ندارد  را  كتابت  تاريخ 
يك نسخه (كتابخانۀ خاورشناسی دانشگاه پكن) اظهار 
نظر شده كه از طبقات نسخه های قرن هشتم هجری 
تأليف  حوزۀ  از  ارشاد  نسخه های  كه  همان طور  است. 
خود به سرزمين چين رفته و كاتبان آنجا نسخه ها را 
به شيوۀ خود استنساخ كرده اند، نسخه هايی از ارشاد به 
بالد عثمانی و هند نيز رفته و در آنجا استنساخ شده 
است. نسخۀ جامع سليميه، ادرنه كه بعد از چاپ ارشاد 
بدان دسترسی پيدا كردم، به نظر من از همه نسخه ها 
اساس  بايد  ارشاد  بعدی  چاپهای  در  و  است  قديم تر 
قرار گيرد. منطقۀ محدود مسلمان نشين چين را نبايد 
وسعت  نظر  از  كه  عثمانی  و  شبه قاره  مثل  مناطقی  با 
كانون  و  نسخه ها  استنساخ  مراكز  فرهنگی  و  تاريخی 
كتابت مخطوطات اسالمی و شرقی بوده اند، دست باال 
گرفت. كتابت فارسی در چين بسيار محدود و منحصر 
در  كه  كتابهايی  برای  فقط  و  است  بوده  خود  نوع  به 
می تواند  شده اند،  تأليف  چين  مسلمان نشين  مناطق 
قابل استناد باشد نه برای كتابهای خارج از حوزۀ خود. 
ثانياً تا شجرۀ نسب نسخه ها معلوم نشود نمی توان حكم 
بطالن نسخه های ديگر را صادر كرد. نگارنده چند سال 
پيشتر نسخه ای  از گزيده تأليف ابونصر طاهر خانقاهی 
سرخسی پيدا كردم كه با چاپ استاد ايرج افشار (تهران، 
1347) تفاوتهای چشمگير دارد. اين اختالفات موجب 

نمی شود كه بگويم چاپ استاد افشار اصالت ندارد.
به  مرتكب  ارشاد  تصحيح  در  را  بنده  رضايی  دكتر   .3
مالقات  كه  می داند  نيك  او  است.1  دانسته  شتابزدگی 
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من با دكتر بختيار در حضور وی فقط برای رفع پاره ای 
ابهامات متن بوده و من تا آخرين لحظه تالش داشتم 
با  داشتم،  شتابی  اگر  شود.2  حل  مورد  چند  اين  كه 

بی تفاوتی و بدون تالش از موارد مذكور می گذشتم. 
متن  و  ضعيف  مرا  كار  اساس  نسخۀ  رضايی  دكتر   .4
عرضه شدۀ ميراث مكتوب را فاقد اعتماد دانسته است 
است.  داده  بها  خود  كار  و  چين  نسخه های  به  فقط  و 
يك مقايسۀ اجمالی كار خود با تصاوير صفحاتی كه از 
نسخه های چين در پايان نامۀ او ارائه شده، به من نشان 
داده كه ادعای دكتر رضايی نسبت به نسخه های من 
اختالفات  ميزان  كه  او  نظر  خالف  بر  است.  بی اساس 
اين  است،  بسيار  چين  نسخه های  با  من  نسخه های 
اختالف بسيار اندک است و چه بسا ضبط نسخۀ من 
كه  مؤلف  پدر  نام  مانند  بوده  چين  نسخۀ  از  مفيدتر 
است.  آن  فاقد  چين  نسخه  و  دارد  من  اساس  نسخۀ 
احترام آميز  و  دعاگونه  كلمات  در  اختالفات  بيشترين 
اين اختالفات  با نامهای خدا و پيامبران است. معموالً 
ناشی از عقايد مذهبی و سليقه های كاتبان هر منطقه 
است. چنان كه دو نسخه ای كه من به كار برده ام دراين 
مورد اختالفات فاحش با يكديگر دارند و من در مقدمۀ 

كتاب متذكر شده ام (صفحه هشتاد و دو).
سوی  از  قضاوت  جهت  زير  شرح  به  نمونه  دو 
اختالفات  ميزان  ببينند  تا  می شود  آورده  خوانندگان 
نسخه های من و آقای رضايی تا چه مقدار است و آيا 
در  رضايی  دكتر  حكم  اندک،  اختالفات  اين  اساس  بر 
مورد ضعيف بودن نسخه های پاكستان و تركيه تاييد 

می شود؟

تصحيح نوشاهی
بسم هللا الرحمن الرحيم. الحمدلـله رّب العالمين و العاقبة 
للمتقين و صلی هللا علی خير خلقه محمد و آله اجمعين. 
می گويد خواجه امام ابومحمد عبدهللا بن محمدبن ابی بكر 
القالنسی ــ غفرهللا له والوالديه ــ كه بعضی از دوستان و 
ياران از من درخواست كردند از آنچه مرا از علم معرفت و 
وعظ معلوم شده بود از كتب پراكنده و از پدرم ــ خواجه 
ـ تغمده هللا بعفوه و غفرانه  امام ابوبكربن محمد القالنسیـ 
ــ و از استادان خويش ــ رضوان هللا علی هم اجمعين ــ 

بر طريق امال چيزی جمع كنم تا مر ايشان را فايده بود و 
مرا دعای خير بماند. هر چند مرا اهليت اين نبود، اجابت 

كردم (ص 1).

نسخۀ مسجد دنگ سی، چين (نسخۀ گ)
و  العالمين  رّب  الحمدلـله  الرحيم.  الرحمن  بسم هللا 
و  محمد  رسوله  علی  السالم  و  الصلوة  و  للمتقين  العاقبة 
آله الطيبين والطاهرين. می گويد خواجه امام زاهد اصيل 
النسفی  القالنسی  محمد  عبدهللا بن  ابومحمد  خطيب 
آرزو  من  ياران  و  دوستان  از  بعضی  كه  ــ  هللا  رحمه  ــ 
خواستند كه آنچه مرا از علم معرفت و وعظ معلوم شده 
و  ــ  رحمه هللا  ــ  خود  پدر  از  و  پراكنده  كتب  از  است 
امال  طريق  بر  ــ  بيامرزاد  را  ايشان  خدای  ــ  استادان  از 
چيزی جمع كنم تا مر ايشان را فايده بود و مر مرا دعای 

خير بماند ـ هر چند مرا اهليت اين نبود، اجابت كردم.

نسخۀ سليميه
بسم هللا الرحمن الرحيم. الحمدهللا رّب العالمين و العاقبة 
للمتقين و صلی هللا علی خير خلقه محمد و آله اجمعين. 
می گويد خواجه امام ابومحمد عبدهللا محمدبن ابی بكربن 
از  بعضی  كه  ــ  والوالديه  له  غفرهللا  ــ  محمدالقالنسی 
و  معرفت  علم  در  مرا  آنچه  از  درخواستند  من  دوستان 
وعظ معلوم شده است از كتب و از پدر خود ــ خواجه 
ـ رحمه  امام ابوبكربن محم القالنسی و از استادان خويشـ 
هللا ــ بر طريق امال چيزی جمع كنم تا مرايشان را فايده 
بود و مر مرا دعای خير بماند. هرچند مرا اهليت اين نبود، 

سخن دوستان را اجابت كردم.

1. جالب است آقای رضايی در دفاع پايان نامه اين قدر شتاب داشته 
كه حتی به نسخه هايی كه به داوران داده و اكنون در كتابخانۀ 
پريشان  كه  نكرده  دقت  است  محفوظ  تهران  دانشگاه  مركزی 
است.  شده  صحافی  عنوان  صفحۀ  از  بعد  صفحۀ 100  و  است 
در  آن  نمونۀ  دو  كه  بی دقتيها  و  تايپی  اشتباهات  بماند  حاال 

همين چند سطر مقدمۀ او نشان داده ام.
2. يكی از واژه های مبهم در چاپ من «حسدگی» بوده در اين عبارت: 
اين  رضايی  دكتر  (ص 39)  دارد  باز  گلو  به  (؟)  حسدگی  از  و 
عبارت را چنين خوانده است: و از چشنده گی به گلو باز دارد 

(ص 103) و در نسخه بدل جشيدگی نوشته است.
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تصحيح نوشاهی
آن  بر  دليل  و  نيست  نكوهيده  امروزينه  روزی  غم  چه 
گفت  ــ  وسلم  عليه  هللا  صلی  ــ  رسول  كه  است  اين 
«من اصبح معافی فی بدنه و آمناً فی بيته وله قوت يومه 
فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها» گفت هر كه بامداد كند 
برخيزد تندرست و در خانۀ خويش ايمن و مرو را روزی 
آن  دنيا  همه  گويی  كه  استی  چنان  باشد  آماده  روز  آن 
را  كس  آن  كه  ــ  اعلم  وهللا  ــ  بود  آن  معنی  ــ  ويست 
همه دنيا از آِن وی بود، نصيب وی از دنيا جزين نبود. ــ 
و رسول ــ صلی هللا عليه وسلم ــ مر تمامی نعمت دنيا 
را آمادگی قّوت آن روزينه شرط كرد، چه خاصه مومنان 
را. چون كسی را كه قوت آن روزينه آماده نبود به انديشه 
بود. دانستم كه غم روزی امروزينه خوردن روا بود، اما غم 
روزی فردايينه خوردن هم به شرع نكوهيده است و هم 
به عقل، كه آورده اند كه موسی عليه السالم با مولی عز و 
جّل مناجات كرد كه ای بار خدای چه بودی اگر غم روزی 
از دل بندگان برداشتی؟ فرمان آمد كه اگر غم روزی از 
دل بندگان خود برداشتمی مرا فراموش كردندی. و تأويل 
اين به غم امروزينه باز گردد. اما غم روزی فردايينه هم 
خوردن نكوهيده است كه آورده اند كه مولی عز و جّل در 
كتاب پيشينيان چنين فرموده است كه هر كه غم روزی 
فردايينه خورد در ديوان وی گناه بنويسند. و آورده اند كه 
مولی عز و جّل مر داود را عليه السالم چنين فرمود كه ای 
داود هم چنان كه ترا من آفريده ام تو نيز جز مرا مپرست 
و هم چنان كه آنچه روزی قسمت تو كرده ام كسی را اندر 

آن شريك تو نكرده ام (ص 162ـ163).

چين  پكن،  خاورشناسی  دانشكدۀ  كتابخانۀ  نسخۀ 
(نسخۀ ب كه اساس كار دكتر رضايی است)

چه غم روزی امروزينه خوردن به شريعت دستوری است. 
دليل بر آن كه رسول عم گفت «من اصبح معافی فی بدنه 
آمنا فی بيته وله عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا 
تندرستی  برخيزد  كند  بامداد  كه  هر  گفت  فيرها»  بحذا 
در خانۀ خويش ايمن و مرو را روزی آن روزينه آماده بود 
چنان استی كه گويی همه دنيا آِن ويست. معنی آن است 
وهللا اعلم كه آن كس را همه دنيا از آِن وی بود، نصيب 
وی از دنيا جزين نبود. و رسول عم مر تمامی نعمت دنيا 
را آمادگی قوت آن روزينه شرط كرد، چون كسی را كه 

كه  دانستيم  بود.  انديشه  با  نبود  آماده  روزينه  آن  قوت 
غم قوت امروزينه خوردن روا بود، اما غم روزی فردايينه 
خوردن هم به شريعت نكوهيده است و هم به عقل، چه 
آورده اند كه موسی عم با مولی تع مناجات كرد كه ای بار 
خدای چه بودی اگر غم روزی از دل بندگان برداشتی؟ 
و  كردندی.  فراموش  مرا  برداشتمی  اگر  كه  آمد  فرمان 
تأويل اين به غم روزی امروزينه باز گردد. اما غم روزی 
فردايينه خوردن نكوهيده است كه آورده اند كه مولی تع 
غم  كه  هر  كه  است  فرموده  چنين  پيشينيان  كتاب  در 
و  بنويسند.  گناهی  وی  ديوان  در  خورد  فردايينه  روزی 
آورده اند كه مولی تع مر داود را عم چنين فرموده است 
مرا  جز  نيز  تو  آفريده ام  ترا  كه  چنان  هم  داود  ای  كه 
مپرست و هم چنان كه روزی قسمت تو كرده ام كسی را 

اندر آن شريك تو نكرده  ام.

نسخۀ سليميه
چه غم روزی امروزينه نكوهيده نيست و دليل بر آن كه 
رسول ــ صلی هللا عليه وسلم ــ گفت «من اصبح معافاً 
فی بيته به وله قوت يومه فكانما حيزت  فی بدنه و آمناً 
له الدنيا بحذا فيرها» گفت هر كه بامداد برخيزد تندرست 
و در خانۀ خويش ايمن و مرو را روزی آن روزينه آماده 
معنی  استی.  وی  آِن  از  دنيا  همه  گويی  كه  استی  چنان 
آن بود ــ وهللا اعلم ــ كه آن كس را همه دنيا از آِن وی 
بود، نصيب وی ازين دنيا جز اين نبود. و رسول ــ صلی 
هللا عليه و سلم ــ تمامی نعمت دنيا را آمادگی قوت آن 
ـ چون كسی را كه  روزينه شرط كرد، چه عامۀ مومنان راـ 
قوت آن روزينه آماده نبود با انديشه بود. پس دانستيم كه 
غم روزی امروزينه خوردن روا بود، اما غم روزی فردايينه 
كه  عقل،  به  هم  و  است  نكوهيده  شرع  به  هم  خوردن 
جل  و  عز  مولی  با  عليه  صلوات هللا  موسی  كه  آورده اند 
غم روزی  مناجات كرد كه اين بار خدای چه بودی اگر 
مرا  برداشتمی  اگر  آمد  فرمان  برداشتی؟  بندگان  دل  از 
فراموش كردندی و تأويل اين به غم امروزينه باز گردد. 
اما غم روزی فردايينه خوردن نكوهيده است كه آورده اند 
كه مولی عز و جل در كتاب پيشينيان چنين فرموده است 
گناه  وی  ديوان  در  خورد  فردايينه  روزی  غم  كه  هر  كه 
بنويسند. و آورده اند كه هر كه غم روزی فردايينه خورد 
در ديوان وی گناهی نويسند و آورده اند مولی عز و جل 
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مر داود را عليه السالم چنين فرمود كه ای داود هم چنان 
كه ترا من آفريدم تو نيز جز مرا مپرست و هم چنان كه 
آن چه روزی قسمت تو كرده ام كسی را اندر آن شريك 

نكردم (برگ 47).

مورد  چند  گفتار  ادامۀ  در  رضايی  دكتر  سپس 
اشتباهات بنده را برشمرده است كه پاسخ آنها به شرح 

زير است:
ابی بكر  را  مؤلف  جّد  كنيۀ  نام  چرا  من  كه  نوشته اند   .1
نوشته ام، در حالی كه در نسخه های دستنويس ارشاد نام 
او محمد و كنيۀ او ابوطاهر آمده است (ص 34). چون در 
پيروی  آن  از  است،  آمده  ابی بكر  كنيۀ  من  اساس  نسخۀ 
كردم نسخه های ارشاد كنيۀ ابوطاهر را تأييد نمی كنند. 

الاقل در تصويری كه دكتر رضايی از نسخۀ چين (نسخۀ 
ديده  مؤلف  جّد  كنيۀ  هيچ گونه  است  داده  ارائه  گ) 
نمی شود. بايد در نظر داشت كه گاهی پدران اگر بيش از 
يك فرزند داشتند به اسم هر يكی كنيه داشتند و اين را 

نبايد اشتباه به حساب آورد.
2. در مقدمۀ خود (صفحات شصت و شش و شصت و 
هفت) احتمال داده بودم كه كتابهای امثال و فروق از 
آِن حكيم ترمذی اند. دكتر رضايی هم همين را تأييد 
كرده است. البته در نسخه های من مؤلف ارشاد نام هر 
دكتر  ولی  است،  آورده  مؤلف  ذكر  بدون  را  كتاب  دو 
ذكر  با  كتاب  دو  هر  از  قالنسی  كه  می گويد  رضايی 
مؤلف نام برده است. شايد در نسخه های چين چنين 

بوده است.
3. در مقدمۀ خود (صفحۀ شصت و هشت) كتاب المصون 
را نشناختم. دكتر رضايی احتمال داده كه شايد المصون 
فی االدب اثر ابواحمد عسكری باشد (ص 35). چون اين 

هم احتمالی بيشتر نيست، ايراد موجه نيست.
4. شعری كه از روی نسخۀ سليمانيه به گونۀ نثر ضبط 
(برگ  كردم  مقايسه  سليميه  نسخۀ  با   ،(38 (ص  كردم 
13)، باز هم با روايتی كه دكتر رضايی نقل كرده (ص 35) 

اختالف دارد. روايت نسخۀ سليميه چنين است:
خويی كه با شير فرو خورد خلق

بی شك با جانش برآيـد ز حلـق
به  ترمذی  حكيم  قول  از  مطلبی   157 صفحۀ  در   .5
از  بيتی  اين  می گويد  رضايی  دكتر  كه  بودم  نوشته  نثر 
ابی العتاهيه است (ص 35). شايد هم چنين باشد، ولی هم 
در نسخه های مورد استعمال من و هم در نسخۀ سليميه 
(برگ 45)، اين قول منسوب به حكيم ترمذی و به صورت 

نثر نقل شده است.
6. دكتر رضايی می گويد كه من قولی از ابوالليث سمرقندی 
اين  كًال  و  حاشا   .(35 (ص  كرده ام  حديث  به  تبديل  را 
خود ابوالليث است كه می گويد از قول رسول است و نص 

حديث را هم آورده است.


