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 چکیده
 

ق.( و ترجمة كتـاب ديگـرا از    505ارسی ابوحامد محمّد غزالی )م: يکی از آثار فزاد آخرت 
اسـت. ايـ    است كه فصولی دربارة برخی از مباحث كالمی بدان افزوده شـده بداية الهدايه او به نام 

ق. 1212ق. و 1221هـاا  ، در سالكیمیاا سعادتهاا مختلف است از قسمتاا كتاب كه گزيده
را از  زاد آخـرت ش. مـراد اورنـ    1952است. در سال طبع رسیدهدر هند به شیوة چاپ سنگی به 

شـود،  در كتابخانة مجلس شوراا اسالمی نگهدارا می 5552تاريخ كه به شمارة اا بیروا نسخه
معتبر نبودن نسـخة  »و « علمی و يکسان نبودن شیوة تصحیح»منتشر كرد. اي  چاپ به دو دلیل عمدة 

رود. ايـ   است و تصحیحی علمی و انتقادا به شمار نمی وان همراههاا فرابا كاستی« مورد استفاده
اسـت تـا خواننـدگان و    جستار به معرفی كامل اثر، چاپ اورن  و اشکاالت و نواقص آن پرداختـه 

روشنی دريابندكه با وجود اشکاالت و ابهامات فراوان در چاپ اورن  و نیز با توجه پژوهشگران به
، تصحیح دوبارة اي  اثـر  زاد آخرتتر و بهتر از آن و دستیابی به نسخ كه به اهمیّت اثر و نويسندة 

 است.ناپذير ضرورا و اجتناب
 

ــد غزالــی،   :کلیاادیهااایواژه ، تصــحیح انتقــادا، هبدایةةالادادایةة، زاد آخــرتابوحامــد محمّ

 شناسی.نسخه

                                                 
  24/03/1931تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                         02/12/1932تاريخ ارسال مقاله :   * 
   )نويسنده مسئول(. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد -1

Email: saket@um.ac.ir.   

 .گاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش -2

 

               

 

                                                                               



 83 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 مقدمه -1
 لهئبیان مس -1-1

قیه شافعی و متکلّم و متصوّف بزرگ ق.(، ف 505ابوحامد محمّد غزالی )م:  االسالمحجّا

هاا متعـددا بـه دو زبـان عربـی و پارسـی از او بـه       ها و نامهها، رسالهاست كه كتابايرانی 

هـاا دور همـواره   است. صحّت انتساب اي  آثار به او موضوعی است كه از سـال جاا مانده

متعــددا انجــام مــورد بحــث و بررســی عالمــان و محقّقــان بــوده و در ايــ  بــاره تحقیقــات  

ها از آن دانشمند مصـرا، عبـدالرّحم  بـدوا    تري ِ اي  پژوهشتري  و جامعاست. مهمشده

اثر را بدون شـ  متعلّـ     12است. بدوا تنها منتشر شده المؤلّفات الغزالیاست كه با عنوان 

ر (. بـر بنـا بـ   291 -1: 1311يکی از آنهااست )ن.ک: بدوا،  زاد آخرتكه  به غزالی دانسته

بـی هـی     زاد آخـرت و   نصةحةالادلوة  لل، كیمیـاا سـعادت  نظر بدوا تنها سه اثـر فارسـی   

 .1استترديدا از آن غزالی 

است و در زمـرة آثـار اواخـر عمـر غزالـی      در حوزة فقه و اخالق تألیف شده زاد آخرت

 ادایةهلبدایةالادلاست به فارسی از ديگر اثر غزالی به نـام  اا رود. اي  كتاب ترجمهشمار میبه

كه در مقايسه با آن، فصولی دربارة برخـی از مباحـث كالمـی اضـافه دارد. هم نـی  بخـش       

اسـت. غزالـی هـر آن ـه را كـه هـر       كیمیـاا سـعادت   برگرفتـه از   زاد آخرتعمدة مطالب 

هاا مختلـف  عنوان زاد و توشه به همراه داشته باشد، از بخشمسلمان بايد در سفر آخرت به

اسـت. او انگیـزة   مالت و مهلکات برگزيده و در اي  كتاب گرد آوردههاا عبادات، معاربع

دانسـته كـه از يـ  سـو توانـايی      « عـوامی »به فارسی، استفادة زاد آخرت خود را از نگارش 

را ندارند و از سوا ديگـر چـون زبـان تـازا     كیمیاا سعادت فهم مطالب « قوّت»خواندن و 

 (.9: 1952)غزالی،  2برنداا نمیفايده بدایالادادایهدانند، از نمی

اا كوتاه دربارة ناپايدارا دنیا و فـانی بـودن انسـان در ايـ  جهـان آغـاز       كتاب با مقدمه

شده و فصولی در تنزيه، قدرت، علم، ارادت، سمیع و بصـیر ببـودن ، كـالم، افعـال، صـفت      

هم آمـده، بـدان   فـرا « معنی كلمة ال إله الّا اللّه محمّد رسـول اللّـه  »آخرت و نبوّت كه زير نام 

در بیـان كـردن   »و « در طاعـت داشـت  فرمـان   »است. سپس دو مـتمم بـا عنـاوي     افزوده شده

آمده، كه اوّلی به طهارت و نگاه داشـت  اوراد روز و شـب و نمـاز و روزه محـدود     « معاصی

پیـدا كـردن آداب   »داشت  هفت اندام و دل از گناهان. بخش پايـانی  است و ديگرا به نگاه 
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گیـرد. غزالـی زاد و   است كه حدود ي  سوم كتاب را در بر می« ا خال  و مخلوقصحبت ب

دانسـته، از ايـ  رو بـه دو قسـم اصـلی كتـاب و       « ايمـان »و « تقوا»ترتیب بدرقة آخرت را به

افزوده تـا  « در بیان اعتقادا كه ايمان بدان درست شود»آداب صحبت با ديگران، فصولی را 

به عمل تقوا اضافه نمـوده و زاد و بدرقـه را توامـان بیـان كـرده       به گفتة خود علم ايمان را

 .(9 -2باشد )همان: 

از آنجا كه تعداد تألیفات فارسی غزالی بسیار انـدک اسـت، تصـحیح علمـی و انتقـادا      

هري  از اي  آثار، مهم و ضرورا است و به شناخت محقّقان دربارة افکـار و آرا و سـب    

صورت علمی و انتقادا تاكنون به زاد آخرتاي  وجود شخصی وا كم  خواهد كرد. با 

هاا قبلی و نسـخ  است و تصحیح دوبارة آن با توجه به اشکاالت چاپتصحیح و چاپ نشده

 است.متعدّد دستیاب، بايسته و ضرورا 

 پیشینة تحقیق -1-2

 های پیشینچاپ -1-2-1

 های سنگیالف( چاپ

ق. به روش چـاپ سـنگی منتشـر    1212ق. و 1221هاا دو بار در هند به سال زاد آخرت

ها را فردا به نـام سـید محمّـد شـاه     (. هر دوا اي  چاپ1/219: 1930)نوشاهی،  9استشده

 1212است. اي  شخص خود در پايان چـاپ مـورّ    قادرا در مطبع مسلمانی به طبع رسانده

ــارة ايــ  دو چــاپ نوشــته  ــیش از ايــ  در ايــ  كتــاب بركــت»اســت: ق. درب ســنة نصــاب پ

هجرا معرّا به قالب طبع درآمده، رون  اشتهار يافته بود امـا چـون هنـوز مشـتاقانش از     1221

دايرة شوقش در تب و تاب و تشنگان وادا تمنايش ناسیراب بودند، لهذا بـار ديگـر اوّل بـه    

مقدار امکان خود تصحیح متنش نمودم پس از آن معنـی آيـات كـالم اللّـه و ترجمـة ادعیـه       

نی لغات دقیقه و فوايد بسـیار از كتـب معتمـد معروفـه بـر آن افـزودم. بـه عـون         مأثوره و معا

 (.29ق.:  1212)غزالی، « هجرا مطبوع گرديد 1212يزدانی به تاريخ شانزدهم ذيقعده سنه 

اسـت و در   دهد كه ادعاا سیّد محمّد شاه قـادرا درسـت  مقايسة اي  دو چاپ نشان می

ا چــاپ قبــل برطــرف و توضــیحات فراوانــی در هــاق. اشــکاالت و نادرســتی 1212چــاپ 

ق. نیـز مطالـب و توضـیحاتی در     1221اسـت. البتـه چـاپ مـورّ      حواشی بدان افزوده شـده 

حاشیه دربارة لغات، ترجمة آيات و احاديث و برخی از اصـطالحات دارد، امـا ايـ  مطالـب     
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راتی از مـت  در  تر است. هم نی  براا كلمات و عباتر و منظمدر چاپ بعدا بیشتر، منسجم

است، اما معلوم نیست كه نسـخة  نسخه بدل داده« ب»ق. با عالمت  1212حاشیة نسخة مورّ  

اسـت، كوشـیده تـا    كه محمّد شاه قادرا خـود گفتـه  است. چناناا بودهمنقول عنه چه نسخه

مت  را تصحیح كند، اما نتیجة كار، تصحیح علمی به معناا دقی  كلمـه و بـه شـیوة امـروزا     

است كـه از نظـر   دهندة آن طور كلی مقايسه و مقابلة اي  دو چاپ سنگی نشاناست. بهودهنب

 مت ، جز در مواردا معدود، اختالف چندانی با يکديگر ندارند.

 ب( چاپ اورنگ 

 5552نويس شمارة را از روا دست زاد آخرتخورشیدا مراد اورن   1952در سال  

اسـت و در   رساند. اي  نسـخه فاقـد تـاريخ كتابـت     كتابخانة مجلس شوراا اسالمی به چاپ

اسـت  از حـدود قـرن ده دانسـته شـده     فهرست نسخ خطی كتابخانة مجلس شـوراا اسـالمی  

(. اورن  در مقدمـه، اثـر و نويسـنده و نیـز نسـخة مـورد اسـتفاده و        20/ 11: 1941)حائرا، 

ا آن روايتـی از  اسـت، بلکـه بـه جـا    طور كامل و دقیـ  معرّفـی نکـرده   روش كار خود را به

اسـت )رک:  آورده زاد آخـرت چگونگی و چرايـی تصـمیم خـود بـراا تصـحیح و انتشـار       

اسـت  اشـاره كـرده و گفتـه    بداية الهدايه: ت(. او در مقدمه تنها به ارتباط اثر با 1952غزالی، 

اسـت، بـراا رفـع ابهامـات مـت  بـه آن       بداية الهدايـه  ترجمه مانندا از  زاد آخرتكه چون 

است كه چـون يـ  نسـخه در    است )همان: ث(. او در جاا ديگر گفتهاجعه كردهكتاب مر

بدايـة  شده، از ها و عبارات نامفهوم دچار ترديد میاختیار داشته، هرگاه دربارة برخی از واژه
اسـت  بردهبهره می نصیحةالملوکو  كیمیاا سعادت، احیاء العلومو شرح عربی آن،  الهدايه

ــا عنــوان زاد آخــرترنــ  پــس از مــت  )همــان: .(. در چــاپ او « توضــیحات»، بخشــی ب

زاد هـايی از  است كه بیشتر شامل ترجمة آيات و احاديث و گـاه نکـاتی دربـارة بخـش    آمده

است. اي  توضیحات اغلب بـدون ذكـر منبـع اسـت و يـا اگـر منبعـی معرفـی شـده،           آخرت

 است.طور كامل نیامدهشناسی آن بهكتاب

 مقاالت -2-1-2

منتشـر كـرد و در آن    زاد آخرتاا دربارة ش. احمد افشار شیرازا مقاله 1954در سال 

اا گذرا به اشکاالت چاپ اورن ، شش نسخة ديگـر از ايـ  اثـر را معرفـی     عالوه بر اشاره

 (.5 -1: 1954كرد )افشار شیرازا، 
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 ضرورت و اهمیّت تحقیق-1-8

میّـت نويسـندة آن، مسـلّم    است، از جمله اهاز جهات مختلف داراا اهمیّت  زاد آخرت

رود. بودن صحّت انتسابش به غزالی و اينکه در زمـرة معـدود آثـار فارسـی او بـه شـمار مـی       

بنابراي  كوشش براا معرفی اثر و ارائة مت  نزدي  به صورت اصلی نوشتة غزالی ضرورت 

 دارد.

یح دوبارة اند تا با تکیه بر دو دلیل عمده ضرورت تصحدر اي  مقاله نويسندگان كوشیده

صورت علمی و انتقـادا  به زاد آخرتروشنی اثبات كنند: نخست اينکه تاكنون اي  اثر را به

اسـت. و ديگـر آنکـه     قبلی داراا اشکاالت و ابهامات فراوان تصحیح و چاپ نشده و چاپ

اسـت كـه بـا مقابلـه و     با پیگیرا نگارندگان نسخ معتبر و متأخرا از اي  كتاب دستیاب شده

 توان چاپی معتبر و نزدي  به مت  اصلی ارائه كرد.ها میده از آناستفا

انـد و اشـکاالت آن را   بدي  منظور ابتدا چاپ اورن  را به دقت بررسی و نقد قراركرده

و  اند. سپس نسخ معتبـر در دسـترر را معرفـی كـرده    هاا منظمی ارائه نمودهبندادر تقسیم

 انجام داد.زاد آخرت توان تصحیح انتقادا از یها ماندكه با تکیه بر آننشان داده

 

 بحث -2

است، اشـکاالت و  به دست داده زاد آخرتكه پیشترگفته شد، چاپی كه اورن  از چنان

توان آن را تصحیحی انتقادا و علمـی بـه شـمار    هاا فراوان دارد و به هی  روا نمیكاستی

اورن  با فـ ّ تصـحیح و نـامعتبر بـودن     طور عمده نشأت گرفته از ناآشنايی آورد. اي  امر به

زاد تـر و بهتـر از   است. افزون بر اي ، دستیابی به نسخ متعـدّدكه  نسخة مورد استفادة او بوده

شـود، تصـحیح دوبـارة ايـ      هاا مختلف سراسر جهان نگهدارا میكه در كتابخانه آخرت

 است.  اثر را ضرورا ساخته

كنیم و سپس به اهمّ اشکاالت را معرفی میرت زاد آخهاا تري  دستنويسدر ادامه مهم

است، اشاره خواهیم زاد آخرت تري  دلیل ضرورت تصحیح دوبارة چاپ اورن  كه اصلی

 كرد.
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 های زاد آخرت معرفی دستنویس -1 -2

انـد، نسـخ   از آنجا كه غزالی و آثار او همواره در طول ادوار مختلـف مـورد توجـه بـوده    

شود. هاا سراسر دنیا نگهدارا میار وا كتابت شده و در كتابخانهمتعدّدا از هري  از آث

هاا شرح احوال و آثار غزالی حـدود  هاا نسخ خطی و كتابهم در فهرست زاد آخرتاز 

واسطة قدمت، صـحّت و  ها شش نسخه بهاست. از میان آننسخة كامل و ناقص ثبت شده 20

 :كامل بودن معتبرترند. اي  شش نسخه عبارتند از

و  133: 1910زاده، كتابخانـــة ملـــی پـــاريس )ســـید حســـی  212نســـخة شـــمارة  .1

Richard, 1989:1/ 299  ّق. 145( مور 

كتابخانة اياصوفیة استانبول اسـت   252ق. كه در مجموعة شمارة  119نسخة مورّ   .2

 (539 -531: 1930)حسینی، 

بـر گفتـة   كتابخانـة معصـومیة قـم كـه تـاريخ كتابـت نـدارد و بنـا          34نسخة شمارة  .9

 (.1/112: 1915نويس بسیار كه  است )نقیبی، فهرست

)تسـبیحی،   10كتابخانة گنج بخـش در پاكسـتان مـورّ  قـرن      15291نسخة شمارة  .4

1914 :942.) 

ق. )بركــت،  1011كتابخانــة عالمــه طباطبـايی شــیراز، مــورّ   1205نسـخة شــمارة   .5

1914 :110.) 

ــمارة   .2 ــخة ش ــال   94/12125نس ــوراا اس ــس ش ــة مجل ــورّ  كتابخان ق. 1225می، م

 (.421/ 11: 1930)درايتی، 

توان تصحیحی ها با يکديگر میاست كه با در دست داشت  اي  نسخ و مقابلة آنآشکار 

 .4ارائه كرد زاد آخرتجديد و انتقادا از 

 

 اشکاالت عمدۀ چاپ اورنگ -2 -2

 دست نیاوردن نسخ موجود به -1 -2-2

ش. احمد افشار شیرازا بر مبنـاا تحقیقـاتی    1954پس از انتشار چاپ اورن ، در سال 

ش. آغـاز كـرده بـود،     1940كه به گفتة خود از پانزده سال پیش از آن، يعنی از حدود سال 

اا گذرا بـه اشـکاالت چـاپ    منتشر كرد و در آن عالوه بر اشاره زاد آخرتاا دربارة مقاله
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ها را در اختیار د كه اغلب آناورن ، شش نسخة ديگر از اي  اثر را معرفی كرد و مدعی ش

توان نتیجه گرفت كه وقتی اورنـ  مشـغول   (. بنابراي  می5 -1: 1954دارد )افشار شیرازا، 

كم پنج يا شش نسـخة  است، دستنويس كتابخانة مجلس بودهتصحیح كتاب از روا دست

هـا  د آناسـت، ولـی او يـا از وجـو    ديگر در ايران شناسايی شده و كم و بیش در اختیار بوده

جويی ت  زده و بـه تصـحیح بـر اسـار همـان تـ        يابی و نسخهآگاهی نداشته و يا از نسخه

 است.نسخه بسنده كرده

 نداشتن شیوۀ علمی و روش یکسان در استفاده از منابع -2-2-2

و اسـتفاده از   زاد آخـرت طوركه اشاره شد، اورن  به جاا يافت  نسخ ديگـرا از  همان

براا رفع ابهامـات نسـخة كتابخانـة مجلـس، بـه ديگـر آثـار غزالـی          ها در تصحیح خود،آن

اا علمـی و يکسـان بـه كـار نبسـته و از ايـ  روا       است، اما در اي  كـار شـیوه  مراجعه كرده

 است. عمدة اي  اشکاالت عبارتند از:هايی به مت  مصحَّح وا راه يافتهاشکاالت و كاستی

رد مبهم به منابع مـورد اشـارة خـود رجـوع     است در تمامی مواالف( برخالف آن ه گفته

اسـت، در نتیجـه گـاهی ابهـام مـت       نکرده، يا اگر رجوع كرده، دقّـت الزم را بـه كـار نبسـته    

اسـت. بـراا   ها هی  توضیحی ارائه نکـرده كه اورن  دربارة آنهم نان باقی مانده در حالی

از آن دور بـاش و مـال   چون ندانی مـال بعینـه از كجاسـت، بغالـب فراگیـر و      »نمونه عبارت 

ديگر مسلمانان همه حالل دان مگر آنکه دانی كه او از چه حرام است. روش  مال وقف بود 

كه كسی بخالف شرط واقف بستاند چنانکه واقف صوفیان خـورد و صـوفی نباشـد... يـا در     

(، 44در چاپ اورن  )ص « مدرسه وقف طلبة علم خورد و وا بطالب علمی مشغول نباشد

وَ اِنْ اَمْکَـ ْ اَنْ  »در ايـ  بخـش عبـارت:     بدایالادادایةهلكـه در  نامفهوم است، در حالیمبهم و 

يَکوَن حاَلاًل نادِرًا فَهَُو َحرَاماً لَِأنَّهُ الغَاِلـبُ َعَلـی الظَّـِ ّ. وَ ِمـ َ الَحـرامِ المَْحـ ِ َمـا يُؤَْكـل  ِمـ ْ          

لْ بِالتَّفَقُّهِ فَمَا يَأخ ـذ هُ مِـ َ المَـدارِرِ حَـرام  وَ مَـ ْ      األوقافِ م ْ غَیرِ شَرْطِ الوَاقِفِ فَمَ ْ لَمْ يَشْتَغِ

)غزالـی،  « 5إرْتَکَبَ مَعْصیةً ت رَدُّ بِهَا شَهَادَت هُ فَمَا يَأخ ذ هُ بِإسْمِ الصُّوفِیةِ مِ ْ وَقْـفِ اوْ غَیْـرِهِ حَـرَام    

هـی  توضـیحی از   ( آمده كه كامالً روش  است و ابهامی ندارد، اما اورنـ  بـدون   91تا: بی

 است.  كنار آن عبور كرده

و بدان كه بنده از سه حال خالی نباشد. در تجارت آخرت يـا بـر سـود    »هم نی  عبارت 

است و هركه اندري  هر دو مقصر است بر زيان است و اگر چنان اسـت كـه بـه طلـب سـود      
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اسـت   چاپ اورن  مـبهم  20در صفحة ...« مشغول نیستی جهد آن ك  كه سر به سر بجهی 

در صـورتی كـه بـا    «. خـوب روشـ  نیسـت   »اسـت:  و او متوجه آن بوده و در پانوشت آورده

شـود كـه بخشـی از عبـارت     ابهـام عبـارت رفـع و روشـ  مـی      ،بدایةالادادایةهللدقّت در مـت   

وَ وَ اعْلَم إِنَّ العَبدَ فی حَ ِّ دينِهِ عَلَی ثاَلثِ درجاتٍ: إمّا سالم  »است: است. در آنجا آمدهافتاده

، هَوَ المُقْتَصِر  عَلَی األَدَاءِ الفَرائِ ِ وَ تَرْکِ المَعاصِی اَوْ رابِح  وَ هُوَ المُتَطَوِّعُ بِالق ر باتِ وَ النَّوافِلِ

او خاسِرٌ وَ هُوَ المُقَصِّر  عَ ِ اللَّوازمِ. فإنْ لَمْ تَقتَدِرْ اَنْ يَکونَ رابحـاً فَاجْتَهـدْ اَنْ تَکـونَ سـالِماً، وَ     

 (. 14)همان:  2«اکَ ث مَّ اِيّاکَ اَنْ تَکونَ خاسِراًاِيّ

اسـت،  ب( در مواردا كه به اي  منـابع رجـوع كـرده روش يکسـانی را رعايـت نکـرده      

ها را به مت  برده و گاهی تنهـا در پانوشـت بـه ضـبط منـابع اشـاره       گاهی به دلخواه ضبط آن

و هرجـا كـه   »اسـت:  آمـده  29 اسـت، بـراا نمونـه در صـفحة    ها را به مـت  نبـرده  كرده و آن

در بدايـه: ال تقـف.   »اسـت:  ، اورن  در پانوشـت آورده «جماعتی مردم بینی با ايشان بايست

آمـده، صـحیح اسـت امـا اورنـ  در       بدایالادادایةهلبینیم آن ه در كه میچنان«. يعنی نايست

 است.اينجا به ضبط نسخه وفادار مانده

و ايشـان  »مـت  را تغیـر داده و بـراا عبـارت      یةهلبدایةالادادالاورن  بنـا بـر    52در صفحة 

بدايـة  در مت : نبینی، در »است: در پانوشت آورده«  )مردمان مجهول و پراكنده( را كم ببینی

 «.: وَ اإلِحْترازُ عَ ْ كَثْرةِ لِقَائِهِم، يعنی دورا جست  از زياد ديدار كردنشانالهدايه

بِ َ مِ  فِتنةِ المَحْیَا وَ المَمَاتِ وَ اعُوذ  بِ َ مِ ْ فِتْنَـةِ   اللّهُمَّ إنِّی اعُوذ » آمده:  90در صفحة 

( شرح مفصلی 101در بخش توضیحات )ص « مسیخ»اورن  دربارة واژة «. 1المَسِیخِ الدَّجَّالِ

« مسـیح »و در خود نسخه  احیاء العلوم، بدایالادادایهاست كه اي  واژه در شرح آورده و گفته

را « مسـیخ »تألیف مردو  كردسـتانی، واژة   فقه محمدار اسار كتاب است، اما در نهايت ب

 به مت  برده است!

صـورت قیاسـی مـت  را تغییـر داده تـا رفـع       و به .( گاهی مصحّح بنا بر دريافت شخصی

اسـت.  نادرستی صورت گرفته و ابهام را برطـرف نکـرده  ابهام كند، اما اي  تصحیح قیاسی به

 بنشست نیمة چپ از ت  خويش فراپیش دار تا پاا چپ »خوانیم: می 3براا نمونه در صفحة 

و در چاپ خـود  « در مت : پیشست »اورن  در پانوشت توضیح داده: «. جاا نهیدر طهارت
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است. اي  در حالی است كه اي  عبارت در نسخة كتابخانـة ملّـی پـاريس    را آورده« بنشست »

نابراي  اگر او در پی تصـحیح قیاسـی بـوده،    ر(. ب12: 145است )غزالی، ...« پاا چپ پیشتر »

 است.« پیشتر»كرده كه به معناا ضبط می« پیشی »، «بنشست »بايد به جاا 

 و دوست سه است: ... سیم براا انس و روزگارا گذاشت . بـا وا »آمده:  51در صفحة 

توضیح در پانوشت در «. كه از شر وا سالمت يابیبا دل نیکو ندارا و آن نگاه بايد داشت  

بینـیم اورنـ  عبـارت موجـود در     كه مـی چنان«. در مت : نیکر ندازا»آورده: « نیکو ندارا»

نسخه را به عبارتی ديگر تغییر داده كه خود مبهم است و قرار دادن نقطه در جـاا نادرسـت   

بـا وا  سیم براا انس و روزگارا گذاشت  »بر اي  ابهام افزوده. جمله در نسخه چنی  است: 

(. 119تـا:  )غزالی، بی« كه از شر وا سالمت يابی گر ندازا وا آن نگاه بايد داشت با دل بن

تا دل بنگیـرد، از  سیم براا انس بو  روزگار گذاشت  » در نسخة كتابخانة ملّی پاريس آمده: 

 پ(. 151: 145)غزالی، « كه از شرّ وا سالمت يابی وا آن نگاه بايد داشت

وجود دارد كه ابهـامی ندارنـد، امـا اورنـ  پـس از       د( عبارات و جمالتی در اي  چاپ

بـراا نمونـه در   «. روش  نیست»است: ها گفتهتوضیحات نسبتاً طوالنی در پانوشت دربارة آن

و خسیس زنده باشد كه نیکـوتري  احـوال وا آن بـود كـه بـا مـرده       »است: آمده 20صفحة 

توضـیحاتی  « خسـیس »بت كلمـة  مصحّح پس از آنکه در پاورقی دربارة نحوة كتا«. برابر بود

بـا همـة   »اسـت:  است، در نهايت جمله را به همی  صـورت در مـت  آورده و نوشـته   ارائه داده

« اازنـده »صـورت  را بـه « زنـده »كه تنهـا اگـر   ، در حالی«آيددست نمی اينها معنی درست به

سّ حال مـ  سـالمة   و ما اخ»است: نیز آمده بداية الهدايهاست. در   بخوانیم معنا كامال واضح

)غزالـی،  « و التحاق بالجمـادات  ادةحاةدينه فی تعطیل حیاته اذا النوم اخو الموت و هو تعطیل 

 (.151تا: بی

 اشکاالت ویرایشی و نگارشی -2-8 -2

 الخطالف( رسم

الخـط نسـخه و يـا امـروزا كـردن آن نامشـخص       رويکرد اورن  به حفظ و ضبط رسم

اسـت و  نويس را معرفی نکردههاا رسم الخطی دستويژگیاست. از ي  سو او در مقدمه 

هـا را متـذكّر شـده اسـت. ايـ       از سوا ديگر گاه در پانوشـت صـفحات، رسـم الخـط واژه    

هـاا  الخط نسخ قديم آشنايی نداشته و بسیارا از ويژگیدهد كه او با رسمتذكّرها نشان می



 44 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

ا كـه گـاه صـورت اصـلی     اسـت، چـر  پنداشـته هـاا كهـ  را غلـط مـی    نويسنوشتارا دست

اسـت  بـراا   هـا را در مـت  قـرار داده   هايی را در پانوشت آورده و صورت امـروزا آن واژه

اســت. او « ناجــار»اســت كــه در مــت  ( در پــاورقی نوشــته25)ص « ناچــار»نمونــه بــراا واژة 

( در پانوشــت 21)ص « آغــاز»را نامــأنور دانســته و بــراا واژة « ا»صــورت بــه« آ»نگــارش 

است. اي  همـه در حـالی  اسـت كـه او در قريـب بـه اتفـاق        «  اغاز»داده كه در مت   توضیح

اسـت، بنـابراي  تنهـا مـواردا را كـه غلـط       نـويس را حفـظ كـرده   الخـط دسـت  موارد رسـم 

 پنداشته در پانوشت متذكّر شده است.می

 كشـیده قـرار دارد، نقطـه در نظـر گرفتـه و مـثالً در      « ر»اا را كه روا حـرف  او همزه

آن در نسـخه همـزه وجـود داشـته،     « ر»كه روا « نیست»در پانوشت براا كلمة  25صفحة 

 «.مت : نیشت»است: نوشته

« دوسـتري  »شناسـی تـاريخی هـم آشـنايی نداشـته و بـراا نمونـه        اورن  با مسائل زبـان 

 (.20است )ص تغییر داده و به مت  برده« دوستتري »نويس را به دست

الخط اغلب بیش از حدّا بوده كه در میـان مصـحّحان روا.   رسمها، حفظ افزون بر اي 

 اندازد، براا نمونه:دارد، تا آنجا كه در مواردا خواننده را به اشتباه می

نشانة نکره و شناسة دوم شـخص مفـرد، ماننـد: بنـدة )      « اا»كاربرد همزه به جاا  -

 اا(.اا )نیستی((، كردة )  كردهاا(، نة ) نهبنده

 پکاه )  پگاه(، كفت )  گفت(، مکس )  مگس(.«: ک»صورت به «گ»كتابت  -

 میانجی: ريا خل  )  رياا خل (.« ا»اجتناب از به كاربردن  -

شـوند:  جمع بسـته مـی  « ها»كه با « ه»در كلمات مختوم به « هاا غیر ملفوظ»حذف  -

 ها(.ها(، سورها )  سورهجامها )  جامه

هــاا )  بــه الــف ممــدود: ســوره در كلمــات مختــوم« يــی»بــه جــاا « ا»كــاربرد  -

 هايی(، دعاا )  دعايی(، پارساا )  پارسايی )در معنی مصدرا((.سوره

 ب( استفاده نکردن یا استفادۀ نابجا از عالیم نگارشی

اسـت كـه آن هـم    شود، ويرگول در چاپ اورن  غیر از نقطه، تنها عالمتی كه ديده می

بارت زير هی  عالمـت نگارشـی بـه كـار نرفتـه و      است. براا نمونه در عندرت به كار رفتهبه

كه ذات ايزد تعالی و تقدّر در دل مـا معلـوم   چنان»است: خواندن و فهم آن را دشوار كرده
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است و بر زبان ما مذكور است و علم ما آفريده و معلوم قديم و ذكـر مـا آفريـده و مـذكور     

و در مصحف مکتـوب محفـوظ   قديم هم نان كالم او در دل ما محفوظ و در زبان ما مقرو 

 (.2)ص « نامخلوق وحفظ و كتاب مخلوق و مقرو نامخلوق و قرات مخلوق

گذشته از اي ، در بسیارا از موارد نقطه در جاا مناسب خود قرار نگرفته، لذا بـر ابهـام   

نويس خـود ابهـام دارد،   شود كه مت  دستهايی ديده میاست. حتی گاهی نمونهمت  افزوده

هـاا نابجـا بـر ابهـام مـت       اا نکـرده كـه بـا گذاشـت  نقطـه     ه تنها به ابهام اشارهولی مصحّح ن

 است  براا نمونه: افزوده

و هر لذّت و واليت و شادا كه بر روا زمی  است گـردا اسـت از آن كلـو  كـه از     »

...« انـد:  تفـاوتی نبـود بلـ  بزرگـان گفتـه      ناچیز شدن. پسبرخاست  آن غبارا تا نشست  و 

و هر واليت و لذت و شادا كه بر وا »تري  نسخ چنی  است: ي  عبارت در كه (. ا2)ص 

تفـاوتی   ناچیز شدن بـس است از آن كلو  كه از برخاست  آن غبار تا نشست  و است گردا

 (.11ق.: 145)غزالی، ...« اند: نبود بلکه بزرگان چنی  گفته

چه حرام است. روشـ  مـال    و مال ديگر مسلمانان همه حالل دان مگر آنکه دانی كه از»

خالف شرط واقـف بسـتاند چنانکـه واقـف صـوفیان خـورد و صـوفی        وقف بود كه كسی به

و مـال ديگـر   »(. عبارت فوق در نسخة پاريس چنـی  اسـت:   44)ص « نباشد بصفت و سیرت

است روش . و از جملة حرام روشـ   مسلمانان حالل دان مگر آنکه دانی كه از وجهی حرام 

كه وقـف صـوفیان خـورد و صـوفی     د كه كسی بستاند نه به شرط واقف، چنانمال وقف باش

 ر(.191ق.:  145)غزالی،  « نبود به صفت و سیرت

زيـان در  و وا حسد كردا كسی را كه علم آموختی يا عمل كردا. چـون عمـل وا   »

و وا حسـد  » صـورت:  (. اي  عبارت در نسخة مورد استفادة اورن  به51)ص « ايشان زدا

« زبـان در ايشـان زدا  كسی را كه علـم آمـوختی يـا عمـل كـردا چـون عمـل وا        كردا 

وا حسد كـردا كسـی را   »صورت: ر( و در نسخة كتابخانة ملی پاريس به31تا: )غزالی، بی

)غزالـی،  « در ايشـان زبـان دراز كـردا   كه علم آموختی و يا عملی كردا چون عمـل وا،  

 است.ر(  آمده141ق.: 145
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 در متنابهام  -4 -2 -2

است: يا از خطاا مصحّح و يـا  ابهامات در چاپ اورن  عمدتا از دو علت نشأت گرفته

تقسـیم  « هـا جـا انـداخت   »و « هابدخوانی»از خطاا كاتب. خطاهاا مصحّح خود به دو دستة 

ــزشمــی ــز در دو دســتة  شــوند. لغ ــب نی ــت نادرســت واژه»هــاا كات ــاراتكتاب ــا و عب و « ه

مندا بیشتر، عالوه بـر مقايسـة چـاپ    منظور فايدهند. نگارندگان بهگیرجاا می« هاافتادگی»

ق.(  145كتابخانة ملّی پاريس )مورّ   212اورن  با نسخة مورد استفادة او، از نسخة شمارة 

دسـت  است، بهره برده و ضبط آن را نیز بـه   زاد آخرتشده از كه اقدم و اصحّ نسخ شناخته

تـر و  شکاالت چاپ اورن ، ضرورت اسـتفاده از نسـخ كهـ    اند. بدي  گونه عالوه بر اداده

 شود.براا تصحیح مجدّد آن نشان داده می زاد آخرتتر صحیح

 

 خطاهای مصحّح -1 -4 -2 -2

 هاالف( بدخوانی

 چاپ اورنگ
نسخة مورد استفادۀ 

 اورنگ

نسخة کتابخانة ملّی پاریس 

 ق.( 747)مورّخ 

 تـر پـاک پس هر دو دسـت  

 (12بک  )ص

ــر  ــس ه ــر 1دو دســتپ  ت

 پ( 19بک  )

 34كـ  )  تـر پس هر دو دست را 

 ر(

پس پاا راسـت بشـوا تـا    

میان ساق يا به هرجاا كـه  

در بهشـت   سرايةآب برسد 

 (12تا به آنجا برسد)ص

پــس پــاا راســت بشــوا 

تا میان ساق يا به هرجـاا  

در  3پیرايـة كه آب برسـد  

بهشت تـا بـه آنجـا برسـد     

 ر( 15)

پس پـاا راسـت بشـوا تـا نیمـة      

ساق كه هر جاا كه آب برسـد،  

تـا آنجـا برسـد در بهشـت      پیرايه

 پ( 34)

و در وقت برآوردن دسـت  

ــب   ــت  از جان بو  فروگذاش

 پـیش راست و چـپ مبـر و   

 (21بیرون میاور )ص 

ــرآوردن   ــت بــ و در وقــ

دســـت فروگذاشـــت  از  

جانب راست و چپ مبـر  

 21بیـرون میـاور )   بیشو 

 پ(

و در وقــت بــرآوردن دســـت و   

از جانـب راسـت و   فروگذاشت ، 

بیرون میار  بیشچپ بیرون مبر و 

 ر( 112)
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 چاپ اورنگ
نسخة مورد استفادۀ 

 اورنگ

نسخة کتابخانة ملّی پاریس 

 ق.( 747)مورّخ 

هــر طاعــت كــه بنــده كنــد 

يکی بـه ده شـود و زيـادت    

 هفتصد میرسدمیشود كه به 

 (92مگر روزه )ص 

هر طاعت كـه بنـده كنـد    

يکی به ده شود و زيادت 

مگـر   هفصدمیشود كه به 

 پ( 95روزه )

طاعت كه بنده كنـد يکـی بـه ده    

ــی  ــادت هم ــد و زي ــباش ــا  ش ود ت

 ر( 121مگر روزه ) هفصد

و غیبت از توبه برنخیـزد تـا   

نخواهــد  تحلــیآنگــاه كــه 

 (93)ص

و غیبت از توبـه برنخیـزد   

ــه   ــاه كـ ــا آنگـ ــیتـ  بحلـ

 پ( 91نخواهد )

و غیبت به توبه برنخیزد، تا آنگاه 

 ر( 191خواهد ) بحلیكه 

دور بـاش   جدالستچهارم 

و خصومت كردن  جدالاز 

 (41)ص

باش  دور جدلستچهارم 

ــدلاز  ــومت  جــ و خصــ

 ر( 40كردن )

ــاش از جـــدل و  ــارم، دور بـ چهـ

 ر( 199خصومت كردن )

و رحمـــة چشـــم  آمــوزش 

ــردار    ــد و ك ــی جه دارا ب

 (42)ص

و رحمــة چشــم  آمــرزش

دارا بی جهـد و كـردار   

 ر( 45)

ــرزش ــم   آمــ ــت چشــ و رحمــ

دارا بی جهد و كردار نیـ   می

 پ( 193)

و به دل با ح  تعالی حاضر 

ه هـی   باشی و نگـذارا كـ  

چیـــز جـــز وا در دل تـــو 

 (54)ص گذارد

ــالی    ــ  تع ــا ح ــه دل ب و ب

حاضــر باشــی و نگــذارا 

كه هی  چیـز جـز وا در   

 پ( 54) گذرددل تو 

ــالی   ــا حـــ  تعـ آداب خلـــوت بـ

است كه ... نگذارا كه هـی   آن

جــز وا  بگــذردچیــز بــر دل تــو 

 پ( 151)

و وا را از دنیا بـه آخـرت   

ــرص  ــد و از حـ ــاز خوانـ بـ

 (55)ص خواند

و وا را از دنیا به آخرت 

با زهد خواند و از حرص 

 پ( 54) خواند

و وا را از دنیا به آخرت خوانـد  

 ر( 159) به زهدو از حرص 

 دودو آن ه در زبان ايشـان  

 (52گوش ندارا )ص

ــان   ــان ايش ــه در زب و آن 

 55گــوش نــدارا )  رود

 پ(

و از آن چیزا كه بر زفان ايشـان  

 پ( 154، گوش ندارا )رود

اسـت....  د كه مـردم سـه  انو گفتهاسـت  اند مردم سـه و گفتهاسـت ...  اند مردم سههو گفت
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 چاپ اورنگ
نسخة مورد استفادۀ 

 اورنگ

نسخة کتابخانة ملّی پاریس 

 ق.( 747)مورّخ 

اســت يکــی هم ــون علــت

كه به هی  كار نیايـد لـیک    

چون كار افتاد بـا وا صـبر   

 فـرار كنـد  بايد و مـدارا تـا   

 (53)ص

ــی هم ــــــون   ... يکــــ

است كه به هی  كار علت

نیايد لیک  چون كار افتاد 

با وا صـبر بايـد و مـدارا    

 ر( 51) فرا گذاردتا 

يکی هم ون علّـت كـه بـه هـی      

كار نیايد، لک  چون كـار بیفتـاد   

 برگذردصبر بايد كرد و مدارا تا 

 پ( 151)

وا بکشـی و كـی     بیگارو 

وا از ديگران بخـواهی در  

غیبــت وا، چــون كســـی   

ــم    ــد. هـ ــخ  وا گويـ سـ

خويش كشی  بیگارچنانکه 

 (20)ص

وا بکشــــی و  بیکــــارو 

ــران  ــی  وا از ديگــ  كــ

ــت وا،   ــواهی در غیب بخ

ــخ  وا   ــی س ــون كس چ

 بیکـار گويد. هم چنانکـه  

 ر( 53خويش كشی )

در غیبــت  10وا بکشــی پیکــارو 

وا و چـــون كســـی ســـخ  وا 

خـويش   پیکاركه گويد، هم نان

بکشـــی، از آن وا نیـــز بکشـــی 

 پ( 153)

ــه   ــد كـ ــالمت آن يابـ و سـ

ــاف    ــد و انص ــاف بده انص

 (29)ص بخواهد

ــه    ــد ك ــالمت آن ياب و س

دهــد و انصــاف انصــاف ب

 ر( 22) نخواهد

و ســالمت آن كــس يابــد كــه    

 نخواهـد انصاف بدهد و انصـاف  

 پ( 129)

 22باش بی تکبـر )  باوقار (29باش بی تکبر )ص باوفا

 ر(

 ر( 124) 11باش بی تکبر باوقار

 

 ب( جا انداختن متن

 است، ولـی در مـت   منظور عباراتی است كه در نسخة مورد استفادة اورن  وجود داشته

 ها عبارتند از:تري  آنشود. مهممصحَّح او ديده نمی

 چاپ اورنگ
نسخة مورد استفادۀ 

 اورنگ

نسخة کتابخانة ملّی پاریس 

 ق.( 747)مورّخ 

پیوسته سر در پـیش افکنـده   

باشــد نــه بــر ســبیل هیبــت و 

 (54حرمت )ص

پیوسته سر در پیش افکنـده  

تکبر لـیک   باشد نه بر سبیل 

 45هیبت و حرمت) بر سبیل

پیوسته سر در پـیش افگنـده باشـد    

نه بر سـبیل تکبّـر، بلکـه بـر سـبیل      

 ر( 152هیبت )
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 چاپ اورنگ
نسخة مورد استفادۀ 

 اورنگ

نسخة کتابخانة ملّی پاریس 

 ق.( 747)مورّخ 

 ر(

چـــون دوســـت خــــواهی   

گرفت بايد كه پنج خصلت 

در وا موجود باشـد ... اول  

ــه  ــد كــ ــل ... دوم بايــ عقــ

نیکوخـــوا باشـــد ... ســـیم 

خصــلت صــالح اســت ...    

چهارم آنکه بر دنیا حـريص  

 (51)ص 12نباشد

چـــون دوســـت خـــواهی   

ت بايد كه پنج خصلت گرف

در وا موجود باشد ... اول 

عقــــل ... دوم بايــــد كــــه 

نیکوخــوا باشــد ... ســـیم   

خصــلت صــالح اســت ...   

چهارم آنکه بر دنیا حريص 

پـــنجم خصـــلت نباشـــد ... 

 52) گـوا بـود  آنکه راست

 ر(

چون دوستی خواهی گرفت، بايد 

كه پنج خصـلت در وا بـود: اوّل   

ــه   ــد كــ ــر بايــ ــل ... و ديگــ عقــ

ا باشـد ... خصـلت سـیم    نیکوخو

صــالح اســت ... خصــلت چهــارم 

ــا حــريص نباشــد ...   ــر دنی آنکــه ب

گـوا  خصلت پنجم آنکـه راسـت  

 ر( 151) باشد

هركه حاجـت تـو روا كنـد    

شکر ك  و اگر تقصیر كند 

شــکايت مکــ  و عــذر وا  

ــون   ــواه. چ ــت  بخ در خويش

جـوا  مناف  مباش كه عیـب 

 (22بود )ص

هركه حاجـت تـو روا كنـد    

اگر تقصیر كند شکر ك  و 

شــکايت مکــ  و عــذر وا 

ــواه   ــت  بخ ــون در خويش چ

مؤم  بـاش كـه عـذرجوا    

چون مناف  مباش كـه   باشد

 ر( 21جوا بود )عیب

هركه حاجت تـو روا كنـد، شـکر    

ك  و اگر تقصیرا كند، شکايت 

ــت    ــذر وا از خويشـ ــ  و عـ مکـ

ــه   بخــواه  ــاش ك ــؤم  ب ــون م و چ

و چون مناف  مباش عذرجوا بود 

 پ( 122) جوا بودكه عیب

 

 (7772شمارۀ خطاهای کاتب نسخة کتابخانة مجلس )به -2 -4 -2 -2

 ها و عبارات( کتابت نادرست واژهالف

 نسخة مورد استفادۀ اورنگ
نسخة کتابخانة ملّی پاریس )مورّخ 

 ق.( 747

باديـه رسـیدا    به سرچون به لحد رسیدا  1باديه رسیدا ) پسچون به لحد رسیدا 



 72 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 نسخة مورد استفادۀ اورنگ
نسخة کتابخانة ملّی پاریس )مورّخ 

 ق.( 747

 پ( 12) پ(

اا بازنشسـته  دون پهـ  و تو در اي  دنیـاا   ر( 2بازنشستة ) بهمی دري  دنیا و تو 

 ر( 11)

و هرچه مقدار متناهی بود اگرچه دراز بود 

كـار آخـرت ابـدا دارد كـه      پرسیده گیـر 

 پ( 2) نپرسدهرگز 

ــد دراز بــود      ــاهی بــود اگرچن ــه متن هرچ

كـار آخـرت ابـدا دارد كـه      برسیده گیـر 

 پ( 11) بنرسدهرگز 

كس از دنیا هی  چیزا صـافی  ه هی بازانک

و مکـدر بـود و    منغ و مسلم نباشد بلکه 

 پ( 2بفروخت  ) منغ آخرت بدنیا 

چیز از دنیا صافی هی  راكس بازانکه هی 

و مکـدّر   مـنغّص اسـت بلکـه   و مسلّم نشده

ــوده ــاا  ب ــه دنی ــنغّصاســت و آخــرت ب  م

 ر( 11بفروخت  )

و از وا تصــــرف كــــردن در مملکــــت 

بـا وا مـالکی   نیسـت كـه    ديگرا ممکـ  

 پ( 1) محال باشد

و از وا تصــــرّف كــــردن در مملکــــت 

بـا وا مـالکی   ديگرا ممک  نیسـت، كـه   

 پ( 15) ديگر محال است

چنانکـه   بـزرگ باشـد   19وو چون محاسـ   

آب بپوســت بايــد  تــوان ديــدنمــیپوســت 

 ر( 19رسانید )

كه و چون محاس  بزرگ نشده باشد چنان

پوسـت بايـد    توان ديد، آب بـه پوست می

 پ( 39رسانید )

 روا بـه انگشـتان  و خالل ك  میـان مـوا    پ( 19) روا انگشتانو خالل ك  موا 

 پ( 39)

تـا  و اگر العیاذ باهلل بمعصیتی مشغول باشـی  

رنج مسلمانان باشد اي  خود  به كار اندران

 ر( 21سبب هالک باشد )

يا اگـر و العیـاذ باللّـه بـه معصـیتی مشـغول       

رنج مسـلمانان   ا كه در آنيا به كارباشی 

 105باشد، اي  خود سبب هـالک اسـت )  

 پ(

خـويش بزبـان   حذر كـ  از آنکـه سـرماية    

 بنده نباشد در حـ  خلـ   و هم نی   آورا

خـود بـه زيـان    حذر ك  از آنکـه سـرماية   

بـر سـه حـال     درجة خلـ  و هم نی   آرا
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 ر( 102است ) ر( 21بر سه حالست )

 خاتمــة خــوابچــون بخــواهی خفــت در  

 پ( 24وا به قبله ك  )ر

 جامـة خـواب،  و چون بخـواهی خفـت بـه    

 پ( 110روا به قبله بینداز )

ــب   ــه ترتی ــون ك ــت   14اورادراكن نگاهداش

اوقات دانستی بايـد كـه چگـونگی نمـاز و     

 پ( 22روزه بدانی )

ــب   ــه ترتی ــون ك ــاه اوراد واكن ــت  نگ داش

اوقات بیاموختی، بايد كه چگـونگی نمـاز   

 (ر 114و روزه بدانی )

و نابینــائی باشــد  نگونســازاو ايــ  غايــت 

 ر( 21)

و نابینــايی باشــد  نگوســاراو ايــ  غايــت 

 ر( 115)

بايـد كـه    بگوو آمی  پیوسته به آخر سورة 

 ر( 21از وا گسسته دارا )

، بايـد  مگـوا و آمی  پیوسته به آخر سوره 

 پ( 112كه از وا گسسته دارا )

 برخوان بعد از ركوعدر نماز بامداد قنوت 

چون فارغ شوا تکبیر ك  دوم دو ركعت 

 ر( 23)

چـون از  و در نماز بامـداد قنـوت برخـوان    

و چـون از قنـوت فـارغ     ركوع دوم برآيی

 پ( 111شدا، تکبیر ك  )

و دو كف دست بانگشتان راست بر زمـی   

نه و در مقابله دو دوش و سـاعد دسـت بـر    

 ر( 23) گسترزمی  

ه و كف دست با انگشتان راست بر زمی  ن

ــر     ــت ب ــاعد دس ــة دو دوش، و س در مقابل

 ر( 111) منهزمی  

 بـدار و در حال برخاست  ي  پاا فراپیش 

ــه و تکبیــر ابتــداء كــ ،  از آن وقــت كــه ب

تـا آن وقـت كـه بـه      نشست  نزدي  رسـی 

 23) دارد مــیقیــام نزديــ  رســی پیوســته 

 پ(

و در حال برخاست  ي  پاا فراپیش مدار 

تـا آن   اسـت  از وقت برخو تکبیر ابتدا ك  

كـش  وقت كه به قیـام نزديـ  رسـی مـی    

 پ( 111)

سري  چپ بر زمی  نـه   بازنشی و در تشهّد 

آن زيـر خـود   و هر دو ساق بجانب راست 

 پ( 23بیرون ك  )

سرون چپ بر زمی  نه  بازپسی و در تشهّد 

ــر جانــب راســت   از زيــر و هــر دو ســاق ب

 ر( 113بیرون ك  )
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ــت ...   ــد مؤمنانس ــه عی ــه آدين از روز  بدانک

ــد پنجشــنبه  ــ  روز كن ــت ...  بازســازد اي نی

لیک  با پنجشنبه بهم  روزه روز آدينه است

يــا روز شــنبه كــه نهــی اســت از روزة روز 

 ر( 92آدينه تنها )

بدان كه روز آدينـه عیـد مؤمنـان اسـت ...     

بـاز سـاز ايـ  روز    بايد كه از روز پنجشنبه 

ــی ــیم ــا   ...  كن ــه ب ــت روزة روز آدين و نیّ

كه نهـی اسـت از روزة    به هم ك پنجشنبه 

 ر( 121پ،  120روز آدينه تنها )

شکست  شـهوت و ضـعف   مقصود از روزه 

 ر( 95است ) قوت

شکســت  قــوت و ضــعف از روزه مقصــود 

 پ( 122است ) شهوت

 زيانست بهشت را دريست جداگانه نام آن

 پ( 95داران دران وارد نشوند )جز روزه

 بهشــت را درا اســت جداگانــه نــام آن   

ــان كــس جــز ، از آن در درنشــود هــی ريّ

 پ( 121داران )روزه

 ها بر تـو انـدامهاا تسـت   معصیتو بدانکه 

 بکار دادا... چون نعمت ويرا در معصیت 

در امانـت وا خیانـت كنـی از ناسپاســی و    

 ر( 92نابکارا هی  چیز باز نگرفته باشی )

هاا تـو  هاا تو به انداممعصیتو بدان كه 

ت وا را در معصــیت ... چــون نعمــ اســت

ــار دارا ووا  ــت   بک ــت وا خیان در امان

چیز بازنگرفتـه باشـی   كنی از ناسپاسی هی 

 پ( 121)

و در ملکوت آسمان و زمی  نظـاره كـ  و   

 92ببـی  )  ايشانعبرت گیر و عجايب صنع 

 پ(

در ملکوت آسمان و زمی  نگـرا عبـرت   

ــب صــنع    ــی عجاي ــرا، چــون نظــر كن گی

 پ( 121بینی ) پادشاه

و در شـري  گوينـده باشـد     شـنونده  بلکه

 ر( 91) 15وزر وبال شنونده انباز گويند

بلکه شنونده در بزهکارا شري  گوينده 

 پ( 123) است بی خالف در وزر و وبال

كـه وا منـاف    و بر هی  آدمی حکم مک  

 ر( 41) 12است و ملعون كیست

كـه وا منـاف    و بر هی  آدمی حکم مک  

 پ( 194) است يا ملعون

مـرد  شارت به زبان كردا و گفتی ايـ   و ا

 ر( 42است )كارها افکنده را

و اشارت به زفان كردا و گفتی كـه ايـ    

 195اسـت ) كارهاا عظـیم افگنـده   مرا در
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 پ(

و عبادت با خورش حرام چون بنائی باشـد  

 پ( 42) بررفت 

بنـا باشـد بـر    و عبادت به نـان حـرام چـون    

 ر( 192) سرگی 

ه زيـادت از  كه صـوفی مـرد عـدل بـود كـ     

ديگـر بـود    عـدالت عدالت در وا خصال 

 پ( 49)كم از عدالت نباشد 

كه صوفی مرد عدل بود و زيادت عـدالت  

ــود  كــه آن شــرط در وا بســیار خصــال ب

 پ( 191) عدالت نبود

بـه  اما دست نگاهدارد ازيـ  كـه كسـی را    

يـا در وديعتـی و    ديگـرا يا به حرامـی   زنا

 ر( 44امانتی خیانتی كنی )

و  بزنـی نگاهدار از آنکه كسی را و دست 

و يــا انــدر وديعتــی يــا  بگیــرايــا حرامــی 

 ر( 191امانتی خیانت كنی )

هركــه تــوانگرا را تواضــع كنــد بــراا     

از ديــ  وا بشــود  11وتــرحتــوانگرا وا 

 ر( 44)

ــراا      ــد ب ــع كن ــوانگرا را تواض ــه ت هرك

از ديــ  وا بشــود  دو بهــرتــوانگرا وا، 

 پ( 191)

خواهـد میکنـد و    احم  آن باشد كه هرچه

ــدآنگــاه خــداا تعــالی  و آرزو  حکــم كن

میخواهد به آمرزش ... و گويد كه خـداا  

تعالی كريم است باشد كه مرا به همه علـم  

ــی آمــوخت  چنانکــه   ــا كنــد ب ــر بین دل بیعت

ــی  ــارت و  كس ــد و از تج ــوانگرا خواه ت

حراســت و كســب كــردن دســت بــدارد و 

 ر( 45بگويد كه خداا كريم است )

كنـد  بود كه هرچه خواهد میو احم  آن 

و  كنـد تحکّم مـی خداا تعالی  برو آنگاه 

خواهد ... و گويـد باشـد كـه دل    آرزو می

هـا بینـا گردانـد بـی آمـوخت ،      مرا به علـم 

 دل پیغامبران بینا كرد و كسی كـه كه چنان

توانگرا خواهد و كسب و تجارت دست 

 193بدارد و گويد: كريم و رحیم اسـت ) 

 ر(

چـون غالـب شـد بـدانجاا      و دوستی جـاه 

 ر( 41طلب كند ) جاارسد كه بپارسائی 

و دوســتی جــاه چــون غالــب شــد، بــدانجا 

 142طلـب كنـد )   جاهرسد كه به پارسايی 

 پ(

خداا تعالی و تقدّر فرمايد: شـما رقیـب   خداا تعالی گويد شما رقیـب و نگهبانـان   
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و مـ  مطّلعـم    منیـد كردار بنـدة  و نگاهبان  ر( 51و م  مطلع بر دل ويم ) گردانیده

 ر( 141بر دل وا )

بـراا بـرادران و از   يا معاذ زبان نگه دار از 

و گناه خـود بـر ديگـران    خوانندگان قرآن 

خويشــتنی مکــ  بــا حوالــه مکــ  و بــزرگ

و نکوهیــدن ايشــان، بــر خــود ثنــا مردمــان 

 ر( 51) مک 

از آنکه در بـرادران  يا معاذ! زفان نگاه دار 

و گناه خـود   نخويش افتی از خواندن قرآ

را بــر خويشــت  گیــر و بــه ديگــرا حوالــه 

و به نکوهیدن ايشان بر خويشـت  ثنـا   مک  

 پ( 141) مک 

و طبع و خوا از يار به يـار هم نـان شـود    

آتش طرا كه به آتـش نزديـ     پیشكه 

 پ( 51شود )

و طبع آدمی خوگیر است و خـوا آدمـی   

آتـش   تـبش از يار به يار هم نان شود كه 

 ر( 151دي  آتش بود )به كسی كه نز

بريـده   حـ  و طمع از مال و جاه و معاونت 

 پ( 20دارد كه ثمرة طمع جز رنج نباشد )

دسـت   خلـ  پس از مال و جاه و معاونـت  

 122بدار، كه ثمرة طمع جـز رنـج نباشـد )   

 ر(

يکی را از مشايخ مريـدا پرسـید كـه مـرا     

ــدان   ــ  مري ــان ده ازي ــه  نش ــتی ك ــو بکس ت

 ر كســـیبصـــحبت را نشـــايد گفـــت اگـــ

میجوئی كـه تـو بـار كشـد بـار وا كشـی       

 ر( 21) 11هم نان اي  را نشايند

يکی را از مشايخ مريدا پرسـید و گفـت   

بر كسی از مريدان تـو  كه: مرا داللت ك  

كه صـحبت را شـايد، گفـت: اگـر كسـی      

 بود دشوار جويی كه بار تو بکشد، اي می

خـواهی كـه تـو بـار وا     و اگر كسـی مـی  

 پ( 129) را شايندبکشی، همگنان اي  

زندگانی ك   13بهشتو با ايشان )خانواده( 

 29) رف  گوئی ضعف و مذلتبی عنف و 

 ر(

زندگانی ك  بی عنـف   به هیبتو با ايشان 

 124) و رف  ك  بی ضـعف و بـی مـذلت   

 پ(

زاد اي  مقدار كه گفته آمد در اي  كتاب، 

كــه جــامع اســت شــرح  نشــايدرا  آخــرت

زاد اي  مقدار كه گفته آمد در اي  كتـاب  

، كــه جــامع اســت شــرح شــايدرا  آخــرت
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 ر( 125طاعات و معاصی را ) (ر 29طاعات و معاصی را )

 20روز بیدرنـد هم ون مـزدورا كـه همـه    

 پ( 29تا درمی به وا دهند ) زياده كند

بیـل  هم ون مـزدورا بـود كـه همـه روز     

تـا درمـی بـه وا دهنـد      زند و نـاوه كشـد  

 پ( 125)

 

 هاب( افتادگی

 سخة مورد استفادۀ اورنگن
نسخة کتابخانة ملّی پاریس )مورّخ 

 ق.( 747

و آن تقوا است ... و اي  تقـوا دو قسـم   

بود: يکی آنکه هرچه ازان نهی كرد از آن 

دور باشد. و اما اي  هـر دو قسـم را بـر آن    

ايـم  اندازه كه در كتاب بدايه به تازا گفته

 پ( 3)بیان كنیم إنشاء اللّه تعالی عزّ و جلّ 

و آن تقوا است ... و ايـ  دو قسـم اسـت    

و ديگـر  يکی آنکه هرچه بفرمود بجا آرد 

آنکــه هرچــه از آن نهــی كــرد از آن دور  

و ما اي  هر دو قسم ياد كرديم، بدان  باشد

ايـم  گفتـه  بداية الهدايهاندازه كه در كتاب 

 ر( 11بیان كنیم ان شاء اللّه تعالی )

ل مـا معلـوم   ذات ايزد تعالی و تقدّر در د

است و بر زبان ما مذكور اسـت و علـم مـا    

آفريده و معلوم قديم و ذكر مـا آفريـده و   

مذكور قـديم هم نـان كـالم او در دل مـا     

محفوظ و در زبان ما مقـرو و در مصـحف   

مکتوب محفوظ نامخلوق وحفظ و كتـاب  

مخلوق و مقرو نـامخلوق و قـرات مخلـوق    

 پ( 2)

اسـت و  ذات ايزد تعـالی در دل مـا معلـوم    

بر زبان ما مذكور علم ما آفريـده و معلـوم   

ما قديم و ذكر ما آفريده و مذكور قـديم،  

و در دل ما  سخ  وا هم نی  قديم است

محفوظ و بر زبان ما مقـرو و در مصـحف   

مکتـــوب و محفـــوظ نـــامخلوق و حفـــظ 

مخلـوق  مخلوق و مقرو نامخلوق و قرائت 

 14) و مکتوب نامخلوق و كتابت مخلـوق 

 ر(

بانـ  نمـاز و    میـان كه در خبر است: دعا ر خبــر اســت كــه دعــاا بانگنمــاز و كــه د
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 ر( 110قامت ردّ نکنند ) ر( 24قامت رد نکنند )

و جامها نرم فرومک  چنان ه حیلـه خـواب   

 پ( 24فراخويشت  كشی )

كـه بـه جـد    هاا نرم میفگ ، چنـان و جامه

 ر( 111خواب به خويشت  كشی )

كـه در آخـر    هـاا و در نماز بامـداد سـوره  

قرآن درازتر است برخوان و در نمـاز شـام   

تـر اسـت و در نمـاز پیشـی  و     آنکه كوتـاه 

 ر( 21آنکه میانه است ) ديگر خفت 

هايی كه در آخـر  و در نماز بامداد سورت

قرآن درازتري  اسـت برخـوان و در نمـاز    

نمـاز  تـري  و در نمـاز پیشـی  و    شام كوتاه

 پ( 121آن كه میانه است ) ديگر و خفت 

و به ركوع شو و دو كف دست بر دو زانو 

 پ( 21) 21نه فرو گذار

و به ركوع شو و دو كف دست بر زانو نـه  

 و انگشـــتان راســـت و گشـــاده بـــه زانـــو 

 ر( 111فروگذار )

جهد ك  تا روزه را به طعام حالل گشـائی  

و زيــادت ازان نخــورا كــه هــر شــبی كــه 

روزه نداشتی خورده. چـه بـه يکبـار و چـه     

دو بار بل  چـون بـه يکبـار بـود معـده      به 

 ر( 95گران بود )

جهد ك  كه روزه به طعام حـالل گشـايی   

ــب     ــر ش ــه ه ــورا ك ــادت از آن نخ و زي

چـون طعـام هـر روزه تمـام     خـورا. و  می

از بار و چـه بـه دو بـار،    ي چه به بخورا

بـار  يـ  ، بلکه چون بـه اا نبودروزه فايده

 پ( 122بود، معده گران شود )

بر است كه هی  جايگاه نزد خداا و در خ

تـر از شـکم نیسـت اگرچـه از     تعالی دشم 

 پ( 95حالل بود )

و در خبر است كه هی  جايگاه نزد خداا 

نیسـت، اگرچـه از    پار تعالی بتـر از شـکم   

 پ( 122حالل بود )

و هرچه جز اينست چشم نگـاه دار خاصـه   

از چهار چیز از آنکه در نامحرم نگاه كنی، 

صورت نیکـو نگـرا، و از    و به شهوت در

آنکه به چشم خـود بـه مسـلمانی نگـرا و     

 ر( 91وا را حقیر دارا )

و از هرچـه جــز از ايــ  اسـت چشــم نگــاه   

دارا، خاصّه از چهار چیز: يکی آنکـه در  

نامحرم نگاه نکنی و به شهوت در صورت 

ــارت در    ــه حق ــه ب نیکــو ننگــرا و از آنک

 ر( 123مسلمانی نگرا , )

  و كسـی را كـه از وا   و با شـاگردان رفـ  

 ر( 54سوالی بکند زجر نکند )

و  كنــدرفــ   زنــدگانی بــهو بــا شــاگردان 

كسی كـه از وا سـؤال كنـد، زجـر نکنـد      
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 پ( 152)

و از و مال خويش را از خود عزيزتر مـدار  

و به روز رنج از تو برگـردد   او دوست بود

 ر( 25)

و مال خويش را از ت  خود عزيزتـر مـدار   

افیت حذر ك ، تـا مـال   و از دوست روز ع

و به روز  و حشمت دارا با تو دوست بود

 ر( 125رنج از تو بگردد )

 

 گیرینتیجه-8

اوست كـه فصـولی    بداية الهدايهيکی از معدود آثار فارسی غزالی و ترجمة  زاد آخرت

خورشیدا به كوشش مراد اورنـ    1952در كالم بر آن اضافه دارد. اي  اثر پیشتر در سال 

اسـت. در ايـ  جسـتار نشـان داده     اا نامعتبر و فاقد تاريخ كتابت تصحیح شـده نسخهاز روا 

شد كه به داليل زير ايـ  تصـحیح علمـی و انتقـادا نیسـت و تصـحیح مجـدّد آن بايسـته و         

 است: ضرورا

ها و عبارات به مراتب از نسخة مـورد  ومعتبر كه از نظر ضبط واژه هاا كه وجود نسخه .1

 ترند.ر و صحیحاستفادة اورن  بهت

هـا  كتابت نادرست واژه»اشکاالت متعدّد در نسخة مورد استفادة اورن  كه در دو دستة  .2

 گیرند.جاا می« هاافتادگی»و « و عبارات

هـا،  اشکاالت گوناگون در تصحیح اورن  مانند ايرادات نگارشی و ويرايشی، بدخوانی .9

 .ها و نداشت  شیوة علمی و يکسان در تصحیحجا انداخت 

 نداشت  مقدمة علمی شامل معرفی  كامل اثر و نسخة مورد استفاده. .4

هاا مختلف كه استفاده از كتاب را بـراا محققـان و   نداشت  تعلیقات مناسب و فهرست .5

 است.پژوهشگران دشوار كرده

 

 هایادداشت

، از جملـه  است. البته تعدادا نامه و رسالة فارسی ديگر هم هست كه انتساب آنها به غزالی مسلّم 1

شـهرت دارد و دو رسـالة    فضـائل االنـام مـ  رسـائل حجـة اإلسـالم      كـه بـه    مکاتیب فارسی غزالـی 

 «.رساله در بیان حماقت اهل اباحت»و « مکتوب غزالی دربارة اهل اباحه»
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است تا عـوام آنهـا را   . به باور برخی از پژوهشگران اينکه غزالی آثارش را به فارسی ترجمه كرده2

اسـت )رک: متینـی،   زبانـان  دهندة نگاه تحقیرآمیز او نسبت به زبـان فارسـی و فارسـی   شاندريابند، ن

1925 :234- 121.) 

ق. انجـام  1231ق. و  1221هـاا  ، اي  دو چاپ در سالهاا چاپی فارسیفهرست كتاب. بر طب   9

شده  چاپكتابشناسی آثار فارسی (. اما طب  آن ه عارف نوشاهی در 1115: 1951است )مشار، شده
است. تصوير هر دوا اي  هايی كه ذكر شد صورت گرفتهآورده اي  دو چاپ در سال در شبه قاره

اسـت و تـاريخ چـاپ آنهـا، سـخ  نوشـاهی را تأيیـد         هاا سنگی اين  در اختیار نگارندگانچاپ

 سـی هـاا فار فهرستوارة كتابكند. اشتباه در ذكر تاريخ اي  دو چاپ سنگی از فهرست مشار به می

 (.411: 1912است )رک: منزوا، نیز راه يافته

ق. كتابخانـة   145تري  دستنويس )مـورّ   را بر اسار كه  زاد آخرت. نگارندگان تصحیح مت   4

 زودا به چاپ خواهد رسید.اند كه بهملّی پاريس( و مقابله با پنج نسخه ديگر به انجام رسانده

، چراكه غلبه با ظـ  اسـت )يعنـی چیـزا كـه گمـان       . و اگر حالل نادر باشد، پس آن حرام است5

رود حالل باشد، حرام است حتی اگر يقی  نداشته باشی( و از جملة حرام مح  آن است كـه  نمی

كسی مال وقف را برخالف شرط واقف بخورد و كسی كه به تحصیل اشتغال ندارد هرآن ه از مال 

شـود،  رده اسـت شـهادتش رد مـی   واسـطة گنـاهی كـه كـ    مدرسه بخورد حرام است و كسی كه بـه 

 هرآن ه به نام صوفی بودن بگیرد )از وقف يا غیر آن( حرام است.

. و بدان كه بنده در ح  دينش بر سه درجه است: يا سالم است و به اداا فراي  و ترک گناهـان  2

ام كننـده اسـت و در انجـ   كند، يا سودبر است و به دنبال مستحبات و نوافل است، يا زيـان بسنده می

توانی كه سودبرنده باشی، پس بکوش كه سالم باشی، و كند. پس اگر نمیواجبات نیز كوتاهی می

 كننده باشی.بر حذر باش و بر حذر باش از آن كه زيان

 برم از فتنة زندگی و مرگ و از فتنة مسیخ دجّال.. خداوندا به تو پناه می 1

وده، اما كاتب متوجه اشتباه خود شده و آن را نوشته شده ب« پاک». در نسخه در اي  موضع كلمة  1

 تراشیده، با اي  حال اورن  آن را در مت  آورده است.

كه مصحّح مـدعی شـده در    بداية الهدايهدر دستنويس كمی نامانور نوشته شده اما در « پیرايه. » 3

ربـارة آن در  آمـده اسـت. اورنـ  د   « حلیـة »كرده، در برابر ايـ  كلمـه   موارد ابهام بدان مراجعه می

 «.خوب روش  نیست»پاورقی تنها اي  جمله را نوشته است: 

پیکاركشنده، »به معناا « پیکار كش»نیست. در آنجا تعبیر  نامهلغتدر « پیکار كشیدن». تركیب  10

آمـده كـه   « الـذبّ عنـه  »( در برابر ايـ  عبـارت   51/ 9) احیاء العلومآمده است. در « جدلی و خصیم



 14 زاد آخرت ۀدوبار حیضرورت تصح                                    97 یز و زمستانپای

( 42)ص بداية الهدايه معنا كرده است. در « دفع كردن»( آن را به 935/ 2) احیا ترجمةخوارزمی در 

دفاع و حمايـت كـردن از   »ها به آمده كه در فرهن « ذبّ عنه»تركیب « پیکار كشیدن»نیز در برابر 

( در توضـیح واژة پیکـار   51ق. )حاشـیة ص   1212معنا شده است. در چـاپ سـنگی مـور     « كسی

به فتح اوّل و كاف فارسی بر وزن نیزار، جن  و جدال را گويند و به معنی قصد پیکار »آمده است: 

دهد، چـرا كـه ايـ  واژه در    در اينجا معنا نمی« پیکار»، كه اي  توضیح براا واژة «و اراده هم هست

 به كار رفته و معنايی ديگر يافته است.« پیکار كشیدن»تركیب 

مصـحّح  اسـت،    ها نشأت گرفته از بدخوانیكه بیشتر آناشکاالت فراوانی در مت  وجود دارد  11.

 امّا به منظور جلوگیرا از اطالة كالم تنها به ذكر همی  چند مورد بسنده شد.

 است.. خصلت پنجم از قلم مصحح افتاده12

 است.حذف شده« و». در چاپ اورن   19

 بدايـة الهدايـه  و گفتـه برابـر   آورده « ترتیب اوراد در نگاهداشت  اوقات» 22. اورن  در صفحة  14

 چنی  است.

بلکه شنونده شـري  گوينـده باشـد و در    » جمله را چنی  اصالح كرده:  91. اورن  در صفحة  15

 «.وزر  وبال شنونده انباز گوينده

و »اسـت:  (، اي  جمله بدي  صـورت آمـده  34شمارة تاريخ كتابخانة معصومیة قم ). در نسخة بی 12

ک  كه وا مناف  يا ملعونست كه سرّ بندگان ايزد تعالی داند كه مناف  ملعـون  بر هی  آدمی حکم م

 است.دهد در نسخة مورد استفادة اورن  احتماال بخشی از جمله افتاده، كه نشان می«كیست

شـود. در  از ايـ  واژه چیـزا فهمیـده نمـی    »اسـت:  . اورن  دربارة اي  واژه در پانوشـت آورده  11

تاريخ كتابخانة معصومیة ها از جمله نسخة بیبا توجه به برخی نسخه«. استوم فرمايش پیغمبر دو س

 است.بوده« دو بَر »توان حدر زد كه اي  واژه در اصل (، می34قم )شمارة 

يکـی را از  » اسـت:  . اورن  با بدخوانی و جا انداخت  كلماتی از اي  بخش، بر ابهام مت  افزوده 11

ا نشان ده ازي  مريدان تو بکستی كه بصحبت را نشايد. گفت اگر كسی مشايخ مريدا پرسید كه مر

 (.29)ص « میجوئی كه تو بار كشد با روا هم نان اي  را نشانید

اسـت:  اسـت، در پانوشـت  آورده  كه به غلط در نسـخه آمـده  « بهشت». اورن  در توضیح واژة 13

روا يـا  م بمعنـی نـرم و تـازه   بهشت  بنرمـی و خوشـروئی. از ريشـة هـش بفـتح اوّل و تشـديد دو      »

 (!24)ص « رواگشاده

ايـ   »دهـد:  است، اما اورن  در پانوشت آن را چنی  توضـیح مـی   خطاا كاتب« بیدرند». واژة  20

واژه درست روش  نیست. شايد از دو واژة )بیـد( بمعنـی )بـا دسـت( و )رنـد  رنـده( بمعنـی ابـزار         
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واژة پشت سرش )زياده كنـد( رنـده كـردن و چـوب و     درودگران پیوند يافته باشد و رويهم رفته با 

 (!24)ص « تخته تراشیدن را برساند

و بـه ركـوع شـو و دو    »اسـت:  چنـی  آورده  كیمیاا سعادتو  بداية الهدايه. اورن  با استناد به 21

 (.21)ص « كف دست بر دو زانو نه بانگشتان  فروگذار
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 .242 -33. صص 2، ش نسخه پژوهی

هـاا خطـی فارسـی كتابخانـة ملـی      نگـاهی بـه فهرسـت نسـخه    (. »1910زاده، هدا. ). سید حسی 9

 .205 -130. صص 2. سال پنجم. ش نامه فرهنگستان«. فرانسیس ريشارپاريس، اثر 

 -234، صـص  2، ش 4، سال ايران نامه. «غزالی در پیشگاه فرهن  ايران»(. 1925. متینی، جالل. )4
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