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رفاسحلنحاز حیحصر رب یدقن

زادالمسافر.حردصنحخینوحقبد یدری.حشنححبغدتحوحرصطالحدتح

سیّاحرس دعحلحع د سححدئنس،حاز حیحوحا فحقحسیّاحم ّ اح

ع د سححدئنس.حاهنرن:حمحنرثحمکتوب،ح1400.

مه
ّ
مفا

وو لغاتو شرحو باو زادالمسافر،و نخوتو ویرارتو ان شامو ازو

اصطالحاتوریّدوارماعیلوعماییوحائریوووتصحیحوریّدو

رحّمدوعماییوحائری،وشانزیهورالوردوگذمیووواروالواینو

وویرارتویوم(ومرید.وبهونظرو
ِ
تصحیحوبهوچاپورسمو)چاپویوم

ردومردوکهوشانزیهورالوزرانوخسبدوبسیهوباشدوتاورصّححویمو

کاموخسیوبازبیندوکندووونساقصووواشکاالتوآنوماوبرطرفو

کری.و برمردو ماو اوو کامو نهایدو ن یجۀو بتسانو اكنسنو وو رازیو

بهولحاظو چهو ناصروخورو،و آثامو ییگرو همچسنو زادالمسافر،و

احتساوبرورضارینوحکمدوووفلوفدوووچهوازونظروزباندورتندو

وو تصحیحو مویوچگسنگدو اینو ازو وو ارتو تسّجهو یمخسمو

رختوگیریو وو حواریتو باو بایدو ماو آنو فسایدو ار خراجو

قصدو تصحیحو اینو کیفیتو برمردو برایو نگامندهو رنجید.و

ازوخساندنو130و اراوپسو اثروماویاشت،و و
ّ
نقدوکل رطالپهووو

حجمو یوازیهم(و قسلو عایانو تاو رتن،و یکوچهاممو )حدویو صفحهو

العاتوبهویرتوآردهوماوبرایویاومیوبوندهوییدووواکنسنو
ّ
اط

ن یجۀوبرمردوخسیوماورارانوبخشیدوتاویمورپرضوقضاوتو

خسانندگانوقرامویهد.1

حدت
ّ
1.حکل

وو حو
َّ
رتسنورصح نقدو کنامو یمو رتن،و تصحیحو آریبوشناردو

حمیعو حررستیحپور

rasti.masoud@gmail.com

علدو آقایو تلگراردو کانالو یمو عیشوترو حاضرو نسش ۀو ازو کستاهدو بخشوهایو 1.ح

وایبیّات«،وان شامویافتهوارتو)نک.و2.و1.و1.و3؛و3.و7؛و
ّ
شاعسمان،وباوعنسانو»فن

ورطلبو 3.و9؛و3.و12؛و5.و2؛و5.و3(.واینورباحثویمواینوجاوتکمیلویاوبهووضرومت

بهو کهو یایهواندو رسامیوطرحوشدهو بهو عارخوهایدو بازنسیودوشدهوارت.ورصّححو

نظرونگامندهووامیونرریدهوارت،وجزوآنوکهویمویکورسمیو)3.و12(ونگامندهوبرو

ایشانو وو پریاختهوبسیو نقدو بهو یوم(و ویرارتو نخوِتو )چاپو یومو اراسوچاپو

شدهوارتو ایجایو رسمیو آنو یمو تغییراتدو و
ْ
رسم چاپو یمو کهو کریندو یایآومیو

العو
ّ
)خسبوارت،وبلکهوضرومیوارت،وکهورصّححواینوتغییراتوماویموجزوهوایوبهواط

عمسموبررانندوتاوکواندوکهوچاپوعیشینوماوخریدامیوکریهواندوناچامونباشندوچاپو

واصالحوشده،واراوهمچنانوآنوچهو
ْ
اخیروماوهموتهیهوکنند(.وبرواثروآنوتغییراتورتن

وبحثویمورسضعویایشدهو
ّ
یمو»نمایۀولغاتووواصطالحات«ویمبامۀوتپبیرورحل

آردهوونایمرتوارت.

ویمبامۀوبازبیندوهرونسعو
ً
ح،وووعمسرا

َّ
نکتهوایوکهویمبامۀوبازبیندورتنورصح

اثری،وقابلوذکروارتوآنوکهوخسبوارتوصاحبواثرویموبازبیندوهایورپوینو

اطالعاتوعیشینوخسیوماواصالحوووبهوموزوکند.وبرایورثالورصّححوزادالمسافر 

و
ّ
می »اندمو یاش هوارتو قصدو ناصروخوروو کهو کتابدو یمبامۀو خسیو رۀو

ّ
رقد یمو

قو
ّ
رذهبورحّمدوزکریا«وتألیفوکندوگفتهوارت:و»نمدویانیموآیاوبهوتألیفوآنورسف

گش هوارتویاونه؟«و)صوبیوتوونه(.واینوکتابوهمانوبستان العقول ارتوکهو

یموجامع الحکمتین ازوآنورخنومفتهو)ووموشنوارتوکهوتألیفوشدهوبسیه(ووو

رۀوخسیوبروجامع الحکمتین بدانوکتابو
ّ
رحّمدورپینو)1362:و2(ونیزویمورقد

نظریهوایو بهوتازگدو رهایش  و  گشایش  یمبامۀو همچنینو کریهوارت.و اشامهو

وفپلدوآن(وماوبهوناصروخوروو طرحوشدهوارتوکهوان وابوآنو)یاوان وابوصسمت

موناصروخوروو
ّ
زیرورؤالوردوبریو)نک.وریبدی،و1399(وووهروگاهوازوآثامورول

(وتسّجهوشسی.و
ً
ویاواثباتا

ً
رخنوگفتهوشسی،والزموارتوکهوبهوآنونظریهو)نفیا
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تبیینواصسلوتصحیح،ویکدوازواراردوترینوکامهایدوارتو

کهوبرایواصالحوموندوتصحیحورتسنوووعیشگیریوازوانتقالو

رصّححانو رپوینو نولوهایو بهو فپلدو ناکامآردو شیسهوهایو

بایدوانجامویای.واقبالوبهوهرونسعدوازوپژوهش،ویموکناموفسایدو

ازو آنوهاو عمدهوترینو کهو ارتو آریبوهایدو رسجدو احتمالد،و

وآماءویمواصسلوآنو
ّ
وازوحد توخامج

ّ
اینوقراموارت:و1.وتش 

گاهو وو رختلف،و زرینهوهایو ازو قانو
ّ
رحق ومویو 2.و پژوهش؛و

رفهسمو شدنو ربهمو وو اقبالو رسمیو زرینۀو آنو بهو نارربسط،و

تخّصصویموآنوزرینه؛ووو3.وغلبۀوکّمدوتحقیقاتوغیراصسلدو

اخیر،و رالوهایو یمو علمد.و اصسلو برو رب ندو تحقیقاتو برو

بهووارطۀورحّرکوهایدوکهوبرشمرینوآنوهاورسضسعواینوگفتامو

وو گرفتهو قرامو بویامو اقبالو رسمیو رتسنو تصحیحو نیوت،و

تویارنوگیروتصحیحورتنوشدهوارت.و
ّ
بهوناگزیر،واینورهوعل

یمواینوجا،وبهواختصام،ورسامیویکمووویوموماوشرحوردویهیمووو

وبایدوفهرر دوازو
ً
رسمیورسموما،وکهوبرایونشانویاینشوصرفا

رینوبهویرتویای،وفروردونهیم.
ّ
تصحیحوهایوغیراصسلدورتأخ

تحآررء
ّ
1.ح1.حتشت

عمدهوترینواصسلوفنوتصحیح،وکهوعلدوالقاعدهوبایدوریانواهلو

اینوفنوبرورروآنوهاوتسافقدونوبدووجسیویاش هوباشد،وناظروبهویوو

دوارت:ورخیتوچگسنگدوایجایورازوامۀوانتقایی،و
ّ
وزرینۀوکل

یمو اصیل.و گزینشوصسمتوهایو رپیامهایو وو قساعدو وو ومو

وجسیو تسافقدو رسمیو قساعدو گاهو هیچو رتأرفانهو زرینهو یورینو

واگذامو رصّححانو رسایو وو شمو بهو و
ً
غالبا کامهاو وو نداش هو

شدهوارت،2ونقیصهوایوکهوبایدویموآیندهوجبرانشوکری؛واراوازو

یمو رتنو تصحیحو تو
ّ
رن باو )کهو انتقاییو تصحیحو و

ّ
فن کهو زراندو

ررزرینوهایوارالردوتفاوتوهایواراردویامی(ووامیوایرانوشد،وبروررو

چگسنگدوایجایورازوامۀوانتقاییوتسافقدونوبدووجسیویاشت:و

رصّححوبایدونوخهوهاوماورقابلهوکندووونوخهوبدلوهاوما،وبهوتمارد،و

یمویر رسوخسانندگانوقرامویهد.ویمورالوهایواخیروبپضو

انتقالو بهو وو باززیهواندو ررو نخوتو تسافقو ازو رصّححانو

نوخهوبدلوهاوازوتصحیحوعیشینوبهوتصحیحوتازهومویوآومیهواند،3و

نوخهوبدلوهارت.4و یمو گزینشو و
ْ
آفت زیانوبامترینو واراو

یمبامۀوحدویو»تماردونوخهوبدلوها«ویموریانورصّححانوتسافقدو

وجسیوندامیوووبویامیوازوایشانوانتقالو»غلط«وکاتبانوبهورتنو

حوماونایمرتوردوعندامند؛واینوعندامیوارتونایمرت5و
َّ
رصح

حتدواالرکانو وو رنطقدو قساعدیو کسشیدهوارتو کهو رصّححدو تنهاو و
ً
ظاهرا 2.ح

غیرذوقدوبرایوترجیحوضبطوهاویموتصحیحورتندوفامردوبهویرتویهد،وجاللو

خالقدورطلقوبسیهوارت.وریزانوتسفیقواوویمووضعوقساعدیویقیقوووکامبوتو

وو رهمو بویامو نکتۀو اراو رارت،و رسضسعورخنو ازو بیرونو قساعدو آنو صحیحو

وو ذوقو لباسو ازو ماو تصحیحو کسشیدهوارتو کهو ارتو آنو اوو کامو یمو اراردو

ار حوانوبیرونوآومیوووبهوقالبوقاعدهووورنطقوبریزی.

3.حرمکنوارتویر نسیسورهموووتپیینوکنندهوایویمواختیامورصّححوفپلدونباشدو

ووازواینومویوناچاموشسیوضبطوهایوآنویر نسیسوماوازومویویرتورصّححو

عیشینوببیندو)غالررضاواعساندویموتصحیحووجه دین چنینوکریهوارت(،واراوچنینو

تپریفو وو شرایطو بهو تسّجهو نیازرندو ارت،و ار ثنائدو آنکهو برو عالوهو رسمییو

ییدهوارت،و نگامندهو کهو رسامییو غالبو یمو ارت.و یقیقو ضسابطو وو اصسلو

رصّححانویاوتحتواجباموآنوشرایطوار ثنائدونبسیهواندووویاوضسابطویمر دو

آنوچهو مویو هرو بهو نکریهواند.و تپریفو عیشینو رصّححو کامو ازو ار فایهو برایو

یکو ضبطوهایو ازو بخساهدو فپلدو رصّححو کهو ارتو صسمتدو یمو تنهاو گفتیمو

نوخه،وکهویمویر رسورصّححوعیشینوبسیهوارتووواکنسنویمویر رسونیوت،و

العوبیابدوووانتقالونوخهوبدلوهایوتصحیحوعیشینوبهوتصحیحوتازهوبدوگمانو
ّ
اط

شمامو بهو عیشینو رصّححو زحمتو یغمایو کهو آنوجاو ـوازو وو غیراصسلدو کامیو

ردومویوـوغیراخالقدوارت.واینوالبتهوباوآنوچهوردّمسومضسیویموالمعجم وو

دویامی،وزیراوآنویووهیچو
ّ
رحّمدورپینویموچهارمقاله انجامویایهواندوتفاوتوکل

المعجمووو گاهوتصحیحوهایوعیشینو)یپندوتصحیحووهایوعیشینورحّمدوقزویندوازو

ازوچهارمقاله(وماوبدواعتباموندانو هواندووورهموتروازوآن،ونامورصّححوعیشینوماوازو

مویوجلدوبرنداش هواند،وبلکهوناموخسیوماوپسوازورصّححوعیشینو)کهویکوبامو

زحمتورقابلۀونوخوووتصحیحورتنوماوکشیدهووبسیهوارت(ونهایهواند.

چنینو وو ردوکندو راقطو علمدو اعتبامو ازو ماو رتنو نوخوبدلوهاو نداینو یرتو بهو 4.و

وانتقاییونیوت.واراوامائۀوناقصونوخهوبدلوهاورسجبوردوشسیو
ً
تصحیحدواصسال

نقصانو آنوکهو حالو بپندامی،و انتقاییو تصحیحدو ماو کامو حاصلو خسانندهو کهو

یمو گزینشو بهو کهو رصّححاندو اورت.و گمراهدو رسجبو خسیو نوخهوبدلوهاو

نوخهوبدلوهاوردوپریازند،ویموغالبورسامی،وتنهاونوخهوبدلوهایدوماوبهویرتوردویهندو

کهورؤیّدوضبطوهایوایشانوووتقسیتوکنندۀونظریاتشانوارتوووآنوچهوماوخالفو

نظریاتشانوارتو)گاهوآگاهانهوووگاهوناخسیآگاه(وازوخسانندگانوعنهانوردوکنند.

بویامیوازوآنوچهوعیشوتروغلطوکاتبانوعنداش هوردوشدویموواقعوغلطورؤلفویاوحتدو 5.و

نسعدوویژگدونحسی،وواژگاند...وبسیهووواینورسضسعوبپدهاوموشنوشدهوارتو

)برایورثالونگاهوکنیدوبهوآنوچهونگامندهویمبامۀو»قسسوووقزح«ویموتپلیقاتودیوان ازرقی 

توهایو
ّ
نگاش هوارتو)مار دوعسم،و1398:و324-325(؛ونیزورقالۀوهمسوباوعنسانو»یکدوازورن

فرارسشوشدهویمونخو ینوردهوهایوشپروفامرد«و)همس،و1395(؛ووونیزورقالۀو»چاموبهرام؛و

برمردویکوخطایوتامیخدویموشاهناره«وازوهمسو)همس،و1394((.واینونکتهونشانوردویهدو

کهورصّححویکورتنو)یپندوهیچورصّححدویموهیچورتند(وحتدویمورطحو»غلطو

اطالعاتو نیوتو رجازو وو ندامیو ماو نهایدو تشخیصو صالحیّتو نیزو کاتب«و

صوشسیوبخشوهایدوازوجسمچینو
ّ
امزشمندیوما،وکهوبپدهاورمکنوارتورشخ

ازو بسیهوارت،و یا...و مرموالخطو تحّسالتو یاو فامردو زبانو تامیخدو تحّسالتو

ضبطو بدانوکهو گاهو عیشینو زبدۀو رصّححانو برخدو کند.و عنهانو خسانندگانو

فوبسیهوعدوبریهواندو
ّ
حشانونهوغلطوکاتبان،وکهوغلطورؤل

َّ
یر نسیسوهایورتنورصح

ووباواینوحالوصسمتو»صحیح«وما،وکهومیختۀوقلمورؤلفونبسیهوارت،ویمورتنو

نهایهواندو)برایورثالونک.وقزویندومازی،و1358:و139،وعانسیسو7؛ورصّححو»رقتدم«وماو

کهوضبطوهمۀویر نسیسوهاوبسیهووورتضّمنوغلطدوتامیخد،وبهو»قائم«وبازگریاندهوارت،و

ـوباواینوتصحیحوهموـوهمچنانورتضّمنوغلطدوتامیخدو اگرچهوبهوتصریحوخسیواوورطلبو

ف«و
ّ
ارت(.وباوتسّجهوبدانوکهوهدفوازوتصحیحورتنومریدنوبهو»میختۀوقلمورؤل

ارتووونهو»صسمتوصحیح«،وچنینوتغییریوباومرالتورصّححویموتناقضوارت.
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فراترو اینو ازو رصّححانو برخدو اراو اغماض.و قابلو و
ً
فپال اراو

مفتهواندوووگزینشویموریانونوخهوبدلوهاوماو)نهوتنهاویمورسامییوکهو

آنوهاوماو»غلط«وردوعندامند،وبلکهویمورسامییوکهوآنوهاوماو»بدواهمیّت«وگمانو

و
ً
ردوبرندونیز(وتبدیلوبهوقاعدهوکریهواند.ویمونقدواینوشیسهواحتماال

اینونقلوکفایتوکند:و

وبدوامزشوترینونوخهوبدلوهاو
ً
تجربهونشانویایهوارتوکهوظاهرا

گاهدواوقاتورشکالتدوماوحلوردوکندوکهوتصسموآنونیزوبرایو

اینورصّححانویشساموارت.و)صایقد،و1384-1385:و207(

بهو رصّححانو آنو یمو کهو خطرناکو بویامو ررحلهوایوتو اینو

چشموعسشدوعنهاندوازوبخشدوازواختالفاتو)کهوربتالبهوعمدۀو

ماو فو
ّ
تخل اینو آشکاماو بلکهو نمدوکنند،و اکتفاو ارت(و رصّححانو

یفاعو آنو ازو پژوهشو قساعدو ازو یکدو بهوعنسانو حتدو وو ابراز،و

کیفیتو رپیامو کهو ردوشسیو رسجبو عمسمو اقبالو ردوکنند.6و

حو
َّ
تصحیحوهاونهونظرورتخّصصان،وکهوتسّجهوعمسموبهورتندورصح

باشدوووازواینومورتوکهوقساعدوتصحیحورتنوبهوررومویچامو

فرارسشدویاوقلبوووتحریفوردوشسی.و

1.ح2.حورو حردمتخّززدنحوحربهدمح رحمفهومحاخّزص

رتنوکهنوماوازونوخوکهنوبایدوار خراجوکریووورتسنوکهنوتنهاو

ایبدونیو ند،وبلکهوبویامیوازوآنوهاویمورسضسعاتدوهمچسنو

نجسم،وجغرافیا،وتامیخ،وکالم،وفلوفه،وو...ونگاش هوشدهواند.و

کهورسضسعشو وتصحیح،و
ّ
فن کهو یانوتو ردوتسانو اینوجاو ازو

وباونوخهوشناردووو)یمورتسنوغیرایبد(وباو
ً
رتسنوکهنوارت،وطبپا

اخیرو رالوهایو یمو نکتهو اینو ارت.و عیسندو یمو علسمو انساعو

رسجبوشدهوکهواّولینوالزرۀوتصحیحو»رتن«،ویپندوآشنایدو

باورتنوفامردو)شارلوصرفووونحسووولغتوووتامیخوزبان،وووپسوازو

آنوفنسنوووآمایهوهایوایبد(،وبهوفرارسشدورپریهوشسیوووازورسیدو

ورصّححانورتسنوآنوعلم،وووازو
ْ
رتخّصصانوهرویکوازوعلسم

تصحیحو فنو رتخّصصانو و
ْ
نوخهوشناران ییگرو رسیو

و
ً
نوبتا تصحیحوهایو ازو تسّجهدو قابلو شمامو عنداش هوشسند.7و

کامو حاصلو اخیر،و رالوهایو یمو غیراصسلد،و اراو شاخصو،و

علسمو رتخّصصانو یاو نوخهوشنارانو )یپندو گروهو یوو اینو ازو یکدو

قدیم(وبسیهوارتووواینوموند،وگذش هوازواشکاالتدوکهویموآنو

ازو بویامیو مفتنو ریانو ازو بهو کریه،و ایجایو حو
َّ
رصح رتسنو

العاتوراوازوتحّسالتوتامیخدوزبانوفامرد،ویاونشو ِنو
ّ
اط

العاتوصحیح،ورنجروشدهوارت.و
ّ
العاتوغلطوبهوجایواط

ّ
اط

یکدوازوعسارلوبویامورهمویموایجایواینونقیصه،وبدوریلدویاو

رسجبو کهو ارتو گروهدو کاِمو یمو رصّححانو ناتساندو حتدو

ردوشسیورتخّصصانوعلسموقدیم،وبرایوتصحیحورتسنورربسطو

قدیمو رتسنو رتخّصصانو یامیو ازو نتسانندو تخّصصوخسی،و باو

بهرهوببرند.ویموواقعوبرایوتصحیحویکورتنوعلمد،ویرتوکمو

وو رتنوشناسو آنانو ازو یکدو کهو کنندو همکامیو بایدو تنو یوو

همکامیوهایدو چنینو اراو باشد،و علمو آنو رتخّصصو ییگریو

کمتروبهوچشموردوخسمی.

***
یوورسمییوکهویایوشدوعمدۀواشکاالتدوارتوکهویموتصحیحو

زادالمسافر بهوچشموردوخسمی،ویپندوعایبندونبسینورصّححوبهو

قساعدوفنوتصحیحوووآشناونبسینواووباورتسنوقدیموفامردووو

تامیخوزبان.ویمواینورقالهوپسوازوبرمردونتایجواینویووایرایو

بپضدو وو کتابو رسضسعو برو رصّححو اشرافو د،و
ّ
کل عمدۀو

تصحیحوهایوقیاردواووماونیزوردورنجیم.واراوعیشوازوآنوبهو

نکتهوایویمواخالقوپژوهشوخساهیموپریاخت.

1.ح3.حرخالقحپژوهش

رصّححویموبخشدوکهوباوعنسانو»یمبامۀوویرارتویوم«ونسش ه،و

یایآوموشدهوکهویمواینوویرارتورتنوماو»باونوخهوایوکهنووو

تازهویاب«ورقابلهوکریهوووتأکیدوکریهوارتوکه:

قیاردو تصحیحاتو ازو بویامیو نوخهو اینو آنکهو جالبو وو

رصححوماویموویرارتواولو)تهران،وریراثورکتسب،و1384وش(و

تأییدونمسی.

وویموعانسیسوهمینوعبامتوآومیهوارت:

تنهاوبرایویوونمسنه،ونک:وص127وعانسشتو7وووصو393و
ماو فرایندو اینو ردوتسانو نظاموها(و بیشینۀو )یاویرتوکمو نظاردو هرو فوایو موندو یمو 6.ح

برخدو رخفیانهو خسی،و رنافعو عدو یمو یاو روارحهو ررو ازو نولدو کری:و رشاهدهو

ازواصسلوخسو فو
ّ
بهوتخل آنوگسنهو اراونولوبپدیو عاوردوگذامی،و اصسلوماوزیرو

ردوکندوکهونهوتنهاوازواظهاموآنوابایدوندامی،وبلکهوآنوماونسعدواصلوووقاعدۀو

قابلویفاعوقلمدایوردوکند.

7.ورسیوییگرواینواش باهونوخهوشناسوعنداش هوشدنورصّححوارتوکهواینونیز

یکدوازونتایجوخطایونوخهوشناراندوارتوکهوباوومویوبهوحسزۀوتصحیحورتن،و ح

یامند،و هموعسشاندو یکدیگرو باو روائلو بپضدو یمو و
ً
طبپا کهو ما،و زرینهو یوو اینو

دوراختهواند.
ّ
یچاموخلطوکل
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عانسشتو1-3وازوویرارتواول؛وووقیاسوکنیدوباوهمانوبخشوازو
رتنویموویرارتوحاضر.8

قیاردو تصحیحو ازو بخشدو کهو یایو خساهیمو نشانو ایارهو یمو

نایمرتو یایشدهو رسمیو یوو ازو رسمیو یورینو یمو رصّححو

بسیهوارت،واراویمواینوجاوردوخساهیموبرونکتۀورهموتریوتأکیدو

رۀو
ّ
رقد ازو عانسیسوصفحۀوشصتووششو یمو کنیم.ورصّححو

خسی،ویمبامۀونوخۀوشیرازو)همانوکهوعیشوتروباوعنسانو»نوخهوایو

کهنوووتازهویاب«وازوآنویایوکریهوبسی(ونسش هوارت:

یموعاییزو1383شووویموفاصلۀوعایانوتصحیحورتنوحاضرو

یموزرو انو1382و)ویرارتواول(وووان شاموآنو)یمورالو

عالرۀو کتابخانۀو نفیسو نوخهوهایو ازو فهرر دو 1384(،و

طباطبایدو]...[وان شامویافتو]...[.ویموهمانوایامونگامندهو

آنکهوارکانو ـووباو بریووو اینونوخهوعدو بهوهسیتورتنو ]...[و

رقابلۀورتنوباواینونوخهووووامیوکرینواختالفاتوآنوباورتنو

نهایدو)ویرارتواول(وکهوبهحردشنحا ویلح ر هحشاهحبو ح

وجسیونداشتووـوهمسامهورترّصدوآنوبسیوتاوتصسیریوازواینو

نوخهوبهویرتوآومیوووریزانواعتباموضبطوهایوآنوماویمیابدو

)بهوویژهوآنکهوفهررتونگامورستنیدخحرینح ستنویسحررح رح

قننحهفتمحیدحهشتمحاخ حنحص هحبو حوحرینحادریخیحبو حکهح

 ستنویسحمذکورحررح رحجدیگدهحقایمحتنینحنیخهحرصحمتنح

میحنشدرا(.و)تأکیدوازونگامندهوارت(

ان شامو هنگامو یمو کهو ردوشسیو موشنو گفتهوشدو آنوچهو ازو

ویرارتونخوتواینورتن،ورصّححوازووجسیونوخهوایویمو

شیرازواطالعویاش هوکهواحتمالویاش هواقدمونوخورتنوباشد،9و

اراوازوان شامورتنوجلسگیریونکریهوتاوبتساندوآنونوخهوماوبهو

یرتوبیاومیوووبرمردوکندوووباورتنوخسیورقابلهوکند،وزیراو

یر نسیس،و آنو اگرو بسی«!و شدهو یایهو تحسیلو ناشرو »بهو رتنو

آنوطسموکهویموآنوزرانوعنداش هوردوشد،وقدیموترینویر نسیسو

زادالمسافروبسی،ورتِنویموحاِلوان شاموازواراسوبیهسیهوبسی،واراو

نیز،و اکنسنو نکریهوارت.و جلسگیریو آنو ان شامو ازو رصّححو

زادالمسافر  اگرچهوردویانیموآنویر نسیسوقدیموترینونوخۀو

ارت.و بدواعتبامو و
ً
عمال رتنو اینو نخوتو ویرارتو نیوت،و

ان شامو اجازۀو رصّححو کهو ردوکریو اقتضاو پژوهشو اخالقو

ویرارتونخوتواینوکتابوما،وتاوعیشوازوبهویرتوآومینو

العوازواینو
ّ
نوخۀوتازهویاب،وندهدوووناشرونیز،ویموصسمتواط

ارر،وبایدورصّححوماورلزموبهوبازبیندورتنوردوکریوووعیشوازو

بازبیندوکتابوماوبهوان شامونمدومراند.و

2.حبیحاوّجهیحبهحضوربطحوحقورعاحاز حیحمتن

2.ح1.حرفزدنحنیخهحبالحهد

مرسمو ازو نوخهوبدلوهاو یمو گزینشو کهو گفتیمو اینو ازو عیشو

نسعدیدوزیانوبامیوارتوکهونهوتنهاوبویامیوازونشانهوهایوتحّسلو

زبانوفامردووومرموالخطواینوزبانوماوازوریانوردوبری،وبلکهو

خسانندهوماویمویمر دوضبطوهایورختامورصّححونیزوبهوگمانو

ردوافکند.ورصّححوزادالمسافر یموبخشوموشوتصحیحوو)صو

شصتووهفت(وآومیهوارت:

چهامگانهو نوخهوهایو رهمو اختالفاتو همگدو رپس،و ...و

)SCBA(وباورتنونهاید،ویموعانسشتونشایهویایهوشد.

وویموعاومقدوافزویهوکه:

یمویکوتقویموبندیوکلد،وردوتسانوگفتواختالفاتدوکهویمو

ارت:و رسامیو اینو برو رش ملو شدهو یایهو نشانو عانسشتوهاو

ضبطوهایدوکهونشانویهندۀونسوکرینوواژگانوبهویرتوکاتبانو

اثرو اولیۀو بهورتنو یاونحسوجملهونوبتو بپدیوووتطّسموواژهو

کلدو بهو ماو آنهاو کاتبانو تصّرفاتو کهو برخدوضبطوهاو ارت،و

نایمرتوراختهوارت،واختالفاتومرموالخطدوشایانوتسجهو

وردوتساندوگسیایواختالفوتلفظوهموباشد،وتصّرفاتو
ً
کهوبپضا

احتمالدو کهو کلماتدو کاتبان،و رذهبِدو تپّصبو برو رب ندو

باألخرهو وو هوت،و آنهاو صحتو یمو بپیدووـو ـووهرچندو

تصحیحاتوقیاردورصححوباوذکروضبطونوخهوها.

برایو خسانندهو آنوچهو همۀو ردومردو نظرو بهو نخوتو نگاهو یمو

اطمینانوازوصّحتوضبطوهایوبرگزیدۀورصّححوالزمویامی،ووو

العویهد،و
ّ
وهمۀوآنوچهوالزموارتورصّححوبهوخسانندهواط

ً
اصسال

همینورسامییوارتوکهورصّححویایوکریهوارت؛واراواینوگمانو

وشماموآنوهاو
ً
ورصّححوازوریانو»بویامیوازوتصحیحاتوقیارد«،وکهوحتما

ً
8.حظاهرا

بهوچندیهورسمیوردومرد،وتنهاویوورسمیوماوبرگزیدهوووموشنونیوتوچراونخو ینو

یمو یپندو بسیهوارت.و رتنو 393و صفحۀو یمو یورینو وو 127و صفحۀو یمو رسمیو

ویویوتووهفتایصفحهواِیو
ً
صدوبیوتوصفحۀونخوتورتنویاویموفاصلۀوحدویا

ویوورسضعویایشدهوبرجو هوترو
ً
اینویوورسضعورسمییویافتونشدهوارت؟واحتماال

بسیهواند.وبهوهرومویواینونکتهورسضسعورخنوراونیوت.

وخطاوبسیهوتغییریویموحاصلوبحثو
ْ
وموشنوشدهوباشدواینواحتمال

ً
اینوکهوبپدا 9.و

ایجایونمدوکند.ویمورالو83ورصّححواحتمالوردویایهوکهوآنویر نسیسواقدمونوخو

زادالمسافروباشد.وباوهمۀواینواحسالویر نسیسوSوازورپتبرترینویر نسیسوهایو

زادالمسافر ارتووورصّححوآنوطسموکهوبایو هوبسیهوازوآنویموتصحیحوخطاهایو

خسیویموویرایشونخوتوخسیشوبهرهونبریهوارت.وبهویکدوازورسامیوبویامورهمویمو

بخشو»تصحیحوانتقاییویاونوخۀواوعدووواجمع؟«و)2.و2(واشامهوخساهیموکری.
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

ازویوووجهونایمرتوارت:10

2.ح1.ح1.حرخیت

رمکنوارتورصّححویموتشخیصوانساعواختالفاتدوکهوبایدو

یمو گزینشو اینوکهو فرضو )باو کندو عملو بهویمر دو کریو گزامشو

نوخهوبدلوهاویکورهوخطاونباشد(،واراوهمینوگزینشورسجبوخساهدو

شدوکهویموتشخیصواینوکهوکدامواختالفاتوجزووآنوانساعو

کدامو وو هوتو یایه(و تشخیصو رهمو خسیشو کهو انساعدو )یپندو

اختالفاتوجزووآنوهاونیوتوبهوخطاوبیفتد.واینورسمیوماوبهوچندو

رثالوازوهمینورتنورو ندوردورازیم:

2.ح1.ح1.ح1.حازنفحریائوبوژیکح رحمتن

ر ایشو وو خداو حمدو بهو کهو زادالمسافرو بندو نخو ینو یمو

عیاربرصوووحضرتوعلدعوووخاندانواوواختصاصویامی،ویوو

نوخۀوBوووCوآنوچهوماویمبامۀوعلدعوووفرزندانواووبسیهوارتو

عانسیسواینوصفحهوبهوشکلدو حذفوکریهواند.ورصّححویمو

ربهموبهواینوحذف،وتنهاویمونوخۀوB،واشامهوکریهوووبهوضبطو

ازو رهمو نمسنۀو یکو اینو نکریهوارت.و اشامهوایو ییگرو نوخۀو

»تصّرفاتورب ندوبروتپّصبورذهبِدوکاتبان«وارتوکهورصّححو

گزامشو اینو کریهوارت.و گزامشو ناقصو صسمتدو بهو ماو آنو

تپصبو ردوشسیو رسجبو آنوکهو ازو گذش هو رصّحح،و ناقصو

رذهبدوکاتبویر نسیسوCو)یاوبهواحتمالوبیشوتروکاتبورایمنوخۀو

آنویر نسیس(وازوچشموخسانندۀوکتابوعسشیدهوبماند،11واشکالو

اصسلدوبویامورهمدوایجایوردوکندوکهورپسوترو)یمو2.و1.و2(و

بدانوخساهیموپریاخت.

2.ح1.ح1.ح2.حصرذرب یدقن

کاتبونوخۀواراسوزادالمسافر کلماتوبویامیوماوبهوتحریفو

خساندهوووضبطوکریهووورصّحح،ورگرویمورسامییواندک،وبهو

اینوتحریفوهایواراسوخسیواشامهونکریهووووتنهاوبهو»هرچندو

ازواغالطوووافتایگدوهاوتهدونیوت«ویمورپّرفدواینونوخهو

بوندهوکریهوارت.12ویموصفحۀونخوتورتنوزادالمسافر یمو

ضبطو »حیّز«و بهوصسمتو بهوتکرامو »چیز«و یر نسیس،و اینو

وو شدهو نسش هو »رریان«و بهوصسمتو یانایان«و »ررو وو شده13و

رصّححوبهوهیچویکوازواینورسامیواشامهوایونکریهوارت.وپسو

اینوتحریفاتو تماردو بهو اشامهو دو
ّ
کل اهمیتو یمبامۀو اینو ازو

رسمیو بهو ردوخساهیمو اینوجاو یمو اراو گفت،و خساهیمو رخنو

تورجازویانو نو
ّ
جزئدوییگریواشامهوکنیموکهورصّحح،وبهوعل

خسیوبهوگزینشویمونوخهوبدلوها،وآنوماوگزامشونکریهوارت.و

یانو هونیوتوکهویر نسیسواراسوزادالمسافر یموچهوزراندو

وویموچهورنطقهوایونگامشویافتهوارت،واراواینوکهوکاتبوکلمۀو

عربدو»زای«وماوباوذالورپجمهوآومیهوباشد14ونکتۀوقابلوتسجهدو

توآنوماوعدوجسیدوکری.ورمکنوارتواینو
ّ
ارتوکهوبایدوعل

یمو رهلوانگامیو اثرو )برو کاتبو رهسو حاصلو و
ً
صرفا صسمتو

واینوواجویموگسیشواوو
ً
کامبوتوقاعدۀوذال(وبسیهوباشدووواصسال

وجسیونداش هوبسیهوباشد؛واراوازورسیوییگرورحتملوارتوکهو

»زای«ویموگسیشوکاتب،ورانندوکلماتوعربدوییگریوکهویمو

بپضوگسیشوهایوفامردوباوذالورپجمهوتلفظوردوشسندو)نظیرو

اینو وو شدهوباشدو بدلو »زاذ«و بهو »اینقذم«(،و یمو قذمو وو خذرتو

نکتهوایوتوکهواگرورصّححوخسیونتساندویمبامۀوآنواظهامونظرو

تاو برراندو خسانندگانو العو
ّ
اط بهو ماو آنو بایدو یرتوکمو کند،و

ایشانوبهوتحقیقویموآنوبابوبپریازند.

2.ح1.ح1.ح3.حه ه/حه ۀ

بهوصسمتو ماو بویامیورسامیو»همه«و یمو زادالمسافر  رصّححو

ییدهوارتو نگامندهو کهو آنوجاو تاو کریهوارت.و ضبطو »همۀ«و

نوخۀواراسواوو)نوخۀوکتابخانۀوررکزیویانشگاهوتهران(وهمیشهو

آنوطسمو ماو نکتهو اینو ورصّححو
ً
»همه«وردونسیود15ووواحتماال

آنوگسنهوکهوازوشساهدوامائهوشدهویمواینوبخشوموشنوخساهدوشد،ورصّححوحتدو 10.ح

حشونیزو
َّ
خسیوماورجازویانو هوکهواختالفاتونوخۀواراسوخسیوماوباورتنورصح

گزامشونکندووواغلبوشساهدیوکهوخساهیموآومیوازوهمینورسامیوارت.وناگفتهو

نماندوکهونگامندهوتنهاوهمینویر نسیسوازوزادالمسافر ماویمواختیامویامی.

اینوعباماتویموحاشیۀوCوهوت،واراواینوازوگزامشورصّححورشخصونمدوشسی.و 11.و

اهمیّتونبسیواینوعباماتویمورتنوووآردنوآنوهاویموحاشیۀوCوماوعایینوتروتسضیحو

خساهیمویای.

اینورخنو ازو پسو تصحیحو اینو یمو یر نسیسوهاو رپرفدو چگسنگدو یمبامۀو 12.ح

خساهیموگفت.

کاتبوگاهدومویواینوکلمهوتشدیدوهمونهایهووویموهمۀورسامی،ویموبحثوازو 13.و

ردوتسانو نکتهو اینو ازو نسش هوارت.و تو»حیز/وحیّز«و
ّ
بهویق ماو کلمهو اینو زران،و

یمیافتوکهوکاتبوتنهاویچامورهسونشده،وبلکهوپسوازوآنوکهواینوکلمهوماویمرتو

عنداش هویموتمامورسامیوبدانوعایبندوراندهووویموواقعورتنوماوتحریفوکریهوارت.

ناصروخوروویمواشپاموخسیوهیچوگاهو»زای«و)=وتسشه(وماوباوکلماتوفامردو 14.و

رختسموبهو»اذ«و)یاذ،وباذ،وآزاذ...(وقافیهونکریهووویقینوتقریبدوردوتسانویاشتوکهو

آنوماوباوذالورپجمهوتلفظونمدوکریهوارت.

اگرویمواینونوخهو»همۀ«وییدهوشسیوخسیونکتۀورهمدوارتوکهونشانوازوتحسالتو 15.و

تامیخدوزبانوفامردو)یموهنگاموکتابتواینونوخهووونهویموزبانوناصروخورو(ویامیو

ووگزامشوآنووظیفۀورصّححوبسیهوارت.
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

»اختالفاتو رقسلۀو ازو حتدو ماو آنو کهو انگاش هو بدواهمیّتو

مرموالخطد«وهموندانو هوارت،وحالوآنوکهواینونکتهویکدوازو

ارنایورهموتحسلویر سموزبانوفامردوارت.وهروگاهورصّححو

ویمواینو
ً
خسیوماورلزموبهوگزامشوتماردواختالفاتوبداند،وحتما

»همه«و جاو همهو کاتبو کهو کریو خساهدو خاطرنشانو رسمیو

نسش هوارتوووشایدواینوتسّجهورسجبوشسیوکهوخسیویمویمر دو

تصّرفوخسیشویمورتنو)یپندوتبدیلو»همهو«هاوبهو»همۀ«(وبهو

گمانوبیفتدوووشایدوحتدوصسمتویمرتوماویمیابد.و

حهحس حۀ/ـح 2.ح1.ح1.ح4.ـح

یانو نو رجازو اثرو برو رصّحح،و کهو ییدیمو عیشینو رسمیو یمو

وصحیحووواصیلو خسیوبهوگزینشویمونوخهوبدلوها،وصسمت

رضبسطویمونوخۀواراسوخسیوماوگزامشونکریهوبسی.ویمواینو

توعیشوگفته،ویکدوازو
ّ
رسمیوییگرونیزورصّحح،وبهوهمانوعل

نوخۀو یمو باموهمو اینو کهو ما،و رهمومرموالخطدو اختالفاتو

ارارشوبهوچشموردوخسمی،وگزامشونکریهوارت.وردویانیمو

یمو غیررلفسظ،و هدیو ازو پسو اضافه،و کورۀو ریانجدو کهو

نمایشو یموبریدهو یدیو باو همیشهو و
ً
تقریبا ر،و

ّ
رتأخ نوخهوهایو

تصحیحو یمو رصّححو اراسو یر نسیسو یمو یایهوردوشسی.و

زادالمسافر،وردوتسانورسامییوازونگامشواینوریانجدوباویایو

کارلوماورشاهدهوکریو)برایورثالونک.وف11چ16،ورطرو11،و12،و

19(وکهورصّححوآنوهاوماوگزامشونکریهوارت.و

***
آنوچهوگفتیموحاصلوبرمردوبویامواجمالدوووتنهاوباویر رسو

برمردو باو وو بسیو زادالمسافر  اراسو یر نسیسو بهو یاش نو

ازوهمینویر نسیس،و تنهاو اینوچنینِدوبویامی،و ورسامیو
ْ
کارل

ویایکریو بهویرتوخساهدوآردوکهویموآنوهاورصّححوبهوضرومت

ماو اراورسامیوعیشوگفتهوپررشدو نبریهوارت.و نوخهوبدلدوعدو

رسامیو اینو »یمو کری:و خساهدو ایجایو رخاطبو ذهنو یمو

یاو مرموالخطدو شیسۀو نسعدو نشانۀو ازقلموافتایهو نوخهوبدِلو

اراو بسی.و یرتو اینو ازو فسایدیو یاو اصیلو ظدو
ّ
تلف نشانۀو

بدوگمانو چه؟و ندامندو فایدهوایو هیچو کهو نوخهوبدلوهایدو

زراندوموشنوخساهدوشدوکهویمصدیوازونوخهوبدلوها،وکهو

شایدویمصدواندکدوهمونباشد،وهیچوفایدۀوزباند،وگسیشد،و

تسانو )کهو آمراندو رصّححو آیاو پسو ندامی.و و...و مرموالخطدو

تشخیصوهمۀوفسایدوماویامیووونوخهوبدلوهایدوکهوبدوفایدهوردویاندشانو

وهیچوفایدهوایوندامند(ورجازونیوتوکهوآنونوخهوبدلوهایو
ً
قطپا

بدوفایدهوماوحذفوکند؟«.وبهواینوپررشویموبخشورپوینو

عارخوخساهیموگفت.

2.ح1.ح2.ح وم

یکدوازووظایفورصّححوکشفوموابطوریانویر نسیسوهاووو

تسّجهوبهواینوموابطویموتصحیحورتنوارت.وکیفیّتوهمراهدو

یر نسیسوهاوباویکدیگرویمواعتبامویکواندوهاویاواختالفاتو

رصّححو گاهو هرو رثالو برایو ارت.و تأثیرگذامو بویامو آنوهاو

یمیابدوکهویوویر نسیسویموغلطوها،ویاویموانساعوخاّصدوازو

اینویوو تحریفوها،ویکدیگروماوهمراهدوردوکنند،واختالفو

یر نسیسویموتشخیصویکوغلطویاوتحریفوردوتساندونقشدو

تپیینوکنندهویاش هوباشد.17وهمچنینوتبامشناردویر نسیسوهاو

بیشوازوهروچیزوبروغلطوهاوووحذفووواضافهوهایورش رکو

یکواندو تبامو یر نسیسو یوو اگرو وو ارتو رب ندو نوخهوهاو

یاش هوباشند،وهمراهدوآنوهاوماویموتشخیصوضبطوهایواصیلو

نمدوتسانورپتبرویانوتو)یموواقعوآنویووماوبایدوتنهاوصاحبویکومأیو

بهوشماموآومی(.وحالوبازگرییموبهواّولینورسمیویموبخشوقبلو)2.و

1.و1.و1(.وآیاویکواندوافتایگدوعباماتویمویوویر نسیسوBووو

Cونشانۀونزییکدوتباموآنوهارتویاوتنهاوبرواثروعملکریویکوانو

اینو شدهوارت؟و ایجایو ایدئسلسژیکو تغییرو یکو یمو تنو یوو

عباماتویمورتنوCووجسیوندامی،واراویموحاشیۀوآنو)باوقدمیو

تفاوتوباوضبطوA(وآردهوارت.18وآیاوافتاینواینوعبامتوخاصو

ازورتنوCوحاصلولغزشوکاتبوبسیهو)یمواینوصسمتویکواندو

حدویواینوافتایگِدورهسیوباوحدویوحذفوعمدیویموBوقدمیوعجیبو

ارت(وکهوپسوازوبازبیندورتسّجهوآنوشدهوووآنوماویموحاشیهو

»ف«وکستاهونسشتو»فریم«ووو»م«ووو»چ«وکستاهونسشتو»مارت«ووو»چپ«وارت. 16.ح

:واگرونوخهوهایوربفوووبوغلطوهایویکوانویاش هوباشند،واراویمویکوجاو
ً
رثال 17.ح

یموربفوغلطدوباشدوکهویموبونیوت،وووآنوغلِطوربفوماوچندونوخۀوییگرو

)کهویموغلطوهاوباوربفوهمراهونیو ند(ونیزوتکراموکریهوباشند،وردوتسانواحتمالوقسیو

یایوکهوضبطوربفواینوباموغلطونباشد،وبلکهوصسمتونارأنسسووویشسامیو

باشدوکهوبایدوبرایوفهمیدنووجهوصّحتوآنوجوتووجسوووتحقیقوبیشوتروکری.و

نگامندهویر نسیسوCوماویمواختیاموندامیوووآنوچهوردوگسیدوباوتسّجهوبهوتصسیریو 18.و

رۀورصّححو
ّ
بدوکیفیّتوازوصفحۀواّولواینویر نسیسوارتوکهویموعایانورقد

چاپوشدهوارت.وبخشدوازورمتومارتواینوتصسیروبریدهوشدهوووتپداییو

ازوکلماتورحسوشدهوارت،وباواینوحالوبهونظروردومردوخطوحاشیهوباورتنو

رتفاوتونباشد.
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افزویهوارت؟ویاواینوعبامتویمورایمنوخۀوCووجسیونداش هو

ووکاتب،وپسوازورقابلۀویر نسیسوخسیوباویر نسیسوییگری،و

افزویهوارت؟و رتنوخسیو بهوحاشیۀو تازهو یر نسیسو ازو ماو آنو

ـوکهوردوتساندوموندوار نواخو عارخوگفتنوبهواینوپررشوهاو

یاو همراهدو یمو ما،و آنو اعتبامو وو کندو تبیینو ماو Cو یر نسیسو

رصّححو وظیفۀو واقعو یمو رازیوـو موشنو B،و باو اختالفو

بسیهوارت،واراویموصسمتدوکهورصّححوبهووظیفۀوبدیهدوتری،و

اینو کریهوبسی،و عملو نوخ،و اختالفاتو کارلو گزامشو یپندو

نگامندهو)یاویکدوییگروازوخسانندگانوزادالمسافر(وخسیوردوتسانوتو

موندواینوتغییراتوما،ویرتوکموتاوحدویی،وموشنورازی.و

زادالمسافر  اراسو یر نسیسو کهو گفتیمو اینو ازو عیشو

غلطوهاوووتحریفوهایدویامیوکهورصّححوبهوغالبوآنوهاواشامهو

نکریهوارت.واهمیّتواشامهوبهواینوغلطوهاوووتحریفوهاویموآنو

ارتوکهوخسانندهوباوتسجهوبهوآنوهاوردوتساندوازوکیفیّتواینو

عبامتدو یر نسیس«و »کیفیتو البتهو شسی.و آگاهو یر نسیسو

دوووناکامآردوارتو)ووالبتهورصّححوخسیوبهوکیفیّتواینو
ّ
بویاموکل

دوناکامآرد،واشامهوکریهوارت(،وووآنوچهو
ّ
یر نسیس،وبهوهمینوصسمتوکل

رصّححویقیقوووخسانندۀورسشکافوبایدویموعدوآنوباشند،وآنو

رتنو وامیو ماو تحریفاتدو نسعو چهو کاتبو اینو کهو ارتو

ردوکریهوارت؟وآیاوتحریفاتواووعمدیوبسیهویاورهسی،ووواگرو

یاویموجهتوپوندو روخاّصدو
ّ
آیاویموجهتوتفک بسیهو عمدیو

وعالقهوبهوکهنهوکرینورتنویاوزیوینوکلماتوعربدو
ً
زباندوویژهوایو)رثال

یا...(وبسیهوارت؟وآیاوکاتبوآگاهانهوکلماتدوماوازورتنوحذفو

کریهویاوافتایگدوهایورتنواووحاصلولغزشووورهلوانگامیو

واینوخطاهاوماویمورایمنوخۀواووبایدوعدوگرفتو
ّ
ارت؟وآیاومی

یاواحتمالویامیوکهواینوخطاهاوازوخسیواوونشأتوگرفتهوباشد؟و

تسصیفو بهو ماو رصّححو آنوچهو ییگر.و بویامو پررشوهایو وو

عارخو ازووضپیّتویر نسیسوارارشوردومراندو صحیحدو

اطمینانو خسانندهو بهو آنوچهو وو پررشوهارتو اینو بهو گفتنو

یر رسو بسیهو صحیحو رصّححو ار نباطوهایو کهو ردویهدو

ردوتساندو آنوهاو اراسو برو کهو العاتیوتو
ّ
اط همۀو بهو یاش نو

یر رسو یپندو اینو وو بزند،و رحکو ماو رصّححو ار نتاجاتو

یاش نوبهوتماردونوخهوبدلوها.

پررشواینوارتوکهو»اگروموزیوآنورصّححوآمراندویرتو

بهوتصحیحورتندوبزند،وخسانندگانوازوکجاوبایدوبدانندوکهواینو

ازو ماو رفیدو نوخهوبدلوهایو همۀو کهو ارتو همانو شخصو

آنو عارخو وو ردویهد؟«،و تشخیصو غیررفیدو نوخهوبدلوهایو

ارتوکهو»باویر رسویاش نوبهوتماردونوخهوبدلوها«.واراونکتۀو

ووجسیوندامی.و
ً
رهموتروآنوارتوکهونوخهوبدلو»غیررفید«وارارا

هرونوخهوبدلدوبخشدوازوویژگدوهایویر نسیسوحاویوخسیو

ماونمایشوردویهدوووگسشهوایوازوموابطویر نسیسوهایوآنواثرو

ماوآشکاموردورازی.ورصّححدوکهوبهوگزینشویمونوخهوبدلوهاو

حو
َّ
یرتوبیازیوبدوگمانوبخشوعمدهوایوازواعتبامورتنورصح

خسیوماوازوریانوبریهویاویرتوکموخسانندهوماوازوتشخیصوحدویو

حوخسیوناتسانوراختهوارت.
َّ
اعتبامورتنورصح

2.ح2.حاز حیحررتفد سحیدحنیخۀحروعیحوحرج ع؟

ازورهموترینووظایفورصّححوزیوینورتنوازوافزویهوهایوکاتبانو

ووخسانندگانوارتوووانجامواینوکاموگاهواووماوبهویمیررهایو

بدوگمانو زادالمسافر  اراسو یر نسیسو ردوافکند.و بویامو

فررسیگدو یاو افتایگدو اثرو برو آنوچهو اینوجاو )یمو یامیو افتایگدوهایدو

اراوهروآنوچهوماویمو برگوهاوازویرتوومفتهوورسضسعورخنونیوت(،و

یر نسیسوهایوییگرو)بهوویژهوBوووC(وهوتووویمواینویر نسیسو

نیوتونمدوتسانوازوافتایگدوهایوآنوبهوشماموآومی،وبلکهوگاهواینو

رسامیوبرافزویگدوهایوآنویوویر نسیسوییگروارت.و

2.ح2.ح1.

توکنید:
ّ
برایورثالوبهواینورسمیویق

)اکنسنوگسییم(وکهوقسلواثروارتوازونطق،ووونطقوررونفسو

ناطقهوماوجسهریوارتو)ووکتابتوررواووماوعرضدوارت(و

ار خراجد.وووبدینورببوارتوکهوهرویووخریرندیوکهو

قصدوکنند،وبتسانندوکهونبش هوایورازندو)کهوجزوایشانوکود(و

کهوجزو زباندورازندو کهو نتسانندو وو ]نتساندوخساندو ماو آنو ررو

قّستو کهو ریو
ُ
نیزوکسیکوخ وو نداند؛و ما[و آنو ررو ایشانوکودو

ررو وو کندو گفتنو آهنگورخنو گیریو گرفتنو رایهو اوو ناطقۀو

چیزیوماوکهو)ناموآنونداند(وناردونهدوووقصدونطقوکند.ووو

کودوکهونبش هونداندویاوندیدهوباشدوقصدونبش نونکند،وازو

بهروآنکهو)نطقوررورریموما(وعطایدوالهدوارتوجسهریووو

فدوارتواک وابد.و)ص16-15(
ّ
کتابتوررواووماوتکل

فونشانوردویهدوکهواوو
ّ
تویمونخو ینوبخشوار داللورؤل

ّ
یق

بهوچنینورلولهورراتبدوقائلوارت:ونفسوناطقهو←و1.ونطقو

)کهوجسهرِیونفسوناطقهوارت(و←وقسلو)کهواثریوارتوکهوازونطقو
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حاصلوردوشسی(؛و2.وکتابتو)کهوعرِضوار خراجدوازونفسوناطقهو

فویمبامۀو»نفسوناطقه«،و
ّ
ارت(.وموشنوارتوکهورخنورؤل

»نطق«،و»قسل«ووو»کتابت«وارت،وپسوجایگاهو»زبان«ویمو

اینوار داللوچیوت؟وعبامتویمونوچنگک،وکهویوونوخۀو

AوووSوفاقدوآنوبسیهواند،وبدوگمانوافزویۀوکاتب/وخسانندهوایوتو

فوماویاش هووویموعدواینوتصّرفو
ّ
کهوقصدوتکمیلوار داللورؤل

فوافزویه،وبلکهوگزامۀو
ّ
نهوتنهاوجزویوزائدوماوبهوار داللورؤل

غلطدوماووامیورتنوکریهوارت.وراختنویکوزبانومرزیونهوتنهاو

جهانو یمو بویامیو مرزیو زبانوهایو بلکهو ارتو ارکانوعذیرو

راختهوشدهوارت.واراوآشفتگدواینوبندوتنهاوحاصلوعبامِتو

افزویهونیوتووونشانهوگذامیونایمرتورصّححونیزورزیدوبرو

وو ویرارتو بایدو اینوگسنهو ماو یایشدهو بندو شدهوارت.و تو
ّ
عل

نشانهوگذامیوکری:

)اکنسنوگسییم(وکهوقسلواثروارتوازونطق،ووونطقوررونفسو *19و
ناطقهوماوجسهریوارتو)ووکتابتوررواووماوعرضدوارت(و

یوو هرو کهو ارتو رببو بدینو وو }→.{20و ار خراجدو؛و

خریرندیوکهوقصدوکنند،وبتسانندوکهونبش هوایورازندو)کهوجزو

ریوکهو
ُ
ایشانوکود(ورروآنوماونداندو.و}→؛{ووونیزوکسیکوخ

قّستوناطقۀواوورایهوگرفتنوگیریوآهنگورخنوگفتنوکندووو

رروچیزیوماوکهو)ناموآنونداند(وناردونهدوووقصدونطقوکندو؛و

}→.{وووکودوکهونبش هونداندویاوندیدهوباشدوقصدونبش نو

ارتو الهدو عطایدو ما(و رریمو ررو )نطقو آنکهو بهرو ازو نکند،و

فدوارتواک وابد.
ّ
جسهریوووکتابتوررواووماوتکل

ناطقه،و نفسو برایو کتابتو بسینو اثباتوعرضدو برایو فو
ّ
رؤل

برهاندواقارهوکریهوارت:وابداعدوبسینوخطو)کهونشانوردویهدو

کتابتوارریووضپدوووغیرذاتدوارت(؛ورپسواینوعرضدوبسینوماو

یمورقابلوجسهریوبسینونطقوردونهدوووبرهانوییگریواقارهو

حذفو باو خط.و بسینو اک وابدو وو نطقو بسینو ذاتدو ردوکند:و

برهانوهایو رجاوندی،و عالئمو اصالحو وو برافزویهو عبامتو

فوآشکاموردوشسی.
ّ
رؤل

صسمتوهایوعیرار ۀوخسیوما،وبرایورش بهونشدنوباوصسمتوهایورنقسلوازورتنو 19.ح

ح،وباوعالرتور امهورشخصوردوکنیم.
َّ
رصح

صوردوکندو)یمو
ّ
نگامندهوافزویهوهایوخسیوبهورتنوماوباوعالرتوکروشهو}{ورشخ 20.و

غالبورسامیورحتسایوکروشهوهاونوخهوبدلوهایورتنوارت(وتاوباوییگروعالرتوهایدو

حوبهوکامومفتهوارتوخلطونشسی.ویمواینوجاوررایوآنوارتوکهو
َّ
کهویمورتنورصح

حویموعایانواینوعبامتونقطهوگذاش هوشدهووونگامندهوآنوماوبهو
َّ
یمورتنورصح

نقطهوویرگسلوتصحیحوکریهوارت.

2.ح2.ح2.ح

گاهوایرایورنطقدو)نهویموبرهانوها،وکهویموموندوکالم(وباوازوریانومفتنو

ویژگدوهایوزباندوهمراهوردوشسی:

اندمو ماو زندهو ررغو و
ْ
بسی بهو همدو شکامیو رگو کهو نبیندو

جشوهاوووکشتوهاوبیابدووورسمواندموزیروزرینو]به[و}CB:و

ویانۀوگندموکهوبهونزییکوخانۀواووبرومویوزرینو
ْ
-وبه{وبسی

بیسفتدوبیابدوووبرآیدوووآنوماوببری؟و)ص20(

یورینو»به«،وکهویموچنگکونهایهوشده،وتنهاویمویر نسیسوSو

وررغوزندهوماویمو
ْ
آردهوبسیهوارت.ورگوشکامیوبهووریلۀوبسی

رنگالخوووربزهوردویابد،واراوآیاورسمو»یانۀوگندموکهوبهونزییکو

خانۀواووبرومویوزرینوبیسفتد«وماو»اندموزیروزرین«وبهووریلۀو

بسیوردویابد؟واگرویانۀوگندمومویوزرینوارت،وچگسنهوآنوماو

زیروزرینوردویابد؟وکاتبویر نسیسوSوبهوقیاسوجملۀوعیشینو

)یمبامۀورگوشکامی(ویمواینوجملۀواخیرو)یمبامۀورسم(وهمو»به«و

رتنو یمو ماو آنو نیزو رصّححو وو افزویهو »بسی«و ازو عیشو ماو

ارتو بسی«و »ار شمامو بهورپندو یافتن«و »بسیو نهایهوارت.و

)نک.ولغت نامه،وذیلو»بسی«(ووورسم،ویموزیروزرین،وبسِیویانۀوگندمو

ماوکهوبهونزییکوخانۀواووردوافتدوردویابدو)ار شماموردوکند(وووبهو

مویوزرینوردوآیدوووآنوماوردوبری.

2.ح2.ح3.

ایرایو ماهو ازو ماو عبامتدو بسینو الحاقدو آنو یمو کهو ییگریو رسمیو

رنطقدوعباماتوردوتسانویمیافتوازواینوقراموارت:

ووگروهدوازواهلوطبایعوگفتندوکهو»جومواندموذاتوخسیشو

بوارتوازوهیسلدوووصسمت،و)رروهیسلدوماو
ّ
هرچندوکهوررک

بروصسمتوبه(وجسهریتوفضلوارت،وازوبهروآنکهوصسمتو

بدووقایموشدهوارت.«؛وووگفتند:و»صسمتورروهیسلدوماوبهو

رنزلتوعرضوارتو)رروجسهروما،وووچس(وعرضوبهوجسهرو

حاجتمندوارتواندموقیاموووظهسموخسیشوووجسهرواندمو

]ازو خسیشو ظهسم{و وو -و }S:و ظهسم[و ]وو قیامو ]و[و وجسیو

جسهریتو شرفو رزاوامو عرضو ارت،و بدونیازو عرض[و

وو هیسلدو »حالو ـوگفتندوـو ارت«و »همینو وو نیوت.«و

صسمت«؛وووبیش روازواهلوطبایعوبرواینوقسلوایو ایهواندووو

فرقونکریهواندوریانوعرضوووصسمت.

وواراوقسلوحقوآنوارتوکهوبداندوکهوهمچنانوکهوظهسمو

اعراضوبهوریانجدوقیاموجساهروارت،ووجسیوووقیاموجساهرونیزو

بهووجسیوووظهسمواعراضوارتواندموجساهر؛وووجفتوکنندۀو

وو ماو صسمتوهاو ررو صسمت،و باو هیسلدو وو عرضو باو جسهرو
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اعراضوماواربابووجسیوووظهسموجساهروووهیسلیاتوگریانیدهو

ارتووورروجساهروووهیسلیاتوماوبهوبقایواعراضوووصسمواندمو

ایشانوباقدوکریهوارت.و)ص35-34(

بخشدوطسالندوازورتنوماونقلوکرییموتاورخنو»اهلوطبایع«و

وناصروخورووبروایشانویموعیشوچشموخسانندهوباشد.و
ّ
وومی

جسهرو بهو عرضو کهو ارتو آنو طبایعو اهلو رخنو حاصلو

ناصرو اراو ندامی،و عرضو بهو نیازیو جسهرو وو ارتو نیازرندو

خوروویمواینون یجهوباوایشانوهمومایونیوتوووبروآنوارتو

کهوهمانوطسموکهوعرضوبهوجسهرونیازرندوارت،وجسهرونیزو

وو ماو صسمتوهاو »ررو خداوندو زیراو ارت،و عرضو نیازرندو

اعراضوماواربابووجسیوووظهوروجساهروووهیسلیاتوگریانیدهو

العوتازهوایوکهویموبندویوموبهویرتو
ّ
ارت«.21ویموواقعواط

یایهوشدهوووبرواراسوآنوموشنوشدهوکهوجسهروووهیسلدونیزو

ونیازرندند،وهمانوکلمۀو»ظهسم«وارت:و بهوعرضوووصسمت

وظهسِموجسهروووهیسلیوتو)وون یجۀو
ِّ
ورحل عرضوووصسمت

وظهسموآنوارتوکهوجسهروووهیسلدو»وجسی«وهمو
ِّ
رنطقِدونداش ِنورحل

یمو آگاهندوکهوعرضو اگرچهو نداش هوباشند(ووو»اهلوطبایع«و

»قیاموووظهسم«وخسیوبهوجسهرونیازرندوارت،واراویموکناموآنو

تسجهوندامندوکهوجسهرونیزوبهورحملدوبرایو»ظهسم«ونیازویامیو

ووتنهاوبهوجنبهوهایو»وجسیوووقیام«وآنوتسّجهویامند،وازواینو

ازو (و )ووصسمت بهوعرضو هیسلد(و )وو نیازوجسهرو کهو مورتو

طبایع«و »اهلو واقعو یمو راندهوارت.و عسشیدهو ایشانو چشمو

تسّجهو هیسلدو وو جسهرو یمبابو »ظهسم«و روئلۀو بهو و
ً
اصسال

بهو هیسلدو وو نیازوجسهرو ازو کهو اینومورتو ازو وو نکریهواندو

ف،ویپندوناصرو
ّ
وغافلوراندهواند.واکنسنورؤل عرضوووصسمت

برایو رحملدو بهو نیزو هیسلدو وو جسهرو کهو ردوگسیدو خورو،و

ظهسمونیازویامندوووازواینومورتوکهواینویوونیزوبهوعرضو

و»]ووظهسم[«وکهویمویوونوخۀو ونیازرندند.وعبامت ووصسمت

AوووSووجسیونداش ه22ووورصّححوآنوماوبهورتنوآومیهوارت،و
افزویۀوکاتبانویوویر نسیسوBوووCو)یاورایمنوخه/ورایمنوخهوهایو

یمرتوووغلطواینوار داللوهاووواحتجاجاتورسضسعورخنونگامندهونیوتو 21.ح

ووتنهاوقصدوموشنوراختنوخطوریروار دالالتویووطرفوبحثوماویامی،وتاو

بهوصسمتواصیلورتنویرتویابد.

حوزادالمسافر،وعباماتدوکهویموAونبسیهواندویموچنگکو][وقرامو
َّ
یمورتنورصح 22.و

ره،وصوشصتووهفت(ووونبسیواینوعبامتویموSوماورصّححو
ّ
گرفتهواندو)نک.ورقد

رویایهوارت.
ّ
یموعانسیسوتذک

احتمالوقسیوتروآنوارتوکهواینوافزویۀورش رک،وووبویامیواش راکاتوییگر،و 23.ح

،وبدونویمو
ً
خبروازونوبورش رکواینویوویر نسیسوبدهد.وباواینوحالوفپال

قابلو قضاوتو بابو اینو یمو نمدوتسانو نوخهوبدلوها،و تماردو یاش نو یرتو

اعتماییوکری.

کزینوبگذمیورریموآردوعدید/وشدواینوبندهاوماوررارروکلیدو)فریورد،و1386:و 24.و

7/1(.وشاعروردوتسانوتوبگسیدو»چسوزینوبگذمی«و)آنوطسموکهوکاتبویر نسیسو

قاهرهوبیتوماوتغییرویایهو(،واراوآومینوایاتوشرطوماوضرومیونمدویانو هوارت.

عافیتوخساهدونظرویمورنظِروخسبانورکن/ووموکندوبدمویوکنوخسابوووقراِمو 25.و

خسیشوماو)رپدی،و1385:و295(.

مویوجانانوطلبدوآینهوماوقابلوراز/وزانوکهوهرگزوگلووونورینوندردوزاهنووو 26.و

اختصاصو وو کامبریو اینو گو ریگدو تو
ّ
عل 964(.و 1385:و )حافظ،و مویو

نداش نشوبهوشخصویاوزرانویاورنطقۀوخاصدوآنوارتوکهوشرطوووجسابوشرطو

ماوردوتسانوباوآهنگوکالمونشانویایووویموگفتاموموزررهونیزوحذفوآنومایجوارت.

آنوها(23وارتوکهوبهوزعموخسیوقصدوتکمیلورتنوماویاش هواند،و

اراوموندورنطقدوار دالالتوماویچامواختاللوراختهواند.

2.ح2.ح4.

گاهدوعبامتووالحاقدورتنوماویچامواشکالورنطقدونمدوکند،و

اراوویژگدویر سمیونثرونسیوندهوماوازوریانوردوبری.وبرایورثالو

یمواینورسمی:

}...{ووواگروچنینوباشدوررواووماوصانپدوییگروباید،ووواینو

چسو وو ]شسندو بویامو صانپانو آنکهو بهرو ازو باشد؛و رحالو

باشندو بدونهایت.{و و...و شسندو -و }S:و بدونهایت[و صانپانو

رصنسعوعدیدونیاید.و)ص121(

واصلدورؤلف،وکهوباوحذفوعبامتدوکهویموAوووSونبسیهو عبامت

بهویرتوردوآید،وازواینوقراموارت:و»ازوبهروآنکهوصانپانو

عبامتو اینو یمو وو نیاید.«و عدیدو رصنسعو باشند،و بویامو

شرطو جسابو یومو بخشو وو شرطو باشند«و بویامو »صانپانو

حذفو کریهو عیچیدگدو یچامو ماو و عبامت اینو آنوچهو ارت.و

ایاتوشرطوارتوکهوتنهاوویژگدوکالموناصروخوروونیوتو

و،ورثالوما،ویمورخنوفریورد24ووورپدی25وووحافظ26ونیزو

ویایشدهوبهواینو یافتهوردوشسی.وباوافزوینوحرفوشرط،وعبامت

ویمردوآید:و»ازوبهروآنکهو]چس[وصانپانوبویاموباشند،و صسمت

ایاتو حذفو ازو ییگریو نمسنهوهایو نیاید«.و عدیدو رصنسعو

رسامیو آنو یمو اراو یافت،و ردوتسانو کتابو همینو یمو ماو شرطو

کاتبانوایاتوشرطوماوبهورتنوافزویهواندووورصّححونیزوآنوماوبهو

رتنووامیوکریهوارتو)برایورثالونک.وص8،وس14ووو16؛وص86،و

پ9؛وص88،وپ8(.
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2.ح2.ح5.

برینوویژگدوویر سمِیو بینو ازو ایجایواشکالورنطقدووو برایو

زیرو یمو نیوت.و طسالندو عباماتو افزوینو بهو نیازو نسیوندهو

نمسنهوایوماوردوبینیموکهوباوافزویهوشدنویووحرف،وهموربکو

رنطقدو اشکالو یچامو عبامتو همو وو مفتهو ریانو ازو نسیوندهو

شدهوارت:

کهو ارتو بدانو نفسسو ییگرو برو ناطقهو نفسو شرفو }...{و

علموعذیروارت،ووونفودوکهوررواووماوحاّرتوشنسندهونباشدو

نهوبهونطقومردووونهوبهوهیچوعلمدوازوعلسمومیاضد،وتاوبهوعلمو

الهدو]چه[و}B:و-وچه{ومرد،وبل]که[27وآنوکسو]که[وگنگو

ـوکهورخنونتساندوگفتنوـواووازویمجۀو}A:ووزوهرچهو باشدو

)اووازویمجۀ(.{ورریردوراقطوارت.و)ص21(

تپبیرو»تاوبه...وچهومرد«وتپبیروآشنایدوارتووواینوکهوکاتبانو

یوویر نسیسو)AوووB(و»چه«وماوازوآنوانداختهوباشندوقدمیو

غریبوردونماید.ویکدوازوعایهوایوترینوقساعدوتصحیحورتن،و

یپندوترجیحوضبطویشسامتر/وغریبوتر،وردوتساندورسجبوشسیو

رتنو همینو یمو یرتوکمو حذف،و اینو تو
ّ
عل عدو یمو کهو

کتاب،و همینو یمو ف،و
ّ
رؤل کهو یمویابیمو وو کنیمو جوتووجسو

کامو بهو »چه«و بدونو ماو تپبیرو اینو ییگرو بامو یوو یرتوکمو

افزویۀو بریهوارتو)نک.وص60،وس13؛وص351،وس4(.و»چه«و

کاتباندوارتوکهورتنوماونارفهسموعنداش هواندوووآنوماونبایدوبهو

رتنووامیوکری.

اراویموصسمتوفپلدوعبامات،وخسانندهویچامورریمگمدو

ردوشسیوکه:وچراونسیوندهویموریانۀورخنوگفتنوازوکودوکهو

ـوکهورخنونتساندو ناشنسارت،وبهویایو»آنوکسوکهوگنگوباشدو

گفتنوـ«وردوافتدووواووماوازویمجۀورریردوراقطوردویاند؟وبپدو

ازوآنوخسیوریانوگنگدوووناشنسایدوعیسندیوردویابدووورتسّجهو

فوتنهاویمبابوآنو
ّ
ردوشسیوکهوررایونسیوندهوچیوت.واراورؤل

هوازوگنگانوکهوبرواثروناشنسایدوتسانایدورخنوگفتنوندامندو
ّ
عد

رخنوردوگسید،وپسوچراوراقطوبسینوازویمجۀورریردوماوبهو

همۀوگنگانو)یپندوحتدوآنانوکهوازوشنسایدوبهرهورندندوووتسانوشنیدنو

فو
ّ
ووآرسختنویامندونیز(وتوّریوردویهد؟وعارخوآنوارتوکهورؤل

چنینونکریهوارت،وبلکهوکاتباندوکهوقصدوتکمیلورخنواووماو

یاش هواندواینوتغییروماویمورخنواوومواویاش هواند.وصسمتو

یمبامۀو»بلو]که[«ونک.وبخشوبپد. 27.ح

بدلو »بلوکه«و بهو »بلو]که[«هاو بسیهو بخشدو فاقدو اراسو یر نسیسو گاهو هرو 28.ح

ونوخهوایو)وواغلبونوخۀوS(و»که«وماوندامی.
ً
شدهواند،واراویمواینورسامیونیزوغالبا

رصّححویمورقدرۀوخسیو)صوشصتوونه(ویمبامۀویرتونبرینویمو»گسنهوهایو 29.و

بهوچنینو اصسلدو تسّجهو گفتهوارت.و آنوهاورخنو نکرینو زباند«ووویکدرتو

نکتهوایوبویامورغتنموارت،واراوآنوگسنهوکهونشانویاییموووپسوازواینونشانو

ماو آنوهاو نبایدو کهو رسامییو تشخیصو بهو رسفقو و
ً
عمال رصّححو یای،و خساهیمو

یکدرتوکریونشدهوارت.

اصیلوعبامت،وطبقوضبطواراس،واینگسنهوارت:

نتساندوگفتنوـووزو ـوکهورخنو }...{وبلوآنوکسوگنگوباشدو *و
یمجۀورریردوراقطوارت.

عیشینو عباماتو یمو کهو ارتو کودو همانو »آنوکس«و ررجعو

وصفوشدو)کهوتسانایدوشنیدنووویمون یجهوتسانوآرسختنوندامی(وووهرو

گاهو»که«وپسوازوآنونباشد،وضمیروزائدیوکهویموابتدایوجملۀو

اخیروآردهو)اووازویمجۀ...(ونیزوبهوشکلواصلدوخسیو)طبقوضبطو

اراس(وبازردوگرییوووتبدیلوبهوحرفوعطفوردوشسی.وبخشو

اخیروعبامتوبهوهمینوصسمتویموAوآردهو)»وزویمجۀ«؛ونک.و

تصسیر1(ووورصّححوآنوماواش باهوخساندهوارتو)»وزوهرچه«(.

2.ح2.ح6.

تصّرفاتورصّححویمورتنوگاهوشکلدوافراطدوبهوخسیوردوگیریو

وکتاب،و
ّ
ووبرواراسوافزویهوهایونوخهوهایورتأخرتر،ویموکل

فوماویگرگسنو
ّ
ووووبهواصرام،وصسمتورپمسلووورپتایورؤل

ً
رکّرما

ردورازی.ونمسنۀوبامزواینورسمیوکلمۀو»َبل«و)=وبلکه(وارتوکهو

بهوهمینوشکلویموتماردوآثاموناصروخورووبهوکّراتوبهوکامو

و»بل]که[«28وضبطو
ً
مفته،واراورصّححویموررارروکتابورصّرا

کریهوارت.ویموواقعونوخۀواراسواووهمهوجاو»بل«ویاش هووو

»که«وماوازونوخهوهایوییگروافزویهوارت.ویموبویامیورسامیو

بپضدونوخهوهایوییگروهمو»که«وماونداش هواند،واراوهمچنانو

رصّححوآنوماو)بهوپش سانۀوحتدویکونوخه(وبهورتنوافزویهوارت.و

طبیپدوارتوکهوناصروخورووگاهو»بل«وبهوکاموبریهوباشدووو

گاهو»بلکه«،وووشایدوتپداییوازو»بلوکه«هایورتنوزادالمسافر 

اصیلوباشند؛وباواینوحالورصّححوباوآومینوهمۀواینو»که«هایو

کند.و یکدرتو ماو رتنو کهو یاش هو اصرامو رتنو بهو الحاقدو

رتفاوتو کامبریهایو برینو ریانو ازو وو رتنو کرینو یکدرتو

بهو کموتسّجهو رصّححانو ریانو یمو مایجو خطاهایو ازو ف،و
ّ
رؤل

روائلوزباندوارت.29

***
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ایرایو رسجبو همیشهو کاتبانو افزویهوهایو کهو ارتو موشنو

یاوازوبینومفتنوربکونسیوندهونمدوشسیوووگاهواینو رنطقدو

وعباماتدوزائد،وتکرامیویاونارربسطند.وحتدو
ً
افزویهوهاوصرفا

گاهورمکنوارتوعبامتدوالحاقدوباشدووویموعیسندوکارلوباو

وماهدوبرایواطالعوازو رتنوقراموگرفتهوباشد؛ویموآنوصسمت

کاوبهویر نسیسوها،ونخساهدو
ّ
،وجزوات الحاقدوبسینوآنوعبامت

بسی.وعیشوازواینوشساهدیوییدیموکهویموآنوهاویوویر نسیسو

آنو کهو یاییمو نشانو وو بسیندو عباماتدو فاقدو و
ً
رش رکا Sو وو Aو

عباماتوالحاقدوارت.وازواینومویوردوتسانوبهواینون یجهو

مریدوکهوهروگاهویمورتنوزادالمسافر اینویوویر نسیسویمو

وبهواحتمالدو نداش نوعبامتدواش راکویاش هوباشند،وآنوعبامت

قریبوبهویقینوالحاقدوارتووویمورتنوزادالمسافر عباماتو

الحاقدوازواینویرتوماوبهووفسموردوتسانویافت.ویمبامۀوشرایطو

ییگرو)یپندونبسیوعبامتدویمواراسویاوهمراهدونوخهوهایوBوووCویمو

تماردو یاش نو یرتو یمو باو نیزو اراس(و باو عبامتدو نداش نو

نوخهوبدلوهاوووبرمردوکارلورتنوردوتسانون یجهوگرفت.

2.ح3.حاوصحفح ستنویسحهدحوحلنرسیحروربطحآنحهد

صفحۀو نیمۀو ازو زادالمسافر  رۀو
ّ
رقد یمو نوخهوهاو رپّرفدو

رهو حدویو )یپندو شصتووششو صفحۀو نیمۀو تاو شصتوورهو

صفحه(وماویموبروردوگیریوووجزونشاندوووقطعوووتپدایواوماقو

نوخهوها،وشارلوتخمینوتامیخوکتابتوآنوهاو)برواراسورپیامهایدو

یمبامۀو العاتو
ّ
اط بپضدو وو افتایگدوهاو رحتسیّات،و نارپلسم(،و

وکتابتووواش باهویموفهررتوکرینوآنوهارت.ورصّححو
ّ
رحل

همچنینوباوانتخابوعنسانو»نوخۀوتهران:ونوخهوایوامزشمند«و

تاو نوخهو اینو اهمیتو رن،و گمانو »بهو همچسنو عباماتدو وو

باو زادالمسافروردوبایدو ازو بدانجارتوکهوهرونوخهوایوییگرو

و
ً
رحکوآنورنجیدهوشسی.«،و»نوخهوایوارتوکهن«،و»رجمسعا

حاویو رتپدیو رسامییو یمو کهو بااهمیتو ارتو نوخهوایو

ضبطوهایدوارتواصیل،وووگاهوبهوگاهوگرهوگشایوتصحیحورتنو

ماو نظروخسیو و
ً
S(،وصرفا یر نسیسو یمبامۀو اخیرو )یووجملۀو ارت«و

العوجزئدوووکامآردیو
ّ
یمبامۀونوخهوهاواعالموردوکندوووهیچواط

نمدویهد.و بهوخسانندهو یر نسیسوهایوخسیو رتنو ازووضپیّتو

ندامی،و العدو
ّ
اط هیچو یر نسیسوهاو مرموالخطو ازو خسانندهو

یاو برگوها(و عامگدو وو افتایگدو )جزو افتایگدو یکو کدامو نمدویاندو

نسعو چهو ررتکبو کاتبو کدامو نمدویاندو یامی،و افزویگدو

باو یر نسیسوهاو اینو احتمالدو امتباطو یاو ردوشدهو خطاهایدو

برایورنجشو العاتو
ّ
اط اینو همۀو بسیهوارت.و چهو یکدیگرو

فوارتوآنوهاو
ّ
کیفیّتوتصحیحوضرومیوارتووورصّححورسظ

ماویمواختیاموخسانندهوقرامویهد،واراورصّححوزادالمسافر بهو

اینووظیفهوعملونکریهوارت.

2.ح4.حپدیبناسحبهح ستنویسحرسدس

یموبخشوعیشینونشانویاییموکهورصّححوبهوتقریبوهرآنوچهو

ماوکهویمویر نسیسوهایدوجزویر نسیسوارارشوبسیهووامیو

رتنوکریهووویمبامۀوواژهوهایدوچسنو»بلکه«ووو»همه«وازواراسو

زادالمسافر،و اراسو یر نسیسو نکریهوارت.و عیرویو خسیو

مویو ازو و
ً
احتماال شده،و یایآومو رصّححو کهو همانطسمو

رهلوانگامو کاتبدو اراو شده،و کتابتو کهنو رایمنوخهوایو

یاش هوارت؛وازواینومویوتشخیصوآنوکهویموچهورساضپدو

بایدوبهوضبطواینویر نسیسوعایبندوراندوووکجاوبایدوازوآنو

عدولوکریورحتاجوتحقیقویموییگرورنابع،وبهوویژهوییگروآثامو

ناصروخورووارت.وپسوازواینویمونقدوتصحیحوهایوقیاردو

رصّححوبهورسامیوییگریوازوعدولوهایوناصسابواووازوضبطو

رسامیو بپضدو بهو اینوجاو یمو اراو کری،و اشامهوخساهیمو اراسو

اشامهوردوکنیموکهورصّححویموآنوهاوضبطواصیلواراسوخسیو

ماوفرونهایهوووبهونوخهوهایوجدیدترواعتمایوکریهوارت.30و

2.ح4.ح1.

پسوبرواینوروافروخریرندوواجبوارتوکهوبازجسیدوتاوازوکجاو

آردهوارت،و)و(وچسویانوتوکهوازوکجاوآردهوارتورپلسمواوو

شسیو}A:وشد{وکهوکجاوهمدوشسی،وووچسویانوتوکهوکجاوهمدو

شسیورپلسمو)اووشسیوآنجا(وکهوهمدوشسیوررواووماوبهوچهوچیزو

حاجتوخساهدوبسین؛و}...{و)ص3(

اینوعباماتوماوقیاسوکنیدوبا:

ۀورسمیوبرمرد،وتنهاورسامییوکهویمواینوجاو رسامیوعدولوازواراس،ویمورحدوی 30.ح

قیاردو تصحیحوهایو نقدو یمو ماو عدولوهاو ازو بخشدو نیوت.و ردوکنیمو یایو

رصّححوخساهیموآومیوووبخشدوازوآنوهاوماو)کهورنجروبهوغلطویاویوموشدنوازوربکو

فونشدهواند(وفروردونهیم.وناگفتهوعیدارتوکهویموبپضدورسامیوهموعدولو
ّ
رؤل

ازواراسو)کهونوخۀوکموغلطدونیوت(وقرینوصسابوبسیهوارت.وحضسمویاوغیابو

یر نسیسوSویموکمدویاوافزوندوعدولوهایوناصسابورصّححوازویر نسیسو

رصّححو ندامی،و افتایگدو Sو کهو رساضپدو یمو یامی.و اراردو نقشو اراسو

ـوبهوماهنمایدواینویر نسیسوـوکمترویچامولغزشوشدهوارت.
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ووچسنویانو یموکهواینوعالموفایدهوعذیروارت،ویانو هوشدوکهو

آنوعالموفایدهویهندهوارت؛...و)ناصروخورو،و2536شا:و37(

}...{وووچسنوباطنویانو دوازوظاهروبدوونیازوشدی،...و)همان:و

)319

بدانو بدینوصفِتوزشتوهمدو ماو یانو دوکهوخدایو وچسو

نشایدوصفتوکرینوکهواینوصفاِتورریموارتونهوبدانوکهواینو

وزشتوارت،وتراورپلسموشدوکه...و)همس،و1362:و49(
ْ

صفات

جمالتدوازواینویرتوماویموآثاموناصروخوروو)وونیزویموآثامو

جمالتو یافت.و ردوتسانو بویامو هموعصرش(و گسیندگانو ییگرو

فامردو یمو شرطدو جمالتو باو نبایدو ماو قدیمو رتسنو شرطِدو

ییگر(ووو یر سمیو بویامیوراختامهایو )رانندو کریو قیاسو ارروزو

صسمتوهایورتفاوتوباوصسمتوهایومایجویموفامردوارروزو

ماونایمرتوعنداشت.وگذش هوازوآنوکهو»شد«وماوبایدوازوحاشیهو

بهورتنوآومی،ویموعبامتویمونوابروو)کهوازواراسوافتایهوبسیهوارت(و

یوو کاتبانو کهو ارتو موشنو )زیراو کریو قیاردو تصحیحو بایدو نیزو

یر نسیسوBوووCویموآنوجاونیزوصسمتویر سمیوایوماوکهوبرایوایشانو

ناآشناوبسیهوتغییرویایهواند(ووورتنوماواینگسنهوعیرارت:

چسویانوتوکهوازوکجاوآردهوارتورپلسمواووشدوکهوکجاوهمدو *و
شسی،وووچسویانوتوکهوکجاوهمدوشسیورپلسمو)اووشدوآنجا(...

2.ح4.ح2.ح

ووخریرندانوماوبنماییموبهوبرهانوهایوعقلدوووبهوحّجتوهایو

خلقدوکهوآردنورریموازوکجارتوووبازگش نوبهوچیوت؛ووو

ـوتپالدوـوکهوقرآنو}A:و ظاهروکنیموبهوآیتوهاوازوکتابوخدایو

دوهللاوعلیهووآلهوبدانوفرر ایهوشدو
ّ
بروآن{وارتووومرسلورصطفدصل

رسیوخلقوتاورروایشانوماوازواینوخسابوکهوبیش رورریرانو

اندموآنوغرقهواند،وبیداموکند.و)ص3(

»بروآنوارت«ویمویر نسیسواراسوماوقیاسوکنیدوباواینوعبامت:

وونیزوحاضرانواندموآنچهوازوقسلوبروایشانوعسشیدهوشسیوبهو

گسیندهوبازوتسانندوگش نوووگسیندهوبهوعبامتدوییگرورروآنو

رپندوماوکهوقسلوبروآنوباشدوبدیشانوتساندومرانیدن...و)ص7(

»بروآنوارت«ویپندو»گسیایوآنوارت،ورشِپروبروآنوارت«ووو

ررایوناصروخورو،ویموعبامتورحلورخن،وآنوارتوکهویمو

بهورپرفدو نیازیو و
ً
)طبپا ازوکتابوخداو آیهوهایدو باو کتابوخسی،و

کتابوخداونیوت(وکهو»بروآنوارت«،ویپندوگسیایوآنوارت،وکهو

»آردنورریموازوکجارتوووبازگش نوبهوچیوت«،واینونکاتو

ماوبرایوخسانندگانوموشنوخساهدوراخت.وباوتصحیحواینو

عبامت،وبرواراسویر نسیسواراس،وموشنوردوشسیوکهوعیشو

ازو»وومرسلورصطفد«وبایدونقطهوگذاشتوووایرایویر سمیو

رصّححو نایمرِتو حاصلوونشانهوگذامِیو کهو رپوین،و جملۀو

ارت،31ونیزوررتفعوردوشسی:

ووخریرندانوماوبنماییموبهوبرهانوهایوعقلدوووبهوحّجتوهایو *و
خلقدوکهوآردنورریموازوکجارتوووبازگش نوبهوچیوتو،و

ـوتپالدوـوکهو }→؛{وووظاهروکنیموبهوآیتوهاوازوکتابوخدایو

بروآنوارتو.و}نقطهوافزویۀونگامندهوارت.و»و«ویموابتدایو

دوهللاوعلیهووآلهو
ّ
جملۀوبپدوواووار ینافوارت.{ووومرسلورصطفدصل

بدانوفرر ایهوشدورسیوخلقوتاورروایشانوماوازواینوخسابو

کهوبیش رورریرانواندموآنوغرقهواند،وبیداموکند.

2.ح4.ح3.ح

کهو ]بویام[و حرفوهارتو نبش هو اندمو آنکهو بهرو ازو و}...{و

بهو}A:وآنوازو)به({وییدامو]اندموکتابت[ورانندویکدیگرندو

یکدیگرو رانندو شنسینو از{و }A:و اندمو حرفوهاو آنو وو

)ص8( نیو ند،}...{و

وو زائدو یکورهو چنگکو یاخلو کلماتو آنوکهو ازو گذش هو

برافزویهواند،وشساهدوزیرونشانوردویهدوکهوعدولورصّححوازو

ضبطواراسونایمرتوبسیهوارت:

ــداموولیــک ــروارــتوزویی ــدۀواب یویورانن

رطیر وو تّرو وو خنکو وو لطیفو یویو نبسیو

)ناصروخورو،و1368:و219(

ــرگ ــهوب ــداموب ــتوزویی ــدوترنجو ــدورانن بی

نیوتویموبرگورخنوبلکهورخنویموثمررت

)همان:و316(

واصیلو »از«ویمواینوجاوبهورپندو»ازونظِر«وارتوووصسمت

ویایشدهوازواینوقراموارت: عبامت

...وازوبهروآنکهواندمونبش هوحرفوهارتوکهوآنوازوییدامورانندو *و

یموصسمتوفپلدوموشنونیوتوکهوعیاربرو»بدانوفرر ایهوشد«وکهورضمسنو 31.ح

جمالتوعیشینوماوبرآومیهوکند،ویاو»تاورروایشانوماوازواینوخسابوکهوبیش رو

رریرانواندموآنوغرقهواند،وبیداموکند«.وپررشواینونیوتوکهومرالتوعیاربرصو

چهوبسیهو)چسنوهرویویواینوکامهاوجزوومرالتوهایواووبسیه(،وبلکهورخنوبروررو

راختامویر سمیوجمالتوارت.و
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یکدیگرندوووآنوحرفوهاوازوشنسینورانندویکدیگرونیو ند،...

2.ح4.ح4.ح

}...{وعیداوآردوکهورپندوبهوقسلونزییکوتروارتوازواوو}A:وچسو

)ازواو(؛وC:وآنکهو)او({وبهوکتابت.و)ص9(

قیاسوکنیدوباواینوشساهد:

خیــری نبــسیو اگــرو شــّرو زو بگــذمو

ــدومر ه ــهوب ــسوب ــَسیوچ ــ ــهوبُ ــهوب ــ  ــاُمر ن

)ناصروخورو،و1368:و449(

خطیبومهبرو)1367:و298(وشساهدوییگریوازوکامبریو»چس«و

یرتو بهو قیاس«و یومو طرفو شناراندنو یاو »تپریفو برایو

ناصر  دیوان  وو بلعمی  تاریخ  طبری،و تفسیر  ترجمۀ  )ازو یایهوارتو

خسرو(.وموشنوارتوکهوصسمتواصیلوعبامت،ورطابقونوخۀو

اراس،وازواینوقراموارت:

...وعیداوآردوکهورپندوبهوقسلونزییکوتروارتوچسوبهوکتابت. *و

2.ح4.ح5.ح

ووجسهروبهویووقوموارت:ویکدوازواووجوماندوارتو}...{و

جسهروجوموآنوارتوکهوررواووماوکنامهارتوووبهورهوجانبو

کشیدگدویامیو}...{ووواندمورقدامووواندازهو}A:ورقدامیونهو

وو )ارت(و رحدویو بدواندازه{و رقدامیو SB:و بدواندازه؛و

رحصسموارت.و)ص34(

ارتو رپندویامو همو اراسو ضبطو کهو ارتو موشنو و
ً
کارال

)رقدامیونهوبدواندازه:ورقدامیورتناهد(،وهمویشسامتروارتوووهمو

ازوپش سانۀوبویاموقسیوتری،ونوبتوبهوضبطورنفریوCوبرخسمیامو

کهو نیوتو موشنو شرایطو اینو همۀو بسینو جمعو باو ارت؛و

رصّححوچراوضبطورایهوشدهووورنفریویکدوازونوخوکمواعتبامو

خسیوماویمورتنونهایهوارت.

2.ح5.حاعلحفدت

رتندو رفاهیْمو نظرو ازو چهو وو زباندو بهولحاظو چهو زادالمسافر 

آثامو ازو یکو هیچو رتأّرفانهو ارت.و شرحو نیازرندو وو عیچیدهو

ان شامو بهو رناربو تپلیقاتدو باو کنسن،و تاو خسرو،و ناصر 

وو زباندو جسانبو ازو بویامیو تو
ّ
عل همینو بهو وو نرریدهواندو

فکریواووبرنامریدهوباقدوراندهوارت.وپسوازوآمایشورتن،وازو

نظروتصحیح،وعاماگرافوبندیوووونشانهوگذامی،وبهترینوعرصۀو

499و رتنو وو ارتو تپلیقاتو و
ْ
رتن برو رصّححو تولطو بروزو

تنهاو9وصفحهوتپلیقهویامیوووازواینو زادالمسافر  صفحهواِیو

تپلیقاتوبهوهیچوعنسانونمدوتسانواشرافورصّححوبرورتنوماو

وو رصّححو ترجیحوهایو بویامیو این،و برو افزونو یمیافت.و

تصحیحوهایوقیاردواوونیازرندوتسجیهووواثباتوارتوووبخشو

تپلیقاتوجایدوارت،وازوجمله،وبرایوشرحواینوروائل.

3.حردآشندییحبدحمتونحکهن،حادریخحصبدنحوحروشحا فحقح رح

صبدنحقدرسی

گسیاو کهو هوتو رشهسماتدو کهنو رتسنو باو آشنایانو ریانو یمو

رصّححوازوآنوهاواطالعدونداش هوارت.ویکدوازورسامیوبویامو

رتسنو یمو »همه«و عیشیِنو رسصسِفوصفِتو کهو ارتو آنو رهمو

اضافهو بدانو هفتم،و ردۀو ازو عیشو تاو یرتوکمو کهن،و

»همۀ«وضبطو بامهاو زادالمسافر  رتنو یمو اراو نمدوشدهوارت،و

شدهوارتو)نک.وص2،وس20؛وص19،وس13؛وص21،وس8وو...(؛و

یر نسیسو ازو عیرویو باو عیشین،و العو
ّ
اط بدونو کهو خطایدو

اراسونیزوردوشدوازوآنواجتنابوکری.ورسمیوییگروضبطو»مأی«و

)نک.وص4،وس1(وارتوکهورصّححوآشناوباوتامیخوزبانوفامردو

ردویاندوکهوبایدوآنوماو»مای«وضبطوکند.32واینوخطاهاوگاهو

حاصلوناآشنایدوباوتامیخوزبانوفامردوووگاهون یجۀوناآشنایدو

باوموشوهایوتحقیقویموزبانوبسیهوارت.وبخشدوازونکاتدوکهو

عیشوتروگسشزیوکرییمو)برایورثالو2.و2.و2؛و2.و2.و4؛و2.و2.و5؛و2.و

4.و1؛و2.و4.و3؛و2.و4.و4(ونیزوازونتایجوناآشنایدورصّححوباویر سمو

زبانوووموشوهایوتحقیقویموزبانوفامردوبسیند.وپسوازواینو

بپضدونتایجوییگرواینونقیصهوماونشانوخساهیمویای.

3.ح1.حمژه

رصّحح،وبهوعیرویوازویر نسیسواراسوخسیووونیزوبهوپش سانۀو

ضبطویر نسیسوS،وهمۀو»رزه«هایورتنوماوبهوصسمتو»رژه«و

رۀورصّحح،وصوشصتوووهفت(.واینو
ّ
ضبطوکریهوارتو)نک.ورقد

عایبندیوبهوضبطونوخهوهایورپتبروبدوگمانوشیسۀوپوندیدهوایو

وباوتسجهوبهووزنووو
ً
هروگاهورصّححوباوشپروفامردورروکامویاش هوباشدوحتما 32.ح

قافیهوبهوچگسنگدوکامبریواینوکلماتوعدوخساهدوبری.وعیشوازواینوییدیموکهو

رصّححوزادالمسافر یمورسامیوضرومیوبهودیوان ناصر خسرو رراجپهونکریهو

رهو
ّ
)پسوازواینوهموشساهدوییگریوازواینونقیصهوخساهیمویید(ووواگرچهویمورقد

زادالمسافر  وهنگاموتصحیحورتنو
ً
اووکریهوارت،وظاهرا دیوان  بهو اشامهوهایدو

دوباوشپرواینوگسیندهوناآشناوبسیهوارت.
ّ
بهوکل
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یر نسیسوهایو اینو کهو یانوتو ردوتسانو کجاو ازو اراو ارت،و

رپتبرو)کهوازوردۀونهموقدیموترونیو ندوووموشنونیوتویموکدامورنطقهو

ماو ناصروخوروو نزیو یمو نگاش هوشدهواند(وهمانوصسمتومایجو

ردونمایندویاوصسمتدونزییکوبهوگسیشوخسیو)یاورایمنوخۀوخسی(و

ما؟ورصّححوزادالمسافر البتهویمواینوضبطوربدعونبسیهوووعیشو

ازواووهانریوکربینووورحّمدورپینونیز،ویموجامع الحکمتین،و

اینوکلمهوماوبهوهمینوصسمتوضبطوکریهواندو)برایورثالونک.و

اینو یموشپروخسیو ناصروخوروو ناصروخورو،و1362:و169(.و

کلمهوماوبهوشکلدوبهوکامونبریهوکهوبتسانوازوراهیّتوحرفویومو

آنواطالعویافت،33واراوکامبریوهمشهریانواووصسمتو»رژه«و

ابیاتو ازو اینوکلمهوما،ویمویکدو تأییدونمدوکند.وعنصریو ماو

باقدوراندهوازورثنسیاتش،وباو»نایزه«وقافیهوکریهو)نک.وعنصری،و

1363:و362(وکهوهمچنانورمکنوارتواینوظنوماوباقدوبگذامیو

کهوشایدواینوکلمهو»نایژه«وووهموقافیهواشو»َرژه«وبسیهوارت؛و

اراوقافیهوشدنو»رزه«وباو»رپجزه«و)رسلسی،و1363:و1/و131(ووو

اینو رسلسیو شپرو یمو 219(و 1/و )همان:و »جایزه«و باو »نایزه«و

وضپیفوردوکند.و
ً
احتمالوماوکارال

3.ح2.حبدشدیحان-حبخشدیحان

رتنوزادالمسافرواینوگسنهوآغازوردوشسیو)همۀونوخهوبدلوهایورتنو

حوماونقلوردوکنیم(:
َّ
رصح

رپاسوررو}CB:و-ورر{وخدایوماوکهوآفریدگاموجساهروعنهانو

-و }B:و بدانچهو وو ارت{و عنهانو وو عیداو }A:و عیدارت،و وو

ۀو}CB:ویامنده.و←ویاییاشتوها{ورکانووو بدانچه{وباشایند

بدانچهو وو کجارتو وو کئد{و }C:و گهو ازو برترو ارتو زرانو

←و بخشنده.و CB:و بخشاینده[/و }]اصل:و بخشایندۀو

یاییاشتوها{وحساسورارتوموارتواگروگسییموکهوشنساو

ووبینارت،}...{و)ص1(

اشامهو ازو پسو )ص501(و خسیو یاییاشتوهایو یمو رصّححو

بدانوکهوواژۀو»باشاینده/وباشاننده«وتنهاویموزادالمسافر وویمو

صسمتو اصالتو یمبامۀو مفته،و کامو بهو رهایش  و  گشایش 

»باشاینده«وبهوصفحۀو117وازوکتابوقرآن فارسی کهن امجاعو

بهورپندو »بخشاینده«،و اصالتو یمبامۀو رپسو ردویهد.و

همراهدواینوکلمهوباو»رازو«ویموبیتدوازودیوانو)ناصروخورو،و1368:و346(ووو 33.ح

نیزویموجامع الحکمتینو)همس،و1362:و169(واینوظنوماوکهوحرفویوموآنو»ز«و

بسیهوباشدوایجایوردوکند.

بهوردۀو رکتسبو ماو عالئی  دانشنامۀ  ازو رنطقو یر نسیسومرالۀو قدیموترینو 34.ح

هش موتخمینوزیهواندو)نک.ورشکسة،و1395:و7(ووواینوضبطورنفریو»بخشاینده«و

چندانوقابلواعتمایونیوت.وباواینوحال،واگروفرضوماوبروصّحتواینوضبطو

بگذامیم،وهمچنانواینوشاهدویموبرابروشساهدوقطپدوکهوازواشپاموووآثاموخسیو

ناصروخوروویمویرتویامیمو)نک.وایاره(واعتبامیوندامی.

وو »باشاینده«و جناسو ازو رصّححو آومی،و خساهیمو کهو ار داللدو ازو عیشو 35.و

»بخشاینده«وووتغییرواینوکلماتویمونوخهوهایورتأخرتروووازوریانومفتنوجناسو

و...ورختنوگفتهوارت.وازوآنوجاوکهوابتداوبایدواصالتواینویووضبطوموشنوشسیو

تاوپسوازوآنوبتسانویمبامۀوجناسوآنویوورخنوگفت،واینورسمیوماونمدوتسانونسعدو

ار داللوبهوشماموآومیووویموواقعونسعدورصایمهوبهورطلسبوارت.

امجاعو کتابو همانو 115-117و صفحاتو بهو »عطاکننده«،و

ازو رنطقو مرالۀو ییباجۀو یمو کهو ردوشسیو یایآومو وو ردویهدو

دانشنامۀ عالئی،وخداوندوباوصفتو»بخشایندۀوخری«،وبرابرو

کهو آنوجاو ازو شدهوارت.34و تسصیفو الپقل«،و »واهبو باو

عایۀو برو »باشاینده«و اصالتو یمبابو رصّححو ار دالالتو

اصالتو»بخشاینده«وبهورپندو»عطاکننده«وار ساموشدهوارت،و

ابتداوبهوبرمردوار دالالتواوویمواینوبابوخساهیموپریاخت.و

تنهاوار داللورصّححو)یموکتابوقرآن فارسی کهن(وبرایواصالتو
»بخشاینده«وبهورپندو»رپطد«وازواینوقراموارت:35

یموترجمۀوRوبرابرو»الرحمن«وواژۀو»موزیویه«،ووویموترجمۀو

Dوبرابرو»محمة«وواژۀو»نپمت«وآردهووارت.ویموضبطوکهنوترو

ترجمهوهایو ریانو )ازو ییگرو ترجمهوهایو برخدو اصیلو وو

ششوگانه(وبهوجایو»موزیویه«وواژۀو»بخشاینده«و}عانسیس:و

نک.وترجمۀوTوازو»بوموهللاوالرحمنوالرحیم«؛ونیز:وقس:وMو

»بخشایش«و واژۀو »نپمت«و جایو بهو وو همانوجا.{و یمو

ارت.و آردهو 56{و آیۀو یمو MKو ترجمهوهایو نکو }عانسیس:و

Dوتفویریوارت.و Rووو ناگفتهوعیدارتوکهوبرابرنهایهوهایو

وو »عطا«و »بخشندگد«،و رپنایدو باِمو برابرنهایهو یوو اینو

»جسی«وماویموخسیویامندوووازوآنجاوکهوبهوجایوضبطوهایو

اصیلوتر،وکهنوترووویقیقوترونشو هواند،وبهوگسنهوایوضبطوهایو

کهو ردویهندو نشانو موشندو بهو وو ردوکنندو تفویرو ماو کهنوترو

»بخشنده«و وو »عطاکننده«و »بخشاینده«،و قدیمترو رپنایو

بسیهوارت،و}...{و)عماییوحائری،و1400:و117-116(

بهوبیانوییگر،وچسنویکورترجمو»الرحمن«وماوبهو»موزیویه«و

بهو ماو »الرحمن«و کهو ییگرو رترجمو یوو برگریاندهوارت،و

رپایلو ماو »بخشاینده«و و
ً
حتما برگریاندهواندو »بخشاینده«و

»موزیویه«وردویانو هواند؛وووچسنویکورترجمو»محمة«وماوبهو

»نپمت«وبرگریاندهوارت،ویوورترجموییگروکهو»محمة«وماوبهو

رپایلو ماو »بخشایش«و و
ً
حتما برگریاندهواند،و »بخشایش«و
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یپندو رپیام،و ترجمۀو تغییریافتۀو صسمتوهایو رتأخرترو ترجمهوهایو اینوکهو 36.ح

عایدوارتوکهورؤلفوقرآن فارسی کهن )یپندو
ّ
ترجمۀ تفسیر طبری،وبسیهواندوای

همانورصّححوزادالمسافر(ویموعدواثباتوآنوارتو)یموواقعویموعدواثباتونظریۀو

بریاشتو بسینو یکدو اثباتو برایو آنو ازو نمدوتسانو وو ارت(و آذمنسشو آذمتاشو

رترجمانورختلفوبهرهوبری؛ورهلوارت،وتفاوتوبریاشتواینورترجمانوخسیو

فوقرآن فارسی کهن باشدووویموواقعواوویمو
ّ
عایورؤل

ّ
وای

ّ
ردوتساندویلیلدویمومی

اینوجاوهم،وباوقطپدوگرفتنونظریهوایوکهواحتمالوصّح شواندکوارت،وبامو

ییگرویچامورصایمهوبهورطلسبوشدهوارت.

وگسیارت:وتسوکهوبروخسیش نونبخشائد/وجزوتسو
ً
برایونمسنهواینوشاهدوکارال 37.و

بروتسوچگسنهوبخشاید؟و)ناصروخورو،و1368:و224(.

»برایو ماو خسانندهو کهن  فارسی  قرآن  ازو همانوصفحهو عانسیسو یمو رصّححو 38.ح

اتوآنهاو
ّ
نمسنهوهایویمخسموتسّجهدوازوکامبریو"بخشایش"،و"بخشش"ووورش ق

تأییدو نیزو ماو زادالمسافر  یمورتندوکهنو)قرنو6(وکهواصالتو"بخشاینده"ویمو

ردوکند«وبهوکتابوذخیرة اآلخرة امجاعویایهوارت.وتامیخوتألیفوذخیرة اآلخرة،و

کهوبهوتصحیحوهمینورصّححورن شروشدهوارت،وموشنونیوتووواینوتامیخوماو

خسیورصّححوبرایواثروحدسوزیهوارتووواکنسن،وپسوازوآنوکهوحدسوخسیوماو

ازو وو کریهو قلمدایو ششمو ردۀو قطپدو فاتو
َّ
رؤل ازو ماو رتنو آنو یانو ه،و رندو

کامبریهایوآنوبرایواثباتوکامبریو»بخشایش«و)بهورپندوعطا(ویموردۀوعنجموبهرهو

بریهوارت.ویموبهترینوحالت،ویپندوباوفرضوصّحتوحدسورصّحح،واینورتنو

یموردۀوششموتألیفوشدهووویمبامۀوآثاموناصروخورووچیزیوماوموشنونمدوکند.

کهو رترجمدو چهامو اگرو حالو ردویانو هواند.و »نپمت«و

»بخشاینده«ووو»بخشایش«وماوبهوکاموبریهواندو)یموواقعویوورترجم،و

یپندورترجموتفسیر طبری وونیزوریبدی(ورپندوصحیحو»الرحمن«ووو

»محمة«وماوردویانو هوباشندوووموحشانوهموازورپندوغلطو)یاو

بسیهوباشد،و بدوخبرو ییگرو رترجمو یوو آنو نارپمسِل(و بریاشتو ازو

تکلیفوچیوتوووچراوبایدورپندوغلطوآنویوورترجموماوبهو

ییگرانوتپمیمویای؟36ورهموتروازوآنوموشنونیوتوکهوچراوبایدو

ناصرو خسیو آثامو یمو »بخشایش«37و رش قاتو رکّرمو کامبریو

خوروو)همیشهویمورپندوعفسووومحمة(وماوفرووبگذامیموووبهوچنینو

ماهوهایویومیوبرویم؟وناصروخورووحتدویموهمینوزادالمسافرو

)نک.وص191،و »بخشش«و رش قاتو »عطا«و برایو همیشهو نیزو

بریهووو»بخشایش«وماورپایلو بهوکامو ماو س7؛وص228،وس8(و

توکنید:
ّ
»محموآومین«وآومیهوارت.وبهواینوعباماتویق

ـوکهوصالحوخلقواندموآنوارتوـوووپرهیزووومار دو ووعدلو

ووبخشایشووورهرووووفاوووکموآزامیوووییگرواخالقور سیهو

یلیریووو آنوارتوـووو اندمو ـوکهوفوایوخلقو }...{وووجسمو

بدوباکدوووبدومحمدوووجفاوووآزاموبهوریانورلحدانوووبدویینانو

}...{و)ص234(

موشنونیوتوکهوناصروخوروویموهمینوکتابو»بخشایش«وماو

و»بدومحمد«ویانو هوارت؟ورصّححو)یمواثروییگروخسی،وقرآن 
ّ
رتضای

فارسی کهن(وپسوازوآنوار نتاجونارسّجه،ون یجهووگرفتهوارتوکه:

}...{وبدینوترتیبواصالتوووصّحتوضبطو»بخشاینده«و)بهو

جایو»بخشنده«(ویمورتنوزادالمسافر اثباتوردوشسی.

ووپسوازوآنوافزویهوارت:

ضبطو اصالتو »بخشاینده«،و ضبطو اصالتو اثباتو باو

»باشاینده«و)بهوجایو»باشاننده«وکهویمویووجایوییگروازو

ـوبهو آرده(ونیزو گشایش و رهایش  ووهمچنینو زادالمسافر 

زباندو گسنۀو وو ردوشسیو اثباتو ییباچهوـو روّجعو رتنو ریاقو

گسنۀو کشفو باو ردورازی.و آشکامو ماو )ناصرخورو(و فو
ّ
رؤل

جایو بهو »اینده«و فاعلدو پوسندو )اصالتو فو
ّ
رؤل زباندو

»اننده«(وهموبایدوضبطو»باشاننده«وماویموگشایش و رهایش 

بهو قیاردو تصحیحو باو زادالمسافر  ازو ییگرو رسضعو یوو وو

وو »مهاینده«و ووهموضبطو بازگریاند،و »باشاینده«و صسمتو

وبهوظاهرو »منجاینده«وماویموزادالمسافر اصیلوتروازوصسمِت

صحیحوتِرو»مهاننده«ووو»منجاننده«ویانوت.

عاو
ّ
ای نایمرتو ار نتاجدو اراسو برو رصّححو ییگرو بیانو بهو

ردوکندوکهواصالتو»بخشاینده«وماوبهواثباتومرانده38وووپسو

ازوآنون یجهوردوگیریوکهو»باشاینده«وهمو)کهوکاتبدوآنوماوبرایو

ایجایورجعوباو»بخشاینده«وبرراخته(وچسنوباو»بخشاینده«ورجعو

یامیواصیلوارت.وراهیتو»پوسندوفاعلدو"اینده"«وبرونگامندهو

وو ندامیو وجسیو پوسندیو چنینو و
ً
اصسال ارت.و عسشیدهو

رضامع+و »بنو ازو »منجاننده«و وو »مهاننده«و وو »باشاننده«و

ـَونده"«و پوسندورتپدیورازو"ـوان"و+وپوسندوصفتوفاعلدو"

فاعلدو پوسندو +و »بخشایو ازو نیزو )»بخشاینده«و شدهواندو وراختهو

ـَونده"«وراختهوشدهوارت(.ورصّحح،وبرواراسوهمانوار نتاجو "

زبانو یر سمو بدیهیاتو باو نارازگامو تحلیلو اینو وو نایمرتو

فامرد،ونهوتنهاو»باشاننده«وماوکهویمویر نسیسوBوزادالمسافر 

رهوباموبهوهمینوصسمتوضبطوشدهوبهو»باشاینده«وتحریفو

کریهو)نک.وص110(،وبلکهو»منجاننده«ووو»مهاننده«وماونیزوبهو

ص235(.و )نک.و گریاندهوارتو »مهاینده«و وو »منجاینده«و

نیزویموهمینو »مراننده«ووو»شنساننده«ووو»جنباننده«وو...و

برو آنوها،و کهو ارتو خررندیو جایو وو مفتهواندو کامو بهو رتنو

ف«،وبهو»مراینده«ووو»شنساینده«ووو
ّ
اراسو»گسنۀوزباندورؤل

»جنباینده«وو...وتحریفونشدهواند.

حاصلورخنوآنوکهویموهمینونخو ینوجملۀوکتاب،ویوو
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کلمۀو»باشاینده«ووو»بخشاینده«وبهونایمرتوضبطوشدهواندووو

بایدوآنوهاوماوبهو»باشاننده«ووو»بخشنده«وتصحیحوکری:

رپاسورروخدایوماوکهوآفریدگاموجساهروعنهانوووپحارست،و *و
ووبدانچهوباشانندۀورکانوووزرانوارتوبرتروازوگهو}یمبامۀو

کجدستوووبدانچهوبخشندۀوحساسو »گه«ونک.و5.و2{ووو

مدستوموارتواگروگسییموکهوشنساوووبیندست،...

ورجعوعباماتوبرواراسو»عیدارت«،و»کجارت«،و»رارت«...و

زیراو نهای،و بیرونو شمامو اینو ازو بایدو ماو )»موارت«و شدهو راختهو

وو ارت(و رتفاوتو رجعو اجزایو جایگاهو باو جملهو یمو جایگاهشو

کهو بسیهو کاتبدو تفننو ن یجۀو »بخشاینده«و وو »باشاینده«و

اینو رجعو بیافزاید.39و ماو عباماتو تنارباتو خسار هوارتو

عباماتوماو)پسوازونهاینو»باشاننده«ووو»بخشنده«ویمورتن(وردوتسانیدو

باورجعونخو ینوعباماتوناصروخوروویموجامع الحکمتین 

)ناصروخورو،و1362:و1(وقیاسوکنیدوتاویکواندوموشورجعورازیو

یمواینویوورتنوآشکاموشسی:

آغازورخنوازورپاسوخدایوکنیم،وآفریدگاموآرمانوووصمحنو

ووعدیدوآمندۀورکانووومکحن،وبرورقتضِدوتلقیِنواووربحانه،وکهو

وخسیشوبوفامِتومرسِلوخسیشورحّمدو
ِ
فرر ایوکتاِبوکریم

رألمحنوووگو رانندۀوبواطو ین،وراوماوگفتوکهوبگسئیدو»الحمدو

ین.«
ّ
وربعدب حن.والّرحمنوالرحیم.ورالکویسموربا للهومّب

بندو و
ّ
اینوجاوهمویکومش ۀورجعوماویموکل ناصروخوروویمو

باو نیزو »رکان«و وو »آرمان«و البتهو اینوجاو یمو گو ریهوارت.و

بندو دو
ّ
کل باورجعو اینورجعو اراو یکدیگرورجعوراختهواند،و

تداخلدوندامی،وزیراورحلوآنوبالفاصلهوعیشوازوآنوارتووو

باوکلماتو )یپندو بدانوعطفوشدهوارتو رجعواصلدوعباماتو

قراموگرفتهوارت(.ورجعو یموجایگاهویر سمیویکواندو رجعواصلدو

دوبندوتداخلوردوکندووو
ّ
»باشاینده«ووو»بخشاینده«وباورجعوکل

آنورجعواصلدوماو)کهوتناربشوبویاموکمتروازوتناربواینویووکلمۀو

عیسندو ن یجهو یمو وو ردویهدو قرامو تحتوالشپاعو ارت(و رجپسلو

رجعوهایوبندوماوردوگولد.40واینوکهورصّححوباورجعوآشنایدو

وهمانوکاتبوترتیبو»عنهانوووعیدارت«وماوهموعسضوکریهوتاوریانو
ً
احتماال 39.ح

»عیدارت«و اینکهو ازو غافلو بوازی؛و رجعو ارت«و »زرانو وو ارت«و »عنهانو

اّولینورهرهوازومش ۀورجعوهایواینوبندوارت.

ورتفاوتوارتووویموآنوجاو
ً
شیسۀورجعورازیوناصروخوروویمووجه دین کارال 40.و

رجعوهایوگسناگسِنویوتایدووورهوتایدوردورازی،واراوهیچووگاهویموریانورجعوهاو

تداخلوایجایونمدوکند.

همانوطسموکهوآشنایدواجمالدوباویر سموزبانووووزنوووقافیهوووصنایعوایبدو 41.ح

برایوتصحیحورتنوکافدونیوت.

نمدوکند؛41و کفایتو رتنو تصحیحو برایو یاش هوباشدو اجمالدو

فوماوتحلیلوکندووو
ّ
رصّححوبایدوبتساندوشیسۀورجعورازیورؤل

آنوماوازورجعوهایوبرراختۀوکاتبانوتشخیصویهد.

3.ح3.حجدِسحچشمحصخم

}...{وووچسورریم(ورروخسیش نوماوبهوهمهوعمروخسیشوبروبرزخو

فزایدو همد(و اوو برو گذش هو زرانو وو یابدو )همدو »اکنسن«و

ـوبدانچهوعدیوحرکاتشوهمدوفزایدوهروراعتدوووزرانوچیزو

آیندهواشونقصانو رتحّرکوعدیو)حرکاتواورت(وـوووزرانو

ـواگروخریرندوارتوـوکهواووبرورثالو همدوعذیری،وهمدویاندو

زرانو همه{و صحیح:و }کذا؛و همۀ(و )کاندمو ارتو روافریو

برویکوجاِیوچشموزخمدویمنگورمکنو ماو اوو ررو خسیشو

نیوتو}...{و)ص2(

باوکورهوایوکهورصّححوزیرو»جای«ونهایهوارتونگامندهورپندو

یاءووحدت(ورپایلو )باو عبامتوماویمنمدویابد.و»چشموزخمد«و

»یکوچشموزخم«وووبهورپندو»زراندوبهواندازۀویکوعلکوزین«و

ارتو)نک.وانسمی،و1381:وذیلو»چشموزخم«(وووررایوناصروخوروو

وچشموزخمدویمنگورمکنونیوت«وآنو
ْ
ازو»اووماوبرویکوجای

ارتوکهوانوان،وبهووارطۀوگذموزران،وبهواندازۀویکوچشموبروهمو

زینوهمویموجایدوثابتونمدوراند.

3.ح4.حوجهحوصفیح

}...{وآنوگاهوچسوآوازوبهوکامواندمافتدونفسوررواووماوبهوریانو

}CB:و حرفوهاو بهو ببریو زبانو بهو لبوهاو وو یندانوهاو وو کامو

حرفوهای{وترتیبوکریهوووبپضدوماوازوآنوآوازوبریدهوشدهوبهو

ماهوبیندوبیرونوگذامیوووبپضدوماوبهوماهویهان...و)ص10(

وتنهاوصسمتدوکهوردوتسانورتصّسموشدوتاو»ترتیبوکریه«و
ً
ظاهرا

آنوارتوـو ـوکهورسصسفو بهو»حرفوها«و ـوکهوصفتوارتوـو

اضافهونشسی،وآنوارتوکهو»ترتیبوکریه«و)باوفاصلۀوکارل،ونهوباو

زبانو بهو ماو آوازو )یپندو»نفسو بگیریمو ماووجهووصفدو نیموفاصله(و

ردوبری،وبهوحرفوهاوترتیبوکریهو)=وترتیبوردوکند(،وبپضدوازوآوازوماوازو

ماهوبیندوووبپضدوازوآنوماوازوماهویهانوبهوبیرونوماهوردویهد«(.ونگامندهو

ریانو کهو یهدو تشخیصو نمدوتساندو چاعدو نوخۀو مویو ازو

کارل.و فاصلۀو یاو شدهو نهایهو نیموفاصلهو »کریه«و وو »ترتیب«و

»ترتیبوکریه«ویمو»نمایۀولغاتووواصطالحات«وعایانوکتابو
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ب«؛و
ّ
ررت »ترتیبویایه،و ناگسیاِیو یاو نایمرت،و رپندو )باو شدهو وامیو

»ترتیبوکریه«وبهورپندو»آرایه،ورهیّاشده«وارت(،واراوبهواینورسضعو

رتسنو یمو بهوهرومویووجهووصفدو یایهونشدهوارت.و امجاعو

کهنوفامردوکامبریونداش هووویرتوکموتاویکوقرنوپسوازو

ناصروخوروومواجونیافتهوارت.وافتاینویاءو)یاوهمزۀ(وریانجدو

کورۀواضافه،وپسوازو»الف«،ویمونوخهوهایوخطدوارریومایجو

رسمیو اینو یمو افتایهوارت.و فاقو
ّ
ات اینوجاوهمینو یمو وو ارتو

ازو ماو رصّححو ردوتسانوتو زبانو تامیخدو یر سمو ازو آگاهدو

عیرویوافراطدوازویر نسیسواراسوخسیوبروحذموبدامی.و

3.ح5.حبدحآرکه

وونیزواندموصنپتوهاورروحیساناتوماوباورریموشرکتوارت؛و

چنانوکهورروعنکبستوخسیشوماوهمدوخانهوبافدووو}...{ووو

ررغانواندوکزوگلوخانهوهاوبرآمندووورروآنوماویهلیزورازندووو

اندمواووبخششوهاوکنند؛وباوآنکهوحیساناتوهو ندوکهورریمو

ازوصنپتوهایوایشانوعاجزوارت،وچسوکرموقزوکزوبرگوتسیو

چسو وو کندو انگبینو شکسفهو کزو زنبسمو چسو وو رازیو ابریشمو

صدفوکزوآبوبامانورروامیدوکندوووجزوآن.وپسواینوهمهو

ماو رریمو ـوچنانوکهو ماو حیساناتو ررو ارتو صنپتوهایدو

صنپتوهارتوـووولیکنورروهیچوحیسانوماواندموکتابتوباو

رریموشرکتونیوت.و)ص14-13(

ورصّححو»باوآنکه«وماو»یموکناموآنکه،وعالوهوبروآنکه«و
ً
ظاهرا

گرفتهوووازواینومویوآنوماوایارۀوجملۀوعیشینوتصسموکریهوارت.و

»باوآنکه«وبهورپندو»باووجسیوآنکه«وبهوکاموردومویو)نک.وص45،و

س17؛وص57،وسوآخر؛وص58،وس7(وووباوتصحیحونشانهوهایو

رجاوندیورپندوعباماتوموشنوردوشسی:

وونیزواندموصنپتوهاورروحیساناتوماوباورریموشرکتوارتو،و *و
}→؛{وچنانوکهورروعنکبستوخسیشوماوهمدوخانهوبافدووو

یهلیزو ماو آنو ررو وو برآمندو خانهوهاو گلو کزو ررغانواندو }...{و

رازندووواندمواووبخششوهاوکنندو.و}→؛{وباوآنکهوحیساناتو

چسو ارت،و عاجزو ایشانو ازوصنپتوهایو رریمو کهو هو ندو

کرموقزوکزوبرگوتسیوابریشمورازیوووچسوزنبسموکزوشکسفهو

انگبینوکندوووچسوصدفوکزوآبوبامانورروامیدوکندوووجزو

ـوپسواینوهمهوصنپتوهایدوارتورروحیساناتو آنو}.←{و

ررو لیکنو وو صنپتوهارتوـو ماو رریمو }→ـ{وچنانوکهو ماو،و

هیچوحیسانوماواندموکتابتوباورریموشرکتونیوت.

یامند،و صنپتوهایدو همو حیساناتو آنوکهو وجسیو »باو ویپندو

رانندوانوانوهاوکهوصنپتوهایدویامند،واراویموکتابتوباوانوانو

رش رکونیو ند«.

3.ح6.حبواهحهدح

ووچسورریموررویاناوماوطاعتوندامیوووبهوآرسختنومنجونبریوآنو

چشموررواووماوبازونشسیوکهوررواشکالوهندردوماوبدووبیندووو

آنوگسشوررواووماونگشایدوکهورروبُستهوهایو}SCB:وبرهانوهای.و

←ویاییاشتوها.{وعقلدوماوبدووبشنسی،}...{و)ص16(

یموبخشو»یاییاشتوهایورصحح«وآردهوارت:

نوخهو یمو شکلو همینو بهو وو ارتو Aو ضبطو ـوکهو »بُسته«و

اعرابوگذامیوشدهوـوارروزهونیزوباوتلفِظو»َبْستِه«ویموگسیشو

طبریورو پملوارتوووبهورپنایو»گفته«ووو»قسل«وبهوکامو

ردوموی.وباوتسجهوبهوریاقورتنوکهوازو»اقسال«و)کهوشنیدندو

شکال«و)کهوییدندوارت(ورخنوردوگسید،و
َ
ارت(ویموبرابرو»ا

بایدوضبطوAو)بُستهای/وبستهوهای(وماوصحیحووواصیلوشمریو

کاتباندو تصرفو حاصلو ماو )برهانوهای(و SCBو ضبطو وو

یانوتوکهورپنایوواژۀورهجسمو»بسته«وماویمنیافتهواند.

»بسته«ویمو»نمایۀولغاتووواصطالحات«وکتابونیزوبهورپندو

»گفته،وقسل«وردخلوشدهوارت.وواژۀورسمیونظرورصّححویمو

یر نسیسوAوبهوصسمتو»برتهای«ونسش هوشدهو)وونهو»بستهای«،و

نک.وتصسیر2(وووضمهوایوعیشوازوآنونهایهووشدهوارت.وپژوهشگرو

آشناوباوموشوتحقیقویموزبانوفامردوردویاندوکهوبرایواثباتو

بلخدو گسیندۀو )یپندو خوروو ناصرو اثرو یمو کلمهوایو اصالتو

یمگذش هویموردۀوعنجم(،وار نایوبهوگسیشوطبرِیوردۀوعانزیهمو

قمریوهیچواعتبامیوندامی.وبهوویژهویمورخنوگسیندهوایوکهو

بیشوازویهوهزاموبیتوشپروووبیشوازوهزاموصفحهورتنورنثسمو

ازواووبروجایوراندهو)وویموتمامواینورتسنوواژۀو»گفته«وبامهاوبهوکامو

زادالمسافر(،ویافتهوشدنوچنینوواژۀو مفته،وووچندیهووبامویموهمینو

تنهاویمویکورسضعووویمویکویر نسیسو)کهو »رهجسم«ی،و

نشانۀو ردوتساندو تنهاو یاش هوارت(،و رهلوانگامیو کاتبو ردویانیمو

لغزشوکاتبوباشد،ونهوهیچوچیزوییگر.وعیشوازواین،وازونتایجو

اینوجاو نتایجو آنو ازو گزینشویمونوخهوبدلوهاوگفتیمووویکدو

آشکاموردوشسی.وعیشوترو)یموبخشو2.و1.و1.و2(وگفتیموکهوکاتبو

یر نسیسواراسو»ررویانایان«وماوبهوصسمتو»رریا>نایا<ن«و

نسش ه،ویپندوچهاموحرفوازوریانوکلمهوانداختهوارتو)یموواقعو

بدلو کلمهو یکو بهو ماو آنوهاو وو انداختهو ماو کلمهو یوو ازو حرفو چهامو

فاقوافتایهونیزوهمینوارتووو
ّ
کریهوارت(.وآنوچهویمواینوجاوات
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ر>ها<نهای«وماو»بُرتهای«ونسش هو،واراورصّححو
کاتبواراسو»بُ

اینوباموریانواینوصسمتورصّحفووویکدوازوواژهوهایومایجو

ندامی(و خوروو ناصرو زبانو باو امتباطدو هیچو )کهو خسیو گسیشو یمو

شباهتدویافتهوووصسمتو»رهجسم«وبرراختهوایوماوبهوگفتامو

ناصروخورووتحمیلوکریهوارت.

3.ح7.حج لۀحپحنوحمؤّولحبهحصفت

ووحاّرتوچشندهوررونفسورریموماولطیفوووقسیوارت.و

)نبیندوکهوبهوقّستواین(وحاّرتورریموهمدواندموچیزهایدو

تووومنجوگررنگدوهمدو
ّ
مغبتوکندوکهورریموماوازوآنوبهوجزولذ

تو)ازورژهوهاو}کذا؛وصحیح:ورزهوها{وحاصلوشسیوکه(وررو
ّ
لذ

حیسانوبدورخنوماوآنونیوت؟و)ص22-21(

»کند«وتصحیحوقیاردورصّححوارتوکهویمرتوووبهوجارت،و

یمو »که«و مبطو حرفو ندامی.و واضحدو رفهسمو یومو جملۀو اراو

اینوجاوچهوردوکند؟وآیاوجملۀورسصسلوماوبایدوبهوصفتدوبرایو

و
ً
تقریبا کری.و نمدوتسانوچنینو و

ً
تأویلوکری؟وظاهرا »چیزهاید«و

ِتوجملۀوعیشوازوآنو
ّ
واضحوارتوکهوجملۀوپسوازو»که«وعل

ردوکند؟وچسنو مغبتو بهوچیزهاو بهووارطۀوچشایدو انوانو )چراو ارتو

لذتو نیزو رزهوهاو ازو ماویمردویابد،و اینوکهوگررنگدوووریریو ازو گذش هو

ردوبری(.وپسوچگسنهوردوتسانواینوجملۀوخبریوماو)»کهورریموماوازو

زی؟و عیسندو آنو ازو عیشو تأکیدیو ار فهامو بهو ت...«(و
ّ
لذ بهوجزو آنو

ازو پسو الحاقدو »ی«و آردنو یمبامۀو خسیو رۀو
ّ
رقد یمو رصّححو

»ها«یوجمعورخنوگفتهووویایآوموشدهوکهواینورسامیوماوبهو

همینو شصتوونه(.42و شصتووهشت-و )صو بریهوارتو عاومقدو

ویژگدویموتنهاونوخۀوجامع الحکمتین نیزوبهوچشموردوخسمیو

)نک.ورپین،و1362:و17(.وآنوچهویمواینوجاورصّححوماوبهوخطاو

افکندهوهمینوخصسصیتوارت:وکاتب/وکاتبانو»چیزها«وماو

»چیزهای«ونسش هو/ونسش هواندووویمون یجهورصّححو»که«وماو)کهو

حرفوتپلیلوارت(وحرفومبطوعنداش هوارت.وصسمتوصحیحو

بهو »چیزهای«و قیاردو تصحیحو ازو پسو نظر،و رسمیو عبامتو

»چیزها«،واینوگسنهوارت:

ووحاّرتوچشندهوررونفسورریموماولطیفوووقسیوارت.و *و

عاوکریهوکهو»یمونوخو
ّ
رصّححواینوویژگدوماونسعدو»گسنۀوزباند«ویانو هووووای 42.ح

اینوحالو باو یافتهوارت؛و آن«و برو نیزوشساهدیو کهنوبرخدورتسنوقدیموییگرو

رتنو اینو ویرارتو نخو ینو ان شامو ازو کهو رالدو شانزیهو طسلو یمو و
ً
ظاهرا

ردوگذمیواینوشساهدوماوگریونیاومیهووواینو»گسنۀوزباند«وماوتبیینونکریهوارت.و

مغبتو اندموچیزهاو این(وحاّرتوهمدو قّستو بهو کهو )نبیندو

کند؟و}عالرتورؤالوافزویۀونگامندهوارت{ووکهورریموماوبهوجزو

تو)ازورزهوهاوحاصلوشسیوکه(و
ّ
تووومنجوگررنگدوهمدولذ

ّ
لذ

رروحیسانوبدورخنوماوآنونیوتو.و}→؟{

3.ح8.ح رفحان

بهو یابد،و کتابت(و وو قسلو اندمو )کهو ماو رپندو ررو رریمو نفسو

حساسوباطنوعذیریوووینفدو}A:وینفدو)بدونونقطهوگذامی(؛و

اندمو کندو تصّرفو وو یاییاشتوها.{و ←و ینفد.و وو -و CB:و

آن؛}...{و)ص25(

رصّححویمویاییاشتوهاوآومیهوارت:

رصححوبهوصسمتورحتملدوازواینوواژهوکهوتنهاویموAوآردهو

ارت،ویرتونیافت.وبناوبروریاقورتن،واینوکلمهوبایدورپنایدو

رشابهویاورپایلو»تصّرف«ویاش هوباشد.

رصّححو»یهذ«وماو»ینفد«وخساندهو)نک.وتصسیر3(وووآنوماوواژۀو

وناشدوازوناآشنایدو
ً
یوعنداش هوارت.واینوبدخساندواحتماال

ّ
شاذ

کرین«و بیانو یاین،و »انتقالو رپندو یمو »یاین«و فپلو کامبریو باو

بسیهوارت.وبهواینوشاهدوازووجه دینوتسّجهوکنید:

جایو ررو یرتوچپو وو یهدو آبو مارتو یرتو آنگهو }...{و

طهامتوماوبشسید.وووتأویلشوآنوارتوکهویاعدوعلمویهدووو

رو جیبوعلموعذیری}...{و)ناصروخورو،و2536شا:و133(

یمواینوجاوهمو»یهد«ووو»عذیری«ویموکنامویکدیگرو)اینوباموبرایو

علم(وبهوکامومفتهواند.

3.ح9.حگوهنحآن

ووجوموطبیپدواندموعذیرفتنواینوقّستوقهرکنندۀوالهدوبهو

رهوقوموارت:ویکدوآنوارتو)کهوناموآنوقّستوقهرکننده(ووو

اینو ازو بهوقّستو اووگراندوارتوکهوخاکوووآبو جنبانندۀو

قهرکنندهورسیوریانۀوعالموگرایندهوووو)جنبندهواند؛وووییگر(و

}...{وناموقّستوجنبانندهوووقهرکنندۀواووربکدوارتوکهوآتشو

و(و برشسندهو عالمو )حساشدو رسیو قّستو بدینو هساو وو

وو قهرکنندهو کهو ارتو آنو قومو ییگرو رهو وو رتحّرکواند؛و

جنبانندۀواووبهوریانو]این[ویووقّستوایو ایهوارتووورروگسهرو

آنو)گریزندهوماوازوررکزوعالم(ورسیوحساشدواوووورروگسهرو

آنوگرایندهوماوازوحساشدوعالمورسیوررکزواووگریوگرفتهوارتو

بهوحرکتوار دامتو)کهوررواوومارت(وووآنوفلکوارتوبهو

همگدوخسیش.و)ص38(

گفتهواند.و »گسهران«و گسیندگانو ازو بویامیو ماو عنصرو چهامو
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

برایورثالوفریوردویموییباجۀوشاهنامه،ویمووصفوآفرینشو

عالم،وآومیهوارت:

ازوآغــازوبایــدوکــهویانــدویمرــت

نخوت ازو گــسهــرانو ــۀو ــای ر ــرو ر

)فریورد،و1386:و5/1(

همینواصطالحویموجایوییگروازوزادالمسافر نیزوییدهوردوشسیو

)نک.وص55(43واراورصّححویمواینوجاوآنوماونشناختهووو»گسهرو

آن«وخساندهوارت.وناگفتهونماندوکهو»گسهران«ویمو»نمایۀولغاتو

وواصطالحات«وکتابووامیونشدهووویموآنوجاوفقطو»گسهر«و

آردهووو»جسهر«ورپندوشدهوارت.

3.ح10.حخوره

ووگرایو نواینوجزوهایوخاکدورسیونقطهو}ظ:ونقطهوای{و

ماو وخسیشو
ّ
کل ررو نهو آنکهوجزوهایوخاکو برو ارتو یلیلو

همدوجسیندووونهونیزوهمگنانورسیورکانوخسیشوش ابند،و

بلوکهو}کذا؛وصحیح:وبل{ویلیلوارتوبروقهروقاهریوکهوررو

چیره.{و S:و خسذه؛و }B:و خسمهو یکدیگرو برو ماو ایشانو

کریهوارت}...{و)ص47(

یلیلو یکدیگر،و ررو برو اوو اجزایو ایو اینو وو آبو حالو وو

آنکهو بهرو ازو او؛و جزوهایو بیش رو بسینو رقهسمو برو ارتو

اجزایوآبوهمهوازویکوجسهروارتوووهمگانورزاوامندوررو

}B:و یکدیگروخسمهو برو چسو وو مویوخاک،و برو ماو ایو اینو

خسذه؛وS:وخره.{وگش هواندواندمورغاکوهایوخاکوازویمیاهاو

ووجزوآنوتاوبپضدوازواووهمدومویو}یمواینجاوبایدو»خاک«و

و
ّ
ماوکهویمونوخۀوSوهوتوبهورتنوآومی{وماوبواویوکهوآنورحل

اورتوووییگرانوبرواووافتایهواندوووبرویکدیگروخسمهو}B:و

خری؛وS:وخره.{وشده}...{و)ص48(

بهو کرین«و »خسمهو کتابو اصطالحات«و وو لغاتو »نمایۀو یمو

»فشرینو)؟(«ورپندوشدهوارت.وباونگاهدوبهونوخهوبدلوهاووو

اینو یمرتو بهوصسمتو ردوتسانو فرهنگوها،و یمو جوتووجسو

همانو نیوت،و ناشناختهوایو واژۀو کهو واژه،و اینو بری.و عدو کلمهو

ره«وارتوکهویمودیوان ناصر خسرو نیزویووباموبهوکامومفتهو
َ
»خ

ووشساهدوآنویمولغت نامه هوت.وباواینوحالورپاندوایوکهویمو

و
ً
لغت نامه )وونیزویموفرهنگ بزرگ سخن(وبرایواینوواژهوآردهوظاهرا

رصّححوحتدویموآنوصفحهوصسمتوتحریفوشدۀواینوواژهوماویمونوخهوهایو 43.ح

خسیشوشناختهوووآنوماوتصحیحوقیاردوکریهوارت.واینونکتهونشانوردویهدو

کهوباواینوواژهوآشنایدوعیشینونداش هووویموآنوجا،وبهووارطۀوتکرامواینوواژهویمو

رطسموبپدی،وتسانو هوارتوبهویمر دوتشخیصشویهد.

اراو یمووبگاهو»واژهویاب«واینورپندوازو»فرهنگوفامردورپین«ونقلوشده،و 44.ح

رویمو
ّ
نگامندهوآنوماویموآنوفرهنگو)رتسّرط(ونیافت.وازوریانوفرهنگوهایورتأخ

)هدایت،و انجمن آرای ناصری  یر رسونگامندهورپندویمرتواینوواژهویمو

بدوتا:وذیلوردخل؛و»هرچهوباالیوهموچینند«(،وتلخیصوآنوباوناموفرهنگ نوبهار 

نظام  فرهنگ  وو چیده«(،و همو باالیو چیزو »هرو ردخل؛و ذیلو 1308:و )تبریزی،و

)یاعدواالرالم،و1362:وذیلوردخل؛و»هرچهوباالیوهموچینند«(وآردهوارت.

موناصروخورووبهو
ّ
اگروگشایش و رهایش ووخوان االخوان ماوازوآثامورول 45.و

شماموبیاومیمویاونیاومیمویموهروحالون یجهویکوانوارت.ویموآنویوواثرونیزو

وشساهدوکموشماِمو»یلیلدوکرین«و
ً
غلبۀوقطپدوباو»یلیلوکرین«وارتووواحتماال

ماوبایدویموآنوجاونیزوبهوقیاسوتصحیحوکری.

اینوکلمهو»تسیه،و چندانویقیقونیوتوووگسیاورپندوصحیحو

تلمبام«وارت.44و

3.ح11.ح بحلحکن ن

)یلیلد(و رتنو یلیل.و }SCB:و یلیلدو همدو حالو اینو وو }...{و

بهو عالمو اجزایو همهو آنکهو برو کندو ارت.{و قیاردو تصحیحو

حرکاتوخسیشوهمدورکسنوماوجسیند؛}...{و)ص55(

شایدونشسیوازورصّححوانتظاموآشنایدوعیشینوباوتپبیرو»یلیلو

ورنطقدو
ً
کرین«وبهورپندو»یاللتوکرین«وماویاشت،واراوکارال

ارتوکهوازواووانتظامویاش هوباشیموهنگامورساجههوباوتپبیراتدو

لغت نامه(و و
ً
)رثال یر رسو یمو فرهنگوهایو بهو یرت،و اینو ازو

رراجپهوکندوووازویرتوبرینویمورتنوووازوریانوبرینوتپبیراتو

کهنوآنوپرهیزوکند.وشساهدواینوتپبیروماویموییگروآثاموناصرو

)برایورثالونک.وناصروخورو،و نیزوبهووفسموردوتسانوییدو خوروو

1362:و88،وس1؛و95،وس8؛وهمس،و2536شا:و17،وس2؛و28،وس2،و

وتصحیحوشسیو»یلیلدو
ً
س11وو...(45.ویموواقعوآنوچهوبایدوقیارا

وو س5(و ص81،و س12؛و ص10،و س7؛و ص9،و )نک.و کرین«و

»یلیلدوکننده«و)نک.وص301،وس2(ووارت،ونهوبهوعکسو)یپندوآنو

کری(.و قیاردو تصحیحو »یلیلوکننده«و وو کرین«و »یلیلو بهو بایدو ماو یوو

آنو یمو کهو ارتو خوروو ناصرو قطپدو اثرو تنهاو زادالمسافر 

»یلیلدوکرین«وچندوباموبهوکامومفتهو)ووالبتهویکوباموهموصسمتو

تدوجزوماهو
ّ
اصیلواینوتپبیرویمورهوتاوازویر نسیسوهاوآرده(ووواینوعل

یافتنوتحریفوبهویر نسیسوهایواینواثرونمدوتساندویاشت.و

3.ح12.حبهح...حگفتن

}...{ووواینوقسلوگروهدوارتوکهوررونفسوماوپسوازوفوایو

جودوبهوهو دونگفتند.(و)ص60(

»بهو...وگفتن«وترجمۀولفظوبهولفِظو»قسلوبو«وووبهورپندو»قائلوبهو
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چیزیوبسین،ورپتقدوبهوچیزیوبسین«وارت،واراویمو»نمایۀولغاتو

وواصطالحات«وکتاب،وبهونایمرت،و»بهوچیزیونوبتویاین،و

رنوسبوکرین«ورپندوشدهوارت.46وافزونوبرواین،ویموآنونمایهو

»بهوناموطبیپتوگفتن«وماو»بهوعنسانو"طبیپت"ورنوسبوکرین«و
ونایمرتوارت:47

ً
رپندوکریهواندوکهوآنونیزوکارال

دوماوکزوآنو]جسهر[وبرو
ّ
ووحکمایو)علم(وفلوفهورروآنوفپلوکل

عالمورفاضوارت،وبهوناموطبیپتوگفتند.و)ص170(

وموشنوارت:وحکمایوعلموفلوفهوناموآنو
ً
رپندوعبامتوکارال

دوماوطبیپتوگفتند.ویمواینوعبامتوکامبریو»بهونام«و
ّ
فپلوکل

ماوردوتسانوباو»بهواصطالح«ورنجید:وگزامشوتفاوتوهایونوخو

و
ً
ماوبهواصطالحونوخهوبدلوردوگسیند.ویموواقعویمواینوجاواصال

»به...وگفتنو«ودووجسیوندامیو)اینوفپل،ویمواینورپند،وحرفواضافۀو

»خساندن«و رپندو بهوتنهایدو »گفتن«و وو ندامی(و اختصاصدو

ووامیوکرینواینوشاهدو
ً
ردویهدوووجزونایمر دورپند،واصسال

یموذیلوآنوردخلونایمرتوارت.

3.ح13.حقعلحمفن حلنرسحقدعلحج عحغحنعدقل

C:و چیز؛و C:و چیزهاید؛و }A:و چیزیو کهو نیوتو مواو }...{و

چیزها.{وفاعلوذاتوخسیشوباشد،وچهواگروچیزیوفاعلوذاتو

خسیشوباشدورحالوالزموآید،}...{و)ص63(

تصّرفو »چیزهاید«و وو نسش هوارتو »چیزهای«و Aو نوخۀو

رصّححویمونوخهوبدلوارت.وناصروخورووبامهاوبرایوفاعلو

جمعوغیرعاقلوفپلورفریوآومیهوارت،ووواینوصسمتدوبویامو

مایجوارت،وازوجملهویموهمینوکتاب:

ووصنعواووبرویوومویوارت:ویکدوعدیدوآومینوچیزیوکهو

چیزهاوازواووآید}...{و)ص77(

}...{وازوبهروآنکهواندموآفرینشوچیزهارتوکهوآنوبرونهایهایدو

ارتوکزوآنوبیرونونشسیو]البته[}...{و)ص88(

نسش هوارتو »چیزها«و بهوجایو اراسو کاتبو نیزو اینوجاو یمو

اشامهو رقالهوایو بهو تلگرارد،و یمویکوگروهو اثنایوگفتووگسیدو یمو رصّحح،و 46.ح

کریهوارتوکهویموآنورپندوصحیحواینوتپبیروموشنوشدهو)نک.وحونوزیامیو

ووارحاقوطغیاندو)1391(،و»یمبامۀویکوفپلویمواررامالتسحیدو)کفتنویاوگفتن؟(«،و

پژوهش های ادب عرفانی )گوهر گویا(،وعیاعدو21:و1-10(،واراوموشنونیوتوکهو

چراوخسیوهمچنانواینوتپبیروماونایمرتورپندوکریهوارت.

نایمر دواینورپندوماوعیشوازونگامندهوآقایوعلدوشاعسمانوبهورصّححوگسشزیو 47.و

کریهواند.

»چیزهای«وووهمینورسضسعورصّححوماوبهوخطاوانداختهوارتو

)همانوطسموکهویمو3.و7ونشانویاییم(.وصسمتواصیلوعبامتوهمانو

و
ً
»مواونیوتوکهوچیزهاوفاعلوذاتوخسیشوباشد«وارت.وطبپا

»چیزی«ویموبخشویوموعبامتوتناقضدوباو»چیزها«ویموبخشو

و
ّ
کل ازو یموبخشونخوتورخنو کهو ندامی،وچراو آنو نخوتو

وچیزهاو
ّ
نبسینو»فاعلوذاتوخسیش«وبسینوبرایوکل چیزهارتو)مواو

صایقوارت(،ووویموبخشویومورخنوازوآنوارتوکهواگرویکوچیزو

فاعلوذاتوخسیوباشدورمکنوشدنورحالدوماوالزاردوردوکند.

3.ح14.حبحنونحسوحجیته

}...{واگرورروعالموماوهیسلدوبسیهوارتوکهوصانعوحکیموررو

دوماوازوآنوترکیبوکریهوارت،وآنوترکیبوازواینورهو
ّ
جوموکل

مویوبیرونونیوتووونبسیهوارت:و}...{ویاونطفهوایوبسیهوارتو

کهواندموهیسلدوافتایهوارتووورروهیسلدوماواندموذاتوخسیشو

کشیدهوارتوووعالمدورختو}SC:و+وخسی.{وازوآنوبو هو

شدهوارتو)آنوگاهوازوکشیدنوغذاووویمازیوموزگامواینوعالمو

ـوبرورثالوبزمگوشدنوحیسانوازو ریوبزمگوهمدوشدهوارتو
ُ
خ

رییوتاوبدینوجایومریدهوارتوکهوارروزوارتوـووواینو
ُ
خ

دوزیایتوازواندمونوخسیشوعذیرفتهوووررواووماو
ّ
جوموکل

بیرونورسوَجو هوارتو}A:وبیرونوربسخیوت؛وSB:وبیرونو

C:وبیرونورسخ وت.ورتنو)بیرونورسوَجو هو ربسح وت؛و

ارت(وتصحیحوقیاردوارت.{.و)ص120(

یمواینوعباماتورهواشکالوهوت:

رخیتحآنوکهو»عالمدورخت«ویپندوچگسنهوعالمد؟ویمو -و

ری«وباو
ُ
جمالتوبپدورخنوازوآنوارتوکهو»اینوعالموخ

جذبوغذاوووبرواثروگذموزرانومشدوکریهوارت.واگرو»خسی«و

Cویچامو وو Sو کاتبانو و
ً
احتماال نباشد،و بدخساندورصّححو

ری«وماوبهوتصحیفوخساندهواند.و
ُ
بدخساندوشدهواندووو»خ

ریوبهو»بزمگوشدنوحیسانو
ُ
-و یگنوآنوکهوبزمگوشدنوعالموخ

جزوو نبایدو و عبامت باقدو وو شدهو تشبیهو ریی«و
ُ
خ ازو

رپترضهوبهوشماموبیاید،وزیراویمبامۀوعالموارت.

ماو رپسختهورت«و »بیرونو رصّححو آنوکهو سومو -و

نتسانو هوارتوبخساندوووآنوماوتصحیحوقیاردو)وویموواقعو

تحریف(وکریهوارت.

صسمتوعیرار ۀوعباماتورنقسلوازواینوقراموارت:

}...{واگرورروعالموماوهیسلدوبسیهوارتوکهوصانعوحکیموررو *و



123

نقد و
بررسی

قن
ید
ب 
 ر
صر
یح
 ح
ز
حا
لن
سح
فا
ر

سم
دوع

ر 
وما

سی
وپ

ر

دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

دوماوازوآنوترکیبوکریهوارت،وآنوترکیبوازواینورهو
ّ
جوموکل

مویوبیرونونیوتووونبسیهوارت:و}...{ویاونطفهوایوبسیهوارتو

کهواندموهیسلدوافتایهوارتووورروهیسلدوماواندموذاتوخسیشو

ریوازوآنوبو هوشدهوارتو
ُ
کشیدهوارتوووعالمدورختوخ

ریوبزمگو
ُ
)آنوگاهوازوکشیدنوغذاووویمازیوموزگامواینوعالموخ

رییوـو
ُ
خ ازو حیسانو شدنو بزمگو رثالو ـوبرو ارتو شدهو همدو

}رپترضهواینوجاوعایانوردویابد{وتاوبدینوجایومریدهوارتوکهو

دوزیایتوازواندمونو
ّ
ارروزوارتو،و}→وـ{ووواینوجوموکل

خسیشوعذیرفتهوووررواووماوبیرونورپسختهورت.و

4.حرشنرفحلنحموضوعحمتن

عیشوازواینوگفتیموکهواشرافورصّححوبرورتنوتصحیحوشدهو

ماویکدوازوماهوچگسنگدوآمایشورتنو)یپندوانتخابوضبطوهاووو

نشانهوگذامیوعبامات(ووویوموازوماهوتپلیقاتواووبرورتنوردوتسانو

طورصّححوبرو
ّ
یمیافت.وتپلیقاتوبویامورختصرواینورتنوتول

رسضسعاتوکتابوماونمایشونمدویهد،وازواینومویوبهوبرمردو

ناگفتهو پریاخت.و خساهیمو اوو نشانهوگذامیوهایو وو ضبطوهاو

دو
ّ
ورصّححورضمسنوکل

ً
نماندوکهویموبرخدوازواینورسامیواحتماال

موندو اوو نشانهوگذامیوهایو اراو یمیافتهوارت،و ماو عباماتو

رنطقدوار دالالتوماورختلوراختهوارتو)نیزونک.و2.و2.و1؛و2.و

طونبسینورصّححو
ّ
2.و3؛و3.و9؛و3.و14؛و5.و1وکهوهمگدونشانهوهایورول

فند(.
ّ
برورسضسعورتنوووار دالالتورؤل

4.ح1.حنشدرهحگذررس

4.ح1.ح1.

اندمیافتنو بهرو ازو ظاهرو حساسو بهو ماو رریمو نفس[و ]ررو وو

رحوسراتوحاجتوارت،وووررواووماوبهوحساسو)باطنوازوبهر(و

وآوازو
ْ
اندمیافتنورپقسالتوحاجتوارت.ووورحوسسوازوقسل

ارتوووناموهارتوبهوحروفوگفتهووزوکتابتوخطو)و(وحروفو

ورپندوارت.ووویافتنو
ْ
ارتونبش ه؛ووورپقسلوازوقسلوووکتابت

رروآنواعیانوماوکهوناموهایو»گفته«ووو»نبش ه«وبروآنواوفتایهوارتو

)و(وررونفسوماوچیزهایدوکهوآنوبهوحساسوباطنویافتۀواورت،و

ازوماهوحساسوظاهرویافتهوشسی.و)ص25(

وار داللدوالزمونیوتوتاوموشنوشسیوکهو»وویافتنوررو
ً
ظاهرا

آنواعیانوماوکهوناموهایو"گفته"ووو"نبش ه"وبروآنواوفتایهوارت«و

فوآنوبسیهو
ّ
رپلسمونیوتوکهوچهورپندویامی.ویموواقعوررایورؤل

«ویکدو»رپندوارت«وووییگریو
ْ
کهو»رپقسلوازوقسلوووکتابت

نایمرتو نشانهوگذامیو وو که...«و ماو اعیانو آنو ررو »یافتنو

رصّححورپندوعباماتوماورغشسشوکریهوارت.ورجاوندیوهاو

ماوبایدوبدینوصسمتواصالحوکری:

وآوازوارتوووناموهارتوبهوحروفوگفتهو
ْ
وورحوسسوازوقسل *و

وزوکتابتوخطو)و(وحروفوارتونبش ه؛ووورپقسلوازوقسلووو

ورپندوارتو}نقطهوماوحذفوکرییم{ووویافتنورروآنو
ْ
کتابت

اعیانوماوکهوناموهایو»گفته«ووو»نبش ه«وبروآنواوفتایهوارتو.و

}نقطهوافزوییم{و)و(وررونفسوماوچیزهایدوکهوآنوبهوحساسو

باطنویافتۀواورت،وازوماهوحساسوظاهرویافتهوشسی.

4.ح1.ح2.

ووچسوجومورصنسعوارتوازوچیزیوبهوقهروقاهری،وهمچنانو

کهوقاهروقدیموثابتوارتوعیشوازوقهروآنچهوقهروبرواووافتایهو

ارت،ونیزوواجبوارتوکهوقدیموباشدوووثابتوباشدوعیشوازو

قهروووآنوهیسلدوباشد؛وپسوهیسلدوقدیموارت.و)ص76(

نهایِو»نیزوواجبوارتوکهوقدیموباشدوووثابتوباشدوعیشوازو

قهر«وکهوهمانو»هیسلدوباشد«وچیوت؟وباوتغییرورجاوندیو

رپندوعباماتوموشنوردوشسی:

ووچسوجومورصنسعوارتوازوچیزیوبهوقهروقاهری،وهمچنانو *و
کهوقاهروقدیموثابتوارتوعیشوازوقهرو،و}ویرگسلوماوبهواینوجاو

اینجاو ازو ماو }ویرگسلو افتایهوارتو اوو برو قهرو آنچهو آومییم{و

حذفوکرییم{ونیزوواجبوارتوکهوقدیموباشدوووثابتوباشدو

عیشوازوقهروووآنوهیسلدوباشد؛وپسوهیسلدوقدیموارت.و

قاهروقدیموعیشوازوقهروثابتوبسیهوارت،وپسو»آنچهوقهروبرو

اووافتایهوارت«،وکهوهمانوهیسلدوباشد،ونیزوبایدو»قدیموباشدو

فو)یمو
ّ
ووثابتوباشد«.وجابجایدویکوویرگسلوار داللورؤل

کریه(و نقلو مازیو زکریایو بنو رحّمدو ازو فو
ّ
رؤل کهو ماو ار داللدو واقعو

وازوریانوبریهوارت.
ً
کارال

4.ح1.ح3.

وناصروخوروو
ّ
برایوموشنوشدنورخنورحّمدوبنوزکریاووومی

بروآن،وبایدوبیشوازویکوصفحهوازورتنوماونقلوکنیم.وازواینو

مویوتنهاوبخشورسمیوبحثوماونقلوردوکنیموووخسانندگانو

رتنو 80-81و بهوصفحاتو ار دالالتو ازو العو
ّ
اط برایو ماو

امجاعوردویهیم:

ووهمینواعراضوکهواندمواّرهاتوارتواندمورسالیدوموندهو

)نیز(و اّرهاتو »اندمو ارت:و گفتهو کهو قیاسو اینو باو ارت،و

رو مّرونیوت«؛وازوبهروآنکهواگروآتشوررواینوگرمووورسزندهو
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ماوهمدوگسیدوکهوبهوهیزمواندمآویزندهوارت،واووتیرهوتروارتو

ازوهسا؛}...{و)ص81(

بخشدوکهویمونوگیسرهوقراموگرفتهونهورخنورحّمدوبنوزکریا،و

کهوبخشدوازوعارخوناصروخورووبهورحّمدوبنوزکریاوارتووو

بایدوازوگیسرهوبیرونوآومیهوشسیو)...وباواینوقیاسوکهوگفتهوارتواندمو

اّرهاتو)نیز(ورو مّرونیوت؛...(.ورخنوناصروخورووآنوارتوکهو

بهو ارتو )چهاموعنصر(وعامضو اّرهاتو برو کهو اعراضدو همانو

رسالیدو)حیسانووونباتوووجمای(ونیزوررایتوردوکند؛واراوباووصفدو

کهورحّمدوزکریاوازواینواعراضوردوکند،وار مرامواینواعراضو

وترییدوارتو)نمسنهواشوآنوکهوبرواراسوتپامیفو
ّ
یمواّرهاتوهمورحل

رحّمدوزکریاوآتشوبایدوازوهساوموشنوتروباشد،واراویموواقعوتیرهوتروارت(.و

4.ح2.حررتخدبحضبطحهد

4.ح2.ح1.

ارتو قدیمو »وو زکریا{:و بنو رحّمدو }یپند:و ارتو گفتهو ]وو

}یپند:وهیسلد{؛وازوبهروآنکهومواونیوتوکهوچیزیوقایموبهو

ذاتو}C:وبدانو)بهوذات(؛وS:و+وچنین.{وچیزوکهوجوموارتو

باشدو}S:و-وباشد.{ووو}SCB:ونه.ورتنو)و(وتصحیحوقیاردو

ماو اینورخنو ررو ازوچیزیورسجسیوشسی،وکهوعقلو ارت.{و

نپذیری.«}...{و)ص73(

یمو فو
ّ
رؤل نبسیهوارت.و اراسو یر نسیسو یمو بخشو اینو

زکریاو رحّمدو رخنو بهو بامو یوو یرتوکمو رپوینو صفحاتو

بازگش هوارتووویموهرویووباموبهواینواعتقایواووکهوخداوندو

چیزهاوماو»نهوازوچیزی«ونیافریدهوارتو)یپندوابداعونکریهوارت(و

اشامهوکریهو)ص75،وس5؛وص83،وس5(ووواینواعتقایوماونقدو

کریهوارت.وحالوچراوبایدویمواینوجا،ویمونقلواعتقایورحّمدو

و
ْ
زکریا،و»نهوازوچیزی«وماوبهو»ووازوچیزی«وگریاندوتاورخن

خالفواعتقایورحّمدوزکریاوشسی؟وافزونوبرواین،ورگروجومو

و»ازوبهروآنکهومواونیوتوکهو
ً
»قایموبهوذات«وارت؟48ووواصال

چیزیوقایموبهوذاتوچیزوکهوجوموارتوباشد«ویپندوچه؟وباو

ماو نوخهوبدلدو اینوکهورصّححو بهوفرضو )وو نوخهوبدلوهاو بهو تسّجهو

وبدینوصسمتو
ً
حذفونکریهوباشد(واینوعباماتونارفهسموماوفپال

ردوتسانوعیرارت:

رحّمدوزکریایومازی،وطبقونقلوناصروخورو،واجواموماوتشکیلوشدهوازوهیسلدو 48.ح

نمدوعندامی.و ذات«و بهو »قائمو ماو اجوامو نیزو اوو کهو ارتو موشنو وو ردویاندو

وکاتبدو»بذان«وماونایمرتوخساندهووواینوتحریفوماوایجایوکریهوارت.
ً
احتماال

و]ووگفتهوارت:و»ووقدیموارت؛وازوبهروآنکهومواونیوتوکهو *و
کهو ـوچنینوچیزو هیسلد{و بهو قایمو }یپند:و بدانو قایمو چیزیو

جوموارتوـو}رپترضهواینجاوتماموردوشسی؛و»باشد«وماوازو

رتنوحذفوکرییم{ونهوازوچیزیورسجسیوشسی،وکهوعقلوررواینو

رخنوماونپذیری.«}...{

4.ح2.ح2.

پسوقسلواوو}یپند:ورحّمدوبنوزکریا{وکهوهمدوگسید:و»ررو

اجواموعالموماوترکیبوازواجزایوهیسلدوووجسهروخالرت«و

همدو اوو کهو یو
ّ
نارتجز جزوو آنکهو بهرو ازو ارت.و رتناقضو

اندمو نو
ّ
گسیدو»آنوهیسلدوارت«وچیزیونیوتورگرورتمک

رکاند؛وپسواگرواینوجزووکهواووخسیوباوخالویکوچیزوبسیو

آیدوکهویوو بیاریخته.{وارت،وواجبو }S:و نیاریختهو باوخالو

خالوباشندوباویکدیگروآریخته؛ووواگرواندمویکدیگروآریزندو

اجوامو کهو نباشندو خالو ایشانو پسو شسند،و چیزو یکو وو

ررو رخالطتو وو و رجاومت وو آریختنو آنکهو بهرو ازو باشند؛و

اجوامومارتوباویکدیگرواندموخال،وووچسنوخالوبهویعسیو

اوورکانوارتوووجوموباوجومواندموخالوآریزندهوارتووو

مواونیوتوکهوخالوجوموباشد،ومواونباشدوکهوخالوباوخالو

بیاریزی.و)ص84-83(

آنو اگرو نبسیهوارت.و اراسو یر نسیسو یمو نیزو بخشو اینو

هیسالِیوباوخالوآریختهو)=وجوم(وباوخالو»نیاریختهوارت«،و

چگسنهوواجبوردوآیدوکهو»یووخالوباشندوباویکدیگروآریخته«؟و

ارتورسایوجمالتورپوین؟و ار داللدو اینوجملهو آیاو وو

ف،وکهوباوتغییرویکوکلمهو)»نیاریخته«وکهوبایدوبهو
ّ
ار داللورؤل

شدهوارتو ناقصو S(و ضبطو اراسو برو شسی،و تصحیحو »بیاریخته«و

راتوآنوازوبینومفتهوارت(،وبهواینوصسمتوارتو
ّ
)یپندویکدوازورقد

که:واگروجوْموهیسالِیوباوخالوآریختهوباشدووورکانونیزوخالو

باشد،وبسینوجومویمورکانویپندوآریختنویکوخالو)کهویمو

جوموارت(وباوخالیدوییگرو)کهورکانوارت(؛وپسوهنگاردوکهو

خالیوجوموباوخالیورکانوبیاریزیواینویووباویکدیگرویکدو

اجوامو ررو رخالطتو وو رجاومتو وو »آریختنو وو ردوشسندو

جومو خساصو حائزو خالو صسمتو اینو یمو پسو مارت«،و

ردوشسیووواینوتناقضوارت.

4.ح2.ح3.

وورحّمدوزکریاوچسو]اندم[واثباتورکانوووزرانوازوحّجتوعقلو

عاجزوآردهوارت،واندموکتبوخسیشوجایدوگفتهوارتوکهو

جسیند؛و عاّرهو رریمو ازو رکانو وو زرانو اثباتو اندمو »گساهدو
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خریرندوآنوکهونفسوایشانوماوبدیهتوباشدوووبهولجاجوووبرایو

نجسیند.«}...{و رنازعتو وو باشدو نشدهو پرومیهو مانو
ّ
رتکل

)ص105-104(

بدیهتو ماو ایشانو آنوکهونفسو نگامندهویمنمدویابدو»خریرندو

مانوپرومیهونشدهوباشد«ویپندو
ّ
باشدوووبهولجاجوووبرایورتکل

چه.ویپندوکواندوکهورکانوووزرانوبرایوایشانوبدیهدوارتو

وازونظروقدراوجزوو
ً
خریرندند؟وپسوگساهدورریموعاّرهو)کهواصسال

خریرندانوبهوشمامونمدوآردهواند(وبهوچهوکاموردوآید؟وآیاونفسوکودو

وبهتروآنوارتوکهوبهوجایو
ً
مانوردوپرومیهواند؟وظاهرا

ّ
ماوبرایورتکل

عبامات،و اینو بسینو نارفهسمو وو نایمر دو چرایدو یمو بحثو

صسمتویمرتوآنوهاوماوبهویرتویهیم:

وورحّمدوزکریاوچسو]اندم[واثباتورکانوووزرانوازوحّجتو *و
عقلوعاجزوآردهوارت،واندموکتبوخسیشوجایدوگفتهوارتو

کهو»گساهدواندمواثباتوزرانووورکانوازورریموعاّرهوجسیندو

}نقطهوویرگسلوماوحذفوکرییم{وخریرندان،وکهونفسوایشانو

بهومایو بهولجاجووو باشدووو بدیهتو ماو }یپند:ورریموعاّره{و

مانوپرومیهونشدهوباشدووورنازعتونجسیند.«}...{
ّ
رتکل

رصّححو»خریرندان«وماو»خریرندوآن«ووو»بهومای«وماو»برای«و

خساندهوووعبامتوماوبدورپندوراختهوارت.

5.حاز حیحهدسحقحدسی

وعیشوازواینورسامییوماونشانویاییموکهورصّححویموآنوهاوبایدو

بهوتصحیحوقیاردویرتوردوزیو)نک.و2.و4.و1؛و3.و7(ووونیزورسامییو

ماونمسییموکهوتصحیحوهایوقیاردورصّححویموآنوهاونایمرتو

وبسیهوارتو)نک.و3.و11؛و3.و14؛و4.و2(.ویمواینوجاورسامیوییگریو

ماونشانوخساهیمویای.وتپداییوازوتصحیحوهایوقیاردورصّححو

رسامییوارتوکهوضرومتویاوفایدهوایوندامیووویموواقعونسعدو

وآنوهاونمدوتسانو
ّ
ونک.وص27،وپ1(،واراویمومی

ً
ار حوانوارتو)رثال

نمدوتسانو نیزو آنوهاو تأییدو یمو کهو همانوطسمو کری،و وار داللدو

نمدوپریازیم.49و رسامیو نسعو اینو بهو اینوجاو یمو گفت.و ورخندو

گاهدوهمورصّححوخساندنوصحیحونوخهوبرواراسومرموالخطویر نسیسوهایو 49.ح

ونک.وص109،وپ5وکهو»خطاید«و
ً
قدیموماوتصحیحوقیاردوخساندهوارتو)رثال

خساندنو»خطای«وماوتصحیحوقیاردوبهوشماموآومیه،ویموحالدوکهونگامشویکویاءو

یمو مرموالخطدو مایجو ویژگدوهایو ازو بلندو رصستوهایو ازو پسو یاءو یوو بهوجایو

یر نسیسوهایوقدیموارت(.ورصّححویموصفحۀو110وازوبخشورسمیوبرمردورهو

بامو»باشاننده«وماوبهو»باشاینده«وتحریفوکریهوارتوکهوعیشوترونایمر دوآنو

ماونشانویاییموووییگروبدانونمدوپریازیم.

بدوگمانوشمامیوازوتصحیحوهایوقیاردورصّححورقرونوبهو

صسابوارتوووعیشوازواینوبپضدوازوآنوهاوماونشانویاییمو

)نک.و3.و7؛ونیزوعانسیس43(وووجلستروهموبپضدوماونشانوخساهیمو

یمو آنوارتوکهورصّححو رهمو بویامو نکتۀو اینوحالو باو یای؛و

تصحیحوقیاردوبویاموگشایهویر انهوعملوکریهووویمواینوکامو

نهوبهوضرومت،وبلکهوبهوار حوانورتسجهوبسیهوارت.وهروگاهو

رصّححویمورسامیوزیاییوبهوتصحیحوقیاردوبپریازیوشمامیو

ازوتصحیحوهایواووقرینوصسابوخساهندوبسی،واراوتپدایوقابلو

مویکریو یمردوآیند.و آبو ازو نایمرتو نیزو آنوهاو ازو تسّجهدو

یمرتویموتصحیحوقیاردوآنوارتوکهورصّححوتنهاوووتنهاو

یمورسامییوکهوضرومتویامیوبهوتصحیحوقیاردوبپریازیو)وو

لوووآشنایدوعمیقوعیشینوباو
ّ
تشخیصوضرومتوخسیوارریونیازرندوتسغ

زبانووورسضسعورتنوارت(وووازواینوماهوارتوکهونوبتواصابتو

اووبهوخطایوآنوهاوخساهدوچربید.ویمو تصحیحوهایوقیارِدو

وو ناالزمو یاو غلطو قیاردو تصحیحوهایو تپدایو حاضرو حالو

ار حواندورصّححوبروتصحیحوهایوقیاردوصحیحواووبرتریو

نویمو
ّ
آشکامویامیووواین،وازوجمله،ون یجۀوگشایهویر دوووتفن

تصحیحوقیاردوارت.

5.ح1

عیشوترو)یمو1.و3(وبهواینورسمیواشامهوکرییموووالبتهواینورسمیویمو

اکنسن،و وو بسیهو قیاردو تصحیحو کتابو نخوتو ویرارتو

بهوپش سانۀونوخۀوS،وییگروقیاردونیوت؛وباواینوحالورصّححو

برایوتأکیدوبرواصابتوتصحیحوهایوقیاردوخسیوبهواینورسمیو

ار نایوکریهوووازواینومویوآنوماواینوجاوبرمردوردوکنیم.

)ووعنجموبدانومویوکهورریموکهوارروزوزندهوارتووواندمو

اوواجزایوطبایعورحصسموارتوبهورقدامیورپلسموووازواوو

ـوتپالدوـوررواوو ـونیکویاوبدوـوووبهوقیارتوخدایو فپلدوبیایدو

و،وواجبو ماوزندهوکندوازوبهرومرانیدنورکافاتوفپلواووبد

آیدوکهوجوموآنورریموزندهوکریۀوآنوموزوهمینوجوموباشدو

کهوارروزواینوفپلوازواووآید؛ووواگروآنوهمینوجوموباشد،و

بایدوکهوهمچنینوباشدوکهوارروزوارت.وووهمچنانوکهومواو

آنوجوموهمچنینوجومدو موزو آنو کهو نباشد.{و }S:و باشدو

باشدووونهوهمینوجوموباشد،ونیزومواوباشدو}CB:ونباشد.{و

کهوهمینوجوموباشدووونهوهمچنینوباشد.و)ص448(

رصّححویموویرارتونخوتوکتابو»نباشد«یوماوکهویموBووو
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یمو وو بسیهو کریهو قیاردو تصحیحو »باشد«و بهو شدهو Cوضبطو
ویرارتویوموهمانوماویمورتنونگاهویاش هوارت.50وهرویوو»مواو

باشد«وغلطوارتوووبایدوبهو»مواونباشد«وتصحیحوشسیو)اّولدو

ناصرو ار داللو زیراو C(،و وو Bو طبقوضبطو یوردو وو Sو طبقوضبطو

وبرعکسوکریهوارت.ورخنوناصروآنوارتوکهو
ً
خورووماوکارال

چسنوعملوازواینوجومورروزیهوارت،وجومدوکهویموقیارتو

ثسابوووعقابوردوبیندوبایدوبهوذاتوووخصسصیاتو»همینووو

ورخن،وناصروخورووبرولزومو
ّ
همچنین«وباشد.ویموجملۀورحل

»همین«وبسینووو»همچنین«وبسینوهمزران،وازوهرویوووجهو

همینو اراو باشدو همچنینو کهو نباشد«و »مواو ردوکند:و تأکیدو

نباشد،ووونیزو»مواونباشد«وکهوهمینوباشدواراوهمچنینونباشد.

5.ح2.

باموییگرونخو ینوجملۀوکتابوماوببینید:

رپاسورروخدایوماوکهوآفریدگاموجساهروعنهانوووعیدارت،و

ووبدانچهوباشایندۀو}کذا؛وصحیح:وباشانندۀ{ورکانوووزرانو

ارتوبرتروازوگهو}C:وکئد{وووکجارتوووبدانچهوبخشایندۀو

رارتو حساسو بخشندۀ{و صحیح:و بخشاینده؛و }اصل:و

موارتواگروگسییموکهوشنساوووبینارت،}...{و)ص1(

رصّححوبهویمر دویمیافتهوارتوکهو»که«و)پسوازو»برترواز«(وباو

»زران«وتناربوندامیوووآنوماو»گه«وخساندهوارت،واراو»گه«ونیزو

باو»کجا«وتناربوندامیووواینوکلمهوبایدوهموباو»زران«وووهموباو

یمو کهو ردویانیمو یاش هوباشد.و تناربو پررش(و )ایاتو »کجا«و

بویامیویر نسیسوهایوکهن،و»که«و)حرفومبط(،و»که«و)ایاتو

پررش،و»چهوکود؟«(ووو»ِکد«و)ایاتوپررش،و»چهوزراند؟«(وبهویکو

شکلوووبهوصسمتو»کد«ونسش هوشدهوارت.ون یجۀوطبیپدواینو

نکتهوآنوارتوکهواگروکاتبدوردوخسارتواینومرموالخطوکهنهو

ماوبهوموزوکندو)یپندوحرفومبطووو»چهوکود؟«وماو»که«وبنسیودووو»چهو

زراند«وماو»ِکد«(،وناچاموبسیوکهوخسیوتشخیصوبدهدوکدامو»کد«و

بهوچهورپندوارتووواینواحتمالووجسیویاشتوکهوگاهدوبهو

خطاوبیفتد.ون یجۀوهمینوخطاوماویموابیاتوزیرونیزوردوتسانویید:

هاتفــدوگفتــاوكــه:و»آرــانوبایــدت

بــایــدت.« ــانو ن ــرو اگ كــنو خاكروبدو

ام،و1384:وبیت1786؛وهمس،و1390:وبیت1777و)باواختالف:وهاتفش((
ّ
)عط

یموهمانوصفحهورصّححویووتصحیحوقیاردوغیروازواینونیزوکریهوبسیهوکهوآنو 50.ح

هرویووصحیحند.

یوویر نسیسورسزۀوقسنیه،وکهواراسوهرویووتصحیحومنطق  الطیرند،وحرفو 51.ح

1741و نوخۀو یپندو یر نسیسوق،و اراو ردونسیوند؛و »که«و بهوصسمتو ماو مبطو

کدکند(،و شفیپدو چاپو یمو )رراغد1و عابدی-عسمناردامیانو چاپو یمو قسنیهو

ضبطو حیرانمد«و ردویانمدو اگرو »کدو بهوصسمتو ماو یومو بیتو یومو رصراعو

و
ً
کریهوارت.وعابدیوووعسمناردامیانوبهواینواختالفواشامهونکریهواند،واحتماال

وحرفومبطوعنداش هواند.
ِ
توکهو»کد«وماوصسمتوقدیم

ّ
بهوآنوعل

وردوشسیو»آرانوبایدت«وماوپررشدوبهوقصدوتموخروووتسبیخویانوتووو
ً
ظاهرا 52.و

اینوطسموتسجیهوکریوکهوهاتف،وباوخشمویاوتموخر،وبهوشیخونسقاندوگفتهوارتو

»نانوبدونویشسامیوبرایتوبایو هوارت؟وبرووخاکروبدوکن!«و)ازویورتو

رورپارگزامم(.ونگامندهوبرهانوقاطپدو
ّ
گرارد،وآقایومضاوخبازها،وازوبابتواینوتذک

واینوتسجیهوندامی،واراوباوتسّجهوبهوفضایویار انو)کهوعیشوازواینوشیخو
ّ
یمومی

نسقاندویکوباموازوهاتفویمخسارتوکریهوکهو»بدوجگرونانیمویه،وخسنمورخسم«(،واینو

عارخوطپنهوآریزویاوخشمگینانهوماویوموازوانتظاموردویاندوووگمانوردوکندو»ِکدو

بایو هوارتوکهو]رانندویمخسار دوکهوکریی[وناندوآرانوبهویرتوبیاومی؟«و

عارخورحتملوتریوارت.

ازوبیتوعیشینو)حیرتوووررگش گدوتاوکدوبرم؟/وعدوچسوگموکریند،ورنوچسنوعدو 53.و

برم؟(وعیدارتوکهوشاعرویموطلبوحیرتونیوت.

ردویانمــد كاشــكدو ردوندانــمو

حیرانمد ــدو ــم ــدویان ر ــرو اگـ ــهو ك
)همس،و1384:وبیت3945؛وهمس،و1390:وبیت3923(51

یموهرویووبیتوتناقضدوبهوچشموردوخسمی:

هاتفوبهوشیخونسقاندوگفتهوکهو»آرانوبایدت«وووپسوازو -و

آن،وعکسو»آران«وماوبهواووارروکریهوارت:وخاکروبدوکنو
اگرونانوبایدت!52

شاعرونمدویاندوووآمزووردوکندوکهوبداند،وزیراواگروبداندو -و
حیرانوارت!53

یموهرویویواینوابیاتوبایدو»که«وماوبهو»ِکد«وتصحیح/وتصحیحو

قیاردوکریوتاورپندوابیاتوموشنوشسیوووتناقضوازوریانوبروی:

ــدت؟ ــانوبای ــدوآر ــا:و»ِک ــدوگفت هاتف ـو

بایدت« ــانو ن ــرو اگ کــنو خــاکــروبــدو

ردویانمــد کاشــکدو ردوندانــم،و ـو

حیرانمد؟ ــمــدو ــدویان ر اگــرو ِکــدو

-235 1383:و )عنصرالمپالد،و قابوس نامهو ازو عبامتو اینو یمو

236(ونیزوایرایورشابهدوییدهوردوشسی:

چهو الپظیم!و هللاو ربحانو ایو گفت:و شمسوالمپالدو اریرو

رخنو چنینو رندو چسنو باو ماو رح شمدو ُچنانو کندو واجبو

گفتنوکهورمکنوشسیو}ن:ونباشد؛وب:ونشسی؛وپ:وباشد{ورراو

چنینوکامیوکرینوکهوتاوقیارتوبدنارِدورنواندمانوباشد؟

آنوگسنهوکهوازونوخهوبدلوهایورنقسلوبرردوآید،ویوویر نسیسو
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نوخۀو )چهامرینو بو وو خو750ق(و رسمَّ رصّحح،و نوخۀو )رسرینو نح

خو861ق(وفپلوجملهوماورنفدوکریهواندوتاوتناقضدوماو رصّحح،ورسمَّ

کهویموعبامتوبهوچشموردوخسمیوازوریانوببرند:واگر»تاوقیارتو

بدنارِدورنواندمانوباشد«،وپسوچگسنهو»رمکنوشسیورراوچنینو

ورصّححوقابوسنامه،وغالرحوینو
ً
کامیوکرین«؟والبتهواحتماال

یسرفد،وعبامتوماوطسموییگروخساندهوارت:وکهو]آیا[ورمکنو

ـوکهوتاوقیارتوبدنارِدورنواندمانوباشدووـو شسیورراوچنینوکامیو

کرین؟وباواینوحالوعبامتویمواینوصسمتوعیچشدویامیووو

موشنونیوتوکهوچراوبایدواینویووجملهوماوبهویکدیگرووصلو

کری.وبهونظروردومردوصسمتواصیلوعبامتواینوگسنهوبسیهوارت:

چهوواجبوکندوُچنانورح شمدوماوباوچسنورندوچنینورخنو *و
گفتن؟وِکدورمکنوشسیورراوچنینوکامیوکرینوکهوتاوقیارتو

بدنارِدورنواندمانوباشد؟

عبامتو یمو کهو ردومردو نظرو بهو گفتیمو بدانوچهو تسّجهو باو

ماو آنو بایدو وو یایهوارتو تحریفدومخو نیزوچنینو زادالمسافر 

اصالحو نیزو ماو عبامتو اینو اغالطو )باقدو عیرارتو بدینوصسمتو

ردوکنیم؛ونک.و3.و2(:

رپاسورروخدایوماوکهوآفریدگاموجساهروعنهانوووعیدارت،و *و
وو ِکدو ازو برترو ارتو زرانو وو رکانو باشانندۀو بدانچهو وو

اگرو موارتو رارتو حساسو بخشندۀو بدانچهو وو کجارتو

گسییموکهوشنساوووبینارت،}...{

5.ح3.ح

نخو ینوبندوزادالمسافرواینوگسنهوایارهوردویابد:

}...{ورحّمدوقرشدوکزوخلقورصطفارتووورروشرفووونبالتو

ماوغایتووورنتهارت،وووبروعلدوبنوابدوطالبوکهوبهوشرفووو

واووریّداألوصیارت}...{و)ص1(
ْ
صیانت

ورصّححو»صیانت«وماوبهورپندو»پرهیزگامی«وگرفتهو
ً
احتماال

باو »پرهیزگامی«و وو تناربو»شرف«و کهو نیندیشیدهو بدانو وو

وهمۀوخسیوهایونیک،وبهولحاظونیکوبسین،وباو
ً
یکدیگروچیوتو)طبپا

یکدیگرورتناربند،واراو»شرفوووپرهیزگامی«وچیزیوازونسعو»جسیووو

پرهیزگامی«و وو »شرفو بهووارطۀو بایدو چراو وو نیوت(و عدل«و

کودو»ریّداألوصیا«وباشد.وبگذمیموازوآنوکهو»او«وپسوازو

»صیانت«وزائدوارتو)همانوطسموکهویمو2.و2.و4وزائدوبسی(.وعیاربرو

ارالم،وبهونسش ۀورؤلف،و»ریّداألنبیارت«وووازواینومورتو

تغییرو باو یانوت؛وپسو »ریّداألوصیا«و بایدو ماو اوو کهووصّدو

اصیلو صسمتو ردوتسانو کلماتو نقطهوگذامیو یمو کسچکدو

جملهوما،وازوماهوتصحیحوقیارد،ویمیافت:

...وبروعلدوبنوابدوطالبوکهوبهوشرفووصایِتواوو}=وعیاربرو *و

ارالم{وریّداألوصیارت.و

باوتسّجهوبهواینورسمیووورسمیوعیشین،وموشنوردوشسیوکهویموبندو

نخوتوکتابوچهاموواژهوبهووصسمتوهایدوتحریفوشدهوضبطو

شدهووونیزویکوتغییرورهمویمونوخهوهاوازونوخهوبدلوهاوحذفو

شدهوارتو)نک.و2.و1.و1.و1(.

5.ح4.

رتنو چیزی.و }CBA:و »چیز«و کودو چسو کهو چنانو }...{و

)چیز(وتصحیحوقیاردوارت.{ونبش هوباشدوآنورانندوباشدو

بهو»خبر«ووو»خیر«وووجزوآن}...{و)ص8(

و
ّ

اال وو ار حوانوخلطوشدهوارت،و وو قیاسو ریانو اینوجاو یمو

موشنونیوتوکهوچراوعبامتدوماوکهوازوهیچونظروایراییوندامیو

ووهمۀونوخهوهاوبرورروآنوتسافقویامند،وبایدوتغییرویای:

رانندو آنو باشدو نبش هو »چیز«یو کودو چسو کهو چنانو }...{و *و
باشدوبهو»خبر«ووو»خیر«وووجزوآن}...{

5.ح5.

}A:و عیبو وو کندیو بدو وو گشایهو ماو رروحرفوهاو تاو }...{و

عیبد{وعدیدوآمیو}CBA:وآومی.ورتنو)آمی(وتصحیحوقیاردو

ارت{.و)ص10(

»قسلوهشدهم«وازوبخشوهایدوارتوکهوجزورهونوخۀوCBAو

یموSوهموهوتووویموآنوجاونیزو»آوَمی«و)بازآومی(وآردهوارتو

ناصرو آردهوارت(.و »بازآمی«و باالترو رطرو یوو )نک.وص237،وس9؛و

خورو،ویموآثامورنثسموخسی،وپرهیزوآشکامیوازوکامبریوزرانو

رضامعوفپلو»آومین«وبدونوحذفو»و«ویامیووواحتمالویامیو

کهواینواصراموبرایورهسلتوتشخیصویووزرانورضامعووو

راضدواینوفپلوبسیهوباشدو)»آمی«ووو»آوْمی«وماوبهورایگدوردوتسانو

تشخیصویای،واراو»آوَمی«ووو»آوْمی«وماونه(.54واراویمودیوان،وچنینو

وبهوضرومتووزنو
ً
اصرامیوییدهونمدوشسیووواینونکتهواحتماال

»آومنده«وماوبهوصسمتدوجزوصفتوفاعلدونمدوشسیوخساند،واراوگسیاوازوآنو 54.ح

ونک.وناصروخورو،و
ً
بریهوارت،ورثال بهوکامو هموپرهیزیویامیو)اگرچهوگاهدوهمو

2536شا:و1(.
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عنداش هوردوشسی.و و
ً
عمسرا کهو شکلدو بهو نهو اراو ارت،و رربسطو

خوروو ناصرو کهو نشدهوارتو باعثو وزنو ضرومتو یپندو

چیزیوماوتغییرویهد،وبلکهوازورسیدورسجبوشدهوکهونتساندو

حواریتوخسیوماویموشپروبروزویهدو)زیراووزنوبهواوواجازهو

وضرومتدوندیدهوارتوکهو
ً
ندایهوارت(وووازورسیوییگرواحتماال

اینوحواریتوماویموشپروبروزویهدو)زیراووزنوبهوخسانندهواجازۀو

خلطو»آوَمی«ووو»آوْمی«وماونمدویهد(.وتسّجهورصّححوبهواینونکتهو

اینوجاو کهو نکاتدو ازو یکو هیچو بهو )اگرچهو ارتو امزشمندو بویامو

بگیری:و نظرو یمو بایدو ماو اراوشرایطدو نکریهوارت(،و اشامهو گفتیمو

رخیتواینوکهوبایدوشساهدوووعللوترجیحوخسیوماویموتپلیقاتو

شرحویهد،ووو ومواینوکهونبایدواینواحتمالوماوکهوناصروخوروو

یمورسامییوازواینوقاعدۀواحتمالدوخسیوغافلوبسیهوباشدوناییدهو

بگیریوووکامبریهایواووماویکدرتوکند.

وهمانو
ً
نکتۀوفرعدویمبامۀواینوعبامتوآنوارتوکهواحتماال

»عیبد«وکهویمواراسوآردهواصیلوارتوووموشنونیوتوچراو

رصّححوآنوماویموحاشیهونهایهوارت.

5.ح6.

}...{و»یلیلوبروآنکهواندموجسهروآتشواجزایوهیسلدوکمترو

ارتوووخالوبیش روارتوآنوارتوکهوچسورروهساوماوبهورنگو

ووآهنوبزنیمو}CBA:و+وتا؛وS:وبرزنندوتاو)بزنیم(.ورتنو)بزنیم(و

عدیدو اوو ازو آتشو وو شسیو گشایهو ارت.{و قیاردو تصحیحو

آید«،}...{و)ص85(

هروچهامویر نسیسواراسورصّححو»تا«وماویاش هواندووواو،وازو

آنوجاوکهوآنوماوزائدوردوعنداش ه،وحذفشوکریهوارت.ونگامندهو

شاهدیوازوکامبریو»تا«وبرورروجسابوشرطوندیدهوارت،واراوباو

تسّجهوبهوییگروکامبریهایواینوحرفوردوتساندوحدسوبزندوکهو

یکدوازوکامبریهایوکمیابوآنوبایدورسامییورشابهواینوباشد،و

البتهو ن یجه.و بیانو برایو برورروجسابوشرطو یپندوکامبریشو

احتمالوقسیوتروآنوارتوکهو»و«و)عیشوازو»آتش«(وبرورروجسابو

)یپندو»چسورروهسا...وگشایهوشسی«وشرطوباشدووو آردهوباشدو شرطو

الباقدوجملهوجسابوشرط(وکهوشساهدوآنونایابونیوت.55وبهوهرو

مویوتسافقوهروچهامویر نسیسونشانوردویهدوکهویمواینوجاو

یکدوازوانساعوپرتکراموتصحیحوقیاردویموزادالمسافر حذفویاوافزوینو»و«و 55.ح

اراو ارروزوصحیحوارت،و فامردو باورپیامو اینوحذفووواضافهوهاو ارتووو

کثرتوتپدایشانویمواینواثروبهواحتمالوقسیونشانۀوآنوارتوکهوکامبریوحرف

عطفویموزبانوناصروخوروو)وونیزوهموعصرانواو(وماوباورپیاموفامردوارروزو ح

نمدوتسانورنجیدوووبایدویموآنوبازبیندواراردوکری.و

یامیم.و رروکامو ناشناردو وو کمیابو یر سمیو راختامو باو

اغلبورصّححانویمواینوگسنهورسامیوعملکریویکواندویامند:و

نگاهو رتنو یمو ماو آنو شسندو مویاموو یو
ّ
شاذ واژۀو باو اگرو ربف.و

ردویامندو)آنوگسنهوکهورصّححوزادالمسافر »بُسته«ووو»ینفد«وماوبهوتصّسمو

باو ب.واگرو اینوکهوواژهوهایونایمیوهو ندویمورتنونگاهویاش هوبسی(؛و

راختامونحسیونایمیومویامووشسندوآنوماوقلبوووتحریفو

رتنو تصحیحو ارفندیامو چشمو ارروزو واقعو یمو ردوکنند.و

یر سمنداندورصّححانوووبدوتسّجهدوکارلوایشانوبهویر سمو

اینوگسنهو باو برخسمیو بامیوشیسۀویمرتویمو تامیخدوارت.و

العدوازو
ّ
کامبریهایونایموحفظوآنوهاویمورتنووواظهاموبدواط

وجهوصّحتوآنوهاویموتپلیقاتوارت،ونهوتصحیحوذوقدووو

رحسوآثاموراختامهایویر سمیونایمیوازواینویرت.

سخنحپدیدری

آنوچهوازوبرمردویکوچهامموآغازینورتنوزادالمسافر بهویرتو

آردونشاندوازوآشنایدورصّححوباوزبانواینورتنووواشرافواوو

فوندامی.واینونکتهوالبتهورمکنو
ّ
برورحتساوووار دالالتورؤل

ماو تصحیحوشدهو رتنو وو نشسیو دو
ّ
کل اشکالو رسجبو ارتو

قساعدو بهو رصّححو کهو صسمتدو یمو نکند،و نارپتبرو یکورهو

تصحیحورتنوعایبندوباشد،ویمورتنوتصّرفونکندووونوخهوبدلوهاو

ماوبهوتماردوبهویرتویهد؛ورتأّرفانهویموتصحیحوزادالمسافر 

اینوشرایطونیزورراعاتونشدهوارت.ورتنوفپلدوزادالمسافر 

شباهتدوبهورتنونهایدواینواثروندامیوووباوتسجهوبهوامزشوزباندو

بهویرتو ییگر،و بامو کهو ارتو ضرومیو اثرو اینو فلوفدو وو

وو انتقاییو تصحیحو قساعدو بهو عایبندو رصّححاندو رصّحح/و

رتسنو وو خوروو ناصرو زباندو وو فکریو جنبهوهایو بهو طو
ّ
رول

هموعصرواو،وبهوتصحیحوبررد.ویکدوازونخو ینوویژگدوهایو

آنوتصحیحونهایدو)تاوعیشوازوکشفویر نسیودوکهنوتروووصحیحوتر(و

کمترینو بدونو نوخهوبدلوها،و تماردو برو آنو احتسایو بایدو

اریدوارتورصّحح/و گزینشووویر کامی،وباشد.وهمچنینو

تپلیقاتدو وو رهو
ّ
رقد نگامشو باو بتسانندو بپدیو رصّححانو

یمخسم،وجنبهوهایورختلفوفکریوووزباندواینواثروماوواکاویو

کنندوووموابطوآنوماوباوییگروآثاموناصروخوروونمایانورازند.
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مندبع

و ازمقدوهروی،وابسبکروبنوارماعیلو)1398(.ودیوان.وتحقیقوووـ

تهران:و خلسصد.و رحمدتقدو مار دوعسم،و روپسیو تصحیحو

کتابخانه،ورسزهوووررکزوارنایورجلسوشسمایوارالرد.

و انسمی،وحونو)زیرونظر(و)1381(.وفرهنگ بزرگ سخن.وتهران:وـ

رخن.

و تبریزیوخیاباند،ورحّمدعلدو)1308(.وفرهنگ نوبهار.وتبریز:وـ

رطبپۀوشرق.

و حافظوشیرازی،وشمسوالدینورحمدو)1385(.ودیوان.وتدوینوووـ

تصحیحومشیدوعیسضد.وتهران:واریرکبیر.

و خطیبومهبر،وخلیلو)1367(.ودستور زبان فارسی، کتاب حروف ـ

اضافه و ربط.وبدوجا:ورپدی.

و یاعدواالرالم،وریّدورحّمدعلدو)1362(.وفرهنگ نظام.وتهران:وـ

کتابخانۀویانشو)افوتوازومویوچاپو1305وهند(.

و یهخدا،وعلدواکبرو)1373(.ولغت نامه.وتهران:ویانشگاهوتهران.ـ

و مار دوعسم،وروپسیو)1394(.و»چاموبهرام؛وبرمردویکوخطایوـ

تامیخدویموشاهناره«.ونقد کتاب میراث،ورالویوم،وش6ووو7و

)تابو انوووعاییز(:و208-201.

و توهایوفرارسشوشدهوـ
ّ
ازورن ــــــــــــــو)1395(.و»یکدو

یمونخو ینوردهوهایوشپروفامرد«.وگزارش میراث،و76-77و

)عاییزوووزرو ان(:و31-23.

و ره،وتپلیقات(ـ
ّ
ــــــــــــــ)1398(و←وازمقد،و1398و)رقد

و سعدی.وـ غزلهای  )1385(.و رصلحوالدینو شیرازی،و رپدیو

تصحیحوووتسضیحوغالرحوینویسرفد.وتهران:ورخن.

و تصحیحوـ »ضسابطو )1384-1385(.و علدواشرفو صایقد،و

رتنوهایوکهن«.ونامۀ بهارستان،ویفترو11-12:و210-207.

و عماییوحائری،وریّدورحّمدو)1400(.وقرآن فارسی کهن.وتهران:وـ

ریراثورکتسب.

و بهوکسششورحّمدوـ دیوان.و احمدو)1363(.و بنو عنصری،وحونو

یبیرریاقد.وتهران:ورنائد.

و فریورد،وابسالقارمو)1386(.وشاهنامه.وبهوکسششوجاللوخالقدوـ

رطلق.وتهران:وررکزویائرةالمپامفوبزمگوارالرد.

و ریروـ بهوتصحیحو نقض.و )1358(.و عبدالجلیلو مازی،و قزویندو

ث.وتهران:وانجمنوآثامورلد.
ّ
جاللوالدینورحد

و دانشنامۀ ـ طبیعیات  بر  مه 
ّ
مقد )1395(.و رحّمدو ریّدو رشکسة،و

عالئی.وتصنیفوابسعلدورینا.وتهران-وهمدان:وانجمنوآثامووو

رفاخروفرهنگد-ویانشگاهوبسعلدورینا.

و ره(ـ
ّ
رپین،ورحّمدو)1362(.و←وناصروخورو،و1362و)رقد

و رسلسی،وجاللوالدینورحمدو)1363(.ومثنوی معنوی.وبهوتصحیحوـ

تهران:و عسمجسایی.و نصرهللاو بهواهتمامو نیکلوسن.و الینو مینسلدو

اریرکبیر.

و ووـ "گشایشو رتنو اصالتو »برمردو )1399(.و شکسفهو ریبدی،و

مهایش"«.وآینۀ میراث،وش67و)عاییزوووزرو ان(:و284-265.

و بهوـ دین.و وجه  )2536شا/1397ق(.و قباییاندو خوروو ناصرو

تصحیحوووتحشیهووورقدرۀوغالررضاواعساند.وتهران:وانجمنو

شاهنشاهدوفلوفۀوایران.

و ــــــــــــــو)1362(.وجامع الحکمتین.وبتصحیحوهنریوـ

کربین،ورحّمدورپین.وتهران:وکتابخانۀوطهسمی.

و دیوان.وبهوتصحیحورجتبدورینسیوووـ ــــــــــــــ)1368(.و

ق.وتهران:ویانشگاهوتهران.
ّ
رهدیورحق

و ووـ لغاتو شرحو زادالمسافر.و ــــــــــــــ)1400(.و

اصطالحاتوریّدوارماعیلوعماییوحائری.وتصحیحوووتحقیقو

ریّدورحّمدوعماییوحائری.

و ناصری.وـ انجمن آرای  فرهنگ  هدایت،ومضاوقلدوخانو)بدوتا(.و

رنگدو چاپو مویو ازو )افوتو ارالریهو کتابفروشدو تهران:و

1288قوتهران(.

و نرموافزامویمج3ـ

و وبگاهوگنجسمـ

و وبگاهوواژهویابـ

ازوین1:حیر نسیسوAو)کتابخانۀوررکزیویانشگاهوتهران(وازوزادالمسافر،وف11م

ازوین3:حهمان:وف12چازوین2:حهمان:وف10چ




