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Abstract 

The book Maqamat-i Zhendepil, written by Sadid-al Din Muhammad 

Qaznavi, on Sheikh Ahmad Namqi's Keramat (Wondrous States) is one of the 

linguistically valuable and significant works of literature which was edited by 

Mo'ayyed in 1340/1961. Maqamat mirrors popular thoughts, beliefs and habits 

of the people of that era. From the linguistic point of view, it contains 

colloquial words and expressions. Also thematically, it is considered as a 

Sufism-oriented book, which is also about the everyday life of those living in 

that era and geographical location (namely Torshiz, and Khorasan in general). 

There are flaws in the linguistic corrections and clarifications written by the 

editor. The purpose of this article is to use the examples found in other books 

of Dari literature and to refer to them in order to find these flaws and present 

them accurately.  
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  پيلژنده مقامات در تصحيف چند تصحيح

 میالد بیگدلو 
، مه طباطبائی، تهرانرشتۀ مطالعات ترجمه، دانشگاه عالدانشجوی کارشناسی ارشد 

 ایران

 چکیده 
 هاينوشته از نامای احمد شیخ کرامات دربارۀ غزنويمحمد  سدیدالدین نوشتة پیل،ژنده ماامات کتاب
 این. رسید چا  به مؤید حشمت کوشش به 6848 سال در بار نخست که است زبانی دید از پربار و مندارج

 نگر از. ایشان عادات و روزگار آن مردم از گروهی عوامانة اعتاادات و اندیشه طرز از است ايآینه ماامات
 واژگان و اصطالحات از آگنده و نویسیماامات برجستة هايکتاب از ماامات این که گفت توانمی نیز زبانی
 نآ ویژهبه و روزگار آن مردمان روزمرۀ زندگانی همچنین و تصوف زمینة در گفتاري و عامیانه و ايگونه
 مصحح دۀشنوشته زبانی هايگريروشن و تصحیح در. است( بزرگ خراسان توسعاً و ترشیز) مکانی ناحیة
 هايکتاب ردیگ از یافته هاينمونه از گرفتنیاري با که بود این نوشته این هدف. خوردمی چشم به هاییلغزش
 . شود نهاده میان درها آن درست ریخت و یافته هالغزش این ها،آن یادکرد و دري ادب

 . جام احمد شیخ متن، تصحیح غزنوی، سدیدالدین پیل،ژنده مقاماتها: کلیدواژه
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 مقدمه
االسالم یخقشیري و شة امام رو طریاپیل، صوفی پیشده به ژنده شیخ احمد جام نامای، شناخته

و زیسته در نیمة دوم سدۀ پنجم و نیمة نخست سدۀ ششم قمري  (6861کوب، زرین)هروي 
العات چندانی در دست نیست و آنچه از دو دهة نخست زندگانی او اط. است( ق 448-981)

هاي پیروان او است که با گیشت زمان، شمار این ست است، آمیخته با فرابافتهدهالبته ب
هاي شیخ، داشتن ماامات او است اقبالیاز خوش. امات برساخته فزونی گرفته استکر
ست از طرز اندیشه و ااي آینه»، این ماامات 6از نگر مایگانی(. 6873شفیعی کدکنی، )

البته، اسناد و (. 6831، مؤید)اعتاادات عوامانة گروهی از مردم آن روزگار و عادات ایشان 
ه به شود کزندگانی و روابط و طریاة شیخ نیز در این ماامات یافت میمدارکی در زمینة 

و از نظر شناخت و تکمیل بهتر  (6873شفیعی کدکنی، )کند شناخت او کمک شایانی می
توان از نگر زبانی نیز می(. 6831مؤید، )جغرافیاي تاریخی خراسان نیز بسیار سودمند تواند بود 

نویسی و آگنده از اصطالحات و واژگان ي برجستة مااماتهاگفت که این ماامات از کتاب
و عامیانه و کتابی است در زمینة تصوف و همچنین زندگانی روزمرۀ مردمان آن  2ايگونه

 سرويآنچنان که ک. است( ترشیز و توسعاً خراسان بزرگ)ویژه آن ناحیة مکانی روزگار و به
ترین ادهجا، ساز این. ..سواد سر و کار داشته]اند[ صوفیان چون با مردم ساده و بی» است گفته

تاب ست که در این کااند و این ترین شیوۀ سخن را در یاد داشتهکار برده، شیرینزبان را به
در میان این (. 6897کسروي، )« خوریمها برمیترین جملهترین و شیرین، ما به ساده[ها]

ماامات »شده به نام بن یعاوب الغزنوي، شناختهماامات، نوشتة سدیدالدین محمد بن موسی 
گر مستایم زندگانی شیخ نماید؛ زیرا نویسندۀ آن نظارهتر میاز دو لحاظ مهم «پیلژنده

و پیش  8و دیگر اینکه کتاب در سدۀ ششم است احمدجام و معاصر و مرید بالفصل او بوده
: نک)از ارزش زبانی بیشتر برخوردار است  ،بنابراین ؛است از تازش مغول نگاشته شده

 (. 6838و فروزانفر،  6866؛ بهار، 6878همایی، 
هد آغاز ع که بخش نخست ؛توان بخش کردرا به سه فصل عمده می «پیلماامات ژنده» 
بخش  .است کاري به لطف خداگرداندن او از راه کژ و نابساماناالسالم و توبة او و رويشیخ

                                                            
1. Thematic 

2. Dialectal  

 6834 ،مؤیّد: به دیبنگر کتاب، فیتأل خیتار ۀدربار.  8
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ی پ  رسانو بخش بازپسین، دربارۀ کرامات و کمک دربارۀ کرامات و زندگانی شیخ دوم،
 . و به مریدان و فرزندان خویشاز درگیشت ا

و پ  از  (6848، 6چ در )نسخه  2را حشمت مؤید نخست از روي  «پیلماامات ژنده»
عماالت و استلغات »نسخه تصحیح کرده و توضیحاتی نیز دربارۀ  8از روي  نسخة سومی یافتن

در (. 6834د، مؤی)است هاي متن در حاشیة صفحات افزودهو دیگر جنبه« نادر و کهنه
در ا هآن که به بعضی از براي او مجهول و ناشناخته مانده هاي متنتصحیح، برخی از واژه
« اکی»را با افزودن ها آن ها، ناشناختگیاست و در برخی موارد، پ  از واژه حاشیه توجه داده

ها دربارۀ گیري از دیگر ماامات و نوشتههدف این نوشته آن است که با بهره. است نشان داده
شیخ احمد جام و همچنین با تکیه بر آثار ادب دري پیش از نوشتة غزنوي و یا همزمان با آن، 

در جاهایی که تصحیف رخ  ها و اصطالحات دریافته شود ومعنا و کاربرد برخی از واژه
 . پیش نهاده شودها آن است، شکل درستداده

 پژوهش  ۀپیشین. 1

 از( 6863) میالدي و آذرحزین. است شده انجام «ماامات» دربارۀ پژوهش چندین تاکنون،
 اختارس بررسی به جرجانی عبدالااهر کالم نظم نظریة و هالیدي گرايناش دستور منظر

 نجشس. اندپرداخته اسرارالتوحید و پیلژنده مااماتدو کتاب  در ندایی جمالت دستوري
 امکان از» داسرارالتوحی کتاب نویسندۀ که دهدمی نشان منظر این از یکدیگر با کتاب دو این
 رو مینه از و «استگرفته بهره غزنوي محمد از ترمناسب و تریافتهسامان بسیار ندا نحوي
 روهروب «داسرارالتوحی کتاب در [. ..] رتريمؤث ساختار و تریافتهتکامل بالغت» با که است
 در ايرابطه افعال بسیار شمار این، بر افزون ؛(6863 میالدي، و آذرحزین) هستیم

 جامعة در» که است این گرنمایان پیلژنده ماامات در ذهنی افعال و اسرارالتوحید
 است «ترپررونق گراییدرون پیلژنده ماامات جامعة در و […] بیشتر پند اسرارالتوحید

 (. 6863 میالدي، و آذرحزین)

 از را آن و پرداخته «پیلژنده ماامات» روایی ساختار به خود نوشتة در( 6869) 6پاول
 حیداسرارالتو با -مخاطبان کتاب، اصلی ساختار زمانی، سیر مانند- گوناگون هايجنبه
 جام احمد شیخ کرامات يهاحکایت از یکی نیز مااله این دوم بخش در. است سنجیده

                                                            
1. Paul, J. 
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 شده صیفتو حکایت این در «منکران با مناظره» شیوۀ دربارۀ نکاتی و شده بررسی و فیمعر
 . است

 تاریخ دربارۀ را دیگر پژوهشگران دیدگاه نخست( 6864) افضلی دیگر، پژوهشی در
 به را تابک این شدن نوشته درست تاریخ تا است کوشیده خود و کرده یاد «ماامات» تألیف
 عمرت مد حیات، زمان به توجه با» و ماامات کتاب متنیدرون قرائن بررسی با وا. دهد دست
 گارشن ختم حایای تاریخ» که است گرفته نتیجه «جام به او ورود تاریخ غزنوي،محمد 
 (. 6864افضلی، ) «است قمري هجري 992 تا 943 هايسال بین کتاب

 هایافته. 2
  45صفحه . 2-1
 ت:گفگردانید و میستد و در دست میفرااالسالم دست پیش کرد و مهر از قاصد شیخ

 اناادآن روز کااه مهر کااار گردون زده
 اناادتااا چون زده درنیااایااددر فاهم تو  

 

 اناادزده دگرگون عاااشااااااان  زر مهر 
 اندزده بیرون ضاارب سااراي ز زر کین

 

 (6834)غزنوي، 

ز در بخش چهارم )جزئی ا. نمایدمصراع سوم با این ضبط، صحیح نمی ،نگارندهگمان به
 ، چنین ثبت شده است:«ماامات»، مندرج در شیخ خود ة( نوشتسمرقندیه ةرسال

 (6834 اند )غزنوي،تا چون زده« درناید»در وهم تو 

صة در خالافزون بر این، . سازداین ضبط درست است و با وزن عروضی سروده نیز درمی
به « فهم»و « آن»به « تا» جا، اما در آنشدههمین سروده آورده  ( نیز6861)جامی،  «الماامات»
 ست:اتغیبر کرده و چنین شده  1«وهم»

 . انددر وهم تو درنیاید آن چون زده

                                                            
، هابدلة نسخ) مینیبیم زین( 68 قرن اواخر به متعلق) ماامات دتریجد و سوم ةنسخ در را «وهم» به «فهم» رییتغ نیا -6

 و زمان یرگ با و است ترکینزد شعر نینخست شکل و يغزنو یاصل ةنوشت به «فهم» که گفت توانیم نیچن(. 6834

 . است شده بدل «وهم» به «فهم» کمکم آن، ییروا
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( 6877) باخرزيالدین نوشتة سیف «در عشق ةرسال»در  ، با اندکی ناهمگونیسرودههمین 
 :است شدهنیز آورده 

 اناادزده گردون کااان زر کااه روز آن
 اندزده چون پ  آنک بر نشاای واقف

 

 اندزده دگرگون عااشاااای  زر مُهر 
 اندزده بیرون عال سااراي ز زر کین

 

  6(6877)باخزري، 

 شود:نیز دیده می 2(6817همین رباعی بدین گونه در میان رباعیات مولوي )

 اناادزده گردون مهرگااان کااه روز آن
 اناادزده چون تااابعااال  نشااای واقف

 

 اندزده دگرگون انعااشاااا  زر مُهر 
 اندزده بیرون عال سااراي ز زر کین

 

 (6817)مولوي، 

 .باید دانست« مُهر کار گردون»در مصراع نخست، تصحیف  را« مهرگان گردون»که 
 که ضبط مصراع نخست، جز ایناست شده( نیز آورده 6881ین رباعی در دیوان سنائی )هم

 . 8آن درست است

  39صفحه . 2-2
قت ما ایم، و نشان فراشیخ عبدالرحمن( برباید خاست و تجدید وضو کرد که ما فارغ= ترا )
 به بره ات دیگر، دو گاهچاشت فرا و کرد خواهیم خرج دیگر ۀست که نماز دیگر، دو براآن 
 .آیت فراق* برخوانیم، که اگر ترا قوت آن بودي، چهل روز هم بدین قرار ببودي رسد، ده

 . *چون تو مرد این کار نبودي، بلکه مرد انکار بودي، با تو راست نیاید
 دهید کهچنان جداشدن، گریکدی از یمعن به برخواندن، فراق تیآ[: مصحح  یپانو* ]
 . میقد ب  ستا یاصطالح شود،یم

                                                            
 است.  این رباعی را سرودۀ باخرزي دانسته . افشار، مصحح این رساله،6

توان احتمال داد که این رباعی نیز از جملة این هاي الحاقی در کلیات شم  بسیار است، میجا که شمار سروده. از آن2

 ملحاات است. 

سن شریفی است )با سپاس از محین نیامدهالدنوشت کتابخانة بایزید ولینوشت کهن کابل و دست. این رباعی در دست8

 صَحی(. 
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به داستان موسی)ع( و خضر)ع( که  استداشتی چشم« آیت فراق برخواندن» گمانبه 
 طبري یرتفس ترجمة: جمله از خوردمی چشم به تفسیري هايکتاب تربیش در آن ةشرح قص

اي مجمل در گونهبهو  (6879سفراینی، ا(، تاج التراجم )6891 النهر،ماوراء علماي از جمعی)
 ویژه به این آیه اشاره دارد:به(. 6832ابوري، شاألنبیاء )نیقصص

  1. .. نکَیْبَ وَ نىیْبَ فراقُ هَذَا

 است هیداشتی به این آتنها چشم« آیت فراق برخواندن»که  دهدنگارنده احتمال میبنابراین، 
 . کهن و نه اصطالحی

  77صفحه . 2-6
گفتندي، و او مردي بود روز دیگر، بامداد، زاهد )کیا( درآمد که او را شیخ عبداهلل وصال 

 . ** داشته بود و مشهور و معروف و صاحب قبول بودوصال ۀکه مدت سی سال روز
 یعنی است؛ روشن ماصود یول افتم،ین یجائ در را وصال ۀروز اصطالح[: مصحح  یپانو* ]
 . حق وصال يبرا روزه

 نچنی نیز صوفیان از بسیاري و است شده شناخته و روشن اصطالحی «وصال ۀروز» 
 (. 6846نیست )قضاعی،  جایز (ص) پیامبر بر جزب فاه در و گرفتندمی ايروزه
 روزه دو ۀصوم وصال عبارت است از روز»ست: ا آمده «کشاف اصطالحات الفنون»در 
 وصول رمضان لیالی از بعضی در سلم و علیه اهلل صلی حضرت آن و افطار، بدون روزه سه یا

 به را صحابه و کند، افطار و بنوشد و بخورد چیزي آنکه بی داشتی روزه پیاپی یعنی کردي؛
  2(. 6832 )به نال از گوهرین، «و شفات نهی فرمودي رحمت جهت

  93صفحه . 2-4
برخیز و ]هزار من گندم را[ ببر و درویشان را ببرگ »]خواجه احمد[ آن دانشمند را گفت:  
 . *کن

                                                            
 73. سورۀ کهف، آیة 6

 م6393 جامی، م و 6682ابونعیم، : به بنگرید دیگر، هاينمونه . براي2
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 . بردن کارهب/ دنیرسان مصرف به= کردن ببرگ[: مصحح  یپانو] *

« ساز و نوا و اسباب و جمعیت و دستگان و سامان و سرانجام( »6842را بُرهان )« برگ»  
رسانیدن و به معنی سامانجا در این «کردنببرگ»(؛ از این رو، 6842برهان، است )معنا کرده

  6. «به مصرف رسانیدن»بنواکردن است، نه 

  121صفحه . 2-5

 داریم مردي بااه جهااان ماارداناایاام مااا
 داریم گردن بااه ساااپر نیم تااا شااااب

 

 باارداریاام چاارا جااور نااامااردان از 
 بگیاریممی خاره سااانگ ز تیر ما

 

(6834)غزنوي،   

. گونه، وزن عروضی مخدوش خواهد بود؛ چه، بدیندر این سروده نادرست است« نیم» 
؛ بنابراین، است شده آورده« نیمی»با ضبط  (6861جامی، ) «المااماتخالصه»این سروده در 

 . است« نیمه»( یا «المااماتخالصه» )چنانکه در« نیمی»ضبط مصراع سوم با 

  114صفحه . 2-3
 او من و من او بدم گه من بدم ساقی گه او

 رطل گران تا روز نوشانوش بود بادها

« ارهاب»رسد که به نظر می به بافت سخن توجهبا . در این بخش نادرست است« بادها» 
 توان بازنویسی کرد:می گونهاین بخش را این. درست است

 بُد[ و من او بدم گه من بدم ساقی گه او+ او من ]
 رطل گران تا روز نوشانوش بود« بارها»

 

 
                                                            

 6831 منور، ابن و 6814 عنصرالمعالی،: به بنگرید کهن، هاينوشته در دیگر هاينمونه . براي6
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  214صفحه . 2-7
خنان سدیگر در آن وقت که شیخ اإلسالم به کوه دینان رفته بود و دانشمند محمود را دیده و 

 . *رفته بود اجناس
 (. ستین روشن مفهوم) اخباس: «اجناس» بدل ةنسخ]پانوب  مصحح[:  *

 نیا منظور هک گفت توانمی م،یریبپی( دسازیق ي«-به»پیشوند  بدون) را ضبط نیهم اگر 
  مختلف و گوناگون موضوعات در بود رفتهی سخنان محمود و خیش انیم که است
اي که خود در اصل اسم است، بدون داشتن نشانه «اجناس» که گونهنیبد(. اجناسبه )=

 ؛2اردهاي کهن پیشینه دچنین کاربردي در نوشته. کار رفته شده استبه 6در ناش قید قیدساز
 تنهایی:به در جایگاه قید« حایات»له کاربرد از جم

سینا بناالسالم، پیغامبري آمیي و ممکن بوذي، حایات اگر بعد از حضرت مصطفی، علیه»
 (. 6879)افالکی، « خواست بوذن

 :منظوم متون در و

  زدیر خود خون اتیحا زدیبگر عشق کز هران»
 « ؟آمد غروب شب مرغ ز هرگز را دیخورش کجا

 8(6881 موالنا،)

  219صفحه . 2-1
ی که کنی و ندانبري و مطالعه می)کیا( می فاوااین کتاب مسلمانان را با خود »پ  گفت: 
 . «کتاب بر تفظیع معتزله»برادرم گفت که چگونه کتابی ست؟ گفت: « حرام است؟

« به جلو و عاب»به معنی  و در اصل« فراوا»ۀ شد کوتاه« فاوا»، (6862بر پایة گفتة صادقی ) 
 . است

                                                            
1. adverbially 

 Hudson, 2000و  6836بنگرید به: شااقی،  تغییر ماوله( دربارۀ این امر )= ختیشنابراي توضیحات زبان. 2

Akmajian, et al. , 2012 & 

 6881 و سنایی، 6881 موالنا،: به . بنگرید8
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دین ت باست: کتاب را با خود توان گفت که معناي جمله چنینچه گفته آمد، میبنا بر آن
 . داريبري و از خواندن آن دست بازنمیمی سوي و آن سوي

 است؛ براي نمونه:کار رفتههاي کهن دیگر نیز بهدر نوشته« فاوا»واژۀ 
 گردانیدن : فاواذَبذَبَة، (همان) سایه گشتن : فاواتَفَیو، (6811غزنوي، ) شدن : فاواتقلب

 6(. همان) برَذ فاوا بخَر بار انک: النَقال، (6849میدانی، ) برَذ فاوَا سخن : کهمسْیَاح، ()همان

  231-259صفحه . 2-9
 . ریش بباال و میانه *ةدیگري خواجه ادیب مردي ست گوش

 نوشته هاضاف ۀهمز و یفوقان ةناط سه با یعنی ؛صورت نیهم به «ةگوش[: »مصحح  یپانو* ]
 «شیر» دیق گرید بود،یم کوسه اگر کهنیا از صرفنظر. ستین ممکن آن خواندن کوسه و شده
 . افتیینم لزوم

 همچون: ،است مند بودهالبته کاربردهایی چنین ساباه

 تَنااگ داشااات دلی ریشکم کوساااة
 اسااات وَشزبانی گرچاه  رُخَم گفات 

 

 جنااگ بااه را ک  دو دیااد کَنااانریش 
 اساات خَوْش کاین کشااانریش از فارغم

 

(6836)نظامی،   

 کنااد ریش خشااااک باااز را کااه تااا
 او کااوسااااة  ریااش باایاام از کااه یااا

 

 کاانااد سااااریااش او ریااش باار کااه تااا 
 او بااوسااااة  ز باارکاانااد  سااااباالااتااان  

 

 )سنایی، 6826(2

که چنان ؛8دهدها همواره در زبان روي مینویسی /گوییو زیاده هاهواژ کاربرد چنین 
 آورد:بیتی می« حشو قبیح»در توضیح  (6833) شم  قی 

 

                                                            
 6831 منور، ابن و 6891 طبري، تفسیر ترجمة ؛6837 پیل،ژنده: به بنگرید دیگر، هاينمونه . براي6

 ست. ا( این بیت نیامده6832سنائی، حسینی در همین بخش ) تصحیح. در 2

 6676العسکري، و  Yule, 2014بنگرید به:  چنین در انگلیسی و عربیاین هایی. براي نمونه8
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 معاایورم خاادمتاات بااه نرساااممی گر
 

 زیرا رَمَد چشاام و صااُداع ساارم اساات   
 

(3683، قی  شم )  

 منْ کُل وجهٍقبیح است و « صُداع»و « رَمَد»با ذکر « چشم»و « سر»ذکر » گوید:سپ  می 
 (. همان)« ، چی رَمَدْ بی چشم نَبوَد و صُداعْ بی سر نباشد!عنه مستغنیً

؛ یعنی ستا «باال میانهبه»صورت صحیح آن  نماید ودرست نمی« بباال و میانه»که ضمن این
 )بلعمی،« گونه اسمرباال میانه و بهاو مردي بود به»براي نمونه: ؛ 6قدي نه کوتاه و نه بلندبا 

 (. 6873 ،«الاصص التواریخ ومجمل»و  6878
 کاتب خطاي ه،اضاف همزۀ و فوقانی ةبا سه ناط «کوشه» نویسة گمانبه، شدچه بیان بنا بر آن
 . میانه باالبه( و) ریشکوسه مردي: باشد اینچنین درست شکل و باشد بوده

 بوده« انهباال میبه»و « ریشکوسه»در اصل، بین  «میانه»و « باالبه»بین « و»ممکن است که 
ز جمله ا ؛شوددیده میپیش نوشتن در جاهایی دیگر هم  و پ  چنین اساس، ةباشد )در نسخ
این بخش در اصل درست باشد،  گمان؛ اگر این ]پانوی  سوم مصحح[( 863 ةدر صفح
 . باال میانهریش و به: مردي کوسهاست گونه بودهاین

  613-612صفحه . 2-11
( میان 6834)غزنوي، « الملک، دشمن خاندان خود رااز میان برداشتن شیخْ ضیاء»در حکایت 

ی خصومت (2ق 117-977عهد شیخ جام )ولیالدین، الملک سمرقندي و ابوالفتوح قطبضیاء
الملک، چندي بعد، در هرات به برکت امداد غیبی شیخ، ضیاء شود و پ  از آنواقع می
 مسأله نای گرنشان که رودمی الدینقطب زبان از سخنی رویداد، این ةدر میان. شودکشته می
ت تاریخ وفا !است شدهسال از تاریخ درگیشت شیخ جام سپري  664 زمان، این در که است

بنابراین، زمان این (. 6861جامی،  و 6898ست )نامای جام، ا بوده 981شیخ نیز در سال 
 احدی ةالمک در سن( قتل ضیاء6834غزنوي، اما بنا بر متن ) ،خواهد بودقمري  198حکایت 

سال پ  از تاریخ  688الملک ست؛ یعنی قتل ضیاءا ( رخ داده796) سبعمایه و خمسین و

                                                            
 (. 6817األسامی، )تاج« آورباال بانگبُهصَلَة: زن پست»در « باالپست»)لغتنامة دهخدا( و نیز « باالمیانه»و « بلندباال». سنج. 6

 6861جامی،  . نک:2
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 صریح بوزجانیو به ت-د نچه گفته شآ در نظر گرفتن همةست! با ااین حکایت به وقوع پیوسته
 کنداشاره می« چندي ]بعد از واقعه[ برنیامد»الملک با عبارت که به زمان قتل ضیاء( 6849)
که در متن کتاب است،  و سبعمایه که تاریخ احدي و خمسینشود نمایان می -(43ص )

به سبب همین  شاید. ق( است 196) إحدی و خمسین و ستمائةنادرست مسلم و صحیح آنْ 

سین و خم»الملک به معدآباد را از آمدن ضیاء تاریخ پسینْ ةاشتباه است که کاتب نسخ
 . است ( تغییر داده6834)غزنوي، « خمسین و سبعمائه»( به 6834، غزنوي« )ستمایه

  623صفحه . 2-11
 عربی کیمیا )بدل: عرتی کیماء؟( رنگ او و نظر بهمت[ . ..این ششصد هزار دل زنگارگرفته ]

 . گرفته انابت و توبه رنگ. .. جامی احمد االسالم شیخ. ..صفت مبارک مغناطی 

 «اتخالصة الماام» ضبط. نماید، درست نمیسان ، بدین«همت عربی کیمیارنگ»عبارت  
که نضمن ای. رسدتر به نظر میاست که درست «به همت عالی کیمیارنگ او»( 6861جامی، )

سنجید با است )ب« کیمیا»، خود دیگرگشتة واژۀ «کیماء»یعنی  ؛بدلة ضبط نسخ واژۀ دوم در
در نسخة نخجوانی  -افزون بر این متن-« کیما»بط ض(. (6866کلیسا )قاسمی،  ←کلیسیا 
به )« نامهقابوس»نوی  کتابخانة فاتح ( و دست6488)به نال از بیگدلو،  «تفسیر بصائر یمینی»

 . خورد( نیز به چشم می6866نال از قاسمی، 

  251صفحه . 2-12
ار چون به مدینه رسیدیم، سه دین. *رسید ر[در بادیه، زاد ما ]بس»دیگر حاجی یعاوب گفت: 

چون آرد نرسید ]بَدَل: . کردمخرج میشانزده مَن گندم خریدم و از آن . و نیم به من داد
تا به . یکار بردماالسالم به دست ما دادي و بهاي بجوشیدمی و شیخبزسید[ از آن گندم، پاره

قُرب دویست و پنجاه فرسنگ، آن شانزده مَن . بغداد، هیچ دیگر نخوردیم، ما شش تن بودیم
 «. طعامْ ما را کفایت کرد

 نسخة بدل: برسید *

 تباهات،اش حیتصح در نگارنده اسیما: »است دربارۀ شیوۀ تصحیح خود نوشته مصحح 
 فتهریپی نخست چا  در که است اساس ةنسخ ت،یروا بودن یمعنیب خود ای یمعن يخطا
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 کلمات: »است نوشته نیچن زین متن در يهایافزودگ ۀدربارهمو (. 6831 ،يغزنو) «بود شده
 یناص اساس، ةنسخ تیروا در که امافزوده متن به یهنگام فاط را C در یاضاف عبارات و
 (. 6831 ،يغزنو) «است بوده محسوس و آشکارا یافتادگ ینوع و مفهوم در

هاي با توجه به نمونه .دارد «شدن تمام» معادل ییمعنا که است «دنیبرس» B ةنسخ ضبط
 این( 6876) میبدي و( 6867) عطار آثارِ در نیز و( 6818) قزوینیدر آثار « برسیدن»دیگر از 
 متن، حیتصح در مصحح اریمع به نظر با همچنین. است کهن یفعل و معنادار و درست ضبط
 بدان ،C ةنسخ از تا شودینم دهید( دیبرس= ) B ةنسخ ضبط در که يایافتادگ
 ةنسخ 61صفحه  در( دنیبرس )= فعل نیهم. شود افزوده( «سربه»جا )در این ي/کلماتیاکلمه
 بدون «دنیبرس» ضبط نیهم ن،یبنابرا ست؛ا رفته کاربهنیز  هابدلنسخه 879و صفحه  اساس
 شتندا نظر در با. است ترکینزد ي و زبان آن روزگارغزنو خود نوشتة به «سربه» ةاضاف
 که درسیم نظر به نیچن گر،ید ةنسخ دو به نسبت آن بودن متأخر و C ةنسخ يهایدگرسان

 نیپس يهاسال) C ةنسخ کاتب عصر در «دنیبرس» غرابت لیدل به افزودن و بردن دست نیا
 . 6است بوده( ماامات مادمه: نگر دهم، ۀسد

  216. صفحه 2-16
 شکست.اي از آن بکاسهها بشستیم و بنهادیم. غلباري* از دیوار فروافتاد. نیمآن شب کاسه

ها دیده نشد. شاید مرادْ فرهنگ اي در* ]پانوی ِ مصحح[ چنین است در اصل. چنین واژه

 غربال است که در تلفظِ محل )و یا اشتباهاً( به این صورت درآمده است.

. باید دانست «غربال» واژۀ از گرید ياگونه درست است و آن را جانیا در «غلبار» ضبطِ 

 «دال» ،[اریخ]=  «الیخ» و «است معمول «ل» به «ر» لیتبد» زین امروز جامِ تربتِ شِیگو در

 توانیم یدگرگشتگ نیهم از ییهانمونه را( 6867 لنت،یا[ )برگ]=  «بلگ» و[ دار]=  

 شود؛یم تلفّظ ضبط نیا به مشابه بزرگ خراسانِ حوزۀ در واژه نیا ن،یا بر افزون. دانست

 ← يدربند ،یاضیب دشتِ ؛qalber ← یاردکول ،یگاش ؛qelber ← یبجستان، نمونه يِبرا

qalbir (6866 ،یصادق)، ( فردوس) تون← qalber ریغَلْب ← خراسان ،(6861 ،یاحا)ی 
                                                            

: به دیبنگر ها،واژه درست یمعان با ییناآشنا بر بنا رآنییتغ و متن در کاتبان بردن دست گونهنیا از يانمونه يبرا. 6

 . 6838 ،یکدکن یعیشف
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 در مشابه يهاظتلف يبرا( )6878 ،یرضائ) qalber ← رجندیب، (6878 ،یشالچ ياکبر)

 در «غلبار» هاي کهن نیزاز میان نوشته(. 6868 ا،یکو  6836 دوست،حسن. نک گر،ید مناطق

 6.2است به کار رفته (6833) ورزنامه

 گیريو نتیجه بنديجمع
 .و تصحیح چند تصحیف در متن آن بودپیل ماامات ژندههدف این نوشته بررسی کتاب 

خ احمد مریدان عصرهاي دیگر شییا  «ماامات»نتایج این بررسی نشان داد که دستبرد کاتبان 
تن افی هاي پیشین، سبب راههاي زبانی سدهدانشی یا ناآشنایی با ویژگیاز روي کم جام

کوشش  ،از این رو. است شدههایی از نظر زبانی، شعري و تاریخی در متن این کتاب نادرستی
ن دیگر یا هاي کهبا استناد به شواهدي از نوشته این تصحیفات شناسایی و پ  از آن شد تا

ت نادرست ها، توضیحاافزون بر این. با بررسی بافت زبانی و معنایی، ضبط درست ارائه شود
 . ، ارائه شدهاییدر برابر هر یک و با یادکرد نمونه نیز تصحیح و توضیحاتی درستمصحح 

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد

ORCID 
Milad Bigdeloo  https://www. orcid. org/0000-0001-7194-9510 

 منابع 
 و اسرارالتوحید در ندا بالغی کارکردهاي ماایسه»(. 6863) میالدي فرشته و مهدي آذرحزین،
 . 27-6 ،(6)68. پارسی ادب نامةکهن. «اندیشگانی فراناش مبناي بر پیلژنده ماامات

 یعیمحمدرضا شف حیبه تصح. دیابی سع خیفی ماامات الش دیاسرار التوح(. 6831منور، محمد ) ابن
 . تهران: آگه. یکدکن

 . يالااهرۀ: دار أم الار. اءیو طبقات األصف اءیاألول ةیحل(. م6682احمد بن عبداهلل ) م،یابونع

                                                            
 .«غلبال: الغِرْبَال» (:6898در قانون ادب )تفلیسی، « غلبال»گونة به . 1

 بطض بُرهان زین را «زیغلب(. »دهخدا لغتنامة:ک. ن) است «لیغَرب» یفارسي هافرهنگ در «غربال» واژۀ گرید گونة.  2

 مصدر حال ستاک با واژه نیا دوم يهجا اسیق حاصل یانیپااژهو z با آن ضبط که رسدیم نظر به(. 6842) استکرده

 .وردخیم چشم به «زیبمُشک» و «زیآردب» مانند ي مرکبیهاواژه در که است« -زیب» یعنی[ کردنغربال]=  ختنیب

https://www.orcid.org/0000-0001-7194-9510
https://www.orcid.org/0000-0001-7194-9510
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 لیما بینجب حیتصح. الارآن لألعاجم ریتفس یتاج التراجم ف(. 6879شاهفور بن طاهر ) ،ینیاسفرا
 . یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم. یخراسان یاله اکبریو عل يهرو
(. ناظر)محمد  دبیرمادم،: در. «پیلژنده ماامات تألیف تاریخ در تحایق»(. 6864) اهللخلیل افضلی،

 ادب و زبان فرهنگستان: تهران. فارسی ادب و زبان و غزنه المللیبین همایش مااالت مجموعه
 . فارسی
ي ایدن: تهران. یجیازی نیتحس حیتصح به. نیالعارف مناقب(. 6879) ناطور یاخ بن احمد ،یافالک

 . کتاب
ی تهران: کتابفروش. معینمحمد به تصحیح . برهان قاطع(. 6842بن خلف )محمدحسین برهان تبریزي،

 . سیناابن
 . تهران: البرز. يطبر ةخنامیتار(. 6878محمد بن محمد ) ،یبلعم

 . یرامیرکب: تهران. چا  یازدهم. شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک(. 6866)بهار، محمدتای 
  .تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. دیحشمت مؤ حیبه تصح. نیاحیالر روضة(. 6849علی ) بوزجانی،

آینة . «ییهاي آواها و بررسی ویژگیکاستی: تفسیر بصائر یمینی»(. ]زیر چا [ 6488بیگدلو، میالد )
 (. 4)82. پژوهش

 نويغز سدیدالدین پیلژنده ماامات به نگاهی: فارسی هاياولیانامه ساختار»(. 6869) یورگن پاول،
 .پژوهش آینة. غفوريمحمد  ترجمة. («منورابن اسرارالتوحید پیرامون مالحظاتی با همراه)
27(2)، 29-87 . 
 . یاهگشر دانشز نرکتهران: م. اوسط ابراهیمیبه تصحیح علی(. 6817) األسماء(األسامی )تهییبتاج
 ادیبن تهران:. فاضل یعل حیبه تصح. نیو صراط اهلل المب نئبیالتا ان (. 6898احمد ) ،یناما جام

 . ایران فرهنگ

تهران: . یجام يریحسن نص حیبه تصح. خالصة المقامات(. 6861الملک )ابوالمکارم بن عالء ،یجام
 . یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 . سییمطبعة لکلکته: . نفحات االن (. م6393عبدالرحمن بن احمد ) ،یجام
  .تهران: زر. یغمائی بیبه اهتمام حب. يطبر ریتفس ةترجم(. 6891) [النهرماوراء ياز علما یجمع]

 . امیرکبیر: تهران. چا  چهاردهم. جستجو در تصوف ایران(. 6861)کوب، عبدالحسین زرین
تهران: . یجام يریحسن نص حیبه تصح. کنوز الحکمة(. 6837احمد بن ابوالحسن ) ل،یپژنده

 . یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

ه ب(. نامهي)فخر قهیالطر عةیو شر قهیالحق قةیحد(. 6832ابوالمجدود مجدود بن آدم ) ،يغزنو ییسنا
 . یتهران: مرکز نشر دانشگاه. ینیحس میمر حیتصح
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ة سمؤس: تهران. مصفا مظاهر کوشش به. یسنائ میحک وانید(. 6881) آدم بن مجدود ابوالمجد ،ییسنا
 . ریرکبیام یمطبوعات

ان: تهر. يمدرس رضو حیبه تصح. ةقیالطر ةعیو شر ةقیالحق ةقیحد(. 6826مجدود بن آدم ) ،یسنائ
 . سپهر ةچاپخان

هاي قرآن از روي نسخة موقوفه به تربت شیخ جام ترجمه و قصه(. 6883سورآبادي، ابوبکر عتیق )
 . تهران: دانشگاه تهران. نیشابوريمبتنی بر تفسیر ابوبکر عتیق 
مجلة دانشکدۀ . «روابط شیخ جام با کرامیان عصر خویش»(. 6873)شفیعی کدکنی، محمدرضا 

 . 98-26(، 3، 7، 1). ادبیات
-68(، 2-6)9بهارستان،  ةنام. «هابدل نسخه کیدئولوژیناش ا»(. 6838) محمدرضا ،یکدکن یعیشف

668 . 
 . تهران: سخن. جام خیش یعرفان راثی: از مهندهیست شیدرو(. 6868محمدرضا ) ،یکدکن یعیشف
  .دانشگاهها یانسان علوم کتب نیتدو و مطالعه سازمان: تهران. صرف یمبان(. 6836) دایو ،یشااق

 . 668-67(، 7). نویسیفرهنگ. «گاد-مَروارید، گان-فاوا، مُروارید»(. 6862اشرف )صادقی، علی
 . : دار الفکر العربیالقاهرة. الکتابة و الشعرالصناعتین (. م6676الحسن بن عبد اهلل ) العسکري،

 . نتهران: سخ. یکدکن یعیمحمدرضا شف حیتصح. اءیاألَول تذکرة(. 6867) میمحمد بن ابراه عطار،

تهران: . یوسفی نیغالمحس حیبه تصح. قابوسنامه(. 6814بن اسکندر ) کاوسیک ،یعنصرالمعال
 . یو فرهنگ یانتشارات علمشرکت 

هران: ت. افشار رجیا حیبه تصح. در عشق یعرفان ةدو رسال(. 6877) نیالدفیس ،ياحمد؛ باخرز ،یغزال
 . يمنوچهر

به کوشش . یقرآن يهااز واژه یتراجم االعاجم: فرهنگ فارس(. 6811احمد بن محمد ) ،يغزنو
 . تهران: اطالعات. يو محمود مدبر یمسعود قاسم

تهران: شرکت . یسنندج دؤیحشمت متصحیح . لیپماامات ژنده(. 6834) یمحمد بن موس ،يغزنو
 . یو فرهنگ یانتشارات علم

عنایت  به کوشش(. بعد از اسالم تا پایان تیموریان)ایران  ادبیات تاریخ(. 6838)فروزانفر، بدیع الزمان 
 . ارشاد اسالمیسازمان چا  و انتشارات وزارت فرهنگ و : تهران. اهلل مجیدي

 . يمشهد: آستان قدس رضو. به سرپرستی محمدجعفر یاحای(. 6872) یقرآن ةنامگفرهن
(، 2-6)8. گزارش میراث. «نامه و چا  حروفی آندستنوی  کهن قابوس»(. 6866مسعود ) قاسمی،
82-41 . 
 . یتهران: علم. افشار رجیبه کوشش ا. ینیقزو يادداشتهای(. 6818محمد ) ،ینیقزو
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 . مرکز نشر سپهر: تهران. یزبان فارس ةنیدر زم يکسرو يهانوشته(. 6897احمد ) ،يکسرو

 . تهران: زوار. تصوف اصطالحات شرح(. 6832صادق ) دیس ن،یگوهر
 . آلمان. وبر دیگفریز حیبه تصح(. 6873) و الاصص خیمجمل التوار

. سایشم روسیمجدد س حیتصح. اشعار العجم رییمعا یالمعجم ف(. 6833)ی  بن ق محمد،  یشم  ق
 تهران: علم

 . ریرکبیام: تهران. يتبربز شم  اتیکل(. 6881) نیالد جالل موالنا،
 الزمانتصحیح بدیع. کلیات شم ، یا، دیوان کبیر(. 6873الدین محمدبن محمد )مولوي، جالل
 . تهران: امیرکبیر. فروزانفر

تهران: شرکت . لیپماامات ژنده. یمحمد بن موس ،يغزنودر: . «مادمه»(. 6834مؤید، حشمت )
 . یو فرهنگ یانتشارات علم

: تهران. اصغر حکمت یعل حیبه تصح. کشف االسرار و عدة االبرار(. 6876احمد بن محمد ) ،يبدیم
 . یررکبیام

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران. السامی فی األسامی(. 6849)محمد میدانی، ابوالفتح احمدبن 

  .ریرکبیتهران: ام. انیبهروز ثروت حیبه تصح. مخزن االسرار(. 6836) وسفیبن  اسیال ،ینظام
. ییغمای بیبه اهتمام حب(. غامبرانیپ يها)داستان اءیاالنب قصص(. 6832بن منصور ) میابراه ،يابوریشن

 . یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم

: تهران. به کوشش ماهدخت بانو همایی. ایرانتاریخ مختصر ادبیات (. 6878)همایی، جالل الدین 
 . بهار
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