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Abstract
The book of Tareb Al-Mujales by Mir Hosseini Heravi is a moral and educational work
related to the seventh century. This book was first corrected in 1352 AH by Seyed
Alireza Mojtahedzadeh, a professor at Ferdowsi University of Mashhad, using a written
version in the library of Ferdowsi University of Mashhad. This attempt and correction is
worthy of mentioning. The corrections are defective and incomplete for various reasons,
such as shortcomings of the basic and duplicate versions of the book, footnotes and the
existence of many spelling mistakes that are found in the book, the defects of the
content and the end of the book, such as insertion of incomplete footnotes and
inscriptions and inadequate indexes, and generally non-observance of the methods of
scientific and critical correction. Due to the importance of this work and its author, this
book has to be corrected once again and its defects should be resolved. The present
paper reviews the correction of Mojtahedzadeh using the written version of number
20667 in the library of Ferdowsi University.
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چکیده
طرب المجالس از میرحسینی هروی ،اثری اخالقی و تعلیمی مربوط به قرن هفتم است .سید علیرضاا مجتدادزا ، ،اساتا،
،انشگا فر،وسی مشدد ،نخستینبار ،ر سال  2531با استفا ،از نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی مشادد
این کتاب را مقابله و تصحیح کر .،این تالش و تصحیح ،ر جای خو، ،رخور ذکر و ارجگذاری است؛ اما به ساب هاای
گوناگون مانند اشکالها و کاستیهای نسخۀ اساس و نسخهبدل ها ،اشکاالت پینوشت و وجو ،اشتباهات امالیای بسایار
که ،ر جای جای کتاب وجو، ،ار ،،نارساییها و نقصهای محتوایی و پایانی کتاب مانند ،رج پاینوشاتهاای نااقص و
تعلیقات و نمایه های ناکافی و بهطور کلی رعایت نکر،ن شیو های تصحیح علمی و انتقا،ی ،تصحیحی ناقص با ایرا،های
بسیار است .با توجه به اهمیت این اثر و نویسندۀ آن ،باید این کتاب بار ،یگر تصحیح و کاستیها و نقاصهاای آن رفا
شو .،این مقاله با استفا ،از نسخۀ خطی شمارۀ  16002موجو، ،ر کتابخاناۀ ،انشاگا فر،وسای ،تصاحیح مجتدادزا ،را
بررسی و نقد میکند.
واژههای کلیدی
تصحیح؛ طربالمجالس؛ میرحسینی هروی؛ سید علیرضا مجتددزا ،؛ قرن هفتم
مقدمه
امیر فخرالسا،ات حسین بن عالم بن حسن حسینی غوری هروی ملق

به سید رکن الدین ،معروف به امیرحسینی یاا

حسینی سا،ات و متخلص به حسینی ،ازجمله عارفان و شاعران و نویسندگان قرن هفاتم و هشاتم هجاری اسات .ساال
وال،ت او به،رستی معلوم نیست و شاید حدو 022 ،باشد (صفا ،2521 ،ج ، .)235 :5ربارۀ تاریخ وفات او نیز اخاتالف
، انشجوی ،کتری زبان وا،بیات فارسی ،واحد ،هاقان، ،انشگا آزا ،اسالمی، ،هاقان ،ایران
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، انشیار زبان وا،بیات فارسی ،واحد ،هاقان، ،انشگا آزا ،اسالمی، .هاقان ،ایران (نویسند مسؤول)
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است و سال های  213 ،211 ،215 ،223 ،221 ،222و  251را برای وفاات او ذکار کار ،اناد (الهیجای :2535 ،پاانز.) ،
،ربارۀ اصل و نسبش برخی معتقدند که او از ملک زا،گان و منتسبان پا،شاهان غور بو ،است (زرین کوب.)510 :2505 ،
عد ای نیز او را ،ارای سلطنت ،انستهاند (هدایت ،بیتا .)32 :بعضای هام بار ایان باورناد کاه او ،ر ساااهیگری ،ناوکر
پا،شاهان بو ،است (الهوری ،بی تا ،ج « .)22 :1مسکن سید شدر هرات بو ،و سند خرقۀ سید به سلطان المشاایخ شایخ
شداب الدین عمر سدرور،ی میرسد قدس اهلل سر العزیز و سالدا به سلوک مشغول بو ،و با بسایاری از اکاابر صاحبت
،اشته ،حکایت کنند که شیخ عارف فخرالدین عراقای و شایخ اوحادی و ساید حساینی هار ساه فاضال مریادان شایخ
شداب الدین سدرور،ی بو ،اند» (،ولتشا سمرقندی .)115 :2511 ،ذبیح اهلل صفا این سخن ،ولتشا را ،رست نمی،اناد و
معتقد است امیرحسینی ،وران مجاهدتش را ،ر خدمت شیخ بداالدین مولتانی و پسرش صدرالدین عارف مولتانی به سار
بر ،و چون زکریای مولتانی از تربیت شدگان سدرور،ی است از این را  ،نس

تعلیم امیرحسینی به سدرور،ی مایرساد

(صفا ،2521 ،ج  .)232 :5هفد پرسش منظوم مشدور او ،ر جایگا عاارفی وارساته ،زمیناه سااز سارایش اثار ارزشامند
متصوفه ،گلشن راز شیخ محمو ،شبستری شد و نام و آواز اش را ،ر تاریخ عرفان و تصوف ماندگار کر.،
از امیرحسینی آثاری به نظم و نثر بهجا ماند است .آثار منظوم او عبارت است از :زا،المسافرین ،کنزالرموز ،سی نامه،
،یوان قصاید ،غزلیات ،ترجیعاات ،مقطقاات ،رباعیاات و طار ساؤاالت گلشان راز .آثاار منثاور او عباارت اسات از:
نزههاالروا  ،صراطالمستقیم ،رو االروا  ،طربالمجالس ا سعید نفیسی از این کتاب با نام نزههالمجالس یا ،کر ،است
ا (نفیسی.)203 :2505 ،
طربالمجالس یکی از آثار امیرحسینی است که ،ر میان عارفان و اهل تصوف مقبولیت و اعتبار ویژ ای یافتاه اسات.
این کتاب آمیز ای از نثر مسج و نظم همرا با بیانی ،لاذیر است و سبک آن متأثر از شایوۀ نویساندگی خواجاه عباداهلل
انصاری ،عارف نامدار هرات است (ترابی)23 :2522 ،؛ البته او این شیوۀ نگارش را تا پایان کتاب رعایات نکار ،اسات.
کتاب با نثری روان نگاشته شد و مشتمل بر موضوعات اخالقی و حکمی و موعظه و معارف الدای و مساتند باه آیاات
قرآن و احا،یث نبوی است .این اثر ،ر پنج قسم و پنجا و پنج فصل ترتی

یافتاه اسات .امیرحساینی ،ر معرفای کتااب

خو ،مینویسد« :این معجونی است از صورت و معنی ،ر هم سرشته و عرجونیست از اصل به فرع بااز بساته تاا مار،م
صاحبنظر از حسن مزاج و کمال قوت انسانی خبر یابند و بقدر استعدا ،صالحیت جبلی خو ،را از معرفت خو ،معاذور
ندارند( 2»...میرحسینی هروی)5 :2531 ،
پیشینۀ پژوهش
طرب المجالس ،ر سال  2531به همت سید علیرضا مجتددزا ، ،استا، ،انشگا فر،وسی، ،ر مشادد تصاحیح و چاا
شد .این کتاب پیش از آن نیز ،وبار به شکلی ناقص و مغلوط ،یکبار ،ر مطب اسالمیۀ ستیم پریس الهور و بار ،یگر ،ر
سال  2535هجری قمری ،ر حاشیۀ اشعهاللعمات جامی و لعمات عراقی ،ر تدران به چا

رسید.

مجتددزا ،تصحیح کتاب را با استفا ،از پنج نسخۀ خطی و چاپی موجو، ،ر کتابخانه های کشاور باه انجاام رسااند.
نسخههای استفا ،شد ،ر تصحیح ایشان عبارت است از:
 )2نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ ،انشکدۀ ا،بیات مشدد که آن زمان ،ر تملک محمو ،فرخ بو ،است.
 )1نسخۀ خطی روضه خُلد که به همرا نسخۀ طرب المجالس میرحسینی هروی ،ر یک مجلد ،ر کتابخاناۀ ،انشاگا
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فر،وسی مشدد موجو ،است.
 )5نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (مجلس سنای سابق) که آن را گلچین معاانی رونویسای
کر ،است.
 )2نسخۀ خطی موصوف به آستانه که همان نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشدد است.
 )3نسخۀ چاپی طربالمجالس که ،ر حاشیۀ مقصداالقصی اثر نسفی به چا

رسید است.

مجتددزا ،نسخۀ خطی کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی مشدد را نسخۀ اساس خاو ،قارار ،ا ،اسات .مصاحح ،ر معرفای
نسخه های خطی استفا ،شد ،ر این تصحیح ،به ذکر نام نسخه بسند کر ،و هیچ توضیح ،یگری ،ربارۀ محل نگداداری
نسخه و ،یگر مشخصات الزم برای شناسایی و مراجعه به آندا ندا ،است.
افزون بر نسخه های خطی و چاپی نامبر ، ،نسخههای گوناگون ،یگری وجو، ،ار ،که میتوان ،ر این پژوهش از آنداا

یا ،کر ،و ،ر مسیر تحقیق از آندا بدر بر .،مجموعه ای از این نسخهها ،ر جلد بیست و ،وم کتاب فدرستگان نسخههاای
خطی ایران (فنخا) از مصطفی ،رایتی ،صفحات  166تا  161ذکر شد است که برخای از مدام تارین و کامال تارین آنداا
عبارت است از:
 )2نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ ،انشگا تدران به شمارۀ  1152/2ف ،بدون تاریخ کتابت.
 )1نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ همایون صنعتیزا ،بدون شمار  ،تاریخ کتابت تا قرن ،هم.
 )5نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ مرکزی تبریز به شمارۀ  ،5131تاریخ کتابت  2522ق.
 )2نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ ملک تدران به شمارۀ  ،2223/2تاریخ کتابت  311ق.
 )3نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ سادساالر تدران به شمارۀ  ،3111تاریخ کتابت  2630ق.
 )0نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشدد به شمارۀ  ،5335بدون تاریخ کتابت.
 )2نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی مشدد به شمارۀ  ،16002تاریخ کتابت  152ق.
 )1نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ مسجد اعظم قم به شمارۀ  ،5113بدون تاریخ کتابت.
بحث و بررسی
نگارندگان این مقاله برآن اند که تصحیح مجتددزا ،از طارب المجاالس را بررسای و نقاد کنناد و باا بیاان ،الیال و
مستندات و شواهد اثبات کنند که این کتاب اشکالهای متعد ،و نقص های ،رخور توجدی ،ار،؛ بنابراین تصحیح ،وباارۀ
آن توجیه پذیر و ضروری است .این اشکاالت و ،الیل را میتوان به چند عنوان کلی تقسیم بندی کر :،اشاکاالت مرباوط
به نسخۀ اساس و نسخهبدلها ،اشکاالت مربوط به پینوشتها ،رسمالخط و نقطهگذاری ،نارساییها و نقصهای کتااب،
جابهجایی ارکان جمله و عبارتها و واژ ها.
اشکاالت مربوط به نسخۀ اساس و نسخهبدلها
مجتددزا، ،ر مقدمۀ کتاب خو ،از چند نسخه برای منب خو ،یا ،می کند .ازجملۀ آندا نسخه ای است که آن را نسخۀ
اصلی معرفی کر ،است .این نسخه ،ر آن زمان ،ر تملک شخصی به نام محمو ،فرخ و جزو کتابخاناۀ ،انشاگا ا،بیاات
مشدد بو ،و ،ر مجموعۀ  1شمارۀ  51ثبت شد است .این نسخۀ خطی اکنون نیز ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسای مشادد
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موجو ،است و ،ر فنخا با شمارۀ  232از آن یا ،شد ؛ اما ،ر شناسنامۀ کتابخانه با شمارۀ  16002به ثبت رسید است.
نکتۀ ،رخور توجه ،ر این بار آن است که این نسخه به همرا نسخهای از روضۀ خُلد مجاد خاوافی ،ر یاک مجلاد
قرار ،ار، .،ر شناسنامۀ کتاب ،تاریخ تحریر آن سال « 255ها» ذکر شد است .تاریخ کتابت آن نیز سال « 152هاا» اسات
که به گمان قوی یکی از قدیمیترین نسخه های موجو ،و نز،یک به زمان مؤلف است .نوع خاط آن نساتعلیق خاوش و
 132برگ است .این نسخه با شمارۀ ، 16002ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی باه ثبات رساید اسات، .ر ابتادا و مقدماه و
حواشی کتاب ،توضیحاتی به خط و قلم محمو ،فرخ ،ر بیست صفحه نوشته شد است که اطالعات خوب و باهنسابت
جامعی را ،ر اختیار خوانند قرار می،هد .مجتددزا ،آنچنان که ،ر مقدمه بیان مایکناد ،ایان نساخه را نساخۀ اصالی و
اساس تصحیح خو ،قرار ،ا ،است، .ر ا،امه ذکر چند نکته ،ربارۀ آن الزم و بایسته است.
نسخۀ موصوف، ،راصل کتابی مستقل به نام طرب المجالس نیست؛ بلکه ،رواق ،و اثر ،ر یک مجلد است که هار ،و
اثر به قلم یک کات

نوشته شد است .نسخۀ ،یگری که به همرا طرب المجالس ،ر این کتاب آمد و مجتدادزا ،باه آن

اشار نکر ،است ،نسخه ای از کتاب روضۀ خلد اثر مجد خوافی است که پس از طرب المجالس ،ر ا،اماۀ هماین مجلاد
نوشته شد است .مجتددزا، ،ر معرفی نسخههای استفا ،شدۀ خو ،،این نسخه را نساخهای مجازا معرفای مایکناد؛ اماا
کتاب روضۀ خلد (روضه الخلد) هیچ گونه ارتباطی با طرب المجالس و نویساندۀ آن نادار ،و اینداا ،و کتااب مساتقل باا
مباحث و نویسندگان مجزاست که ،ر یک مجلد و با کاتبانی یکسان جم شد است .بر نگارندگان این مقالاه مشاخص
نشد که این سدو و اختالط به چه سب

روی ،ا ،است.

،ر این نسخه ابتدا ،کتاب طربالمجالس بهاشتبا با عنوان کنزالحکمه ،یکی از آثار مجد خوافی معرفی شد است؛ اماا
بنابر گفتۀ محمو ،فرخ ،ر مقدمه ای که بر همین نسخه نوشته است، ،ر سال  2522آقای ،اناشپاژو مشاخص کار ،کاه
قسمت اول کتاب ،نسخه ای از طرب المجالس اثر میرحسینی هروی است که به اشتبا کنزالحکمه اثر مجد خاوافی نامیاد
شد است (میرحسینی هروی.)26 :255 ،
این نسخۀ خطی از ابتدای کتاب تا صفحۀ ( 3برابر با ابتدا تا صفحۀ  15تصحیح مجتددزا ) ،و همچنین از صافحۀ 53
تا چند ورق ،یگر بعد از آن (؟) (برابر با اواخر صافحۀ  10تاا اواساط صافحۀ  31تصاحیح مجتدادزا ) ،افتاا،گی ،ار.،
مجتددزا ،ضمن آنکه ،ر تصحیح خو ،به این نکته اشار نکر ،است ،مشخص هم نکر ،کاه ایان صافحات افتاا ،باا
استفا ،از کدام نسخۀ ،یگر تصحیح و مقابله شد است .با توجه به اینکه ،ر چنین شرایطی «اگر نسخهها مختلف باشاند،
یک نسخه را بهعنوان اساس کار برمیگزینند تا متن اصلی حفظ شو ،و ،ر پینوشت به اختالف نسخهها یعنای اخاتالف
روایت ها اشار میشو .،اگر ،ر یکی از نسخه ها مطلبی ،ید شو ،که ،ر اصل نیامد  ،بایستی آن مطل

باه نساخۀ اصال

افزو ،گر ،،و ،ر پاورقی به آن اشار شو( »،منجّد .)260 :2522 ،مجتددزا ،به این روش عمل نکر ،است و این ،یکی
از عیوب مدم و رایج تصحیح ایشان است.
یکی از نکات مدمی که صاح نظران و مصححان اهل فن ،ربارۀ تصحیح نسخه های خطای باه آن اشاار و توصایه
میکنند این است که مصحح ،ر تصحیح ناسخ باید به نسخۀ اساس وفا،ار و پایبند باشد؛ ماتن آن را اسااس تصاحیح و
کار خو ،قرار ،هد و ،ر هر شرایطی ،متن و محتوای آن را تغییر ندهد« .رعایت امانت ایجاب میکند که مصاحح ناهتنداا
ضبط های نسخ خطی را به نسخۀ چاپی منتقل کند بلکه از ،خالت ،ر آندا نیز جداً بارهیز .،منظور از ،خالات ایان اسات
که مصحح تندا میتواند یکی از نسخ خو ،را با استدالل ،ر متن قرار ،هد و ضبط های نامرجح را ،ر حاشیه نقل کند؛ اماا
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مجاز نیست متن را به ذوق و سلیقۀ خو ،تغییر ،هد» (صا،قی .)162 :2512 ،گفتنی است مجتددزا ،از این قاعد پیروی
نکر ،و افزونبر اینکه ،ر کتاب خو ،به نسخۀ اساس پایبند و وفا،ار نبو ،است، ،ر بسیاری از موار ،ماتن نساخه را باه
سلیقه و صال ،ید خو ،و یا شاید با مراجعه و مقابله با نسخهبدلهای ،یگر تغییر ،ا ،است .این تغییرات ،ر یک ماتن و
یا جمله ،گاهی به یک عبارت و یا واژ منحصر میشو ،و گاهی شامل چندین عبارت و جمله است .این نوع اختالفهاا
به معنا و مفدوم جملهها و عبارات و ساختار سخن خللی وار ،نمیکند؛ اما از مطابقت و برابری متن تصحیحشد با ماتن
نسخۀ اساس میکاهد؛ برای نمونه ،ر ا،امه به شواهدی اشار میشو:،
،ر صفحۀ  25از نسخۀ خطی کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی (نسخۀ اساس مجتددزا، ،) ،ر ابتدای فصل هفتم چنین آماد
است ...« :معلوم ایشان شد که یکی از مقربان به ،اغ فرقت مبتال خواهد شد .رعشه ،ر نداا ،هریاک افتاا ،نز،یاک معلّام
شدند تا اشارت به ما نباشد .او را خو ،نخوت و عج

و کبر و غرور ،ر باطن چنان ثابت و متمکن باو ،کاه خاوف آن

معنی بر خاطر او گذر نکر».،
این متن ،ر تصحیح مجتددزا ،به این صورت تغییر کر ،است ...« :معلوم ایشان شد که یکی از مقربان باداغ فرقات مباتال
خواهد شد ،رعشه ای ،ر ندا ،هر یکی افتا ،نز،یک معلم شدند گفتند ،عا کن تا اشارت بما نباشد او را خو ،نخوت و عجا

و

کبر و غرور ،ر باطن چنان ثابت و متمکن بو ،که خوف آن معنی بر خاطر او گذر نکر( »،میرحسینی هروی.)10 :2531 ،
،ر ابتدای صفحۀ  35نسخۀ خطی کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی چناین آماد اسات ...« :منصااف وزیاار پیااش آماد و
گافت :این محکماۀ مناظر و مجا،له است نه معرکۀ حرب و مقاتله سخن به حجت گویید و طریق انصاف ساارید و از
استبدا ،و استنکار تجن

نماییاد و از مناقشاه و مکاوحات محتارز باشاید ایان هماه نتیجاۀ وقاحات و سافاهت اسات

علیالخصوص ،رین مجلس که ملک ملک آسا بر سریر فلک سای خو ،نشسته اسات و چنادین امارای نامادار و نقباای
کامکار بر ،و قدم ایستا ،اند حکیم حجاز نز،یک او بو ،به رسم عرب بیتوقف آواز برکشید و گفت »....
،ر تصحیح مجتددزا ،متن باال چنین آمد است ...« :منصف وزیر پیش آمد و گفات :ایان محکماۀ منااظر اسات و
مجا،له نی معرکه قتال و محااربه سخن بحجت گاوئید و طریق انصاف سارید و از مناقشت و مکاوحت محتارز باشاید
این همه نتیجۀ وقاحت و سفاهت است علی الخصوص ،ر این مجلس که ملک بر ملاک ساایر ساریر فلاک ساای خاو،
نشسته است و چندین امرای نامدار و نقبای کامکار بر ،و قدم ایستا ،اناد .حکایم حجااز نز،یاک او باو ،برسام عارب
بیتوقف و تکلف آواز برکشید و گفت( »... :همان.)30 :
همچنین ،ر ابتدای صفحۀ  261نسخۀ خطای ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی چنین آماد است ...« :و ،یگر آنک اگاار
کسی از عوارض اعراض میکند و ازین ،ار فانی تجافی مینماید و از صحبت آ،میان عزلت اختیار میکناد باا آناک باه
قول خدای و رسول افضل اعمال و اشراف احوال این است مر،م بالطب از او متنفر میشوند و به سنگ مالمات از میاان
خو،ش بیرون میکنند او نیز از برای ،ف شر شما مقام خو، ،ر کو و بیشه معیّن مایکناد و باا ساباع و وحاوش الاف
میگیر ،و ایشان به حسن ا،ب و شرط حرمت انیس و جلیس او میشوند».
و ،ر تصحیح مجتددزا ،آمد است، ...« :یگر آنک شخصی اگر از عوارض ،نیاوی بکلی اعاراض مایکناد باا آناک
بقول خدای و رسول افضل اعمال و اشرف احوال اینست مر،م بالطب از او متنفار مایشاوند و بسانگ مالمات از میاان
خویش بدر میکنند او نیز از برای ،ف شر شما مقام خو، ،ر کو و بیشه میگیر ،و با سباع و وحوش انس معین میکناد
و ایشان بحسن ا،ب و شرط حرمت انیس و جلیس او میشوند» (همان.)263 :
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،ر تصحیح مجتددزا ،آمد است« :امروز ما را شکایتی است که ،ر هیچ ،ور باتماام نرساید از بیادا ،بنایآ،م بجاان
آمد ایم که بیجرم و جنایت عداوت ما ظاهر کر،ند و ضرب و قتل ما را بر خو ،واج
معین آن تغذی

،انستند ،این عاداوت را ساببی

را موجبی ظاهر نه مسکینی چند را امید میباشد که از لطف عمیم شا بانصاف رساند و ،ر کاار ایشاان

نظر لطف مبذول ،ار ،،ملک جنیان کریم خلق و رحیم ،ل بو ،شتر را بنواخت و بلطف و مراعات ،ل ،ا ،و امیدوار عادل
و انصاف خو،ش گر،انید و فرمو :،که چند روزی ،ر این ساحت مرغزار با راحت استراحت کن و ،ست و پاای ساو،
را آسو، ،ار تا ،ر این کار مشکل و واقعۀ مدم فکری کنیم» (همان.)12 :
همین بند ،ر صفحات  12و  13نسخۀ خطی ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی به این صورت آمد اسات« :اماروز ماا را
شکایتی است که ،ر هیچ عدد انصاف خو ،نیافتهایم و حکایتیست که ،ر هیچ ،ور باتمام نرساید از بیادا ،بنایآ،م بجاان
آمد ایم که بیجرم و جنایت عداوت ما ظاهر کر ،اند و ضرب و قتل ما را بر خو ،واج
معیّن و نه آن تعذی

،اشته نه آن عاداوت را ساببی

را موجبی ظاهر مسکینی چند را امید میباشد که از لطف عمیم شاا نظار رحمات ،ر کاار ایشاان

مبذول ،ار ،،ملک جنیان کریم خلق و رحیم ،ل بو ،شتر را بنواخت و بلطف و مراعات امیدوار عدل و انصااف خاو،ش
گر،انید فرمو ،که چند روز ،ر این ناحیت مرغزار باراحت استراحت کن و ،ست و پای سو ،فرسو ،را آساو، ،ار تاا
،ر این کار مشکل و واقعۀ مدم فکری فرماییم».
،ر تصحیح مجتددزا ،میخوانیم« :حکیم حجاز گفت :نطق حیوانات بزبان حال است و نطق انساان بزباان قاال ایان
صریح است و آن مخفی .شتر گفت غلط کر ،ای حیوانات را نیز زبان قال ،ا ،اند اما چاون تارا مفداوم نمایشاو ،نطاق
ایشان را میپنداری زبان حال است» (همان.)31 :
همین بند ،ر صفحات  32و  33نسخۀ خطی ،ر کتابخانۀ کتابخانۀ ،انشاگا فر،وسای باه ایان صاورت آماد اسات:
«حکیم حجاز گفت نطق حیوانات بزبان حال است و نطق انسان بزبان قال اما چون مفدوم نمیشاو ،نطاق ایشاان را مای
پنداری بزبان حال است».
مجتددزا ، ،بند زیر را چنین آور ،است« :شتر گفت :ما را و شما را جذب مناف و ،ف مضرت یکدیگر آفرید اند ماا
را خدمت شما فرمو ،اند و شما را خا،م ما گر،انید و ذکر مالکیت شما از روی مجاز است نه از روی تحقیق زیارا کاه:
العبد و ما فی ید ملک لموال  .اگر مالکیّت از بی و شری ثابت میشو ،شما همه عمر با یکدیگر همین معاملات ،اریاد»
(همان.)266 :
همین متن ،ر صفحۀ  32نسخۀ خطی ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی به این صورت نوشته شد است« :شتر گفات :ماا
را و شما را برای جذب مناف و ،ف مضار یکدیگر آفرید اند ما را خدمت شما فرمو ،اند و شما را خا،م ماا گر،انیاد و
ذکر مالکیت شما از روی مجاز است نه از روی تحقیق زیرا که :العبد و ما فی یاد لماوال  .اگار مالکیّات بیا و شارا و
فضیلت از آن طریق است شما همه عمر با یکدیگر همین معاملت ،ارید».
جابهجایی ،ر ارکان جمالت و عبارت ها و ترکیبات متن نسخۀ اساس از ،یگر اشکالهای تصحیح مجتددزا ،اسات
که میتوان آن را تحت ،و عنوان بررسی و بیان کر:،
الف) تغییرات و جابهجایی ارکان و واژ هایی که ،ر مفدوم و معنای کالم خلل ایجا ،کر ،است؛ مانناد «اگار رماز و
اشارت فدم نمیکنی صریح بشنو» (همان .)251 :این جمله ،ر صفحۀ  221نسخۀ خطی ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی باه
این صورت آمد است« :اگر برمز و اشارت فدم نمیکنی صریح بشانو» .آور،ن حارف «ب» بار سار واژۀ «رماز» معناا و
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مفدوم عبارت را تا حد بسیاری تغییر می،هد؛ زیرا از جملۀ اول اینگونه فدمید میشو ،که «اگار ایان رماز و اشاارت را
فدم نمیکنی ،صریح بشنو»؛ اما از جملۀ ،وم این معنا فدمید میشو ،که «اگر به وسیلۀ رماز و اشاارت فدام نمایکنای،
صریح بشنو» .نمونههای ،یگر ،ر ا،امه بیان میشو.،
بیشتر فاید ای نیست» (همان، .)223 :ر صفحۀ  235نسخۀ اساس آمد اسات:

« ...اما از نقل اقاویل جز زحمت کات

« ...اما از نقل اقاویل جز زحمت کتابت فاید نیست».
دلتتتا را دهتتتم متتتژده تتتر راستتت ی

تتتتر نتتتترا بنتتتتور رتتتت

راستتتت ی
(همان)051 :

این بیت ،ر نسخۀ اساس صفحۀ  233به این صورت نوشته شد است:
دلتتتا را دهتتتم متتتژده تتتر راستتت ی

کتتتته اتتتتانرا بنتتتتور رتتتت

راستتتت ی

ب) تغییرات و جابهجایی ارکان و واژ هایی که تأثیری ،ر معنا و مفداوم نداشاته اسات؛ اماا باا ماتن نساخۀ اسااس
مطابقت ندار،؛ مانند «یقین شد که هرکه را حیا نیست ،فاجر و فاسق است» (همان، .)221 :ر صفحۀ  220نساخۀ اسااس
چنین است« :یقین شد که هرکه را حیا نیست فاسق و فاجر است».
«یکی از اخالق الدی جو ،است که فیض آن برو قدسی مدام حاصل است» (همان .)225 :ایان جملاه ،ر نساخۀ اسااس
صفحۀ  221چنین آمد است« :یکی از جمله اخالق الدی جو ،است که فیض آن مدام برو قدسی حاصل است».
از ،یگر موار،ی که میتوان به تفاوت میان تصحیح مجتددزا ،و نسخۀ اساس اشار کر ،،این است که ،ر بسیاری از
قسمت های کتاب ،بین تعدا ،ابیات متن با نسخۀ اساس اختالف وجو، ،ار .،برخی از ابیاات ،ر نساخه وجاو ،نادار ،و
مجتددزا ،مشخص نکر ،است که این ابیات را از کجا و یا براساس کدام نسخه ،ر تصحیح خو ،گنجاند و ،ر پاورقی
و توضیحات کتاب خو ،نیز به این تفاوتها اشار نکر ،است؛ برای مثال میتوان به نمونههای زیر اشار کر:،
،و بیت زیر ،ر نسخۀ اساس هم نیست و مجتددزا ،تندا ،ر پاورقی کتاب اشار کار ،اسات کاه ،ر نساخۀ آساتانه
(آستان قدس رضوی) این ،و بیت نبو.،
ر تتتتتان رستتتتتنه ب تتتتتر وایتتتتته

چتتتون بتتت شتتتده بتتتر چتتترا پایتتته

تتتتویش

ای متتتتیش

بتتتترده ب تتتتوا چتتتتو بتت ت د

بتتتتس ب تتتته باتتتتو

(همان)94 :

همچنین است ابیات زیر:
مکتتتتب شتتتتیب و بتتتتاال بتتتتدره ن تتتتاه

ا تتتتتر راستتتتت ی تتتتتژ نیب تتتتتی راه
(همان)051:

کتتتوری چشتتتم را اتتتی استتتا هتتتوا

تتتتار

تتتتارای استتتتا هتتتتوا
(همان)061 :

در تتتتتتود ن تتتتتتری و ستتتتتتر را ی

تتتتتتا چنتتتتتد

رمّتتتتتتال نجاستتتتتت ی شتتتتتتب و رو

پیچیتتتتتتتده در ان .تتتتتتتار یتتتتتت

تتود ریتتش تتتو بتتی

م تتس نیستتا

تتتتتترنی ستتتتتا ی

ای نتتتده بهتتتت همینتتتا بتتتس نیستتتا
(همان)071 :
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گفتنی است برخی از واژ ها ،ر ابیات باال ،به رعایت ا،ب و شأن سخن ذکر نشد است.
،ر ذکر آیات ،احا،یث و روایات نیز اختالفها و تفاوتهایی بین متن کتاب با نسخۀ اساس و نسخه بادل هاا وجاو،
،ار ،که باید ،ر اصال آندا تالش شو ،تا متن کتاب از این نوع ،وگانگی ها و اختالفات ز،و ،شو، .،ر ا،امه نمونه هایی
بیان میشو.،
«کذلک زینا لکل امه عملدم ثم الی ربدم مرجعدم فینبّئدم بما کانوا یعلمون» (همان .)52 :این آیه ،ر صفحۀ  15نسخۀ
خطی ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی به این صورت نوشته شد است« :کذلک زینا لکلّ امه عملدم».
«یقولون بألسنتدم ما لیس فی قلوبدم قل فمن یملک لکم» (همان، .)53 :ر صفحۀ  56نسخۀ خطی کتابخاناۀ ،انشاگا
فر،وسی آمد است« :یقولون بألسنتدم ما لیس فی قلوبدم».
بررسی شواهد نامبر ،نشان می،هد که مجتددزا ،به نسخۀ آستان قدس بیش از نسخۀ اسااس توجاه ،اشاته اسات؛
زیرا همۀ اختالفاتی که بین متن تصحیح شدۀ مجتددزا ،و نسخۀ اساس ذکر شد با نسخۀ آستان قدس توجیاه مایشاو،؛
گفتنی است مجتددزا ،به این تفاوتها ،ر پینوشت اشار نکر ،است .ازسوی ،یگر ضبط نسخۀ اساس ،ر بیشتر موار،
گویا و صحیح است و مشخص نیست چرا مصحح ضبط نسخهبدل را ترجیح ،ا ،است.
تفاوتهای ساختاری و زبانی متن تصحیح شد با نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ ،انشگا فر،وسی (نساخۀ اسااس)
تندا به این موار ،پایان نمی پذیر ،و موار ،بسیار ،یگری ازجمله ،ربارۀ کاربر ،فعلها ،حروف اضافه ،واژ ها و عبارتهاا
نیز وجو، ،ار ،که ذکر تکتک آندا ،مطل

را به ،رازا خواهد کشید و از حوصلۀ این مقاله خارج است.

ازجمله ایرا،های ،یگر ،ر تصحیح مجتددزا ،آن است که مصحح ،ر تصحیح خو ،تندا از نسخه ای استفا ،کر ،کاه
به گمان خو ،بدترین نسخه برای مقابله و تصحیح بو ،اسات؛ اماا نساخه هاای معتبار و کامال ،یگاری از ایان اثار ،ر
کتابخانه های مختلف وجو، ،ار ،که ،ر تصحیح ،وبار میتوان از آندا نیز برای مقابلۀ بدتر و کامل استفا ،کر .،ایشان نیز
،ر مقدمۀ کتاب این نکته را بیان کر ،اند .برخی از این نسخهها عبارت است از:
ا نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ مرکزی تبریز به شمارۀ 5131
ا نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ ملک تدران به شمارۀ 2223/2
ا نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی قم به شمارۀ 5031
ا نسخۀ موجو، ،ر کتابخانۀ مجلس شورای ملی (سابق) به شمارۀ 1063
اشکاالت پینوشاها ،رسمالخط ،امال ،نقطه ذاری و چاپی
یکی از اشکاالت مشدو، ،ر تصحیح مجتددزا ،اشتباهات متعد،ی است که ،ر پینوشتها ،ید میشو .،پاینوشات
،ر هر کتابی مدمترین ابزار برای ،ا،ن اطالعات بیشتر و کاملتر به خوانند است؛ بنابراین باید ،ر نگارش آن ،قت کاافی
و الزم ،اشت؛ اما پینوشتها ،ر تصحیح مجتددزا ،اشتباهات گوناگونی ،ار ،که به نمونههایی از آندا اشار میشو:،
پی نوشتهای این تصحیح بسیار مختصر است و بیشتر باه ذکار نشاانی آیاات و یاا اشاارۀ مختصاری باه برخای از
اختالفهای نسخۀ اصلی با نسخهبدلها منحصر میشو .،مصحح از چند نسخه ،ر تصحیح ایان کتااب اساتفا ،کار ،و
اختالف ناُسخ نیز فراوان است؛ اما به اختالف نسخهها ،ر پینوشت بسیار جزئی و مختصر اشار شد است .ایان عیا
آشکار و ناکارآمد و ناکافیبو،ن این توضیحات و ضعف این بخش ،ر همۀ متن کتاب مشاهد میشو.،
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قاعد ،ر ذکر پینوشت این است که شمارۀ مور،ی که توضیح آن ،ر پینوشت آور ،میشو، ،،ر پایان همان عبارت
و یا واژ ،ر متن نوشته شو،؛ اما این شیو ،ر بیشتر بخش های این اثر رعایت نشد است و ،ر بیشتر ماوار ،،شامار ،ر
متن کتاب ،قبل از نکتهای نوشته شد است کاه بایاد ،ر پاینوشات توضایح آن آور ،شاو .،ایان شایوۀ اشاتبا باعاث
سر،رگمی خوانند و ،شواری ،سترسی سری و راحت به توضیح منظور میشو.،
از ،یگر اشکاالت پینوشتها آن است که توضیحات آن بیشتر اشتبا و یا ناقص و گمرا کنند اسات و نمایتاوان از
آندا برای منب اطالعات تکمیلی این کتاب استفا ،کر،؛ برای مثال به چند نمونه اشار میشو:،
،ر پینوشت  5صفحۀ  21نوشته شد که ،ر نسخۀ خطی آستان قدس و مجلاس سانا ،جملاۀ « ...و جان و اناس را
بشرع و اسالم ،عوت کند» آمد است؛ اما این جمله فقط ،ر نسخۀ مجلس سنا به این صورت آماد و ،ر نساخۀ آساتان
قدس به شکل «و جن و انس را بشرع و ،ین خو، ،عوت کند» است.
،ر پینوشت  3صفحۀ ، 13ر توضیح مصراع ،وم بیت پایانی این صفحه نوشته شد است که ایان مصاراع ،ر نساخۀ
آستان قدس و مجلس سنا بهصورت «که خالی مبا،ا ز تو تخت و گا » آمد ؛ اما این مصراع ،ر نسخۀ خطی آستان قادس
بهصورت «که خالی مبا ،از تو این تختگا » است.
،ر پینوشت  1صفحۀ  33نوشته شد است که ،ر نسخۀ خطی آستان قدس و مجلس سنا جملۀ «شتر چنانچاه شارط
ا،ب است» آمد است؛ اما این جمله ،ر نسخۀ خطی آستان قدس به صورت «چنانچه ،اّب اهل ا،ب اسات» و ،ر نساخۀ
خطی مجلس سنا به صورت «چنانچه رسم و ا،بست» نوشته شد است و ،ر هیچکدام از ،و نسخه ،این جمله بهصاورتی
نیست که مجتددزا ،بیان کر ،است.
،ر پینوشت صفحۀ  222نوشته شد نسخۀ آ .ق :چرند ؛ اما مرج آن ،ر متن مشخص نشد است.
بهطور کلی کتاب ویرایش مناسبی ندار .،اشکاالت حروفچینی و توجهنکر،ن به فاصلۀ بین حروف و واژ ها باعاث
بدخوانی عبارتها شد است .برای نمونه ،ر مقدمۀ صفحۀ  1آمد است« :و بنسبت از مبدا اصلی خو ،و اصل شاوند ».و
،ر صفحۀ  1میخوانیم« :اجزای آن جوهر باجماع او صاف و اخالق معدو ،گشت»؛ چنانکه ،یاد مایشاو ،فاصالۀ باین
حروف ،ر کلمات «واصل و اوصاف» موج

بدخوانی شد است.

جدا یا متصلنویسی نیز از نکاتی است که مصحح کمتر به آن توجه ،اشته است؛ مانند پیوساتهنوشاتن حارف اضاافۀ
«به» به واژ های پس از آن مانند «بغفلت ،بتحقیق ،بمد ،،بنور» و جدانوشتن حرف «ب» از فعل مانند «باه باین» باهجاای
ببین و جدانوشتن نون نفی از فعل مانند «نه بینی» بهجای نبینی و نیز پیوستهکر،ن جزو پیشین «می» ،ر فعلهای مضاارع
مانند «میگوید ،میشو ،،میفرماید».
توجهنکر،ن به نشانههای سجاوندی نیز ،ر این متن ،ید میشو،؛ برای مثال مصحح ،ر نخستین صفحۀ کتااب حتای
یکبار از نقطه استفا ،نکر ،است، .ر بیشتر صفحات کتاب مصحح تندا ،ر پایان هر بند عالمت نقطاه را باه کاار بار،
است .حتی مصحح ،ر پایان جمالت پرسشی نیز از عالمت پرسش استفا ،نکر ،است« :ملک پرسید کاه حیواناات چناد
صفتند .شتر گفت عد ،اصناف ایشان فدم و وهم را احاطت بکنه آن ممکن نیست( »...همان.)11 :
«را یابی اغالط امالیی به هر کتابی برای خوانند ناخوشایند است و حتای گااهی اعتماا ،او را باه اصال کتااب کام
میکند» (باهر .)225 :2511 ،ازجملاه نکاتی که باعث اعتبار یک اثر ،ر بین مخاطبان و خوانندگان میشاو ،،مبراباو،ن از
اشتباهات امالیی است .تصحیح مجتددزا ،ازنظر امالیی نیز گرفتار مشکالت و غلط هایی است .برخی از این غلط ها باه
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واژگان همآوا مانند «گزار،ن /گذار،ن» مربوط می شو ،که اگر اشتبا مصحح باشد بسیار ناخوشایند و نامقبول است؛ برای
نمونه میتوان به این شواهد اشار کر:،
شدرت این طریق را برسم و عا،ت اقدام نمایند( ».میرحسینی هروی)221 :2531 ،؛

« ...و از سر وعونت جا و طل
واژۀ رعونت صحیح است.

«حکیم خراساان گفات شارف مر،ان بدان خاصیّت است که باطن ایشان تسویه می یابد» (همان)212 :؛ ،ر این جمله
واژۀ «تصفیه» ،رست است
«بزرگان را نباشد خور ،گیری» (همان )221 :که ،ر این مصراع واژۀ «خر ،گیری» ،رست است.
،ر صفحۀ  13تحت عنوان مثنوی، ،و بیت آمد که بیت اول آن چنین است:
متتتیب بوستتتید و ب تتتا اتتتاودان بتتتا

ب ختتتتا و کتتتتامرانی در امتتتتان بتتتتاد

«با، »،ر مصراع ،وم نا،رست و «باش» صحیح است.
«شیر گفت او شخصی ،لیر است و گریز است طریق تجسس نیک ،اند( »...همان)13 :؛ «گربز» صحیح است.
«کوسج گفت بیشتر قوم بطل

معاش متفرق شد اند سرطان و ضفدع و مارماهی و کشف اینجایناد .گفات ایان کاژ

روی ناخوش منظور بگذار مارماهی نیکست و صورت او با معنای ابناای روزگاار نسابتی ،ار( »...،هماان)31 :؛ «منظار»
صحیح است.
البته این اشتباهات بهجز موار،ی است که ،ر غلطنامۀ پایان کتاب آمد است.
کمبودها و نقصهای ک اب
تعلیقاتی بر این کتاب نوشته شد است که بیشاتر باه معرفای اعاالم و اشاخاص و ذکار مآخاذ روایاات و احا،یاث
اختصاص ،ار .،این توضیحات مناس

است؛ اما ناکافی به نظر میرساد و الزم اسات اطالعاات و توضایحات بیشاتری

برای استفا،ۀ بدتر و بیشتر خوانندگان ،به این قسمت اضافه شو .،چهبسا این افزو،نها شامل موار،ی باشاد کاه ،ر ا،اماه
بیان میشو:،
الف) معنی لغات ،اصطالحات ،کنایات و تلمیحات؛
ب) شر اسمها و اعالمی که ،ر متن کتاب آمد و مصحح به آندا نار،اخته است؛
ج) ترجمه و شر آیات ،احا،یث و روایاتی که ،ر کتاب از آندا استفا ،شد است؛ زیرا از ویژگی های برجستۀ ایان
کتاب به کار بر،ن بسیار و ،رخور توجه آیات قرآن و روایات و احا،یث اسالمی است کاه مؤلاف باه اقتضاای کاالم و
گاهی برای استشدا ،از آندا بدر بر ،است .مصحح تندا ،ر پایان کتاب ،فدرست آیات را ،رج کر ،؛ اما هیچکدام از ایان
آیات قرآنی و یا اخبار و احا،یث را ترجمه نکر ،است؛
 )،شر و توضیح واژگان و اصطالحات عرفانی و صوفیانه که ،ر متن به کار رفته است .طارب المجاالس کتاابی باا
محتوای اخالقی و تعلیمی است که ،ر آن ،امیرحسینی هروی با تکیه بر مبانی تصوف و عقاید و شیوۀ متصوفه، ،ر تبیین
و تعلیم فضیلتها و سفارش به ،وری از رذیلتهای اخالقی می کوشد .این کتاب تا حدی به سبک نثار خواجاه عباداهلل
انصاری نگارش یافته است و محتوایی ،رخور فدم برای بسیاری از مخاطبان و اهل فان ،ار،؛ اماا بایاد ،ر تعلیقاات آن،
بخشی برای توضیح و شر برخی از عبارات و اصطالحات متصوفه آور ،شو ،تا خوانند را تا حد امکاان از مااراجعه

نقد و بررسی تصحیح طربالمجالس

32 /

باه منابا ،یاگر بینیاز کند؛ برای نمونه ،ماوار ،زیر تعدا،ی از اصطالحاات و واژگانی است که ،ر متن ایان کتااب باه
توضیح و شر نیاز ،ار« :،واج الوجو ،،عین القین ،عالم غی

و شدا،ت ،حجاب ،عج  ،کبار ،خاوف ،اساتغنا ،قادیم،

رو اعظم ،لمیزلی ،مالءاعال ،اخالط اربعه ،نفس ،توحید ،معرفت ،اساتعدا ،جبلااّی ،حسانات ،سایئات ،فایض ،اربااب
تجرید ،ریاضت ،مجاهدت ،تقوی ،مراقبت ،عالم جزوی ،جذبه ،ارباب معنی ،خرابات ،نفی ،اثبات ،اوصاف ذمیماه ،هاوا،
یقین ،تأویل ،ارباب فقر ،زندیق ،اباحت ،مشایخ ،فقر ،طریقت ،شطح و طامات ،اولیا ،وار ،رحمانی ،ضاللت ،بدعت ،سیر
و سلوک ،احوال ،جبه ،خرقه ،طلیسان ،مستح  ،واج  ،زرق ،وعظ و.»...
نیز ،ر تعلیقات کتاب گاهی توضیحات اشتبا و ناکافی ،ید میشاو،؛ بارای مثاال مصاحح ،ر صافحۀ ، 163ر بیاان
ضربالمثل «بعد خراب البصر » فقط به ذکر ،و شاهد ،یگر برای این مثل از مثنوی و تاریخ جدانگشاای جاوینی بساند
کر ،؛ اما به مفدوم و ریشۀ تاریخی آن اشار ای نکر ،است، .ر این بخش الزم بو ،به ریشۀ تاریخی آن اشار میشاد تاا
مشخص شو ،منظور نویسندۀ طرب المجالس از ذکر این مثل چه بو ،است؛ این توضیح ،ا،ن باا ذکار تنداا ،و شااهد از
مثنوی و تاریخ جدانگشا متفاوت است (رک :امینی.)213-215 :2511 ،
،ر صفحۀ  ،22مثنوی پنجبیتی آمد که مطل آن چنین است:
بتتته رنتتت

و بتتتوی ایتتتب ال ک نستتتال

مشتتو غتتره کتته بتتدم ر استتا و بتتد ال

،ر تعلیقات «زال» به نقل از ،ایر المعارف فارسی بهاختصار معرفی شاد ؛ اماا ،ر ایان بیات «زال کدنساال» کنایاه از
،نیاست.
ا ستتر بری تده متتوی و بتته پتتای انتتدر متتده

ایب ال وژپشا که دنیاستا همچتو چنت

( اقانی)511 :0171 ،
چتترز ال وژپشتتا استتا و تتتو متتردی بچتته طبت
بچتته ان مهتترور شتتد کتتایب ال غتترز ی تور استتا
(عطار)751 :0131 ،

،ر صفحۀ  263طربالمجالس ،و بیت زیر آمد است:
چون روسان ستحر بتال طترب بترهم دنتد

ماکیتتان شتتب شتتادی بیاتتۀ ریتتب ن تتاد

ایتب رواز بتیست ون

ود بر پشا ل ون یتب ن تاد

تا م ر سترو بته عت

مد ا شبدی

مجتددزا، ،ر شر بیت ،وم نوشته است« :مرا ،خسرو ،وم مشدور به خسرو پرویز است»...؛ اما خسارو و شابدیز و
گلگون ،ر این بیت استعار از خورشید و ش

و روز است .نظامی سرو ،است:

بتته شتتبدی و بتته ل تتون کتترد میتتدان

چتتو رو و شتتب همتتی کردنتتد اتتوالن
(ن.امی)040 :0179 ،

چتتو بتتر شتتبدی شتتب ل تتون ورشتتید

ست ت ا ا کنتتتد چتتتون لبتتتر

بتتتر بیت تد
(همان)011 :

،ر صفحۀ  113حدیثی به نقل از مسند احمد بن حنبل نقل شد است« :من کظم غیظه و هو یقدر علی ان ینتصار »...
این حدیث ،ر تمام مناب با اندکی اختالف به این صورت ضبط شد است« :من کظم غیظه و هو یقدر علی ان ینفذ »...
که قطعاً صحیح است (رک :ندجالفصاحه،

.)1221

،ر صفحۀ  151بیتی بهاشتبا به سنایی نسبت ،ا ،شد که از ناصرخسرو است:
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شتتتر ا اعتتتر عقتتتت و دیتتتب استتتا

دیت تب نیستتتا تتتتو را ا تتتر ریت تا نیستتتا
(ناصر سرو)006 :0163 ،

اعراب گذاری آیات و اخبار و احا،یث ،با توجه به اهمیت این موضوع ،ر زبان عربی ،نکتۀ ،یگری است کاه ،ر ایان
کتاب از آن غفلت شد است .مصحح حتی ،ر پایان کتاب و بخش تعلیقات کتاب نیز به این مدم نار،اخته است.
گاهی بهسب

سبک ویژۀ کتابتِ کات

،ر نسخۀ اساس ،مصحح محترم بهاشتبا بیت شعری را جمله ای از متن کتااب

به شمار آور ،است؛ برای نمونه ،ر ابتدای فصل هفتم ،ر صفحۀ  36نسخۀ خطی چنین نوشته شد است ...« :و ،ر تنفیذ
امور شرعی بغایت ماهر بو ،و ،ر تمشیت احکام ملک قا،ر و قاهر .بیت
ریدون ّر ام همتا قبتاد یتیب شته عتادل

سکندر مل

دارا شکت ب مب وی رست م دل»

« ...و ،ر امور شرعی بغایت ماهر بو ،و ،ر تمشیت احکام ملک قا،ر و قاهر فریدن فاَّر جم همت قبا ،آیین شه عا،ل
سکندر ملک ،ارا شکل بدمن خوی رستم ،ل چون خبر رسول بشنید ( »...همان.)32 :
یکی ،یگر از نقصها ،نبو ،نمایههای آغازین و پایانی کتاب است .فدرستهای پایانی منحصار باه فدرسات آیاات و
احا،یث و اعالم و غلطنامه میشو .،برای چنین کتابی با چنین ،ایرۀ وسیعی از اطالعاات ،فدرساتهاای ،یگاری مانناد
فدرست مکانها و اصطالحات و ترکیبات ا،بی و ...الزم و ضروری است.
مقدمۀ کتاب مختصار و ناکاافای و بدون عنوان بندی است .با توجه به ارزشهای متنوع ا،بی و سبکی و عرفاانی کتااب
بایسته است مقدمه به بخشهای مجزا و مشخص تقسیم شو .،آور،ن مطالبی مانند معرفی کاملتر و مشرو تر مؤلف و اثار،
توضیحاتی ،ربارۀ سبکشناسی و محتوای اثر و معرفی بیشتر و ،قیقتر نسخهها و رسمالخط آندا ضروری است.
،ر پایان این نکته نیز گفتنی است که افزون بر آنچه گفته شد ،مجتددزا ،خو ،نیز به لازوم تصاحیح ،وباارۀ ایان اثار
اشار و توصیه کر ،است، .ر مقدمه ،ر شر چگونگی و شرایط تصحیح این کتاب مینویسد ...« :و همچنین از ،وست
محترم آقای عباسعلی پاسبان رضوی مدیر کتابفروشی باستان ناشر این کتاب که سه سال سرمایۀ خو ،را معطل کر،ند تاا
من بیحوصله مقدمه بر این کتاب نوشتم تشکر مینمایم و باید اعتراف کنم که این کتاب از روی ،قات تصاحیح نشاد و
باید حوصله بیشتری بخرج می،ا،م و با نسخ بیشتری آنرا مقابله میکر،م» (همان :نه).
پینوشا
، .2ر نقل شواهد ،رسمالخط کتاب طربالمجالس به تصحیح ،کتر مجتددزا ،حفظ شد است.

ن یجه یری
امیر فخرالسا،ات رکن الدین حسین بن عالم بن حسن الحسینی غوری ملق

به میرحسینی هروی عارف و نویسند و

شاعر ایرانی قرن هفتم است .کتاب طرب المجالس او اثری عرفانی و اخالقی به نظم و نثر و سرشار از آیات و روایات و
نکته های آموزند است .این اثر به نثر زیبای مسج گوناه نگاارش یافتاه اسات و نساخه هاای خطای متعاد،ی از آن ،ر
کتابخانه ها و مؤسسات علمی کشور یافت مایشاو .،ایان کتااب نخساتینباار ،ر ساال  2531باه همات ساید علیرضاا
مجتددزا ، ،استا، ،انشگا فر،وسی مشدد ،با استفا ،از نسخۀ خطی موجو، ،ر کتابخاناۀ ،انشاگا فر،وسای ،تصاحیح و
چا

شد .این تصحیح بهسب

نقص هاا و اشاکاالت گونااگونی مانناد اشاکاالت مرباوط باه منااب و نساخۀ اسااس و

نسخهبدلها ،اشکاالت پینوشتها و رسمالخطی و امالیی و ویرایشی ،کمبو،ها و نقصهای کلی کتاب مانند نمایاههاای
آغازین و پایانی ،تعلیقات و نقص غلطنامه ،نیازمند تصحیح ،وبار است.

نقد و بررسی تصحیح طربالمجالس
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