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حقایع در اخال  دینی و  رفانی

 لی صفری آ  قلعه

چنانکـهازگزارشهاوفهارسبرمیآید،شـماریقابلتوجه

ازدسـتنویسهایدورۀاسـالمیازدسـتبردهایروزگاران

برکنـارماندهوامروزهدرمجموعههایدنیاپراکندهاسـت.با

توجـهبـهمحدودیـتامکاناتـیکـهبـرایپژوهشبـراین

حجـمانبوهمنابعداریم،بسـیارمهماسـتکـهازاینمیانه

آنچـهراکـهارزشواهمیتبیشـتریداردزودتـردرجریان

پژوهشهـاقـراردهیم.ازهمینرویاسـتکهشناسـاندن

دقیقدستنویسهااهمیتبسزاییمییابد.

بخشیازاینشناسایی،ازراهفهرستنویسیمجموعهها

و
ّ
محققمیشـود؛امامیدانیمکهفهرستنویسـیدارایحد

مرزیاسـتونمیتوانازفهرستنویسـانانتظارداشتکه

همـۀویژگیهاووجـوهاهمیتآثار/نسـخههارابهدقتدر

فهرسـتهامنعکسکنند.بهویژهکـهگاهیمحدودیتهای

زمانیومالیباعثمیشـودتافهرستنویسـییکمجموعۀ

نسخهشناسوپژوهشگرمتونفارسی
alisafari_m@yahoo.com

خطیبهتعجیلودرحجمنوشـتاریاندکصورتبپذیرد.

گاهینیزدورازدسـترسبودننسـخههاموجبمیشـودتا

فهرستنویسـاندرسـفرهایخارجی،ناگزیرباشتابزدگیبه

یادداشـتبرداریازآگاهیهایاصلینسخههابسندهکنند.

بنابرایـنهنگامیکهنسـخهایازاینآثاردردسـترسقرار

گرفـت،تکنـگاریدربارۀآنهـامیتواندراهکاریباشـدتا

آگاهیهـاوویژگیهـایاصلیاینآثـاردرکالبدمقالههایی

دردسـترسپژوهشـگراننهـادهشـود،تـازمانـیکـهبتوان

پژوهشهایدقیقتریرویآنهابهانجامرساند.

درمیاناینگونهآثار،نوشـتههاییفارسـیهسـتکهدر

چین(نگاشـتهشـدهیانسخههایشـاندر
ً
شـرقدور)عمدتا

ادوارپیشـینبدانسـرزمینرفتـهواثریازآنهـابهویژهدر

ایرانبرجاینماندهاسـت.گاهینیزنسـخههاییازآنآثار

درایـنحـدودبرجـایمانـدهامـادرآنهاتصرفاتیشـده

اسـتکهبهاصالتآثارآسـیبرسـاندهاست.ایندرحالی

اسـتکهنسـخههایبرجـایماندهدرآنسـرزمینهاکمتر

مـوردتصرفـاتعمدیقرارگرفته،چراکهزبانفارسـی،زبان

رایـجوروزمـرۀآنمناطـقنبـودهوسـاکنانآنمناطقخودرا

مجـازبهتصرفاتزبانیندانسـتهاند.نیزچـوندرآنمناطق

فرقههـایاسـالمیمتعددوجودنداشـتهواختالفـاتمیان

مذاهـباسـالمیدرآنجـاکمتـرمطـرحبـوده،اینآثـاراز

دیدگاههـایعقیدتـینیزدچـارتغییرچندانینشـدهاند.در

اینجـابـهیکیازهمینآثـارمیپردازیمکهتمامنسـخههای

شـناختهشـدۀآندرچیناستنسـاخشـدهوآنچـهاکنوندر

مجموعههایبیرونازچیننگهداریمیشـودازآنسرزمین

بدانهامنتقلشدهاند.
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آگاهی های کلی دربارۀ نسخه و متن اثر

اثـرمـوردگفتوگویماحقایقنامدارد.مبنایمادربررسـی

اینمتن،نسـخهایاستکهبهنشانی2066پیوستفارسی

درکتابخانۀملیپاریسنگهداریمیشـود.1نسـخهبااینکه

کاملاسـتامـاتاریخکتابتنـدارد.ازظواهـربرمیآیدکه

ازسـدۀیازدهم
ً
نبایدقدمتچندانیداشـتهباشـدواحتماال

هجریکهنترنیسـت.متأسـفانهمؤلفدرهیچجایاثراز

خـودنـامنبـردهوفقـطدردیباجـهبهنـاماثرتصریـحکرده

است.آغازمتنچنیناست:

ـهرّبالعالمیـن،فاطـرالّسـمواتواالرضین،
ّ
الحمـدلل

منشـیالخالیـقاجمعینومصّورهمفـیاالرحام...اما

بعـد:بدانیـداربـابااللبـابواحبـابواصحـاب- 

قوی-کهعلمآموختنفریضهسـت
ّ
کسـاهمهللالبـاسالت

بـرهمۀمؤمنیـنومؤمناتبقـدرآنچهحاجتمندباشـند

بدان...خواسـتمتاآنچفـرازآیدمنبیچارهراازانجمع

کنمسـخنیچندبرسـبیلشـفقتبـرایکسـانیکهبه

مدرَسـهاومجلسهـاکمتـرمیروندوتوفیـقمینیابند؛

خاصـهازبهربرادرانیکهبامنشـفقتهامیکنندومرا

دسـتآننیسـتکهحقوقایشـانرامکافـاتکنم؛این

تحفهوهدیهراازبرایایشـانجمعکردموآنراحقایق

نامکردم...

انجاموانجامۀنسخهنیزبدینقراراست:

نگاه
ّ
ولـمیمل

ّ
ودل

ّ
...ودرجملـهخیـرالـکالمماقـل

داشـتمتـاازسـآمتدوربُـَودوازماللـتمحفـوظ؛تا

یومطلـوِبجزویازویتمام
ّ
خواننـدگانرامقصودِکل

وفیق
ّ
هالت

ّ
گـرددوآنچهرایایشـانبَُودبحاصلآیـد.وبالل

والعصمـةواسـتغفرهللامـنالخطـاءوالزلـل]نسـخه:

ـهرّبالعالمینوالّصلوةعلیرسـوله
ّ
الـزال[والحمـدلل

محّمـدوآلهاجمعینالطیّبینالطاهرینبرحمتکیاارحم

هماغفرلکاتبـهولوالدیه.تّمالکتاببعون
ّ
الراحمیـن.الل

هللاالملکالوّهاب.

چنان کـهگفتیـم،درهیچجایمتنبهنامنویسـندهاشـارتی
نرفتهاسـتوپسازبررسـیدقیقمتنمشخصمیشودکه

1.دوبرگدرمیانۀنسخهشمارهنخوردهکهماناگزیرآنهاراباشمارۀبرگۀپیشین

خواندهوواژۀمکرررادربرابرشمارۀآننهادیم.یکیپسازبرگۀ58)58مکرر(

ودیگریپسازبرگۀ69)69مکرر(است.نسخۀپاریسرانخستینباراستاد

)281–280 ص ،9 )ج خطی نسخه های  ]نشریه[ در دانشپژوه محمدتقی

شناساندند.

هیچنشـانهیاقرینۀتاریخیکهروشـنگرنامنویسندهیادورۀ

از نمیشـود. یافـت آن سراسـر در باشـد، او زندگـی

شـخصیتهایتاریخیکهدرمتناشـارهشده،جزچندتن

ازمعاصـرانپیامبـر)ص(وباشـندگانصدراسـالمبهنامتنی

چنـدازصوفیـاننخسـتینقـروناسـالمیبرمیخوریمکه

هیچ کدامازسـدۀچهارمهجریبهاینسـوینزیسـتهاند.2

گویـامتأخرتریـنفردیکـهدرمتنازوییادشـدهخواجه

ابوالقاسـمحکیمباشدواینشخصبهاحتمالبسیارهمان

ابوالقاسماسـحاق بنمحمدبناسماعیلالحکیمالسمرقندی

)ف:342ق(ازدانشـمندانحنفیاسـتکهبه»ابوالقاسـم

حکیم«ناموربودهاسـت.3البتهنثـرکتابچنانمینمایدکه

یپنجمهجرینگاشتهشدهباشد
ّ
نبایددرسـدۀچهارموحت

2.اشارۀنویسندهبهصوفیان،نشانگرگرایشاوبهتصوفاست.

3.چنانکهدراالنساب)ج2،ص243ذیل»حکیم«(تصریحشدهاست:»...و

انتشرذکرهفیشرقاالرضوغربهابابیالقاسمالحکیم«ازایندانشمنداثریبه

زبانعربیبانام الّسواد االعظمبرجایماندهوترجمهایکهنبهفارسینیزازآن

دردستاستکهدرنیمۀدومسدۀچهارمهجریبهانجامرسیدهاست.

انجامۀ نسخۀ  2066، پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس
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وآن گونـهکـهدیگراننیزیـادکردهاند،تاریخنـگارشآنباید
درحـدودسـدۀششـمیـاهفتـمباشـد.بنابرایـن،ازروی

نامهـاییادشـدهدرمتننمیتوانبـهدورۀنگارشکتابپی
برد.1

نویسـندهازمیـانفقهاوائمۀبزرگفقهاهلسـنتفقط

دردوجـاازابوحنیفـهیادکردهوبهدیگراناشـارتیندارد.از

ایـناشـارهوهمچنیـنیادکـردخواجـهابوالقاسـمحکیم،

میتـوانبرداشـتکردکـهویدرفروع،پیـرومذهبحنفی

بودهاسـت.وییکجا)گ82پ(ازحکمیفقهیبهمذهب

ابوحنیفـهیـادکردهوبهویـژهدرآغازکتـاب)گ5ر( دربارۀاو

آوردهاسـت:»...پرسیدندامامامامانابوحنیفهرحمةهللاعلیه

]را[که:َمنالفقیه...«

نویسـندههمانندبسیاریازپیروانفقهحنفیدراثرشبه

مباحـثکالمـیکمترپرداخته،امامواردیهسـتکهنشـان

میدهـدویچونـانبسـیاریازاهـلتسـنن،دراصـولبه

مذهباشـاعرهگرایشداشـتهاسـت.بـراینمونـهدربرگ

13پبـهمبحـثگنـاهکبیـرهوارتباطبـاایمـان2بدینگونه

اشـارهکردهاسـت:»جماعتناکردن،مذهِبخارجیاناست

زیراکهایشـانبندهرابهگناهکافربینند...«درجایدیگری

ازمتـن)گ30پ(درترجمـۀحدیثـیکهازقـولخداوندیاد

شـده:»الکبریاءازاریوالعظمةردائی...«نویسـندهعبارت

راچنـانترجمهکردهکهنشـانمیدهدحتیدرظاهرعبارات

ومواردکناییازتجسـیمرویگرداناست:»معنیخبرچنان

باشـدکـهخداونـدتعالیگفتهاسـتکهکبریـاءوعظمت،

صفتمنستوآنخاصمراست...«

ازدیـدگاهزبانـی،بـاتوجـهبـهکاربـردبرخـیواژههاو

تعبیـراتویـژۀفارسـیگویانماوراءالنهرمیتـوانپیبردکه

نویسـندهبـهاحتمالبسـیارازمردمانآننواحیبودهاسـت.

بهویـژهکاربردشناسـۀ»ت«بـهجـای»د«درفعلهاهمین

نکتهراتأییدمیکند.3البتهگاهیاینشـیوهدرسراسـرمتن

رعایـتنشـدهوحتـیدریکعبارتنیزیکسـاننیسـت.

درمتن،دراواخرمقالهخواهدآمد. 1.نمایهایازنامهایمندرج

2.اینازمباحثاساسیمیانمتکلمانبودهاست)ر.ک:مفاتیح العلوم،ص40(.

براینمونۀاشاراتمتونفارسیبدینمبحثبنگریدبهمقالۀ»وصیتنامۀخواجه

نظامالملکطوسی«ودیگرمنابعفارسیکهدرآغازآنیادکردیم.

3.گمانمیرودکهاینکاربرد،بازماندهیابرگرفتهاززبانسغدیبودهکهتاحدود

سدۀهفتمهجریهنوزبهصورتپراکندهدرماوراءالنهرکاربردداشتهاست.

بـراینمونهبهچندمـوردازآغازمتن-بااشـارهبهبرگهای

نسخه-اشارهمیکنیم:

15پ:»...درراهمسـجدآهسـتهرویدوشتابمکنید.

آنچـهبـاامامدریابیـتبگزاریتوآنچهازشـمافوتشـود

قضاکنیت.«

17پ: »صفهاپیوسـتهداریتوکتفدرکتفاستیت

تادیودرمیانشمانیاید.«

31پ:»...هیـچبنـدهازآِنخـدایراخـوارمداریتو

دورباشیتازخوارداشتِنمردمان.«

اگـربخواهیمدربارۀارزشمتنکتـابداوریکنیم،باید

بگوییـمکـهمطالـبآنازدیـدگاهآگاهیهـایتاریخـیو

باعثارزشمندیکتاب
ً
اجتماعیناچیزاسـتوآنچهعمدتا

میشـود،هماناویژگیهایزبانیآناسـت.ازهمینرویدر

نوشـتۀکنونـیبدیـنمـواردپرداختهایـم.بهویـژهکـهایـن

ویژگیهاتنهاقرائنیاسـتکهبرایشناسـاییدورهومنطقۀ

نگارشاثربهدستداریم.

بخش بندی های کتاب

کتابدربیسـتودوبـاببخشبندیشـدهودرهرباببه

عقیدتـیوفقهیپرداخته
ً
یکـیازمباحـثاخالقیوبعضا

شـدهاست.دربیشـتربابهابهمباحثیبیرونازموضوعآن

بـابنیـزاشـارهشـدهاسـت.عناوینبابهـاباارجـاعبه

شمارۀصفحاتنسخۀپاریسچنیناست:

انـی:فیالّصلوة
ّ
البـاباالّول:فـیالعلـم)4ر(؛البابالث

عـاء)20پ(؛البـابالّرابع:فی
ّ
الـث:فیالد

ّ
)9پ(؛البـابالث

الصـوم)26ر(؛البـابالخامـس:فـیالتواضـع)30ر(؛الباب

الّسـادس:فـیحسـنالخلـق)36ر(؛البـابالّسـابع:فـی

امـن:فـیالعقـل)55ر(؛البـاب
ّ
الّسـخاوة)42ر(؛البـابالث

التاسـع:فـیسـترالعیـب)58ر(؛البـابالعاشـر:فیحفظ

اللسـان)66ر(؛البـابالحادیعشـر:4فیالزجـرعنالغیبة

)70پ(؛البـابالثانیعشـر:فیالزجرعـنالکذبوالخیانة

)74پ(؛البابالثالثعشـر:فیسـّبالمؤمـن)77ر(؛الباب

الرابععشـره:فـیالنمیمة)77پ(؛البابالخامسعشـر:فی

ـاسوایذایهـم)79ر(؛البابالسـادسعشـر:فی
ّ
مظالـمالن

الـوزنبالقسـط)80ر(؛البابالسـابععشـر:فـیتوقیراهل

4.نسخهدراینجاومواردبعدی:عشرة.
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سـطرافزودهشـدهاسـت:»ازآِن«)باکسـرۀنوندرنسخه(

کـهبودنـشدرعبارتبایسـتهاسـت.اینهاجـزمواردی

هدرحاشـیهنشاندادهشدهاست
ّ
اسـتکهافتادگیهاباراد

:گ33پ(.
ً
)مثال

ویژگی های زبانی و رسم الخطی

درنسـخۀموردنظرمواردیهسـتکهبهصورتبینابینیدر

حیطـۀرسـمالخطوزبانقرارمیگیرند.برخـیازاینموارد


ً
مربـوطبـهتلفـظبرخـیصامتهـایواژههـااسـت.مثال

واژههایگذاشـتن،گذشـتنوهمۀشکلهایصرفیآنهادر

همـهجـاینسـخهبـا»د«ضبـطشـدهاسـت؛چنانکهدر

واژههای:نگدارنـد)72ر(بگدارند)73ر(،فروگدارد)74پ(،

درگـدارد)79پ(،بگـدارد)82رو83ر(،گدرانیـد)83ر(،
بگدرانیـدی)85پ(،بگدرانیدیت)86ر(،بگداشـت)91پ(،

بگدشـتی)92پ(،گدرنـده)104ر(،درگـدرد)104ر(،راهگـدر
)110پ(ومـوارددیگـرمیتـواندیـد.نیـزواژۀپذیرفتـنو

شـکلهایصرفـیآنبـینقطـۀدالضبطشـدهچنانکهدر

واژۀ:نپدیرد)بهپدوم،84ر،93پ،109پ،110ر(دیدهمیشود.

واژه ها و تعبیرات دیریاب و ضبط های ویژه

برخـیازواژههـایفارسـیحقایـقرامیتـواندرشـمار

واژههـایدیریابنهاد.براینمونهواژۀ»زجکی«)گ112ر( که

درزیِرواژهبینسـطربه»نفاس«معنیشـدهاست.اینواژه

همان»زچگی«یادشـدهدر لغتنامۀ دهخدا اسـت.کاربردش

چنـانانـدکبودهکهدرلغتنامهشـاهدیبرایشیادنشـدهو

درذیلفرهنگ های فارسـینیزاشـارتیبداننیسـت.گمان

مـیرودآنچهدرلغتنامهذیل»رجـک«،»رچک«،»رجغک«

وبرخیضبطهایمشـابهآمدهوشـاهدآنهافقطیکبیت

ازطیّـاناسـت،همگـیصورتهایـیازهمیـن»زجکی«

باشـد.معنایآروغکهدرلغتنامههادربرابرآنیادشده،گویا


ً
برداشـتفرهنگنویسـانازشـعرطیّـاناسـتکـهاتفاقـا

میتوانمعنیزجکی)نفاس(رانیزازآنبرداشـتکردواگر

اینگماندرسـتباشـدبایـدگفتکهنخسـتینحرِفاین

واژهبایدبهزایهوَّزباشد.بیتطیّانچنیناست:

ببنـــدددهـــانخـــودازفـــرطبخـــل

کـــهبرنایـــدازســـینۀاورجـــک

البدعـة)81پ(؛البـابالثامـنعشـر:فـیالزجـرعـنالزناء

الولدعلیالوالد)98ر(؛
ّ
)87پ(؛البابالتاسـععشـر:فیحق

البـابالعشـرون:فیفضلذکـرهللا)100ر(؛البابالحادیو

العشـرین:فـیشـاربالخمـر)108پ(؛البـابالثانـیو

العشرین:فیالزجرعناللواطة)110ر(.

نوشته های میانۀ سطرها در نسخه

درسراسـرنسخهدرمیانۀسـطرهاوگاهدرحاشیۀصفحات

نوشـتههاییهسـتکهبامقاصدگوناگونینوشـتهشـدهاند.

برخـیازایننوشـتههانهبهزبانفارسـیونـهبهزبانعربی

هسـتندوسـاختارآنهاهمانندزبانهایشرقدوربهشکل

هجایـیمینمایـد.شـایدایـنیادداشـتهابهزبـانچینی

باشـدوالزماستتاشخصیآشناباآنزباناینیادداشتها

رابررسـیکند.اماجزاینهامواردیهسـتکهیادداشتها

بهفارسـییاعربیاسـت.دربرخیازایننمونهها،معنییا


ً
جایگاهدسـتورییکواژهیاتعبیرتشـریحشدهاست.مثال

درعبارتـی )گ30پ( آمده:»او)شـیطان(گفت:اناخیرمنه.

معنـیچنینباشـدکهمـنازآدمبهترم.بدیـنگفت،ملعوِن

ابدومخذولتاقیامتشـد.«درنسـخهبرفرازواژۀ»گفت«

آمده:»مصدر«ودرزیرواژهآمده:»سـخن«روشـناسـت

کهنویسـندۀیادداشـتمیخواهدنشـاندهدکه»گفت«در
اینجابهشکلمصدریوهممعنای»گفته«بهکاررفتهاست.1

درجـایدیگـر)گ31پ( آمدهاسـت:»وایزدتعالیرادر

بابویعنایتیباشـد.«درمیانۀسـطرزیرواژۀ»باب«واژۀ

«ودرزیـرواژۀ»عنایتـی«واژۀ»یـاری«افزودهشـده
ّ
»حـق

اسـت.میبینیـمکـهدراینمواردبـهمعنییامعـادِلواژهها

پرداختهشدهاست.

نیـزدرجایـی)گ65پ(آمـدهاسـت:»...اگـرمتقـی

باشـندیازبهـِرروزیودرباِینفس،رنـجنهبینندی.«وبر

فراز»دربای«درمیانۀسطرنوشتهشده:»آرزو.«

برخـیمـواردهمگویابـرایضبـطافتادگیهـایمتن

اسـت؛چنانکهدرعبارتزیـر)ص31ر(آمده:»هرمؤمنی

کهاوراازخیروسـعادتبخشـیرسـیدهاست،ازآِنخود

همـههنـربینـدومردمانهنـر.«درزیـرواژۀ»مردمان«بین

1.برایشواهدکاربرداینواژهبهیادداشتبیتهای107و428تحفةالعراقین 

)تصحیحنگارنده،چاپمیراثمکتوب(بنگرید.
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دریـکجـا)گ84پ(واژۀ»تابیـدن«درمعنایگذشـتِن

)گذرانـدِن(نـورازچیـزیبـهکاررفتـهونیـزاصطـالح

ک
ُ
ن
َ
»گوهرتـاب«)بهکاف(برایمنسـوجاتیبـهکاررفتهکهت

بـودهوبـدنرامینمایانندیابهعبارتینـورازآنهامیگذرد.

عبـارِتیادشـدهچنیناسـت:»ونیزاگرزنـیآزادنمازکند

کداردبرسـریـاپیراهنتنک
ُ
ن
َ
وگوهرتـابیعنـیمعجـِرت

پوشـیدهباشـدیاتـوزییاچیزیکـهمویاویاتـناوازآن

بتابـدنمازشروانباشـد.«بـازدرجایدیگـر)گ85ر(آمده

اسـت:»زنآزادراسـربرهنهنمازروانباشدونهنیزباچیزی

کهمویازویبیرونتابد.«

نیـزواژهایدرمتـنهسـت)گ38پ(کـهگویـاشـکل

مصـدریآن»خجیـدن«باشـد؛امـانـهدرمعنایـیکـهدر

فرهنگهـابـرایآنیـادشـدهاسـت.واژۀیـادشـدهدراین

عبـارتدیـدهمیشـود:»بدانکـهدشـمنتـوبحقیقـتدیو

اسـت؛چـههمهروزبردینتوبخجـد.«درذیلفرهنگ های 

فارسی )ص140(واژههای»خجنده«،»خجونده«و»خجیده«

دیـدهمیشـودکـهشـواهدآنهـابرگرفتـهازطبقات الّصوفیه

خواجهعبدهللاانصاریاسـتودرآنجاباتوجهبهسـاختار

عبـارات،بهمعنایجانورکوچکوموذییادشـدهاسـت.1

گمـانمیرودکـهاینواژههابـاآنچهدرحقایقضبطشـده

مرتبطباشد.

همچنیـندوواژۀ»انبارده«و»فریده«درجاییازمتن)گ

االنسانلیطغی
ّ
105پ(دربرابریکدیگریادشـدهاسـت:»ان

انرآهاسـتغنی؛معنـیچنـانباشـدکهسـوگندگفتخدای

کهمـردمانباردهیعنیفریدهشـودوخودرابزرگ
ً
تعالـیحقا

سـازدوازفرمانهـاءبیـرونآیـدچـونخـودرابینیـازیو

توانگـریبینـد«)بـرای»انبـارده«وشـکلهایدیگـرآن،ر.ک:ذیـل

فرهنگ های فارسی،ص30؛وبرای»فریده«ر.ک:همان،ص269(.

درجایـیدیگـر)گ88ر(هنگامبرشـمردنگونههای»زنا«

بهواژۀ»مکرده«برمیخوریم:»سـهدیگرآنسـتکهکسـیزنا

کنـدبـازنیکهآنزنمکردهباشـدوآنچنانباشـدکهآنزن

درآننابسـندهباشـدواوراآنمردبهسـتمگرفتهباشـد.«در

زیرسـطرنوشـتهشدهاسـت:»یعنیراضینباشد.«ونیزبه

ــَره«
ْ
ــَره«.اگرضبط»ُمـک

ْ
صورتنسـخهبدلآمده:»ُمـک

1.آیااینواژههایاخیردارایمعناییهمپایۀواژۀ»خرفستر«درباورهایزردشتی

نیست؟

تحریفخواهد
ً
درنسـخهصرفا درسـتباشـدضبطمندرج

بـودوگرنـهبایـد»مکـرده«راازواژههایـیدانسـتکـهدر

فرهنگهاضبطنشـدهاسـتوماشـاهدشرادردیگرآثار

نیافتیم.

درمشـکولکـردنواژههـابرخـیضبطهـاینامتعارف

هسـتکهبایددربارۀآنهابررسـیبیشـتریکرد.براینمونه

واژۀ»پـرده«بهمعنیپوشـشوحجابیکجـا)گ58پ(به

ه«ضبطشـدهاسـت.همینواژهدرجایدیگر
َ
صورت»پُرد

)گ89پ(بـهصورت»بُرده«دیدهمیشـودودراینمورددوم،

زیرسـطرنوشـتهشـدهاسـت:»حجـاب.«واژۀ»پـرده«در

جاهـایدیگرنسـخههمهجـابـا»پ«امابیضّمهاسـت.

گفتنـیاینکـهواژۀ»پُرده«)باهمکرد:گرداندن(دردسـتنویس

تفسـیر قـرآن پـاک)گ92س4،چـاپعکسـی(ونیـزبهضبط

آغاز نسخۀ  2066، پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس
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ه«درهمـاندسـتنویس)گ12،س23،همـان(بـهمعنای
َ
»بُـرد

مغلـوبکردنخصمدرمباحثه)بهاصطالحمناظرهکنندگان:

الـزام(بـهکاررفتـهاسـت.گویاایـنتعبیربافعـل»بردن«

مرتبـطاسـتکهامـروزهنیزبهمعنـایپیروزشـدنوبرنده

شـدنکاربـرددارد.لذاکاربـرداینواژهدرتفسـیر قرآن پاک

درحقایقمرتبطباشد. نمیتواندباضبطمندرج

درجـایدیگر)ص90ر(واژۀ»بیابان«بهصورت»بیاپان«

)viyâpân(ضبطشـدهاسـتکهباضبـطپهلـویایـنواژه

همخوانیدارد.

درجایـیازمتـن)گ81پ(1واژۀ»بِدْسـت«درترجمـۀ

»شـبر«دیدهمیشـودکهدرضبطحرکتحرف»د«باضبط

مصـّرحدربرهان قاطـع)ج1،ص244(مطابقاسـتدرحالی

کهدرلغتنامۀ دهخدابهفتح»د«ضبطشدهاست.

تعبیـر»بشـوخکردن«دربرابـر»الحاح«)ملّحیـن،گ21ر(

ضبطشـدهاسـت.اینفعلدرذیلفرهنگ های فارسـی)ص

65(بـهصورت»بسـوجکردن«ودرهمانمتـن)ص67(ذیل

»بشـوجکردن«دیدهمیشـود.البتهبهقرینۀضبطهای»بشوز

کـردن«و»بشـوژکردن«درهمـانمنبعمیتـواندریافتکه

گویاضبطحرفچهارمدرنسـخۀمادرسـتنبودهوبایدبه

جیمباشـد:»نهبینیچهدرخبرمیآیدازپیغمبرعلیهالّسـلم:

عاء.معنیچنانباشـدکهایزد
ّ
هللایحـّبالُملِّحیـنفیالد

ّ
ان

تعالـیدوسـتداردبندهگانـیراکـهدردعاءبسـیارزاریو

بشـوخ]ص:بشـوج[کننـد.«ایـنواژهدربرابـر»الحاف«

)سـتیهیدن(نیزدربرخیمتونوبهویـژهترجمههایقرآنیبه

کاررفتهاست)ر.ک:تفسیر نسفی،ص1205(.

تعبیـرمنافقیکردندرجایـیازمتن)گ33ر(چنینآمده

اسـت:»...بـدانرضادهـدوازآنرنجهدلنشـودومنافقی

نکندچنانکهدرظاهرفرودسـتنشـیند...«کهدرگذشـته

رواجداشـتهوبـراینمونـهدربیـتمشـهورزیـرازدیـوان

سـنایی)ص711(نیزدیدهمیشـود:»بهمارماهیمانینهاین

تمـامونـهآن|منافقـیچهکنی؟مـارباشیاماهـی«)ر.ک:

لغتنامۀدهخدا،ذیل»منافقی«(.

تعبیرچربسـنجیدندرجاییازمتن)گ44ر(بهمعنای

افـزونداشـتنوبیشـی)دروزن(آمـدهکـهامـروزهنیـزدر

1.در105پبیحرکتآوردهشدهاست.

تعابیـریچون»چربیدن«رایجاسـت:»مگرنشـنیده]ای[آن

خبـرکـه:اذاوزنتـمفارجحـوا؛معنـیچنانباشـدکهچون

چیـزیسـنجیدکهکسـیراخواهیددادن،چربسـنجید.«

چنانکـهمیبینیماینتعبیردرمتِنمـادرترجمۀتعبیرتازی

»ترجیح«)فارجحوا(درجشـدهاست.همینکاربرددرشرح

التعـرف لمذهـب التصـوف)ج2،ص527(درترجمۀگفتهای

ازپیامبر)ص(دیدهمیشود:

گفت:یکیازآنسهتنمرآندیگرراگفتند:ورابسنج.

مـرابـهتـرازوانـدرنهادنـدوبـادهتـنازامتـاِنمـن

بسـنجیدند؛منچربترآمدم.باصدتنبسـنجیدند،هم

مـنچربتـرآمـدم...قال:دعـه؛فلووزنتـهبجمیعاهل

االرضارجحهم.

گویـاایـنتعبیربیشـتردرسـنجشباتـرازوکاربردداشـته

چنانکـهدرتحفةالعراقیـن)بیتهـای171و172،چـاپمیـراث

مکتوب( نیزآمده:»بابادشـدمدرآنترازو|منزینسـووباد

زاندگـرسـو||بـادارچهبهاصلخشکسـربـود|ازمنبه

عیـارچربتـربـود.«مخالـفایـنتعبیـربـاکاربـردواژۀ

»خشک«نیزدرهمینمتنحقایق)گ44ر(دیدهمیشود:

...واگـرسـیمشخشـکتردهنـدبسـتاندودروقـت

خریـدناگربـهدرمیگرانترفروشـندبخردواگرسـیم

چربتـربایـددادبدهدوآسـانگیـرد)نیزر.ک:خشـک

سنجیدن،گ80ر(.

کاربـردکهنصرفِیافعالبهندرتدرمتندیدهمیشـود،اما

بهکلیهمنایابنیسـت.براینمونهکاربرد»می+پیشـوند+

51ر(جالبتوجهاسـت: فعـل«درعبـارتذیـل)گ50پـ

»پسدنیاییراازدشـمنانخدایمیبازنشـایدداشـت،آن

کسراکهازدوستانخداوندتعالیبازداردچهخیرباشد؟«

پیـشواژِک»هـا«یـکبـاردرمتـن)گ63پ(درفعـِل

پیشـوندِی»هاگردد«بهکاررفتهاست:»چونکسیپرهیزکار

باشـدپسگردِزیادتیهاگردد،اگراوقربتجویداکنونزود

باشدکهاودوستِیخداوندعزوجلیابد.«

فعـلپیشـوندی»بازبودن«درمعنـایپرهیزیدنوبرکنار

بودندرمتنبهکاررفتهاسـت.یـکجا)گ55پ(درعبارتی

بدینگونـه:»وبدانکـهسـِرعقـلزگناهبازبودناسـت.«و
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جـایدیگر)گ56ر(دراینعبارت:»ونشـاِندیگرگفتهاند

مـرعاقلراوآنآنسـتکهبهبودهعبرتگیـردوازنابودهباز

باشد.«

پسازاینفهرسـتیازواژههایاتعبیراتدیریابمتنو

یـاواژههـایدارایضبطهایویـژهراباارجـاعبهصفحات

نسـخۀپاریـسدرجخواهیـمکـرد.اگـرواژهایدرترجمـۀ

واژهایعربـیضبطشـدهباشـدبـداننیزاشـارتخواهیم

کـرد.نیـزدربرخـیموارد،فعلهـارادرهمانشـکلیکهدر

متنهستیادکردیمونهدرشکلمصدریآنها.

آبجامـه)برابـرانـاء،86پ(،آبخانـه)خـال،53ر،91پ،

100پ(،آذینه)بهذال،13پ(،اسـتهیدن)41ر(،انگشترین)11پ،

13ر،75پ(،بارگیـر)درترجمۀمطیّه،29پ(،باشـگونگی)بینقطۀ

مشـکول،
ً
شـینوسـرکشگافهـا،59رمکـّرر(،بُبَـری)ازبردن،عینا

مشـکول،64پ(،َبِحلـیخواسـتن)بابای
ً
د)عینـا

َ
68پ(،بُپَْرهِْیـز

مشـکول،108ر(،بالیگـی)75ر(،
ً
ه)/گنـاه،عینا

َ
مفتوحـه،72ر(،َبـز

بنانـج)/هوو/وسـنی،درترجمۀضّرة،8ر(،بـیازآنچ)34ر(،بیاز

عـال،
ّ
آنکـه)30پ(،بیفرمانـی)10ر(،پایـگاهِمسـجد)صفالن

16پ(،پذرفتـن)پذرفتهانـد،18پ(،ُجـَوان)بـهضـّمجیـم،90ر(،

ُجوانمـرد)بـهضـّمجیموبـیحذفنـون،21ر(،خامیـازه)خمیازه،

11پ،25پ(،خشاوند)خویشاوند،39پ(،خنب)109پ(،خنور

)درترجمۀوعاء،26پ(،دانگانه)پولخردواندک،14ر(،دشـمنادگی

)33ر،39پ،43پ،61پ،82ر(،دشـمنادهگی)38پ(،دشمنکام

)64پ(،دوتـاه)دوتا/خمیده،62ر(،دوسـتکام)37ر(،رهایش)در

ترجمۀفالح،59پ(،زاسـتر)=زانسوتر،11پ(،زفان)52پ،57پ(،

زیـراچه)33پ،46ر،61ر؛ودیگرجایها(،ُسـپاه)بهضّمنخسـت

وپسـهنقطه،104ر(،سرشـِکآِبپیش)قطراتبول،77پ(،ُسَره

مشـکول،35پ(،سـیدیگر)سـهدیگر،18پ،19ر،25ر،
ً
مـرد)عینـا

26پ،49پ،51ر،101پ؛فقـطیـکبـاردرص103پبـهصـورت

سـدیگردارد(،شـتالنگ)درترجمۀکعب،83پ(،شـخولیدن)سوت

ـهرگی)بهضّمشـین،33ر(،
ُ
زدن،درترجمـةالّصفیـربالفّم،110پ(،ش

فـامگزاردن)دراینجابهفایعجمینیسـت،44ر(،فریشـته)15پ،

ج)واحـدطـول،درترجمۀبـاع،درلغتنامۀ
ّ

ـال
ُ
18ر،وجاهـایدیگـر(،ق

دهخداهمیادشـدهاسـت،105پ(،کاربند)صفتفاعلیازکاربستن،

ه)گردۀ
َ
20پ(،کاغـذ)بـهذال،102پ(،کـزدم)عقـرب،88پ(،ِگْرد

باهمیـنحرکتها،92ر(،گـردنآوری)گردنکلفتـی،86ر،
ً
نـان،عینـا

93پ(،گردنسـطبران)20ر(،گرسینه)گرسنهکهدرمتونکهنگاهی

بهسـکونسـینتلفظمیشـده،9ر،9پ(،گویک1)نسخهدرهردوجا:

عر،110پ(،
َّ
کوبک،102ر(،مرغولکردنموی)درترجمۀتقصیبالش

کسـیرابهعیبییادکردن،71ر(،نویشـته
ِ
میژه)مژه،92پ(،نامزد)نام

)57پ،109ر(.

ضبط های نامتعارف که شاید اشتباه کاتب باشد

آهسـت)بـهجـایآهسـته12،2پ(؛چـاروب)بـهجـای

مشـکول،گویابهجایدرزها،
ً
ْرِژها)عینا

َ
جـاروب،32ر(؛د

75پ(؛راهشـپردن)بهجایسـپردن،16ر(؛شادگی)بهجای

سـادگی،44ر(؛شـگالند)بهجایسـگالند،37پدوبار(؛

غالمپارکـی)بهجایغالمبارگیباپسـهنقطه،110ر(؛لقام

)بهجایلگام،35ر(.

ضبط نویسه های ویژۀ زبان فارسی

حـروفویـژۀفارسـی)پ،چ،ژ،ڤ،گ(دربرخـیمـوارد

همانندآنچهدرنسـخههایپیشازسـدۀهفتمدیدهمیشود،

بهسـهنقطهضبطشـدهتاازحروفمشـابهمتمایزباشـند.

عمدۀشـواهدایـنواژههاامـروزههمرایجانـدوبهحروف

فارسـیتلفـظمیشـوندامـاشـماراندکـیازایـنواژههـا

نامتعـارفهسـتند.درزیر،همـۀواژههاییراکـهباحروف

فارسـیضبطشـدهاندخواهیمدید؛بااینتوضیحکهگاهی

همینواژههادرجاهایدیگرنسـخهباحروف)نویسههای(

فارسیضبطنشدهاند.

ضبط واژه های دارای حرف »پ« با سه نقطه:

ه/بخـش،72رو86ر(،پالودهخـوردن)57پ(،پاینده)نیز
ّ
پـاره)تک

ر.ک:ناپاینـده،87ر(،پـرداز)فعـلامـرازپرداختن،64پ(،پرسـتار

)89پ(،پرسـتیدن)در:پرستند،پرسـتی،69پ(،پری)فرشته،69پ(،

1.اینواژهبهصورتگویبیشترکاربردداشتهودر»گویانگله«نیزدیدهمیشود.

عبارتحقایقچنیناست:»...گویکیازپیراهنزلیخابگسستهبود،خواستکه

گویدمردرزیراکهآنپیراهنمراگویکیکن،گفتآنپیراهنمرایوسفکن.«

اینحکایتدرمکارم اخالق)ص138(دربارۀیعقوبویوسفدرجشدهاست:

ـگوییازگریبانبیفتادهبود؛بنزدیک ـعلیهالّسالمـ »...چنینگویندکهیعقوبراـ

ّوِتنبّوتبود،عشِق
ُ
خیّاطرفتوگفت:یوسفرابراینجادوز!باآنکهیعقوبراق

یوسفچنینبرویمستولیگشتهبود...«.

2.توجهشودکهحذِف»ها«ازپایانبرخیواژههادرمتونکهنرواجداشتهاست.

نمونهاش»پیوست«بهجای»پیوسته«و»هموار«بهجای»همواره«کهدریادداشت

بیتهای471و2735تحفةالعراقین بدانهاویکیدومورددیگرپرداختهشده

است.
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پـل)62ر(،پلۀتـرازو)102پ(،پلید)77ر(،پنـد)31ر،وجاهای

دیگـر(،پنداشـتن)در:پنـدارد،69رمکـرر(،پیآبه)/پیهآبـه؛درزیر

سـطربـه»روغـنآب«معنـیشـده،65پ(،پیمـودن)در:میپیمـودی،

92پ(،سـپر)100پ،103پ(،سپردن)در:سپردم،73پ(،سپندانه

)9ر(،ناپاینده)31ر(.

ضبط واژه های دارای حرف »چ« با سه نقطه

چادر)34پ(،چاکر/چاکری)33پ،34پ،34ر(

ضبط واژه های دارای حرف »ژ« با سه نقطه

ژم)بهضّمنخسـت،92پ(،ژنده)32ر(،کژ/کژی
ُ
باژبان)25پ(،د

)23ر،46پ،66پ(،میژه)مژه،92پ(.

ضبط واژه های دارای حرف فای  جمی » ڤ« با سه 
نقطه

ایـننویسـهویژۀگونـهایازحرفاسـتکهتلفـظآنمیاِن

حروف»ف«و»واو«بودهاسـت.گویامشـابهاینحرفدر

رک
ّ
زبانترکینیزوجودداشـتهوکاشـغریدردیوانلغات الت

چندواژهراباایننویسهضبطکردهاست.1

ڤام)49پ،51پ،52پ،53پ(،ڤامزده)44پ(

ضبط واژه های دارای حرف »گاف« با سه نقطه بر فراز آن

بازیگـران)107ر(،گردکـردن)فراهـمآوردن،46پ(،گـردچیزی

گردیدن)63پ،69پمکّرر،110پ(،گردن)27ر،36ر،41پ،42ر،

80ر،86ر؛وجاهایدیگر(،گرما)47پ(،ِگل)76ر(.

قلب همزه در واژه های  ربی به حرف کرسی آن ها

نمونههـایتبدیـِلهمزهدرمتن،همدرعبـاراتعربی-اعّم

ازآیـات،احادیـثو...-وهـمدرواژههایعربـِیرایجدر

فارسـیدیدهمیشـود.براینمونه:سـیل)سـئل،36ر(؛مرایی

)ُمرائی،19ر،19پ(.

نمایۀ نام کسان

دراینجـانمایـۀنامکسـانیکـهازآناندرمتنیادیشـدهیا

1.براینمونهواژههای:»ارڤز«)گ30پ،چاپعکسی(وواژۀ»ساڤن«)گ31ر،

همان(.

میکنیـم.باایـنتوضیحکه سـخنیازآنـاننقلشـدهدرج

درهمـۀصفحـاتکتـابازپیامبـر)ص(یادگشـتهیا
ً
تقریبـا

خبـریازایشـاننقـلشـدهولذانامایشـاندرنمایـهآورده

نشد.

ابراهیـمادهـم)20ر،23پ،54پ(؛ابراهیـمخلیل)50پ،

82ر(؛ابـنالمنکـدر)89پ(؛ابـنسـیرین)28پ(؛ابنعبّاس

ـاب)28پ(؛ابنمسـعود)13ر،33پ،
ّ
)111پ(؛ابـنعمـرخط

)34ر(؛ ابوالعالیـه )107ر(؛ ابوالـدردا 108ر(؛ 104ر، 103پ،

ابوالقاسمحکیم)خواجه...،62پ(؛ابوبکرصدیق)59پ،60ر،

)67پ(؛ البغـدادی ابوحمـزة )80پ(؛ وّراق ابوبکـر 69ر(؛

ابوحنیفـه)5ر،82پ(؛ابـوذر)69ر،88ر(؛ابوعلیدقاق)45پ(؛

ابوهریره)39پ،70پ(؛ابویزیدبسـطامی)54ر(؛ابیّبنکعب

)33پ(؛احنفبـنقیـس)40پ(؛انسبـنمالـک)111پ(؛

ایّـوب)پیامبـر،93پ(؛ثعلبه)ازیارانپیامبـر،52ر(؛جنید)71پ(؛

حاتـماصم)72پ(؛حاتمطائی)52ر(؛حزقیلپیغمبر)37پ(؛

حسـنبصـری)38ر،60پ(؛حسـنبنعلـی)امـام...،51پ(؛

خالـدربیعـی)72ر(؛داودطائـی)62ر،76ر(؛ربیعبنخشـیم

)گویـاربیـعبـنخیثـم،34ر(؛زلیخـا)102ر(؛زنابولهـب)78ر(؛

ی)60پ(؛سـعد)ازمعاصـرانپیامبـر)ص(،24پ،34ر(؛
ّ
ُسـد

سـعیدبنجبیر)111پ(؛سـفیانبنحصین)73ر(؛سـفیانبن

عیینه)5پ(؛سـفیان)ظثوری،80پ(؛سـلمانفارسـی)33پ(؛

سـلیمان)پیامبـر،57پ،104ر(؛سـلیماندارانـی)53ر(؛شـقیق

بلخـی)بعضـیجاهـا»شـقیقی«،6ر،18پ،29ر،55پ،107پ(؛

عایشـه)62ر،71پ،77پ(؛عبدالرحمـنکتانـی)42ر(؛عبدهللا

کتانـی)15پ(؛عبدهللابنمعتمر)56پ(؛عثمانبنعفان)109ر،

110ر(؛عزیـرپیغامبـر)61پ(؛علیبنابیطالب)امام...،53پ،

55پ،57ر،84ر،90ر(؛عمربـنخطاب)33پ،35ر،80ر،85پ،

98پ(؛عیسـیپیغمبر)38پ،69پمکرر(؛فاطمه]زهرا[)دخت

تـاده)56
َ
نبـی،90ر(2؛فضیلبـنعیـاض)46پ،54پ،68پ(؛ق

پ(؛کعـباالحبـار)59رمکـرر،78پ؛هـردوجا:کعـباخبار(؛

لقمـانحکیـم)51پ،66پ(؛مجاهـد)108پ(؛مدغـم)غـالم

پیغامبـر،81ر(؛مطرفبـنشـخیر)51ر(؛معاذبنجبـل)66پ،

100پ(؛معاویـه)39پ(؛معـروفکرخـی)ف:200ق،40پ(؛

موسـی)پیامبر،25ر،62ر،70پ،71ر،78پ،90ر،106ر(؛وهببن

ی.
ّ
2.درمتنبدینروایتاشارهشدهاست:یاعلی!فاطمةبضعةمن
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منبّـه)36پ،56ر،57ر،59ر،109ر(؛هریـره)ظ:ابوهریـره،58ر

مکـرر(؛یحیـیپیغمبر)38پ(؛یحییبناکثـم)78ر(؛یحییبن

معـاذالـرازی)26پ،99ر(؛یزیدبنابیحبیبه)29ر(؛یوسـف

)پیامبر،102ر(.

چنـدجـاهمازاثریبانام»کتابمناجات«یادشـدهکه

بهدرستیندانستیممقصودچهمتنیاست)ر.ک:26ر،83ر(.

شعر فارسی در متن

درسراسـرمتنتنهایکشعرفارسـیدرجشده)گ92پ(که

گویندۀآنرانیافتیموچنیناست:

بنمــودی اّولحــالدوســتی از

وآنگـهچویکـیدرختبیبـربودی

چـونوصـفمحبّـانمـرابشـنودی

میپیمـودی بـاد کـه شـدی آگاه

گفتنـیاینکـهشـادروانمحمدتقـیدانشپـژوهدرمقالـۀ

»نگاهـیگـذرابـهپیوندفرهنگیایـرانوچیـن«)ص1023(

مشـخصاتنسـخهایازایناثرموجوددرمسـجددونشـه

)Dong Se(رابـهاختصـاریادکردهاند.نیزتصویرنسـخهای

دیگـرازایـناثرمتعلـقبهیکـیازکتابخانههـایچینبه

شـمارۀعکس1474درفهرست نسخه های عکسی کتابخانۀ 

بزرگ حضرت آیت هللا العظمی مرعشـی نجفی)حافظیان1388:
339/4–341(موجوداست.1

کتابنامه

حافظیـانبابلـی،ابوالفضـل،1388،فهرسـت نسـخه های 

عکسـی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت هللا العظمی مرعشـی 

نجفـی،ج4،قـم:کتابخانۀبـزرگآیتهللاالعظمیمرعشـی

نجفی.

خاقانـیشـروانی،تحفةالعراقیـن،بـهکوشـشعلـیصفری

آققلعه،تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،1387ش.

تفسـیر قرآن پاک)چاپعکسـینسـخۀدانشـگاهالهـور(،با

مقدمۀمجتبیمینوی،تهران:بنیادفرهنگایران،1344ش.

خوارزمـی،محمدبـناحمدبنیوسـف،مفاتیح العلوم،تحقیق
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