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  چكيده
گونگي دارد؛ از    حدودي ويژگيِ كشكول    تا ،هاي عرفاني  همانند بسياري ديگر از تذكره     وليااالةتذكر
  آن داشت، باز هم تصحيح   ن كتاب نيز وجود     هاي اقدم و اصح اي    حتّي اگر امروز همة نسخه     ،رواين

 نويسنده يـا نويـسندگان ايـن كتـاب، غالبـاً در حكـم مـدون و                  .بودهاي زيادي مواجه    با دشواري 
، در منـابع  اند و اين احتمال كه بـه داليـل گونـاگون    و يا كُتُب شرح احوال بوده     گزينشگرِ مقامات 

ممكن اسـت نويـسنده و      . رسدقريباً قطعي به نظر مي     تصحيفات و تحريفاتي راه يافته باشد، ت       آنها
ايـن احتمـال در بـاب پيرانـي چـون           ند؛   تصحيفي را وارد متن كرده باش       نيز يا نويسندگان تذكره  

را با كمتـرين تغييـر      آنها  اند و مريدان نيز سخنان      گفتهخرقاني كه به لهجة محلّي خود سخن مي       
  .شودتر مياند، بسيار قويكردهثبت مي

 پرداخته شده   االولياةتذكر اي كه فراروي خوانندگان است، به تصحيح دو تصحيف در         در مقاله      
  . صورت اصلي متن برپاية برخي شواهد بازيابي شود استگرديدهو سعي 

  
 

: هدنويسن نشاني پست الكترونيكي                                    majid.mansuri@gmail.com٭  
  15/2/1389 : مقالهدريافتتاريخ                                                3/9/1389 : مقالهپذيرشتاريخ 

     

  

  واژگان كليدي
  

  ااالولي ةتذكر 
  ا

  تصحيف 
  

 يابوالحسن خرقان 
  

  ابوسعيد ابوالخير 
  

   تصحيح



٩٠   
  

  
 

   مجيد منصوريدكتر                                          
  
 1389 تابستان ، 12 شمارة      

 مقدمه
 هـاي  افكار و انديشه  زندگي و   هايي از    متضمن عصاره   و  گرانقدر هاي ميراث ،هاي عرفاني تذكره

 گـونِ ايـن پيـرانِ      اسـطوره   اقـوالِ  .انـد دارانِ اين طريقـه   ناب بزرگان صوفيه و برخي طاليه     
 ،...شناختي، ادبي و زيباشـناختي و     بانشناختي، ز هاي گوناگونِ جامعه  فارغ از ارزش  بشكوه،  

دارويـي شـگرف و      هاي آزاده و حتّي جوامع بشري، در حكـم نـوش           براي انسان  تواندمي
 ،روازايـن  .باشـد هاي عصر كنـوني      بحران  جوامع مدرن و انسانِ گرفتار در      دربخش   جان

 ار نيشابوري، از  عط ياالوليا ةتذكر هايي چون  در كتاب  بزرگـان اقوال اين    ازيابي و تصحيحِ  ب
  .نمايدوري ميزواياي گوناگون ضر

 ضـبط  انـد، هاي لفظي و معنـوي ها و پيچيدگي اين اقوال غالباً داراي ظرافت   از آنجاكه 
هاي معنايي و بالغيِ كالم، بسيار مهم و مـؤثر      در انتقال جنبه   آنها،دقيق و تصحيح صواب     

كلّـي  بـه  ارزشـمند را  ةتوانـد فحـواي يـك جملـ    ترين تغيير و تصحيف مي    است و كوچك  
  .دگرگون كند

 نخـست   :مايـ  پرداختـه  االولياةتذكر دو تصحيف در     در اين تحقيق به تصحيح و تحليلِ      
 ، دوم و )1( لهجة قومـسي اسـت      مولودِ آن تصحيفِكه   ابوالحسن خرقاني    تصحيح سخني از  

 اصطالحي دربارة نحوة درس آموختنِ ابوسعيد ابوالخير در نزد ابـوعلي زاهـر كـه                تصحيح
   )1(.نمايدوجواني روشن مينحوة تعليم وي را در دوران ن

  
  اقوال خرقانياز تصحيح يكي 

ست كه در سخنان بازمانـدة وي در        ماتش داراي لهجة كهن قومسي ا     اقوال خرقاني در مقا   
بـا  رقـاني   خبخـش مالقـات     ( اسـرارالتوحيد  و   االولياةتذكر و   منتخب نورالعلوم  چون   يآثار

در صـورت   كه   ويژگي سبب شده است      اين. توان بقاياي اين لهجه را بازيافت     مي) ابوسعيد
ايـن نكتـه را نبايـد فرامـوش كـرد كـه              «: سخنان خرقاني تغييراتي صورت گيرد     و معنيِ 

 مقاماتِ خرقاني، بيشتر به دليل غرابتِ لهجة قومسيِ آنهاسـت  تحوالت و تغييرات در متنِ  
 كه  كساني« به همين سبب     .)96: 1388شفيعي كدكني،   (» و عامل فيلولوژيك داشته است    

انـد  اند، كوشـيده   كرده هاي بعد كتابت مي   هايي از مقامات خرقاني را در دوره      تمام يا بخش  
  .)95: همان(» ها را به تناسبِ زبانِ عصر و ناحية خودشان تغيير دهندكه زبان اين متن
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، سبب گرديده است كه كاتبان و حتّي        اقوال خرقاني فرد بودن    و منحصربه  ويژگي فوق 
 اين اقوال با مشكل مواجه شوند و صـورت صـحيح             در قرائتِ  ،ن و مدونان  برخي نويسندگا 
 بـه سـبب فراوانـي      تنها اقوال خرقاني دچار اين مشكل نيست، بلكه        البته. متن را درنيابند  

 در بسياري موارد، به     نيزهاي مختلف   هاي بازمانده به لهجه   ها در ايران قديم، دوبيتي    لهجه
گـواهِ گـستردگي     ،تروك و مهجور گشتن آن لهجة خاص       م علّت تصحيف و تحريف و گاه     

در غالب   . فراروي مصححان و شارحان متون است       فراوانِ دامنة اين تصحيفات و مشكالتِ    
اند در نقش يك مصحح دانشمند قـرار گيرنـد و مـتن را      كرده تالش مي  اين موارد، كاتبان  

   : فهم نمايندتصحيح قابلِ به ظنّ خود
اي زبان رايج بوده، يـا      اي و يا سخنوري، كلماتي با شكل آوايي و گونه         سندهمثالً در روزگار نوي   «

 در ،كارگرفتة آنهـا از جانـب آن نويـسنده و سـخنور    از سوي اهل زبان ترك گرديده و هيأت به     
گونـه از كلمـات و    زمان كاتب نامأنوس و ناشناخته بوده و كاتـب در حـين كتابـت، جـاي ايـن       

كه گاهي هيچ ارتبـاط معنـايي بـا صـورت اصـلي              -صطالحات عصر ها و ا  مصطلحات را به واژه   
مايل هروي،  (» اش روي داده  نوشته  پركرده و به اين صورت، اغالط و تصرفاتي در دست          -نداشته
1369 :79(.  

  
  »را گُفتن« به » را كُفتن«تصحيفِ 

مردان را گفتند پـاي      «در جمالت ذيل كه سخني است از ابوالحسن خرقاني، عبارتِ         
 پيش از ورود به بحـث اصـلي، سـه تـصحيحِ           .  است  مورد بحث  ،»)كردند( ه كرديد آبل

   :در تصحيح نيكلسون چنين آمده است. كنيم ذكر مي رامتفاوت از اين سخن خرقاني
و گفت در همه كارها بيش طلب بوذ بس يافت إلّا درين حديث كه بيش يافت بوذ بس طلـب                    

 بي آبله رسيدند نـامردان را بـاي آبلـه كنـذ و مردانـرا       و مردان مردانرا گفتند باي آبله كرديذ    و  
   .)229/ 2: م1905عطار نيشابوري، (نشستگاه 

» مـردان را  «را بـدل بـه      » مردانرا«استعالمي نيز ضبط نيكلسون را تكرار كرده و تنها               
  ايننوشته بر دريا  كتاباستاد شفيعي كدكني در .)689 :1370عطار نيشابوري، (ست ا نموده
انـد  هايي كه در اختيار داشته    براساس نسخه » مريدان«اول به   » مردانِ« را با تغيير     عبارت

 ةنـسخ احتمـاالً در    (» را گفتنـد  «جاي   به» كََفتندوا«همچنين برگزيدن تصحيح قياسيِ     و  
  :اند و برخي تغييرات جزئي ديگر، چنين تصحيح كرده)  استبوده» كفتند«نيز ايشان 
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ود پـس              در همه كارها    : و گفت  د پس يافت، إلّا در اين حديث كه پـيش يافـت بـوپيش طلب ب
 و مردان بي آبله رسيدند؛ نامردان را پاي آبله كنـد و        كَفتند و پاي آبله كردند    مريدان وا و  . طلب
  .)184: 1388شفيعي كدكني،  (نشستگاه) را( مردان

  : اندنوستهايشان در تعليقات متن 
 واكَفـتن بـه     .» و و مريدانرا گفتند و پـاي آبلـه كردنـد         «: اصل. تتصحيح قياسيِ ماس  : وا كَفتند 

  :)2/78مثنوي، (ويژه ترك خوردنِ پوست معنيِ شكاف برداشتن و ترك خوردن است، به
 آكند و رسيددر زانكه چون مغزش

  

  كَفيدها شد بس رقيق و واپوست  
  )504: 1388شفيعي كدكني، (        

                                                          
اسـت،  تر  نزديكهاي نيكلسون و استعالمي، به صواب  نسبت به ضبط ،تصحيح شفيعي 

 تنهـا  ؛معني شـده اسـت  چند بار مكرر و كُلّ سخن بي» مردان«زيرا در ضبط آن دو، واژة   
  .است» كَفتندوا« قياسيِ  تصحيحِ،نقطة مشكوك و مبهم در تصحيح ايشان

ـ نمـاييم و در ادامـه دال      ميرا باز پيشنهادي خود از سخن خرقاني      صحيح   ت در اينجا  ل ئ
   : ذكر خواهيم كرد راترجيح اين ضبط
ود پـس                 : و گفت  د پس يافت، إلّا در اين حديث كه پـيش يافـت بـودر همه كارها پيش طلب ب
 پـاي آبلـه     آبله رسيدند؛ نامردان را    و مردان بي   كُفتند و پاي آبله كردند    ) راه(مريدان را   و  . طلب

  . نشستگاه) را( كند و مردان
  

بـه  ) كـوفتن (» كُفـتن  «هاي ديگر، افـزون بـر تـصحيفِ       مطابقِ اين تصحيح، در نسخه    
دربـارة  . دانـسته شـده اسـت     ) واسـطه عالمت مفعول بـي   (» را« نيز   )2()راه(» را«،  »گفتن«

  :توان دالئل زير را برشمردترجيح ضبط فوق، مي
كـه منتخـب   اسـت  ن خرقاني داراي مقاماتي كهـن بـوده      ابوالحسبه احتمال زياد،     -1

نويسنده يـا نويـسندگاني كـه    .  وي نيز بازمانده و تلخيصي از همان مقامات است نورالعلومِ
 هركـدام  - اسـت ملحقات و بخش خرقاني نيز از همين  -اند افزوده االولياةتذكر ملحقاتي به 

 كـرده و در ذكـر ابوالحـسن         هـايي از ايـن مقامـات را تلخـيص         بنابر سليقة خود، قـسمت    
 هـاي  باقي مانده است، بخش    االولياةتذكرهايي كه از    اند؛ به همين سبب، در نسخه     گنجانده

هـاي ديگـري از همـين    در اينجا صـورت  . اندبعد از حالج، تا حدود بسياري با هم متفاوت        
   :ماتأييدي است بر تصحيح كنيم كه ذكر مي ديگر نُسخ تذكره ازسخن ابوالحسن را 
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هركـه  . ، و يا تن ترا از نشستن و يا دل ترا از انديشه            پايت را آبله برافتد از رفتن     و گفت بايد كه     
، مـن سـفر    سفر زمين كند پايش را آبله برافتد و هركه سفر آسمان كند دلـش را آبلـه برافتـد                  

  .)206: 1388شفيعي كدكني، (آسمان كردم تا بر دلم آبله افتاد 
هـر كـه سـفرِ    .  يا دلت را از انديشه   پايت را آبله برافتد از رفتن      بايد كه    :گفت. پرسيدند در سفر  

 و زمين كند پايش را آبله برافتد و هر كه سـفرِ آسـمان كنـد دلـش را آبلـه برافتـد از انديـشه                 
  .)329: همان (سمان كرد تا دلش را آبله برافتادابوالحسن سفرِ آ

 يـا  سير و سلوكي كه عارف       :اردفحواي سخنان فوق با سخن پيشين خرقاني انطباق د        
 پردازد، بسيار فراتر از سير و سلوك زمينـي        به آن مي  ) هادر آسمان (صوفي در درون خود     

ـ      ، به سبب حاالت مراقبه    ، در حالت اول   .است  آبلـه بـر دل      ي، نشستن طوالني و سير درون
نيـز مـد    اهراً سفر كعبه    كه ظ  - سير و سلوك ظاهري    ، اما در  افتد مي صوفي) يا نشستگاه (

  .افتد آبله بر كف پاي او مي-نظر است
در . به احتمال فراوان صورت اصيلي اسـت در سـخن خرقـاني           » را كُفتن « تعبير   -2
 در  )3(.دروكـار مـي    هاي محلّيِ معاصر نيـز هنـوز ايـن تركيـب بـه             لهجه ها و  گويش برخي
ستعمل مـ » كُفتن«هاي ماضي اين فعل به صورت       هايي كه صورت مصدري و صيغه      لهجه

در نيـز   خرقـاني   . رودكـار مـي    به» كواَم، كووم، كويم  «گونة   هاي مضارع آن به   است، صيغه 
  :استعمال كرده است» كوبد... پاي«جاي  را به» كويد... پاي «،يكي ديگر از اقوال خود

 آن پـاي بوالحـسن      ،پاي در سنگ كويد   اگر از درِ تركستان تا به درِ شام شخصي را           : پس گفت 
  .)280: همان( آن دل بوالحسن است ،اگر دردي در دلي استو . است

  
رغـم   و به...  «: استنوشته» و عدني كويانعدني كوبان « در باب ضبط     شفيعي كدكني     

 همه در تمام موارد كه نقطه دارند، كويـان          EDBAهاي اصلي و اساسي     ضبط لباب نسخه  
جـاي   كـوي بـه   اتي ماننـد جامـه    جـاي كـوب در لغـ       كه كوي بـه   ااز آنج ... دارند و نه كوبان   

 بـاقي اسـت، نيـازي بـه تغييـر           ان مردم اين ناحيه تا حدود كـدكن       كوب هنوز در زب    جامه
هاي اساسي وجود ندارد و بايد پذيرفت كه ضبط آنها درست است و كويان صـحيح                نسخه
  ).754/ 2: 1388سعد،  منور بن ابي(» كه بخواهيم كوبان را غلط بدانيم آن  بي،است

  :  استآمدهنيز قامات ابوسعيد ابوالخير در م
شـفيعي  ( بـشكند    كويـد آلوده مكن كه آن چون آبگينة شامي بود كه اگر اندك چيزي بـا او                ... 

  ).202: 1386كدكني، 
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 .رودكار مي اصطالح رايجي در ادبيات كهن است كه امروزه نيز به» راه كوفتن «-3
   :تنامة دهخدا و برهان قاطع چنين آمده اسدر لغت

 ؛) ذيل راه كـوفتن :1377، دهخدا(طي كردن راه . راه سپردن. راه رفتن. راه كوبيدن : راه كوفتن 
  .)ذيل كفت: 1376برهان، (و مخفف كوفت هم هست كه از كوفتن باشد : ... كفت

  
  :اينك چند نمونه از استعمال اين اصطالح در متون كهن     
وايتي از داستان يوسف و زليخاست، فعـل        كه در حقيقت، ر    )4(القصصاحسندر كتاب        

زليخـا كـه در     . آمـده اسـت   » پيمودن مسافت زياد همراه با سختي     «به معني   » راه كُفت «
گردد، خبر از زيبارويي به نـام عزيـز   خواب صورت يوسف را ديده و همواره به دنبال او مي     

ب ديده است و    پندارد كه شايد وي همان كسي باشد كه او را در خوا           شنود و مي  مصر مي 
  : رسدكند تا به مصر ميبراي ديدار وي راهي طوالني را طي مي

كـه ايـن كيـست؟      :  از كنيزكي از خاصگان خـود پرسـيد        .عزيز مصر درآمد، زليخا او را بديد      ... 
، دريغا نـام و ننـگ   دريغا راه كُفتِ من   آه دريغا رنج من،     : زليخا گفت . شوهر تو عزيز مصر   : گفت

  ).p77: القصص احسن(كه اين نه آن صورت است كه من ديدم . ..به باد دادن من
  

  :توان به ابيات زير اشاره كرد در مورد كاربرد اين اصطالح در متون كهن، مي
 عشق چون خورشيد دامن گستريده بر زمين

  جان خسته نگردند از نشاط راهِحاجيانِ
 ساربانـا اين غزل گو تا ز بعد خستگي

  

 ... باال كوفته  راهِعاشقان چون اختـرانش       
ــار از راه اعــضا كوفتــه  ــر ب ــشان زي  اشتران

   بطحا كوفتهراهِ اشتران را مست بيني
  )819: 1386مولوي، (                            

                                                                      
  كعبة جان كوفتنخاكيان دانند راهِ

  

  اند شتي خاكي آسان ديدهين ره دشوار مك  
  )89: 1378خاقاني،    (                          

                                                                            
 در  وجـود دارد كـه    و سـفر حـج      » راه كوفتن «تناسبي بين   پيشتر گفته شد،    كه   چنان

رسد در سخن خرقـاني نيـز مقـصود از          نظر مي به  . قابل مشاهده است  فوق نيز   چهار بيت   
همان سفر حج باشد كه امثـال خرقـاني و   » ... مريدان را كُفتند و پاي آبله كردند«عبارت  

نوعي مـرتبط     به واين بيت سنايي نيز قابل تأمل       . اندابوسعيد اعتقاد چنداني به آن نداشته     
  : استبا سخن خرقاني

 حشراين شرف بس باشدت كĤواز خيزد روز 
  

  پايبه  حج كرد و ديگر كس)5(كاحمد عارف به جان  
  )511: 1385سنائي،   (                     
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 چنـين   ،آبلـه افتـادن بـر پـاي صـوفيان در راه كعبـه             نيز   اسرارالتوحيددر اين عبارت    
   : است شدهتوصيف

ماز چاشـت گـزارده     او ن : گفتند. به خانقاه مكّه شديم، به طلب او      هم  بهبا پدر   : االسالم گفت تاج
هـاي درشـت و   كنـد كـه آنجـا سـنگ    است و به مسجد عايشه شده راه ميقات عمره نيكو مـي        

  . )372/ 1: 1386سعد،  منور بن ابي(كند تا پاي حاجيان مجروح نگردد ناخوش است، نرم مي
  

  :تري به رابطة حج و پاي آبله شدن اشاره كرده استمولوي به شكل صريح
حاجيان شويتا سرِروي  پياده ميحج  

  

  هجامه چرا دري اگر شد كف پات آبل  
  )846: 1386مولوي،    (                   

                                                                   
 در متون كهن  . رودكار مي  به» كوفتن«جاي    به» كُفتن«ها  امروز در برخي لهجه    -4

   :شوده مينيز چنين كاربردي ديد
 و بـالش  پاي كُفتن ،جاي نماز شب   سرود و غزل بنهاديم و به      ،جاي تسبيح و تهليل    به«

  .)112: 1368پيل، ژنده(» زدن بنهاديم
  
هـاي  ، واژه »ديدم رخ ترسـا را بـا مـا چـو گـل اشـكفته              «در غزلي به مطلع     نيز  موالنا  

  :قافيه كرده است» كُفته«را با » ...آشفته، ناسفته و«
  چنين مشكل تبريز شده حاصلاز بهر

  

   من كُفتهدلِالدين پاي ِوندر پي شمس  
  )817: 1386مولوي،  (                

                                                                   
 كردهبدل  » گُفتند«را به   » كُفتند« چون كاتبان    ، در تصحيح استعالمي و نيكلسون     -5

را نيـز تبـديل بـه       » كردنـد «اند، فعل   پنداشته» اندگُفته« آن را    ،الخطّ معمول و بنابر رسم  
  .دار كننداند تا جمله را معنينموده» كرديد«

  
  تصحيح و تحليل تعبيري دربارة نحوة درس آموختن ابوسعيد ابوالخير 

 نـزد   حوة درس آموختن ابوسعيد ابـوالخير در       دربارة ن  ،االولياةتذكردر تصحيح نيكلسون از     
  :چنين آمده استابوعلي زاهر 

 چون وفات كـرد، پـنج سـال         .تا بعد از شش سال در مرو پيش عبداهللا حصيري تحصيل كردم           
كه همه شب در كار بودمي و همه روز در در تكـرار             ديگر پيش امام قفّال تحصيل كردم، چنان      

ن شبانه در چـه كـار        قفّال گفت بنگريد تا اين جوا      .ها سرخ كرده  بار به درس آمدم چشم    تا يك 
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 خود را نگونسار كرده بودم و در چاهي ذكـر           . پس نشسته گوش داشتم    .است و گمان بذ بردي    
 از مرو به    .روز استاد از آن معني با من كلمه بگفت        افتاد تا يك  گفتم و از چشم من خون مي      مي

عطـار  ( دميو سي روز روزه داشتمي و در عبادت بو         تعلّق ساختم    رسرخس رفتم و با بوعلي زاه     
  .)324/ 2 1905نيشابوري، 

  
 ،)802: 1370،  نيـشابوري عطـار  (تصحيح استعالمي نيز منطبق بر ضبط نيكلسون است      

  :ستا  ، اين عبارات را چنين ضبط كردهچشيدن طعم وقتشفيعي در كتاب اما 
و .  خضري تحصيل كـرد عبداهللاِ ]ابو[پس شيخ بعد از آن به مرو رفت و پنج سال در مرْو پيش       

چون او وفات يافت پنج سالِ ديگر پيش امامِ قفّال تحصيل كـرد؛ چنانـك همـه شـب در كـار                    
بنگريد تـا   : قفّال گفت . ها سرخ كرده  تا يك روز به درس آمد، چشم      . بودي و همه روز در تكرار     

. تندپـس او را بـه شـب گـوش داشـ           . اي در چه كار است؟ و بدو گمان بد برد         اين جوان مهينه  
مگـر  . افتـاد گفت و خون بر روي و چشم او مـي  و ذكر مي. بودخويشتن را سرنگونسار كرده مي    

و با بوعليِ   . شيخ از مرْو برفت و به سرخس آمد       . اي گفت روز ديگر استاد از آن معني با او كلمه        
كني، شفيعي كـد  ( و آن سه روز در عبادت بودي      . و يك روز سبوسه روزه بگرفتي     زاهِر تعلّق كرد    

1386 :128(.  
  

هاي گونـاگون ايـن عبـارات را        ها و ضبط  بدل در قسمت تعليقاتِ كتاب، نسخه     شفيعي
  :است آورده

 متعلق بـه  االولياةتذكردر نسخة . احتماالً به معني تأخير و درنگ: يك روز سبوسه روزه بگرفتي 
گرفتمـي از بـراي   يك روز سه سـبق    «: اين عبارت چنين است   ) cبا عالمت قراردادي    (نگارنده  

و « نيكلسون بـه صـورت   ِاالوليا ةتذكرو در نسخة   » سه روز و در آن سه روز پيش استاد نرفتمي         
يك سبق سه روز گرفتي و آن       «بدل همان كتاب    در نسخه  و) 1/324 (»سي روز روزه داشتمي   

و «): Aبا نـشانة قـراردادي      (اهللا مرعشي    نيز در نسخة كتابخانة آيت     .»سه روز در عبادت بودي    
سبوسه تعبيـري بـوده اسـت و        /  در اين كه سه بوسه     .»گرفتي يك روزه سبق را در سه روز مي       

 )6(....توان ترديد كـرد  مفهومي داشته است، نمي   ) شپش/ نوعي حشره ( غير از معني لغوي سبوس    
  .)262-263: 1386شفيعي كدكني، (

  
  روزه گرفتن سبق سه

آورده و شـاهد زيـر را       »  چيـز آمـوختن    ؛درس گرفتن «را به معني    » گرفتن سبق«دهخدا  
  :ذكر كرده است
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  :خوانداي اين بيت ميروزي ديوانه  
 نيكوان را دوست دارد هر كه باشد در جهان

  

 گر بدان را دوست داري گوي بردي از ميان  
  

گفتند كه اين بيت را ياد گيرنـد        ) را(خواجه فرمودند ما از اين سخن سبق گرفتيم و درويشان           
  .) ذيل سبق گرفتن:1377، دهخدا( )68، صطالبينالانيس(
  

  :توان به اين بيتِ انوري زير اشاره كرددر راستاي معني فوق مي
 به باغ بلبل بر ياد تو گشـاده زبان

  
  به شاخ فاخته از ذوق تو گرفته سبق  

  )2731/ 1: 1376انوري،   (               
                                                              

 غالـب كاتبـان و      ،»بگرفتـي «در كنار   » روزه سه «با قرار گرفتن   ، مورد بحث  عبارتِدر  
» روزه گـرفتن  «اند كه اين عبـارت بـه معنـي          حتّي برخي خوانندگان و شارحان پنداشته     

ه بـه      . اند با تغييراتي در جمله، ضعف تأليف آن را اصالح كنند          است و تالش كرده    بـا توجـ
مـذكور  ي كه پس از اين خواهد آمد، به احتمال قريب به يقين، ضبط صواب عبـارت    لئدال

كـه در برخـي نُـسخ         چنـان  ؛»...روزه بگرفتـي   سبق سه ) ه(و يك روز  ... «: بايد چنين باشد  
  .ستا تذكره نيز چنين است و شفيعي كدكني به آنها اشاره كرده

  
  :ترين دالئل رجحان ضبط فوق به قرار زير است مهم

 ايـن  . هجويري بوده اسـت المحجوبكشف كتاب ارجمند   ، يكي از منابع مهم عطار     -1
 هـيچ در ايـن كتـاب نيـز آمـده اسـت و             » روزه گرفتن  سبق سه «عبارت به همان صورت     

  :  استذكر نشدهبدلي هم براي آن  نسخه
 اهللاةـحمـ ر-اندر ابتداي حال، وي به طلب علم از ميهنه به سـرخس رفـت و بـه ابـوعلي زاهـر                    

روزه بگرفتي و آن سه روز اندر عبادت گذاشتي تا آن امـام،              يك روز سبق سه   .  تعلق كرد  -عليه
  .)250: 1384هجويري، (آن رشد اندر وي بديد و تعظيم وي زيادت كرد 

 حـاالت و سـخنان     و   االوليـا ةتـذكر  كهنـي بـوده و روايـات          ابوسعيد داراي مقامات   -2
  در دو كتـابِ   .  ظاهراً براساس آنها نوشته شـده اسـت         نيز لتوحيدرااسرا و   ابوسعيد ابوالخير 

» روزه گـرفتن   سـبق سـه   «جـاي    ، بـه  لتوحيدرااسـرا  و    ابوسعيد ابـوالخير   و سخنان  حاالت
 چنين   ابوسعيد حاالت و سخنان  در  . ساختِ همين تعبير است    كه ژرف   است عباراتي آمده 

  :خوانيممي
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.  محدث و مفسر بود و امـام عهـد       .ي زاهِرْ بعد از آن قصدِ سرخس كرد نزديكِ خواجه امام ابوعل         
شيخ، بامداد بر وي تفسير خواندي و نمازِ پيشينْ علمِ اصول و كالم و نماز ديگرْ احاديثِ رسـول                   

  .)62: 1384ابوروح ميهني، (و تربت خواجه ابوعلي به سرخس است، رحمه اهللا . السالمعليه
  

، ر بامـداد  دتفـسير   خوانـدنِ    ،»رفتنروزه گـ   سبق سـه  «مقصود از   مطابق عبارتِ فوق،    
در . در نمـاز ديگـر اسـت      ) ص( احاديـث رسـول   خواندنِ   اصول در نمازِ پيشين و       خواندنِ

  : نيز همين سخنان با اندك تغييري در نحو و واژگان چنين آمده استاسرارالتوحيد
 چون به سرخس آمد، پيشِ ابوعلي زاهر ابن احمـد فقيـه شـد،             . پس از مرو قصد سرخس كرد     

... شافعي در سرخس او ظاهر كـرد و از وي پديـد آمـد              كه محدث و مفسر و فقيه بود و مذهب        
پس شيخ ما، بامداد، بر بوعلي فقيه تفسير خواندي و نماز پيـشين علـم اصـول، و نمـاز ديگـر                      

منـور بـن ابـي    (اخبار رسول صلّي اهللاُ عليهِ و سلّم، و درين هر سه علم شاگرد بوعليِ فقيـه بـود           
  .)23-24: 1388سعد، 

  
   :نيز تا حدودي مؤيد همين نكته است)  294ورق  :   خطّي 337شمارة  ( االولياةتذكرترجمة عربي     

ارتحلَ مِنْ مرو إلي سرخس و تعلّقَ بِالشَيخ أبي علي الزاهد و اشتغل عليه و كانَ يقرء فـي يـوم                     «
   .»ة بالعبادةـ ايام و يشتغل األيام الثلثةدرس ثلث

:  است كه در برخي نُسخ آمده اسـت  آنامة  اد  مذكور، بارتع نكتة مبهم در     آخرين -3
 ظاهر امر اين است كه ابوسعيد در ظرف         .»)...گذاشتي( و آن سه روز در عبادت بودي       ...«

رفـت و بـه   گرفت و سه روز بعـد را بـه نـزد اسـتاد نمـي      يك روز، درس سه روز را ياد مي       
  : بدلي با اين مضمون اشاره كرده است ه نسخهشفيعي كدكني نيز ب. پرداختعبادت مي

يـك  : اين عبارت چنـين اسـت     ) cبا عالمت قراردادي    ( متعلق به نگارنده     االولياةتذكردر نسخة   
    .)263: 1386(روز سه سبق گرفتمي از براي سه روز و در آن سه روز پيش استاد نرفتمي 

 سه روز آينـده     فته و درسِ  رمشكل اينجاست كه اگر ابوسعيد مثالً شنبه به مكتب مي         
، روز شنبه نيز در حساب همين سه روز بايد باشـد؛ بنـابراين وي دو                 است گرفتهرا فرا مي  

شنبه در كـالس درس حاضـر شـود و        روز سه بايد  تواند در عبادت باشد و      روز آينده را مي   
يـز  شنبه را نيز پيشاپيش فرا گيـرد و در روز جمعـه ن            هاي روزهاي چهارشنبه و پنج    درس

از لحاظ منطقي   » و آن سه روز در عبادت بودي      «در اين صورت جملة     . تعطيل بوده باشد  
 از چهارشـنبه تـا جمعـه بـدانيم،         رسـد، مگـر اينكـه ايـن سـه روز را           درست به نظر نمـي    
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توانـد تنهـا دو روز       وي مـي   ،شـنبه  يعني از شنبه تا سه     ،كه در قسمت ديگر هفته     حاليدر
 ! حاضر نشود و به عبادت بپردازدمابين اين روزها را در كالس

  
  گيرينتيجه

 و نظائر آن، بسيار دشوار است، زيرا حتّـي      االولياةتذكربه انجام رساندنِ تصحيحي منقّح از       
 را در دسـت داشـته باشـيم، تنهـا            نويسنده يا نويـسندگانِ ايـن اثـر        نويسِاگر نُسخ دست  

، يكـسان   اسـت  متعدد تلخيص شـده   ها و مقامات  كتاباز  توانيم متن تذكره را با آنچه        مي
هـايي   تـصحيفات و كاسـتي     نيـز در آنهـا    كنيم كه در زمان نويسنده يا نويسندگان تذكره         

 ،درخصوص زندگي پيراني چون ابوسعيد ابوالخير و ابوالحسن خرقـاني          .وجود داشته است  
اي در برخي كُتُب موجود است كه بـا مطابقـت ايـن متـون بـا                 مقامات يا سخنان پراكنده   

همچنين روايات متعددي از پيـران      . توان تا حدودي به تصحيح اقوال آنها دست يازيد         مي
توانـد در تـصحيح برخـي        موجود است كه مـي     االولياةتذكرحالج، در نُسخ گوناگون     بعد از   

  .راهگشا باشدتصحيفات 
 براسـاس روايـات     االوليـا ةتـذكر در  در اين تحقيق به تصحيح يكـي از اقـوال خرقـاني             

 موجود است و استاد شفيعي كدكني برخي از آنها را           هرقاني كه در نُسخ تذكر    خ از   ديگري
عبارت مورد بحث در برخـي نُـسخ        .  شد اند پرداخته  تصحيح كرده  نوشته بر دريا  در كتاب   

 برخـي مـصححان آن را        و ،»...و مريدان را كفتند و بـاي آبلـه كردنـد          «:  است چنين بوده 
 كه  درحالي ؛»...)كرديد: برخي( ان را گفتند و پاي آبله كردند      مريد«: اندچنين تصحيح كرده  

  . »... كُفتند و پاي آبله كردند) راه( و مريدان را«: بايد چنين تصحيح شود
ر بـاب نحـوة درس آمـوختن        د» روزه گـرفتن   سبق سـه  «تصحيح عبارتِ   همچنين به   

 تـذكره و نُـسخ متفـاوت        ين عبارت در  ا.  شد ابوسعيد ابوالخير در نزد ابوعلي زاهر پرداخته      
 انـد و پنداشته» روزه گرفتن«را مرتبط با آن  ،در بسياري از نُسخ  . آن بسيار مغشوش است   

در ايـن  . انـد آن را دچار تحريـف و تـصحيف كـرده   كردنِ متن، دار و قابل فهم  معني براي
سـاخت آن در   و ژرفالمحجـوب كـشف  تركيب در اينمورد نيز با توجه به صورت صحيح  

، ضبط صحيح عبارت را بازنموده و معنـي آن را            ابوسعيد حاالت و سخنان   و   لتوحيدراسراا
  .ايمنيز معلوم كرده
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  تنوشپي
 و لهجة قومسي خرقاني و برخي مـوارد         اين مقاله پيرامون مقامات   هاي  بخشي از داده   -1

قدمـه و    و م  نوشته بر دريـا   هايي چون    استاد شفيعي كدكني در كتاب     آراءِديگر، براساس   
سـعد،   و منـوربن ابـي     1388 شفيعي كـدكني،     .نك(  شكل گرفته است   اسرارالتوحيدتعليقات  

1388.(  
نباشد و خود آن درست باشـد و نزديـك بـه لهجـة              » راه«تصحيف  » را «ممكن است  -2

  .»را«شودگفته مي» راه«جاي  ها به امروز نيز در بسياري از لهجه.خرقاني
شـود و   گفتـه مـي   » كُفتن«ها  ، در همة صيغه   »كوفتن«ي  جا  در لهجة مردم اراك، به     -3

 در گونة مركـزي گـويش   .نيز هنوز به همان معني مستعمل است    » كُفتن) راه(را  «تعبير  
  .رودكار مي گيلكي نيز اين تركيب به همين صورت به

 معروف تفاوت دارد، تنها به داستان يوسف و زليخـا  القصصحسنا ا ب در اين كتاب كه  -4
ح اين شاهد را دوست عزيزم جناب آقاي علي نويدي مالطي، مـصح           . ه شده است  پرداخت

  .اند و در دست چاپ دارند كتاب مذكور را تصحيح كردهفاضل، اشاره كردند كه
  .»به دل«: نسخه بدل -5
در شعرهاي فرخي سيستاني ميان اين كلمه  «:ستا در ادامه چنين نوشته شفيعي -6

، 271ديوان فرخي، (  غالباً نوعي ايهام برقرار است،وسو سه بوس به معني سه عدد ب
433 ،436 ،445(:    

 گفتم مرا سه بوسه ده اي شمسة بتان
  دار صحبت توست من وام تو دلِبه مهرِ

 گفت كه فردا دهمت من سه بوس
 شمراي بت بوسه از بهر سه بوسه

  

 گفتا ز حور بوسه نيابي درين جهان  
 ر من استدالب تو باز به سه بوسه وام

 فرّخي اميد به از پيش خورد
 چون گاو به چرمگر به من در منگر

  

  :)636ديوان،  (و در شعر مسعود سعد نيز
   مكن اي دوستخواهم منعمبوسه همي سه

  

   و منع به نزد تو روا نيستايتو صوفي  
  

  شـود  بوسـش ديـده مـي   و در شعر سنائي چند هجو دربـارة شخـصي بـه نـام علـي سـه             
  ):1099، 1091، 1053،  سنائيديوان(

 پيش ازين گفتم سه بوسش را همي
 ايا كشخــانِ بد اصل اي سـه بوسش

 بوسش به آدمي ناژياي سـه
  

 مردم است آن روسپي زن مردم است  
 علي نامي، دريـغ اين نام بر تو
 زنِ تو راست اســت و تو كاژي

  



  ١٠١  االوليا ةتذكر دو تصحيف در ةدربار     
  

 

  

  1389ن تابستا، 12شمارة         

: اين تعبير به كـار رفتـه اسـت        ) جمشايد قرن پن  (، از متون اسماعيليِ كهن      الكتاب  اُمدر  
هـا باشـند چـون مـار و         ها باشند و آناني كه در سراخ      سبوسندگان و آناني كه در بيابان     «

  ).402(» كژدم و ماهي و خُنفسا و كرم و كلوز
ايوانف اظهار نظـر كـرده اسـت كـه از مـصدر سبوسـيدن باشـد و در معنـي حـشرات و                        

 با توجه بـه سبوسـش، كـه         ).293 :اشرف صادقي  ي، عل مسائل تاريخي زبان فارسي   (خزندگان  
توان احتمال داد كه معنيِ كلمه منحصر در حشرات         اسم مصدرِ فعل سبوسيدن است، مي     

اين شخص هم كه موردِ هجو سنايي است به دليل داشتنِ خـصوصيتي، حقيقتـاً               . نباشد
 متن مـا اصـيل      سبوسه در / بوسهاحتمال اينكه سه  . يا مجازاً بدين نام شهرت گرفته باشد      

/ سبوس/ بوساگر بپذيريم كه سه   . هاي ديگر تصحيف آن، بسيار قوي است      باشد و روايت  
تَوفَّتْـه  «هاي كهنِ قرآن كـريم ذيـل آيـة          سپوز يك كلمه است، با آمدن سپوز در ترجمه        

 ،، و ترجمة آن به سپوز نكننـد، در معنـيِ درنـگ و تـأخير       )6/61( »رسلُنَا و هم اليفَرِّطون   
گرفـت بـا درنـگ و       توان عبارت متنِ ما را نيز در همين مفهوم گرفت، يعني روزه مي             مي

  .)262-64 :1386شفيعي كدكني، (» )1852/ 4نامة قرآني، فرهنگ( طوالني شدن
  
  منابع

، األوليـاء ةترجمة عربي تـذكر   ). 8قرن(،  محمد بن ابوبكر ابراهيم بن مصطفي     ) يا ابوطالب ( ابوحامد
 تـاريخ   ،337 ةن اسماعيل بن ابراهيم، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، شمار        كتابت محمود ب  

 .869الحجه  ذي: كتابت
، مقدمه، تصحيح و    حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير     ،)1384(سعد  ابي بناهللابورح ميهني، لطف  

 .سخن: تعليقات از محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
 محمودبن محمدبن ابراهيم، كتابخانة سـليمانية تركيـه،    به خط  ،)ق. ه 656كتابت  (القصصأحسن

 .505شمارة 
: ، بـه اهتمـام محمـدتقي مـدرس رضـوي، تهـران            ديوان انوري   ،)1376(انوري، محمدبن محمد    

 .علمي و فرهنگي
: ، بـه اهتمـام محمـد معـين، تهـران           برهان قاطع  ،)1376 ( تبريزي بن خلفِ برهان، محمدحسين 

 .اميركبير
 .زوار:  تهران،الدين سجاديء، به كوشش ضياديوان خاقاني ،)1378 ( افضل الدينخاقاني شرواني،

 .دانشگاه تهران: ، تهران دهخدانامه لغت،)1377 (اكبر دهخدا، علي
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 .توس: ، به تصحيح علي فاضل، تهرانالتائبينسيان ،)1368(بن ابوالحسن پيل جامي، احمدژنده
 .سنائي: ه سعي و اهتمام مدرس رضوي، تهران، بديوان سنايي ،)1385(سنائي غزنوي 

، )مقامـات كهـن و نويافتـة بوسـعيد        ( چشيدن طعـم وقـت     ،)1386(شفيعي كدكني، محمدرضا    
 .سخن: تهران

 .آگاه: ، تهران)از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني( نوشته بر دريا ،)1388(ــــــــــــــ 
  .زوار:  به كوشش محمد استعالمي، تهران،يااالولةتذكر ،)1370(عطار نيشابوري، فريدالدين 

 .بريل:  تحقيق رنولد الن نيكلسون، ليدن،االولياةتذكر ،)م1905(ـــــــــــــ  

هـاي اسـالمي آسـتان      بنيـاد پـژوهش   : ، مشهد نقد و تصحيح متون    ،)1369(مايل هروي، نجيب    
  .قدس رضوي

 .هرمس: س چاپ فروزانفر، تهران، براساكليات شمس، )1386(الدين محمد بلخي مولوي، جالل
، مقدمـه تـصحيح و   سعيد اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي   ،)1388(سعد، محمد   ابي  بن منور

 .آگه: تعليقات از محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود      المحجوبكشف ،)1384(بن عثمان   هجويري، ابوالحسن علي  

 .سروش: عابدي، تهران
  

  
  
  
  
  
  
  


