
  
  
  
  
  

 
 
 

   قالنسيارشاد عبداهللاب كتا
  بارة آن و نكاتي در

  *د عابديمحمو    
 

ل ياوا(بكر قالنسي نسفي  ابي  محمدبن  بن ، تأليف عبداهللا)در معرفت و وعظ و اخالق(ارشاد 
شي ميراث مكتوب، ات عارف نوشاهي، مركز پژوهقتصحيح، مقدمه و تعلي) قرن ششم هجري

  . صفحه 388+ ه هشتاد و ن  ش، 1385چاپ اول، 
المرشد في المواعظ و الحكم /  سيةالحكم بالفارو االرشاد في المواعظ/ ارشاد 

، با تصحيح آقاي دكتر عارف نوشاهي، )ارشاد، مقدمه، سي و چهار( سيةالفار للّغةبا
ش، در مركز پژوهشي  1385پاكستاني، در سال  1كوش پژوه سخت محقق و نسخه

 2النسيقبكر   ابي  محمدبن بن عبداهللا ؤلف آن ابومحمدم. ميراث مكتوب به طبع رسيد
دوم قرن پنجم و اوائل قرن ششم زندگي  ةكه در نيم )1ارشاد، ص ( است 3نسفي
كه پدرش  جابه روشني معلوم نيست، اما از آن زمان تولد و وفات او. كرده است مي

 وگي او زند ة، محدود)470، ص 4، ج االنساب :نك(ق درگذشته است  485در سال 
  .توان تعيين كرد مي 550ـ470هاي ة سالزمان تأليف كتاب را ميان

                                                 
 وستة فرهنگستان زبان و ادب فارسيو عضو پي خوارزمياستاد دانشگاه  *
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هاي پنجم و ششم هجري است و مؤلف، به  ارشاد از نوع كتب تعليمي قرن 
» بعضي از دوستان و ياران«آن را به درخواست  ،)1ارشاد، ص : نك(خود  ةگفت

ت علمي و ديني در صدر كتاب، از منزل 4»خواجه امام«عنوان . تأليف كرده است
به دوستان و ياراني كه مؤلف را به تأليف كتاب  ت اوو اشار ،وي حكايت دارد

گويي  انگيزند، وجود شاگردان و مريدان و مجالس درس و وعظ و معرفت برمي
: نك(در اجابت درخواست ياران » اهليت«البته عذر نبود . كند او را تأييد مي

ي در ميان بعضي از مؤلفان است و هم نشاناي مرسوم  هم پيروي از شيوه ،)همان
يف لبه كار نوشتن و تأ ويدور نيست كه هم  واقعيتاز اين  از نوعي فروتني؛ اما

، در ميان كتب تعليمي ارشاداز سوي ديگر، . كتاب اشتغال جدي نداشته است
 ةامنصوفي و ) ق 505: م(الي محمد غزّ كيمياي سعادتعصر خود، با  هم

در ؛ چه غزالي و عبادي هم ، قابل قياس است)ق 547: م(ي الدين عباد قطب
با اين تفاوت  ،اند روزگار خود، در علم دين و وعظ و مناظره شهرتي تمام داشته

هاي فكري مؤلف در  مطالعات استثنايي و يافته ةنتيج كيمياي سعادتعمده كه 
ي ف تّصفيةال/ امهنصوفي تبيين حقيقت مسلماني و عبادات و معامالت دينداران، 

بعضي و  ، در توضيح اعمال و احوال خاص اهل تصوفةفاحوال المتصو
مواعظ اهل آداب و اخالق است كه اين بار با  ةنخبارشاد اصطالحات صوفيانه، و 

شود و او با تمايالتي  ساماني سنجيده از زبان واعظي خوش ذوق نوشته مي
با سخناني از بزرگان خراسان  صوفيانه و زباني نزديك به زبان گفتار آراي خود را

آميزد و در جاي جاي كتاب خود از اشعار عربي و فارسي و  در مي 5و ماوراءالنهر
  .آورد مي زندگي خود، نسف و سمرقند، ةكلمات و تعبيرات عصري ناحي

 و اخالق باعملي حكمت  دراي است  ، مجموعهارشاددر گزارش اجمالي، 
رسي ماوراءالنهر، منبعي كهن براي بعضي از و استوار و لغات خاص فا ري سادهنث

شدة   شناخته آثار ةبراين مانند هم بناو  6،اشعار گويندگان قرون چهارم و پنجم
آن  ضةو جاي آن دارد كه كشف و عر ؛هاي فراوان و گوناگونبا ارزش ،هاآن سال

كاري در خور تحسين  ،مند است هو ادب فارسي عالق كسي كه به زباناز نظر 
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نگارنده با . آن را بستايد و قدر بشناسد و صميمانه همت و كوشش مصحح باشد

در آن  در اين ديدها و بازديدهارا خواند، و  ارشاد آميزي چنين نگاه تحسين
عد بو  ،تصرف كاتبان در متنه يافت كه غالباً نتيج ،چاپي و غير چاپي ،سهوهايي

اكنون كه احتماالً  .است مسافت ميان محل اقامت مصحح و چاپ و نشر كتاب
اينجا را در  شود، بخشي از مالحظات خود كتاب براي تجديد چاپ آماده مي

  .مفيد باشد به اين اميد كه در پيراستن آن ،آورد مي
  :اشاره شود بارة اين كتاب به نكاتي درپيشنهادها الزم است آن  ضةاما پيش از عر

  
  اهميت ارشاد. 1

اند و هر  هاي گوناگون داراي اهميت از جنبهمتون متعلق به قرنهاي پنجم و ششم 
كافي است كه اهتمام تام ما را در تصحيح متن و دقت در  يك از اين وجوه

خوانندة ارشاد آن را  هاي آن برانگيزد، به خصوص كه كشف و عرضة تازه
خواندني در تعاليم اخالقي و عرفاني،  اي درخشان از نثر فارسي، متني نمونه

نوع . يابد ميدر انتقال اطالعات ادبي هاي كهن و منبعي واسطه  ژهاي از وا گنجينه
شواهدي براي توان ديد، اكنون  آيد، مي كه پس از اين مي نثر آن را در عباراتي

  :)با رعايت اختصار(هر يك از وجوه ديگر 
  

  كتابي در اخالق و حكمت. الف
كتاب درست است كه ارشاد در اخالق و حكمت عملي است و شنوندة نام 

پندارد، اما در اين بنصيحتگران  و حديث مكرر ممكن است آن را از نوع گفتار
بارها  كهقابل تطبيق با تجربيات مكرر آدمي بسياري هست ناب كتاب سخنان 

  :ها را به رغبت تمام خواند، چند نمونهتوان آن مي
  هر غزوي كه بناش نه بر علم است، آن مسلمان كشتن است؛ و هر

ش نه بر زهد است، آن دنيا جستن است؛ و هر زهدي كه علمي كه بنا
، از ابوالقاسم 25ص ( ه بر حكمت است، آن عيال كشتن استبناش ن
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 .)حكيم سمرقندي
 خواره شوند و  شبهت چون علما به دنيا بر حالل حريص شوند، عام

 خواره شوند، و چون علما عام حرام خواره شوند، چون علما شبهت
  .)، حديث نبوي26ص ( 7م را بيم بود كه كافر شوندخواره شوند، عا حرام

 8.يكي بكوشد و ننوشد، و يكي نكوشد و بنوشد  
اخ اب جامه پر خون كند، و طبخر كشد، و قص 9و خربنده دهقان پوست سوزد
نهد تا او  ،جل و عز ،ياي سازد و در دهان دوست خدا دست بسوزد و لقمه

  .)اي ناشناس از گوينده، 44ص ( 10بخورد
  
  اي از واژگان كهن گنجينه. ب

كيمياي هاي كهن عصري و محلي ارشاد، بسيار بيش از آثاري مانند  شمار واژه
وار را  بخش اعظم اين مجموعة گنجينه. ادي استعب نامة صوفيالي و غزّ سعادت

ص (و فهرستهاي پاياني كتاب ) ص چهل و پنج ـ پنجاه(در مقدمة مصحح 
ينجا چند نمونه از كلمات و تعبيراتي كه به بيشتر در ا. توان ديد مي) 367ـ351
  :ها اشاره نشده است آن
  نابايسته، غير ضروري: حاجت بي

  263ص . خوردن و خفتن و گفتن، هر چه بي حاجت است، همه ماية غفلت است
، در چنين عباراتي، اصطالحي است كه در قياس با )احتياج، نيازمندي(حاجت 

شود، و آن مقداري از مايحتاج است كه انسان  تعريف مي» فضول«و » ضرورت«
  ).دهخدا لغتنامةكشاف اصطالحات الفنون، : رك( 11.تواند زنده بماند بدون آن مي

  كنايه از بر او برتري و تقدم يافتن: پاي بر گردن كسي نهادن
آيد كه شما را  مرا به دل مي«چنين گفت مر علما را كه ] ابوالحسن كندي[روزي وي 
د كه ابوالحسن، مردي روستايي، چرا بايدي كه پاي بر گردن همه نهد؟ من به دل آي

اگر خواهيد كه پاي شما بر گردن . داريد پاي بر گردن شما ننهادم، شما مرا عزيز مي
  60ص » .سرش بگردانيد ايد، بنش به جايگاه است، همه بود، اين نردبان كه نهاده
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  12استقامت: راست باشي

 :نسخه[از چيست كه ما اندر دل خويش رحم «دند كه خواجه حكيم را پرسي
    ».ايد كه شما راست باشي به جاي مانده از بهر آن«: گفت» بينيم؟ نمي] ترس

  69ص 
است؛ اما در حوزة » نگريستن و نگاه« ،»نظر«معناي اوليه و مشهور  :نظر

اليه  گويي براي آن مضاف مفهوم مثبت و خاصي كه دارد،اصطالحات، با 
نظر حق، نظر شيخ، «منظور شده است، نظير » ...عنايت، لطف و«ي مانند محذوف

قرن آثار به رعايا، در » )كماشاه، ح /نظر خليفه«، و اين »نظر خليفه نظر كوكب،
نظر كردن خليفه به «و  رود به كار مي »تخفيف دادن در خراج«پنجم، معادل 

  :چون .»13كاستن ها از خراج مقرر آن«معادل » رعايا
كه ديهي را  مر: نسخه[ي كه ورا اقطاع بود ده... الرشيد يده خاتون، زن هارونزب

ه را بخورد و و ملخ بيامد و غلّ ،، به هزار دينار قباله داده بود]ملك وي بود
و چون ديدند كه زبيده دوك ... [خواجگان آن ده، همه، بيامدند به نظر خواستن

زر خوريم كه زن كه دوك ريسد، ما  بياييد تا بازگرديم و غم«: گفتند] ريسد مي
  )158ص : نيز رك( 157ص » .را نظر كي كند

ست كه هايي ه نشانهها و  اشارهدر ارشاد  ،د زبانييفوا اما عالوه بر اين نوع
. كند اشران او را معرفي ميعنوع گويش محلي مؤلف و مصاحبان و مگونة زبان و 

  :از جمله
  )ماوراالنهري( عبارتي محلي. 1

چنين گفتي كه يكي از بزرگان مر  اهللا عليه ـحمةر ـابوالقاسم خطيب  خواجه
با نيا با نمي يا ن: نسخه[ 14نياء بايِهي يا نياء مارِمي«: يكي را چنين گفته است

بيند يا ديدن  مي ،در معصيت ،جل، تو را و داني كه مولي، عز يعني نمي. »]رميما
  51داري؟ ص  را سبك مي ،جل و مولي، عز
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  هاي گويش نشانه .2
  15:»مر«به جاي » مرا«

  43بجنبانيد، ص  او را مراچون قنديل سبك بود باد اندك 
  جا بايد پرستيدن و از وي بايد ترسيدن، همان مولي تعالي را ميمرا 

  
  16:»شما«به جاي » شمان« .3

ايد و از بر افتاد قرآن و كار بستن  به قرآن و به خواندن قرآن مشغول گشته شمان
  282ص . ايد قرآن غافل گشته به

  همانجا. را از نفع علم مشغول كرده است شمانبسياري علم 
  
  منبع واسطه. ج
گيرند،  ي كه مورد توجه و اقبال خوانندگان قرار ميهاي موال كتابها و درسنامهمع

مشابهتهايي كه در ميان بعضي  از. در نقل اطالعات سهمي غير قابل ترديد دارند
 كه توان احتمال داد شود، مي عار ارشاد و آثار سعدي ديده مياز عبارات و اش

  :نمونه چند. منبعي واسطه بوده استدر انتقال اين عناصر مشترك  ارشاد
 شانَي عبدنْ  سمعبني متَموالفَص عنه النَّفس رضتاع 

و لم اُجِبنْ  تقاري لهه الحإنَّم الكلب ضعضّا ي؟ع 
  17191/ 6البصائر و الذّخائر                                                         

 دنچاره چه بود به جز شني  دشنام دهد تو را سفيهي
 !؟تو باز توانيش گزيدن  ؟گر سگ بگزد تو را چه گويي

  37/ ارشاد                                                                          
آورده پيوسته اين معني را در دو حكايت ) 124ـ123ص ( بوستان عدي درس

  :است، با اين سرآغاز
 گريبان گرفتش يكي رند مست  پرستاي حقشنيدم كه فرزانه
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 سكون قفا خورد و سر بر نكرد از  دل مرد صافي دروناز آن تيره

 *  
 نَّ اامتَها اعتدلَتذا قَوونَ او ال  لغُصتلينَ علي تقويمها الخَشَب  

  :و پدر مرا به كودكي اين سه بيت بياموخت
 سهماء في غَرْلكالعود يسقَي ا  و انَّ من ادبتَه في الصبي

 سهحتّي يواري في ثَري رم  رُك أخالقَهوالشيخُ اليتْ
بمن جاهلٍما ي لُغ األعداد  لُ منْما يبلُغُ الجاه هنفس 

  38/ ارشاد 
  ):155ص ( گلستاندر سعدي يادآور اين ابيات 

 در بزرگي فالح از او برخاست  هر كه در خرديش ادب نكنند
  18راست نشود خشك جز به آتش  كه خواهي پيچچوب تر را چنان

 عا  :اند گفتهبروحها اُنْتُزِعُرْ ا ةٌد تعتُض ا شير خوئي كه ب  :اند از اينجا گفته. ت
  38/ ارشاد .لقا جان برآيد از حشك ب فرورود به حلق بي

  ):522ص ( كليات سعدي : بسنجيد با
  خوئي كه فروشده است با شير  بـا جـان مـگـر از جسـد برآيـد 

  
  تصحيح ارشاد. 2
مؤلف در به كار بردن و : داردخاصي ي هاحيح متني مانند ارشاد، دشواريتص

اين زبان، ضرورتاً در . ع زبان گفتار مخاطبان استاستخدام كلمات و تعابير، تاب
است با سبك و اسلوب  گنجد، زباني چارچوب زبان رسمي عصر خود نمي

 تر توجه دارد، يرايش سخن خود كمبه آرايش و پ و چون نويسنده ، شخصي
  .گاهي ممكن است از همان معيارهاي اسلوب شخصي هم عدول كند

بيند، به سادگي  ياب مي سهل و آسانبيعي، طكاتب چنين متني هم وقتي آن را 
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ناآشنايي را دخيل و خطا بداند و ساختار نحوي  ةدهد هر كلم به خود اجازه مي
به خصوص ، آن تصرف كنددر هر عبارت اندك نامأنوسي را معيوب بشناسد و 

 را  او ذهن نيز منفعت ةاي نباشد و وسوس وقتي متن به قلم اديب شناخته شده
  19.كند حذف مي آن را گاهي دهد يا  چه بسا وي مقدمه را تغيير مي گرفتار كند،

 ةزمر از ي از خواهندگان و خوانندگان  چنين متونيبعضاز همة اينها گذشته، 
جه صحت تام مؤلف كتاب و ارزش اصالت متن و درنتي اند كه حرمت خواصي نبوده
 گير و اين نگاه آساند نيت بشناسماول اه ةامانت كاتب را در درج و و تمام كتابت
  .كرده است و كاستنها فراهم مي ها و افزودني انواع تغيير و تبديلزمينه را برا

 هاي نسخه، در تصحيح متني مانند ارشاد كه با توجه به چنين مالحظاتي
ضبط و رسيدن به  اند، دستخوش تغيير و تصرف شده شدة آن، غالباً  شناخته
با » ماقد«ة نسخ. ي دشوار استاطمينان كار به تمام معني اصيل و قابل روايتي

و تنها  ها نيست نسخه ترينِِِِِِ باشد، لزوماً صحيح تواند داشته هايي كه مية ارزشهم
 ،كه شواهد متقني آن را تأييد كند وان اصالت و اعتبار آن را پذيرفتت ميوقتي 
ها  ر نسخهبه ديگ ةمصحح با رعايت جوانب احتياط از مراجع القاعده، ، عليوگرنه

منابع  عالوه بر اين مالحظة ،ها ناگزير استاستناد بر ضبط و روايت متفاوت آنو 
اين پيوسته ضروري است و چه بسا توجه به  ،كار مؤلف يا متون مشابه ديگر نيز

  . ند مصحح را در تصحيح متن ياري دهدتوا منابع مي
  :توان ديد را در اين شواهد مي كار  و شيوة خالصة سخن

 را به  ]او ـ:نسخه[ بد فرمايش اورا بشناسد  نفسن كس كه از روي حقيقت آ
   4ص . دل بتواند ديدن

  :تر، چنين آمده است اين معني در همان صفحه، چند سطر پيش
وليكن  ؛از روي علم نشناسد، داند كه تن بد فرماي است ]نفس را[آن كس كه 
  .اش را به دل نتواند ديدن بدفرمايي

يا » بد فرمايي او«، »بد فرمايش او« به جاي  كند كه رت حكم ميدو عبا ةمقايس
  .باشد» اش بدفرمايي«
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 با : السالم رسول گفت، عليه اي،  صواب يافته ]راست و: نسخه[راه راست

  .9ص . استوار باش
  :آمده است چنينكتاب  8 اصل سخن در صفحة

  ».مزِْفالْ ُثةأصبت يا حار«: السالم ي، عليهفقال النّب
، »با صواب راه راست« وجه بودنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ بارت فارسي با اصل آن و نيز بيو سنجش ع

  .كند را تأييد مي» راه راست و صواب«ديگر، يعني  ةدرستي ضبط نسخ
 از بهر توانگري  ]تواضع كند توانگري را: نسخه[د هركه توانگر را تواضع كن

معني چهاردانگ از دين رفتن آن بود كه وي، چهار دانگ از دين وي برود، و 
 دلچون به تن تواضع كرد و به . اند كه آدمي را تن است و زبان و دل گفته

 و اين هر دو مولي را بايد كرد، از بهر آن كه به زبان ــ بستود ]به زبان: نسخه[
خدمت مولي كند چون به زبان ثناي غير مولي گفت و  سر مولي را ثنا گويد و به

  15ص . چهار دانگ دين وي برفتــ  تواضع كرد سربه 
دهد، اما چون  ديگري نشان نمي ةبدل قابل مالحظ هاي صفحه، نسخهزيرنويس

ج (مستملي بخاري در شرح تعرف  هايي هست، آن را با روايترت ابهامعبا در
  : كنيم مقايسه مي) 1043، ص 3

ز دين او بشود، از هركه توانگري را تواضع كند از بهر توانگري او، دو برخ ا
بر دل، و بر زبان و بر اركان، چون توانگري را : بهر آن كه دين بر سه قسم است

تواضع كند، زبان به ثناي او مشغول كند و تن به خدمت او مشغول كند، با خدا 
  .نماند مگردل، ثلث ماند و ثلثان رفت

  :دكن و اين مقايسه، عبارت صحيح ارشاد را با اين صورت پيشنهاد مي
بستود،  زبان آدمي را تن است و زبان و دل، چون به تن تواضع كرد و به... 

 تنو اين هر دو مولي را بايد كرد، از بهر آن كه به زبان مولي را ثنا گويد و به  ــ
 ــ تواضع كردتن  خدمت مولي كند، چون به زبان ثناي غير مولي گفت و به

  .وي برفت دينچهار دانگ 
*  
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تصرّف كاتبان و گاهي خطاهاي  و خطاهايي كه غالباً از نتايجاين نوع سهوها 
ي از هر نوع ياه نمونهبه جا  در اين. فراوان استدر كتاب ارشاد  ،چاپي است
، بسياري از اين و يقين داريم كه در بازنگري مجدد و تأمل ديگر كنيم بسنده مي

  20.صورت صحيح خود را باز خواهد يافتسهوها 

  
  بدل ترجيح نسخه: الف

، ضبط نسخة دومي كه مصحح در اختيار داشته است، بر متن در بسياري از موارد
  :صورت صحيح است ترجيح دارد و گاهي نيز همان

 عليه، « :گفته است... خواجه حكيم سمرقندي ديعتم عن موات همن صان قلب
تا بر مرده  هر كه دل خويش را نگاه دارد: گفت» عن موات يستعبِده لعصمةُه اصانَتْ

اي وي را به خدمت  ردهماعتماد نكند، يعني مال ظاهرش نگاه داشته شود تا 
باطن هر كه را  به ]مخلوق پيدا كند كه هركه: + نسخه[خويش مشغول نكند، يعني 

  11ص . اعتماد وي بر مال افتد ظاهر وي به خدمت مخلوقان گرفتار گردد
  : ت عربي چنين باشدهمراه با شرح عبار ةرسد كه ترجم به نظر مي

اعتماد نكند، يعني مال، ظاهرش  ]اي[هر كه دل خويش را نگاه دارد تا بر مرده
. اي وي را به خدمت خويش مشغول نكند، يعني مخلوق نگاه داشته شود تا مرده

پيدا كند كه به باطن هركه را اعتماد بر مال افتد، ظاهر وي به خدمت مخلوقان 
  .گرفتار گردد

 فرموده است ــ السالم يهعل ــ رسول :»21»هماقبلوا عن ذوي الهيئات عثرات 
: نسخه[خبر داد كه آن كساني كه ايشان با مروت و با خصال بپسند باشند 

مر ايشان را بدان  ]و گاه به جاه بشتافتند: نسخه[به گناه افتند  ]پسنديده بودند
بركات آن  ])زودة مصححاف( به[به كه  د ــ واهللا اعلم ــمعني آن بو. چشم مبينيد

  16ص . خصال پسنديده ايشان را توبه دهد
  : خوانيم عبارت را ما چنين مي

ايشان با مروت و خبر داد كه آن كساني كه » أقيلُوا عنْ ذَوِي الهيĤت عثَراتهم«



 163/ ارشاد عبداهللا قالنسي و نكاتي در بارة آن كتاب 

 
پسنديده بودند، و گاه به گناه : يا[به گناه افتند  ]و[خصال پسنديده باشند، 

كات كه بر ــ واهللا اعلمــ  شان را بدان چشم مبينيد، معني آن بود، مر اي]بشتافتند
  .به دهدآن خصال پسنديده ايشان را تو

  نسخه[همة كارهاي دنياوي وي ] بود: نسخه[كه را همت وي دين گردد هر :
] بود: نسخه[دين گردد و هر كه را همت وي دنيا گردد ] به بركات همت وي+ 

  20ص . مي همت وي دنيا گرددهمة كارهاي ديني وي به شو
ها، برابر نيز  شود، اگر ميزان ارزش و صحت و اعتبار نسخه چنانكه مالحظه مي

، عبارت به روايت نسخة »گردد«و » بود«فرض شود، با توجه به تفاوت معنايي 
  .است تر دوم صحيح

 ما بدانيد كه اين بندگان ش«چنين گفت كه ــ  السالم عليهــ  اند كه رسول آورده
هر كه از بندگان با شما . اند اند و از پوست و گوشت ،جل و عز ،بندگان خداي

خوريد، ايشان را همان  ]خود: + نسخه[، همان كه ]بباشد بداريد: نسخه[بباشند 
دهيد و همان كه خود پوشيد، ايشان را همان پوشانيد و كاري مفرماييد كه ايشان 

  .34ص . بفروشيد ]نباشد: نسخه[طاقت آن ندارند و هركه با شما نخواهد 
. اند ]شما[از پوست و گوشت ... اند  آورده: و ظاهراً عبارت بايد چنين باشد

ايشان را همان دهيد خوريد  خودهمان كه . بداريد هر كه از بندگان با شما بباشد
   .بفروشيد نباشدو هر كه با شما  ...و
 نسخه[د مولي تعالي بود چنان زيد كه پسن] كه: + نسخه[ اگر بنده جهد كند :
ورا بدين جهان و بدان جهان چنان دارد كه   برنيايد كه مولي عزّ و جلّ] بسي+ 

  60ص . پسند وي است
  .كند ت عبارت روايت نسخة دوم را تأييد ميو توجه به سالمت و صح

 ةبهر ،سنت بود وموافق شرع  ]كه آن: نسخه[كه در دل افتد و  اي هر انديشه 
ل اي كه در د بود، آن از فرشته است و هر انديشه ]جهاني آن: سخهن[آن جهان 

اين : نسخه[بود و اندر آن بهره اين جهان  افتد كه آن با شرع و سنت مخالف
  119ص . بود، آن از ديو است ]جهاني
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توان گفت كه اصل  مي ،سازي مؤلف با توجه به دو بخش عبارت و نوع قرينه
  :سخن چنين بوده است

 ةبهر ]اندر آن و[اي كه در دل افتد كه آن موافق شرع و سنت بود،  هر انديشه
ر دل افتد كه آن با شرع و اي كه د هر انديشه و جهاني بود، آن از فرشته است آن
  .اين جهاني بود، آن از ديو است ةاندر آن بهر ت مخالف بودسن
  نزل تر شود،  نزديك... هر چند بنده  نزل راه بهشت است، وحالوت طاعت

 ،مقصود وت شود بهر آن بود تا رغبت به مقصود زيادشود و نزل از تر  بيش
يابد، هم  ]نزل: نسخه[نزول و چون كسي به منزلگاه ... جلّ و موالي است، عزّ

شود و وي نرفته باشد تا  ي سپر] در متن چنين است[نَزل آنجا بباشد تا بود، چه 
و يابد، هالك شود و به مقصود ن ]نزل: نسخه[به منزلگاه ديگر رسد و نزول 

   123ص . نرسد
و يكي  ]107/ و الكهف  198/ آل عمران : رك[اي قرآني است  كلمه) نُزُل( نُزل

از معاني آن غذايي بود كه بزرگان پيش از آن كه با مهمان ديدار كنند براي او 
ل مردان فردا كه در بهشت آيند، ايشان را به منز مؤمنان و نيك«: فرستادند مي

نبيني كسي كه مهمان عزيز . خاص فرود آرند و هم در وقت ايشان را نزل دهند
نخست او را نزلي  .به وي فرو آيد تا آن گه كه با وي نشيند و خلوت سازد

  )5/757 االسرار كشف( ».فرمايد
شد كه وقتي بزرگي در طول سفر در  اي گفته مي به غذا و هديه نُزلو نيز 

جعفر را سوي ] والي بلخ[پس « :كردند و پيشكش ميآمد به ا منزلي فرود مي
دمشق فرستاد و به هر شهري كه برسيدي، بزرگان آن شهر استقبال كردندي و 

  )235/ سيرالملوك(» .يندنزل افكند
  :)118/  الطير منطق(و سخن عطار در خطاب به سالك روحاني، مناسب متن ماست 

 حظه بيش آيد تو رانزل حق هر ل  چون بسوزي هر چه پيش آيد تو را
صحيح است، به عالوه جملة » نزول«به جاي » نُزل«و در اين عبارت ارشاد 

هم آن «به صورت نيز، با توجه به معني عبارت، بايد » هم آنجا بباشد تا بود«
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  .تصحيح شود» تا بود نباشدجا 
 مخلوقان بندي  ]و: نسخه[ل به اسباب د اين توكل فريضه است بر باطن تا

  .152ص . ها دست بازداري نه آن كه از اسباب و حيله ]نبندي: هنسخ[
ة دوم است؛ سازگار است، عبارت با ضبط و روايت نسخ  آنچه با مفهوم توكل

اين توكل فريضه است بر باطن، تا دل به اسباب و مخلوقان نبندي، نه آن «يعني 
  ».ها دست بازداري كه از اسباب و حيله

 از پيش دل بنده برخيزد تا آن  اسباب نعمته شكر آن گاه درست شود ك
گاه شكرش درست شود و آن كه  جل بتواند ديد، آن و عز مولينعمت را از 

ديدن نعمت از منعم، شكر تمام است و گفتار الحمدهللا بر : گفته است... خواجه 
حد سري، معني همين است كه چون بنده نعمت را از منعم توانست ديدن به 

 به زبان همچنان كه كسي ؛اگر چند به زبان حكايت نكند ،درآمده شاكران
درست نشده است در  ]به دل: + نسخه[گويد و ديدار نعمتش  الحمدهللا و شكر مي
  173./ حد شاكران نيست

درست  به دل منعمش و ديدار«به صورت  ، بي ترديد،بخش آخر عبارت
  .صحيح است» .نيست شاكراننشده است، در حد 

 چون دل در خواب شد، نفس با طاعت نيارامد . ديگر غفلت در طاعت بود
و از رفتن فرو ماند، از راه طاعت نرود  ])؟(نفس به آن طاعت بيارايد: نسخه[
  .266ص . ]نرود: نسخه[، وليكن به راه طاعت نبرد ]برود: نسخه[

چون دل در خواب شد، نفس با : ... و عبارت با اين صورت صحيح است
  .نبرد، وليكن به راه طاعت بروداز راه طاعت . ، و از رفتن فرو ماندبيارامدطاعت 

  
  سهوهايي در ابيات فارسي  :ب

 ندانم همي تا چه پيش آيدم  زمان تا زمان هر كه ياد آيدم
 گر هرچه پيش آيدم شايدمد  مبادا جدايي مرا از خداي

  9ص 
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صحيح است، و همان » مرگ«بنابر نسخة ديگر  ، در مصراع نخست،»هر كه«
نوشته » كهر«هاي كهن گاهي  در دستنوشته» هر كه«به ياد آوريم كه . است
بر اين  نزديك است، و بنا» مرگ= مرك « صورت آن در كتابت بهشود، كه  مي

 ،طرح اين ابيات ةزمينبه عالوه  ،اي يكديگر خوانده شوندجبسيار ساده است كه به 
و اين معني در بيت دوم  خشنودي مولي استناروايي خشنود داشتن خلق در نا

  .دارد درست و مناسب مقاممعني  ،بدل متمركز است، و بيت نخست نيز با نسخه
 ؟چاره چه بود به جز شنودن  دشنام دهد ترا خسيسي 

 ؟تو باز توانيش گزيدن  ؟گر سگ بگزد ترا چه گويي
  37ص 

ته از آن كه گذشت و اس» تو را سفيهي«ضبط نسخة ديگر در مصراع نخست 
) ع(است، ابيات در تأييد اين سخن حضرت عيسي» سفيهان«كار » دشنام دادن«

خردي  چون بي: گفت» ةًرشَع احوبرْتَ يكَ ةًفيه واحدالس نَوا ملُمتَإح«است كه 
براين در  و بنا» .شما را يك دشنام دهد، جواب مدهيد تا ده ديگر نبايد شنيدن

  .صحيح است» يسفيه«مصراع نخست 
 به همت بلندتر شوي ز آفتاب  اگر تو بياموزي اي پور باب 

 اي اي پسر بر ستور پس افزون نه  وگر هيچ دل را بماني تو كور
 22به دانش جدايي تو از گاو و خر  ز دانش چه چاره بود اي پسر

  39ص  
وزن را مختل  »بلندتر«كه  اند، حال آن براي بيت نخست نسخه بدلي نياورده

تلفظ شود، ضبط ديگر مصراع دوم در بيت دوم، » بلنتر«كند، مگر آن كه  مي
گفتني . خالي است» اي پسر«، دست كم از حشو »ري بر ستورونا نييپس افزو«

  .تر است مناسب» پس«از » بس«است كه در هر دو صورت 
 كه جز بر تباهي نگردد زبان  نازنادان سخن مشنو و مشنو 

 به بيهودگي باز دارد تو را  يكار بيكار خواهد تو راكه ب
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  39ص

  :خواندبايد ها، با اين صورت ن دو بيت را با توجه به نسخه بدلاي
 كه جز بر تباهي نگردد زبانش  ز نادان سخن مشنو و مشنوانش
 به بيهودگي يار خواهد تو را  كه بيكار بيكار خواهد تو را

تر خواهد شد و هم مصراع چهارم از  صراع دوم روشنبا اين صورت، هم معني م
  .شود نظر قافيه تصحيح مي

  گفته  امهن رينفآبه گلو باز دارد، چه در  ]؟[از حسدگي  ]پدر فرزندان را[و
  :است

 گلو بنده بنده است تا روز مرگ  نشان تو گفته است مرد مجرگ
  39ص 

 ]»گفته«ظاهراً به جاي [ »گفت«بدل قابل يادآوري در ذيل صفحه،  تنها نسخه
» از حسدگي به گلو«اما  ؛نقشي ندارد ،است كه در آن چه موضوع سخن ماست

در بيت  23»گلوبنده«وجود صورتي كه  ،است» از بندگي گلو« بي ترديد محرّف
ه است نشان تو گفت«يعني اما مصراع نخست بيت، كند،  آن را تأييد مي امهن رينفآ

بيگار، بيگاري، كسي را به كار بي = مجرگ «ور مشه، نيز با معني »مرد مجرگ
 )شان به( شانن«اي ندارد، حتي اگر آن را  كننده سازگاري راضي 24»مزد واداشتن

  . هم بخوانيم» تو گفته است و مرد مجرگ
 خوي بدش گيرد از آن پرورش  هر چه خورد مردم نادان خورش 

 ]؟[شود تر  رانش بارِ گخوي بد  تر شودچند كه آن مرد كالن
 58ص 

اگر آورده است، كه » تر شود خوي بدش نيز كالن«، مصراع آخر را ديگر ةنسخ
 باشد،روشن نيز معني مصراع  آدمي صحيح و» خويِ«بودن به » كالن«نسبت 

صورت » خوي بدش باز«رسد كه  به نظر ميو . و معيوب است رمكر ة آنقافي
  .صحيح آن است
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 هم چنين در بدي دشمن نيز  ومكن اندر هواي دوست غل 
 ]؟[دشمنِ دشمن تو يار عزيز  ز آن كه شايد بدان كه دوست شود

  78ص 
: آمده و مشهور است كه در متناست منظوم حديث نبوي  ةترجماين قطعه 

»بيبح اَحبِبسي اَنْ يكونَ هوناً ما ع كيضَكغض  )]؟(متن يوماَ [يوماً ما  بو أبغ
و به  )1/39 الصغير جامع: رك( 25».ما يوماًما عسي اَنْ يكونَ حبيبك بغيضك هوناً 

  :رسد كه بيت دوم آن را بايد چنين نوشت نظر مي
 دشمن تو، يار عزيز ]و[دشمن  زان كه شايد بدن كه دوست شود

    
 تا در عصيان تو فراز نگردد  هيچ در خير بر تو باز نگردد 

 هيچ در امر بر تو باز نگردد  رديتا تو ز راه فضول باز نگ
  86ص 

با تر و  صحيح» ...هيچ در فضل«ديگر  نجا نيز مصراع آخر با روايت نسخةدر اي
  .سخن سازگارتر است ةزمين
 تندرستي و امن و پوشش و خورد  هر كه را بهره داد ايزد فرد 

 گردگو به گرد فضول هيچ م  زين جهان بهرة تمام بيافت
 آز را خاك سير نتوان كرد  استفزون از اين بود آزكانچه ا

  110ص 
اين  ه به سابقة مصراع چهارم، و ظاهراً بهگون بدين )535/ حديقه (در شعر سنايي 
  :شود قطعه، اشاره مي

 را خاك سير داند كردكاز  ن حديث آن مردراست گفت اندري
زيسته و مصراع  مي) ق 538: م(بر اين، گويندة قطعه پيش از سنايي  و بنا
  .»آز را خاك سير داند كرد« :است تر صورت صحيح بدين

كه در ترجمة نسبت داده شده  26به مخلدي) 203ص ( ترجمان البالغهاين قطعه در 
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  .326/ترجمان البالغه؛ 310/تعليقات ارشاد: رك. استنبوي گفته  27حديثي
 ت به تقاضا نرسدشرم دارندة خدم  نرسدسر بينان به عطاها به جفاها 

 دل لرزان ز جدايي به تماشا نرسد  عفو خواهنده ز مولي به مكافا نرسد
  117ص 

 ي كه مصراع نخست عالوه بر ناسازياند، در حال بدلي نياورده براي اين ابيات نسخه
هاي ديگر يز پريشان است، هماهنگي با مصراعبا سه مصراع متوازن، در معني ن

  .بدانيم  »ز عطاها به جفاها نرسد بينا سرِّ«شاعر را  ةدكند كه سرو ايجاب مي
 پديد آيدش گل به وقت بهار  دار دار خواهد بدي ميوهچو بر 

  202ص 
را بر » شدي«نگارنده آمده است و » شدي«، »بدي«در نسخة ديگر به جاي 

و بدين ترتيب است . داند مي» شدن«دهد و آن را نيز محرّف  ترجيح مي» بدي«
) درخت ميوه(دار  چون ميوه= دار  چو بردار خواهد شدن ميوه«مصراع كه 

  .يابد معناي روشني مي »...شود) دار ميوه(بخواهد بر دار 
  
  :چند نمونه سهوآميز از عبارات عربي) ج

شش در شناسايي و تخريج احاديث و مشكول كردن اشعار و عبارات وبا همة ك
  :چند نمونه. است گاهي در آنها خطاهايي راه يافته ،عربي

 نْ الجِهاد األعنا مرج3 االكبر، ص صغر الي جهاد  
: رك(الي الجِهاد االكبر :... ستاين صورت صحيح ااين حديث نبوي با 

  )2/253الصغير  جامع
 گفته است... حكيم  خواجه :»نْ لم ينْمبقليلِِتف لَ بكثيرِِ األحكامِ عي ها الَتوس
هر كه را علم اندك به راستكاري نبرد، «اند كه  ي چنين گفتهو به پارس» .كّامالح

  129ص » .بسياري علمش جز به كارداري نبرد
: وده استچنين ب ظاهراًآن آزاد و موجز  ترجمةسخن خواجه حكيم، با توجه به 

  ».امكّالي االحكام توسلَ بكثيرها الي الح ]العلم[من لم ينتفع بقليل «
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 دهإ«: چنين گفته است  ــاهللاهحمرم ــ خواجه حكيو الفراغَ و الج نَّ الشَّباب 

  ]ةٍمفسد اي: + نسخه[ الدين ةُمفْسد
  28ها كاسته از اين سه بود دين    جواني و بيكاري و خواسته

  157ص 
شد، گفته با سخن خود را بدين گونه» خواجه حكيم«كه  توان احتمال داد مي
اما  ؛كنند ري را با تغيير و تصرفي نقل ميمشهو كه بعضي از گويندگان گفتةچنان

 211: م(ديگر، بيت مشهور ابوالعتاهيه  ةاصل سخن، به خصوص با توجه به نسخ
  .اند شاعر معروف عرب است كه آن را با تفاوتهاي اندكي در الفاظ آورده )ق

  الشَّ نَّاباب و الجِ راغَو الفةد    مل ٌةدفسلمرء اي فْمةدس  
  29)76/ والمحاضره مثيلُتّال(                                                             

 ةُالمرو«: اند گفته نٌ و وجههي مروت وجه خير  :گفتا ».طلقٌ و لسانٌ لَّنُّ شيء
  257ص . است آسان روي تازه داشتن و زبان چرب داشتن

فتگي نيز آشعبارت عربي با اين صورت معيوب است و بخش فارسي آن 
  : اين سخن در متون ديگر نيز آمده است آشكاري دارد؛ اما

، اي، و كالم لينٌ البِرُّ شيء هينٌ وجه طليقٌ« اند كه گفت عمر نقل كرده  بن از عبداهللا
احياء العلوم  ترجمة» .روي گشاده و سخن نرم: استنيكويي چيزي آسان 

  31/التمثيل و المحاضره: ركو نيز  ،2/429
توان  مي آن راها باشد،  كم و كاست عين ضبط نسخه براين اگر متن بي بنا و
  :خواند چنين

نٌ ةُالمروءهي قٌ  :شيءطَل نٌ، گفتا مروت چند چيز است ) طليقُ(وجهو لسانٌ لي
  .روي تازه داشتن و زبان چرب داشتن: آسان
 اند گفته : ةُكُالخوفمق، درشتي زبان نشان بي نْي357ردي است، ص خ الح  

  .است» درشتي= قالخُرُ« شدة ترديد تحريف بي» ترس، بيم=  الخوف«در اين عبارت 
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  چاپي )احتماالً(سهوهاي ) د

بسنده چند نمونه  به در اينجا، چون بناي سخن ما، ضرورتاً، بر اختصار است،
  :كنيم مي
ستي مراد از اين سخن آن نيست كه ترس مخلوقان يا اميد به ايشان يا دو

  10وليكن مراد آن است كه جاي نگيرد، ص  ،ايشان، به دل اندر آيد
  .صحيح است» به دل اندر نيايد«، »وليكن« ةسخن و كلم ةبا توجه به دنبال

  ّجلّ اندر دل وي جاي نگيرد، ظاهر  و هر كه باطن را نگاه دارد تا جز ياد مولي عز
  10ص . صرف نشود... مولي ةوي نگاه داشته شود تا روزگاري جز به كار پسنديد

  .صحيح است» روزگارش«خطاست و » روزگاري«پيداست كه 
  چه موافق باشد، شكر كند  يش را با خوي پسنديدگان سنجد، آنبايد كه خو

  10چه مخالف يابد جهد كند تا راست كند، ص  و آن
يا به باشد » يابدموافق «متن بايد گويي  سازي و قرينه قرينهبنا بر شيوة مؤلف در 

  »مخالف باشد«تر  احتمالي ضعيف
 اي نداشتي او را علم  و پيشه يبه روزگار پيشين كسي كه به طلب علم رفت

  40ص . اي نداني به طماعي و حرامي افتي نياموختندي و چنين گفتندي كه چون پيشه
» اي ندانستي پيشه«، »اي نداشتي پيشه«جاي  به سخنتوجه به صدر و ذيل 

 ،رت در نسخه ديگر، بنا بر آن چه در پانويس صفحه آمده استعبا. صحيح است
 ]اي[به روزگار پيشين كسي را كه به طلب علم آمدي و پيشه: چنين است
  ...، وي را علم نياموختندي و]ندانستي: ظ[ندانستندي 

 هفتم آن كه : ... يز عقوبت كندل آن زمان را به ده چها مر ،جل و عز ،مولي
  53نت نگرايد، ص هاي ايشان به حسدل

به » حسبت« در اينجا. متن به احتمال بسيار در چاپ دستخوش تغيير شده است
در چنين كاربردهايي ) اميد ثواب(، و اين حسبت صحيح است» حسنت«جاي 

  .شود انجام مي» ي خدا و طلب ثوابتنها براي رضا«كاري است كه 
  ةالقضا كه ما قاضي] ؟[ اهللاحمةاي فرستاد بر خواجه حكيم، ر خليفه نامه مأمون 
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  .133ص . يمدماوراءالنهر به تو دا ]قاضي القضاي: نسخه[
  :به احتمال بسيار اصل عبارت چنين بوده است

كه ما قاضي  ــ اهللاحمه ر ــ اي فرستاد بر خواجه حكيم مأمون خليفه نامه
  .يمدماوراءالنهر به تو دا 30القضاتي

  198تر بود، ص  آفتاب كم تر، روشنايي و تپش هر چند ابر قوي  
»  قراري و اضطراب بي =تپش«و » تابش، گرما و حرارت =تبش« دانيم كه مي

  .صحيح است» تبش آفتاب«، بنابر اين است
  آييم و ما را به  نمي ]بر: نسخه[پرسيدند كه چگونه كنيم با تن خويش پس

  264ص » كشد؟ مي معصيت در
س ببا تن خويش «روشني ندارد و معني » آييم با تن خويش پس نمي«عبارت 

با او برابري كردن در متون كهن = بس آمدن با كسي«صحيح است و » آييم نمي
بس نيامد، در دژي ] عبداهللا طاهر[بابك با او «، مانند بسيار متداول است

  314/ سيرالملوك » .گريخت
  .ح استنيز صحي» بر آمدن با كسي«، يعني»آييم با تن خويش بر نمي«گفتني است كه 

  بايد و جوانمرددرويش آنگاه خورد كه بيابد و توانگر چندان خورد كه ب
است كه جوانمرد از بهر  آنمعني  .]به كار آيد: نسخه[چندان خورد كه بگزايد 

  264ص  31.خوش خورد نان  موافقت مهمان خورد تا مهمان
ند گز: نگزايد«جا خطاي چاپي است و  در اينبه احتمال قوي » بگزايد«

  .صحيح است  32»نرساند
 صبر كردند تا از كار فارغ  ]بايستند مي: نسخه[ي را يافتند و جا رفتند و مرآن
بدل » بايستند مي« آيااست، » يافتند«در متن عدد ارجاع بر روي [ 265ص . شد

  ]؟آن است
 ]صبر كردند= پايستند مي[بايستند  مي+ يافتند، «عبارت رسد كه  به نظر مي

پايستند  مي[» ستندباي يافتند، مي«: يا 33»صبر كردندو پايستند،  ند، مييافت«يعني
  . صحيح باشد] دبه جاي صبر كردن
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  يكي دنيا رادوست دارند و دنيا را يافته بوند و به شكر : اند و لوندوستان دنيا بر د

  282ص . ردفه را از مولي تعالي قطعيت بار آمشغول گشته، و اين شكر مر اين طاي
حروم شدن از وصال م 34:جدايي و هجران؛ در متون صوفيه: تعيقط«جا ايندر 
  . صحيح است» حق

  
  نوشتها پي

سابقة كار و فعاليت آقاي دكتر نوشاهي براي بسياري از اهل ادب شناخته شده است، اخيراً . 1
در چهار جلد از ايشان » قاره شده در شبه شناسي آثار چاپ كتاب«نيز كتابي با عنوان 

  .نظير است شر شده است كه در نوع خود كاري بزرگ و كممنت
اي كه بر سر  شبكالهي پارچه كالهي دراز يا ،هجمع قَلَنسو» قالنس«منسوب به : قالنسي. 2

سبب نسبت يافتن به آن دوختن و . گرفته است اند و در زير عمامه قرار مي گذاشته مي
؛ 344/ فرهنگ البسة مسلمانان؛ 4/571اني سمع االنساب: رك. داشتن آن است، و يا فروختن

  .بيست و هفت/ )مقدمة مصحح(ارشاد 
، از شهرهاي باستاني )در متون عربي و در فارسي نخشب(ف منسوب به نس: نسفي. 3

نام امروزي آن (ا و بلخ، لنهر، واقع در ميان جيحون و سمرقند و بر سر راه بخارءاماورا
  .299/ سفرنامة ابن حوقل؛ 499/ سرزمينهاي خالفت شرقي: رك. )قرشي است

آميزي است كه پيش از نام بعضي از  عنوان دوگانة احترام» استاد امام«مانند : خواجه امام. 4
داده  رفته و مقام علمي و ديني و شأن اجتماعي آنها را نشان مي عالمان ديني به كار مي

  :)237/ ديوان( گويد ناصرخسرو مي. است
  كرد اين حديث ما را خواجه امام تلقين  نيدنگويد سخن نبايد از رافضي ش

است كه اقوال بسياري از او در ) ق 342: م(يكي از اين بزرگان ابوالقاسم حكيم سمرقندي . 5
. كند معرفي مي» پير هرات«هاي سخنانش او را پيشرو كساني مانند  كتاب آمده است و نمونه

  .675/ تعليقات اسرارالتوحيد: رك
بيت فارسي از رودكي، ابوشكور بلخي و فرخي و از گويندگان  77د بيش از در كتاب ارشا. 6

، خواجه حكيم )ابداالن(بي ديوان و گمنامي مانند قاضي عبدالعزيز جرجاني، منصور ابدال 
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شصت و / مقدمة مصحح: رك. سمرقندي، خواجه جوهري سمرقندي و ديگران آمده است
  .349ـ343/ سه، فهرست پاياني كتاب

نقل كرده است صورت  الغافلين تنبيهاز  را اين حديث نبوي كند كه تصريح ميخود  مؤلف. 7
  .توان خواند مي )305ص ( ارشاد در تعليقات حديث را

  ):226ص ( گرشاسبنامهير اين بيت اسدي طوسي در نظ. 8
  بر نداشت بر بسا كس كه كاريد و    بسا كس كه بر خورد و هرگز نكاشت

يا صاحب چنين ستوران كه آنها را به مسافران  ، شتر، خر و مانند آنتيار دار اسب: خربنده. 9
  .آمد داد و خود نيز به خدمت كاروان درمي و كاروانيان كرايه مي

  ):49/ گلستان(آورد  بيت معروف سعدي را به ياد مياين عبارت، . 10
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

  خوريتا تو ناني به كف آري و به غفلت ن
= حاجت چيزي بودن«در تركيب » حاجت«هاي ديگر گردش و چرخش معنايي  از نمونه. 11

  :چون. است» ضروري و الزم بودن آن؛ به آن چيز حاجت بودن
 حاجت مشّاطه نيست روي دالرام را  وصف تو را گر كنند ور نكنند اهل فضل

  56/ گلستان
سي بسياري از كلمات عربي است، مانند از زيباييهاي نثر اين كتاب معادلهاي فار .12

خويشتن فرو : تواضع«، »109خورسند خواري، ص : ، قناعت103رغبت، ص : خواهاني«
  .و بسياري ديگر »245خويشتن داري، ص : تعفّف«، »221داشتن، ص 

نيز به كار ) 192ص (و سيرالملوك ) 236ص (با اين معني در تاريخ سيستان  »نظر«. 13
  خوانده شده است» فطر«چاپي  يرالملوكس و در رفته است

صورت و معني دقيق و صحيح  اد، به همين صورت مشكول شده است، اماعبارت در ارش. 14
  .آن براي نگارنده معلوم نشد
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  :از جمله. دارد
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