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شرفالدین مَنیَری (666؟ 287-ق) مشهورترین شیخِ طریقة کبرویّة فردوسیه در هند است .مکتوبات صدی مهمترین اثرر
فارسی اوست که یکی از مریدان خاصش به نام زین بدر عربی آن را تدوین کرد .در این نوشتار پس از معرفی ایرن اثرر
نمونههایی از اختالفات مهم و تأملبرانگیز چاپهای سنگی برا نخر ههرای کهرن مکتوبرات صردی بیران مریشرود ترا
خوانندگان ضرورت تصحیح انتقادی این اثر را دریابند .سبب تصحیح مکتوبات صردی افرزونبرر قردمت و اهمیرت آن
بخیاریِ دستنویسهای این اثر است که تصرفات و لغزشهای کاتبان را نیز به همراه داشرته اسرت و در ایرن مقالره بره
برخی از آنها اشاره میشود؛ همچنین هریک از چاپهای سنگی با یکدیگر و نیز با نخ ههای کهرن کترا ،اختالفرات
مهم و تأملبرانگیزی در ضبط واژهها و عبارتها دارد و به همین سبب برای دستیابی به متنی مرنقحح و نزدیرک بره آنچره
شیخ مَنیَری نوشته تصحیح این اثر بایخته و ضروری است.
واژههای کلیدی
تصوف در هند؛ طریقة کبرویّة فردوسیه؛ مکتوباتِ صدی؛ شرفالدین مَنیَری؛ تصحیح انتقادی
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آثارِ صوفیة آن دیار را به خود اختصاص داده است .درواقع بخیاری از تعالیم مشایخ آن سامان با همین نامهها به مریردان
منتقل میشده است.
یکی از نویخندگان صوفیه در حوزة شبهقاره شیخ شرفالدین مَنیَری پرتألیفترین شریخ طریقرة کبرویّرة فردوسریه
است .افزونبر آثار متعدد سه مجموعة مکتو ،برابر با سیصد و بیخت و هشت نامره نیرز از او براقی مانرده اسرت .بره
گواهی منابع مکتوبات صدی مهمترینِ آن مجموعهها و برجختهترین اثر صوفیانة اوست .این نوشتار بر آن است تا پرس
از معرفی کوتاهِ مکتوبات صدی با بررسی پنج چاپ سنگی از این اثرر و مقایخرة آنهرا برا نخر ههرای کهرن مکتوبرات
کاستیها و اشکانت این چاپها را نشان دهد و ضرورت تصحیح انتقادی مکتوبات صدی را آشکار کند.
1ـ 1بیان مسئله و پرسشهای پژوهش
مکتوبات صدی به صورت های گوناگون و بارها در شبه قاره به صورت چاپ سنگی منتشرر شرده اسرت؛ امرا اینگونره
چاپ ها هریک با یکدیگر و نیز با نخ ه های کهن این اثر اختالفات مهمی در ضربط واژه هرا و عبرارات دارد .همچنرین
افزودههایی به چاپهای سنگی راه یافته است و تحریفات و تصحیفات بخریاری در آنهرا مشراهده مریشرود کره نتیجرة
رونویخیِ چاپهای سنگی از نخ ههای متأخر مکتوبات صدی است؛ همین عواملْ ضرورت تصحیح انتقادی این اثرر را
بیشتر آشکار میکند .نگارندگان در این نوشتار میکوشند با بررسی علمی این دو مخئله به سه پرسش زیر پاسخ دهند:
 )6چرا تصحیح انتقادی مکتوبات صدی ضرورت دارد؟
 )7افزودهها در چاپهای سنگی مکتوبات صدی در چه ردههایی دستهبندی میشود؟
 )3اختالفات مهمِ نخ ههای کهن مکتوبات صدی با چاپهای سنگی به چند دسته تقخیم میشود؟
1ـ 2اهداف و ضرورت پژوهش
ارزش و اهمیت آثار فارسیِ باقیمانده در شبهقاره را باید در آمی تگی تصوف با زبان پارسی جخت وجو کرد .بردون
مبالغه میتوان گفت زبان فارسیْ زبان عرفان اسالمی و پیشتر زبران گخرترش اسرالم در شربهقراره بروده اسرت و همرین
موضوع ضرورت توجه به احیای این آثار را دوچندان میکند .دربرارة اهمیرت ایرن کترا ،و ضررورت تصرحیح آن بره
نکتههای زیر میتوان اشاره کرد:
 )6ن ختین ضرورت تصحیح انتقادی مکتوبات صدی را باید در پدیدآورنردة اثرر شریخ منیرری جخرتوجرو کررد.

سزاوار است دربارة او در جایگاه یکی از مشایخ بزرگ صوفیه در هند مطالعات دقیقری انجرام شرود .مکتوبرات صردی
مهمترین اثر تعلیمی و پارسی شیخ شرفالدین ر پرتألیفترین و اثرگرذارترین شریخ طریقرة فردوسریه ر و نیرز یکری از
بنیادیترین آثار در حوزة تصوف شبهقاره است .با تأمل در این اثر به دیدگاههای صوفیانة شریخ منیرری و شریوة سریر و
سلوک او و رفتارش با بزرگان و مریدان میتوان پی برد .درواقع شیخ با ارسال این نامهها ساختار و خطوط اصلی طریقة
صوفیانة خود را گخترش میداده است .همچنانکه از مکتوبات صدی مرامنامة طریقة فردوسیه و نیز تأثیر میراث کبرویّه
بر این طریقه دریافت میشود؛ این ویژگی اهمیت تصحیح و تحقیق دربارة آن را دوچندان میکند.
 )7مهم ترین ضرورت تصحیح این اثر در مکتوبات صوفیانة مشایخ هند به زبان پارسری اسرت کره مری تروان آنهرا را
رساله های تعلیمی مشایخ خواند .گویا پیرانِ صوفیه این آثار را به مریدان ویژة خود می نگاشتند؛ اما م اطب واقعری ایرن
مکتوبات عموم مردم بود .درواقع آنان با این روش عقاید و تعالیم خود را که در نامهها بازتا ،یافته برود برین مریردان
پراکنده میکردند.
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 )3ضبط س نان و کلمات مشایخ خراسان و بغداد و حکایات و اخبار آنان و نیز برخی از معاشران شیخ و معاصرران
او در این کتا ،علت دیگری است که توجه به این اثر را افزون میکند .شیخ منیری بهسربب منخرو،برودن بره طریقرة
کبرویّة فردوسیه از گفتار مشایخ این سلخله به میزان درخور توجهی بهره برده است .درواقع پرس از آیرات و روایرات
س نان بزرگان عرفان و حکایات صوفیه بیشترین فراوانی را در هر نامره دارد و گویرا شریخ منیرری در جرای جرای هرر
مکتو ،نظر پیران خراسان و بغداد را جلوهگر میکند.
 )4وسعت دایرة واژگان و ویژگی های نثر کهن در این کتا ،به اندازه ای است که برای بررسی گونه های زبان فارسری
در حوزة زیختگاه نویخنده و عصر او بخیار مفید و سودمند خواهد بود .همچنین تصحیح مکتوبات صدی بیتردید برای
پژوهشگرانی مفید است که دربارة متون صوفیانه و سبک نگارش مکتوبرات و نکرات دسرتوری و نگارشری و نیرز آیرین
نامهنگاری و شیوة آن پژوهش میکنند.
1ـ 3روش تفصیلی پژوهش

پژوهش در این نوشتار به روش توصیفی ر تحلیلی است .محور منابع در مرتبة ن خت نخ ههرای کهرنِ مکتوبرات
صدی و چاپهای سنگی این اثر است که شواهد نزم از آنها فراهم شرد .در ب رش دوم مقالره یعنری تبیرین ضررورت
تصحیح انتقادی مکتوبات صدی به کمک دیگر منابع مرتبط این دادهها ارزیابی و تجزیه و تحلیل شده است.
1ـ 4پیشینة پژوهش

دربارة موضوع این نوشتار پیشترْ پژوهشگر پاکختانی با نام سید مطیعانمام ( 6327ش) کتابی محققانه با عنوان شریخ
شرف الدین احمد بن یحیی منیری و سهم او در نثر متصوفانة فارسی نگاشته است .مؤلف برا اسرتفاده از منرابع خطری و
چاپی به بیان تاریخ زندگانی خاندان شرفالدین و آثار شیخ منیری و تحلیل آنها پرداخته و سپس پیشینة نثرر صروفیانه و
نثر شیخ و ویژگیهای آن را بررسی کرده است .البته مطیعانمام بهسبب معرفی همرة آثرار شریخ و مجرال انردک کترا،
مکتوبات صدی و نیز برخی از نخ ههای این اثر را بهطور فشرده معرفی کرده است.
افزونبر اشارات تذکرهنویخان در دانشنامة اد ،فارسی نیز شرح احوال این عارف باتکیهبر منابع بخریار آمرده اسرت
(رک :حجتی  .)6019-6018 :6381البته او شیخ را عارفِ چشتی شبهقاره دانخته است (همان)6018 :؛ اما به گواه منرابع
شیخ به طریقة کبرویّة فردوسیه منتخب بوده است .ازسوی دیگر نزدیک به نیمری از آن مردخل توصریف آثرار شریخ و
برشمردن برخی از نخ ههای موجود آنهاست.
دبیران ( )6380نیز در نوشتاری با عنوان «پژوهشی در مکتوبات شرف الدّین مَنیَری» پس از شررح م تصرری دربرارة
احوال و آثار شرفالدین به بررسی و تحلیل مکتوبات صدی از جنبة ادبری و محتروایی پرداختره و نمونرههرایی از چنرد
مکتو ،ارائه کرده است .البته در برخی ب شها مانند زمران نگرارش ایرن مکتوبرات (همران )06-01 :و نیرز برشرمردن

عنوانهای مکتوبات و ذکر تنها هشتاد و چهار مکتو ،و آن هم با ترتیبی متفاوت با نخ ههرای کهرن مکتوبرات صردی
(همان )04-03 :سهوها و لغزشهایی به مقالة ایشان راه یافته است.
بهطورکلی در همة منابعی که از شیخ منیری ذکری به میان آمده تنها به شررح احروال او پرداختره شرده اسرت .البتره
گاهی بعضی مآخذ به نقدی سطحی از آثار و ازجمله مکتوبات صدی او بخنده کردهاند؛ بهطوریکره مریتروان گفرت برا
وجود این کوششهای سودمند تاکنون پژوهش مختقلی در با ،مکتوبرات صردی انجرام نشرده اسرت .همچنرین همرة
پژوهشهای انجامشده دربارة مکتوبات صدی بر بنیاد چاپهای سنگی این اثر است کره هریرک برا یکردیگر اختالفرات
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مهمی دارد .گفتنی است یکی از نگارندگان این مقاله به تصحیح مکتوبات صدی برپایة هفت نخ ة کهن و چهرار چراپ
سنگی پرداخته است و بهزودی متنی منقحح از آن عرضه خواهد کرد.
2ـ بحث و بررسی
2ـ 1مختصری در شرح احوال شیخ منیری
شیخانسالم احمد بن یحیی بن اسرائیل بن محمد الهاشرمی المنیرری (حخرنی  6301ق )8 :ملقرب بره شررفالردین و
منخو ،به مَنیَر از صوفیان بزرگ شبهقارة هند در سدة هفتم و هشتم هجرری اسرت .او در روزگرار سرلطان ناصررالدین
محمود (حک 664-644 :ق) در قریة مَنْیَرِ هندوستان ر شهری در استان بِهار کنونی واقع در شرق هند ر زاده شد.
شیخ منیری از کودکی علوم ادبی و لغت را فراگرفت و تحصیل علوم دینری را از نوجروانی آغراز کررد .او سرپس بره
همراه شیخ شرفالدین توأمه (متوفی  211ق) عالِم معروف زمان خرویش در دهلری بررای ادامرة تحصریالت بره شرهر
سنارگاؤن رفت و علوم م تلف دینی را فراگرفت .در آنجا با دخترر موننرا توأمره ازدواج کررد .شررفالردین در سرال
 691هجری به مَنیَر بازگشت؛ اما پس از چندی در روزگار سلطان جاللالدین فیرروز خلجری ( 690-689ق) بره همرراه
برادر بزرگ خود (شیخ جلیلالدین) در جختجوی مرشدی روحانی راهی دهلی شد.
در این سفر ن خت به خدمت نظامالدین اولیا (متوفی  270ق) و سپس در پانیپت به خدمت شرفالدین پرانیپتری
معروف به بوعلی قلندر (متوفی  274ق) رسید؛ اما گویا میان آنان رابطة ارادتی پیش نیامد .شیخ منیری وقتی به حضرور
خواجه نجیبالدین فردوسی (متوفی  237ق) راه یافت دست ارادت به خواجه نجیب داد؛ خواجره نیرز وصریتنامره و
خرقة خالفت به شیخ داد و روش طریقت را به شرفالدین تلقین کرد .به ایرن ترتیرب شریخ در جرگرة پیرروان طریقرة
فردوسیه درآمد.
شرفالدین پس از مدتی با اجازة مرشدِ خود از دهلی راهی زادگاه خود مَنیر شد .هنگامیکه در راه به دهکردة بِهرار
رسید به سبب جذباتی که به او دست داده بود به جنگل بیهیا رفت و در آنجا پنهان شد .او پنهانی به مدت سی سرال در
جنگل بیهیا و جنگل راجگیر به عبادت و ریاضت سرگرم بود .وقتی خبر وجود شیخ در جنگل راجگیرر بره مرردم بِهرار
رسید موننا نظام الدین مدنی از معتقدان او برای یافتن او به آن جنگل رفت .پس از رفت و آمدهای پی در پیِ معتقردان
شیخ بر آن شد تا خود در روزهای آدینه به مخجد جمعة بِهار رود و به ارشاد آنان بپردازد .شیخ منیری حدود ده سال بره
این رفت و آمدها ادامه داد .سرانجام در حدود سال  236قمری به خواهش یارانش در شهر بِهار ماندگار شد .هنگامیکه
آوازة مقام عرفانی شیخ به سلطان محمد بن تغلق (حک 207-270 :ق) حاکم وقت دهلی رسید به کارگزار خود فرمان
داد برای تدریس شیخ خانقاهی بخازد و قریة راجگیر را وظیفة فقرای خانقاه قرار دهرد (فردوسری  6363ق 6890 /م:
 .)634آثار شیخ و ازجمله مکتوبات صدی که دربارة آن س ن خواهیم گفت نتیجة همین روزهاست.
2ـ 2آثار شیخ منیری
تصنیفات منیری در جایگاه یکی از مدرسان تصوف ابزاری تعلیمی برای هردایت مریردان بره شرمار مریرود .شریخ
نزدیک به نیم قرن به تألیف و تصنیف دست یازید و آثاری ارزشمند پدید آورد که بهطورکلی میتوان آنها را بره چهرار
ب شِ «ترجمه و شرح» و «رسایل» و «ملفوظات» و «مکتوبات» تقخیم کرد (برای اطالع بیشرتر دربرارة آثرار شریخ :نرک:
مطیعانمام .)767-663 :6327
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2ـ2ـ 1مکتوبات
مکتوبات شیخْ سیصد و بیخت و هشت نامه با مطالب عرفانی و توصیههای دینری و اخالقری اسرت کره خطرا ،بره
مریدان نوشته شده و در سه مجموعه ترتیب یافته است:
 )6مکتوبات صدی (صد مکتو :)،گردآوردة زین بدر عربی (سال  242ق)؛
 )7دویخت و چند مکتو( ،مکتوبات دو صدی) :فراهم آوردة اشرف بن رکن (سال  269ق)؛
 )3مکتوبات بیخت و هشت (مکتوبات جوابی) :گردآوردة حخین بن معزح بل ی (سال  813ق)؛
فواید رکنی اثر دیگری از شیخ شرفالدین و خالصه و منت بی از مکتوبات سهگانة پیشین است که پس از سرال 269
هجری ر که تاریخ تدوین مکتوبات دو صدی اسرت ر بره خواسرت یکری از مریردان شریخ برا نرام حراجی رکرنالردین
زائرالحرمین انت ا ،شد؛ بنابراین آن را نمیتوان مجموعهای مختقل از مکتوبات شیخ دانخت.
نفیخی هنگام معرفی شیخ منیری مینویخد« :مکاتیب خود را بیشتر به حاج رکنالدین نام از مریدان خود نوشته و بره
همین جهت آن را فواید رکنی نام گذاشته» ( .)226 :6344این س ن نفیخی سهوی آشکار است؛ زیرا شیخ هریچگراه بره
این مرید مکتوبی ننوشته است.
2ـ2ـ 2مکتوبات صدی :مؤلف و گردآورندة مکتوبات صدی و تاریخ تألیف و گردآوری آن
مکتوبات صدی مهمترین اثر منثور صوفیانة شیخ است .این اثر صد نامه را در بر میگیررد و در مراههرای سرال 242
هجری بنابر تقاضای یکی از مریدان خاص شیخ به نام قاضی شمس الدین نوشته شده است .او حاکم یکی از روسرتاهای
اطراف مَنیر و از دیوانیان چَوسای بِهار بود که مشاغل رسمی حکومت او را از حضور در مجرالس شریخ برازمی داشرت.
شیخ پرسش های قاضی را با نثر فصیح و عالمانة پارسی و لطف و دقتی ویژه پاسخ گفته و سپس یکی از مریدان خراص
شیخ به نام زین بدر عربی آنها را تدوین کرده است.
مطیعانمام تاریخ تدوین مکتوبات صدی را « 242هجری» ( )623 :6327میداند؛ اما به نظر میرسد زیرن بردر عربری
این کتا ،را پس از این سال گردآوری کرده است؛ زیرا زین بدر در دیباچة مکتوبات صدی میگوید ...« :در شهور سرنة
سبع و اربعین و سبعمائة در قصبة مذکوره به رسایل مذکور فرستادن فرمود و این مجموعه خردمتکاران و خادمرانی کره
در آن محل حاضر بودند از آن مکتوبات استنخاخ کردند و بر این ترتیب مرتحرب گردانیرده( »...نخر ة  93701کتاب انرة
عالمه اقبال دانشگاه کشمیر  6146ق 6 :پ) .بنابراین ن خرت مریردانِ قاضری شرمس الردین از ایرن مکتوبرات نخر ه
برمی داشتند و سپس زین بدر پس از سال  242هجری و به گمان بخیار در سال  248هجرری آن نامرههرا را برا نوشرتن
دیباچهای عالمانه بهصورت کتابی مختقل فراهم آورده است.
گفتنی است دبیران در مقالة خود زمان نگارش مکتوبات صدی را بهاشتباه در حدود سالهرای  246ترا  242هجرری
دانخته است ( .)06 :6380در الذریعه نیز سال ارسرال نامرههرا  294هجرری نوشرته شرده (طهرانری  6413ق 6928 /م
ج  )647 :77که به گمان بخیار اشتباه چاپی است و مراد سال  249هجری بوده است .در نخر ة شرمارة  7662دانشرگاه
تهران نیز زمان ارسال نامهها سال  249هجری یعنی «شهور سنة تخع و اربعین و سبعمائة» ثبت شده (سردة  66ق7 :ر)؛
اما در دیگر نخ هها و چاپهای سنگیِ در دسترسِ نگارندگان نگارش مکتوبرات صردی در سرال  242هجرری یعنری
«شهور سنة سبع و اربعین و سبعمائة» (نخ ة  93701کتاب انة عالمه اقبال دانشگاه کشمیر  6146ق6 :پ) آمده است.
ذکر این نکته بایخته است که شاید تصحیف «سبع» و «تخع» به یکدیگر باعث شده است که منزوی سال تألیف صرد
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مکتو ،را در فهرست نخ ههای خطی فارسی  249هجرری (منرزوی  )6436 :6349در فهرسرت نخر ههرای خطری
کتاب انة گنجب ش  242هجری (همان  )874 :6302و در فهرست مشترک نخر ههرای خطری فارسری پاکخرتان 242
هجری یا  249هجری (همان  )7167 :6363ذکر کند .باتوجه به نخ ههایی که نگارندگان از سدة هشتم تا یازدهم فراهم
آوردند میتوان دریافت همة دستنویسهای کهن کتا ،از ابتدا و دیباچة اثر ر که زمان تألیف صد مکتو ،در آن آمرده
است ر افتادگی دارد .این دستنویسها در سدههای هشتم و نهم کتابت شده و در شمار اقدم نخخ این اثر اسرت؛ حتری
یکی از آنها به تاریخ سدة هشتم هجری و نخ ة اساسِ تصحیح است .تاریخ تألیف فقط در نخ ة شمارة  7662کتاب انة
دانشگاه تهران (مورَّخ سدة  66ق) سال  249هجری آمده است؛ البته در نخر ة  93701کتاب انرة عالمره اقبرال دانشرگاه
کشمیر (مورَّخ  6146ق) و نیز چاپهای سنگی مکتوبات صدی سال تألیف  242هجری است؛ ازاینرو میتروان گمران
برد که شاید سال تألیف اثر  242هجری باشد .این ادعا آنجا قوّت مییابد که مطیعانمام در کتا ،خود سرال گرردآوری
صد مکتو ،را  242هجری نوشته است (مطیعانمام  .)623 :6327مطیرعانمرام دو برار بره هندوسرتان سرفر کررده و از
کتاب انههای ش صی و ملی در شهرهای پتنه و بِهار و قریة منیر بهرره بررده اسرت؛ همچنرین از بیخرت و چهرار نخر ة
خطی ِتألیفات و ملفوظات شیخ منیری مشتمل بر  6301برگ عکس برداری کرده است (رک .)7 :6327 :برا ایرن حرال
نگارندگان تا امروز برای اثبات این س ن که سال تألیف مکتوبات صدی  242یا  249هجرری اسرت دلیلری محکرم در
دست ندارند.
2ـ2ـ 3ساختار اثر
مکتوبات صدی چنانکه از نام آن پیداست صد نامه است که با دیباچهای از زین بدر عربی جمعکننردة ایرن اثرر در
سبب گردآوری کتا ،آغاز میشود و با نامة صدم به پایان میرسد .حجم نامهها به فراخرور موضروع آنهرا متغیرر اسرت.
برخی از آنها مانند مکتو ،صدم در بهشت (منیری  6782-6786ق ج  )760-710 :7بهسربب اهمیرت موضروع حجرم
بخیاری دارد و برخی مانند مکتو ،شانزدهم در سالک و مجرذو( ،همران ج  )06-00 :6دارای حجرم انردکی اسرت.
عنوان هر نامه بهزیبایی محتوای آن را بازتا ،میدهد و شاید گردآورندة مکتوبات زیرن بردر عربری ایرن عنروانهرا را
متناسب با محتوای هر نامه انت ا ،کرده است.
گفتنی است گاهی ترتیب و تعداد صد مکتو ،در برخی دست نویس های متأخر پریشران شرده اسرت .بررای نمونره
دستنویس  62086کتاب انة مجلس از مکتو ،سیام تا نیمههای مکتو ،نود و ششم را در بر دارد؛ اما چند نامه در ایرن
دستنویس با ترتیبی متفاوت با نخ ههای کهن آمده است؛ مثالً در همة نخ هها و چاپهای سنگی مکتو ،سریام «در
طهارت به عبارت دیگر» و مکتو ،سی و یکم «در نیّت» است (رک :منیری  6782-6786ق ج  )0 :6حرال آنکره نامرة
ابتدای این دستنویس «مکتو ،سیام در نیّت» است (رک :بیتا [احتمانً سدة  9ق]6 :ر) و در اواخر نخر ه «مکترو،
سیام در طهارت به عبارتی دیگر» بهصورت درست آمده است (رک :همان664 :ر).
همچنین در با ،ساختار کتا ،بایرد بره تکرارکرردن عنروان یرک مکترو ،بررای م اطبران اثرر اشراره کررد .گراهی
مکتو،های پیدرپی عنوانهایی همانند هم دارد؛ مانند مکتو ،بیخت و نهم با عنوان «در طهارت» که مکتو ،سریام برا
عنوان «در طهارت به عبارتی دیگر» بالفاصله پس از آن آمده است .این ویژگری در نامرههرای قاضری همردان نیرز دیرده
میشود؛ مانند نامههای اول تا نهم قاضی که «در با ،نیّت» نوشته شده است (رک :عینالقضات  .)22-6 :6367در دیگرر
مکتوبات شیخ نیز میتوان این پیوستگیِ نامهها به یکدیگر با موضوعی واحد را دید؛ مانند نامرههرای «سری و هشرت» و
«سی و نه» «پنجاه و شش» و «پنجاه و هفت» «شصت و یک» و «شصت و دو».
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2ـ2ـ 4محتوای اثر
مضامین مکتوبات صدی بیشتر عرفانی و دینی و اخالقی است و شامل دستور و ارشادهای شریخ منیرری اسرت کره
مخائل علمی و پیچیدة تصوف را با زبان ساده و عبراراتی متناسرب برا اشر اص متوسرط شررح داده اسرت .گخرتردگی
اطالعات شیخ در اقخام علوم دینی از فقه و حدیث تا کالم و عرفان و استفادة بخیارِ شیخ از آیات و احادیرث و اشرعار
س نوران ایران و شبهقاره همراه با قدرت بیان و استدنل در این نامههرا دیرده مریشرود .صراحب شررفنامة منیرری یرا
فرهنگ ابراهیمی (تألیف  828ق) این مطلب را اینگونه بیان میکند:
ز حـــ پارســـی گــــر نُبـــی آمــــدی

مکـــــاتیبش الحـــ ـ همـــ ـیآمـــــدی

مکاتیــــب او کــــان ایمــــان شــــمر

بـــــود منکـــــر او ز کـــــا ر بتـــــر
( اروقی)7 :1331 ،

بهطورکلی در نثر فارسی دورة اسالمی با دو گونه مکاتبات روبهرو هختیم« :مکاتبرات رسرمی و اداری» و «مکاتبرات
ش صی و خصوصی یا «اخوانیات» .هرکدام از آنها زیرمجموعه هرای ویرژة خرود را دارد (رک :رسرتگار فخرایی :6381
 .)718شیخ این صد مکتو ،را به یکی از مریدان خود نوشت؛ اما هیچیک از آنها در شمار مکاتیب عادی اخوانی نیخرت
و همة نامهها در بیان حقایق معنوی و مبانی اعتقادات صوفیه است .نکتة مهمتر آنکه برخی از مکتوبات شیخ که کمابیش
دربارة موضوعی واحد هختند به هم مربوطاند و یکدیگر را در آن موضوع کامل میکنند؛ مانند نامة «بیخت و نهرم» کره
در طهارت و مکتو« ،سیام» که «در طهارت به عبارتی دیگر» است .این نشان میدهد که شیخ درحقیقت نامههای خرود
را به قصد تحریر رسایل مینوشت و بره بیران دقیرقترر مکتوبرات صردی را بایرد نره مجموعرهای از مکتوبرات بلکره
مجموعه ای از رسایل شیخ دانخت .زین بدر عربی نیز در دیباچة خود بر این اثر صد مکتو ،را رسایل نامیده اسرت...« :
به رسایل مذکور فرستادن فرمود» (نخ ة  93701کتاب انة عالمه اقبال دانشگاه کشمیر  6146ق6 :پ).

2ـ2ـ 1نسخههای خطی و عکسی مکتوبات صدی
نوشاهی دربارة یگانه چاپ عکخی این اثر با عنوان مکتوبات صدی :نخ ة عهد مصرنحف چنرین مرینویخرد« :چراپ
فاکخیمیلة نخ ة کتاب انة خداب ش با حواشی مظفحر شمس بل ی یا حخین [بن] معزح بل ی معرروف بره حخرین نوشره
توحید که از معاصران مَنیَریاند» ( .)620 :6396این دست نویسِ  334برگی از آغاز و انجرام افترادگی دارد و بره همرین
سبب نمیتوان از نام کاتب و تاریخ کتابت س نی گفت .در با ،نخ ههای خطی نیرز برا بررسری فهرسرت کتاب انرههرا
میتوان دریافت که نزدیک به سی و هفت دستنویس از مکتوبات صدی برهصرورت کامرل و نراقص در کتاب انرههرای
م تلف دنیا ازجمله ایران پاکختان هند انگلیس مدینه قاهره وجود دارد (برای اطالع از مش صرات نخر ه شناسری و
متنشناسی نخ ههای موجود از مکتوبات صدی نک :تخبیحی 086-084 :6328؛ درایتری 6698 :6389؛ همران :6393
362؛ مطیعانمام 628 :6327؛ منزوی 7160-7163 :6363؛ همان .)6436 :6349
دربارة نخ ههای در دسترس نگارندگان ر که در ب ش منابع نوشتار مش صات م تصر نخ هشناسی آنها برهترتیربِ
سال کتابت آمده است ر اطالعاتی افزونبر آنچه در آن منابع وجود دارد نمیتوان ارائه داد؛ اما در فهرستهرای نرامبرده
از نخ ة کتاب انة عالمه اقبالِ دانشگاه کشمیر س ن نرفته است .این نخ ه که به لطف دکتر عرارف نوشراهی بره دسرت
نگارندگان رسید در کتاب انة عالمه اقبال دانشگاه کشمیر به شمارة  93701نگهداری میشود .ایرن دسرتنرویس در 67
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رجب  6146هجری و در  617برگِ  36سطری نوشته شده اسرت .عنروانهرای مکتوبرات و اشرعار و جردولبنردی بره
شنگرف است و بانی عبارات عربی هم به شنگرف خط کشیده شده است .حاجی محمد اسحق رضوی خیرآبرادی ایرن
دستنویس را به خط معمولیِ نختعلیق ریز کتابت کرده و اثری کامل است .ازنظر ترتیب صفحات مرتب است و رکابره
دارد .با «بخم اهلل الرحمن الرحیم و به نختعین .سپاس بیپایان و ستایش فراوان» آغاز می شود و با «قد وقع الفررا  ...فری
تاریخ اثنا عشر رجب المرجب سنة احدی و اربعین بعد الف من الهجرة» پایان می یابد .در ظَهر ورقِ ن خت ایرن نخر ه
چنین آمده است« :اصلی مکتوبات شاه شرفالدّین یحیی منیری رحمة اهلل علیه» .آثار کهنگی خاصی در ضربطهرای ایرن
نخ ه دیده نمیشود .حرفهای «پ» و «چ» بهصورت امروزی و «گ» بهصورت «ک» نوشته شده است.

2ـ2ـ 6چاپهای سنگی مکتوبات صدی
برپایة اطالع نگارندگان مکتوبات صدی هشت بار در شبهقاره بهشیوة چاپ سرنگی بره چراپ رسریده اسرت (بررای
آگاهی بیشتر نک :نوشاهی  6396ج 620-624 :6؛ مشار  6482 :6332و نیز همران  .)3602 :6307در ادامره توصریف
ساختاری ر محتوایی پنج چاپِ در دسترس بهترتیب سال چاپ بیان میشود.
 )6چاپ ن خت با نام مکتوبات صدی در دو جلد به اهتمام منشی جیکوبندها و انتظام یراد علریخران کواتهروی در
چاپ انة منشی سنت پرشاد وکیل عدالت صاحب آروی به چاپ رسیده است .جلرد ن خرت در صرد و شصرت و پرنج
صفحه در سال  6786هجری و جلد دوم در دویخت و شانزده صرفحه بره تراریخ بیخرت و دوم ذیالحجّرة سرنة 6782
هجری به انتظام یاد علیخان (کذا) چاپ شد .این چراپ بره خرط نخرتعلیق و گویرا بره دسرت دو کاترب بره نرامهرای
یادعلیخان کواتهوی در پایان جلد ن خت و برکتاهلل خان کواتهوی در پایان جلد دوم نوشته شده است .تراریخ کتابرت
این چاپ  6782-6786هجری است .این چاپ بهنخبت مغلوط است و گاهی ضبطها و عباراتی ارائه مریدهرد کره در
هیچیک از نخ ههای کهن و یا دیگر چاپهای سنگی مکتوبات صدی وجود ندارد و بره گمران بخریار افرزودة کاتبران
است؛ البته به انخجام متن و فهم آن بخیار کمک میکند .این چاپ در این مقاله با رمز « »Kمش ص شده است.
 )7چاپ بعد نیز با نام مکتوبات صدی با حاشیه و تنقیح بخیار و درستیِ مقابله ازجملره نخر ههرای متعردد فاضرل
اعظم محمد علی اکرم صاحب آروی است که به قطع وزیری بزرگ و به سعی و اهتمام محمد علی ب رشخران (مالرک
مطبع) در بیختم جمادیالثحانی سال  6782هجری ( 6821م) در چاپ انة علوی محمد علی ب رشخران نقشربندی لکهنرو
چاپ شده است .گویا این چاپِ سیصد و پنجاه و هشت صفحهای نیز از روی نخ ة بهنخبت کهنری بره خرط نخرتعلیق
کتابت شده است و هامشهایی دارد که گاهی به توضیح یک واژه و نیز گرهگشایی از برخی عبارات مرتن بخریار کمرک

میکند .به گمان نگارندگان میتوان آن را ازنظر تصرفات اندک کاتب و غلطهای نادر آن بهترین چاپ سنگی مکتوبرات
صدی نامید .نوشاهی دربارة این چاپ مینویخد« :در خاتمة طبع آمده است که چاپ این کتا ،به اهتمام مولوی محمرد
علی اکرم آروی در یکی از چاپخانههای غیرمعتبر آره ...آغاز شد چند صفحه چاپ شرده برود کره در هنگرام مطالعره
مولوی آروی متوجه شد که اغالط کثیرة مطبعهای راه یافته است بعداً کتا ،را به مطبع علوی سپرد و به اهتمرام محمرد
علی ب شخان نقشبندی و به تصحیح و مقابلة مولوی محمد معشوق علی چاپ شرد؛ صرص  334-6مکتوبرات صردی؛

صص  306-330رساله در احوال حضرت م دومالملک تألیف محمد علی اکرم آروی کره تل یصری از مناقربانصرفیاء
تألیف م دوم شاه شعیب است» ( .)620 :6396این چاپ در این نوشتار با رمز « »Hمش ص شده است.
 )3چاپ سوم با نام مکتوبات حضرت شیخ شرفالدین یحیی منیری قدّس سرحه در سال  6313هجرری ( 6880م) برا
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اهتمام موننا محمد ابوالحخن صاحب در چاپ انة منشی نول کشور لکهنو به چاپ رسیده است .این چاپ در چهارصرد
صفحه و به خط نختعلیق است .نگارندگان برپایة مطابقت این چاپ ها با نخ ه های کهن دریافته اند که این چاپ از روی
دستنویس شمارة  93701کتاب انة عالمه اقبال دانشگاه کشمیر (مورَّخ  6146ق) نوشته شده اسرت .ایرن چراپ در ایرن
نوشتار با رمز « »Mمش ص شده است.
 )4چاپ سنگی چهارم با نام سه صَدی مکتُوبات (مضامین تصوف و عرفان) در سال  6369هجرری ( 6916-6917م)
برپایة فرمایش کتبخانة اسالمی پنجا ،نهور و به اهتمام مالک و مُهتمِم در مطبع اسالمی نهور در پانصد و پنجاه و نه
صفحه به خط نختعلیق چاپ شده است .مکتوبات صدی در ب ش ن خت این چاپ از صفحات یک ترا سیصرد آمرده
است .در دیباچه چنین آمده است« :آلودة معاصی و مبتالی مکارة دنیا بنرده کررم ب رش ...سرعی بلیر نمروده سره صرد
مکتوبات را طبع کرده» .نگارندگان دریافتند که این چاپ به دستنویس شرمارة  93701کتاب انرة عالمره اقبرال دانشرگاه
کشمیر (مورَّخ  6146ق) بخیار شباهت دارد .گویا کاتب در چاپ سنگی تصرفات بخیار کرده است؛ اما به سربب داشرتن
برخی ضبطهای تازه در برخی جاها راهگشاست .این چاپ در این نوشتار با رمز « »Rمش ص شده است.
 )0آخرین چاپ نیز با نام مکتوبات حضرت شریخ شررفالردین یحیری منیرری قردسسررحه در سرال  6379هجرری
( 6966م) با اهتمام موننا محمد ابوالحخن صاحب در چاپ انة مُنشی نول کشور کانپور به سرپرستی منشی پِراگ نرراین
صاحب رای بهادر مالک مطبع به اهتمام کامل منشی بهگواند یال صاحب عاقل( ...کلمرهای ناخوانرا) بره چراپ رسریده
است .در پایان آن نیز قطعة تاریخ چاپ از موننا محمد حامد علی خان حامد شاه آبادی محفظ عملة تصحیح آمده اسرت.
این چاپ که در سیصد و یک صفحه و به خط نختعلیق است ضبط هایی دارد که نشان می دهد از روی نخر ة مترأخری
نوشته شده است .به سبب تصرفات کاتب و غلط های چاپی می توان آن را دومین چراپ سرنگی مغلروط نامیرد؛ بنرابراین
اعتبار چندانی ندارد و تنها ارزش این چاپ در هرامش هرایی اسرت کره در برخری از صرفحات در توضریح لغرات و یرا
گرهگشایی از برخی عبارات نوشته شده است .این چاپ در نوشتار حاضر با رمز « »Sمش ص شده است.
گفتنی است سه چاپ سنگی دیگر از مکتوبات صدی نیز در سالهرای  6782هجرری ( 6821م) در چاپ انرة سرنت
پرشاد آره و در  6312هجری ( 6891م) به فرمایش محمد ابوالحخرن در چاپ انرة نرول کشرور لکهنرو و در سرال 6366
هجری ( 6898م) در چاپ انة نولکشور کانپور به چاپ رسیده است.

3ـ ضرورت تصحیح انتقادی مکتوبات صدی
در چاپهای سنگی مکتوبات صدی کاستیهای متعددی وجود دارد کره بیرانگر لرزوم تصرحیح انتقرادی آن اسرت .ایرن
کاستیها در دو عنوان «افزودهها در چاپهای سنگی» و «اختالفات مهم نخ ههای کهن مکتوبات صردی برا چراپهرای
سنگی» خالصه میشود که در ادامه به نمونههایی از هریک اشاره خواهد شد.
گفتنی است در این جختار پنج چاپ سنگی نامبرده با نخ ههای کهن اثر مقایخه شده است .پیداست بهسربب اخرتالف
این چاپها با یکدیگر جدول گزارشها نیز متغیر خواهد بود .همچنین انت ا ،نخر ة شرمارة  63976گرنجب رش (سردة
 8ق) به معنای اتفاق همة نخ ههای خطی کهن و متأخرِ مکتوبات صدی با این دستنویس است و موارد اختالف تنها در
چاپ های سنگی مکتوبات صدی وجود دارد .ذکر این نکته نیز بایخته است که گاهی برهسربب افترادگی در نخر ة 63976
گنجب ش از چاپِ عکخیِ پتنه (از روی نخ ة شمارة  4992کتاب انة خداب ش سدة  8ق) استفاده شده است.
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3ـ 1ا زودهها در چاپهای سنگی
به باور نخ ه پژوهان و متن شناسان احتمال بخیاری وجود داشت که صاحبان یک نخر ه و یرا مطالعره کننردگان آن
مطالبی را از خود به حواشی آن بیفزایند و یا در بین سرطور آن دسرتنرویس یادداشرتی قررار دهنرد کره برهتردریج در
نخ هنویخیهای بعدی به متن وارد میشد (رک :امیدسانر  .)8 :6384-80نمونههرایی از آنچره بیران شرد در برخری از
چاپهای سنگی مکتوبات وجود دارد که بیهیچ ضرورتی به متن افزوده شده است و در هیچیک از نخ ههای کهنِ این
اثر وجود ندارد .این موارد عبارت است از :افزودن عبارات افزودن عنوانها به مکتوبات افزودههای شعری.
3ـ1ـ 1ا زودن عبارات
چاپ عکسی پتنه (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ 1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور مورَّخ  1311ق ()R

پس او را هرآینه ایمانی دیگر پدیرد آمرد کره آن را حقیقرت پس او را هرآینه ایمانی دیگر پدیرد آمرد کره آن را حقیقرت
ایمان خوانند .امرا پریش از گرردش جرز تقلیردی و حرکرت ایمان خوانند .چـون حقیقـت ایمـان پدیـد آمـد ،کثـرت
لخانی بیش نبود چنانکه بیشتر خلق بر آناند (60ر).

برخاست ،وحـدت پیـدا گشـت ( :Rکثـرت برخواسـت
وحدت پدید گشت) ،اما پیش از گردش جز ایمان تقلیدی و
حرکت لخانی بیش ( :Kپیش) نبرود چنانکره بیشرتر خلرق
برآن اند که این عادت و رسم بود ( :Rبودند) ،نه حقیقـت
ایمــــــان (رک 6782-6786 :ق ج 66 6؛  6782ق60 :؛
 6369ق.)67 :

گفتنی است افزودههای نمونة بان در چاپ سنگیِ نهور مورَّخ  6369هجری در هامش آمده است.
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور مورَّخ  1311ق ()R

حق سبحانه و تعالی آن برادر را نظر دهد که خود را چنانچره

حق سبحانه تعالی آن برادر را نظری دهد که خود را چنانچره

هخت بیند و علمی روزی کناد ترا خرود را چنانکره هخرت

هخت بیند و علمی روزی کناد ترا خرود را چنانچره هخرت

بداند بفضرله و کرمره .در ایرن خاکردان و منرزل انردُهان و

بداند ( :Rکه خود را چنانکه هست ،بداند) بفضله و کرمه.

بیت انحزان روزی چند کره مبرتال و بری نروایی غرم م رور چون آن نظر و آن علم دستگیر آیـد ،درِ دیـن ( :Kدر او
(672ر).

دیــن) پدیــد آیــد .در ایررن خاکرردان و منررزل انرردوهان و
بیتانحزان روزی چند که مبتالیی و برینروایی غرم م رور
(رک 6782-6786 :ق ج 672-676 :6؛  6782ق676 :؛
 6369ق)616 :

3ـ1ـ 2ا زودن عنوان به مکتوبات
به برخی از عنوانهای نامهها در بیشتر چاپهای سنگی بردون هریچ ضررورتی عبراراتی افرزوده شرده اسرت کره در
نخ ههای کهن وجود ندارد .در واقع این افزودهها خالصهای از ب شهای م تلرف هرر مکترو ،اسرت کره برهصرورت
عبارات کوتاه به عنوان نامهها افزوده شده است .در این ب ش تنها به آوردن یک نمونه بخنده میشود:

ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرفالدین مَنیَری
نسخة شمارة 13126

چاپ سنگی هند مورَّخ

چاپ سنگی لکهنو مورَّخ

چاپ سنگی الهور مورَّخ

گنجبخش (سدة  3ق)

 1237-1236ق ()K

 1237ق ()H

 1311ق ()R

مکتو ،پنجاه [و] سیوم در مکتو ،پنجراه و سریوم در

مکتو ،پنجاه و سوم در همّت و مکتررو ،پنجرراه و سرروم در

همّرت و در ضـیلت ســه

ضیلت سه وقت در روز جمعه ذکر همّت و ضـیلت سـه

وقت در روز جمعه (ج 7

و خوانــدن ســورة اخ ـ

و وقـــت در روز جمعـــه و

ص )61

آیت ان تولّوا قل حسـبی اهلل خواندن سورة اخـ

همّت (626پ)
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و

دهگان بار بعد از هـر ریضـه آیت ان تولّوا قل حسبی
(ص )660

اهلل دهگان بار بعد هر نمـاز
و ریضه (ص )646

3ـ1ـ 3ا زودههای شعری
خوانندگان در هنگام مطالعة متون م تلف گاهی روایات دیگری از داستان ها و عبارت ها و نیز اشعاری مرتبط برا آن
متن را در ذهن داشتند که آنها را در حاشیة نخ ه می افزودند .پس از مدتی برخی کاتبانْ این افزودگی ها را بره جرایی از
آن کتا ،که به نظرشان مناسب بود می افزودند و به این ترتیب افزوده ها وارد متن مری شرد (امیدسرانر .)8 :6384-80
تصرفات کاتبان در متن به دو دستة تغییرات عمدی و غیرعمدی تقخیم پذیر است .تغییرات عمدی را معمونً کاتبرانی بره
متن وارد میکردند که یا نخ ه را برای خود می نوشتند و یا هم نقش کاتب و هم وظیفرة مصرححح را برر عهرده داشرتند
(همان  .)664-663 :6389این موضوع بهویژه در چاپهای سنگی مکتوبات صدی که کاترب نقرش مصرححح را نیرز برر
عهده داشت بخیار نمود یافته است؛ زیرا کاتبان در چاپهای سنگی صد مکتو ،ابیراتی را بره مرتن افرزودهانرد کره در
دستنویسهای مکتوبات صدی وجود ندارد .این اشعار را میتوان به سه دسته تقخیم کرد )6 :اشعار سر نوران ایرران و
شبهقاره که پیش از دورة زندگی شیخ منیری در سال  287هجری میزیختهانرد؛  )7اشرعار گوینردگان پرس از شریخ؛ )3
ابیاتی که شاعرانِ آنها را نمیشناسیم .بهیقین افزودههای دستة دوم را کاتبان سدههای بعد اضافه کردهاند .در ادامره ابتردا
یک نمونه از دستة ن خت آورده میشود و سپس به ذکر سه نمونه از دستة دوم بخنده میشود.
3ـ1ـ3ـ 1دستة نخست
برای این دسته به ابیات افزوده شدة زیر از حدیقه میتوان اشاره کرد (رک :سنایی غزنروی 376-369 :6324؛ همران
 )613 :6387که تنها در چاپهای سنگی آمده است:
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ()H

هیچ معاملتی و ریاضتی بی علرم نبرود چنانکره هریچ نمرازی هیچ معاملتی و ریاضتی بیعلرم نبرود چنانکره هریچ نمرازی
بیطهارت نبود (603ر).

بیطهارت نبود .از اینجاست که گفت + :H( :رباعی) علـم
نر آمد و عمل ماده /دین و دنیا بدو شد آماده /کار بی علم
بــار و بــر ندهــد /تخــم بــیمغــز هــم ثمــر ندهــد (رک:
 6782-6786ق ج 77-76 :7؛  6782ق.)623 :

گفتنی است این دو بیت تنهرا در هرامش بررگ 624ر چراپ عکخری پتنره (از روی نخر ة شرمارة  4992کتاب انرة
خداب ش سدة  8هجری) به خط دیگر آمده است« :گفت مثنویّات علم نر آمد و عمل ماده /دین و دنیا بدو شرد آمراده/
کار بیعلم بار و بر ندهد /ت م بیمغز هم ثمر ندهد».
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3ـ1ـ3ـ 2دستة دوم
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپ سنگی الهور مورّخ  1311ق ()R

خداوندا! هرگاه که مرا عذا ،کنی به هرچه خواهی کن بره

خداوندا! هرگاه که مرا عذا ،کنی به هرچه خواهی کن بره

حجا ،خودم عذا ،مکن (712پ).

حجا ،خودم عذا ،مکن
گناهم را عذابی باید از دوزخ زون ترسم /که سوزندم بـه
داغ هجر ردای قیامت هم (ص )626

این بیت به همین صورت در ریاضالعارفین به نام ذوقری کاشرانی (متروفی  969ق) شراعر معاصرر شراه طهماسرب
صفوی و در ریاضالشعراء نیز به او ر نامش در آنجا محمد امین ذوقی ثبت شرده اسرت ر نخربت یافتره (رک :هردایت
411 :6380؛ واله داغختانی  6396ج  )032 :6و پیداست کاتبْ آن را به چاپ سنگی نهور افزوده است.
نسخة شمارة  13126گنجبخش

چاپ سنگی لکهنو مورَّخ  1237ق ()H

چاپ سنگی الهور مورَّخ  1311ق
()R

(سدة  3ق)
و مقصررود و مررراد طالبرران از ح رجّ و مقصررود و مررراد طالبرران از حررجّ خانرره

و مقصود و مراد طالبران از حرجّ خانره

خانه خداوند خانه است نه خانره

خداوند خانه است نه خانره امرا خانره در

خداوند خانه است نه خانره امرا خانره

اما خانه در میان بهانه (666پ).

میان (هامش :ن دار (کذا) میانه) بهانه است .در میان بهانه است.
(هامش :نسخه زائد چنانکه گفتهاند :نظم

گه معتکف دیر و گـه سـاکن کعبـه/

حاجی به ره کعبه و من طالب دیـدار /او

مطلوب من از کعبـه و بتخانـه تـویی

خانه همی جویـد و مـن صـاحب خانـه( /کذا) /یعنی که تو را می طلبم خانه به
مقصود من از کعبه و بتخانـه تـو بـودی /خانه /مقصود تـویی کعبـه و بتخانـه
مقصــود تــویی کعبــه و بتخانــه بهانــه) بهانه (ص .)93
(ص .)618

این ابیات از غزل معروف خیالی ب ارایی از شاعران سدة نهم هجری و معاصر ال بیگ (حک 803-801 :ق) بهگزین
شده (رک :ب ارایی  )746-741 :6307و بهاشتباه به هاللی جغترایی (متروفی  936ق) نیرز منخرو ،اسرت (رک :هاللری
جغتایی  .)622 :6368تنها یک بیت در هامش نخ ة  4100گنج ب ش به خط دیگرر بره صرورت «مقصرود مرن از کعبره
بت انه (کذا) تو بودی /مقصود تویی کعبه بت انه بهانه» آمده (رک :سدة  9ق686 :ر) که در چاپ سنگی نهرور بره مرتن
افزوده شده است.

همچنین به نظر میرسد هرچند بیتردید خیالیِ ب ارایی سرایندة این غزل است ابیات بان از غزل موجود در دیروان
هاللی ر که سه بیت افزونبر غزل پنج بیتی دیوان خیالی دارد ر انت ا ،شده و از آن به دو چاپ سنگی راه یافتره اسرت؛
زیرا دو بیت موجود در چاپ سنگی هند به همین صورت در دیوان هاللی نیز آمده است و ابیات چاپ سنگی نهور نیز
با تقدم و تأخر در مصراعهای غزل به همان صورت در دیوان او وجود دارد.
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی لکهنو مورّخ  1237ق ( )Hو الهور
مورخ  1311ق ()R

چیزی که پدرت به دانة گندم فروخت چه کرا کند تو را کره

چیزی که پدرت به دانة گندم فروخت چه گرا میکند (کذا)

رخت آنجا نهی؟ والخّالم (682پ).

تو را که رخت آنجا ( :Rاینجا) نهری؟ بیـت ( :Rــ بیـت)
پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت /من که باشم که
جهان را به جـوی نفروشـم والخّرالم (رک 6782 :ق620 :؛
 6369ق.)604 :
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بیتردید این بیت باتوجهبه نگارش مکتوبات صردی در سرال  242هجرری افرزودة کاتبران اسرت؛ زیررا برر مبنرای
نخ ههای کهن و متأخر مکتوبات شیخ منیری اشعار خواجة شیراز را در هیچیک از صد مکتو ،خود نیراورده اسرت و

چند بیتی که از حافظ در چاپهای سنگی وجود دارد همگی افزودة کاتبان است .دلیل این س ن را در ثمرراتالقردس
من شجرات اننس میتوان یافت .لعلی بدخشی ( 6177-968ق) پس از ترجمة حرال شررف الردین منیرری گزیرده ای از
برخی مکتوبات او را نقل میکند .او در جایی ب شی از مکتو ،چهل و نهم شیخ را میآورد .آن نامه در اثر او با بیتری از
حافظ به این شکل پایان می یابد« :آن ذرّة خاک بی باک دست نیاز از آستین فقر فاقه بیرون آورد و آن بار امانت به جران
گرفت و از دو عالم به ذرّهای نیندیشید .گفت« :مرا چیخت که از من بختانند؟ هرر چیرز را [کره] خروار کننرد در خراک
مالند خاک را در چه مالند؟» مردانه پیش آمد و باری که اهل هفت آسمان و زمین نکشیدند بر خود نهاد و نعرة هَلْ مِنْ
مَزیدٍ میزد .خواجه حافظ:
آســـمان بـــار امانـــت نتوانســـت کشـــید

قرعــة کــار بــه نــام مــن دیوانــه زدنــد»
(لعلی بدخشی)149 :1376 ،

حال آنکه در نخ ههای مکتوبات صدی و حتی در چاپهای سنگی پس از عبارت «و نعرة هَلْ مِرنْ مَزیردٍ مریزد»
واژة «والخّالم» آمده و مکتو ،پایان یافته است.
محمد افشینوفایی نیز بر این باور است استشهاد به ابیات حافظ در آثار فارسی شبهقاره از اواسط سدة نهرم هجرری
آغاز شد و بهآرامی رونق گرفت .او برخی از قدیمیترین آثار تألیفشده در شبهقاره یاد میکند که ابیاتی را از حافظ نقل
کردهاند و ن خت از مکتوبات اشرفی (تألیف :پریش از سرال  818یرا  837ق) و سرپس از جواهرانسررار آذری طوسری
(تألیف 841 :ق) نام میبرد (رک .)62 :6397 :این گواهی دیگر برای ادعای نگارندگان است که افزودههای شرعری و از
آن جمله اشعار حافظ در مکتوبات صدی در سدههای بعد بهتدریج آغاز شده و در چاپهرای سرنگی بره اوج رسریده
است.
3ـ 2اخت ات مهم نسخههای کهن مکتوبات صدی با چاپهای سنگی
نخ ههای کهن مکتوبات صدی گویای اختالفات مهم و اساسی میان آنها و نخخ متأخر و بهویژه چراپهرای سرنگی
اثر است .این موارد به دو دستة واژهها و عبارتها تقخیم میشود که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
3ـ2ـ 1واژهها
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی لکهنو مورَّخ  1237ق ( )Hو لکهنو
مورَّخ  1393ق ( )Mو کانپور مورَّخ  1321ق ()S

اگر نظر من و تو بر وحشت جهل و برت نفرس خرود افترد

اگر نظر من و تو بر وحشت جهل و برت نفرس خرود افترد

هرگز دعوی مخلمانی نکنیم و آن آنگاه توانی دید که قطره ای هرگز دعوی ( :Sدعو) مخلمانی نکنیم و آن آنگاه توانی دیرد
از قدح شرع در دهن روزگارت افتد و دیدة دلت گشاده شود

کره قطرررهای از ( :S Mقطــرة نــور) قردح شرررع در دهررن

(621ر).

روزگارت افتد و دیردة دلرت ( :Hدولتـت  :S Mدولـت)
گشاده شرود (رک 6782 :ق609 :؛  6313ق684 :؛  6379ق:
)646

«دیدة دل» تصویری رایج در ادبیات صوفیانه است که نمونهای از آن در کشفانسررار بررای شراهد بیران مریشرود:
«عارفان را در دیدار سه است :دیدة سر بیند و آن لذحت را است؛ دیدة دل بیند و آن معرفت را است؛ دیردة جران بینرد و
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آن مشاهدت را است» (نک :میبدی )328 :6387؛ بنابراین ضبط چاپهای سنگی مفید معنا ن واهد بود.
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ()H

و از جهل زهر نفس را غیررت دیرن نرام نهرد و از حمرق و

و از جهل زهر نفس را غیررت دیرن نرام نهرد و از حمرق و

نادانی عزح نفس را صالبت شرع گوید (627پ).

نرررادانی غیـــر نفرررس را صرررالبت شررررع گویرررد (رک:
 6782-6786ق ج 0 :7؛  6782ق)666 :

و اگر خواهد به یک لمحه هزار هزار کرافر را مرؤمن گردانرد و گر خواهد که به یک لحظه هزارهزار کافر را مؤمن گرداند
(719ر).

(رک :همان04 :؛ همان.)690 :

***
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور مورَّخ  1311ق ()R

و این کوس دولت بر درگاه او زنند که «مَن طَلَبَنِی وَجَردَنِی» و این کوس دولرت ( :Kانبکوش (کذا) دولت  :Hکـو
(668ر).

طلب  :Rکفس (حرف دوم بی نقطه) طلـب) برر درگراه او
زنند کره «مَرن طَلَبَنِری وَجَردَنِی» (رک 6782-6786 :ق ج :6
663؛  6782ق602 :؛  6369ق)639 :

این عبارت در ثمراتالقدس اینگونه آمده است« :کو
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

دولت سرمدی بر درگاه او زنند» (لعلی بدخشی .)941 :6326
چاپهای سنگی لکهنو مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور
مورَّخ  1311ق ( )Rو کانپور مورَّخ  1321ق ()S

بگو« :یا مالک! تو مقمع قهر بر سر فضول ما مریزن و مرا در بگو« :یا مالک! تو مقمع ( :Hچقمار مِقـر (هـامش :مِقـر
طلب قدمی میزنیم (668ر).

چابک  :R )12چقماز مِقرعة) قهر بر سر فضول ما میزن و
ما در طلرب قردمی مریزنریم ( :Sقـدمی مـیر ـت) (رک:
 6782ق602 :؛  6369ق638 :؛  6379ق.)639 :

این گزاره در روحانرواح که شیخ منیری از آن بخیار تأثیر پذیرفته به این صورت است« :گو :یا مالک اینک فرقِ مرا
فدای مَقَامِع قهر شما مِقمَعَة قهر بر سرِ فضولِ ما میزنید تا ما در دریای طلب غوّاصی میکنیم» (سرمعانی .)769 :6368
همچنین بهترتیب در ثمراتالقدس و در چاپ سنگی فواید رکنی به این صورت آمده است« :و برا مالرک گرویی کره ای
مالک تو قهر خود بر سر فضول ما فرود آر که ما در طلب قدمی میزنیم» (لعلی بدخشی )941 :6326؛ «بگو« :یا مالک!
مقرعة قر (کذا) بر سر فضول ما میزن و ما در طلب قدمی میزنیم» آمده است (رک :منیری  6378ق.)2 :
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور مورَّخ  1311ق ()R

یک ساعت تفکحر به منزلة شصرت سراله عبرادت اسرت و آن

یک ساعت تفکرر برهمنزلرة ( :K Hبهتـر از) شصرت سراله

تفکر در دین و احروال آفررینش و فایردهجخرتن از حکمرت

عبررادت اسررت و آن تفکررر در دیررن و احرروال آفرررینش و

صنعت است (717پ).

فایدهجخرتن از حکمرت صـفت ( :Rصـغت) اسرت (رک:
 6782-6786ق ج 40 :7؛  6782ق689 :؛  6369ق.)662 :

***

ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرفالدین مَنیَری
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چاپهای سنگی لکهنو مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور

نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

مورَّخ  1311ق ( )Rو کانپور مورَّخ  1321ق ()S
و این طایفه [مرتبة] هرکخی را به خدمت و زیادتی صرحبت و این طایفه مرتبة هرکخی را به خدمت و زیادتی صرحبت و
و اهلیّت ...و ریاضت مشایخ و تربیت ایشان و سرفر و طرول

اهلیّت و ریاضت مشایخ و تربیت ( :Sترتیب) ایشان و سرفر

عمر اعتبار کند نه به نخبت و نخرب را هریچ اعتبرار ننهنرد

و طول عمر اعتبار کنند نه به نخبت ( :R Hنیّت) و نخرب

مگر فرزندان رسول را علیهالخّالم و مشایخزادگان را (746ر) .را هیچ اعتبرار ننهنرد مگرر فرزنردان رسرول علیرهالخّرالم و
مشررررایخزادگرررران را (رک 6782 :ق772 :؛  6369ق662 :؛
 6379ق)713 :

3ـ2ـ1ـ 1ضبطهای نادرست در نقل اشعار
چاپهای سنگی لکهنو  1237ق ( )Hو الهور مورّخ

نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

 1311ق ()R
تا بر سر کوی عشق تو منزل ماست /سرح دو جهران بره جملره تا بر سر کوی عشق تو منزل ماست /هر دو جهران بره جملره
کشف دل ماست (48پ)

کشف دل ماست (رک 6782 :ق42 :؛  6369ق)46 :

بینیازیش را چه کفر [و] چه دین /بیزبانیش را چه شک چه بی نیازیش را چه کفر و چه دین /بی رباییش را چه شک چره
یقین (767ر)

یقین (رک :همان747 :؛ همان)766 :

این بیت در حدیقه (چاپ مدرس رضوی) بهصورت «بینیازیش را چه کفر و چه دین /بیزبانیش را چره شرک چره
یقین» (رک :سنایی غزنوی  )91 :6324و در چاپ مریم حخینی بهصورت «بیزبانیش را چه کفر و چه دین /بینیازیش
را چه شک چه یقین» آمده است (رک :همان  .)76 :6387گفتنی است تنها در برگ 746پ چاپِ عکخریِ پتنره (از روی
نخ ة شمارة  4992کتاب انة خداب ش سدة  8هجری) «بیزبانیش» در مصرع دوم بهصورت «بیزیانیش» آمده است.
نسخة شمارة 13126

چاپ سنگی لکهنو

چاپ سنگی لکهنو

چاپ سنگی

چاپ سنگی کانپور

گنجبخش (سدة

مورَّخ  1237ق ()H

مورَّخ

الهور مورَّخ 1311

مورَّخ  1321ق ()S

 1393ق ()M

ق ()R

ای کرده غمرت غرارت

ای کرده غمت غارت

 3ق)
ای کرده غمت غارت

ای کرده غمرت غرارت

ای کرده غمت غرارت

هوش دل ما /درد ترو هررررروش دل مرررررا /هررررروش دل مرررررا /هوش دل ما /درد ترو هرروش دل مررا /در تررو
زده (بررا دسررتکاری :درد تررررررو شررررررده درد تو زدة خانه فروش شده خانهبهدوشِ دل زدة خانه فروش دل ما
شده) خانه فروش دل خانــهبــهدوشِ دل مررا دل ما (ص )06
ما (42ر)

ما (ص )39

(ص )41

(هررامش :درد تررو زده
خانررهخروشرری دل مررا)
(ص )40

این بیت از یک رباعی سرودة نجم دایه است و در دو فصل از با ،سوم مرصرادالعباد برهصرورت «ای کررده غمرت
غارت هوش دل ما /درد تو زده خانهفروش دل ما» آمده است (رک :نجم رازی  692 :6360و .)367
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3ـ2ـ 2عبارتها
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو کانپور مورَّخ  1321ق ()S

از شیخ بوعلی سیاه نقل است رحمه اهلل که گفته« :من نفس را از شیخ بوعلی سیاه نقل است رحمه اهلل که گفت ( :Kگفـت
به صورت خود دیده ام که یکی موی وی را بگرفتره برود [و] از)« :من نفس را به صورت خروک ( :Sخـا ) دیرده ام کره
به من داد و مرن او را برر درختری بخرتم و قصرد هرالک او

یکی موی وی را بگرفته بود و به من داد و من او را ( :Kبـه

کردم ».گفت« :یا ابراعلی! خرود را مرنجران کره مرن لشرکر من داد میان) بر درختی بختم و قصد هالک او کردم ».گفت:
خدایم تو مرا کم نتوانی کرد» (722پ).
«یا اباعلی! خود را مرنجان که من لشکر خدایم تو مررا کرم
نتوانی کررد» ( :Kتو مرا الم نتوانی رسانید  :Hتو مرا گـم
نتــوانی کــرد) (رک 6782-6786 :ق ج 636 :7؛  6782ق:
700؛  6379ق.)778 :

شیخ منیری در مکتوبی که این حکایت را در جایی از آن آورده بخیار از کشفالمحجو ،ترأثیر پذیرفتره و گویرا مأخرذ او
هم در نقل این حکایت کتا ،هجویری است .حال آنکه در دو چاپ کشفالمحجرو ،عبرارتِ ابتردا و پایرانی حکایرت بره
اینگونه آمده است« :من نفس را بدیدم به صورتی مانند صورت من ...تو مررا کـم نتروانی کررد» (رک :هجرویری 319 :6389؛
همان  .)709 :6326هرچند در نخ ة  64263گنجب رش (718پ) بررگ 766ر چراپِ عکخری پتنره (از روی نخر ة شرمارة
 4992کتاب انة خداب ش سدة  8هجری) و نخ ة  93701کتاب انة عالمه اقبرال دانشرگاه کشرمیر ( 6146ق39 :ر) برهجرای
«صورت من» «صورت خوک» هم آمده و تنهرا در کشرفالمحجرو( ،چراپ ژوکوفخرکی) «صرورت زن» نیرز در پانوشرت
گزارش شده است (هجویری  )709 :6326اما بیشک «صورت خاک» در چاپ سنگی کانپور ضبطی اشتباه است.
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو لکهنو مورَّخ  1393ق ( )Mو
الهور مورَّخ  1311ق ( )Rو کانپور مورَّخ  1321ق ()S

و گروهی گویند« :انخان جز روح نیخت» و ایرن خطاسرت

و گروهی گویند« :انخان جز روح نیخت» و ایرن خطاسرت

کرره روح انرردر قالررب سررتور هخررت و او را انخرران ن واننررد که روح اندر قالب مستور ( :Kمستود) هخت و او را انخران
(726ر).

ن واننرررد (رک 6782-6786 :ق ج 631 :7؛  6782ق704 :؛
 6313ق 312-316 :و  6369ق772-776 :؛  6379ق:
.)778-772

این گزاره در کشفالمحجو ،ر که شیخ منیری در یکی از نامههای خود بخیار از آن ترأثیر پذیرفتره ر اینگونره آمرده
است« :و دیگر آن که جان نیز در قالب ستوران موجود است و ایشان را انخان مین وانند» (رک :هجویری .)798 :6389
نسخة شمارة  13126گنجبخش (سدة  3ق)

چاپهای سنگی هند مورَّخ  1237-1236ق ( )Kو لکهنو
مورَّخ  1237ق ( )Hو الهور مورَّخ  1311ق ()R

و از دعوی دور باش که بخاط عزحت ربوبیّت بخاطی اسرت و از دعوی دور باش که بخاط عزحت ربوبیّت بخاطی اسرت
که هرکه به حاشیة آن بخاط رسید همه دعویهراش برسرید که هرکه به حاشیة آن بخاط رسید همه دعویهراش برسرید
(664ر).

( :Kپرید  :Hپرید (حرف نخست بـینقطـه)  :Rبریـد)
(رک 6782-6786 :ق ج 660 :6؛  6782ق 661-619 :و
312؛  6369ق)90 :
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نتیجة س ن آنکه همانگونه که در ب شی از این نوشرتار از چراپهرای سرنگی و یرک چراپ عکخری گفتره شرد

هیچکدام از این چاپها معتبر نیخت .چاپ عکخی مکتوبات صدی با دو دستنویس (خ = م طوطرة مکتوبرات صردی
 HL1392ط = مطبوعة مکتوبات صدی ( )HL4297منیری  )226 :6994مقابله شده است؛ اما براتوجرهبره ثبرت نراقص
نخ هبدلها (همان )814-226 :و نیز با وجود نخ ههای کهن کتا ،که در سدة هشتم هجری نگارش شرده اسرت (رک:
تخبیحی  )080-084 :6328ضرورت تصحیح انتقادی این اثر بیشتر آشکار میشود .بنابراین میتروان گفرت چراپهرای
سنگی و عکخی مکتوبات صدی کمابیش از روی تکنخ های است که ارزشی بیش از معرفی آن دستنرویس را نیافتره
است و هنوز متن نهایی مکتوبات در اختیار ما نیخت .با فراهم آمردن چنرین متنری دربرارة آرا و ترأثیرات منیرری بهترر و
دقیقتر میتوان س ن گفت.
4ـ نتیجهگیری
مکتوبات صدی مهمترین اثر تعلیمی و پارسی شرفالدین منیری پرتألیفترین شیخ طریقة کبرویّة فردوسیه اسرت .ایرن
اثر یکی از بنیادیترین آثار در حوزة تصوف شبهقاره به شمار میرود و با آن میتوان به نظریههای صوفیانة شیخ و شیوة
سیر و سلوک او پی برد .درواقع اندیشههای شیخ منیری و نیز طریقة کبرویة فردوسیه و تعلیمات مشرایخ آن در ایرن اثرر
بازتا ،یافته است .البته همة این اهداف در گرو فراهمآوردن متن علمی دقیق و انتقادی از مکتوبات صردی اسرت؛ زیررا
سالها از چاپهای سنگیِ مغلوط مکتوبات میگذرد و اینگونه چاپها و نیز چاپ نخ هبرگردان آن هریک با یکردیگر
و نیز با نخ ههای کهن این اثر اختالفات مهم و تأملبرانگیزی در ضبط واژههرا و عبرارتهرا دارد .افرزودههرای بردون
ضرورت که به چاپهای سنگی راه یافته و تحریفات و تصحیفات بخیاری کره نتیجرة رونویخری چراپهرای سرنگی از
نخ ههای متأخر مکتوبات صدی است ضرورت تصحیح انتقرادی ایرن اثرر را بیشرتر نشران مریدهرد .در ایرن نوشرتار
نمونههایی از اختالفات مهم و تأملبرانگیز چاپهای سنگی با نخر ههرای کهرن مکتوبرات صردی آورده شرد ترا لرزوم
تصحیح انتقادی اثر آشکار شود.
منابع
 -6افشین وفایی محمد (« .)6397حافظ در شبهقاره» دانشنامة زبان و اد ،فارسی در شبهقاره جلد سوم زیر نظر گرروه
شبهقاره تهران :فرهنگختان زبان و اد ،فارسی .78-2
 -7امیدسانر محمود ( .)6389سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
« .)6384-80( ------------ -3علحامه قزوینی و فنح تصحیح متن» نامة بهارسرتان سرال ششرم شرمارة اول ر دوم
دفتر .716-689 67-66
 -4ب ارایی خیالی ( .)6307دیوان خیالی ب ارایی تصحیح عزیز دولتآبادی تبریز :مؤسخة تاریخ و فرهنگ ایران.
 -0تخبیحی محمدحخین ( .)6328فهرست الفبایی نخ ه های خطحی کتاب انة گنج ب ش پاکختان :مرکز تحقیقات فارسی
ایران و پاکختان و اس .تی .پرنترز.
 -6حجتی حمیده (« .)6381شرف الدّین منیری» دانشنامة اد ،فارسی (اد ،فارسی در شبهقاره) ج  4ب رش دوم بره
سرپرستی حخن انوشه تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .6019-6018
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 -2الحخنی عبدالحیّ بن ف رالدین (6301ق) .نزهة ال واطر و بهجة المخامع و النواظر الجزء الثحانی طبع تحرت مراقبرة
الدکتور محمد عبدالعمید خان مدیر دایرةالمعارف العثمانیه حیدرآباد الدکن ر الهند :مجلس دایرةالمعارف العثمانیه.
 -8دبیران حکیمه (« .)6380پژوهشی در مکتوبات شرف الدین مَنیَری» مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انخانی سرال 64
شمارة  07و .60-40 03
 -9درایتی مصطفی ( .)6389فهرست وارة دستنوشته های ایران (دنا) ج  9تهران :کتاب انه موزه و مرکرز اسرناد مجلرس
شورای اسالمی.
 .)6393( -------- -61فهرستگان نخ ههرای خطحری ایرران (فن را) ج  36تهرران :سرازمان اسرناد و کتاب انرة ملری
جمهوری اسالمی ایران.
 -66رستگار فخایی منصور ( .)6381انواع نثر فارسی تهران :سمت.
 -67سمعانی شها ،الدین ابوالقاسم احمد ( .)6368رَوح انرواح فی شررح اسرماء الملرک الفتحراح تصرحیح و توضریح
نجیب مایل هروی تهران :علمی و فرهنگی.
 -63سنایی غزنوی ابوالمجد مجدود بن آدم ( .)6387حدیقة الحقیقه و شریعة الطحریقه (ف ری نامه) با تصحیح و مقدمرة
مریم حخینی تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .)6324( ------------------------ -64حدیقة الحقیقة و شریعة الطحریقة ،تصحیح و تحشیة مردرّس رضروی
تهران :دانشگاه تهران.
 -60طهرانی آقابزرگ ( 6413ق 6928 /م) .الذحریعة إلری تصرانیف الشحریعة القخرم الثحرانی مرن الجرزء التحاسرع بیرروت:
دارانضواء.
 -66عینالقضات عبداهلل بن محمد ( .)6367نامه های عین القضات همدانی جلد اول به اهتمام علینقی منزوی و عفیف
عُخیران تهران :منوچهری و زوّار.
 -62فاروقی ابراهیم قوام ( .)6380شرفنامة منیری یا فرهنگ ابراهیمی ج  6مقابلة نخخ تصرحیح مقدمره و تعلیقارت از
حکیمة دبیران تهران :پژوهشگاه علوم انخانی و مطالعات فرهنگی.
 -68فردوسی شاه شعیب ( 6363ق 6890 /م) .مناقب انصفیاء [چاپ سنگی] بره اهتمرام فقیرر محمرد بشریر کلکتره:
نوراآلفاق.
 -69لعلی بدخشی میرزا لعل بیگ ( .)6326ثمرات القدس من شجرات اننس تصحیح سید کمرال سریدجوادی تهرران:
پژوهشگاه علوم انخانی و مطالعات فرهنگی.
 -71مشار خانبابا ( .)6332فهرست کتابهای چاپی فارسی ج  6تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتا.،

 .)6307( --------- -76فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال  6340براساس فهرسرت خانبابرا مشرار و
فهارس انجمن کتا ،جلد دوم تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتا.،
 -77مطیعانمام سید ( .)6327شیخ شرفالدین احمد بن یحیی منیری و سهم او در نثرر متصروّفانة فارسری اسرالمآبراد:
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکختان.
 -73منزوی احمد ( .)6349فهرست نخ ههای خطی فارسی ،ج  7و  6تهران :مؤسخة فرهنگی منطقهای (.)R.C.D
 .)6363( -------- -74فهرست مشترک نخ ه های خطی فارسی پاکخرتان ج  3پاکخرتان :مرکرز تحقیقرات فارسری
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ایران و پاکختان.
 .)6302( -------- -70فهرست نخ ه های خطی کتاب انة گنج ب ش ،ج  7اسالم آباد :مرکز تحقیقات فارسی ایرران و
پاکختان.
 -76منیری شرف الدین احمد بن یحیی مکتوبات صدی اسالمآباد :کتاب انة گنجب ش شمارة [ 63976نخر ه خطری]
تاریخ کتابت سدة  8ق.
 --------------------- -72مکتوبات صدی اسالمآباد :کتاب انة گرنجب رش شرمارة [ 64263نخر ه خطری]
تاریخ کتابت سدة  8ق.
 --------------------- -78مکتوبات صدی اسالمآباد :کتاب انة گنج ب ش شمارة [ 4100نخ ه خطی] تاریخ
کتابت سدة  9ق.
 6994( ------------------- -79م 6323 /ش) .مکتوبررات صرردی نخرر ة عهررد مصررنحف [چرراپ عکخرری]
(صفحهشمار گوناگون) پتنه :خداب ش اورینتل پبلک نئبریری.
 ------------------- -31مکتوبات صدی تهران :کتاب انرة مجلرس شرورای اسرالمی شرمارة [ 62086نخر ة
خطی] بدون تاریخ کتابت [احتمانً سدة  9ق].
 ------------------- -36مکتوبات صدی کشمیر :کتاب انة عالمه اقبال دانشگاه کشمیر شمارة [ 93701نخر ه
خطی] تاریخ کتابت  6146ق.
 ------------------ -37مکتوبات صدی تهران :کتاب انة مرکزی و مرکز اسرناد دانشرگاه تهرران .شرمارة 7662
[نخ ه خطی] تاریخ کتابت سدة  66ق.
 6782-6786( ------------------ -33ق) .مکتوبات صدی [چاپ سنگی]  7جلد به اهتمام منشی جیکوبنردها
و انتضام یاد علی هند :مطبع منشی سنت پرشاد صاحب آروی.
 6782( ------------------ -34ق 6821 /م) .مکتوبات صدی [چاپ سرنگی] برا تصرحیح و مقابلره و تحشریة
محمد علی اکرم صاحب آروی (د .پس از  )6316به سعی و اهتمام محمد علی ب شخان (مدیر مطبرع) لکهنرو :مطبرع
علوی.

 6313( ------------------ -30ق 6880 /م) مکتوبات حضرت شریخ شررفالردین یحیری منیرری قردّسسررحه
[چاپ سنگی] حخب تحریک جنا ،موننا محمد ابوالحخن صاحب لکهنو :مطبع منشی نولکشور.
 6916-6917 /6369( ------------------ -36م) .سرره صَرردی مکتُوبررات (مضررامین تصرروف و عرفرران) [چرراپ
سنگی] نهور :مطبع اسالمی کتبخانة اسالمی پنجا.،

 6379( ------------------ -32ق 6966 /م) .مکتوبات حضرت شیخ شررف الردّین یحیری منیرری قردّس سررحه
[چاپ سنگی] حخب تحریک جنا ،موننا محمد ابوالحخن صاحب کانپور :مطبع منشی نولکشور.

 6378( ------------------ -38ق) .فواید رکنی یعنی ملفوظات قطرب المشرایخ حضررت شررف الحرق یحیری
منیری [چاپ سنگی] حخب فرمایش احمد علی شاه قادری نقشبندی اورنگ آبادی عفری عنره بره اهتمرام سرید محمرد
محخن مالک مطبع و برادر سید محمد سلطان عاقل دهلوی زیر نگرانی سید مظهر عباس هوهانی بی جا :مطبع برهانیره
واقع چَهَّته بازار.
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 -39میبدی ابوالفضل رشیدالدین ( .)6387کشف انسرار و عدّة انبرار ج  2به سرعی و اهتمرام علری اصرغر حکمرت
تهران :امیرکبیر.
 -41نجم رازی عبداهلل بن محمد ( .)6360مرصاد العباد به اهتمام محمدامین ریاحی تهران :شرکت انتشرارات علمری و
فرهنگی.
 -46نفیخی سعید ( .)6344تاریخ نظم و نثرر در ایرران و در زبران فارسری ترا پایران قررن دهرم هجرری ج  7تهرران:
کتابفروشی فروغی.
 -47نوشراهی عررارف ( .)6396کتررا،شناسری آثررار فارسرری چراپ شررده در شرربهقراره (هنررد پاکخررتان بررنگالدش) از
6386-6661هر ش6478-6690 /هر 7112-6286 /م ج  6تهران :میراث مکتو.،
 -43واله داغختانی علیقلی خان ( .)6396تذکرة ریاض الشحعرا جلد اول تصرحیح و مقدمره و فهرسرتهرا از ابوالقاسرم
رادفر و گیتا اشیدری تهران :پژوهشگاه علوم انخانی و مطالعات فرهنگی.
 -44هجویری ابوالحخن علی بن عثمان ( .)6389کشف المحجو ،مقدمره و تصرحیح و تعلیقرات از محمرود عابردی
تهران :سروش.
 .)6326( ---------------------- -40کشف المحجو ،تصرحیح و .ژوکوفخرکی برا مقدمرة قاسرم انصراری
تهران :کتاب انة طهوری.
 -46هدایت رضاقلی بن محمد هادی ( .)6380تذکرة ریاض العارفین مقدمه تصحیح و تعلیقات از ابوالقاسرم رادفرر و
گیتا اشیدری تهران :پژوهشگاه علوم انخانی و مطالعات فرهنگی.
 -42هاللی جغتایی بدرالدین ( .)6368دیوان هاللی جغتایی با شاه و درویش و صفاتالعاشقین او تصرحیح و مقابلره و
مقدمه و فهرست از سعید نفیخی تهران :سنایی.

