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Abstract
Hakim Hajj Mullah Hadi Sabzavari known as ‘Asrar’ was born in the13th century AH
(1312 AH) in Sabzevar. He is one of the philosophers who honed his skills in
theoretical and practical wisdom of his time. He achieved a great degree of intuition and
mysticism and flourished his talents in the world of mysticism and knowledge. He has
written and classified many works in philosophy and wisdom, and has also left a
collection of poems that contains elegant and beautiful mystical (gnostic),
philosophical, wisdom, desire and passion. His genealogy has been published several
times, however it has not been done based on scientific criteria of correcting texts. One
instance is that none of these editions have a well-defined methodology and it is not
clear to the reader or the researcher that based on which edition or manuscript the task
of editing is carried out and some of these editions (e.g. the Hassan Amin edition) are
completely based on taste. The authors of this article, which have done the correction
based on the original version, consider, on the basis of three manuscripts one of which
is a new edition of the text, the shortcomings and disadvantages of what has been
published so far as the correction of the Hajj Mullah Hadi Sabzevari's divan are not
reliable because of numerous problems referred to in this paper and the necessity of
writing a critical review on his Divan (collection of poem) is inevitable. Obviously, if
his work is corrected and republished, a meaningful text representing the closest
intention of the poet will be available to both readers and researchers.
Keywords: Hajj Mullah Hadi Sabzavari, Divan (Collection of Poems), Critical Review,
Manuscripts.
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ضرورت تصحیح دوبارة دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری


زهرا بهرامیان  -عباس محمدیان  -علی تسنیمی -حسن دلبری
چکیده

حکیم حاج ملا هادی سبزواری متخلص به «اسرار» ،فیلسوف بنام قرن  13در سال  1212هجری در سبزوار چشم بهه
جهان گشود .او ازجمله حکیمانی است که در عصر خود مراتبی را در حکمت نظری و عملی کسه
عرفان به مرحله ای عالی دست یافت و در عالم عرفان و معرفت خهو

کهرد .در شههود و

درخشهید .آثهار فراوانهی در فلسههه و حکمهت

تألیف و تصنیف کرده است و نیز دیوان شعری از خود به جهای گذاشهت کهه دربردارنهد نکتههههای ظریهف و زیبهای
عرفانی ،فلسهی ،حکمت و وجد و شور و حال است .دیوان اشعار او تاکنون چند بار به چاپ رسهیده ،امها ههیچیهک بها
معیارهای علمی تصحیح انجام نشده است؛ درواقع در هیچیک از این چاپها ،رو

کار مشخص نیست و بر خواننده و

پژوهشگر مبهم است که مصححان براساس کدام نسخه یا نسخ ،کار تصحیح را انجام دادهانهد؛ بعضهی از ایهن چهاپهها
(همانند چاپ حسن امین) نیز کامال ذوقی است .نگارندگان در این مقاله که تصحیح را بهر مبنهای نسهخ اسهاس انجهام
دادهاند ،برآناند تا مطابق سه دستنویس ه یکی از آنها نسخهای نویافتهه اسهت ه چهاپههای دیهوان را بررسهی کننهد و

نواقص و نارساییهای هرکدام را نشان دهند .نویسندگان میکوشند تا اثبات کنند آنچه تاکنون با نام تصحیح دیوان حهاج
ملا هادی سبزواری چاپ شده است ،درخور اعتماد نیست؛ زیرا اشکاالت فراوانی دارد که در متن به آن اشاره مهیشهود؛
درنتیجه لزوم تصحیح دوبار دیوان گریزناپذیر است .بدیهی است با تصحیح و چاپ دوبار این اثر ،متنی منقح و نزدیک
به متن منظور شاعر ،در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
فرهنگ غنی و میراث عظیم و پربار تمدن ایرانزمین ،آنچنان گسترده و ریشهدار و عمیهق اسهت کهه بهرای بررسهی
جنبههای وسیع و ژرف آن ،سالیان سال تحقیق و کاو

الزم است .یکی از این جنبهههها و یها بهه بیهان دیگهر ،یکهی از

بزرگ ترین سرمایه ها و گنجینه های ملی ،نسخ خطی و یا متون بازمانده از نیاکان و فرهیختگان این مرز و بهوم اسهت کهه
به اعتراف بیشتر پژوهشگران غربی ،ارز

این گنجینه های گران سنگ با هیچ گهن و ثروتهی در دنیها برابهری نمهیکنهد؛

بنابراین شناخت و معرفی هریک از این سرمایههای مل ی در مرتبه نخسهت ،مهدیون نگهاهههای تیهزبین و قلهم عالمانه
فهرست نگاران و مصححان و محققان است تا با معرفی دقیق و تحقیق و تصحیح آنها بتوانند جامعه را با این ثروت ههای
باارز

آشنا کنند و عمق اندیشه ها و باورها و اراده های استوار دانشوران ایرانی را در زمینه های گوناگون علمهی ،ادبهی،

تاریخی و  ...بر جامع بشری عرضه دارند.
حکیم ملا هادی سبزواری ،فیلسوف بنام قرن  13هجری ( 1289-1212ق) ازجمله حکمایی است که در عصهر خهود
به مرتب بلندی از حکمت الهی راه یافت و درجهاتی را در حکمهت نظهری و عملهی پیمهود .او در شههود و عرفهان بهه
مرحله ای عالی دست یافت و یکی از ستارگان درخشان عالم ذوق و عرفان و معرفهت شهد .آثهار بسهیاری در فلسههه و
حکمت به زبان های عربی و فارسی تألیف و تصنیف کرد و بعضی از آنها شهرتی عالمگیر یافت .ملا هادی افزون بر ایهن
آثار ،دیوان شعری از خود به جای گذاشت که در قال
غال

اشعار

را غزل تشکیل می دهد و در اشعار

غزل ،رباعی ،ترجیع بند و مثنوی است؛ البته ساقی نامهه نیهز دارد.
«اسرار» تخلص می کند .حکیم به شعر و شهاعری عالقهه ای بسهیار

داشت و این عالقه به اندازهای بود که گهتهاند« :همهروزه تقریبا صد بیت شعر ،شاهد تقریهر بحه ههای علمهی او بهود»
(سبزواری ،بیتا.)19 :
بیشتر اشعارحاج ملا هادی ،رنگ و بوی شعر حافظ را دارد؛ هرچند غزلی اتش همسهنگ آن نیسهت .حهافظ شهاعری
حرفه ای و تمامعیار است؛ اما اسرار همانند بیشتر عارفان ،فقط از روی سرگرمی و برای دل خود شعر می سهروده اسهت.
ازنظر ادبی شعر

متوسط اما دلپذیر و پرمعناسهت .او بسهیاری از اصهطالحات عرفهانی و ژرف را در قاله

ترکیبهات،

تشبیهات و نکات بالغی ارائه می دهد .افزونبر نکته های عرفانی و فلسههی ،اشهارات تهاریخی ،اسهطوره ای ،موضهوعات
دینی ،موسیقی ،نجوم و  ...در دیوان او دیده می شود .سادگی و روانی کهالم از دیگهر ویژگهی ههای شهعر اوسهت .نبهود
پیچیدگی در معنا و بیان معانی ژرف و واالی عرفانی ،حاج ملا ههادی را شهاعری معنهاگرا معرفهی مهی کنهد کهه در بنهد
لهظ پردازی نبوده است .او به زبان عربی تسلط کامل داشت و بیشتر آثار

بهه زبهان عربهی اسهت؛ امها در اشهعار خهود

میکوشد از فارسی سره بهره برد.
ازنظر سبک شناسی ،غزل های اسرار ،در همان سبک مأنوس و کالسهیک عراقهی سهروده شهده اسهت .وزن غهزل هها،
معموال همان وزنی است که شهیعی کدکنی از آن به «اوزان جویباری» یاد می کند (رک :شهیعی کدکنی)396 :1379 ،؛ البته
اوزان خیزابی نیز ه که ویژگی غزل های دیوان کبیر است ه در دیوان اشعار حاج ملا هادی کهم نیسهت .دیهوان اشهعار
 189غزل 1 ،ترجیعبند 5 ،مثنوی کوتاه ،ساقینامه و  15رباعی دارد.
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بیان مسئله
تصحیح و تحقیق میراث گذشتگان افزون بر آنکه راه شناخت مؤلهان و کاتبان و شرح زندگانی و احوال آنهها را بهرای
خوانندگان هموار می کند ،خواننده را به دنیای افکار و اندیشه های نویسندگان راه می دهد و اتهاقات و حوادث تاریخی و
سیاسی مربوط به آن دوران را در اختیار خواننده می گذارد .تصحیح و احیای نسخ خطی به شیو علمی یک نیاز ضروری
است .یکی از این نسخههای ارزشمند ،دیوان اشعار حکیم حاج ملا هادی سبزواری است.
در پژوهش ها و تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است ،حکیم ملا هادی فیلسوفی بنهام بها جایگهاهی واالسهت و آثهار
فلسهی و منثور او بسیار کانون توجه پژوهشگران و نویسندگان بوده؛ اما پژوهشهای کمتری دربار ویژگیهها و لطهایف
شعر و شاعری او به انجام است .دیوانش چهار بار به چاپ رسیده است؛ ولی کاستیها و لغز ههایی در ایهن چهاپهها
دیده میشود که ضرورت تصحیحی منقح را دوچندان میکند.
نگارندگان بعد از ارزیابی ،بررسی و مقابل کامل دستکم پن دستنهویس و رسهیدن بهه ارز

قطعهی یهک نسهخه

(نسخ گ) در اصالت و صحت ،آن را مبنای کار خود قرار دادند و از بین دیگر دست نهویس هها ،از دو نسهخ کتابخانه
مجلس و نسخ آستان قدس ه که بهطور کامل معرفی میشود ه در جایگاه نسخهبدل بههره بردنهد .گهتنهی اسهت نسهخ
کتابخان گوهرشاد ،همان نسخ اساس (گ) ،افزون بر صحت و اصالت که از آن یاد شد ،جزء کامل ترین دست نهویس هها
ازنظر تعداد اشعار است .این نسخه نخستین دست نویسی است که با فاصل چند ماه بعد از فوت شاعر به کتابت درآمهد.
کات

آن معلوم نیست؛ اما با توجه به قراینی در اثر مشخص می شود که دقت فراوانی در نوشهتن داشهته اسهت .شهواهد

گویای آن است که اثر خود را از ابتدا تا انتها بازخوانی کرده و نسخههایی را دیده که افزون بر دست نویسی است که کهار
کتابت را از روی آن انجام می داده است .در ذیل برخی از واژگان ،از سه دستنویس دیگر با نهامههای اختصهاری «خ هه
ل»« ،ط» و «ح» نام برده است (رک :غزل  ،4بیت دوم ذیل واژ غمت؛ غزل  ،49بیت هشتم ،ذیل جامی؛ غهزل  ،87بیهت
پنجم ،ذیل که؛ غزل  ،123بیت ههتم ،ذیل خواند؛ غزل  ،146بیت هشتم ،ذیل گهته و .)...
بنابراین نگارندگان با در دست داشتن این سه دست نویس از دیوان شاعر ه یکی از آنها نسخه ای نویافتهه اسهت هه و
مقابله و مقایسه و بررسی این نسخ با چاپ های موجود از دیوان حکیم سبزواری ،به این نتیجه رسیدند که امکهان نهدارد
این چاپ ها بهطور کامل متنی مستند و درخور اعتماد از دیوان باشد و الزم است تصحیح جدیدی از این اثر ارائهه شهود.
در این تصحیح بسیاری از نقایص چاپهای پیشین ازجمله اشکاالت مربوط به ضبط واژگان و افتادگی در واژه ،بیهت و
اشعار برطرف خواهد شد؛ سپس شرح و تهسیر فلسهی ،عرفانی و ادبی اشهعار براسهاس متهون بنهام در حهوز عرفهان و
تصوف ،به ویژه بر مبنای آثار حکیم سبزواری انجام می شود .فهرست های جامع و کاملی بر دیهوان نوشهته خواههد شهد؛
مانند اسامی خاص ،آیات ،احادی  ،واژگان و ترکیبات عرفانی ،واژگان دشهوار بهه همهراه معنهی آنهها و کشهف االبیهات؛
درنتیجه خوانندگان میتوانند به متنی منقح و نزدیک به متن شاعر دست یابند.
گهتنی است نگارندگان برآن اند که در تصحیح دوبار دیوان «از معتبرترین شیو نقد و تصحیح متهون» (مایهل ههروی،
 ،)435 :1379یعنی تصحیح بر مبنای نسخ اساس بهره برند .نسخ اساس اصل قرار میگیرد و از دو دستنهویس دیگهر
برای نسخه بدل استهاده می شود .در صورت غلط آشکار واژه ،مصراع یا بیت در نسخ اساس ،به دیگهر دسهت نهویسهها
رجوع خواهد شد و در صورت اطمینان از ضبط شان ،شکل صحیح ،داخل قلاب ،در متن اصهلی وارد مهی شهود و ضهبط
غلط نسخ اساس در پاورقی ذکر خواهد شد.
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پیشینۀ پژوهش
دیوان اشعار حاج ملا هادی تاکنون چهار بار چاپ شده است؛ نخستین بار در سهال  1338هجهری بهه کوشهش سهید
محمدرضا دایی جواد؛ دومین بار در سال  1344هجری به دست مرتضی مدرسی چهاردهی که البته بیشهترین اشهکاالت و
ایرادات را دارد؛ سپس احمد کرمی در سال  1370هجری با مقدمه ای که علی فلسهی بر آن نوشت ،دیوان اسرار را چاپ
کرد؛ سید حسن امین آخرین کسی است که در سال  1380هجری دیوان حاج ملا هادی را به چاپ رسانید .این تصهحیح
کامال ذوقی است و معیارهای علمی تصحیح متون را ندارد.
بهجز چاپ های صورتگرفته از دیوان ،تا جایی که جست وجو به عمل آمد ،هیچ مقاله و یا کتابی در حوز تصهحیح
دیوان اسرار نوشته و تألیف نشده و این نخستین مقالهای است که ضرورت تصحیح دوبار دیوان حکیم حاج مل ا ههادی
سبزواری را اثبات میکند.
بحث و بررسی
موضوع این مقاله بررسی اشکاالت چهار چاپ موجود از دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری است؛ چاپهایی کهه
خطاها و اشکاالت خرد و کالن بسیاری دارد و آشکارا ضرورت تصحیح دوبار این دیهوان را آشهکار مهی کنهد .در ایهن
پژوهش ،نخست این چاپ ها معرفی و سپس به برخی از اشکاالت آنها اشاره می شود .ازجمله ایرادهای مشترک در همه
آنها به نکات زیر میتوان اشاره کرد:
الف) شیو تصحیح در این چاپ ها نامشخص است؛ ب) در هیچ کهدام ،از نسهخه یها نسهخه بهدل ههایی کهه مصهحح
براساس آن ،کار تصحیح را انجام داده ،نامی برده نشده است و بر خواننده و پژوهشگر مبهم است که ضبط اشعار بر چه
اساس و کدامین معیار صورت گرفته است؛ ج) غلط های تایپی و ضبط نادرست واژه یا واژگان ،خوانش شعر و درک آن
را دشوار و نامههوم کرده است؛ د) تعلیقات و فهرستها جامع و کامل نیست و در سه چاپ ،اصال تعلیقی وجهود نهدارد
تا خواننده از آنها استهاده کند؛ ه ) جاافتادگی در واژه و بیت یا ابیات و حتی اشعار نکت دیگر است.
نسخههای خطی استهادهشد نگارندگان عبارت است از:
الف) نسخ کتابخان مجلس ،به شمار ثبت «»2677 /1
آغاز نسخه :اال یا ایها الورقی ثری تثوی اعرجن عنها /که اندر عالم قدسی تو را باشد نشیمن ها؛ انجام :چشمت اسهرار
اگر بود احول /دو نماید تو را یکی مشعل؛ کات  :عبدالوهاب؛ تاریخ کتابت 1265 :هجری؛ کاغذ :فرنگی ،تزیینات جلهد:
میشن قرمز؛ نوع خط :نستعلیق .این نسخه مجموعهه ای اسهت کهه بخشهی از آن بهه دیهوان حهاج مل ا ههادی سهبزواری
اختصاص دارد .نسخه رطوبت دیده و قسمتی از نوشته ها محو شده است .هر صهحه بهطور متوسط  17سطر مهتن و 32
نیمسطر حاشیه دارد.
ب) نسخ کتابخان مسجد گوهرشاد ،به شمار ثبت «گ »1841
آغاز نسخه :اال یا ایها الورقی ثری تثوی اطلعن عنها /که اندر عالم قدسی تو را باشد نشیمنها؛ انجام :چشمت اسرار اگر
بود احول /دو نماید تو را یکی مشعل؛ کات  :مشخص نیست؛ تاریخ کتابت 1290 :هجری؛ نوع کاغذ :فرنگی؛ رنهگ کاغهذ:
نخودی آهارمهره؛ نوع جلد :تیماج عنابی؛ نوع خط :نستعلیق خوانا؛ تعهداد صههحات69 :؛ تعهداد سهطور .15 :نسهخه کامهل
است و از میان نسخههای خطی مشاهدهشده ،این نسخه جزو بهترین و کاملترین دستنویسهای دیوان اسرار است.
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ج) نسخ کتابخان آستان قدس ،به شمار ثبت «م »53924
آغاز نسخه :اال یا ایها الورقی ثری تثوی اطلعن عنها /که اندر عالم قدسی تو را باشد نشیمنها؛ انجام :چشهمت اسهرار
اگر بود احول /دو نماید به تو یکی مشعل؛ کات  :جعهر؛ تاریخ کتابت 1297 :هجری؛ نوع خط :نسهتعلیق خوانها و زیبها؛
تعداد سطرها12 :؛ نوع کاغذ :فرنگی؛ رنگ کاغذ :شکری؛ نوع جلد :میشن عنابی .وضعیت نسخه کامل است .کمتهر از دو
سال است آستان قدس آن را خریداری کرده و جزو نسخ تازه یافتهشده از دیوان حاج ملا هادی است.
معرفی چاپهای موجود از دیوان حکیم سبزواری و بررسی آنها
هدف نگارندگان در این قسمت آن است که نخست چاپهای موجود از دیوان اسرار را بهطور خالصه معرفی کننهد؛
سپس در حدی که این پژوهش اجازه میدهد به اشکاالت و ایراداتی بپردازند که بر این چاپها وارد اسهت و مطهابق بها
نسخههای خطی که در اختیار دارند برخی از این اشکاالت را مشخص و صورت صحیح آنها را بیان کنند.
دیوان اسرار با مقدمه و تصحیح سید محمدرضا داییجواد
در شهریورماه  1338شمسی در اصههان ،سید محمدرضا دایهی جهواد نخسهتین تصهحیح از دیهوان حهاج مل ا ههادی
سبزواری را انجام داد .این تصحیح شامل مقدم مصحح ،شرحی از زندگانی حکهیم سهبزواری (شهرح حهال او بهه قلهم
دیگران ،داستان هایی از زندگی ایشان ،تألیهات اسرار و شعر و شهاعری او) و مهتن اشهعار اوسهت .در پایهان کتهاب نیهز
غلطنامهای تنظیم شده است .این چاپ  188غزل 1 ،ترجیعبند 4 ،مثنوی ،سهاقینامهه و  15ربهاعی را در بهر مهیگیهرد و
مطابق با نسخههای خطی در دست نگارندگان ،یک غزل و یک مثنوی کمتر دارد.
مصحح دربار نسخه های خطی ای که از آنها استهاده کرده ،توضیحی نداده است .کهل دیهوان مشهمول  26ارجهاع در
پاورقی است که از این بین تنها  18مورد از نسخه یا نسخه هایی با نام «خ ل» و یک مورد با نام «ن ه ل» یاد کرده اسهت؛
البته هویت این نسخه ها بر ما پوشیده و مبهم است و نمی دانیم برای مثال «خ ه ل» نام دو نسخه یا تنها یک نسخه اسهت؛
زیرا گاهی با عالمت دو نقطه «خ :ل» آورده (رک :سبزواری )225 :1338 ،و گاهی بدون هیچ عالمت نگارشی (خ ل) آن
را نوشته است (همان 24 ،و .)25
با توجه به سه دست نویسی که نگارندگان در اختیار دارند ه به ویژه ،نسخ خطی کتابخانه مسهجد گوهرشهاد بها نهام
اختصاری «گ» که مبنای تصحیحات انجامشد همین دست نویس است ه اختالفات بسهیاری در ضهبط واژگهان در ایهن
چاپ دیده میشود که به برخی از آنها اشاره میشود.

1

 -گوشةةۀ ابرویةةی از گوشةةۀ برقةة بنمةةود

آسةةمان را همةةی کةةه چةةر زنةةان شةةد در رو
(همان)94 :

مصرع دوم اشکال وزنی آشکاری دارد و صورت صحیح بیت چنین است:
گوشةةةۀ ابرویةةةی از گوشةةةۀ برقةة بنمةةةود

آسةةمان را کةةه همةةی چةةر زنةةان شةةد در رو
(همان)100 :1290 ،

در چاپ مدرسی ،کرمی و امین ضبط بیت مطابق با نسخ اساس است.
 -جلوه گر چون بخرامی تةو بةود ذکةر ملة

بهةةر پةةاس تةةو ز هةةر چشةةم ،یةةداه معةة
()79
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با توجه به قراینی که در بیت به کار رفته ،ضبط «چشم بد» مطابق با نسخ «گ» ارجح است؛ به ویژه آنکه در مصهرع
دوم «پاس تو» به معنی «نگاهداری از تو» ،آن را تقویت می کند .حافظ نیز در چند بخش از دیوان خهود ترکیه

«چشهم

بد» را آورده است:
چشم بد دور ز خال تو که در عرصةۀ حسةن

بیدقی راند کةه بةرد از مةه و خورشةید گةرو
(حافظ)1692 :1378 ،

در سه چاپ دیگر ،مصححان به بیراهه رفتهاند و همان ضبط اشتباه چاپ داییجواد را تکرار کردهاند.
 -از دل خةةةود دیةةةدنش اسةةةرار! جةةةوی

خیةةةةةر زیادات

فق

د الم

زور
()69

مصحح در پاورقی چنین اشاره کرده است« :این واژه در اصل ،زیاذاتک تصحیح قیاسی است» (همان) .درواقع او ههم
در پاورقی و هم در خود متن به بیراهه رفته است .شکل صحیح بیت چنین است:
از دل خةةةود دیةةةدنش اسةةةرار! جةةةوی

خیةةةةةر زیارات

فق

د الم

زور
()65

معنی مصراع دوم :بهترین زیارت هنگامی است که کسی که به دیدار او رفتهای ،نباشد.
بهجز چاپ دایی جواد و مدرسی ،ضبط بیت در دو چاپ دیگر مطابق با نسخ اساس (گ) است .در چهاپ مدرسهی
آمده است:
از دل خةةةود دیةةةدنش اسةةةرار! جةةةوی

خیةةةةةر ز یاذات

 -اال یةةةةا سةةةةاقیا خمةةةةرا طهةةةةورا

بةةةه یةةةاد دوسةةة

فق

د الم

زور

(سبزواری ،بیتا)65 :
بخشةةةا دوسةةةمکامی
()106

نسخ گ:
اال یةةةةةا سةةةةةاقیا خمةةةةةرا طهةةةةةورا

بةةةه یةةةاد دوسةةة

بخشةةةا دوسةةةمیانی
()115

دوستگانی :شرابی که به یاد دوستان می نوشند .قرین ساقیا و خمرا نیز ایهن ضهبط را تقویهت مهی کنهد؛ ضهمن آنکهه
کلمات قافیه در این غزل ،امانی ،خوکبانی ،مبانی و  ...است که ضبط دوستکامی را رد میکند.
چاپ مدرسی ،کرمی و امین مطابق با نسخ اساس است.
تو شد راسة

 -بر قام

دنیةای کةن فکةانی

بةةر تةةار

تةةو زیباس ة  ،اکلی ة م ن رآنةةی
()107

در نسخ گ ،بهجای دنیا« ،دیبا» آمده است؛ بهویژه که به قرین «قامت» ،واژ «دیبها» صهحیحتهر مهینمایهد و تناسه
زیبایی هم میسازد:
بر قام

تو شةد راسة

دیبةای کةن فکةانی

بةةر تةةار

تةةو زیباس ة  ،اکلی ة م ن رآنةةی
()111

بهجز چاپ امین ،در سه چاپ دیگر واژ «دنیا» بهجای «دیبا» آمده است.
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اعینةةةةةونی علةةةةةی بةةةةةث الشةةةةةکایا
()16

نهتنها در این جا ،در هم نسخ چاپی دیوان اسرار ،در مصراع نخست بهاشتباه واژ «ادنای» ضهبط شهده اسهت؛ حهال
آنکه صورت صحیح واژه «إذ نأی» است:
اال حی

وا عنةةةةادل إذ نةةةة ی الةةةةورد

أعینةةةةةونی علةةةةةی بةةةةةث الشةةةةةکایا
()12

معنای بیت چنین است :حال که این گل از من «دور شده است» ،بشتابید و مرا در آشکارکردن شکوهها یاری دهید.
عمةر شةد و مفمةاحی

 -صرف و نحةو کمة

که گشاید دل از او در همه ابةوا

کجاسة
()39

صورت تصحیحشد بیت چنین است:
صرف هر نحةو کمة  ،عمةر شةد و مفمةاحی

که گشةاید دل از در همةه ابةوا

کجاسة
()29

در این بیت  4ایهام تناس

زیبا به کار رفته است )1 :واژ «صرف» ،هم به معنای سپری شدن (عمر) و هم بهه معنهای

بخشی از دستور زبان عربی است که با «نحو» و «ابواب» تناس
زبان عربی است که با واژه های «صرف» و «ابواب» ایههام تناسه
تناس

دارد؛ « )2نحو» به معنای «نوع» و هم بخشهی از دسهتور
دارد؛  )3واژ «مهتهاح» در معنهای «کلیهد» بها «ابهواب»

دارد و هم چنین یادآور کتاب مهتاح العلوم سکاکی است که با «کت » ارتباط و تناس

«ابواب» در معنای «درها» با واژ «مهتاح» تناس

ایجاد کرده اسهت؛  )4واژ

دارد و هم یادآور «بابهای زبان عربی» است که با واژهههای «صهرف و

نحو» نیز در ارتباط است.
در دیگر چاپها نیز ضبط بیت بهاشتباه چنین آمده است:
مدرسی:
صرف و هم نحو کمة

عمةر شةد و مفمةاحی

که گشاید دل از او در همه ابةوا

کجاسة

(سبزواری ،بیتا)31 :

کرمی:
صةةرف و نحةةو کم ة

عمةةر شةةد و مفمةةاحی

که گشاید دل از او در همه ابةوا

کجاسة

(همان)81 :1370 ،

امین:
صةةرف و نحةةو کمةةبم عمةةر شةةد و مفمةةاحی

که گشاید دل از او در همه ابةوا

کجاسة

(همان)245 :1380 ،
 -مل

حسن به دل بس

بةر اورنة

جةلل

بنیةةر اهرمنةةةان مةةا و منةةةی سةةاخمهانةةةد
()58

نسخ گ:
مل

حسن بةه دل شسةمه بةر اورنة

جةلل

بنیةةةر برهمنةةةان بةةةا وثنةةةی سةةةاخمهانةةةد
()62
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در نسخ دایی جواد ،فعل «بست» معنای بیت را مبهم می کند .مطابق با نسخ اسهاس (گ) ،ضهبط صهحیح ایهن واژه،
«شسته» به کسر شین از فعل شستن به معنی نشسهتن اسهت« .هنهوز در بخهشههایی از قلمهرو شهرقی زبهان فارسهی در
کشورهای افغانستان و ماوراءالنهر و تاحدی هم خراسان ایران ،فعل شستن به کار میرود» (شهیعیکهدکنی.)205 :1387 ،
موالنا نیز در غزلی چنین میگوید:
هةةم نةةا ر روی تةةو ،هةةم مس ة

هةةم شسةةمه بةةه نظ اره ،بةةر طةةار تةةو جانةةا

سةةبوی تةةو

(همان)

شسته با «اورنگ» به معنی تخت پادشاهی نیز تناس

دارد« .ما و منهی» در ضهبط دایهی جهواد ،قافیه بیهت اسهت؛ در

حالی که همین قافیه در دو بیت قبل تکرار شده است و ازنظر ادبی ،جناس هم نیست کهه بتهوان آن را بهرای قافیهه شهدن
دوباره پذیرفت .در دو بیت پیشین شاعر چنین آورده است:
وه چةه عقةدالنظری نةینةةی سةر الس ر اسة

جز یکی نیس

چسان مةا و منةی سةاخمه انةد
(همان)

بیت منظور در چاپهای مدرسی و کرمی ،همان ضبط چاپ داییجواد است؛ اما در چاپ امین چنین آمده است:
مل

حسن چةو بنشسة

بةر اورنة

جةلل

بنیةةةر برهمنةةةان زو وثنةةةی سةةةاخمهانةةةد
(سبزواری)294 :1380 ،

 -جهةةةان معنةةةوی دل را امیةةةر اسةةة

ز فةةةةةر عشةةةةة باشةةةةةد افسةةةةةر دل
()80

در چاپ دایی جواد« ،جهان معنوی» امیر و پادشاه بر «دل» است؛ حال آنکه با توجه به مصرع دوم« ،دل» پادشاه است؛
زیرا «از فر عشق» «افسری» بر سر دارد .در مطلع همین غزل میخوانیم:
فلةةةة

دوران زنةةةةد بةةةةر محةةةةور دل

وجةةةةود هةةةةر دو عةةةةالم مظهةةةةر دل

این تناقض در نسخ «گ» اینگونه زدوده میشود:
جهةةةةان معنةةةةوی را دل امیةةةةر اسةةةة

ز فةةةةةر عشةةةةة باشةةةةةد افسةةةةةر دل
()83

ضبط بیت در سه چاپ دیگر مانند چاپ داییجواد است.
اختالفات دیگری در ضبط واژگان دیده می شود که مجالی برای پرداختن به هم آنها نیست؛ به همین انهدازه بسهنده
میشود و به نسخ دوم میپردازیم.
دیوان حاج ملا هادی سبزواری به تصحیح مرتضی مدرسی چهاردهی
این چاپ از دیوان اسرار با عنوان «حاج ملا هادی سبزواری و فلسهه او» آغهاز مهی شهود و مصهحح در  43صههحه،
حکیم سبزواری ،زندگی او ،داستان ها و آثار

را معرفی می کند .سپس به متن دیوان وارد مهی شهود .دیهوان شهامل 189

غزل 1 ،ترجیع بند 15 ،رباعی ،ساقی نامه و  5مثنوی است .در پایان ،جواب منظوم حاج ملا هادی در پاسخ بهه سهؤال آقها
میرزا بابایی گرگانی آورده شده است که در اصل ،جزو اشعار دیوان به شمار نمیرود.
در این چاپ نیز همانند چاپ های پیشین ،اسمی از نسخه های خطی که مصحح از آنهها اسهتهاده کهرده ،آورده نشهده
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است و ارجاعی هم دیده نمی شود .معلوم نیست که مدرسی کار تصحیح را براساس کدام نسخه یا نسهخههها انجهام داده
است؛ کتاب هیچگونه تعلیقی ندارد .در این چاپ نیز اشکاالت فراوانی ه حتی نسبتبه دیگر چاپ ها ه دیده می شود کهه
می توان آنها را اینگونه طبقه بندی کرد :الف) دسته ای از این ایرادات به نوع ضبط واژگان برمی گردد؛ ب) دسهته ای دیگهر
از نوع اشکاالت تایپی و اغالط امالیی است؛ نوع تایپ و چینش کلمات در بسیاری از موارد بههگونههای اسهت کهه کهار
خوانش را بر مخاط

دشوار می کند .واژهها گاهی چنان بههمچسبیده و در کنار هم آمده است که معنی دیگهری را القها

میکند؛ ج) افتادگی واژه و بیت نیز از دیگر مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد.

2

الف) اشکاالت چاپ مدرسی در حوزة ضبط واژگان
ع ن وری ص فحا

 -قد اس موکرت فة مه وى العواس

خوشةةا وقمةة کةةه بةةودت بةةا هةةمآوازان پریةةدنهةةا
(سبزواری ،بیتا)3 :

این بیت ،هم در این نسخه و هم در هم چاپ های دیگر دیوان ،به همین شکل ضبط شده است و البتهه مصهراع اول
کامال اشتباه است .شکل صحیح آن چنین است:
قد اسموکرت فة مه وى الغواس

ع ن ذری ص فحا
خوشةةا وقمةة کةةه بةةودت بةةا هةةمآوازان پریةةدنهةةا
(همان)2 :1290 ،

معنای مصرع نخست :تو چشم خود را بر بلندیها بستی و در پرتگهاه تهاریکیهها النهه گزیهدی .واژ «ذری» ،جمهع
«ذروه و ذروه» به معنای بلندیهاست (رحیمی اردستانی ،1377 ،ج .)325 :1
اسةةرار رو ایةةن پةةن بةةه از هشةة

 -بةةا دوسةةم پةةن تةةن بةةه از کةةا سةةجن

بهشةة
()42

واژ «به» در این نسخه اشکال وزنی ایجاد کرده است .در نسخ «گ» میخوانیم:
اسةةرار رو ایةةن پةةن بةةه از هشةة

بةةةا دوسةةةم پةةةن تةةةن از کةةةا سةةةجن

بهشةة
()43

ضبط بیت در سه چاپ دیگر مطابق با نسخ اساس است.
 چو حسنش جلةوه اى کةرد از لبةاس حسةن معشةوقانفمةةادى یةة

طةةرف پروانةةه و یةة سةةو هةةزارى شةةد
()54

صورت درست ضبط بیت مطابق با نسخ اساس چنین است:
چةةو عکسةةش جلةةوهای کةةرد از لبةةاس حسةةن درویشةةان
فمةةادی یةة

طةةرف پروانةةه و ی ة سةةو هةةزاری شةةد
()54

در این بیت ،مطابق با نسخ اساس (گ) ،ضبط واژ «درویشان» بر «معشهوقان» تهرجیح دارد .ایهن واژه در لغهت بهه
معنای «خواهنده از درها ،گدا و سائل آمده» (دهخدا :1377 ،ذیل درویش) است؛ اما «معنای دیگر درویش ،فقیهر صهوفی
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است .از آنجا که صوفیه اهل فقر به معنای مادی آن نیز بوده اند  ...صوفی و عهارف و درویهش کمها بهیش متهرادف انهد»
(خرمشاهی)165 :1378 ،؛ با این تهاوت که بعضی از بزرگان مانند حافظ و به تبع او حکیم حاج ملا هادی ه که در شیو
سرودن اشعار پیرو حافظ است ه به صوفی نظر خوشی ندارند؛ اما درویش ،بار معنایی مثبتهی در دیهوان آنهها دارد .مهثال
حافظ میگوید:
در این بازار اگر سودیسة

بةا درویةش خرسةند اسة
خةةدایا مةةنعمم گةةردان بةةه درویشةةی و خرسةةندی
(حافظ)217 :1376 ،

یا حکیم ملا هادی غزلی با ردیف «درویشان» دارد که مطلع آن چنین است:
جةةا جةةم مظهةةر اعظةةم دل درویشةةان اس ة

نخبةةۀ جملةةۀ عةةالم دل درویشةةان اسةة
(سبزواری)42 :1290 ،

لباس برای درویش اهمیت خاصی داشته که پس از اثبات قابلیت و اهلیت بر او پوشانده می شده است (رک :رجایی،
 .)122 :1364شاید معشوق زیبا باشد؛ اما دلیلی وجود ندارد که حتما لباس او هم زیبا باشد؛ ولی بهرای درویهش ،لبهاس
مهم است و بهگونهای نماد فقر به شمار میرود .در ضمن ،کاربرد دو بار واژ «حسن» در چاپ مدرسهی ،بیهت را دچهار
حشو کرده است.
ضبط بیت در چاپ کرمی و داییجواد مطابق با چاپ مدرسی است .در چاپ امین میخوانیم:
 چو حسةنش جلةوه اى کةرد از لبةان حسةن معشةوقانفمةةادى یةة

طةةرف پروانةةه و یةة سةةو هةةزارى شةةد
(سبزواری)293 :1380 ،

بهجای «لباس»« ،لبان» آمده و کامال اشتباه است .در هیچ دستنوشتهای این واژه (لبان) ضبط نشده است.
 -گا بةه ره چةون زنة کةه در پة کةامی

پةةةاى تةةةو چةةةوبین و راه چیچلةةةه باشةةةد
()63

مطابق نسخ گ ،بیت اینگونه تصحیح میشود:
گا به ره چون زن کةه در پة کةا اسة

پةةةاى تةةةو چةةةوبین و راه چبچلةةةه باشةةةد
()63

واژ چبچله در اینجا به معنی لغزنده است (دهخدا :1377 ،ذیل چبچله) و ترکی

«پای چوبین» ازنظر معنایی تناسه

بیشتری با «چبچله» دارد تا واژ «چیچله» که به معنای «پشت نرم ،بیماری و مرض» آمده است (همان :ذیل چیچله).
ضبط بیت در چاپهای داییجواد و کرمی ،همان ضبط مدرسی است؛ اما در چاپ امین بیت چنین است:
گةةا بةةه ره چةةون زنة کةةه در پة کةةامی

پةةاى تةةو چةةوبین و راه چةةهچلةةه باشةةد
(سبزواری)291 :1380 ،

 -فةةةةرأدى ةةةةاعن و القلةةةة

قةةةةاطن

جبینةةةةی سةةةةا ر و القل

مس

()67

نسخ گ:
ف

ور

وادى ةةةةاعن و الجس

م قةةةةاطن

حبیبةةةة سةةةةا ر و القل

مس

ور
()66

ضرورت تصحیح دوبار دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری

معنای بیت چنین است :قل

من به دنبال معشوق رفته و جسم من در اینجا مانده است .او (حبیبی) رفته و قل
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مهن

در بند و اسیر است.
در دیگر چاپها ضبط بیت چنین است:
داییجواد:
ف

وادى طةةةةاعن و الجس

م قةةةةاطن

جبینةةةة سةةةةا ر و القل

ور

مس

(سبزواری)68 :1338 ،

کرمی:
ف

وادى ةةةةاعن و القلةةةة

قةةةةاطن

جبینةةةة سةةةةا ر و القل

ور

مس

(همان)115 :1370 ،

امین:
ف

وادى ةةةةةاعن الجس

م قةةةةةاطن

جبینةةةة سةةةةا ر و القل

ور

مس

(همان)312 :1380 ،
 -گ ة مةةیدهةةد ز شةةا و وزد بةةاد نوبهةةار

سةةاق تفق دى کةةن و جةةام ز مةة بیةةار
()67

نسخ گ :میدمد (.)67
با توجه به حرف اضاف «ز ،مخهف از»« ،گل میدمد» ضبط صحیح است؛ به معنی رستن و سبزشدن و روییدن.
ضبط بیت در بقی چاپها مطابق با نسخ اساس است.
 -آنمةةوذج کةةه هفةة

کسةة

در وى انةةدر اسةة
خةةود آن کسةة کةةه حةةرف خةةودى را نمةةود حةة
()82

در نسخ گ چنین آمده است:
آنمةةوذج کةةه هفةة

کمةة

در وى انةةدر اسةة
خوان د آن کس ة کةةه حةةرف خةةودى را نمةةود ح ة
()80

این ضبط در چاپ مدرسی و به تبع آن در دیگر چاپ های دیوان اسرار به همین صورت ،معنای بیت را آشهته کهرده
است .فعل «خواند» با «کت » تناس
عالم کبیر است و ههت کت
کت

بیشتری دارد .آنموذج استعاره از انسان است که به اعتبار روح و مرات

روحانی ا

(ههت آسمان و مجازا کل هستی) در وجود او تعبیه شده است و زمانی می تواند این هههت

را بخواند و بههمد که خود را شناخته باشد.
 -خال بر صةفحۀ رخسةار تةو ماننةد سةما

دل اسرار تجد زآن چو ش

اس

و تةو سةم
()83

مطابق با نسخ گ:
خةةال بةةر صةةفحۀ رخسةةار تةةو ماننةةد سةةما

دل اسرار تجد زآن چو بةه شسة

تةو سةم
()83
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بهویژه آنکه واژ «شست» به معنی «قلاب ماهیگیری» با «سمک» به معنای «ماهی» ،تناس

بیشتری دارد.

ضبط بیت در چاپ کرمی و امین مطابق با نسخ اساس است؛ اما در چاپ داییجواد چنین آمده است:
دل اسرار تجد زآن چةو شةبا

خال بةر صةفحۀ رخسةار تةو ماننةد سةما

و چةو سةم

(سبزواری)80 :1338 ،
 -هسةة

زیةةن طعةةام کةةه کةةرده خصةةم دغةة

در دیةةده سةة بةةه دیةةده س ب

()86

در نسخ «گ»« ،سینه» ضبط شده است ( .)85درواقع بیماری سل ،در سینه (ریه) عارض میشود نه در دیده.
بهجز چاپ دایی جواد که مانند چاپ مدرسی «دیده» آمده (رک :سبزواری ،)82 :1338 ،چاپ کرمی و امین مطابق بها
نسخ اساس است.
اختالفات دیگری هم وجود دارد که بهسب

اطناب ،به همین مختصر بسنده میشود.

) اشکاالت تایجی و غلطهای املیی
اشکاالت تایپی به سب

آنکه در این چاپ نسهبتبهه سهه چهاپ دیگهر بسهامد

سهو ویراستار کتاب است؛ اما به سب

بسیاری دارد ،از آوردن چند نمونه ناگزیریم.
بةةارى درویةةدیم هةةر آن تخةةم کةةه کشةةمیم

 -اسةةرار دل اشةةراو سةةر از سةةدره بةةرآورد

()96

گ :اسرار ( .)93ناگهته نماند در نسخ «گ» ،بهجای «برآورد»« ،درآورد» ضبط شده است.
شةةد دیةةده دجلةةههةةا کةةه رود غیةةر بةةر کنةةار

 -محةةر نبةةود مةةرد چشةةمم بةةزور وصةة

()68

گ :به روز (.)67
 همین ن چشم بد از یةار کنةد عقةدالنظر اسةرارکةةةه از سةةةر دهةةةان او رقیبةةةان رازبةةةان بنةةةدد
()63

گ ... :که از سر دهان او رقیبان را زبان بندد (.)62
 -یةة

بوسةةۀ زوجةةه زکةةواتم نمةة دهةة

گویا که فرض نیس

بةه شةر شةما زکةوات
()29

گ:
 -یةة

بوسةةهاى ز وجةةه زکةةاتم نمةة دهةة

گویا که فرض نیس

بةه شةر شةما زکةات
()23

 -بةةیجاسةة

مةةداواى طبیبةةان ،بچشةةانم

ی

شرب

از آن لع شةکر بةارود گةر هةی
()44

گ ... :یک شربت از آن لعل شکربار و دگر هیچ (.)45
 -جا جم اسرار غیة

مة شةود

منکشةف

جةةا و الهةةر کةةه از سةةاق کةةوثر گرفةة
()37

ضرورت تصحیح دوبار دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری
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گ ... :جام وال هرکه از ساقى کوثر گرفت (.)39
 -می سمیزد فارس ردگون به مةا ،اى همةدمان

از خةةةدن

آه دلهةةةا ،تیربةةةارانش کنیةةةد
()56

گ :مىستیزد فارس گردون به ما ،اى همدمان! )56( ...
 -تةةا بةةاز چةةو شةةور چشةةم

انییخةة

کةةةةز شةةةةهر غریةةةةو فنةةةةه برخاسةة ة
()36

گ:
تةةا بةةاز چةةه شةةور چشةةم

انییخةة

کةةةةز شةةةةهر غریةةةةو فمنةةةةه برخاسةة ة
()38

افزونبر اشکال تایپی در مصرع دوم ،در مصراع نخست ،اختالف ضبط «چو» و «چه» درخور توجه است.
 سر در گریبان کةرده ا بةا خةویش باشةد سةر مةنتةةار از دل افشةةا کةةنم کةةو محةةر اسةةرار کةة

()71

گ ... :تا راز دل افشا کنم کو محرم اسرار من (.)69
ج) افمادگی بی

و واژه

در غزلی با مطلع:
برافمةةةةة اى فةةةةةرا ! از روزگةةةةةاران

کةةةه یةةةاران را جةةةدا کةةةردى ز یةةةاران
(سبزواری)94 :1290 ،

بعد از بیت پنجم ،مطابق با نسخ «گ» ،بیتی در این چاپ جا افتاده که چنین است:
مةةن ار قلةةبم ،قبةةولم کةةن کةةه چنةةدى

کامةةة عیةةةاران

شةةةد هةةةمصةةةحب

(همان)94 :

با توجه به محور عمودی غزل ،بیت باال کامل کنند معنای ابیهات پهیش از خهود اسهت .عارفهان خودشهان را نهاقص
میبینند و میخواهند خداوند گوش چشمی به آنها اندازد و کاملشان کند.
مطلع غزل چنین است:
برافمةةةةةی ای فةةةةةرا از روزگةةةةةاران

کةةةه یةةةاران را جةةةدا کةةةردی ز یةةةاران
()94

تناس

معنایی در محور عمودی و کل غزل نشان میدهد که بیت الحاقی نیست و از حکیم سهبزواری اسهت؛ ضهمن

آنکه دستنویسهای دیگر نیز ،بهجز آنهایی که معرفی کردیم ،اصالت بیت را تأیید میکند.
در غزلی دیگر با مطلع:
مةةةا ز میخانةةةۀ عشةةةقیم گةةةدایان چنةةةد

بةةادهنوشةةان و خروشةةان و خموشةةانی چنةةد
(سبزواری)59 :1290 ،

دو بیت آخر در نسخ مدرسی با افتادگی دو مصرع ،به یک بیت تبدیل شده است .در نسخ «گ» این دو بیت چنهین
است:
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اى که مغةرور بةه جةاه دو سةه روزى بةر مةا

کشةةةش سلسةةةلۀ دهةةةر بةةةود آنةةةی چنةةةد

دربندنةةد

مردانةة چنةةد

هةةر در اسةةرار کةةه بةةر روى دلةة

رو گشةةایش طلةة

از هم

()60

در نسخ مدرسی میخوانیم:
اى که مغرور بةه جةاه دو سةه روزى بةر مةا

رو گشةةایش طلةة

از هم

مردانةة چنةةد
()61

در چاپ مدرسی چنین آمده است:
 -کشةةف اسةةرار چةةو آیةةین زآن روی اس ة

کةةه نقةةا

ر اسةةرار تنةةی سةةاخمهانةةد
()63

که مطابق با دستنویس ( 1290گ) ،واژ «نبود» ،جا افتاده است:
 کشف اسةرار چةو آیةین نبةود زآن روی اسةکةةةه نقةةةا

ر اسةةةرار تنةةةی سةةةاخمهانةةةد
()62

چندین نمون دیگر از این دست جاافتادگی ها در چاپ نامبرده وجود دارد که آوردن تک تهک آنهها در حوصهل ایهن
پژوهش نمیگنجد.
دیوان حاج ملاهادی سبزواری به تصحیح احمد کرمی
این تصحیح با مقدم  41صهحه ای از زندگی اسرار به قلم علی فلسهی آغاز می شهود و در ادامهه ،مهتن دیهوان آورده
شده است .این متن شامل  187غزل 4 ،مثنوی 14 ،رباعی ،ساقی نامه و یک ترجیع بنهد اسهت .مطهابق بها نسهخ «گ»2 ،
غزل 1 ،مثنوی و  1رباعی افتادگی دارد .در پایان ،جواب منظوم حاج ملا هادی در پاسخ به سؤال آقامیرزا بابایی گرگهانی
در باب حدی

«موتوا قبل أن تموتوا» آورده شده است؛ همچنین شعری از احمد سهیلی خوانساری وجود دارد که بهرای

«عینک» حاجملا هادی سروده است و در اصل ،جزو اشعار دیوان به شمار نمیرود.
شرح زندگانی اسرار ،به قلم اسراری سبزواری در  85صهحه ،آخرین بخش کتاب را تشکیل مهی دههد .بههجهز فهرسهت
مطال  ،کتاب هیچ نوع تعلیقی ندارد .در چاپ کرمی ،هیچ جا از نسخه هایی که بر مبنای آن کار تصحیح انجام گرفتهه ،نهامی
برده نشده است؛ جای نسخهبدلها در پاورقیها خالی است .اختالف در ضبط ،از اشکاالت اصلی این چاپ است.
اخملف در ضبط واژگان
 -از کف مةن بةرده دل آن بة

پیمةان گسة

رشةة

بمةةان چةةو گةة غیةةرت تةةر

خطةةا

(سبزواری)50 :1370 ،

طبق نسخ «گ» میخوانیم:
از کةةف مةةن بةةرده دل آن بةة

پیمةةانگسةة

رشةة

بمةةان چیةة غیةةرت تةةر

خمةةا

(همان)8 :1290 ،
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واژ «چگل» ضبط ملموس و آشناتری است تا «چو گل»؛ چگهل « ...نهام قبیلهه ای از ترکهان خل خ ،کهه در ترکسهتان
میزیستهاند و شهری به نام چگل در نزدیک طراز داشتهاند  ...چون از آنجا بردگان خهوبروی بهه ایهران و بهالد اسهالمی
می آورده اند ،این ناحیه به حسن خیزی مشهور شده است و در اشعار گویندگان فارسهی زبهان ،خوبرویهان چگلهی مظههر
زیبایی به حساب میرفتهاند» (مصاح  :1380 ،ذیل چگل).
ضبط بیت در چاپ دایی جواد و امین با نسخ اساس مطابقت دارد؛ اما در چاپ مدرسی بیهت هماننهد چهاپ کرمهی
است.
 -بسةةی اسةةرار کةةه در خرقةةۀ اسةةرار بةةود

اه اه منیةةةةر خرقةةةةۀ پشةةةةمینۀ مةةةةا
()61

نسخ «گ»:
بسةةی اسةةرار کةةه در سةةینۀ اسةةرار بةةود

اه اه منیةةةةر خرقةةةةۀ پشةةةةمینۀ مةةةةا
()18

«سینه» صحیح است .معموال سین انسان جای نگهداری اسرار و رموز است نه خرقه .در چاپ کرمی ،آمدن دو خرقهه
باع

تکرار و حشو در بیت شده است .حکیم ملا هادی در غزلی دیگر چنین آورده است:
دلةةةم اسةةةرار جةةةا جةةةم نهةةةان داشة ة

از آنةةةةم از ازل اسةةةةرار نةةةةا اسةةةة
(سبزواری)37 :1290 ،

که دل (سینه در بیت منظور) را جایگاه «اسرار»ِ عرفانی میداند.
همان اشتباه چاپ کرمی در ضبط بیت منظور ،در سه چاپ دیگر نیز تکرار شده است.
 -چنة ة

گویةةةد بةةةه چنة ة

دسةةةمان زن

إن للعاشةةةةةةقین و حسةةةةةةن مةةةةةة
(ص )61

نسخ گ:
چنةةة

گویةةةد بةةةه عشةةة دسةةةمان زن

إن للعاشةةةةةةةقین حسةةةةةةةن مةةةةةة
(ص )18

در ضبط کرمی ،چنگ با چنگ دوم ،جناس تام ساخته است؛ اما لهظ «عشهق» بها عاشهقین نیهز جنهاس اشهتقاق دارد.
همچنین آمدن «واو» اشکال وزنی ایجاد کرده است .وزن صحیح شعر فاعالتن مهاعلن فعلن است که با قرارگهرفتن «واو»
در مصرع دوم ،وزن مختل میشود.
گهتنی است ،افزونبر نسخ «گ» پن دستنویس دیگر از دیوان اسرار ضبط نسخ اساس را تأیید میکند.
در چاپ داییجواد ،مدرسی و امین ضبط بیت همانند چاپ کرمی است؛ اما اشکال وزنی ندارد:
 -چنة ة

گویةةةد بةةةه چنة ة

دسةةةمان زن

 -مصةةدر و تعریةةف و اصةة و فةةر تةةو

در نسخ «گ» میخوانیم:
مصةةدر و تصةةریف و اصةة و فةةر تةةو

إن للعاشةةةةةةةقین حسةةةةةةةن مةةةةةة
هةةم تکلةةم از تةةو هةةم بةةا تةةو خطةةا
()64
هةةم تکلةةم از تةةو هةةم بةةا تةةو خطةةا
()21
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با انتخاب ضبط «تصریف» ،تناسبی بین این واژه و «مصدر» ایجاد میشود.
در سه چاپ دیگر دیوان اسرار نیز ضبط بیت مطابق با چاپ کرمی است و بهجای «تصریف»« ،تعریف» آمده است.
 -اجزای عالم ی

به یة

گةر خةود سةما و گةر سةم
جن و مل

نجةم و فلة

کة شةر اسةرار مةن اسة
()68

طبق نسخ «گ»:
اجزای عالم ی بهی

گةر خةود سةما

و گةر سةم
جن و مل

نجةم و فلة

کة شةر اسةرار مةن اسة
()25

ضبط «سماک» به کسر سین صحیح است .سماک« :اسم خاص و نام ستاره ای و آن دو هستند یکی را سماک اعهزل و
دیگری را سماک رامح یا رائح گویند» (دهخدا :1377 ،ذیل سماک) .ضمن آنکه «سماک» ،با سمک (اسم خاص) ،نجم و
فلک ،تناس

زیبایی ساخته است.

در چاپهای داییجواد ،مدرسی و امین ،بیت با نسخ اساس تطابق دارد.
 -چةةةو مةةةیدانةةةی دعةةةای درد اسةةةرار

چةةةةةرا در چةةةةةارها

داری تعلةةةةة
()133

گ :دوای ( .)82معموال دوا و درد با همدیگر تناس

بیشتری دارد.

ضبط بیت در چاپ امین مطابق با نسخ اساس است؛ اما در چاپ های دایی جواد و مدرسی همانند چاپ کرمی است
و بهجای «دوا»« ،دعا» آمده است.
 -جهةةةان معنةةةوی دل را اسةةةیر اسةةة

ز فةةةةةر عشةةةةة باشةةةةةد افسةةةةةر دل
()134

نسخ «گ»:
جهان معنوی را دل امیر است .)83( ...
این بیت با ضبط نادرست دیگری در چاپ دایی جواد هم آمده است که بههصهورت کامهل در آنجها شهرح داده شهد.
هدف از آوردن دوبار بیت در اینجا این است که نشان دهیم ،هم در چاپ دایی جواد و هم در تمامی چاپ ههای دیهوان
اسرار ،بیت ضبط نادرستی دارد.
 -یةة

مسةةمی اسةة

خرقةةه کةةش خواننةةد

بلةةةةةبن و برفةةةةةه بةةةةةربهن بوخ
()135

نسخ «گ»:
ی

مسةمی اسة

خرفةه ،ک ش خواننةد

بلةةةةةبن و برفةةةةةه پةةةةةرپهن بوخ
()130

در اینجا لهظ «خرفه» (نام یک گیاه که به بلبن ،پرپهن و بوخل نیز مشهور است) صهحیح اسهت ،نهه خرقهه کهه ههیچ
تناسبی با مصرع دوم ندارد.

ضرورت تصحیح دوبار دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری

77 /

در سه چاپ دیگر چنین آمده است:
یةة

مسةةمی اسةة

بلةةةةةبن و برفةةةةةه بةةةةةربهن بوخ

خرفةةه ،ک ش خواننةةد

آن سةةةةةةیال و آن نةةةةةةه آن مفصةةةة ة

 -آن و رسةةةم زمةةةان بةةةی سةةةر و بةةةن

()136

مصرع دوم با آوردن ضبط «و آن» کامال مههوم بیت را بیمعنا کرده است .در نسخ «گ» صورت صحیح چنهین آمهده
است ... :آن سیال دان نه آن مهصل)85( .
در دیگر چاپهای دیوان ،بیت همانند چاپ کرمی است و ضبط نادرستی دارد.
ه

 -کة ة ن کسةةةانی کةةةه خةةةالی از عشةةةقند

م کاالنعةةةا بةةة ه

مب

اضةةة
()136

گ :هی (.)86
معنی مصرع دوم :آنها همانند چهارپایان ،بلکه «خود چهارپایان» ،بلکه پست تهر هسهتند (مرجهع ضهمیر «ههی» أنعهام
است).
ممکن است این سؤال ایجاد شود که مصراع دوم چون عین آی قرآن است پس ضبط کرمی بر ضبط نسخ اسهاس برتهری
دارد .گهتنی است افزون بر سه نسخ خطی که در این پژوهش معرفی شد ،نگارندگان چهار دست نهویس دیگهر را ههم از نظهر
گذراندند که در هم آنها ضبط «هی» آمده است .این نسخه ها عبارت است از )1 :نسخ کتابخان ملی ( )1بهه شهمار ثبهت -5
 ،17645ص 51؛  )2نسخ کتابخان ملی ( )2به شمار ثبت  ،17607-5ص 71؛  )3نسخ خطی دکتر غنی (کتابخانه مجلهس)
به شمار ثبت  ،50471ص 123؛  )4نسخ کاظمینی

 ،75 :به شمار ثبت [ف]79-1 :؛ بنابراین نمی توان ضبط کرمهی را کهه

مشخص نیست از کدام دست نویس در تصحیح خود استهاده کرده است ،بر ههت نسخ خطی معتبر برتهری داد .حتهی چهاپ
داییجواد و مدرسی نیز با نسخ اساس مطابقت دارد؛ اما در چاپ امین چنین آمده است:
ه م کاالنعةةةا بةةةود ،بةةة هةةةم اضةةة

آن کسةةةةانی کةةةةه خةةةةالی از عشةةةةقند

(سبزواری)340 :1380 ،
همةةه قةةوا والیةة

 -همه نظةا نبةوت بةه نص ه کثةرت و آدا

بةةر اسةةموانۀ وحةةدت
(ص )68

نسخ «گ» :نضد ( .)26به فتح «ن» به معنای ترتی

و نظم و نسق (دهخدا :1377 ،ذیل نضهد) اسهت .در ضهبط کرمهی،

«نصه» به معنای گنجشک ماده آمده است (همان :ذیل نصه) و با پذیر

این ضبط ،معنای بیت آشهته و مبهم خواهد شد.

بیت در دیگر چاپها نیز ضبطی همانند چاپ کرمی دارد.
دیوان اسرار به تصحیح سید حسن امین
این چاپ  490صهحهای ،شامل  210صهحه مقدمه 208 ،صهحه متن اشعار حاج مل ا ههادی و  47صههحه زیرعنهوان
«اشعار فرزندزادگان اسرار» و  17صهحه فهرست مطال

است .نسخ امین ،نسبتبهه چهاپ ههای پهیش از خهود ،ازنظهر

حجم ،فربه تر می نماید و البته این دلیلی بر برتری آن نیست .مصهحح در مقدمهه ،شهیو افراطهی پهیش گرفتهه و مطاله
زندگینام اسرار را به اطناب کشانیده است .اطالعات آمده در مقدمه ،گاهی از حالت تحقیقی به شخصی بدل مهیشهود؛
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مثال مصحح از خاطرات دوران دانشجویی خود سهخن مهی گویهد (رک :سهبزواری )143-145 :1380 ،و هرجها مجهالی
می یابد ،یادی از پدر

می کند و از او نه بهطور ساده ،بلکه به شکل «استاد آیت اهلل سید علینقی امین» نام می برد (همهان:

 .)142 ،124 ،122 ،105مصحح در زیر عنوان اشعار متهرق اسرار ،انواع شعر را معرفی می کند و وقتی به قال

ترجیع بند

میرسد ،ترجیعبند سرود پدر خود را یکی از بهترین ترجیعبندهای سد اخیهر بهه شهمار مهیآورد و نهامش را در کنهار
شاعران بنامی مانند کمال الدین اصههانی ،وحشی بافقی ،جامی و محتشم کاشانی ذکر می کند (همان 47 .)393 :صههحه از
پایان کتاب نیز به فرزندان اسرار اختصاص یافته است .این چاپ تاکنون  2بار نقد شده است :نخستین بار جالل متینی در

مجل ایران شناسی ( )1375و بار دیگر مجدالهدین کیهوانی در مجله گهزار
«اخوانی و تبلیغاتی» می داند و معتقد است این دو جنبه از ارز

میهراث ( .)1389کیهوانی مقدمه کتهاب را

علمی کار تحقیقی می کاهد و بهر ایهن بهاور اسهت کهه

مصحح در نوشتن مقدمه راه اطناب را پیش گرفته است (رک :کیوانی.)59 :1389 ،
از اشکاالت این چاپ عبارت است از:
الف) نشانی از نسخه های خطی دیده نمی شود و مصحح توضیحی دربار آن نداده اسهت« .دیهوان حهاج مل ا ههادی
سبزواری به شیوه ای صددرصد ذوقی تصحیح گردیده و مصحح که خود شهاعر اسهت و نیهز خهود ،سهبزواری اسهت و
هم شهری صاح

دیوان ،اشعار حاج ملا هادی سبزواری را با توجه به نسخه های خطی و چهاپی چنانکهه خهود صهحیح

می دانسته به چاپ رسانیده و بدین جهت است که از اختالف ضبط نسخه ها و امثال آن در چاپ حاضهر دیهوان خبهری
نیست؛ اما چنانکه می دانیم سالهاست که تصحیح ذوقی متون در برابهر تصهحیح انتقهادی و علمهی رنهگ باختهه اسهت»
(متینی.)166 :1375 ،
ب) در برخی از غزلیات که حاج ملا هادی به استقبال غزلی از شاعران دیگر ،بهه ویهژه حهافظ رفتهه اسهت ،مصهحح
بالفاصله شعر شاعر منظور را بعد از غزل «اسرار» در متن دیوان آورده است؛ درحهالیکهه بایسهته اسهت ایهن اشهعار در
قسمت جداگانه ای آورده شود تا نظم و انسجام دیوان حهظ شهود (رک :سهبزواری،269 ،268 ،265 ،260 ،230 :1380 ،
 345 ،342و .)...
ج) اختالف در ضبط اشعار ،یکی دیگر از اشکاالت برجست چاپ امین است که تنها به مواردی از آنها بها توجهه بهه
حوصل پژوهش پرداخته میشود.

4

اخملف در ضبط
 -درون تیةةرهاى دار ز خاطرهةةاى نفسةةان

به سةینه مطلعة از روزن نةور و ضةیا بیشةا
(سبزواری)215 :1380 ،

نسخ «گ» ... :به سینه روزنی از مطلع نور و ضیا بگشها (همهان .)14 :1290 ،در فرهنهگ و نیهز در اشهعار شهاعران،
بیشتر عبارت «روزن گشودن» آمده است تا مطلع گشودن .ضبط باال هم در نسخ «گ» و هم در دست نویس های دیگر به
همین شکل آمده است.
در سه چاپ دیگر دیوان اسرار ،ضبط بیت همانند چاپ امین است.
 -بود چو فقةر سةیه کةردن خةودى ز وجةود

چةةو خةةا

گونةةه بةةود زی ة

و زیةةور فقةةرا
()217
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غریبی است .مطابق با نسخههای خطی در دست نگارندگان« ،خاک گونهه» در مصهرع دوم

به «خال گونه» تصحیح می شود و شکل صحیحش نیز همین است .همچنین «خال گونه» مظهر زیبهایی بهوده اسهت نهه «خهاک
گونه» .اسرار در چند جای دیگر از دیوان ،ترکی
ای مهر هم چو مه ز رخ

کرده کسة

«خال رخ ،خال رخسار» را نیز به کار برده است؛ از آن جمله است:
خةةال ر تةةو بةةرده ز مشةة

ضةو

خةةمن گةةرو
()81

بهجز چاپ امین ،در دیگر چاپها ضبط بیت مطابق با نسخ اساس است.
ور چةةو سوسةةن اللةةم ،او دانةةد زبةةان الل را

 -گةةر پریشةةانحةةالم او دانةةد لسةةان حةةال را

()221

تکرار دو بار واژ «داند» باع

حشو در بیت شده است .صورت صحیح بیت مطابق با نسخ «گ» چنین است:
ور چو سوسةن اللةم ،او فهمةد زبةان الل را

گةةر پریشةةانحةةالم او دانةةد لسةةان حةةال را

()13

در بقی چاپها ضبط بیت مطابق با چاپ امین است.
 -هةةر کةةیش و فةةن کةةاموخمم هةةر مایةةهای کانةةدوخمم

عشةة آمةةد ببةةرد آن خوانةةده و دانسةةمه را

سةةیل

()222

در نسخ «گ» میخوانیم:
هةةر کةةیش و فةةن کةةاموخمم هةةر دانشةةی کانةةدوخمم
سةةیل

عشةة آمةةد ببةةرد آن خوانةةده و دانسةةمه را
( )8

ضمن آنکه تناس

بین «خوانده» در مصراع دوم با «دانش» درخور توجه اسهت و بها آمهدن «آن» در مصهرع دوم (آن

خوانده) ،ضبط درست واژ «دانشی» در مصراع نخست تقویت میشود.
در چاپ های دایی جواد ،مدرسی و کرمی ضبط بیت یکسان است؛ اگرچه صورت اشتباهی دارد و بههجهای «دانهش»،
«مشکل» آمده است:
هةةر کةةیش و فةةن آمةةوخمم هةةر مشةةکلی کانةةدوخمم
سةةیل

عشةة آمةةد ببةةرد آن خوانةةده و دانسةةمه را

 گةةا بةةه ره چةةون زنةة کةةه در پةة کةةا اسةةپةةةاى تةةةو چةةةوبین و راه چةةةه چلةةةه باشةةةد
()291

نسخ «گ» :چبچله ( .)63نگارندگان این بیت را در چاپ مدرسی هم آورده اند و علت انتخاب ضبط نسهخ «گ» را
آنجا توضیح دادند؛ اما هدف از ذکر دوباره در این چاپ آن است که «حسن امین» بیت را با ضبط غری تهری نسهبتبهه
دیگر چاپهای دیوان اسرار آورده است که نشاندهند تصحیح ذوقی اوست .او ضبط «چه چله» (!) را انتخهاب کهرده و
در پاورقی معنای واژه را بهشکلی عامیانه «چاه و چوله» ذکر کرده است (رک :سبزواری .)291 :1380 ،ایهن ضهبط او نهه
در چاپهای دیگر دیوان و نه در هیچ دستنویسی دیده نشد.
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 -دارد سةةةر یغمةةةا شةةةد مةةةن غمةةةزة شةةةوخ

این

دل و جةان اگةر ایةن هسة

پسةندت
()243

با توجه به معنای بیت و نسخ «گ» و دیگر دست نویس های استهاده شده ،ضبط صحیح چنین است :دارد سهر یغمها،
شه من! غمز شوخت .)35( ...
دیگر چاپهای دیوان نیز به بیراهه رفتهاند و ضبطشان همانند چاپ امین است.
در دا کةةةه افمادنةةةد مرغةةةان هةةةمآوازت

 -اى طایر جان! تا ک بر گوشةۀ هةر بةام

()244

نسخ «گ» ... :در دامگه افتادند مرغان هم آوازت ( .)40دقت در محور عمودی غزل هم این ضبط را تأییهد مهی کنهد.
آمدن «دامگه» ،از عمق فاجعه سخن می گوید و شاعر از معشوق می خواهد که به این وضع خاتمه دهد .در چهاپ کرمهی
نیز همین ضبط نسخ اساس آمده است (رک :سبزواری)85 :1370 ،؛ اما بیهت در چهاپ دایهیجهواد و مدرسهی هماننهد
چاپ امین است.
 -غةةم بةةه دل مةةا کنةة بةةه شةةادی دشةةمن

جةةان مةةن! آیةةین دوسةةم نةةه چنةةین اسةة
()256

در هم دستنویسهای نامبرده چنین آمده است :خون به دل ما کنی به خاطر دشمن . ...
در لغت نامه و همچنین فرهنگ کنایات ،ترکی

«خون به دل کردن»؛ به معنی «غم و اندوه فراوان» است (رک :ثروت،

 .)195 :1375گهتنی است کحتی در سه چاپ دیگر دیوان اسرار نیز «خون به دل ما مهی کنهی  »...آمهده اسهت .در چهاپ
غم و شادی بیت را زیباتر کرده است؛ اما تصحیح ذوقی متون رنگ باخته است و جایگاهی ندارد.

امین ،تناس

ی

ة نیس

مرغ دل کش نفکنةدى بةه قفة

تیر بیداد تو پرتا بةه پةری نیسة

کةه نیسة
()264

مصحح در پاورقی چنین آورده است« :پرتا از مصدر پرتافتن یعنی پرتان ،پرتهاب شهده» (همهان) .بها جسهت وجهوی
بهعملآمده این واژه در هیچ فرهنگ لغتی مشاهده نشد .با توجه به سه دست نهویس اسهتهاده شهده در ایهن پهژوهش ،در
هیچیک واژ «پرتا» نیامده است؛ حتی در چاپ دایی جواد ،مدرسی و کرمی ضبط بیهت بها نسهخ اسهاس مطابقهت دارد.
شکل صحیح بیت چنین است:
نیس

ی

مرغ دل کةش نفکنةدى بةه قفة

تیر بیداد تو تا پر به پةری نیسة

کةه نیسة
()30

بین کلمات «پَر» در معنای انتهای تیر که پر به آن وصل میشود و «پَر» دوم بهه معنهای بهال و جزئهی از بهدن پرنهده،
جناس تام ایجاد شده است.
ة تکیه بر دل داده مژگةانش ز بیةداری چشةم

آرى آرى بیش از این تا

پرسةماریش نیسة
()270

در نسخ «گ» چنین آمده است:
تکیةةه بةةر دل داده مژگةةانش ز بیمةةاری چشةةم

آرى آرى بیش از این تا

پرسةماریش نیسة
()40

با آمدن قرین «پرستار» در مصراع دوم ،تناس

زیبایی بین «بیماری» و «پرسهتار» ایجهاد شهده اسهت و همهین باعه

ضرورت تصحیح دوبار دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری

تقویت ضبط واژ «بیماری» می شود؛ ضمن آنکه ترکی

81 /

«بیماری چشم» بسیار در اشعار شاعران به کار رفته اسهت؛ مهثال

حافظ میگوید:
دو

بیمةةاری چشةةم تةةو ببةةرد از دسةةمم

لیکن از لطف لبة

صةورت جةان مةی بسةمم
(حافظ)157 :1376 ،

چاپهای دیگر دیوان همانند ضبط امین است.
اشکاالت دیگری دربار ضبط واژگان هست که بهسب

طوالنیشدن کالم بیان نمیشود.

نمیجهگیری
دیوان اشعار حکیم حاج ملا هادی سبزواری تاکنون چهار بار به چاپ رسیده است .با بررسی های انجامشده بهر روی
تکتک این چاپ ها ،به این نتیجه رسیدیم که هریک از این نسخه ها اشکاالت و ایراداتی دارد که لهزوم تصهحیح دوبهار
دیوان را اثبات می کند؛ برای مثال در هم چاپ ها ،از نسخه یا نسخه هایی که مصحح بنای کار خود قرار داده است ،نامی
برده نشده و بر ما مبهم است کار تصحیح بر چه مبنایی و چگونه صورت پذیرفته است .دیگر آنکه جای نسخه بدل ها در
پاورقی ها خالی است؛ تصحیهات و تحریهاتی در ضبط واژه یا واژگان دیده می شود که با توجه به سه دست نویس که در
اختیار نگارندگان قرار دارد ه در حد حوصل این پژوهش ه به بخش هایی از آنها اشاره و صورت درست آنها بیهان شهد؛
غلط های چاپی از دیگر مواردی است که گاهی در بعضی از این چاپ ها ه به ویژه چاپ مدرسی چهاردهی ه بسیار یافت
می شود .نوع تایپ و چینش کلمات در بسیاری از موارد بهگونه ای است که کار خوانش را بر مخاطه

دشهوار مهیکنهد.

واژهها گاهی چنان بههمچسبیده و در کنار هم آمده است که معنی دیگری را القا می کند و گهتنی اسهت کهه جهز نسهخ
دایی جواد ،هیچ کدام از این چاپ ها غلط نامه ندارد؛ در یک متن تصحیحشده ،فهرست ها جزء بخش های مهمی است کهه
موج

تسریع در مراجعه و نمونه برداری میشود و کار را بر خواننده و پژوهشگر آسهان مهیکنهد .جهای فهرسهتههای

گوناگونی مانند فهرست آیات و احادی  ،فهرست واژگان ،فهرست ترکیبات عرفهانی ،فلسههی و ادبهی ،فهرسهت اعهالم،
فهرست امثال و حکم ،فهرست ابیات و مصراع ها ،فهرست اعالم خالی است .با توجه به هم این اشکاالت ه که بههطهور
جداگانه بر هر نسخ چاپی در متن بح

شد ه به این نتیجهه رسهیدیم کهه چهاپههای دیهوان حکهیم حهاج مل ا ههادی

سبزواری ،کاستی های خرد و کالن بسیاری دارد و بر مبنای معیارهای علمی تصحیح متون انجهام نشهده اسهت؛ بنهابراین
ضرورت تصحیح دوبار دیوان این شاعر ،بر اساس نسخههای خطی درخور اعتماد ،تبیین میشود.
پینوش ها
 .1هم ارجاعات درونمتنی چاپ دایی جواد ،با مشخص چاپی «سهبزواری »1338 ،و ارجاعهات درونمتنهی نسهخ خط ی بها
مشخص «سبزواری »1290 ،و نام اختصاری «گ» در متن استهاده شده و برای جلوگیری از تکرارهای پی درپی ،تنها شمار صههح
منظور آورده شده است.
 .2ارجاعات درون متنی چاپ مدرسی چهاردهی ،با مشخص چاپی «سبزواری ،بی تا» و ارجاعات درونمتنهی نسهخ خطهی ،بها
مشخص «سبزواری »1290 ،و نام اختصاری «گ» است که فقط به ذکر شمار صهحه بسنده شده است.
 .3ارجاعات درونمتنی نسخ کرمی ،بها مشخصه چهاپی «سهبزواری »1370 ،و ارجاعهات نسهخ دسهتنهویس بها مشخصه
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«سبزواری »1290 ،و نام اختصاری «گ» است و به سب

دوری از تکرارهای پی درپی تنهها شهمار صههح چهاپ و نسهخ خطهی

منظور در متن استهاده شده است.
 .4در این قسمت نیز ارجاعات درون متنی چهاپ امهین بها مشخص «سهبزواری »1380 ،و نسهخ دسهتنهویس بها مشخص
«سبزواری »1290 ،و نام اختصاری «گ» است که نگارندگان تنها به آوردن شمار صهح هریک برای جلهوگیری از تکهرار بسهنده
کردهاند.
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