نشرية علمي _ پووهشي
پووهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا)
سال يازدهم ،شمار اول ،پناپي  ،12بهار  ،3141صص 43 -331

ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاءولد
بهمن نزهت

∗

چكیده
معارف بهاءولد به اهتمام بديعالزمان فروزانفر ،با تمرکز بر چهار نسخة خطي براي نخستتن بتار در
سال  3111شمسي بهصورت علمي و انتقادي تصتین و منتشتر شتد .مصتی ستعي کترد است
اجزاي سهگانة معارف را بهصورت روايتي واحد تصین کند؛ اما در اي تصتین از مقابلتة نستخة
چاپي او با ديگر نسخههاي که و گا اخنراً شناساييشد نشاني ننس  .اي موضوع گويا به ستب
نبود فرص

کافي براي شناسايي نسخههاي کامل و معتبر کتاب معارف بود اس  .از ستوي ديگتر

برخي کاستيها در مراحل نسخهشناسي ،شنوة تصین و ويرايش متت  ،ابهتامهتايي در متت ايجتاد
کرد اس

که خوانش و فهم آن را براي خوانند دشوار ميکند .در ايت پتووهش عتوو بتر نقتد و

بررسي نسخههاي خطي معارف ،نخس  ،نسخههاي خطي کاربردي فروزانفر بهطتور کامتل معرفتي
مي شود؛ سپس برخي از نواقص و کاستيهاي اي تصین با استناد به نسخة که اياصوفنا و نسخة
نويافتة کتابخانة قوننه بنان خواهد شد.
واژههای کلیدی
بهاءولد؛ تصین انتقادي؛ معارف؛ نسخه شناسي؛ نسخة خطي.

∗ دانشنار زبان و ادبنات فارسي دانشگا ارومنه ،ارومنه ،ايرانb.nozhat@urmia.ac.ir .
تاريخ وصول 49/1/2

تاريخ پذيرش 49/31/33

 / 42پووهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا) ،سال يازدهم ،شمارة اول ،پناپي  ،12بهار 3141

1ـ مقدمه
بهاءولد ( 126ت  999ق) عارف بزرگي اس

که در شکلگنتري آراء وانديشتههتاي عرفتاني فرزنتد

نامدار خود ،مولوي تأثنر بسزايي داشته اس  .او در بنان معارف و حقايق عرفتاني ،سترآمد روزگتار
خود بود و در منان هم عصران ختود بته لقت

ستلطان العلمتاء شتهرت داشت

(سپهستارر:3116 ،

22ت)21؛ (افوکي ،3112 ،ج31 :3ت  .)4بهاء ولد در زمان ستکونتش در بلتخ ،معتارف عرفتاني را بتا
فروتني کامل در مجالس وعظ و حکم  ،به طالبان و ستالکان راستتن عرضته متي کترد .مجموعتة
سخنان بهاء ولد را شاگردان و اطرافنان او بعد از درگذشتش در مجموعهاي گرد آوردنتد و از آن بتا
عنوان «معارف» ياد کردند .افوکي ننز در مناق العتارفن از مجموعتة ستخنان بهتاءولتد بتا عنتوان
«معارف» ياد مي کند و بر آن اس
مورنا قط

که مورنا اي کتاب را پنوسته مطالعته متي کترد« :روزي ختدم

الدي شنرازي رحمه اهلل علنه به زيارت مورنا آمد بود و حضرتش به معارف پدر کريم

خود گرم شد بود» (افوکي :3112 ،ج .) 371 /3در منان متون عرفاني فارسي ،معارف بهاء ولد ،تنها
اثري اس

که نخستن بار نام خاص معارف بدان اختصاص يافته اس .

بهاء ولد در معارف براي تبنن برتري شريع  ،به صورت خطنبي جدي و توانا ظاهر متي شتود و
در تفسنر آيات ،احاديث ،تعبنر مفاهنم ذهني و تبنن نکات باريک و ژرف عرفاني توانايي شتگرفي
از خود نشان ميدهد .کتاب معارف دربردارندة گزارش هاي احوال باطني و جزئنات زندگي عرفاني
و روزمرة بهاء ولد اس ؛ هم چنن نتنجة مشاهدات روحانيِ شکل گرفته بر پاية انديشههتاي دينتي و
اعتقادي او ،در آن موجود اس .
جلد اول معارف ،نخستن بار در سال  3111شمسي به اهتمام بديع الزمان فروزانفتر بته صتورت
علمي و انتقادي و همرا با مقدمهاي دربارة ارزش و اهمن

ادبي و عرفاني اي اثر به چتا

رستند.

معارف بر اساس اي چا  ،مشتمل بر سه دفتر مستقل و مجزاس  .هر دفتر از فصلهاي مستتقل و
متعددي تشکنل مي شود؛ فروزانفر در زمان تصین  ،اي فصول را شمار گذاري کترد است  .بنتابر
شمارش او اي سه دفتر در مجموع  216فصل اس  .فروزانفر در تصتین علمتي ايت اثتر بستنار
کوشند اس ؛ اما باز کاستيها و نواقصي در مت وجود دارد که گاهي ختوانش و فهتم آن را بتراي
خوانندگان و عوقه مندان اي کتاب ،دشوار مي کند .باتوجه به ستاختار ادبتي عرفتاني منیصتربه فترد
معارف ،همانند ساخ

نیوي ،ساختار جموت ،واژ هاي نادر ،حارت و تجارب پنچنتد و عمنتق

ضرورت تصین مجدد کتاب معارف بهاءولد 41 /
عرفاني ،داشت متني منقّ و صین از اي اثر ارزشمند ضروري به نظتر متيرستد .در ايت

نوشتته

افزون بر توجه به مباحث نسخه شناسي معارف و شنوة تصین آن ،برخي از نتواقص ايت تصتین
علمي و انتقادي ننز توضن داد ميشود.
نسخة کهني از جزو چهارم معارف در کتابخانة موزة قوننه وجود داشت ؛ نستخة عکستي آن در
اختنار فروزانفر گذاشته شد و او آن را در سال  3111شمسي با عنتوان «جلتد دوم معتارف» چتا
کرد .نسخة قوننه منیصر به يک نسخة خطي اس

که اول و آخر آن افتتاد است

و تتاريخ کتابت

ندارد ،از اي رو تصین جزو چهارم معارف به صورت تک نسخهاي صورت گرفته اس  .تصین و
ويرايش جديد جزو چهارم ،اخنراً به اهتمام ساسان زندمقدم انجتام شتد؛ مصتی در مقدمتة کتتاب
دربارة قدم

و اصال

نسخه قوننه و همچنن کاستيهاي نسخة عکسي قوننه ،يعني نستخة استاس

کار فروزانفر ،نکات درخوري را مطرح کرد اس

(رک .بهاء ولد.)32-9 :3149 ،

2ـ نقد نسخهشناسی کتاب معارف
فروزانفر در مقدمة جلد اول معارف دربارة اهمن

کتاب و ضرورت تصین و چا

«حلّ بسنارى از غوامض و مشکوت مثنوى شريف به درل

و هداي

اسرار کلمات پسر جز بهوسنلة آگاهى از اشارات لطنف پدر منسر ننس

آن متيگويتد:

اي کتاب بازبسته اس

و فهم

و هم روا نميديد که اي اثر

نفنس که ظاهراً تذکر نويسان از وجود آن بيخبر بود اند بنش از اي در زير گرد خمتول و خاکستتر
گمنامى بماند و عاشقان مورنا و شنفتگان آثار وى از تفترّج ايت گلستتان غنبتى و بوستتان روحتانى
بينصن

باشند ازاي رو جزو اول کتاب را با نسخه ناقص تهران که در دس

داشت

مقابلته و بتراى

طبع آماد نمود» (بهاءولد :3162 ،ج /3الف ت ب) .وي با چنن نگرشي به کتاب معارف ،سته جتزو
کامل آن را بر اساس سه نسخة موجود در کتابخانه هاي ترکنه و يک نسخه متعلق به استاد علي اکبتر
دهخدا ،با عنوان «جلد اول معارف» تصین و منتشر کرد.
سعي و دق

علمي فروزانفر در تصین معارف در نوع خود شايستة تقتدير و ستتودني است ؛

البته او به نوعي از نواقص تصین خود آگا بود و به همن سب

در سرانجام کار بنان متيکنتد کته

اي تصین «مطابق مطلوب صورت نگرف » (همتان :ج /3ج) .بته نظتر متي رستد يکتي از دريتل
نامطلوبي اي تصین  ،چنانکه مصی خود ننز بدان اشتار کترد است  ،تعجنتل و شتتاب وي در
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شناساندن و معرفي اي اثر ارزشمند به میافل علمي بود .فروزانفر در هنگتام تصتین معتارف بته
نسخههاي زير دسترسي داشته اس  .او به جز نسخة کتابخانة اياصوفنا که دير بته دستتش رستند ،از
ديگر نسخهها بهطور کامل استفاد کرد اس :
 -1نسخة کتابخانة اياصوفنا به شمارة  3731در  212برگ که به خط نسخ در ستال  797کتابت
شد اس

و هر صفیه پانزد سطر دارد .اي نسخه بتر جتزو اول و قستمتي از جتزو دوم مشتتمل

اس  .فروزانفر در زمان تصین جزو اول معارف اي نسخه را در اختنار نداش .
 -2نسخة دانشگا استانبول به شمارة  112مشتمل بر سه جزو کامل معارف و به خط نسخ جلي
بن سالهاي  449و  3111هجري قمري ،جزو اول و دوم در سال  449و جزو سوم در ستال ،3111
کتاب

شد اس

و هر صفیه بنس

و يک سطر دارد .فروزانفر اي نستخه را در چتا

جتزو اول

اساس کار قرار داد؛ اما در جزو دوم نسخة اياصوفنا درجايگتا نستخة استاس و ايت نستخه بتراي
نسخهبدل استفاد شد و اختوفها را بنان کرد .اي نسخه در مقايسه با نسخة اياصتوفنا ،اضتافات و
گاهي فصول مشابهي داشته که فروزانفر آنهتا را بوفاصتله بعتد از اتمتام نستخة اياصتوفنا در متت
گنجاند اس .
 -3نسخة دانشگا استانبول به شمارة  3279که فقط جزو سوم را دارد و در صد و هشت
به خط نسخ جلي در سال  419کتاب

بترگ

شد و هر صفیه هفد سطر دارد .فروزانفر در تصین جزو

سوم معارف اي نسخه را اساس کار خود قرار داد و آن را با نسخة ديگر مقابله کرد.
 -4نسخة ناقص تهران که از آن استاد علياکبر دهخداس  .اي نسخه هفتاد و هفت
که هر صفیه بر هفد سطر مشتمل اس  .در سال  491کتاب

بترگ دارد

شد و چند برگ از اول و اواسط آن

افتاد اس .
ـ نسخة ایاصوفیا به شمارة  :1111درظاهر چنتان بته نظتر متيرستد کته ايت نستخه يکتي از
که تري نسخه هاي موجود معارف اس  .اي نسخة دربردارندة دو جزو اول و دوم معارف است ؛
اما نسخة کاملي ننس  .ابعاد اي نسخه  311 × 211منليمتر با جلد چرمي در دويس
صفیه اس  .کتاب

و ستي و دو

نسخه به خط نسخ و همة صفیات آن پانزد سطري اس  .هم چنن کنار همتة

صفیات با دو جدول (مجدول) به رنگ سرخ آراسته شد اس  .جزو اول معتارف در ايت نستخه
بدون ترقنمه به پايان رسند اس  .طبق ترقنمة جزو دوم آن ،کات

نسخه «مسعود بت ابتراهنم بت

ضرورت تصین مجدد کتاب معارف بهاءولد 49 /
میمود ب ارتق المقري» اس  .فروزانفر باتوجه به تاريخ موجود در اي ترقنمه ،ستال کتابت

آن را

 797نوشته اس  .در ظهر نخستن برگ نسخه ،عبارتي درخور تأمل وجود دارد .در اي ظهر بعد از
ذکر حديثي از حضرت رسول اکرم (ص) ضم اشار به نام کتاب معارف ،بته تتاريخ تیريتر آن بته
صراح

اشار شد اس « :م أکل طعاماً و نظر ذوعننتن أعطتا اهلل تعتالي داءً ر دواءَ لَته .کتتاب

المعارف تیريرا في النوم الثالث و العشري م شتهر جمتادي ارول ستنة ست

و تستعمائة» (رک.

تصوير شمارة  .)3اي عبارت از نونويسي ايت نستخه و تیريتر جديتد آن در بنست
جمادي ارول سال  411خبر ميدهد و بنانگر آن اس
رونوش

که کات

و ستوم متا

نسخة خود را از نسخة متورخ 797

کرد اس  .فروزانفر به اي ظهر هنچ توجهي نکرد اس .

باتوجه به اهمن

ظهريهها در تعنن هويّ  ،اعتبار و ارزش تاريخي و معنتوي نستخههتا ،ظهتر

نسخة اياصوفنا از نظر نسخه شناسي تاريخي درخور تأمل اس  .خط اي ظهريته بستنار شتبنه ختط
مت نسخه اس

و درصورت درستي مطال

آن ،چنن به نظر ميرسد که کاتبي دانشمند و اهل فت

نسخة که نوشته شد در سال  797را اساس تیرير خود قترار داد است ؛ ستپس بعتد از اصتوح
کاستيها و خطاهاي آن با مقابلة نسخه هاي ديگر ،دقنقاً ترقنمة همان نسخة اصل را در پايان تیريتر
خود آورد اس

تا تأيندي بر اصال

و اعتبار تیرير خود باشد .نوع خط ،زيبايي صورت کتابت

طرز آرايش صفیات از ويوگي هاي مهم کتاب
به نوعي دلنلي بر اي مدعاس  .کات

در سدة نهتم و بعتد از آن است

و

و همتن عوامتل،

در هنگام تیرير ،عوو بر مشخص کتردن پايتان جملتههتا بتا

نقطههايي سرخرنگ ،هرجا نواقصي ديد با عوم

«ص » آن را تصین کرد است ؛ هتمچنتن در

حاشنة مت  ،عبارات ناقص عربي را در جدولي مثلث شکل بهصورت منظم نوشته اس .
در ابتداي صفیة برگ  2آ عبارت «کتاب ترجمة عوارف المعارف مع رسالة اخري» نوشتته شتد
اس ؛ در زير آن ننز به زبان ترکي آمد اس « :اي کتاب  212برگ اس ».
در برگ  1آ باري صفیه عبارات «کتاب المعارف متع رستالة اختري فتي النصتاي فتي مجلتد
واحد»« ،ترجمة عوارف المعارف» و يادداش
درويشان مد اهلل ظله در وق

«اي معتارف بهتاء ولتد را دوبتار گذاشتتم در میفتل

نماز عصر» نمايان اس  .سپس در همن برگ به ختط ثلتث درشت

نوشته شد اس « :کتاب معارف» و در زير آن نشان مهر واقف با اي عبارت درج شد است « :قتد
وقف هذ النسخة الجلنلة سلطان ارعظم و الخاقان المعظم مالک البري و البیتري ختادم الیترمن
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الشريفن السلطان اب سلطان السلطان الغازي میمودخان» .منظور از میمودختان ،ستلطان میمتود
که بن سالهاي 3391ت  3316در قنتد

اول ،پسر سلطان مصطفي ثاني ،يکي از سوطن عثماني اس

حنات بود و نسخه هاي خطي متعددي را به کتابخانة سلنماننه وقف کرد .در همن صفیه ابنتاتي از
مثنوي مولوي ننز نوشته شد اس .
در ترقنمه ،نام کات

نسخة اصلي و تاريخ پايان کار چنن قند شد اس « :تمّ الکتاب بعتون اهلل

و حس توفنقه و سعة رحمته علي يدي العبد الضعنف الراجي الي رحمة ربه اللطنتف مستعود بت
ابراهنم ب میمود ب ارتق المقري الفقنر السلنماني لنلة التاسع م شهر جمادي ارخري مت شتهور
سنة [؟] و سبعمائة و الصلوة و السوم علي میمد و آله الطتاهري و الطنبتن اجمعتن » .در نستخه،
عبارت قبل از «و سبعمائة» واض و خوانا ننس  ،به نظر مي رسد فروزانفر آن را با حتدس و گمتان
«سبع و اربعن » خواند و  797نوشته اس

(رک .تصوير شمارة .)2

ـ نسخة دانشگاه استانبول به شمارة  :102اي نسخه از نسخه هاي متتأخر معتارف و نستخهاي
کامل اس

که سه جزو معارف را دربردارد .اي نسخه به خط نسخ جلي کتاب

تیقنق به سب

شد است

و اهتل

خوشخطي ،خوشخواني و کاملبودنش به آن توجته دارنتد .ايت نستخه بتا جلتد

چرمي داراي ترنج و با ابعاد  231 × 111منليمتر اس ؛ هتم چنتن دويست
به جز صفیة اول که پانزد سطر اس

بقنة صفیات بنس

و هفتتاد بترگ دارد و

و يک سطري اس  .همة صفیات با دو

جدول (مجدول) سرخ آراسته شد و پايان بخش ها با عبارت «اهلل اعلم» بته رنتگ سترخ مشتخص
اس  .در جزو اول ،پايان جملهها با نقطه هايي سرخ معلوم اس
عبارات عربي با مرک

و در جزو سوم ،آيات ،احاديتث و

سرخ نوشته شد اس  .اي نستخه درحقنقت

نستخة مشتهوري است

کته

گولپننارلي ننز آن را در هنگام تدوي کتاب مورنا جول الدي مطالعه کرد و به معرفتي آن پرداختته
اس

(گولپننارلي.)19 :3179 ،
در ترقنمههاي اجزاي سهگانة آن آمد که «درويش مصطفي ب میمد ب احمد قونوي» نستخه را

در سه دورة زماني متفاوت کتاب

کرد اس  .جزو اول آن در اواسط ما ربنتع ارول ستال  ،449جتزو

دوم در اوايل ما جمادي اآلخر سال  449و جزو سوم در ظهر روز دوشنبه اوايل ما جمادي ارول سال
 3111کتاب

شد اس  .ترقنمههاي اجزاي سهگانه در اي نسخه به ترتن

چنن اس :

جزو اول« :تم الکتاب المعارف المجلد اروّل فتى اواستط ربنتعاآلختر ستنة اربتع و تستعن و
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تسعمائة الهجرية النبوية کتبه الفقنرالیقنر المذن

المیتاج الى رحمة اللّه تعالى درويش مصطفى ب

میمد ب احمد القنوى عفا عنهم العافي .رحم اللّه م نظر فنه و دعا لکاتبه و لجمنتع المستلمن و
المسلمات آمن تمّ .روزي که چرخ عمر عزيزم هبا کند /در زير خاک بند ز بندم جدا کنتد .يتا رب
نگا دار تو ايمان آن کسي /کن خط م بخواند و بر م دعا کنتد .عربتي :الختطّ يبقتي زمانتاً بعتد
کاتبه /و کات

الخطّ تی

التراب مدفون» .کات

اول ،ضبط کرد اس ؛ اما فروزانفر در چا

ابنات فارستي و عربتي را در پايتان ترقنمتة جتزو

خود آن را نناورد اس .

جزو دوّم« :تمّ المجلّد الثّانى م کتاب معارفالعوارف تألنف الشّنخ ارمام الهمام ستلطانالعلمتاء
فى اريّام بن ارنام فى تاريخ اوايل شهر جمادىاآلخر سنه اربع و تسعن و تسعمائة م هجرة النّبتى
علنه السّوم».
جزو سوّم« :تمّ الّمجلد الثّالث م کتاب معارفالعوارف ع يد عبد الضعنف المیتاج الي رحمه
اللّه تعالى مصطفى ب میمّد ب احمد القونوى عفا عنهم العافى في اوايل جماديارولتي فتي وقت
الظهر و في يوم ارثنن سنة الف».
نسخة دانشگاه استانبول به شمارة  :1214اي نسخه ناقص اس

و فقط جزو ستوم معتارف را

دارد .نسخه به خط نسخ جلي و به دس

عوئى ب میبى الشنرازى دهتم متا صتفر در ستال 419

شد اس  .نسخه در صد و هش

و هر صتفیه هفتد ستطر دارد .نکتتة مهتم و

کتاب
پراهمن
اس

برگ اس

اي نسخه ،نیوة نسخه برداري کتاب معارف و چگونگي دسترسي به اجزاي سهگانة کتاب

که کات

نسخه در ترقنمة خود ،آن را اي گونه گزارش ميدهد:

«تم الّمجد الثالث م کتاب معارفالعوارف و بتمامه تمّ المعارف يقول الفقنر الضّعنف و الیقنتر
النّینف عوئى ب میبى الشنرازى الشريف انىّ جمع

هذ المعتارف بعتد ان کانت

متفرّقته فتى

اطراف البود و عند اشراف العباد و کان المشتهر عند المولوية م هذ المعتارف ستفر ارول التذى
يقرأ عند مرقد مصنّفه و مؤلّفه و المجلّد الثّانى و الثّالث منها لمتک مشهورة بل مذکورة و الیمد للّه
الّذى وفّقنى بجمع سفر الثّانى و الثّالث م هذ المعارف فى اقلّ مدّة عند تربته الشتريفة فتى قوننتة
المیمنة و المسئول م اللّه تعالى انينتفعوا اخوانالوفتاء و ختونالصتفاء و يتذکرونى فتى صتال
دعواتهم و ايم ساعاتهم لنکون دعاءهم لى عدة فى الدننا و ذخنرة فى العقبتى و وقتع الفترا مت
کتابة هذ المعارف وق

السیر م لنلة الجمعة عاشر شهر صفر ختم بالخنر و الظّفر فى جوار مزار
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قايلها طاب ثرا و جعل الجنّة مثوا بتاريخ سنه خمس و ستّن و تسعمائة م الهجترة النّبويتة علنته
الف صوة و الف تینّة .نظم :ستبقى خطوطى فى الدفاتر برهة /و انملتى تی

التّراب رمتنم .بمانتد

سالها اي جمع و ترتن  /ز ما هر ذر خاک افتاد جايى .مگر صاحبدلى روزى به رحم  /کنتد در
کار درويشان دعايى».
همان گونه که از میتواي اي ترقنمه درياف

ميشود کات

نسخه ،يعني عويي ادعا مي کند کته

جزو اول معارف در منان شاگردان و طرفداران بهاء ولد مشهور بود است
مؤلف مي خواندند؛ اما جزوهاي دوم و سوم شهرت فراگنر نداش
به طور پراکند بنان ميشد؛ به همن سب
گماش  .گولپننارلي بر آن اس
مولوي اس

مکت

کات

و آن را در جتوار مرقتد
آن در میافل

و برخي از مطال

به گردآوري جزوهاي دوم و ستوم معتارف همت

که عويي از مثنوي خوانان آرامگا مورنا و يکي از طرفداران ايراني

که اجزاي سهگانة معارف را به شکل امروزي گتردآوردي کترد است

 .)11البته بايد توجه داش
جزو اول و دوم که به دس

که از اي کات  ،تاکنون فقط همن جزو سوم به دس
او کتاب

(همتان:

متا رستند و از

يافته اس  ،هنچ اطوعي نداريم .البته وجود نسخههاي متعدد

و فراوان جزو اول کتاب معارف در کتابخانههاي معتبر ترکنه ،دلنلي بر درستي ادعاي عويي دربتارة
شهرت اي جزو اس .
گفتني اس

که نگارند ننز نسخههايي از معارف را شناسايي کرد اس ؛ اما اي نسخه هتا فقتط

بر جزو اول کتاب معارف مشتتمل است ؛ البتته از نظتر نتوع کاغتذ ،جلتد ،ختط و شتنوة کتابت ،
ويوگيهاي آن مشابه نسخههاي معتبر که است  .ايت موضتوع بتهنتوعي دلنتل متوجهي بتر ايت
مدعاس

که جزو اول معارف که تري بخشي اس

که در حضور بهاء ولد و يا به دس

ختود وي

به صورت منقّ و کامل به نگارش درآمد و سپس نستخه هتاي متعتددي از آن در میافتل عرفتاني
استنساخ شد اس  .بنابر برخي گزارشها و شترح وقتايع موجتود در کتتاب معتارف ،فروزانفتر و
گولپننارلي برآناند که برخي از فصل هاي معارف قبل از مسافرت بهاء ولد به قوننه تألنف شد اس
(بهاء ولد :3162 ،لز)؛ (گولپننارلي .)16 :3179 ،جزو اول معارف روايتي يکدس
تصینف و خطاي کاتبان کمتر بدان را يافته اس  ،به همن سب

و واحتد است

و

چنان مينمايتد کته ايت متت را

شاگردان و شايد مولوي و جانشننان او ،يعني حسام الدي و سلطان ولد که حفظ آثار خانوادة عرفاني
مورنا را بر عهد داشتند ،بعد از درگذش

بهاءولد تدوي کرد اند؛ همچنتن بته نظتر متيرستد آن
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قسم

از کتاب معارف که مولوي آن را مطالعه و گاهي نسخه نويسي يتا تقريتر متي کترد و بعتد از

آشنايي با شمس تبريزي ،شمس او را از خواندن آن منع کترد (افوکتي 122 -1 /2 :3112،و ،)192
همن بخش که يا جزو اول و بخشهايي از جزو دوم معارف بود اس .
اجزاي ديگر معارف جزو سوم و بخشهايي از جزو دوم ،گويا سخنان پراکندة بهاء ولد بود کته
بعدها در منان پنروان و طرفداران بهاء ولد دس به دس

گشته است

و در تتدوي نهتايي ،ختانوادة

عرفاني او ،يعني مولوي ،سلطانولد و حسامالدي از آن بيخبر بودند و حتي شايد بته آنتان عرضته
نشد اس  .ازاي رو در اي اجزاء که در قرون متأخر يعني از قرن د به بعد به صورت منظم کتابت
شد اس  ،اضافات و الیاقاتي مشاهد ميشود که نسخههاي که آن را ندارد .نسخههتايي از ايت
اجزاء با روايات مختلف در کتابخانههاي ترکنه موجود اس .
براي نمونه جزو دوم معارف در نسخههاي دانشگا استتانبول شتمارة  3279و اياصتوفنا شتمارة
 ،3731از نظر ترتن

فصول و سرآغاز ،روايتي متفاوت دارد .چنان کته نستخة اياصتوفنا بتا عبتارت

«يادم آمد که هو مَعَکُم گفتم بايد که ببننم جز سمع و بصر و عقل و ادراک و اختنار و حنوة و علتم
و قدرت خود نمي ديدم »...آغاز ميشود و با عبارت «اگر مخذول باشى همه جهتان در ختذرن تتو
مخذول باشند فکانّ معنا مَ ْ قَتَلَ نفَسا اى نفسه فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جمِنعاً وَ مَت ْ أَحْناهتا فَکَأَنَّمتا أَحْنَتا
النَّاسَ جمِنعا و اللّه اعلم ».انجام مييابد؛ اما نسخة دانشگا استانبول با «اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهادا اجزاى
زمن را به همدگر پنوستنم و ترا بر وى نشانديم چون پادشاهان بر کرسى و يا ت ترا فراهم آورديم»...
شروع ميشود و با عبارت «و کوى جانفزا نهاد ام و کوى غم نهاد ام چرا کويى نروى که هر ستاعتى
امند زياد شود و تاز و تر باشى اگرچه خاک شوى و اللّه اعلم» به پايان ميرسد.
نسخة شمارة  112دانشگا استانبول اضافاتي نسب
چهل و شش فصل اس ؛ به همن سب

رواي

به نسخة اياصوفنا دارد .اي اضافات حتدود

هر دو نسخه از نظر نظم و ترتنت

فصتول بتا هتم

متفاوت اس ؛ هم چنن برخي اضافات نسخة دانشگا استانبول در نسخة اياصوفنا ،دقنقاً تکرار شد
و فروزانفر در زمان تصین جزو دوم معارف متوجه اي مسأله نبود اس  .وي پس از تمتام شتدن
رواي

نسخة اياصوفنا در جايگا نسخة اساس ،بوفاصله بخش اضافات نسخة دانشگا استتانبول را

بدون مقايسه با نسخة اياصوفنا در مت وارد ميکند و اي به وجود فصتول مشتابه متعتدد ،در متت
چاپي او مي انجامد؛ اما مصی با آگاهي کامل از اي فصول مشابه ،باز بته روايت

نستخة دانشتگا
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استانبول اعتماد ميکند و در توجنه آن ميگويد :تکرار اي فصول را «بيفايد ندانستنم( ».بهتاءولتد،

 .)219 :3162نسخة اياصوفنا ،از نظر درستي و اصال  ،از قديمي تتري نستخه هتاي کتتاب معتارف
اس ؛ به همن سب

نسب

به نسخة دانشگا استانبول ،احتمال ورود اقوال ديگران بهويو الیاقتات

کاتبان ،در آن بسنار کمتر اس  .به نظر مي رسد فروزانفر با اعتماد به نسخة دانشگا استانبول ،نسب
به اضافات آن از نظر الیاقيبودن هنچ ترديدي نکرد اس .
افزون بر اي اخنراً نسخهاي با عنوان «نسخة شمارة  74قوننه» شناسايي شد که شتامل جتزو اول
و بخشهاي اندکي از جزو دوم معارف اس  .در اي مجموعه فصولي ضبط اس

که در هنچ يتک

از نسخه هاي موجود معارف ننس  .اي نسخه از نسخه هاي معتبر مجموعتة آثتار ختانوادة عرفتاني
مولوي اس ؛ اما گويا بعدها در هنگام نسخه برداريِ اجزاي کامل سخنان بهاء ولتد ،از ديتد کاتبتان و
نسخهنويسان دور ماند و به آن توجهي نشتد است  .فروزانفتر در زمتان تصتین بته ايت نستخه
دسترسي نداش  .اي نسخه اطوعاتي از کتاب معارف و مؤلف آن ارائه ميدهد که قتبوً دربتارة آن
بياطوع بوديم.
نسخه شمارة  17قونیه :اي نسخه در مجموعهاي به شمارة  74در موزة قوننه نگهداري متيشتود.

اي مجموعه به خط نسخ و شامل گفتارهايي از معارف بهاء ولد ،فنهمافنه ،مجالسسبعة مورنا ،مقتارت
سند برهانالتدي ترمتذي و مقتارت شتمس تبريتزي است  .مطتابق ترقنمتههتاي پايتان هتر بختش،
مجالس سبعه در سال  ، 791مقارت شمس تبريزي در سال  799و معارف در ستال  799کتابت
اس

(تصوير شمارة  .)1کات

در جاي جاي نسخه به اي نکتته اشتار دارد کته مطالت

روي حواشي کتابهايي نوشته شد اس

شتد

مجموعته از

که مورنا به دس خط خود نوشته بود .عتن نوشتتة کاتت

در پايان بخش فنه مافنه چنن اس « :از حواشي آن کت

که بدس خط مبارک خداوندگار بتود قتدّس

اهلل سرّ العزيز نقل افتاد ».در اي مجموعه معارف بهاء ولتد در بترگهتاي ب 3تتا ب 37و ب 373تتا
ب 377آمد و مطال

جزو اول به صورت انتخابي ضبط شد اس  .هم چنن در اي نستخه برختي از

قسم هاي جزو دوم به اجمال نقل شد اس
نسخه ها موجود ننس

و گاهي ننز ستخناني مشتاهد متيشتود کته در ديگتر

و بهنوعي تازگي دارد .مطال

برگهاي ب 373تا ب ،377از ايت نتوع است .

مت زير نمونهاي از اي سخنان اس :
«گف

به چه و چه داننم شکر بر ما واج

اس  .جواب از آن وجه که ترا مز اي اس

از را
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گوش و شمّ و ذوق و بصر و روش و علم و عقل و تمننز ،رسورن شکر درآمد اند ،در منان ايشان
مستغرق شد اي و شکر ميطلبي چنانکه يکي بر ستور نشنند و ستور ميطلبد .فاطر نزديک اس
تفطنر ،يعني شکافت  .آسمان را بشکاف
زمن را بشکاف

به

به باران و بادهاي خوش و هواهاي گوناگون و آبهاي روان ،و

به نباتها و اشجار همچنان که قوم موسي را رود ننل بشکاف

ميديدند .همچنن زمن و آسمان را بشکاف

تا ايشان يکدگر را

تا زمنننان آثار آسماننان مشاهد ميکنند از باران و بادها و

هواها و روشنايي و خوشي ،و آسماننان از زمنننان از طاعات و معاصي و عقوبات ...اگر گويند به چه
دانستي که اي آثار از اِله اس ؟ گويم تو چه دانستي که اي دس

ول

و دندان بجنبانندي و چرا

جنبندن اي چنزها به خود حواله ميکني ،نه اينها به خود نجنبند و هنچ کس از اينها به تو نزديکتر
ننس  .پس زمنننان را ساعد بر آسمان نميرسد و آسمان به زمن نميرسد و شرق از غرب و علوي از
سفلي مفارقس  .پس ضروري کسي بايد که اينها را در کار آرد و اهلل اعلم» (نسخة  ،74برگ ب .)379
اهمن

و ارزش اي نسخه در حفظ صورت کامل و صین برخي از روايات اس ؛ هتمچنتن در

وجود برخي تقريراتي اس
سب

که در هنچ يک از نسخه هاي خطي معارف ضبط نشد است ؛ بته همتن

اي نسخه در تکمنل و بازسازي رواي

اصلي معارف و هم چنن در حل برخي از دشواري هاي

متني و نکتههاي مجعول و مجهول ميتواند راهگشا باشد.
3ـ شیوة تصحیح و کاستیهای آن
فروزانفر شنوة تصین خود را در مقدمة کتاب معارف بنان کرد اس  .او نخس

جزو اول معارف

را بر اساس نسخة دانشگا استانبول به شمارة  112با مقابلة نسخة ناقص تهران ،يعني نسخة متعلتق
به استاد علياکبر دهخدا ،در سال  3111چا

کرد .در پي آن جزو دوم را بتر استاس همتان نستخة

دانشگا استانبول و با مقابله با نسخة کتابخانة اياصوفنا تصین کرد؛ اما به سب

کاستيهتاي نستخة

اياصوفنا در مقايسه با نسخة دانشگا استانبول ،وي ناگزير بقنة جزو دوم را بر اساس نسخة دانشگا
استانبول بهصورت تصین قناسي به انجام رساند و چنانکه گفته شد اضافات اي نستخه را ننتز در
مت چاپي ذکر کرد .درنهاي

جزو سوم معارف بر اساس دو نستخه از دانشتگا استتانبول تصتین

شد؛ يکي همان نسخة کتابخانة دانشگا استانبول به شمارة  112بود و ديگري نستخة شتمارة 3279
از همان کتابخانه که مجتبي مننوي آن را تهنه کرد بود.
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نخستن چنز درخور توجه در شنوة کار فروزانفر ،نبودِ مباحث نستخهشناستي و نقتد و بررستي
دقنق و تعنن هويّ

نسخههاي معارف اس  .نکات مهم در اي بار آن اس

کته بتا وجتود دقت

علمي بسنار فروزانفر در جستجو و انتخاب نسخه هاي خطي معارف ،اما بته نظتر متيرستد وي بته
شناخ

نسخه هاي خطي توجه اندکي داشته و در معرفي کامل نسخهها از اي مهتم

و تعنن هوي

چشم پوشي کرد اس  .در قلمرو فرهنگ اسومي نسخه هاي خطي تنوع زمتاني و مکتاني متعتددي
دارد و اصول و قواعد نسخهشناسي هر نسخهاي منیصر به خود آن نسخه است ؛ بته همتن ستب
بايد مصتی در شناستايي و معرفتي هتر نستخه اي دقت

نظتر خاصتي داشتته باشتد و اطوعتات

نسخهشناسي هر نسخه در مبیثي جداگانه و بهطور دقنق ارائه گردد .ايرج افشار ضتوابط حتاکم بتر
نسخه شناسي و ارائة اطوعات نسخه شناختي را در سه مبیث مهم اي گونه مطرح ميکند .3« :آنچته
مربوط به نسخة اصل مؤلف يا نستخة نزديتک بته آن است  .2 .آنچته حاصتل روش هنتر کاتت
تصرفات کاتبان در طي قرون مختلف اس  .1 .آنچه حاصل تصرف مالکان بعدي نستخه است

و
کته

به صورت اصوح و تغننر يا برافزود هاي خارج از مت ديد مي شود» (افشتار .)323 :3166 ،چنتان
مينمايد که فروزانفر اي
نسخه و تاريخ کتاب

مباحث را در هنگام تصین مدّنظر قرار نداد و تنها به معرفي اجمالي هر

آن اکتفا کرد اس  .درحقنق

اي موضوع سب

شد اس

که او در انتخاب

نسخة اساس نظر قاطعي نداشته باشد.
در اي تصین انتقادي ،هنچ بیث مستدل و درخور توجنهي دربارة برتري و اعتبار نسخههتاي
موجود و عل

تعنن نسخة اساس و نسخهبتدلهتا بنتان نشتد است  .ازنظتر شتنوة تصتین ننتز

به طورکلي نسخة اساس و ترتن

استفاد از نسخه هاي ديگر دقنقاً مشخص ننس  .مصی با وجود

توش براي ارائة تصینیي بر مبناي نسخة اساس ،اما از ديگر شتنو هتاي تصتین يعنتي تصتین
قناسي و تصین التقاطي ننز بهر مي برد و البته باز در اي شنوة او ابهاماتي موجود اس ؛ هم چنتن
ارجاع به نسخهبدلها و نقش آن در روشني مت و رفع ابهام بسنار کمرنگ اس .
مصی با اساس قراردادن سه نسخة متفاوت ،سته جتزو معتارف را تصتین کترد است  .وي
نخس

جزو اول معارف را به شنوة تصین بر مبناي نسخة اساس ،با اساس قراردادن نسخة شمارة

 112دانشگا استانبول و با مقابله نسخة ناقص تهتران ،تصتین کترد؛ ستپس بتا استتفاد از نستخة
اياصوفنا ،اي نسخه را در جزو دوم ،نسخة اساس قرار داد و با نسخة شمارة  112مقابله کرد؛ اما بته

ضرورت تصین مجدد کتاب معارف بهاءولد 311 /
سب

اضافات نسخة  112نسب

بته نستخة اياصتوفنا ،مصتی بعتد از تمتام شتدن روايت

نستخة

اياصوفنا ،بوفاصله اضافات نسخة  112را بدون هنچ مبنتايي در متت ذکتر کترد؛ بتا چنتن تلفنقتي

مصی به گونهاي ،از شنوة تصین خود بر مبناي نسخة اساس روگرداند .اي تلفنق گويا بر استاس
سلنقة مصی بود اس

و مبناي آن بر خوانند روشت ننست  .از ستوي ديگتر مصتی در زمتان

تصین ِ بخش اضافات ،نسخة ديگري براي مقابله نداش  ،پتس ايت بختش را بتا شتنوة تصتین
قناسي انجام داد ،درنتنجه جزو دوم با شتنوة بننتابن بته پايتان رستند (بهتاء ولتد :3162 ،ج /3ج).
مصی سرانجام جزو سوم را ننز با اساس قراردادن نسخة شمارة  3279دانشگا استتانبول و مقابلته
با نسخة شمارة  112تصین کرد.
فروزانفر دربارة افزودن اضافات نسخة شمارة  112به مت انتقادي خود هنچ دلنل موجهي ارائته
نميدهد .وي با اساس قرار دادن نسخة اياصوفنا سعي کرد اس

تا جزو دوم را بته شتنوة علمتي و

انتقادي تصین کند؛ اما در عمل بنشتر به نسخة شمارة  112دانشگا استانبول اعتماد کرد و بتر آن
و حدود چهتار قترن بعتد از وفتات

تأکند داشته اس  .نسخة شمارة  112از نسخه هاي متأخر اس

بهاء ولد نگارش شد اس ؛ حال آنکه اصول و قواعد تصین علمي متون ،چنن ايجاب ميکند کته
براي تصین علمي و انتقادي ،از قديمي تري نسخه هاي موجود استفاد شود که اصورً کم حجتم و
ناقص اس  .به نظر مي رسد امکانات و مطالعات میدود نستخهشناستي روزگتار فروزانفتر بته وي
اجاز نداد که اجزاي اصلي و گوناگون کتاب معارف را بهصورت اثري يکدس
کند .درحقنق

شنوة تصین او را به شنوة آزادي ميتوان تعبنر کرد که سرانجام در پي آن اس

بنابر سلنقه و ذوق خود متني شبنه به رواي
چا

و واحتد تصتین

نهايي ارائه دهد.

کنوني کتاب معارف ،نسخة نهايي اي اثر و رواي

اياصوفنا هنگامي به دس

اصتلي بهتاءولتد ننست ؛ زيترا نستخة

فروزانفر رسند که او فرصتي براي انتخاب آن در جايگتا نستخه استاس

نداش  .باتوجه به تاريخ کتاب
کتاب معارف اس

تتا

نسخة اياصوفنا ،اي نسخه هنوز از قديمي تري نسخه هتاي موجتود

و در تصین مت  ،شايستة قرارگرفت در جايگا نسخه اساس و مقابله با ديگتر

نسخههاس ؛ از سويي ديگر بايسته اس

که اضافات نسخههاي ديگر در پايان کتتاب و در جايگتا

الیاقات مت ذکر شود؛ بهويو اضافات نسخة متأخر شمارة  112که احتمال ورود گفتارهاي ديگران
و الیاقات کاتبان در آن بنشتر اس  .3با چنن شنو اي حداقل ميتوان اجزاي سهگانة معتارف را بتر
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مبناي نسخة اساس و بدون استفاد از تصین قناسي يا التقاطي ،به شنو اي يکستان تصتین کترد.
در شنوة تصین قناسي ،با همة دق

و احتناط ،باز به سب

دخال

ذوق مصی  ،احتمتال لغتزش،

افزود ها و کاستيهاي ناموجه در مت وجود دارد .همان طور که متيدانتنم تصتین قناستي بنشتتر
دربارة آثار تک نسخه و غلط دار ،کارايي دارد ،حال آنکه از معارف حداقل دو نستخة کهت و معتبتر
(اياصوفنا و قوننه) و دو نسخة متأخر ولي صین و خوش خوان (نسخه هاي شتمارة  112و )3279
موجود اس ؛ اي نسخه ها با ويوگيهاي منیصربه فرد خود ميتواند در تصتین بتر مبنتاي نستخة
اساس و ارائة متني تقريباً متنق و دور از نقتص ،بستنار مفنتد و گتر گشتا باشتد .بته بنتان برختي
پووهشگران اي دو نسخه اکنون از که تري و موثق تري نسخه هاي موجود کتتاب معتارف است
(لوئنس.)314 :3169 ،
4ـ نواقص کلی
منظور از نواقص افتادگيها ،اضافات و گاهي ضبط صتورتهتاي نادرست
عبارتهايي اس

کلمتات ،ترکنت هتا و

که در هنگام تصین  ،به مت معارف را يافته و آن را نامفهوم کرد اس  .در اي

تصین  ،کلمات و عبارات متعددي ديد ميشود که برخي از آن با ضبطي نادرس  ،وارد مت شتد
و برخي ديگر ننز مبهم و نامفهوم اس ؛ البته در ظاهر چنان مينمايتد کته از نظتر مصتی وجهتي
داشته اس  .افزونبر اي  ،عبارات ديگري ننز ديد ميشود که ضبط آن ضعنف به نظر ميرسد؛ امتا
چون فروزانفر نسخههاي ديگري در اختنار نداش  ،ناگزير همان ضبطهتاي ضتعنف در متت ذکتر
شد اس  .چنانکه گفته شد او در تصین خود از دو نسخة که و معتبتر ،يعنتي نستخة کتابخانتة
اياصوفنا به شمارة  3731و ديگري نسخة شمارة  74قوننه ،استفاد نکرد اس  .در ايت نستخههتا،
صورت صین و اصنل برخي از سخنان بهاءولد ضبط شد اس  .اکنون با استناد به آنها ،بهويو بته
نسخة شمارة  74قوننه که تاريخ کتابتش قطعنت

دارد ،نمونتههتايي از برختي نتواقص و صتورت

صین آنها ،بنان ميکننم:
صفحة  2سطر « :11و ديد اللّه از م ديد اي اجزاى منس
گشاد اس

که از اللّه در وى چنتدي چشتمه

و همچون سفر پر پنش م نهاد اس ».

در نسخة قوننه بعد از عبارت «همچون سفر پر پنش م نهاد است » ،عبتارت تشتبنهي «و يتا

ضرورت تصین مجدد کتاب معارف بهاءولد 319 /
چون انبان پر از گهر آکند پنش مت نهتاد است » آمتد است  .ايت عبتارت در نستخة اياصتوفنا
به صورت ناقص ضبط شد اس  .اي سخ انتزاعي بهاء ولتد از ديتد وستنع او نستب
بيکران خداوند خبر ميدهد ،به همن سب

بته صتفات

اي عبارت تشبنهي در نسخه هاي کهت  ،در تکمنتل و

تفهنم سخنان او ميتواند مؤثر باشد.
ميکنم ازبهر همه مرادها که همه مرادهتا

صفحة  2سطر « :22اکنون بنا تا اللّه را ازبهر چه طل

از اللّه حاصل ميشود در سر مجموع مرادها نظر ميکنم هريک مراد را تمام نظر ميکنم».
در نسخة قوننه فعل «ميکنم» به صورت منفي ،يعني «نميکنم» ،ضبط شد اس

که باتوجته بته

اسلوب مت صین مينمايد .در نسخة اياصوفنا ننز به صورت «نميکنم» آمد اس  .بهاء ولد در اي
عبارت از مرادها و خواستههايي سخ ميگويد که خداوند همة آنها را به وي عطا کترد است ؛ او
آنها را نه به صورت يک کلّ واحد بلکه به طور جزئي و با استغراق کامل در يکايک آنها ،مشتاهد و

تجربه ميکنتد .متاير ( )Meierبتر آن است

کته در جهتان بننتي عرفتاني بهتاء ولتد مفهتوم جتزء،
اتتم يتا ذرة استومي شتکل گرفتته و بهتاء ولتد از

کوچک تري واحد ماد  ،بر اساس تفکر اصتال

طرفداران آن اس  .مطابق اي نظريه «به گمان بهاء عناصر روحي و ذهني ننز به اجزاي کوچتکتتر
تقسنم ميشود( ».ماير.)29 :3162 ،
صفحة  1سطر « :17خنال خوشيها بهش

و خنال رنجها در عتالم عتدم دوزخ است

اس

بىخبر از هر دو حال و بعدمرفت از اصیاب اعرافس

و

اکنون ازي سه قسم نديدم وجود ختود را

باز حواسّم و هوشم مصروف مىشد از اللّه و بجاى ديگر مىرف ».
در مت  ،عبارت «اکنون از اي سه قسم نديدم» مبهم اس

و معني و مفهوم اصلي جملته بتا ايت

عبارت ناقص درک نميشود .در نسخة قوننه و همچنن اياصوفنا عبارت بهصتورت «اکنتون از ايت
سه قسم خالي نديدم» آمد اس
بيخبري از اي دو را به ترتن
سه حال

که صین و مفند معني است  .بهتاء ولتد خنتال خوشتي ،رنتج و
به بهش  ،دوزخ و اعراف تشبنه کرد اس

و وجود خود را از ايت

خالي نميبنند.

صفحة  1سطر « :20گفتم اى اللّه چو هوش هوش م تويى اي نظر م از تو کجا مىرود».
در اي جمله با اينکه از حرف ندا مفهوم تعج
نظر ساخ

ادبي و میتوايي بنشتر جل

درياف

ميشتود ،امتا در اينجتا ،واژة «نظتر» از

توجه مي کند؛ زيرا مفهوم آن در رابطه بتا عبتارت «هتوش
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هوش» مناس

و همخوان ننس  .در نسخة قوننه به جاي واژة «نظر» واژة «هوش» ضبط شد است

که باتوجه به اسلوب مت و قرينههاي موجود در جموت بعد ،صین مينمايد .چنان که بعد از اي
جمله ،جموتي در مت آمد که متناظر و قرينة اي جمله اس

و ابهام را رفع ميکند« :گفتم اى اللّه

چو هوش هوش م تويى اي هوش م از تو کجا مىرود و اى اللّه بننايى م تويى اي بننايى م
از تو کجا ميرود و اي اهلل نظر نظر م تويى اي نظر م از تو کجا متىرود و اى اللّته دل دل مت
تويى اي دل م از تو کجا مىرود».
صفحة  1سطر « :3اللّه وجه حکم

و عبادت خود را بروح م بنمايد و روح مرا منل به روش
بدان که خلق را را نمايم آن حکمت

انبنا علنهم السّوم دهد و اللّه بهر وجهى مرا چفسايند اس
را او داند».

واژة «چفسايند » در نسخة قوننه و ننز اياصوفنا بهصورت «چفساننذ » ضبط شد است  .باتوجته
به ضبط دو نسخة که « ،چفساننذ » برتر مينمايد و مفند معني اس  .چفسانندن از مصدر چفسندن
به معني پنوست و متصل شدن اس

(دهخدا :ذيل چفسندن) .در اي عبارت بهاء ولد ميگويتد ختدا

مرا به را انبناء سوق داد و به روش آنان وصل کرد اس .
صفحة  1سطر « :24چند عدد آدمى و حنوان در وق

نظر در شقّه ادراک م مىآيد چون تاتار

موى حقايق و تفاوتها اللّه در ادراک م پديد مىآرد».
واژة «تاتار» در عبارت بار با میتواي جمله سازگار ننس  .ايت واژ در نستخة قوننته و ننتز در
نسخة اياصوفنا به صورت «تار تار» ضبط شد که با توجه به سناق متت و در ارتبتاط بتا واژة «متو»
صین و مفهوم مينمايد.
صفحة  8سطر « :12اي اهلل اي آش وجود مرا تو در پنش م نهاد اي بدي مرداري  ...با چنن
خوشى چگونه يابم همن در خود نظر کنم و بس که اللّه مرا اي داد اس

تا اي را به پنش بتنهم

و بگريم و در حال او مىنگرم».
در مت  ،جملة «با چنن خوشي چگونه يابم» ناقص و مبهم اس  .در نسخة قوننه جمله چنتن ضتبط
شد اس « :با چنن لقمه ،خوشي چگونه يابم» .واژة «لقمه» که نسخة اساس فروزانفتر بتدون آن است ،
جمله را کامل و مفهوم ميکند .مشابه اي عبارت در جموت قبل از آن ننز مشاهد مي شتود و بهتاء ولتد
در آن وجود خود را به لقمهاي منغّص تشبنه کرد اس « :لقمهاي اس

بدي منغّصي».
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صفحة  11سطر « :1اللّه را گفتم که دلم گف
گفتم که تنم گف

کتابى بايد گفتم که چشمم گفت

خرابى بايد باز اللّه را گفتم که دلم نماند گف

ستیابى بايتد

کتابى کم گنر گفتم».

دو واژة «کتابي» در جموت بار در نسخة قوننه و ننز در نستخة اياصتوفنا بته صتورت «کبتابي»
ضبط شد که باتوجه به اسلوب مت صین و مفند معني اس .
صفحة  11سطر « :8توحند را سب
اس

قطع ترددها کرد اس

و اشتراک را سب

پريشتانى کترد

و هر حروف و انديشه را مدار کرد اس »
لفظ «اشتراک» در نسخة قوننه و همچنن نسخة اياصوفنا بهصورت «اشراک» ضتبط شتد است .

باتوجه به اسلوب مت منظور از آن ،همان شرک و شريک قائل شدن براي خداست
منافات دارد؛ ننز واژة «اشتراک» در لغ

کته بتا توحنتد

به معني شرک و شريک قائل شدن ،کاربرد ندارد (لغ نامتة

دهخدا :ذيل اشتراک) .بنابراي بر اساس ضبط نسخ که  ،لفظ «اشراک» در مت صین اس .
صفحة  14سطر « :12بامداد در مسجد نشسته بودم هر کسى سوم مىگفتند و سجود مىکردند
گفتم که اى اللّه روح مرا بر اينها عرضه مىکند و روح مرا مىآرايد و آراسته بدينها مىنمايد».
جموت بار با اي شنو در مت چاپي آمد و مبهم و نارساس  .در نستخة قوننته واژة «ستوم»
بهصورت «سومم» ضبط شد و حرف نداي «اي» در آن ننس

و جمله چنتن است « :هتر کستى

سومم مىگفتند و سجود مىکردند گفتم که اللّه روح مرا بتر اينهتا عرضته متىکنتد »...باتوجته بته
اسلوب مت  ،ضبط نسخة قوننه صین مينمايد و مفند معني اس .
صفحة  14سطر « :24باز نظر کردم در جهان نه اجزا و نه منبسط ديدم باز نظر کردم اي جهان
را وَحدَ ر شَريکَ لَه يافتم باز نظر کردم در صفات بينهايتى و بىغايتى کردم ديدم که هنچ دريا در
وى نمىنمايد و ناچنز شود».
جملة «باز نظر کردم در صفات بينهتايتى و بتىغتايتى کتردم ديتدم» در متت پريشتان است

و

معنياي از آن حاصل نميشود .در نسخة قوننه جمله بهصورت کامل اي گونه آمد اس « :باز نظتر
در صفات بينهايتى و بىغايتى ميکردم ،ديدم» .در نسخة اياصوفنا ننز چنتن است

کته صتین و

کامل مينمايد.
صفحة  11سطر « :12حسن را گفتم که نورزيدى تا اينجا که زمن مرد بود و غنر تو بود زند
شد اگر بورزى تا خود را ننز زند کنى بطريق اولى بود».
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فعل «نورزيدي» در نسخة قوننه به صورت «بورزيدي» ضتبط شتد کته باتوجته بته ستناق متت
صین اس  .در نسخة اياصوفنا ننز همن گونه ضبط شد اس  .ورزيدن به معني سعي و مجاهتد
اس  .در عبارت بار شخص با سعي و مجاهد زمن باير را آباد مي کند .چنان که فعل «ورزيدن» در
چند جملة بعد ننز به صورت مثب

اهلل داد اس

و در همن معني آمد اس « :اي قدر حنات

اگر

بورزي زندگي دهدت که اي زندگي در برابر آن زندگي مردگي اس ».
صفحة  20سطر « :10باز در وق

ادراک معنّ م همچنان باز اللّه چون ادراک نمايد بم مترا

بسنار چنزها معلوم شود».
واژة «ادراک» در نسخة قوننه و همچنن نسخة اياصوفنا بهصورت «اقبال» ضبط شد کته موجّته
و مفند معني اس  .در اينجا منظور از «اقبالنمودن» عناي

و توجه خاص حق نسب

به بند اس .

صفحة  23سطر « :24باز گفتم که به هر کس سخ نمىبايد گفت کته فرومانتد پتس گفتتم در
دهان نگرم که چندي پرد اس
باريک اس

انديشه سخ را تا از گزافه بنرون ننارم ازي پرد ها آرى زبان را

مر عمل دل را».

در نسخة قوننه و ننز در نسخة اياصوفنا بعد از عبارت «پس گفتم در دهان نگترم» ايت عبتارات
آمد که مفهوم اي جموت را کامل و روش ميکند« :پس گفتم در دهان نگرم که سته پترد است
سخ گفت را و در دل نگرم که چندي پرد اس
فروزانفر اي عبارات را ندارد و به همن سب

انديشه سخ را .»...به نظر ميرسد نسخة استاس
در مت چاپي وي ،پنوند مطلت

منتان ايت عبتارات

دشوار اس .
صفحة  30سطر « :12بروى مادر نظر مىکردم مىديدم که اللّه مرا چگونه رحم داد اس
با م و هرچه در جهان غم اس

آن از رحم

و او را

اللّه اس ».

در نسخة قوننه بعد از عبارت «مرا» عبارت «با وي» افزود شتد است

کته جملته را تکمنتل و

معني را روش ميکند .در نسخة اياصوفنا ننز چنن اس  .در نستخة قوننته واژة «غتم» بته صتورت
«غمي» ضبط شد اس .
صفحة  32سطر « :3باز مىديدم که اللّه به تنهايى دري پرد غن

کارها مىکند و همه کستانى

را بر مراد مىدارد و هنچ کس را به خود را نمىدهد نه از فرشته نه از نبى نه از ولى».
عبارت «برمراد» گويا خطاي کات

اس  .در نسخة قوننه و اياصوفنا به صورت «بيمتراد» ضتبط
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شد که با توجه به سناق مت صین اس  .مفهوم گفتار بهاء ولد اي اس

که ذات خدا هتنچ کتس

را به خود را نميدهد و همة افراد انساني از رسندن به اي مراد ناتوان اند و خداوند آنان را در ايت
مسنر بيمراد ميگرداند.
صفحة  34سطر « :24دول
هوک

آنس

که از پس خود لت

نتدارد و ملتک آنست

کته دمتادمش

نبود .شما همه خلنفهزادگانهايند از گلخ تابى ننگ داريد».

در نسخة اساس فروزانفر دربتارة واژ هتاي «هوکت » و «خلنفتهزادگانهاينتد» ظتاهراً تصتینفي
صتتورت گرفتتته استت  .در نستتخههتتاي قوننتته و اياصتتوفنا اي ت دو واژ بتته صتتورت «هُلتتک» و
«خلنفهزادگانند» ضبط شد اس  .باتوجه به سجع بن واژ هاي «هلک» و «ملک» و همچنتن دوبتار
جمع بست واژة «خلنفهزادگان» با نشانههاي جمع فارسي ،ضبط نسخه هاي قوننه و اياصوفنا درس
مينمايد.
صفحة  37سطر « :4اکنون تو جهد مىک که تا يک در خنر بر خود مىگشاد تا متا د در خنتر
بر تو بگشاينم و نناز و اخوص

ميبدهنم».

فعلهاي «ميگشاد» و «بگشاينم» در نسخة قوننه به صورت «ميبگشايي» و «مي بگشاينم» ضتبط
شد اس

و ظاهراً باتوجه به اسلوب مت و زمان و صنغة افعال ديگر ،صین مينمايتد .در نستخة

اياصوفنا ننز چنن ضبط شد اس .
صفحة  71سطر « :7مريدان دري کلمات بىهوش شدند که آيا عاقب
عقلس

که عاقب بن اس

و صابرس ».

فروزانفر عبارت «چون عج
بهصورت «عج

ما چون عج

بود يعنى

بود» را در مت بدون هتنچ توضتن و ارجتاعي بته نستخة بتدل

چون شود» نوشته اس  .در نسخة قوننه و ننز اياصوفنا بهصتورت «عجت

چتون

شود» ضبط شد که صین اس .
صفحة  78سطر 1و « :2اکنون زنجنر تعظنم و اعتقاد درس
را برکشند آن زنجنر تعظنم و آن اعتقاد درس

را در گردن خود افکنند خود شما

تا رهايى يابند شما اي حلقه پند را باختنار خود در

گوش کنند».
عبارات بار در نسخة اساس مصی به صورت «اعتقتاد درست
«حلقة پندار را» آمد اس

که گويا خطاي کات

اس

را در گتردن ختود را فکننتد» و

و مفند معني ننس  .ايت عبتارات در نستخة
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قوننه به ترتن

به صورت «اعتقاد درس

را در گردن خود افکنند» و «حلقة پند» ضبط شتد است

و

صین مينمايد .فروزانفر اي عبارات را همانند نسخة قوننه تغننر داد و بتدون هتنچ توضتنیي در
مت آورد اس .
ـ گاهي مصی از نسخة اساس رو برميگرداند و برخي از افزود ها و تغننرات قطعتي و يقننتي
خود را بدون هنچ توضنیي منان دو قوب در مت آورد اس  .به برخي از آنها اشار ميشود:
صفحة  13سطر « :8حق تعالى او را درد مىفرستد که اى ت بر ما بدل گزيدى که کسى [کته]
ذکر ما بازماند رجرم بدرد کثاف

از لطاف

غنر ما مبتو شود».

اي عبارت در نسخة قوننه بهصورت «گزيدي کسي که از» آمتد است
معلوم ننس

کته صتین متينمايتد.

که مصی واژة «که» را از کجا نقل کرد اس .

صفحة  31سطر « :1و مرا زياد از آن نظر د که سیر دادي و مرا [بته] جمتال تتو زيتاد از آن
نظر د که زلنخا را دادي به جمال يوسف».
واژة «به» در نسخة قوننه آمد اس ؛ اما نسخة اساس فروزانفر آن را ندارد .مصتی ايت واژ را
در مت آورد ،اما هنچ توضنیي دربارة آن ارئه نداد اس .
صفحة  211سطر  1و « :1مىانديشندم که اللّه خواس

مرا از چه وجه دهتد اللّته الهتام داد کته

[تو چه مىانديشى ازآنکه اللّه از چه وجهم دهد که بزرگوارتر از آنم که] ترا معلوم کنم کته از چته
وجه

دهم اگر تو دانشمندى را بمانى چو م بزرگترم به از آن

بدهم».

جملهاي که در منان دو قوب آمد گويا از افزود هاي مصی اس ؛ اما مشخص نکرد که ايت
افزود ها را از کجا آورد اس  .البته جموت مت  ،بدون اي افزود ننز کامل و مفند معنتي است 2؛
هم چنن مصی در جزو سوم معارف ننز با اينکه دو نسخه از اي جزو را در اختنار داشتته است ،
اما اضافاتي بدي شکل و بدون ارجاع به نسخة بدل در مت آورد و هتنچ توضتنیي در ايت بتار
ارائه نداد اس .
نکتة ديگر اينکه در چا

معارف پاراگرافبنتدي متت بتهطتور اصتولي رعايت

نشتد است .

پاراگرافبندي اصولي به انسجام صورت و میتواي مت مي انجامد .با تفکنک دقنق سخنان بهاء ولتد
به پاراگرافهاي موضوعي ،طرح کلي سخنان او را مي توان مشخص کرد و بته خواننتد در فهتم و
ربتتط مطلت

يتتاري رستتاند؛ هتتمچنتتن ختتودداري در کتتاربرد عويتتم ستتجاوندي و نقطتتهگتتذاري
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دشوارخواني مت معارف را در پي داشته است  .بته نظتر متيرستد بتا کتاربرد عويتم ستجاوندي و
نقطهگذاري از روي قاعد و در حدّ اعتدال و دور از افتراط و تفتريطهتاي ذوقتي ،افتزون بتر تستهنل
خوانش و فهم دقنق مت  ،مواضع دشوار اي اثر ننز حل خواهد شد.
1ـ نتیجهگیری
تصین کتاب معارف از فروزانفر ،نخستن چا
معتبر انجام شد اس ؛ اما به سب

علمي و انتقادي اس

که بر مبناي نسخههاي

برخي نواقص مثل مباحث نسخهشناختي ،شنوة تصین

و

رعاي نکردن اصول ويرايش ،ننازمند بازبنني و تصین مجدد اس  .بنابراي شايسته مينمايد که
چا

دوبارة معارف برپاية نسخههاي کهني مثل نسخههاي اياصوفنا و قوننه صورت گنرد؛ همچنن

نسخههايي اخنراً در کتابخانههاي معتبر شناسايي شد اس ؛ ازي نسخهها براي نسخة کمکي در
بازآفريني رواي

اصلي معارف و رفع نواقص و مشکوت آن ميتوان استفاد کرد .نسخههاي

شناختهشدة معارف و تغننرات و تفاوتهاي متني آن نشان ميدهد که سخنان بهاءولد در سنر
تاريخي خود ،در طول هش

قرن ،چهانداز توجه میافل عرفاني را به خود جل

کرد اس  .به

لطف خداي سبیان ،نگارند پس از تهنة نسخههاي معتبري از اجزاي سهگانة کتاب معارف،
تصین دوبارة آن را آغاز کرد اس  .بازسازي رواي

اصلي سخنان بهاءولد بر اساس مطالعات

نسخهشناختي و سبکشناختي مسألة دشوار و پنچند اي اس ؛ اما اي اقدام در حکم احناي يکي از
مواريث اصنل فکري و معنوي عرفان اسومي در ادب فارسي اس .1
پینوشتها
3ت در مجالس و میافل عرفاني ،آمنختگي و الیاقات عجنبي در مجموعة گفتارهاي سخنان خانوادة عرفاني
مولوي صورت گرفته اس  .شايد اي موضوع به سب

انتقال کتبي و شفاهي سخنان بهاءولد ،شمس تبريزي،

برهانالدي میقق ترمذي ،مولوي و سلطان ولد ،خانوادة عرفاني مورنا ،در مجالس عرفاني بود اس  .چنانکه
آمنختگي عجن

و بسنار واض گفتارهاي شمس با گفتارهاي برهانالدي میقق ترمذي ،معلم روحاني و

معنوي مورنا ،مؤيد اي نکته تواند بود .برخي از سخنان شمس که در تصین علمي انتقادي استاد میمدعلي
موحد ( )3114بهطور قطع از آن شمس تبريزي اس  ،به برهانالدي میقق ترمذي نسب
کتاب معارف وي آمد اس

داد شد و در

(رک .میقق ترمذي .)11 -19 :3177 ،جموت کوتا  ،مستقل ،متنوع و پنوستة
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شمس در منان جموت تقريباً طورني و وصفي برهانالدي نمايان اس  .اي موضوع دربارة تصین توفنق
سبیاني از کتاب فنهمافنه مولوي ( )3166ننز صادق اس  .ايشان اضافات کات

را در نسخة شمارة 74

قوننه ،بهطور قطع از آن مولوي ميداند و از آن با عنوان «پنوس هاي نويافته» در تصین خود ياد ميکند؛
اما اي اضافات از آن مولوي ننس
متون يادداش
کرد اس

کرد و کات

بلکه متعلق به برخي از مشايخ بزرگ اس

در هنگام کتاب  ،آن مطال

را از روي دس

که مولوي آن را در حواشي
خط مولوي بهعن رونويسي

(براي تفصنل رک .نزه  .) 391 -393 :3164 ،در بازسازي مت اصلي سخنان خانوادة عرفاني

مولوي ،تشخنص اي تلفنق انتقال شفاهي و کتبي سخنان آنان ضروري اس .
2ت براي نمونههاي ديگر( :رک .بهاء ولد231 ،232 ،233 ،71 ، 79 ،14 ،11 ،11 ،12 ،94 ،97 ،11 :3162 ،
و .)231
که پس از تهنة نسخههاي معتبر تاز شناساييشد از اجزاي

1ت به لطف خداي سبیان ،نگارند مدتي اس

سهگانة کتاب معارف ،تصین آن را آغاز کرد اس  .همچنن سبیاني برخي از نسخههاي موجود معارف
را در کتاب «فهرس

نسخههاي خطي فارسي کتابخانههاي ترکنه» بهاختصار معرفي کرد اس

(براي اطوع

بنشتر از نسخههاي موجود کتاب معارف در کتابخانة دانشگا استانبول رک :سبیاني 326 :3171 ،و .)279

منابع
 -3افشار ،ايرج (« .)3166نگاهي به ضابطههاي نسخه شناسي» ،نامة بهارستان ،سال دهتم ،دفتتر ،39
323ت.311

 -2افوکي ،شمس الدي احمد ( .)3112مناق

العارفن  ،به کوشش تیسن يازيجي ،تهتران :دننتاي

کتاب.
 -1بهاء ولد ،میمد ب حسن خطنبي بلخي ( .)3162معارف ،تصین بديع الزمان فروزانفتر ،تهتران:
انتشارات طهوري ،چا

سوم.

 .)3149( ---------------------- -9جزو چهارم معتارف ،تصتین ساستان زنتد مقتدم،
تهران :انتشارات طهوري.
( --------------------- -9کتاب

 .)799معارف ،نسخة خطي ،استانبول :کتابخانة دانشتگا

استانبول شمارة 74.
( -------------------- -1کتاب

 .)797معارف ،نسخة خطي ،استانبول :کتابخانتة اياصتوفنا
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 .)449معارف ،نسخة خطي ،استانبول :کتابخانتة دانشتگا

استانبول شمارة .3279
 -6تبريزي ،شمس التدي میمتد ( .)3114مقتارت ،تصتین و تعلنتق میمتدعلي موحتد ،تهتران:
خوارزمي.
 -4دهخدا ،علياکبر ( .)3171لغ نامه ،تهران :دانشگا تهران.

 -31سبیاني ،توفنق ( .)3171فهرس

نسخههاي خطي فارسي کتابخانه هتاي ترکنته ،تهتران :مرکتز

نشر دانشگاهي.
 -33سپهسارر ،فريدون ب احمد ( .)3116زندگننامة مورنا جول التدي مولتوي ،بتا مقدمته ستعند
نفنسي ،تهران :اقبال.
 -32گولپننارلي ،عبدالباقي ( .)3179مورنا جولالدي زندگاني ،فلستفه،آثار ،ترجمته و توضتنیات
توفنق سبیاني ،تهران :پووهشگا علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 -31لوئنس ،فرانکلن دي ( .)3169مورنا ديروز تا امروز شرق تا غترب ،ترجمته حست رهتوتي،
تهران :نامک.
 -39ماير ،فريتس ( .)3162بهاءولد ،ترجمة مهر آفاق بايبوردي ،تهران :سروش.
 -39میقق ترمذي ،برهان الدي ( .)3177معتارف ،تصتینیات و حواشتي بتديعالزمتان فروزانفتر،
تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
 -31مولوي ،جولالدي ( .)3166فنهمافنه و پنوس هاي نويافته ،تصتین و توضتن دکتتر توفنتق
سبیاني ،تهران :شرک

مطالعات و نشر کتاب پارسه.

 -37نزه  ،بهم (« .)3164نگاهي به تصین فنهمتافنته بتر استاس نستخة قوننته» ،فصتلنامة ادب
پووهي ،سال چهارم ،شمارة چهاردهم 311 ،ت .399
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