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Abstract
One of the main areas in textual criticism is the use of additional sources. Additional
resources is a set of resources that is related to the edited text from of historical, content,
structural, and consequential aspects. Attar’s Tazkerat al-oliya, as a reference text in the
tradition of Iranian Sufism, always attracted the attention of future generation and the
elected and various translations of this text confirms this claim. Vali-name is a poem
that was written in the first half of the ninth century AD, in Shiraz. This book is a poetic
translation of Attar’s Tazkerat al-oliya. Vali-name, in addition to literary and artistic
aspects, is important also from the textual point of view, because its author probably has
access to original manuscripts of Tazkerat al-oliya. In this paper, apart from explaining
the features of this book, we analyzed its important role in the editing of Tazkerat aloliya.
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کارکرد منابع جانبی در نقد و تصحیح متون
باتکیهبر نقش ولینامه در تصحیح تذکرةاالولیای عطار


مجتبی مجرد
چکیده

توجه به منابع جانبی یا فرعی در نقد و تصحیح متون کهن کاربرد ویژه ای دارد .ایننگوننه مننابع بنا منتن تصنحیح شنده
ارتباطهایی فرعی مانند تاریخی و محتوایی و ساختاری دارد .تذکرةاالولیای عطار همنواره ماننند متننی مرجنع در سنن
صوفیانة ایرانی منظور همگان بوده اس  .گزیدهها و ترجمههای گونناگون اینن منتن در طنو تناری نشناندهنندة اینن
واقعی

اس  .منظومة ولینامه در نیمة نخس

تذکرةاالولیای عطار اس

قرن نهم هجری در شهر شیراز سروده شد .اینن ارنر ترجمنهای منظنو از

که افزونبر جنبههای ادبی و هنری از منظر متنشناسی نیز بسیار اهمی

دارد؛ زیرا نویسنندة آن

گویا به نسخه یا نسخههای اصیلی از تذکرةاالولیا دسترسی داشته و در نظم این مجموعه کوشیده اس

تااندازة ممکن بنه

ضبطهای ویژة تذکرةاالولیا پایبند باشد .در این نوشته ویژگیهای این منظومه تبیین و نمونههایی از ضنبطهنای دقینو و
اصیل آن بررسی میشود؛ همچنین نویسنده با تحلیلهای نسخهشناسانه میکوشد تا نقش این ارر را مانند متنی جنانبی در
تصحیح و گشودن برخی از مشکالت متنی تذکرةاالولیا واکاوی کند.
واژههای کلیدی
ولینامه ،عالف ،تذکرةاالولیا ،تصحیح متن ،منبع جانبی
مقدمه
تذکرةاالولیای عطار نیشابوری از حدود قرن هفتم هجری تا روزگار ما همواره جزو متون زبانزد در زمیننة تصنوف و
عرفان ایرانی -اسالمی بوده اس  .این ارر از جنبه های گوناگونی اهمی

دارد؛ از یکسو نثر روان و پختة کتنا

آن را در

شمار نثرهای درخشان فارسی پیش از حملة مغو و حتی پس از آن قرار میدهد و از سوی دیگر در میان متونی کنه بنه
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران (نویسنده مسؤو

) mojarrad_mojtaba@yahoo.com
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مقامات عارفان و مناقب صوفیه و اولیا و صالحین پرداختهاند ،جایگاهی واال و کنامالا شنناختهشنده دارد .همنین جایگناه
باعث شده اس

افراد بسیاری در طو چندین قرن همه یا بخشهایی از این ارر را ترجمه و گزیده کننند و ینا آن را بنه

نظم درآورند.
ترجمهها و گزیدهها و منظومههای مرتبط با تذکرةاالولیا در تحلیلهای تاریخی ن اجتماعی این متن میتوانند اسنتفاده
شود؛ این آرار ازنظر متنی نیز بسیار درخور توجه اس ؛ بهویژه آراری که تا دوسه قرن پس از نوشتن تذکرةاالولیا نگارش
شد؛ این آرار در گشودن برخی از مشکالت متنی این کتا

نقش اصلی دارد .گزیدهگران یا مترجمنانی کنه در قنرنهنای

هشتم یا نهم هجری به تذکرةاالولیا توجه نشان داده اند ،دس کم نسخههایی از این ارر را در دس

داشتهاند که برخنی از

آنها امروزه موجود نیس  .در این مقاله تالش میشود با بررسی یکی از ترجمههای منظو تنذکرةاالولینا ،نقنش یکنی از
متون جانبی در تصحیح این ارر نشان داده شود .برپایة جستجوی نگارنده ،افرادی کنه تناکنون بنه تصنحیح ینا پنژوهش
دربارة تذکرةاالولیاء پرداختهاند ،بدون توجه به این متن حتی نامی از آن نیز نبردهاند .گفتنی اسن

تناکنون بنه بررسنی و

تبیین ویژگیهای ولینامه به صورت ارری مستقل توجهی نشده اس .
ولینامه یا تذکرةاالولیای منظوم
منظومة ولی نامه در یک چهار نخس

قرن نهم هجری در شهر شیراز سروده شد .نویسننده و شناعر اینن منظومنه در

قسم های مختلف این ارر از خود با نا علّاف یاد میکند؛ ابیات زیر نمونههایی از آن اس :
گلشننننف عنننناز بنننندو تننننا ه دار

صنننننیش کامنننننش لننن ن آوا ه دار

در دل عنننننناز چرا ننننننی بنننننننه

(عاز ،بیتا21 :الف)
و همننننه دنینننناب را ننننی بننننده
(همان21 :ب)

آیننننههنننا را همصنننی صننناز کنننف

پنننظ نظنننری بنننر دل عننناز کنننف
(همان221 :الف)

در منابع هم زمان یا پس از عالف ،در با

او اطالعی مشاهده نمیشود .از میان محققان قرن کنونی ،مرحو آقنابزر

تهرانی او را حافظ عالف متخلص به خراباتی دانسته و منزوی نیز همین سخن را تکرار کرده اس ؛ متأسفانه هیچینک از
این دو محقو بزر  ،منبع سخن خود را ذکر نکردهاند (تهرانی ،1003 ،ج)106 :22؛ (منزوی ،1382 ،ج .)2063 :3برخنی
از محققان دیگر نیز شاید باتوجهبه همین آرار ،ناظم این منظومه را حنافظ عنالف خرابناتی نامینده انند (ر.ک :افصنحزاد،
 98 :1378ن .)99
سعید نفیسی در تاری و نظم و نثر در ایران او را حافظ عالف شیرازی می نامد؛ اما منبع سخن خود را نیاورده اسن
(نفیسی ،1300 ،ج)320 :1؛ برخی دیگر از محققان نیز با پیروی از نفیسی بهجنای حنافظ عنالف خرابناتی ،او را حنافظ
عالف شیرازی معرفی کرده اند (ر.ک :نصیری ،1380 ،ج .)237 :2نگارنده در هنیچ بخشنی از ولنی نامنه ،لقنب حنافظ و
تخلص خراباتی را برای عالف نیاف
سبب وجود دو بی

و گمان نزدیک به یقین دارد که در اینجا اشنتباهی ر داده اسن ؛ درحقیقن

بنه

در این ارر گمان برده اند لقب و تخلص نویسنده ،حافظ عالف خراباتی بوده اس  .نناظم کتنا

در

«دیباچة سخن» و پیش از بیان «سبب انتظا کتا » چنین سروده اس :
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عننننناز در اینننننف راه دور
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نیسننش بننه جننغ لطننف ننور ننکور
(عاز ،بیتا21 :ب)

و در ادامة «سبب انتظا کتا » میگوید:
بنننننده ـننننننننراباتی عنننننننناز را

صنننورـ بننننننیمعننننی پننننننرالز را

اینننف بنننهیقنننیف عنننارز بنننیمعر نننش

ایننف ننده م ننرور بننه چننندیف صنن ش
(همان22 :ب)

چنانکه از محتوای ابیات برمی آید و اشعار بعدی نیز تأییدکنندة آن اس  ،نه حافظ لقب عالف و نه خراباتی تخلنص
اوس ؛ زیرا در بی
حفاظ کننده ،صف

«حافظ عالف در این راه ،»...حافظ صف
خداوند ،اس  .در بی

و لقب نویسنده نیسن ؛ بلکنه بنه طنور دقینو بنه معننای

«بنده خراباتی عالف را »...نیز خراباتی تخلص شاعر نیس ؛ بلکنه او بنرای

آشکارکردن فروتنی ،خودش را خراباتی می خواند؛ نگارنده در هیچ جای دیگر اینن مثننوی بیسن
که نا خنا

تخلص خراباتی شاعر را مشاهده نکرد .البته گویا تخلص او همین واژة عالف اس

و چهنار هنزار بیتنی
نیسن ؛ امنا از ظناهر

واژه چنین برمیآید که تخلص شعری اس  .همچنین میتوان گمان برد که او از خاندان معروفی بنوده اسن

کنه نسنب

خود را به شی ابوبکر هبة اهلل بن حسن علّاف (قرن چهار ) می رساندهاند (برای شنر احنوا او ر.ک :جنیند شنیرازی،
 80 :1328ن  087 ،116 ،81ن .)090
بنابر روای

نویسنده ،ابوالفتح ابراهیم سلطان بن شاهر میرزا ن از شاهان هنردوس

تیموری کنه از حندود  810تنا

 830حاکم فارس بود ن از عالف میخواهد باتوجهبه تسلط او بر شعر و اد  ،تذکرةاالولیای عطار نیشابوری را بنه نظنم
درآورد .در این روزگار سرزمین فارس و بهویژه شهر شیراز مهد هنر و هنرمندان به شمار می رف
نیز ازجملة همین افراد بود که به امید مرحم

و نویسنندة ولنی نامنه

او به منظو کردن تنذکر ه االولینای عطنار پرداخن

شاه و به درخواس

و

دس نویس اصل آن را به کتابخانة این امیر تیموری تقدیم کرد؛ در این کتابخانه دس نویس های نفیسنی وجنود داشن
(برای اطالع مختصر از کتابخانة ابراهیم سلطان ر.ک :ریشارد 131 :1381 ،ن .)139
عالف اهل سن

و جماع

تأکید بر این نکته اهمی

بود و این از ذکر مد چهار خلیفه در آغاز کتا

دارد؛ زیرا نشان می دهد او از کسانی نیس

دریاف

میشود (عالف ،بنیتنا.) 7 :

که در قرن های بعد به سبب نگنرش هنای متفناوت

جهانبینی ،متن تذکرةاالولیاء یا آرار دیگر عطار را تغییر یا تحریف داده اس

(برای تغیینرات جهنانبیننی در آرنار عطنار

ر.ک :شفیعی کدکنی 101 :1383 ،ن  .)106البته این نکته نیز درخور توجنه اسن

کنه عنالف ماننند عطنار در اعتقنادات

مذهبی خود ،فردی میانهرو بود و این مسئله در سراسر ولینامه مشاهده میشود.
یکی از نکات درخور توجه در این ارر که پیشینه نیز داشته اس  ،ادعای هماوردی با شاهنامة فردوسنی اسن  .گوینا
حکوم های محلی ،بهویژه پس از حملة مغو  ،همواره در پس زمینه های ذهنی خود شاهنامه را مانند رقیبی میدانسته اند
و یکی از وظایف مهم ادیبان درباری رقاب

با آن بوده اس  .به طورکلی برخی از این حکوم ها و افراد با وجود احترا

قلبی یا زبانی به شاهنامه ،درپی ساختن کاخی منظو به بلندای آن بودهاند که نقش آن ،حاکمان را مانند شاهان اسناطیری
بر صفحة روزگار جاودان کند .همین احساس باعث شده اس

که عالف در مقدمنة ارنر خنود بنرای خوشنایند شناه بنا

تعریض و کنایه شاهنامه را کتابی بداند که خواندنش حاصلی جز گناه ندارد:
گ نننتگ اگنننننننر پاد ننننننه کنننامران

ننننناه ابوالقننننناـگ اعنننننلیمکنننان
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کنننننرد بنننه نننننامه جننننان را منینننر

گشنننش بننندان صنننیش وی آ نننا گینننر

کننننغ فننرز ـواننندن آن جننغ گننناه

هننین نشنند حاصننی هننر نینن ـننواه

مننف بننه ولننینامننه کننه هننر کنناو ب واننند

رحمنننش حنننر بنننر ـنننر او در شننناند

در کنننف راینننش ایننننننف کامننننکار

نننننناه ابنننننوال تح لننن اقتننندار
(عاز ،بیتا22 :ب)

عنوان کتا

چنانکه چندجا آشکارا بیان شده «ولینامه» اس :
ننننامش ا اعنننغا ولنننینامنننه کنننرد

وآنکنننه ـنننرب پینننروی ـامنننه کنننرد

یا
ـننتگ ولننی نامننه بننه نننام تننو نند

ننکر کننه ایننام بننه کننام تننو نند

(عاز ،بیتا22 :ب21 ،الف221 ،ب)

از آغاز تذکرةاالولیا آغاز و با خاتمة احوا بایزید بسنطامی

عالف این ارر را در سه جلد به نظم درآورد؛ جلد نخس

به پایان میرسد؛ جلد دو با شر احوا عبداهلل مبارک آغاز و با خاتم

احوا یوسف بن حسین تما میشود و جلند

سو با شر احوا ابوحفص حدّاد آغاز و با پایان ترجمة حسین منصور حالج پایان میپذیرد .نویسنده ،بخنش الحناقی
تذکرةاالولیا را (شر حا  22نفری که بعد از  72نفر اصلی آمده اس ) در ارر خود نیاورده اسن ؛ اینن موضنوع نشنان
میدهد که دس کم در نیمة او قنرن نهنم هجنری و در سنرزمین فنارس ،اینن بخنش الحناقی در دسن ننویسهنای
تذکرةاالولیا موجود نبوده و شهرتی نداشته اس  .این نکته تأییدکنندة سخن استعالمی در مقدمة تذکرةاالولیاس
بخش پایانی را «پس از قرن نهم ،ناشناسی بر کار عطار افزوده» اس

که اینن

(عطار :1391 ،سی و شش).

سرودن ولینامه برپایة سخن نویسنده در شب یکشنبه (شب قدر) ماه مبارک رمضان سا  821قمنری پنس از شنش
سا به پایان رسیده اس ؛ بنابراین سا آغاز سرایش کتا
و چهار هزار بی

بی س
الف ن

اس

حدود  812قمری اس  .تعداد ابیات کتنا

و سرایش آن در حر جامع بی

عتیو شیراز به پایان رسیده اسن

بنه گفتنة مؤلنف

(عنالف ،بنیتنا312 :

) .کار عالف ازنظر ادبی ترکیبی از مخزناالسرار نظامی و منظومههای عطار اس  .از یکسنو زبنان اسنتعاری و

تصاویر رنگارنگ نظامیگون در سراسر منظومة او موج میزنند و از سنویی مضنامین و معنانی آن آشنکارا بنا معننویتی
عطاروار پروده شده اس  .او کوشیده اس

با اسنتفاده از وزن مفنتعلن مفنتعلن فناعلن (بحنر سنریع مطنوی مکشنوف)

ضرباهنگی حماسی ایجاد کند و از یک تذکرة صالحان ،حماسة صالحان پدید آورد.
از این ارر دو دس نویس موجود اس ؛ یکی دس نویس کتابخانة آرشیو سمینوف در بنیاد تناری فرهنگسنتان علنو
تاجیکستان در شهر دوشنبه به شمارة  .C810انوری بخاری این دسن ننویس را در سنا  887قمنری بنا خنط خنوش
نستعلیو و به صورت چهارستونی نوش

(دانشپژوه ،1328 ،ج)83 :8؛ (همان :ج .)302 :10دس نویس دیگر به شنمارة

 2297در کتابخانة نورعثمانیة ترکیه نگهداری میشود .این دس نویس در فهرس

نورعثمانینه بنه اینن صنورت معرفنی

شده اس « :تذکرةاالولیاء (منظو ) .فارسی[ .خط] تعلیو [که مراد نستعلیو اسن ] .شنی فریندالندین محمند المعنروف
بالعطار الهمدانی [!]( »...نورعثمانیه ،بیتا .)130 :در ظهر این دس نویس که به گمان بسیار بیاض نویسندة ارر بوده چنین
نوشته شده اس « :کتا

تذکرةاالولیاء قدّس سرّهم ،المنظو المعروف بنوللینامنه منن قببلنل التصنوف» .در ذینل آن ینک

شمسه و دو سرترنج مذهّب طراحی شده که داخل ترنج عبارت «بخزانة السلطان االعظم األعد األشجع مغینث الندنیا و
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الدین ابوالفتح ابراهیم سلطان خلّد اللّه ملکه» نقش بسته اس .
در صفحة نخس

متن ،کتیبة کنگرهداری قرار دارد که بهطور کامل بنا مکتنب تنذهیب شنیراز در قنرن نهنم هجنری

سازگار اس  .داخل کتیبه عبارت «کتا

ولینامه» نوشته شده اس  .دسن ننویس مُجندول اسن

و بنه صنورت چهنار

ستونی تحریر شده و عنوانها بهطورکلی با طال و شنگرف نوشته شده اس  .در پایان نسخه نیز عبارتی اسن
میدهد کتا

بر نویسندة آن خوانده و تصحیح شده اسن  .بناتوجنهبنه مجموعنة اینن شنواهد ،دسن ننویس کتابخاننة

نورعثمانیه دس نویسی اصیل اس
کتا

کنه نشنان

که با نظارت و سرپرستی ناظم کتا

برای کتابخانة سلطان ابراهیم ،همنان کسنی کنه

به او تقدیم شده ،نوشته شده اس .

ولینامه و تصحیح تذکرةاالولیا
یکی از مهمترین منابع و مآخذ در تصحیح متون کهن ،مننابع جنانبی اسن  .اینن مننابع آن دسنته از مننابع کهنن ینا
جدیدتری هستند که بهشکلی با متن پایه ارتباط دارند .این ارتباط میتواند جنبههای مختلفی داشته باشد؛ گاه رابطة منتن
جانبی و متن پایه از نوع رابطة شر و مشرو اس

یا متن جانبی حاشیهای بر متن پاینه اسن ؛ منتن جنانبی منیتوانند

تلخیص یا ترجمهای از متن پایه باشد و گاهی نیز صورت منظو متن پایه اس  .توجه به منبع جانبی در تصحیح دقیوتنر
و بهتر متن پایه تأریرگذار اس

(نیز ر.ک :مایل هروی 019 :1380 ،ن .)022

به سبب شهرت تاریخی و رواج گستردة تذکرةاالولیا در جغرافیای پهناور زبان فارسی ،از حدود قرن هفنتم ،بنه اینن
ارر توجه و از آن استقبا شد؛ بهگونهایکه در طو چندین قرن ،شمار بسیاری به ترجمه و گزیده و یا منظو کردن همنه
یا بخشهایی از این کتا
نمونههای منظو اس

پرداختهاند (بنرای نموننه ر.ک :مننزوی 2060 :3 ،1382 ،ن  .)2063ولنینامنه یکنی از همنین
که در شیراز و در دربار ابوالفتح ابراهیم سلطان تیموری در نیمة او قرن نهم هجری سروده شد.

عالف ،ناظم ولی نامه ،در هیچ جای ارر خود اشاره نکرده اس
دس نویس هایی بهره برده اس  .همین اندازه می توان دانس

که برای نظنم تنذکرة االولینا از چنه دسن ننویس ینا

که او به دس نویسهایی دسترسنی داشنته کنه بنه گمنان

بسیار به قرن های هفتم یا هشتم مربوط بوده اس  .از سوی دیگر باتوجهبه عالقة بسیار ابراهیم سلطان به اد
گردآوری کتا های نفیس در کتابخانة خود ،دور از نظر نیس

فارسنی و

که دس نویسهای نفیسنی از تنذکرةاالولینا در دسنترس

عالف قرار داشته اس  .افزونبر اینها شاهدهای دیگر متنشناسی نیز اربات میکند که دس نویسهنای عنالف ،اصنیل و
کهن بوده اس ؛ ازجملة این شواهد وجودنداشتن بخش الحاقی تذکرة االولیا و نیز ضبط های کهن و دقیو اعال و برخنی
از اصطالحات زبانی اس .
در ادامه با ارائه و بررسی چند نمونه از ضبط های ولی نامه ،اهمی
داده میشود .آشکار اس

نمونههایی از این دس

این متن در تصحیح تنذکرةاالولینای عطنار نشنان

بسیار اس ؛ اما در این جستار همة آنها را نمیتنوان ارائنه کنرد .منتن

تذکرة االولیا به تصحیح محمد استعالمی مبنای اصلی این پژوهش بوده و ضبط های ولی نامه با آن مقایسه و بررسی شنده
اس  .این تصحیح برپایة دو دس نویس کهن (دس نویس کتابخانة پیرهدایی ترکیه مور  692ن دس نویس اساس ن و
دس نویس کتابخانة ملی ایران مور  )701و دو متن چاپی (چاپ لیدن و چاپ بمبئی) انجا شده اس .
 )1استعالمی در ذکر عبداهلل تروغبدی اشاره می کند که در نسخة اصل یا اسناس او (دسن ننویس پیرهندایی منور
 )692بهجای تروغبدی« ،روغدی» بوده و به همین سبب متن را برپایة نسخه های دیگر آورده اس

(عطار)086 :1391 ،؛
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اما افزون بر این نسخه ،دس نویس مور  701کتابخانة ملی نیز «تروغبدی» را به صورت «روغندی» ضنبط کنرده اسن
(عطار ) 227 :701 ،و با این وصف باید چنین گمان برد که منظور استعالمی از «در اصل» ،هر دو نسخة کهن و اسناس
اوس  .استعالمی در تعلیقات کتا
که اکنون نیز از ییالقات خو

می گوید :این فرد «از مرد روستای تُروغبلد در چهار فرسنگی شهر طوس قدیم بوده

نزدیک مشهد و نا آن طُرقبه یا ترغبه اس » (همان 831 :ن .)832

افزون بر دو نسخة مبنای استعالمی ،نسخة کهن و مضبوط مور  706مجموعة فیضاهلل افندی ترکیه نیز این نا را بنه
صورت «عبداهلل روغدی» آورده اس

(عطار209 :706 ،الف) .با وجود آنکه در نسخههای کهن اشاره شده که عطنار ننا

این فرد را روغدی ضبط کرده اس  ،باز هم گویا عوامل برون متنی ن ازجمله توجه به متونی مانند رساله قشیریه ،احیناء
علو و غیره ن مصحح را بر آن داشته تا نا او را «تروغبدی» ضبط کند؛ هرچند ضبط نا این فرد در متون پیشگفته نینز
درخور تأمل اس .
عالف ،ناظم ولینامه ،نا این فرد را آشکارا «روغدی» ضبط کرده اس :
ننننناهنشنننننان بلننننند ب نننننردی

عبنننننندال آن ـلننننننف رو نننننندی

(عاز ،بیتا191 :ب)؛ نیغ (همان191 :ب ن 192ب)
روغدی منسو

به شهر روغد اس

که به گفتة سلّامی (قنرن  3ن  )0از ننواحی جرجنان بنه شنمار منیرفتنه اسن

(سلّامی)218 :1390 ،؛ نیز (ر.ک :هدای  .)21 :1382 ،حا اگر همة تردیدها کنار رود و حتی گمان برده شود که نسنب
اصلی این صوفی ،تروغبدی بوده اس  ،آیا باز هم نمیتوان تصور کرد که عطار نسب
اس ؟ اینجاس

او را روغدی شنیده و نقنل کنرده

که دیدگاه مرحو عالمه قزوینی می تواند گره گشا باشد .او در نامه ای به تقیزاده مینویسد« :وجهة طابع

باید تصحیح اغالط ناس باشد نه تصحیح خطاهای مؤلف؛ چه در این صورت کتا

بهکلی عوض خواهد شند و کتنا

مؤلف دیگر نخواهد بود» (قزوینی.)201 :1323 ،
این دیدگاه مرحو قزوینی در چند دهة اخیر با شکل ها و نظرهای گسترده تری ازجمله «متن پژوهی جامعنه شناسنانه»
کامل شده اس  .این دیدگاه بر این بنیاد تکیه دارد که در شناخ
در نظر گرفته شود؛ شناسه هایی که گاه ممکن اس

با دریاف

متن باید همة شناسههای اجتماعی و تاریخی ینک ارنر
امروزی ما از تاری هماهنگ نباشد؛ اما در دورة نویسننده

و پس از آن باتوجهبه بستر تاریخی و اجتماعی متن ،ناسازگار نیس ؛ به بیان دیگر مناسبات پویای اجتمناعی و منؤرر در
تولید ارر ادبی در جریان نقد از نظر دور میماند؛ آنچه میتواند به متن اعتبار ببخشند ،بازسنازی ارنر نویسننده و نین

او

نیس ؛ بلکه بازسازی همهجانبة ارر و فضای پیرامونی کار اوس  .اعتبار متن در چند حوزه گسترده می شود کنه یکنی از
آن حوزهها ،برداش

نویسنده از جهان پیرامون خود اس ؛ این برداش

گاه میتواند بنا واقعین هنای زبنانی سنازگار و

هماهنگ نباشد (ر.ک :مکگن 117 :1390 ،ن .)120
برای نمونه عطار برخالف بسیاری از مورخان و جغرافی دانان ،نا عبدالرحمن بن عطیة دارانی ،از صوفیان اواخر قرن
دو و اوایل قرن سو هجری را به شکل «دارائی» ضبط کنرده و اسنتعالمی در تعلیقنات خنود آورده اسن « :ننا او در
بعضی از منابع صوفیه دارانی (با نون) ضبط شده؛ اما نسب

به دارا ،دیهی از دمشو ،در متن عبنارت روشنن اسن

و در

سجعهای آغاز این بخش هم عطار این کلمه را با دانایی سجع کرده اس » (عطار.)783 :1391 ،
برخالف نسخه های کهن تذکرة االولیا ،ناظم ولی نامه در همة بخش ها ،نا این صوفی را به شکل داراننی ضنبط کنرده
اس :

کارکرد منابع جانبی در نقد و تصحیح متون
پینننننر فریقنننننش ـنننننر دارانینننننان
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ننننیی ـننننلیمان حقیقننننشبیننننان
(عاز ،بیتا211 :الف)؛ نیغ (همان211 :ب)

نگارنده میداند در کهنترین دس نویسهای تذکرةاالولیا ،این نا به صورت دارایی آمده؛ زیرا در غیر اینن صنورت
چنان که محمد استعالمی گفته اس  ،سجع آن با دانایی ناهماهنگ خواهد بود و چنین ناهماهنگی موسیقایی از عطنار بنه
که عالف در قرن نهم هجری می کوشد صورت صحیح تر این نا را (دارانی) در کتنا

دور اس ؛ اما سخن در این اس

که ناظم ولنی نامنه قنانون شنناخ

خود بیاورد و ازقضا اینبار در همین جاس

منتن در بسنتر اجتمناعی آن را نادینده

می گیرد؛ به بیان دیگر عالف حتی اشتباه نویسندة تذکرة االولیا!! را نیز تصحیح می کند .این نکته ازنظر تاری منتن شناسنی
تذکرة االولیا درخور تأمل اس

و آن را برخاسته از برداش

پیشینیان از تصحیح متون میتنوان دانسن  .اینن تغیینر واژه

نهتنها بازسازی صورت نوشتهشدة نخستین ،بلکه نوعی ویرایش و اصال متن بوده اس .
با قبو کردن برداش
آن را منسو

عالف از تصحیح متن باید پذیرف

که دارانی منسو

به دارا دانسته اس ) .داریا دیه بزرگی از دیه های دمشو بوده اس

برخالف قیاس به شکل «دارانی» آمده اس

به داریاس

(برخالف سنخن عطنار کنه

و به گفتة یناقوت حمنوی (  626ق)

(یاقوت حموی ،1380 ،ج .)326 :2البته حتی اگر قرار بنود نسنب

اینن ننا

برپایة قیاس هم ساخته شود باید به شکل «داریایی» و نه دارایی ضبط می شد .بهطورکلی ناظم ولینامه کوشیده اس
این صوفی بزر

را تصحیح به معنای «اصال » کند و همین مسئله مهم ترین خرده ای اس

ننا

که متن پژوهان جامعه شنناس

بر مصححان سنتی وارد میکنند.
اگر پذیرفته شود نویسندگان در دورههای مختلف و باتوجهبه منابع گوناگون نوشتاری و شفاهی پیرامنون خنود ،گناه
برخی نا ها و نسب ها را ناهماهنگ با صورت صحیح نوشتاری آن ضبط می کرده و به همنان صنورت بنرایش سنجع و
قافیه میساختهاند ،پس در نمونههایی از این دس

نیز باید «اصال

اشتباه مؤلف» پذیرفته شنود و اجنازه داد صنورتی را

که نویسندة ارر صحیح می پنداشته اس  ،حتی غیرصحیح ،در متن و بقیة صورتها در نسخه بد بیاید .متأسفانه تحقیقات
متن پژوهی به تصحیح متن فروکاسته شده اس

و این فروکاستگی زمینة بسیاری از پژوهش هنای مربنوط بنه چگنونگی

جریان تکامل و تغییرات متن را از پژوهشگران گرفته اس ؛ به همین سبب روشهای تصحیح متون نیز چنانکه بایند بنر
روشهای دقیو و استوار علمی مبتنی نیس .
 )2در ذکر ابوعلی جوزجانی ،نا او در متن به همین صورت آمده و در پاورقی توضیح داده شده کنه ضنبط نسنخة اصنل،
جرجانی بوده اس

(عطار .)090 :1391 ،در بخش تعلیقات نیز آمده اس « :ابوعلی حسن بن علی از جوزجاننان ینا گوزگاننان

در ماوراءالنهر و از مشای خراسان در قرن چهار هجری بوده و تاری درگذش

او روشن نیس » (همان.)832 :

نا این فرد افزونبر نسخة کهن پیرهدایی (مور  692ق) در نسخة  701کتابخاننة ملنی و دسن ننویس منور 706
کتابخانة فیضاهلل افندی نیز آشکارا ابوعلی جرجنانی ضنبط شنده اسن

(عطنار) 229 :701 ،؛ (همنان .) 210 :نناظم

ولینامه نیز این نا را به صورت جرجانی آورده اس :
پینننر منننان نننیی منننیف بنننوعلی

قننننندوة جرجنننننانی امنننننام ولنننننی

(عاز ،بیتا191 :ب)؛ نیغ (همان 192 :الف ن 192ب)
نا ابوعلی جرجانی در منابع و مآخذ دیگر صوفیه نیز نه به شکل ابوعلی جوزجانی ،بلکه به همین صنورت ،ابنوعلی
جرجانی ،آمده اس

(برای نمونه ر.ک :غزالی ،1386 ،ج)183 :3؛ (سهروردی .)19 :1372 ،در نمونه هایی از اینن دسن
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که به نظر می رسد هم نسخه های کهن و هم متون دیگر دربارة نا شخص موافق

دارنند ،معلنو نیسن

چنرا مصنحح

محتر کتا  ،ضبط جرجنانی را بنه حاشنیه بنرده و ضنبط جوزجنانی را در منتن قنرار داده اسن ؟ باآنکنه کهننتنرین
دس نویسها آشکارا جرجانی ضبط کردهاند؛ منابع جانبی مانند ولینامه نیز میتواند تأییدی بر این ضبط باشد.
 )3در ذکر حسین منصور حالج آمده اس « :و بعضی گویند از اصحا

حلو بود و بعضی گوینند تنولّی بنه اتحناد

داش » (عطار .)210 :1391 ،این عبارات در ولینامه به این شکل اس :
بعضننی ا اصننحاب بننه ک ننرب قلننگ

رانننننده و بعضننیش بننننه الحنناد هننگ

گ تننننننه حلننننولیش گننننننروهی و او

ا همننه ملننش بننه ـنننندا کننننرده رو

وآن کنننه توحیننند بنننه بنننویی رـنننید

بننر وی ا ایننفگونننه قلننگ کننی کشننید
(عاز ،بیتا111 :ب)

بنابراین صاحب ولی نامه «تولّی به اتحاد داش » را به صورت «تولّی به الحاد داش » به نظم درآورده اس ؛ اما گفتنی
اس

که در دس نویس کتابخانة ملی و نیز دس نویس مور  706و نیز در دس نویس کهن دیگنری از تنذکرةاالولیناء

که در قرن هفتم یا هشتم نوشته شده اس

و در مجموعة فیضاهلل افندی در کتابخانة مل

ترکیه نگهداری میشنود ،اینن

عبارات آشکارا به این شکل ضبط شده اس « :تولّی به الحاد داش » (عطار230 :701 ،الف)؛ (همان221 :النف)؛ (عطنار،
بیتا .) 173 :البته باید این نکته را نیز افزود که نسخة اساس استعالمی نیز بهجای اتحاد ،الحاد داشته اسن ؛ امنا معلنو
نیس

چرا ایشان ضبط «الحاد» ن موجود در دو دس نویس کهن استعالمی ن را به پاورقی بردهاند.
 )0در ذکر ابوعبداهلل محمد بن فضل آمده اس « :و ابوعثمان حیری گف  :محمند بنن فضنل بلخنی سمسنار منردان

اس » (عطار .)022 :1391 ،مصحح محتر در تعلیقات نیز اشاره کرده اند که در ترجمة رسالة قشیریه «سمسنار مردمنان»
آمده و به این معنی اس

که «او می تواند ارزش مردان حو یا ارزش مردمان را روشنن کنند .آد شنناس اسن » (همنان:

 .)822ضبط «سمسار» در نسخة اساس محمد استعالمی« ،سیو » بوده و در نسخة کتابخانة ملی نیز «سیم» اسن

(عطنار،

) 210 :701؛ اما او برپایة «مآخذ عطار» و مطابو با تصحیح نیکلسون از ضبط هر دو نسخة کهن خود سر باز زده اس .
در نسخة مور  706این واژه به شکل «سوُ » (عطار )196 :706 ،و در نسخة قرن هفتم یا هشنتم مجموعنة فنیضاهلل
افندی نیز به همین صورت «سو » ضبط شده اس

(عطنار ،بنی تنا) 160 :؛ بننابراین هنم نسنخه هنای کهنن منا و هنم

نسخههای کهن و اساس استعالمی ،همگی ضبط «سو » یا «سیو » دارند؛ اما در ولینامه این عبارت به شکل زیر اس :
گ ننننش کننننه آن بل ننننی پنننناکیغهدم

هسننننش مننننردان فریقننننش ننننیگ
(عاز ،بیتا172 :ب)

معنایی که عالف در این بی

آورده کامالا روشن اس  .شاید این عبارت در دس نویس یا دس نویس های عالف به

این شکل بوده اس « :محمد بن فضل بلخی را شبیلم مردان اس » .این عبارت البته معنادار اس ؛ اما بنه اینن صنورت در
هیچ نسخة کهن موجودی نیامده اس  .بااین همه ضبط «سمسار» در اینجا بسیار درخور تأمل خواهد بود؛ زیرا با هیچ یک
از دس نویسهای کهن تذکرةاالولیا تأیید نمیشود.
 )2در ذکر ابوبکر کتّانی آمده اس « :و سی سا در حر زیر ناودان نشسته بود که در این مدت در شبانروزی یکبار
طهارت کرد و مدت العمر خوا

نکرد» (عطار .)092 :1391 ،در تصحیح نیکلسون بهجای «مدت العمر» عبارت «در اینن

مدت» آمده (همان) که به نظر دقیو تر و منطقی تر اس ؛ اما استعالمی این ضبط را بنه پناورقی بنرده اسن  .عنالف اینن
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بخش را چنین به نظم درآورده اس :
منننندـ ـننی ـننننال بنننند آن محتننرم

منننننغوی دامنننننف نننننناو حننننننرم

هننین در ایننف ـننال ـننه ده رای ـننواب

دینننده نکنننردب پنننی ننن ی صنننواب
(عاز ،بیتا191 :الف)

که عالف نیز به ضبط «در این مدت» پایبند بوده اسن  .در نسنخة ( 706عطنار ) 211 :706 ،و نسنخة

آشکار اس

قرن هفتم یا هشتم مجموعة فیضاهلل افندی (عطار ،بی تا168 :الف) آشنکارا «در اینن مندت» ضنبط شنده اسن  .نسنخة
کتابخانة ملی نیز از میانة شر حا ابوعلی جرجانی تا ابتدای ذکر حسین منصنور حنالج (شنامل شنر احنوا ابنوبکر
کتانی ،ابوعبداهلل خفیف و ابومحمد جریری) افتادگی دارد .شاهد دیگر برای درستی این ضبط ،متن اسرارالتوحیند اسن
که در آن شی ابوسعید دربارة ابوبکر کتانی چنین گفته اس « :سی سا به مکه در حجر زیر ناودان نشسته بوده اس
درین سی سا در شباروزی یک طهارت کرده اس  ،وق

صبح؛ و این صعب بود که هیچ شنب خنوا

که

نیافتنه اسن »

(محمد بن منور ،1386 ،ج.)220 :1
 )6در ذکر ابوبکر کتّانی آمده اسن « :ابوالحسنن منزیّن گفن ( »...عطنار .)093 :1391 ،اینن ننا در نسنخة اسناس
استعالمی ابوالحسین بوده؛ اما مصحح محتر ضبط نسخة اساس را به پاورقی برده اس

(همان) .ولینامه آشکارا نا اینن

فرد را ابوالحسین آورده اس :
پیننننر مننننغیهف ـلننننف اهننننی یننننف

راهنننننرو وادی دینننننف بوالحسنننننیف
(عاز ،بیتا)191 :

در نسخة مور  706و نیز نسخة قرن هفتم یا هشتم مجموعة فیضاهلل افندی نیز آشکارا «ابوالحسین مزّین» آمنده اسن
(عطار) 211 :706 ،؛ (عطار ،بیتا168 :الف) .افزونبر اینها ،برخی از منابع صوفیانه نینز ننا ابوالحسنین را تأییند منیکننند
(برای نمونه ر.ک :میبدی ،1371 ،ج( ،)320 :1همان ،ج 080 :3ن )082؛ (روزبهان بقلی شیرازی.)216 ،02 :1370 ،
 )7باز هم در ذکر ابوبکر کتّانی آمده اس « :گف

فراس

پیداشندن یقنین اسن

و دیندار غینب؛ آن از ارنر ایمنان و

مشاهده اس » (عطار .)092 :1391 ،مصحح محتر در اینجا نیز ضبط نسخة اساس را که بهجای «یقین»« ،نفس» بوده ،به
پاورقی برده اس ؛ اما منابع جانبی همان ضبط «نَفَس» را تأیید می کنند .صاحب ولی نامنه اینن سنخن را چننین بنه نظنم
درآورده اس :
عننیف راـننش بننری ا

نن

و رینن

هسنننش رننننور ن نننظ و دیننند یننن
(عاز ،بیتا191 :الف)

نسخة مور  706نیز ضبط «نَفَس» را تأیید میکند (عطار213 :706 ،الف).
 )8یکی از نمونه هایی که تصحیح کنندة تذکرة االولیا از نسخه اساس سر باز زده و ازقضا ضبط ولینامه نیز هماهنگ با
نظر مصحح اس  ،ذیل ذکر ابوعبداهلل خفیف شیرازی اس « :تا درویش آن تعزّز در منن بدیند و شنر زده شند» (عطنار،
 200 :1391ن  .)201استعالمی در پاورقی توضیح میدهد که «تعزّز» در نسخة اصل «تفرر» بوده و متن مطنابو بنا نسنخة
«ن» (گویا منظور چاپ لیدن اس

به تصحیح نیکلسون) اس

و شاید درس تر «تعذر» یا «تعزی» باشد (همان .)201 :در

نسخة  706و نسخة قرن هفتم یا هشتم مجموعة فیضاهلل افندی این واژه به شکل «تغیّر» ضبط شده اسن
212الف)؛ (عطار ،بیتا.) 170 :

(عطنار:706 ،
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در نگاه نخس  ،ضبط «تغیّر» ضبطی مناسب به نظر می رسد؛ اما برپایة اصل «اصال

ضنبط مهجنورتر» گمنان بسنیار

می رود که نظر مصحح در اینجا دقیو تر باشد .صاحب ولی نامه نیز که همواره ضبطش با یک یا چند نسخة کهن همخوان
بود ،در اینجا با ضبط نیکلسون سازگار اس :
چننننارهای ا ـننننوردن آنننننگ نبننننود

چنننند کنننغآن ن نننظ تعنننغ نمنننود

(عاز ،بیتا199 :الف)

اصطال «تعزز» به معنای «سخ
آرار صوفیانة فارسی آمده اس

و ترشرو و درش گردیدن» بهویژه در میان صوفیان رواج داشنته و در بسنیاری از

(برای نمونه ر.ک :مستملی بخناری ،1363 ،ج)127 :1؛ (همنان ،ج)989 :3؛ (همنان ،ج:0

)1002؛ (غزالننی ،1386 ،ج)108 :2؛ (همننان ،ج)329 ،209 ،62 :3؛ (میبنندی ،1371 ،ج .)196 ،23 ،30 ،6 :1دور از نظننر
نیس

که کاتبان بعدی این واژه را به صورت راح تر «تغیّر» دگرگون کرده باشند.
 )9گاهی عبارات یا جمالتی در متن آورده میشود؛ زیرا مصحح کال را ناقص احساس میکند .منابع جانبی در اینن

شواهد می تواند بسیار گره گشا باشد .برای نمونه در ذکر ابوعبداهلل خفیف آمنده اسن « :و گفن
بیافرید و جن و انس را و عصم

و حیل

و کفای

بیافرید .پس مالیکه را گفتند :اختیار کنید .ایشنان عصنم

کردند .پس جنّ را گفتند :شما نیز اختیار کنید .عصم
خواستند .پس انسان را گفتند :اختیار کنید .عصم
کردند ،گفتند جنّ سبق
بخشی که داخل قال

گرفتهاند] پس حیل

اختیار خواستند کرد؛ گفتنند مالیکنه سنبق

خواستند .ایشان را گفتند :مالیکنه سنبق

اختینار

نمنودهانند .کفاین

نمودنند[ .کفاین

اختینار

اختیار کردند» (عطار.)203 :1391 ،

آمده در دس نویس اصل استعالمی نبوده اس

دس نویس قرن هفتم یا هشتم مجموعة فیضاهلل افندی نیز نیامده اس
ولینامه نیز بهطور دقیو همین قسم

حنو تعنالی مالیکنه را

و جالبتر آنکنه در دسن ننویس  706و نینز
(عطار) 216 :706 ،؛ (عطار ،بی تنا172 :النف).

را ندارد و همة شواهد نشان میدهند کنه اینن بخنش را بعندها عندهای بنر منتن

افزودهاند؛ زیرا گمان میکردهاند که متن بدون این بخش ناقص اس  .اینکنه بعندها اینن عبنارت بنا قلمنی جدیندتر در
حاشیة دس نویس مور  706اضافه شده اس  ،این گمان را بیشتر تأیید میکند.
 )10مصحح تذکرة االولیا در ضبط برخی از ابیات عربی نیز ضبط نسخة اساس را کنار مینهد و البته در اینن اجتهناد
نیز درس

به حالج ،بی

عمل کرده اس ؛ برای نمونه در شعر عربی منسو

نخسن

در دسن ننویس اصنل مصنحح

چنین بوده اس :
ننندیمی ریننرن مبنسننوب الننی ننِ مننفر الحبیننف
دبعننانی منننگه ـننقَانی کر عننی الضرننیف بالضرننیف

استعالمی باتوجهبه ترجمة فارسی شعر که در ادامه آمده (حریف من منسو
شرابی و بزر

نیس

بنه چینزی از حینف .بنداد منرا

کرد مرا چنان که مهمان ،مهمان را) مصرع دو را برپایة نسخه هنای دیگنر چننین تصنحیح کنرده اسن :

سقانی مثل ما یشر

کَفبعلِ الضَیفب بالضَیفب (عطار.)216 :1391 ،

منابع جانبی در این نمونهها نیز درستی یا نادرستی اجتهاد را بسیار میتواند آشکار کند .ولینامه بی

را بهطنور دقینو

به همین صورت تصحیحشده آورده اس :
ندیمی ریرن مبنسوب النی نِ منفر الحبینف

دبعانی منگه ـنقَانی کر عنی الضرنیف بالضرنیف
(عاز ،بیتا219 :الف)
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دس نویس مجموعة فیضاهلل افندی نیز در اینجا افتادگی دارد؛ اما دس نویس کتابخانة ملنی و دسن ننویس منور
 706بهطور دقیو همین ضبط را تأیید میکنند (عطار230 :701 ،الف)؛ (عطار.) 222 :706 ،
نتیجهگیری
منابع جنبی در تصحیح متون کهن نقشی درخور توجه دارد .این منابع میتواند از یکسو نشاندهندة چگونگی تنداو
و دگرگونی متن در جغرافیای تاریخی گوناگون باشد و از سوی دیگر در تصحیح متون گوناگون به کار آیند .اسنتفاده از
منابع جنبی در تصحیح متن گاه تأییدی بر کار مصحح در چگونگی استفاده از دس ننویسهاسن

و گناه نینز منیتوانند

مصحح را بفریبد و در دا «اصال » ارر بیفکند؛ تأیید بیشتر این منابع با دس نویسهای کهن متن ،میزان خطنای مصنحح
را در استفاده از منابع جانبی میکاهد.
برداش

سنتی از تصحیح متن که به طورکلی به معنای اصال و ویرایش منتن بنوده اسن  ،در نگناه جدیند جایگناه

ویژهای ندارد؛ بلکه از منظر منتقدان مدرن ،متن در جریان تاریخی و جغرافیایی خنویش منیبالند و دگرگنون منیشنود؛
چنانکه در هنگا تولید و خلو آن ،این دگرگونی وجود دارد .متون جانبی منی توانند چگنونگی دگرگنونیهنای منتن را
بازتا

دهد و میزان دگرگونیها را بنمایاند؛ در منظومة ولینامه ن که حدود دو قرن پس از نوشتن تذکرةاالولینا بنه نظنم

درآمد ن دو سویة گوناگون مشاهده میشود؛ از ینکسنو اینن منتن منیتوانند ینک منبنع جنانبی و کمکنی در تصنحیح
تذکرة االولیا باشد و برخی از ضبط های دس نویس ها را رد یا تأیید کند و از سوی دیگر در آن برخی از دگرگنونی هنای
متنشناختی تذکرةاالولیا را میتوان دید که گاه در جریان تاریخی برای اصال یا ویرایش متن اصلی انجا میشده اس .
منابع
 -1افصحزاد ،اعالخان ( .)1378نقد و بررسی آرار و شر احوا جامی ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتو .
 -2تهرانی ،آقابزر

( .)1003الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،بیروت :داراألضواء.

 -3جنید شیرازی ،ابوالقاسم معینالدین ( .)1328شدّ اإلزار فی حطّ األوزار عن زوار المزار ،به تصحیح و تحشنیة محمند
قزوینی و عباس اقبا  ،تهران :چاپخانة مجلس.
 -0دانش پژوه ،محمدتقی ( .)1328نشریة نسخههای خطی کتابخانة مرکزی دانشنگاه تهنران ،تهنران :انتشنارات دانشنگاه
تهران.
 -2روزبهان بقلی شیرازی ( .)1370شر شطحیات ،به سعی هانری کربن ،تهران :طهوری.
 -6ریشارد ،فرانسیس (« .)1381نصیرالدین سلطانی ،نصیرالدین مذهّب و کتابخانة ابراهیم سلطان در شیراز» ،ترجمة سید
محمدحسین مرعشی ،نامه بهارستان ،سا  ،3شمارة  131 ،1ن .100
 -7سلّامی ،ابوعلی حسین بن احمد و .)1390( ...اخبار وُالة خراسان ،پنژوهش و بازسنازی از محمندعلی کناظم بیگنی،
تهران :میراث مکتو .
 -8سهروردی ،شها الدین ابوحفص ( .)1372عوارف المعارف ،ترجمة ابومنصور بن عبندالمؤمن اصنفهانی ،بنه اهتمنا
قاسم انصاری ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 -9شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« .)1383نقش ایدئولوژیک نسخهبد ها» ،نامه بهارستان ،سا  ،2شمارة  93 ،1ن .110
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 -10عطار ،محمد بن ابراهیم ( .)1391تذکرة االولیاء ،بررسی ،تصحیح متن ،توضیحات و فهرسن هنا محمند اسنتعالمی،
تهران :زوّار.
 .)1902( -------------- -11تذکرةاالولیا ،تصحیح رینولد آلین نیکلسون ،لیدن :بینا.
 .)701( -------------- -12تذکرةاالولیا ،دس نویس شمارة  810718در کتابخانه ملی ایران.
 .)706( --------------- -13تذکرةاالولیا ،دس ننویس شنمارة  1228کتابخاننة ملن

ترکینه ،مجموعنة فنیضاهلل

افندی.
( -------------- -10بیتا) .تذکرة االولیا ،دس نویس شمارة  1229در کتابخاننة ملن

ترکینه ،مجموعنة فنیضاهلل

افندی.
 -12علّاف (بیتا) .ولینامه ،دس نویس شمارة  2297در کتابخانة نورعثمانیه ترکیه.
 -16غزالی ،ابوحامد محمد ( .)1386احیاء علو الدین ،ترجمة مؤید الدین محمد خوارزمی ،به کوشش حسین خدیوجم،
تهران :نشر علمی و فرهنگی.
 -17قزوینی ،محمد ( .)1323نامههای قزوینی به تقیزاده ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :جاویدان.
 -18مایل هروی ،نجیب ( .)1380تاری نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسنخه هنای خطنی ،تهنران :وزارت فرهننگ و
ارشاد اسالمی.
 -19محمد بن منور ( .)1383اسرار التوحید فی مقامات الشی ابیسعید ،مقدمه تصحیح و تعلیقنات محمدرضنا شنفیعی
کدکنی ،تهران :آگاه.
 -20مستملی بخاری ،اسماعیل ( .)1363شر التعرف لمذهب التصوف ،با مقدمه و تصنحیح و تحشنیه محمند روشنن،
تهران :اساطیر.
 -21میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( .)1371کشف االسرار و عدة االبرار ،به سعی و اهتما علنیاصنغر حکمن  ،تهنران:
امیرکبیر.

 -22مک گَن ،جرو ج ( .)1390نقد متن پژوهی مدرن :نقدی بر نظریه های چاپ انتقادی متنون در انگلسنتان و آمریکنا،
ترجمة سیما داد ،تهران :میراث مکتو .
 -23منزوی ،احمد ( .)1382فهرستوارة کتا های فارسی ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزر

اسالمی.

 -20نصیری ،محمدرضا ( .)1380اررآفرینان :زندگینامة نا آوران فرهنگی ایران (از آغاز تا سنا  1300هجنری شمسنی)،
تهران :انجمن آرار و مفاخر فرهنگی.
 -22نفیسی ،سعید ( .)1300تاری نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،تهران :فروغی.
 -26هدای  ،رضاقلیخان ( .)1382سفارتنامة خوارز  ،تصحیح جمشید کیانفر ،تهران :میراث مکتو .
 -27یاقوت حموی ،شها الدین ابوعبداهلل ( .)1380معجم البلندان ،ترجمنه علنینقنی مننزوی ،تهنران :سنازمان مینراث
فرهنگی کشور (پژوهشگاه).

