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ــطور پس از تناول مقادير هنگفتي دود چراغ  ــندۀ اين س نويس

ــژه مطالعۀ كتاب هاي  ــۀ علمي و به وي ــدن مدارج عالي و گذران

ــاي احضار جّن( به اين  ــارات بين المللي »كاج« )كالس ه انتش

نتيجه دست يافت كه مصراع »نابرده رنج گنج ميّسر نمي شود«1 

در همۀ نسخه هاي مواعظ سعدي با تحريف ضبط شده است.

ــيده  برخوانندگان اهل منطق و آگاهاِن رموز و دقايق پوش

ــوان قانون يا اصلي كلي  ــت كه يک گزاره تا زماني به عن نيس

ــاهدی در نقض صحت آن نتوان يافت؛  ــت كه ش پذيرفته اس

ــدن تنها يک »مثال نقض« برای درستِي هر عبارتي  فلذا پيداش

ــويي  ــود. از س ــا عموميت آن عبارت ابطال ش ــت ت كافي اس

ــت كه حکيم سخن شناسي چون سعدي،  تقريبًا غيرممکن اس

ــخن معترفند  ــتادي او در س عليه الرحمه - كه همگان بر اس

- حکمي بدهد كه مو الي درزش برود؛ تا چه رسد به اين كه 

ــود. بنابراين بايد پذيرفت مصراعي كه در مطلع كالم  ابطال ش

آورديم، در همۀ نسخه هاي مواعظ سعدي به صورت نادرست 

ــده است. نگارنده پس از انديشه و جست و جوي بسيار  ضبط ش

ــت يافت كه صورت اصيل و درست اين مصراع  بدين نکته دس

بايد چنين بوده باشد:

ــود« ــر همي ش ــرده رنج گنج ميّس »ناب

برای اثبات اين مدعا هم، نه يکي و دو تا، بلکه كرور كرور 

ــي  ــخص ناشناس مثال نقض مي توان پيدا كرد. براي نمونه، ش

به نام محّمدتقي مدّرس رضوي، سال ها پيش ناگهان تصميم 

ــنائي را تصحيح كند. او براي انجام  مي گيرد حديقة الحقيقۀ س

اين كار نسخه هاي متعّدد اين متن را كه تصادفًا به دست آورده 

ــّقات بسيار با يکديگر مقابله، و متن حديقه را  بود، با تحّمل مش

ــال ها تالش، از رنجي كه  ــح مي كند. نام برده به رغم س تصحي

برد به هيچ گنجي دست نيافت.

ــه مقصود از گنج  ــت خواننده اي بگويد ك البته ممکن اس

ــخ  ــت. در پاس ــت مورد گفت و گوي ما »گنِج معنوي« اس در بي

ــم آقاي مدّرس  ــم بايد بگوي ــل خوانندگان بدپيله ه ــن قبي اي

ــچ گنج معنوي اي هم  ــوي از رنج بيهوده اي كه برد به هي رض

ــت نيافت چرا كه پس از مرگش نه »مجّسمه«اي تمام قد از  دس

ــاله«اي در »مناقب« و »مقامات«اش  قامتش ساختند و نه »رس

پرداختند. في الجمله، آن مرحوم در حيات و مماتش از هرگونه 

ــي - مادي و معنوي - محروم ماند؛ حال آن كه در اين  گنج

ــف نامش  ــاتيد كه مع االس ــال اخير يکي از افاضل اس چند س

ــان  ــوم مانده بود - و البته امروز ديگر همه ايش ــون مکت تاكن

ــدد دانش غيبي و بينش  ــند - همين متن را به م را مي شناس

ــّقات داشته باشد  الريبي، و بي آن كه نياز به تحّمل آن همه مش

ــرده و اتّفاقًا نتيجۀ كارش تقريبًا مو به مو مطابق كار  تصحيح ك

ــت؛ جز اين كه ايشان دشواري هايي را  آقاي مدّرس رضوي اس

ــت و دانش ذاتی  كه آقاي مدّرس رضوي درنيافته بود، به فراس

ــخص  ــد. بي گمان با اوصافي كه گفتيم، هر ش حل فرموده ان

ــوادي پي برده است كه مقصودمان حضرت  كتاب خوانده و باس

استادي، عزيزهلل عليزاده است.

ــتاد  ــش از اين كه به معّرفي ويژگي هاي كار تازۀ اس     پي

ــان در مقّدمۀ خود  ــه ايش ــويم ك ــم يادآور ش ــزاده بپردازي علي

آگاهي هاي تازه اي از زندگي سنائي به دست داده اند كه تاكنون 

ــيده مانده بود. اين آگاهي ها براي  ــگران پوش بر جملۀ پژوهش

ــيار ضروري  تکميل و تصحيح مطالعات تاريخ ادبيات ايران بس

نابـرده رنـج گنج میّسر همـي شود

تصحیح غلطي در مواعظ سعدي

علی صفری آق قلعه

1. كليات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: مؤسسۀ انتشارات اميركبير، 1376 خ، ص 712.

به یاد دخـو



38 
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ دو، تیرماه 1391

ــت و جا دارد كتاب هاي درسي رشتۀ ادبيات فارسی در همۀ  اس

مقاطع تحصيلي براساس يافته های جديد جناب استاد عليزاده 

از نو تدوين شود. براي نمونه ايشان در نخستين صفحۀ مقّدمۀ 

خود دربارۀ سنائي آورده اند:

... به دستگاه غزنويان راه جست و ممدوح سلطان مسعود 

بن ابراهيم، بهرامشاه بن مسعود، ثقةالملک طاهر بن علي 

ــاالر  ــن ميمندي سپهس ــعيد بن حس وزير، و منصور بن س

سپاه سلطان ابراهيم، خواجه قوام الّدين ابوالقاسم ناصر بن 

حسين درگزيني گشت.

اين تنها يک نمونه از آن نکات بديع است كه بسا مسير تاريخ 

ادبيات ايران را به كلي عوض كند؛ فقط اي كاش استاد عليزاده 

ــاهان و وزيران و  ــنائي به اين پادش ــاره مي كردند كه آيا س اش

ــارگان بي نوا را  ــي داده يا آن بيچ ــاالران صله اي هم م سپهس

دست خالي از بارگاه خود به خانه هايشان روانه مي كرده است.

از ديگر دستاوردهاي استاد عليزاده، عرضۀ فهرستي از آثار 

ــت يادآور شده اند كه آثاري  ــنائي است. ايشان در اين فهرس س

ــنائي  ــاب س چون مثنوي طريق الّتحقيق از آثار صحيح االنتس

ــو اوتاس كه اين مثنوي را  ــت؛ بنابراين نظر آقاي ب غزنوي اس

به احتمال از احمد بن الحسن بن محّمد الّنخجواني دانسته اند2  

ــايد اگر آقاي اوتاس نيز توانايي كشف و  ــود. ش قطعًا رد مي ش

شهود را داشتند مي توانستند به همين نتيجه دست يابند.

ــتاد عليزاده اشاره  ِح اس جز اينها بايد به متن حديقه، مصحَّ

ــًا با آن  ــدّرس رضوي هم عين ــا چاپ آقاي م ــرد كه از قض ك

ــان مي دهد كه براي تصحيح متون  مطابقت مي كند و اين نش

نيازي به آن همه كوشش نيست و با برخورداري از توانايي هاي 

ــت يافت. تنها تفاوت اين دو  ذاتي مي توان به همان نتايج دس

چاپ در آن است كه بسياري از نادرستي هاي كار آقاي مدّرس 

ــتاد عليزاده تصحيح شده است. براي نمونه،  رضوي در كار اس

در صفحۀ 24 چاپ استاد، عبارتي چنين ضبط شده است: »بوي 

اين عطر به مشام اين حکيم روزگار آيد، بديشان اقتدار كند تا 

ــتباهًا به صورت  اهتداء يابد...«؛ كه در چاپ مدّرس رضوي اش

»... بديشان اقتدا كند...« ضبط شده بود.

ــا در صفحۀ 25 آمده: » اين كرامت و درجت جزء به علم  ي

ــتباه چنين  ــد« كه در چاپ مدّرس رضوي به اش و حکمت نباش

آمده بود: » اين كرامت و درجت جز به علم و حکمت نباشد«.

يا در صفحۀ 56 آمده :

ــت           ــت آنکه اين گفتس ــس خطا گف پ

ــت ــاق بنـگـرد جفـتس كاحـوال ار ط

ــت به صورت »كاحول  كه مصراع دوم در چاپ مدّرس به نادرس

ار طاق بنگرد جفتست« ضبط شده است.

البته گاه نيز مواردي هست كه در چاپ آقاي مدّرس رضوي 

به درستي درج شده است اّما در طول اين ساليان، عّده اي افراد 

ــواد به اين ضبط ها خرده مي گرفتند و اينک با  مغرض يا بي س

ــار تحقيق ارزندۀ استاد عليزاده و با توجه به اين كه ايشان  انتش

نيز اين موارد را به همان شکل مندرج در چاپ مدّرس رضوي 

آورده اند، چنين دريافته مي شود كه مرحوم مدرس رضوي اين 

ــت. براي نمونه،  ــت ضبط كرده بوده اس بخش ها را غفلتًا درس

ــتاد عليزاده، درست مطابق  بيت زير در صفحۀ 21 تصحيح اس

چاپ مدّرس رضوي، چنين ضبط شده است:

ــن           ــش را مبي ــي دان و نقش ــام او م ن

ــد ز نزد ــون ز یاد آم ــز حکيمان چ ك

شنيدم بي سوادي خشک مغز مي گفت »نقش زياد« اصطالحی 

است در بازي نرد، و لذا شکل درست مصراع دوم اين بيت بايد 

چنين باشد: 

ــز حکيمان چون زیـاد آمد ز نرد«. »ك

ــک عبارت منثور از مقّدمۀ محّمد بن  يا در صفحۀ 26 ضمن ي

ــخني كه  ــام بگذارد آخرتر س ــي الّرفاء آمده: »چون نماز ش عل

ــي مي گفت به جاي  ــود... الخ«؛ كه جاهل مغرض ــت اين ب بگف

ــت »بگذارد« بايد شکل نادرست »بگزارد« را گزارد. شکل درس

همچنين در صفحۀ 77 آمده:

ــوي حق بوي          ــت س ــوي نيس چون ش

ــي جوئ دق  راه  ــت  هس ــوي  ب ــا  ت  

ــه بود كه وزن  ــان جاهالن مغرض گفت ــه يکي ديگر از هم ك

ــکل دارد و بخش پاياني آن بايد  ــت اين بيت مش مصراع نخس

»سوي حق پويي« باشد اّما با چاپ استاد عليزاده روشن شد كه 

ــت ضبط كرده و نبايد به  آقای مدّرس رضوي اين بيت را درس

تّرهات مغرضان گوش فرا داد.

نيز در صفحۀ 53 بيت زير چنين ضبط شده:

2. برای آگاهی از احتماالت نادرست بو اوتاس، نک: مثنوی طريق التحقيق، به كوشش اوتاس، ترجمۀ غالمرضا دهبد، تهران: انتشارات سروش، 1381، ص 17 

مقدمه و پس از آن.
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ــور و ملخ          ــور و م ــس و طي ــن و ان ج

ــخ ش ـــر  س و  ــزم  قـل آب  دریـن   

ــت و ديدگاه متذوقان  كه در چاپ مدّرس رضوي نيز چنين اس

ــد: »در بن  بي بصيرتي كه مي گويند مصراع دوم بايد چنين باش

آب قلزم و سر شخ«، را به چيزي نبايد گرفت.

نکتۀ ديگر دربارۀ چاپ استاد عليزاده، اين است كه نه  تنها 

در اين تحقيق ارزشمند با متن علمي و انتقادي از حديقةالحقيقة 

روياروي مي شويم بلکه كاربردها و فوايد ديگري از اين تحقيق 

ــت مي آيد كه مي بايد سرمشق همۀ محّققان قرار گيرد.  به دس

ــم آمده، از اين قرار  ــن فوايد، چنان كه بر روي جلد كتاب ه اي

است:

لغتنامه اي با 1377 واژه و عبارت مشكل؛

سؤاالت شانزده سال كنكور دانشگاه ها 

همراه با جواب و آدرس

فوايدي از اين دست مي تواند به هدفمندكردن سامانۀ آموزش 

و پرورش در كليۀ مراكز و مؤسسات آموزشي در سراسر كشور 

بينجامد.

ــتاد عليزاده بر  ــي از ديباچۀ اس ــت بخش در خاتمه، بد نيس

ــن را - به رغم مدعياني كه منع علم )عيش( كنند -  اين مت

بياوريم تا تنها گوشه اي از تبّحر و احاطۀ ايشان بر متون فارسي 

را نشان داده باشيم:

ــاي  ــر آثاري چون تاريخ جهانگش ــد از تصحيح و نش ...بع

ــکاوس،  ــي كي ــر عنصرالمعال ــۀ امي ــي، قابوس نام جوين

ــعادت امام  ــه نظام الملک، كيمياي س ــت نامۀ خواج سياس

ــي،  محّمد غزالي، اخالق ناصري خواجه نصيرالّدين طوس

مرصادالعباد نجم الّدين ابوبکر عبدهلل رازي، تاريخ ابوالفضل 

بيهقي، منطق الّطير عطار نيشابوري، مخزن االسرار نظامي 

گنجوي، مرزبان نامۀ سعدالدين وراويني، چهارمقالۀ نظامي 

ــمرقندي به جا بود تا حديقةالحقيقة نيز به اين  عروضي س

مجموعۀ نفيس اضافه شود...

البته هستند كوته نظراني كه بر اين باورند براي تصحيح برخي 

ــن دهه از عمر مصّحح  ــال ها و بلکه چندي از اين متون بايد س

صرف شود تا متني مطلوب بحاصل آيد، اّما مجموعۀ ارزشمند 

آثار فوق الذكر استاد عليزاده نشان مي دهد كه اين باور نادرست 

ــوارتر از  ــت و مي توان در مّدتي كوتاه به تصحيح آثاري دش اس

ــت يافت كه  ــم پرداخت و عينًا به همان نتايجي دس ــا ه اين ه

ــال ها وقت بدان رسيده اند. بنابراين نظريۀ  ديگران با صرف س

ــر  ــف مصراع »نابرده رنج گنج ميّس ــمند ما دربارۀ تحري ارزش

همي شود« با اين شواهد و شواهد فراوان ديگر اثبات مي شود.

سخن پايانی اينکه بايد به ناشري كه توانسته است چنين 

ــگفتی را به جامعۀ علمِي جهاني بشناساند تبريک  ــتعداد ش اس

ــوار فارسي را با  ــمند و دش ــري كه ده ها متن ارزش گفت. ناش

ــتاد عليزاده در دسترس هموطنانمان  تصحيحات درخشان اس

قرار داده است.

براي اين كه خوانندگان از مشّخصات اين چاپ آگاه شوند 

و هرچه زودتر به نسخه اي از اين تصحيح ارزشمند دست يابند 

ــويم كه  ــر ياد مي كنيم. فقط يادآور  ش ــّخصات آن را در زي مش

ــتابند وگرنه ممکن  ــدگان عزيز مي بايد هرچه زودتر بش خوانن

ــد و در چند هفته اي  ــت نسخه هاي اين چاپ به پايان برس اس

ــدي فاصله  مي افتد فرصت را از  ــه ميان اين چاپ و چاپ بع ك

دست بدهند.

ــنائي غزنوي،  حدیقةالحقیقـه و شـریعة الّطریقـة، حکيم س

ــارات فردوس، 1388،  ــح عزيزهلل عليزاده، تهران: انتش مصّح

فقط 11000 تومان!                                                          ■
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