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  چکیده
 قـرن  در یفارسـ  فنـون  يذ سندگانیاز نو یکی يسبزوار یواعظ کاشف نیحس موالنا

علوم روزگار خـود   علوم و شبه يها شاخه تر بیشدر  این نویسنده .است هجري نهم
از  ،نامۀ سـلطانی  فتوت ،آثار او نیتر از مهم یکی. بوده است فیر و صاحب تألمتبح

 ایـن اثـر  محمدجعفر محجوب  .رود شمار می بهتصوف  ۀانیمعا اتیآثار ارزشمند ادب
بـر   ،وده کـر  حیتصـح  نـاقص  سینـو  اساس دو دست بر شیاز چهل سال پ شیبرا 
ـ  ییها یینارسا ها، سینو دست اندكشمار نقص و  لیمبنا، به دل نیهم  افتـه ین راه داب

 سینـو  سه دست اند موفق شده ریاخ يها که نگارندگان در سال نیبا توجه به ا. است
ـ از ا يدیجد حی، الزم است تصحکنند هیو ته فکشرا اثر  نیاز ا گرید اثـر ارائـه    نی

و  شود یچاپ محجوب برطرف م نقایصاز  ياریبس اثرْ نیا دیجد حیبا تصح. شود
. ابنـد یدست  سندهیبه متن مورد نظر نو کیح و نزدمنقّ یبه متنتوانند  میخوانندگان 

ـ یبا ذکر دال ،ندا مقاله بر آن نینگارندگان در ا  حیکـه تصـح   نـد یاثبـات نما  ،چنـد  یل
 ریزناپـذ یگر نامـۀ سـلطانی   فتوت موجود از سینو پنج دست اساساثر بر  نیمجدد ا

ـ یعاماز فرهنـگ   یبخشـ  اثـرْ  نیـ مجدد و چاپ ا حیتصحاست با  یهیبد. است  ۀان
ـ پژوهشـگران ا  يدر معرض استفاده و داور يهجر نهم قرنتصوف در  عرصـه   نی

 .قرار خواهد گرفت

 .یکاشف ،سلطانی نامۀ فتوت، مجدد حیتصوف، تصح ۀانیعام اتیادب :ها ه کلیدواژ
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  مقدمه .1
یکـی از دانشــمندان و  ) ق 910یــا  906 :تافـ و(موالنـا حسـین واعــظ کاشـفی ســبزواري    

یـابیم   درمی ،سریع به آثار بازمانده از او ینگاه با .است يهجر نهم قرنفنون  نویسندگان ذي
ري برخوردار بـوده کـه در   علوم روزگار خود از چنان تبح که وي در بسیاري از علوم و شبه

نویسی گرفته تا نجـوم و عـروض و    از تفسیر و حدیث و اخالق و مقتل ـ  هاي مختلف زمینه
آثاري ارزشـمند از   ـ  و کیمیا و لیمیا و سیمیا دمنه و لهیکلو تحریر و تهذیب  يمثنوتلخیص 

 ،خهیالمشـ خطـی   ۀنسـخ چـه در   بـر طبـق آن   ،فراتـر از ایـن  . خود به یادگار گذاشته اسـت 
 خط شـاعران و دانشـمندان قـرن نهـم و دهـم      بها از دست گران فرد و منحصربه اي همجموع
و اخـذ چنـد قطعـه شـعر از     أ، ثبت شده، وي در شاعري نیز دست داشته و در این مهجري

ــت   ــده اس ــال ←(آم ــف ؛129 -  121 :خهیمش ــدمیر نیــز در  . )27 -  23: 1390 ،یکاش خوان
از اشـعار   ــ   دهشـ از کاشـفی یـاد   در آن خذي کـه  أین منخست ـ   )ق 930 -  927( ریالس بیحب
مسطور است و مطلع یکی از اشـعار   سئالنفا مجالسگوید که در  می کاشفی» شعار فصاحت«

  :کند او را چنین نقل می
  سبزخطا ز مشک تر غالیه بر سمن مـزن 

  
  دار را بر گـل و نسـترن مـزن    سنبل تاب  

بـه میـان نیـاورده    سـخنی   نامۀ سلطانی فتوتاست که خواندمیر در این اثر از ذکر شایان   
  :به قول شادروان محمدجعفر محجوب). 195 -  194 :1370به نقل از بهار، (است 

که وعظ و خطابه شغل دائمـی او بـوده و    عالوه بر آن ،موالنا حسین خطیبی دانشمند بوده و
ـ دا ۀکردن سخنان خویش به مطالعـ   ور ساختن و رنگین براي مایه م و مسـتمر نیـاز داشـته،    ئ

هاي بسیار از او به یادگار مانده و از قضا تمـام   رتألیف نیز بوده و کتابمردي پ ،عین حال  در
  ).چهار و نود: 1350(هاي او از شهرت نسبی برخوردار بوده  کتاب

بـارة  ترین کتابی کـه در  معروفست؛ الشهدا  ضۀرو کتاب این شهرت نسبی در ایران  ۀنمون
که امروز نیز رایج اسـت، از نـام    ،»خوانی روضه«مقاتل شهیدان کربال تألیف شده و اصطالح 

تحریـر و تهـذیبی از    ،یلیسه انوار کاشفی شهرت جهانیِنمونۀ . این کتاب گرفته شده است
بـر روي آن   چـه کاشـفی   آنهرچند از نظر ادبی و از لحـاظ   .است ،بهرامشاهی دمنۀ و لهیکل

بود که ایـن کتـاب    دمنه و لهیکلاین اثر نخستین تحریري از  انجام داده ارزش چندانی ندارد،
به امر لویی چهاردهم به زبان فرانسوي ترجمه شد و آن ترجمـه   زیرارا به جهانیان شناساند، 
. شـد  یلیسـه  انـوار و  دمنـه  و لـه یکلشهرت و جـاودانگی نـام   مایۀ به نظر فالونتن رسید و 
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 و لـه یکلاصـلی فارسـی   نسـخۀ  مراتب بیش از شـهرت   شهرت در اروپا و هندوستان به  این«
  ).پنج و نود تا چهار و نود: همان ←(است » دمنه

  
  تحقیقپیشینۀ  .2

ضرورت دربارة جستاري است که  نخستین نگارندگان، اینو پژوهش  وجو جست بر اساس
مفصل خـود  مقدمۀ محجوب در . آید تحریر درمیرشتۀ به  نامۀ سلطانی فتوت تصحیح مجدد

استفادة نویس مورد  به معرفی و نقد دو دستفقط در آغاز تصحیح این اثر در چندین صفحه 
و  ،)دوازده  و  صد تا چهار و صد: همان ←(که بعداً معرفی خواهند شد، پرداخته است  ،خود

هاي گوناگون کشف  نویسی که بعد از چاپ وي در کتابخانه کسی از معرفی و نقد سه دست
  .سخنی نگفته است نگارندگان استشده و تصویري از هر یک در اختیار 

  
  نامۀ سلطانی فتوت .3
 نامـۀ سـلطانی   فتـوت  کتاب ارزشمند نگارندگان استمورد نظر  تر بیشچه در این جستار  آن

نویسـی ژانـري    نامـه  بایـد گفـت فتـوت    ،که مفصالً به این کتـاب بپـردازیم   پیش از آن. است
تصوف در ایران آثـار متعـددي در   پیدایشِ آغاز از  .ادبیات صوفیانه استحوزة نوشتاري در 

وجـود   بـه  ،و چه فارسـی و عربـی   ،چه کوتاه و چه مفصل، چه منثور و چه منظوم ،این ژانر
و ببرنـد  ها آن بوده که تصوف را به میان مردم عادي  نامه اگر بگوییم هدف فتوت. آمده است

هرچنـد کـه بعضـی از آداب فتـوت از تـاریخ      . ایـم  آن را عامیانه کنند، سخن به گزاف نگفته
رسـم  مـثالً  اي دور و دراز در ایـران باسـتان دارنـد؛     و سـابقه  انـد  تصوف اسالمی فراتر رفته

بـه ذهـن   را ایران باستان » تن زردشتیانبس کمر«رسم  ،در آیین فتوت» مردان کمربستن جوان«
ویـژه ادبیـات    ادبیات تصوف، بـه حوزة یکی از آثار ارزشمند در  نامۀ سلطانی فتوت .آورد می

ــه عامیانــۀ  ــه اهتمــام  ،رو   از همــین. اســت ،تصــوف یــا ادبیــات تصــوف عامیان ایــن اثــر ب
منتشـر   ایـران انتشارات بنیاد فرهنگ ي »ها فرهنگ عامه« ۀمجموع وجز محجوب  محمدجعفر

، )خـواهیم کـرد   بحـث  تـر  بیشبعداً در این زمینه (در عین حال که ناتمام مانده  ،این اثر. دش
ادبیـات عامیانـۀ تصـوف     ةحـوز و ارزشـمندترین تألیفـات در    ،ترین ترین، کامل یکی از مهم

فرهنـگ عامـه و انتشـار    حوزة است که محجوب با پژوهش در ذکر شایان . رود  میشمار  به
 در .فارسی این مرز و بـوم دارد عامیانۀ آثار مربوط به این حوزه حق بزرگی بر گردن ادبیات 



 ضرورت تصحیح مجدد ؛یسلطان ۀنام فتوت   4

در و اقدامات محجـوب   آثار نیتر مهم از یکی نامۀ سلطانی فتوت  انتشار و حیتصح انیم نیا
ـ ادب مقاالت مجموعه. رود شمار می بهاین زمینه  ـ ا انـۀ یعام اتی ـ دل) 1383( محجـوب  رانی  لی

  :او گفتۀ به. ادعاست نیا بر یمحکم
 يو آثـار  نیتـر  بـاارزش  فیرد در بتوان دیشا زین را نیحس موالنا سلطانی نامۀ فتوت کتاب
 در... اسـت  واعـظ  نیحس وةیش مختصات از که انشا، یروان و سهولت بر عالوه چه شمرد؛

ـ  و یفارسـ  زبان دو در که يدیجد و میقد يها متن تمام انیم  و فتـوت  نیـی آ دربـارة  یعرب
 تر منظم و تر جامع و تر مفصل همه از سلطانی نامۀ فتوت است شده نوشته مردان جوان روش

  ).هفت و نود تا شش و نود: 1350 محجوب،( است تر قیدق و
  

  نامۀ سلطانی فتوت تصحیح .4
یکی  ،شود یاد می» تصحیح انتقادي متون«از آن با اصطالح که  ،آثار گذشتگان بارةنقد متنی در

 ،)James Thorop( جیمز ثـورپ گفتۀ به  .آید می شمار  اي به از مکاتب و رویکردهاي نقد پایه
گورین و دیگـران،   ←(ح یا متن مورد نظر نویسنده است منقّ یت و تدوین متنیآن تثب هدف
 ،رویکـرد پردازان ایـن   یکی دیگر از نظریه ،)E. E. Houseman( هوسمن. اي .اي). 39: 1370

). 42: همـان (» هاسـت  رانـدن آن  باهات متن و هنر بیـرون تعلم کشف اش«نقد متنی : گوید می
  :ثورپگفتۀ بدین ترتیب، به 

انحرافـات را   يتواند انجام دهد این است که جلـو  در نقد متنی بهترین کاري که شخص می
اش  و وضعیت امور متنی را روشن نماید تا به هـدف آرمـانی   ،بگیرد، میزان اشتباه را کم کند

  ).همان( نائل آید] متن مورد نظر نویسنده[

نـویس،   داشتن دو دسـت  را با دردست نامۀ سلطانی فتوت این مقدمه، اگر محجوب بر بنا
هـا مفصـالً سـخن     نـویس  ایـن دسـت  دربارة (شده  کاري بار دست یکی ناقص و دیگري دو

توان کار وي را بـه معنـاي اخـص کلمـه تصـحیح       زیرا نمی ـ  کرد تثبیت نمی) خواهیم گفت
بـه یقـین مبـدل    ) هاي جدیـدي از ایـن اثـر    نویس پیداشدن دست(و اگر حدس وي  ـ نامید
اند به  نگارندگان توانسته(شد  هاي دیگري از این اثر کشف و پیدا نمی نویس شد و دست نمی

تصـوف و زبـان فارسـی یکـی از     عامیانۀ ، ادبیات )نویس دیگر دسترسی پیدا کنند سه دست
تنها در محـاق خمـول و    داد و این متن نه دست می ترین آثار خود را از راهمیتترین و پ مهم

 داشـته  نظـر  در اگـر  ژهیـ و بـه  ؛گرفت چه بسا قطعاً در معرض فنا و نابودي قرار می ،گمنامی
 بـه  متعلـق ( »م« سینـو  دست از اند نتوانسته وجو جست و تالش همۀ با نگارندگان که میباش
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. اثري بیابنـد ) بریتانیاکتابخانۀ موزة متعلق به (» ب«نویس  و تصویر دست) الشعراي بهار ملک
خـود، راه را  استفادة نویس مورد  هاي دو دست بدل با ذکر دقیق نسخه ،محجوب ،خوشبختانه

با تکیه بـه مـتن چـاپی     ،است ونویس باز کرده  براي بازسازي کامل و درست این دو دست
بـا   ،از بختیـاري . بازسـازي کـرد   اش هاولیـ نویس را بـه صـورت    توان این دو دست می ،وي

تـوان بـه هـدف     نگارندگان، اگرچه نمـی  همتنویس دیگر از این اثر به  پیداشدن سه دست
دسـت   ،گذشتگان، یعنی مـتن مـورد نظـر نویسـنده     بارةآرمانی نقد متنی یا تصحیح متون در

نـویس در ایـن مرحلـه چنـین      با تثبیت متنی بر مبناي پنج دست ،نگارندگان، به گمان یافت
  .شود تر می اش نزدیک توان پنداشت که این اثر چند گام به متن نهایی و بستر اصلی می

اي  اشـاره  نامۀ سلطانی فتوت به ،از میان گذشتگان نزدیک به زمان کاشفی ،خواندمیر
 /3 :1370بهار،  ←(نیز از این اثر یاد نکرده است  الجنات روضاتصاحب . نکرده است

ایـن   ةبه یکی دو سـطر دربـار   ،رانیا در اتیادب خیتاردر  ،صفا ،از میان متأخران). 196 -  194
  :کتاب بسنده کرده است

و طبقـات مختلـف   ) انمـرد  جـوان (شرح مراسم فتیان دربارة کتابی است  نامۀ سلطانی فتوت
با استفاده از مآخذ مختلفـی کـه در    ،ها که کاشفی آن را هر یک از آن آنان و آداب و شرایط

  ).526 /4: 1369(فراهم آورده است  ،دست داشته

هاي تـاریخ ادبـی را    کتاب ۀچون هدف از این جستار چیز دیگري است، الزم نیست هم
کافی اسـت اشـاره نمـاییم     فقط. وجو کنیم جست هاند یا ن که به این کتاب پرداخته از نظر این

نـویس مـورد    برد و دو دسـت  پیکسی که به اهمیت این کتاب ین نخستاز میان معاصران که 
هـاي آن   نـویس  این اثر و دسـت  معرفیِ .محجوب را معرفی کرد شادروان بهار است ةاستفاد
  :گوید می بهار. اي شد تا محجوب در پی تصحیح و تثبیت این متن برآید انگیزه

آداب فتوت که  ۀدر طریق نامۀ سلطانی فتوت دست آمده است موسوم به کتابی به و اخیراً
آمد، قسمتی از تاریخ اجتمـاعی قـرون    دست نمی از کتب بسیار مفیدي است که اگر به

بـه اصـطالح   (یـا عیـاران   » انمـرد  جوان«یا » فتوت«که تشکیل جمعیت  ،ي ایراناوسط
اند  از کتبی که پیش از این درین باب مختصر بحثی کرده. باشد، از میان رفته بود) تر قدیم
بـه فارسـی، مؤلـف و زمـان      نامـه  فتوت ؛ دیگراءالعلومیاح است؛ دیگر نامه قابوساول 

و ... آن همه است و این کتاب کاشفی کلید  ؛يناصر اخالق نامعلوم؛ دیگر چند سطري در
نسخۀ بریتانیاست و کتابخانۀ موزة یک نسخه در ، نامۀ سلطانی فتوت یعنی ،از این نسخه

احسین این کتاب هم از تألیفات ملّ ،ریوعقیدة به  ،ناقص هم در تصرف نگارنده است و
  ).198 -  197 /3: 1370( کاشفی است
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 ،بـه قـول خـودش    ،محجوب شود  است که موجب می یشناس سبک کتاب ۀهمین نوشت
  :نویسد وي می. شود و در پی تصحیح آن برآید براي نخستین بار با نام این کتاب آشنا 

 کـه  آنترین تردیدي نیست، لیکن علـت   انتساب کتاب به موالنا حسین واعظ کوچک ةدربار
کتاب را  ۀبهار اولین صفح ۀمرحوم بهار این نکته را از قول ریو نقل کرده این است که نسخ

بـرد   کتـاب از خـود نـام مـی     نخسـتینِ  ۀکه موالنـا در همـان صـفح    نداشته است و حال آن
  ).صدوپنج: 1350محجوب، (

 مـوزة  نسـخۀ  دو از تـر  کامل يا نسخه چیه زمان آن تا که نکته نیا يادآوری با محجوب،
ـ  هیته را ایتانیبر موزة نسخۀ و لمیکروفیم است، دهینرس يو نظر به بهار و ایتانیبر  تـا  .کنـد  یم
 دهیـ خر را بهار يها کتاب یمل يشورا مجلس شود یم مطلع آن کردنِ نیماش هنگام به که نیا
اسـاس ایـن دو    بـر  ،بـدین ترتیـب  . هاست نیز در میان آن نامۀ سلطانی فتوت نسخۀ خطی و

  ).شش به بعد و صد: همان ←(رساند  و به پایان میکند  می آغازرا این اثر نسخه تصحیح 
محجـوب و روش تصـحیح او    ةهاي مورد استفاد نویس اختصار به معرفی دست اکنون به

 ،آمـده  دست نویس به با توجه به سه دست ،پردازیم تا بعد بتوانیم استدالل و اثبات کنیم که می
  :ضرورت دارد نامۀ سلطانی فتوت ند، تصحیح مجددا ها کامل که دوتاي آن

نویس  که سه دست ،عالوه بر ناتمامی ،نویس این دست ):ب( ایتانیبر سینو دست. 1
نیز از همین ویژگی برخوردارند، داراي نقایص ) 1350(پیداشده بعد از تاریخ چاپ کتاب 

از قبیـل عنـوان   هـا    بخشاز  رخیبنظر داشته  بدین معنا که کاتب در ؛دیگري نیز هست
و نیز آغـاز هـر    ـ شعرهاي عربی و مثل وحدیث  واعم از آیه  ـ عربی تاها، عبار فصل

شـود، بـا مرکـب سـرخ      آغاز می» ... اگر پرسند« ۀکه در سراسر کتاب با جمل ،مطلب را
برگ صورت گرفته و از این  86برگی فقط در  169نویس  لیکن این کار در دست. بنویسد

و بدین ترتیب «سفید مانده  دش میکه باید با مرکب سرخ نوشته هایی  بخشبرگ به بعد 
دارد که  اظهار می محجوب). شش و صد: همان(» نیمی از اوراق کتاب ناقص شده است

  :نویس این دست
... که از سیاق آن پیداسـت کـه در هنـد کتابـت شـده اسـت      ] است[به خط نستعلیق خوانا 

آن را کـامالً   ههایی که باید با مرکب سرخ نوشته شود در نیمـی از نسـخ   ماندن قسمت خالی
  ).یازده و صد تا صدوده: همان(ناقص کرده است 

که مرحـوم بهـار آن را نـاقص     ،نویس این دست ):م( بهار يالشعرا ملک سینو دست. 2
  :رددابریتانیا  ةنویس موز خوانده است، چند برگ معدود بیش از دست
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سوخته و موجب شده بود که از پایین تمـام    پایین نسخه ةلیکن از سوء خط قسمتی از کنار
تـرین قسـمت    آن در ضلع پایین کتاب واقع شـده و در وسـیع   ةکه قاعد ،ها یک مثلث برگ

. بـین بـرود   گرفـت، بسـوزد و از   آخرین سطر هر برگ را دربـر مـی   ۀبیش از نیمی از نوشت
خواست ایـن نسـخه    کسی می اي که بدین نسخه وارد آمده بود نیز طوري بود که اگر صدمه

دیگر، کتاب را تصحیح و طبع  ۀرا اساس طبع قرار دهد و از روي آن، بدون استفاده از نسخ
ها طوري بـود کـه    وضع نسخه ،خوشبختانه ،لیکن. کرد فراوان برخورد می... کند با اشکاالت

  ).هشت و صد: همان(کرد  دیگر را رفع می ۀیک نسخه مشکالت نسخ

 سـت پیدا ،با توجه به کتابت و سیاق خط آن ،نویس نیز که این دست نویسد محجوب می
نـویس نیـز    این دسـت ). هفت و صد: همان ←(در هند نوشته شده » ب« ۀکه همچون نسخ
و جـز چنـد    اسـت نویس یکی  و تقریباً میزان افتادگی در هر دو دست رددادر پایان افتادگی 

و  ،ت، دقتاز نظر صح که آندیگر  ۀنکت). هشت و صد: همان ←( ردندااختالف اي  صفحه
  ).یازده و صد: همان ←( نددیگر نویس معادل یک اتقان هر دو دست

از روش التقاطی  نامۀ سلطانی فتوت شود براي تصحیح بدین ترتیب، محجوب ناگزیر می
. اند به تصحیح قیاسی متوسل شود ها خاموش بوده نویس ردي که دستااستفاده کند و در مو

 سـنّی  یکـاتب را » ب«نـویس   آید این است کـه دسـت   نویس برمی دو دست ۀاز مقایسچه  آن
مانند آوردن نام خلفاي راشدین در  ،تعصبات مذهبی خود رااین کاتب . استده کراستنساخ 

 اسـت،  )ع( ت براي امام علـی خاص اهل سنّکه  ،»کرم اهللا وجهه« دعاییِ ۀخطبه یا ذکر جمل
آید  مذهب درمی نویس به مالکیت شخصی شیعه این دست ،سپس. دخالت داده استدر متن 

هـاي امـام    تراشـد و بـه جـاي آن نـام     اول را از خطبه مـی  ۀنام سه خلیفآن مالک شیعی که 
 دو) ع( نام امام علـی  ،بدین ترتیب .نویسد را می) ع( و امام حسین ،)ع( ، امام حسن)ع(  علی
معلـوم نیسـت چـرا     ،البتـه . شـود  ذکر می ـ  یک بار در اول و بار دیگر در نوبت چهارم ـ  بار

) ع(  ت براي امام علیهاي دعایی و نعوت خاص اهل سنّ نویس جمله این دست یِمالک شیع
. هاي دعایی و نعوت خاص شـیعه را نیـاورده اسـت    را در متن نتراشیده و به جاي آن جمله

یـا منسـوب بـه     رود شیعه بوده که احتمال می ،»م«نویس  این در حالی است که کاتب دست
چنـان کـه از فحـواي کتـاب نیـز کـامالً        ، وداري را رعایت کرده است دیگر، امانت مذاهبِ

امـامی   دوازده ۀشـیع ، نامـۀ سـلطانی   فتوت ةنویسند منزلۀکم کاشفی، به ِ آشکار است که دست
نـویس آورده   عیار بوده است، جمالت دعایی و نعوت خاص شـیعه را در مـتن دسـت    تمام

بـدین  . کنـد  از چاپ کتاب نیـز تأییـد مـی    پسنویس پیداشده  این نظریه را سه دست. است
نویس ناقص و یـک   التقاطی بر مبناي یک دست یاگرچه تصحیح محجوب تصحیح ،ترتیب
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متعلـق بـه   (» ب«نـویس   ت، ایشان دستشده و ناقص دیگر بوده اس کاري نویس دست دست
و چون این نسـخه   .اند به دلیل داشتن خطبه، اساس قرار داده ،را ظاهراً) بریتانیا ةموز ۀکتابخان

 نویس تحمیل کـرده و سـپس مالـک    کتابت کرده و اعتقادات خود را به دست سنّیرا کاتبی 
رد، مگـر در صـورتی کـه    مـوا  ۀنویس در خطبه دست برده است، تقریباً در هم دست شیعیِِ
محجوب چیزي اضافه داشته است، » م«نویس  خاموش بوده است و دست» ب«نویس  دست
که کامالً رنگ و بوي شیعی  ،را) الشعراي بهار متعلق به ملک(» م«نویس  هاي دست بدل نسخه

بـدلی را انتخـاب    دارد و با محتواي کتاب نیز همخوان است، به حاشیه منتقل کرده و نسـخه 
 ؛...)و 172، 127، 125: 1350کاشـفی،   ← از بـاب نمونـه  (دارد  سنّیمذهب  ۀکرده که صبغ

زیـرا  کنـد،   میکه گفتیم، این انتخاب را کامالً رد  چنان، نگارندگاننویس  که سه دست حال آن
نقـل  را کتـاب   ۀویژه خطب هایی در این باره به نمونه(آید  برمی نامۀ سلطانی فتوت جاي از جاي

محجوب براي رفع این تناقض . سنّیکامالً شیعی است و نه  يکه این متن اثر) خواهیم کرد
  :بداند و بنویسد» ی تفضیلیسنّ«شود کاشفی را  مجبور می

 ،چنان که از نامشـان پیداسـت   ،انسنّییان تفضیلی بوده است و این باید بگوییم که وي از سنّ
را  ،)ع(  طالـب  علـی بـن ابـی    ،قیانموالي متّ ،در عین معتقدبودن به خالفت خلفاي راشدین

  ).پنج و نود: 1350(دانند  برتر از سه تن دیگر می

شیعه را پی در پی نام بـرده   ۀگان دوازده ۀبارها ائم نامه فتوتکه کاشفی در  با توجه به این
نبـردن   و نیز نـام ) 135 -  134 ،14 -  10: 1350کاشفی،  ←(و از آنان حدیث نقل کرده است 

اولـین  «چهارم همیشه بـه عنـوان    ۀاول و نقل قول نکردن از ایشان و ذکر خلیف ۀاز سه خلیف
در ایـن اثـر خـود    کم ِ دست» تفضیلی سنّی«تواند  حتی نمیکاشفی وجه  هیچ ، به»امام شیعیان

دادن   سنّی  مذهب ۀمحجوب و صبغ همتکتاب به  ۀتصحیح قیاسی خطب ،بدین ترتیب. باشد
فاقـد  » م« ۀویژه کـه نسـخ   به ؛است» ب«نویس  ناشی از همین برداشت اشتباه از دست به آنْ
بهـار نـام نویسـنده را بـه نقـل از ریـو و        ،بنـابراین  .و نام نویسنده است ،اول، خطبه ۀصفح
بـود، محجـوب    داراي خطبه می» م«نویس  کند و چه بسا اگر دست ذکر می» ب«ویس ن دست
هاي ما آمده، نه نـامی   نویس نویس از دست چنان که در دو دست یافت که در خطبه، آن درمی

از خلفاي راشدین بوده است و نه نامی از سه امـام اول شـیعیان بـر طبـق تصـحیح قیاسـی       
در سـه  ) ع( امام علی ةیی و نعوت خاص شیعه درباراز سوي دیگر، جمالت دعا. محجوب

اگـر   ،بنـابراین . از این نظر تحریـف شـده اسـت   » ب« ۀکند که نسخ نویس ما ثابت می دست
کاتـب تصـحیح    تکه آن را بر مبناي اعتقادات اهل سنّ ،»ب«نویس  دست ۀمحجوب به خطب
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طبق روال اهل ) ع( که کاتب براي امام علی ،قیاسی کرده است و به نعوت و جمالت دعایی
نـویس تـا حـدي، نـه بـا       دسـت  ۀمالک شیع که آنرغم   به ـ  کرد ت آورده است، توجه میسنّ

نویس نعوت و جمـالت   هوشیاري و زیرکی، خطبه را رنگ شیعی داده است، در متن دست
ی بوده یـا آن را  یا سنّ» ب«نویس  شد که کاتب دست متوجه می ـ  دعایی را محو نکرده است

بـا   ،از سـوي دیگـر  . آن را استنساخ کرده نوشـته اسـت   سنّینویسی که کاتبی  از روي دست
حرف رغم   بهکه  ،نامۀ سلطانی فتوت ةآید که نویسند که از سطر سطر کتاب برمی توجه به این

ي فـرد  ،مذهب وي ارائه شده است، تقریباً در تاریخ ادبیات فارسی ةهایی که دربار و حدیث
شـیعه را   امامـان بارهـا در اثـر خـود     وامامی بـوده   دوازده ۀشیع و شیعی شناخته شده است

کـه   بـا توجـه بـه ایـن     ،سـنّی ها حدیث نقل کرده است، ولی کاتب  ترتیب نام برده و از آن به
اي از متن وجود ندارد که رنگ شـیعی نداشـته باشـد، قـادر بـه روایـت مـتن طبـق          صفحه

ها را  که یکی از آن ،نویس شد که با دو دست است، محجوب متوجه میاعتقادات خود نشده 
 ،)»ب«نـویس   دسـت ( سـنّی و دیگري را فـردي  ) »م«نویس  دست(فردي شیعی کتابت کرده 

شـد،   مذهب کاشفی دچار اشتباه نمـی  بارةدرتنها  در این صورت، محجوب نه .و کار دارد  سر
رغم  به ،را» م«نویس  ار خود قرار دهد، دسترا مبناي ک» ب«نویس  دست که آنبه جاي  ،بلکه

نداشتن دیباچه و خطبه و سفید گذاشتن بخش اعظم آیـات، احادیـث، عبـارات    (نقایص آن 
داد یـا حـداقل اگـر چنـین      مبناي کار خود قـرار مـی   ،)نویس در بخش آخر دست... عربی و

ترجیح » ب«را بر  »م«ضبط ) ع( جمالت دعایی و نعوت مربوط به امام علی بارةکرد، در نمی
کـرد، نـه    را به متن منتقل مـی » م«را در متن بیاورد، ضبط » ب«ضبط  که آنبه جاي  ،داد و می
کرد و  متن رنگ اصلی شیعی خود را حفظ می ،در این صورت. آن را در حاشیه بیاورد که آن
م اهللا کر«به جاي  ،نمونه از باب ؛شد جمالت دعایی و نعوت مزبور دچار تناقض نمی بارةدر

اسـت، بـه مـتن    » السالم علیه«موارد تر  بیشکه در  ،را» م« ۀضبط نسخ» ب« ۀدر نسخ» وجهه
کم یک گـام بـه مـتن مـورد نظـر نویسـنده نزدیـک         کرد و با این کار متن را دست منتقل می

ت شیعه نیز جمالت دعایی و نعوت خاص اهل سنّ ۀدر مواردي دیگر بعد از نام ائم. نمود می
نامـۀ   فتـوت  تواند بـه جـاي جـاي    خواننده می ،هاي دیگر نمونهمشاهدة براي . ترا آورده اس

مذهب بوده  کتاب کامالً شیعی ةمراجعه کند تا دریابد که نویسند ،تصحیح محجوب، سلطانی
  ...).، 307، 295، 264، 235، 189، 129، 127، 125، 120: 1350کاشفی،  ←(است 

خلفاي راشدین و بزرگان اهل نام اي به  ترین اشاره کوچککه کاشفی  ایناز سوي دیگر، 
، هیسـجاد  فۀیصـح ، یطبرسـ  ریتفسـ از قبیل  ،و در مقابل نام بزرگان و آثار شیعه هنکردت سنّ
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 ،تـر  از همه مهـم  ،و ، را ذکر کرده است،...)، 335، 287، 286، 244، 126: همان ←( ینجاش
 نامـۀ سـلطانی   فتـوت  بعـد از چـاپ  نگارنـدگان  نویسـی کـه    رنگ کامالً شیعی سـه دسـت  

  .کند مذهب کاشفی کامالً تأیید می بارةرا در نگارندگان، ادعاي اند کردهوجو و تهیه  جست
بـه پایـان    ،ناآگاهانه یاآگاهانه  را،ساختار این اثر  متأسفانهاگرچه نویسنده از سوي دیگر، 

منطبـق بـر   (در دوازده بـاب  ، زیرا وي اثر خود را دشو میبودن او تأیید  شیعه، ده استاننرس
منطبق بر چهارده معصـوم طبـق بـاور و اعتقـاد     (مقدمه و خاتمه  ۀبه اضاف) دوازده امام شیعه

خواسـت   شـاید اگـر مـی    ،بدین ترتیـب ). 4: همان ←(کرده است ن تبویب و مدو) شیعیان
تـا عـدد    ،کرد و نه ابواب را فصل را کم یا زیاد می تر بیشبندي اثر خود را اصالح کند،  باب

  .دوازده و چهارده همچنان محفوظ بماند
اش،  نویس مـورد اسـتفاده   بر مبناي دو دست، نامۀ سلطانی فتوت ماندن محجوب از ناتمام

کـه پـس از   ، یسلطان نامۀ فتوتنویس  سه دست. گوید چند برگ معدود سخن می اختالفبا 
ند، با این تفاوت کـه یکـی از   کن نیز این ناتمامی را تأیید می ،اند شده  تصحیح محجوب یافت

از مـتن   تـر  بـیش حدود یک صفحه و دیگري حدود دو صفحه  نگارندگانهاي  نویس دست
بـاب هفـتم کتـاب را     ۀهم تا نیمـ  نگارندگانهاي  نویس دست ،به عبارت دیگر. چاپی دارند

  :صدا با محجوب باید گفت هم ،بنابراین. گیرد دربر می
میزان و حجم اصلی این کتـاب را تخمـین زد و بـه قـوت     توان با حدس و تخمین نیز  نمی

حدس دریافت که از این کتاب چه مقدار باقی مانده کـه مؤلـف توفیـق اتمـام آن را نیافتـه      
علت این ناتوانی در حدس و تخمـین نیـز آن   . اند نویسان آن را ناقص گذاشته است یا نسخه

 پریشانی فکر شده و در اواخر آنْهاي کتاب گرفتار  ها و باب است که مؤلف در تنظیم فصل
آورد  ها را تا آخر باب ششم می باب... هاي متعدد تقسیم کرده است یک فصل را باز به فصل

گاه بـاب هفـتم    آن ،)آورده است ياگرچه در باب ششم هم در میان فصلی باز فصل دیگر(
حاالت ایشـان و   باب هفتم در بیان اهل قبضه و«: گوید مؤلف در آغاز باب می. شود آغاز می

لیکن در عمـل ایـن بـاب هفـت فصـل دارد و       .)345ص ( »این مشتمل است بر پنج فصل
کم پنج دوازدهم آن  باید در حدود نیم یا دست... بدین ترتیب. فصل هفتم ناتمام مانده است

  ).نه و صدتا  هشت و صد: 1350محجوب، (نوشته نشده باشد 

با اختالفاتی اندك در حد چند صـفحه، کتـاب    ،ها نویس دست ۀکه در هم با توجه به این
نویسی که داراي  دست یگانهکه در  رسد و نیز با عنایت به این به پایان می مفصل هفت ۀدر نیم

عشر من شـهر   یاثن یف ئمۀاال کۀببر لۀالرسا تمۀ«: همین فصل آمده است ۀترقیمه است در میان
نویسان  نسخهکه  هفرضیاین ، )آخر فحۀملی، ص ۀنویس کتابخان کاشفی، دست(» 1293 رجب
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زیـرا نـه    ،شـود  منتفـی مـی  به دالیلی که بـر مـا معلـوم نیسـت،      اند،  ناقص گذاشتهکتاب را 
 رهـا کـرده  ناتمـام  کتـاب را  نویسـنده  کـه   ،معاصران کاشفی و نه حتی فرزند او در این باره

هـیچ  به آغـاز تـألیف آن   هم اي کتاب  صفحه یک ۀدر دیباچ ،متأسفانه .اند چیزي نگفته، است
اي از زندگی کاشـفی کتـاب    توانیم دریابیم که در چه برهه نمیبنابراین،  .نشده استاي  اشاره
 ،از سوي دیگـر . بوده است کاشفیبه سبب مرگ  آن ماندنِ یا علت ناتمام ،تمام رها شده نیمه
نویسـنده در   ،به همین دلیل ؛نویس اثر بوده است چه باقی مانده پیش آید که آن برمین ئقرااز 
پس هاي آخر نبوده و ظاهراً قصد داشته  ها در باب کم و زیادشدن فصل بند  از پایـان کتـاب 

ها، آغـاز و انجـام، سـال     ها و فصل شامل فهرست موضوعات باب  و مفصل  اي کامل دیباچه
آورد  رد مـی چـه بـر ایـن فرضـیه خدشـه وا      آن. بنگارد... و ،تألیف کتاب، اتحاف اثر به کسی

سـمت  «) ع( الرضا  گوید کتاب به نام سلطان علی بن موسی در دیباچه که میاست اي  جمله
اگر فعل جمله را ماضی به جاي مضـارع   ،در این صورت .)4: 1350، همان(» اتمام پذیرفت

ویـژه کـه در جـایی دیگـر      الوقوع در نظر بگیریم، اشـکال برطـرف خواهـد شـد، بـه      محقق
ل این علم آن است که در این رساله اکثر بر طریق سـؤال و جـواب رقـم    ئو مسا«: گوید می

  ).8: همان(» تسطیر خواهد یافت
یابیم که حداقل داراي دو  درمی نامۀ سلطانی فتوت هاي نویس دست ۀبا مقایس ،به هر حال

ها کامل نیست، شکی بـاقی   نویس جا که هیچ یک از دست  اند و از آن بودهختلف م ۀمادرنسخ
بـوده اسـت و چنـان    ) م، فصـل هفـت  مباب هفت(ماند که اصل کتاب در همین حد فعلی  نمی

و سپس به دالیلی پنج دوازدهـم آن   باشدکاملی از آن موجود بوده  ۀنبوده است که مادرنسخ
. ، بلکه برعکس نویسنده بیش از همـین حـد توفیـق نگـارش نیافتـه اسـت      باشداز بین رفته 

و نـه   ،نه خود کاشفی، نه فرزند وي، نـه شـاگردان او  است که شگفتی جاي که گفتیم،  چنان
. انـد  دسـت نـداده   بـودن آن اطالعـاتی بـه    کامـل یـا نـاقص    بـارة در نامۀ سلطانی فتوت کاتبان

 ،ویژه سـال نگـارش آن   هاي موجود، به نویس با توجه به دست ،سرنوشت این اثر ،حال  هر  به
  .اي از ابهام قرار دارد همچنان در هاله

پیـدا شـود و    نامـۀ سـلطانی   فتـوت  نویسی کامـل از  نباید منتظر ماند تا دست ،حال به هر
از  رخـی بسپس دست به کار تصحیح آن شد، زیرا چه بسا ممکن است، بـه دالیـل متعـدد،    

که پیش از این هـم   چنان .ها از دسترس مصححان دور بماند نویس همین تعداد معدود دست
هـاي ایـران اثـري دیـده      محجـوب در کتابخانـه   ةمورد استفاد ۀاشاره شد، امروز از دو نسخ

نویس معدود و نـاقص مـتن را بـه     اگر حتی نتوان با این تعداد دست ،بدین ترتیب. شود نمی
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که یکی از اهداف نقد متنی اسـت،   چنان ،بستر اصلی خود برگرداند یا بدان نزدیک کرد، باید
تر یـا   هاي کامل نویس نویس یا دست زي دستمتن را در همین مرحله تثبیت کرد تا شاید رو

  .به بستر اصلی خود نزدیک شود تر بیشکاملی پیدا شود و متن هر چه 
هاي در دسـترس نگارنـدگان    نویس نویس از دست مهم دیگر آن است که دو دست ۀنکت

یکی دو صفحه از پایان باب هفتم بر چاپ مجموعه اضافه دارند و یک فصل به فصول باب 
  .ودر می شمار بهکه خود غنیمت بزرگی  ـ  استشده زوده هفتم اف

افزاید، عالوه بر تصحیح و تثبیـت مـتن و رعایـت     اي که بر ارزش کار محجوب می نکته
نـویس از ایـن کتـاب را بـراي مـا       که توانسته اسـت دو دسـت   ،ها بدل دقت در ضبط نسخه

هـاي او از نظـر    نـویس  خود متوجه باشـد، دسـت   که آن  بی ،محفوظ نگه دارد، این است که
هـر سـه   مطالـبِ  کـه   با توجـه بـه ایـن    ،و این اند تسلسل و توالی مطالب داراي نظم منطقی

بسـیار ارزشـمند اسـت، زیـرا بـدون       ،ندندارتسلسل و توالی منطقی  نگارندگان نویسِ دست
کـردن   و مـنظم ا ةنـویس مـورد اسـتفاد    و بالتبع دو دسـت  محجوبداشتن تصحیح    دست  در

توانسـتیم   روال منطقی غیرممکن نبود، اما بسـیار دشـوار مـی    طبقِ نامۀ سلطانی فتوت مطالب
  .بدون تکیه بر تصحیح وي بدان نائل شویم

 انـد  نویس پنج دست اساسبر  نامۀ سلطانی فتوت جا که نگارندگان مشغول تصحیح  از آن
ـ  اسـت محجوب  ةهاي مورد استفاد نویس ها دست که دوتاي آن سـه   مصـححان  ۀو در مقدم

مفصالً معرفـی خواهـد شـد و نیـز از     شده یافت از تصحیح محجوب که پس  ینویس دست
هـا   نویس در این جستار چیز دیگري است، از معرفی کامل دست نگارندگانجا که ادعاي   آن

د نا نویس عبارت این سه دست. بریم ها نام می کنیم و فقط به صورت کلی از آن خودداري می
ـ   دست: از ـ   اهللا العظمـی مرعشـی؛ دسـت    آیـت  ۀنـویس کتابخان  ؛ملـی ایـران   ۀنـویس کتابخان

  .)آستان قدس(نویس کتابخانۀ ملک  دست
در مالکیت شادروان همایی بوده و بعد به تملک  نخستنویس کتابخانۀ ملی ایران  دست

نوشـته  » ارصادالصفا«نویس  اول این دست ۀدر باالي صفح. ملی ایران درآمده است ۀکتابخان
که به خط خود نوشته است،  ،این کتاب ةجا نظر همایی را دربار  بد نیست در این. شده است
رقیمت است، خداوند نصیب فقیـر کـرد تـا بعـد از مـن کـه را       از نسخ کمیاب پ«: بیان کنیم

 ،از سـر بختیـاري   ،گفتنی است یکی از نگارنـدگان ایـن جسـتار   . »الموفق هو. قسمت باشد
 جـا  آندر  نـد ردک مـی ملی واگذار  ۀهاي خطی او را به کتابخان همایی کتاب ةزمانی که خانواد

پـیش از   ،انگیز در اقدامی ستایش ،مسئوالن محترم کتابخانه. شود و متوجه این کتاب می بوده
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. دهنـد  مـی واگذاري کامل شـود، تصـویري از آن را بـه او     امورکتاب شماره بخورد و  که آن
. تـا ایـن روزگـار اسـت     نامـۀ سـلطانی   فتوت نویس ترین دست نویس کامل عجالتاً این دست

ریخته اسـت، امـا    گسسته و درهم ،ها نویس همچون دیگر دست ،نویس نیز این دستمطالب 
ـ   دسـت بـاالي  در  .از چاپ محجوب دارد تر بیشدر پایان حدود دو صفحه   ۀنـویس کتابخان

ایـن نسـخه   . آمده است» التصوف آداب«طی غیر از خط متن عنوان با خ) آستان قدس(ملک 
محجوب موجود بوده است، اما ظاهراً به دلیـل  به تصحیح  نامۀ سلطانی فتوت در زمان چاپ

نویس ذکـر   فهرست 1351که در بازدید سال  نام آن محجوب به آن داللت نشده است تا این
ایـن  . کاشـفی  نامـۀ سـلطانی   فتـوت  ازاست نویس ناقصی  دست نویس کند که این دست می

گسستگی مطالب هـر   ۀفرضی ةدربار(نسخه خطبه ندارد و از نظر توالی مطالب گسسته است 
  ).نویس بعداً سخن خواهیم گفت سه دست

ببریم و ثابت کنیم کـه   پی نامۀ سلطانی فتوت به ضرورت تصحیح مجدد که آناکنون براي 
 هایی نویس دست ۀاساس انتخاب نکرده است، خطبنسخۀ  ه عنوانباصلی را  ۀمحجوب نسخ

  :یمکن  مقایسه و ارزیابی می اند نویس را که داراي این بخش از دست
  :بدین قرار ،داراي خطبه است» ب« ۀهاي محجوب فقط نسخ از میان نسخه

و  نیمسـلکاً للنـاهج   ةالوفاء و المروء لیو اوضح سب نیمنهاجاً للسالک الفتوة قیطر جعل الحمدهللا
ـ االخ االبرار خلفاء و المختار محمد قهیالطر ارباب از نیقواعد الد لیمن شد بتکم یعل ةالصلو  اری

ـ  نیرالمـؤمن یامو  رحسنیام ـ  نیرالمـؤمن یو ام نیالـذالنور  نیحسـ  نیرالمـؤمن یامو  یعل بـن   یعل
ـ   قهیالظهار مراسم الحق و الحق ،اهللا عنهم یرض ،طالب یاب  الکـرام  الطهـار ا رتـه یغ یو سـالم عل

  ).4: 1350کاشفی، (تحت الشجره و بعد  نیابعیالم نیالمتابع االخبار ۀصحبو  البررة
  :نویسد می پانوشتشود و در  درستی متوجه تحریف خطبه می محجوب به

کتاب راه یافته است، چـه   ۀمذهب در خطب ها از جانب کاتبی شیعه پیداست که این تحریف
معقول نیست که نخست امیر حسن و سپس امیرالمؤمنین علی و سپس امیرالمؤمنین حسین 

گـاه دوبـاره نـام     یـاد شـود و آن  ) سـوم  ۀخلیفـ  ،لقب عثمـان بـن عفـان   (با لقب ذوالنورین 
کاتـب   که آنت بیاید و این نیست مگر هاي مخصوص اهل سنّ با نعت) ع( امیرالمؤمنین علی

 ؛م ابوبکر و عمر و عثمان را تراشیده و نام علی و حسن و حسین را به جاي ایشان نوشـته نا
متن به قیاس تصـحیح  ! قیان بار دیگر نیز یاد شده استکه نام حضرت موالي متّ غافل از این

  ).4: 1350به نقل از کاشفی، (شد 
ـ    کـه خـود مـی    چنانبا چنین برداشتی،  محجوب،طبیعی است  ه قیـاس  گویـد، مـتن را ب

معـادل عربـی   ) فارسی ۀحرف اضاف(» از«و به جاي » يالذ« »الحمدهللا«تصحیح کند و بعد از 
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ـ « يو بـه جـا   »بکـر  یاب نیرالمؤمنیام» «حسن« يو به جا »من«آن   يو بـه جـا  » عمـر « »یعل
عـالوه بـر    ،بیاورد تا خطبه» عترته« »رتهیغ« يو به جا »نیالنور يعثمان ذ« »نیالذنور نیحس«

کـه   چنـان نیز به خود بگیرد،  سنّیمذهب  ۀاز نظر سیاق زبان عربی تصحیح شود، صبغ که آن
 ،بعـد از تصـحیح قیاسـی    ،شاید به دلیل محتواي خطبـه محجوب . در متن کتاب آمده است

را نیز در متن طبـق روال جمـالت   ) ع( شود که جمالت دعایی و نعوت امام علی مجاب می
بیاورد و جمالت دعایی و نعوت خاص شیعه  )ع( علی ت براي امامو نعوت دعایی اهل سنّ

  .ددر پانویس بیاوربدل  آمده است، به عنوان نسخه» م« ۀکه در نسخ ،را
کتـاب را   ۀدریابیم صورت درست خطبه چه بوده است، الزم است خطب که آنحال براي 
 ۀشـیع  ، مالـک سـنّی مرعشی نقل نماییم تا میزان دخالت کاتـب   ۀنویس کتابخان از متن دست

  :دشوو تصحیح قیاسی محجوب مشخص  ،نویس دست
 نیللناهجالوفاء و المروة مسلکاً  لیو اوضح سب نیمنهاجاً للسالک الفتوة قیطر جعل يالذ الحمداهللا
الحـق   مراسممحمد المختار الظهار  قۀیارباب الطر ازر نیقواعد الد لیمن شد بتکم یعل ةو الصلو

ـ االخ قحبـۀ االطهار الکرام البرره و  ةعتر یو السالم عل قۀیالحقو  تحـت   نیعیالمبـا  نیالمتـابع  اری
  ).1 /مرعشی، برگ باهللا  کتابخانۀ آیتنویس  دست، نامه فتوتکاشفی، ( الشجره، اما بعد

در این خطبه نه نامی از خلفاي چهارگانه به میان آمده است و  ،شود که مالحظه می چنان
هـا نـام    بـا تراشـیدن نـام آن   » ب«نـویس   کـه مالـک شـیعی دسـت     ،نه سه امام اول شیعیان

بـدین  . هـا گذاشـته اسـت    را به جاي نام آن) ع( و امام حسین ،)ع( ، امام علی)ع(   حسن  امام
اظهـارنظر نمـود،   صـریح  کتـاب   ةمذهب نویسند ةتوان دربار بر مبناي این خطبه نمی ،ترتیب

  .کند میو را کامالً اثبات ابودن  شیعی هرچند که متنْ
ـ   ملی نیز در اصل خطبه با دست ۀنویس کتابخان دست جـز   مرعشـی، بـه   ۀنـویس کتابخان

بـه   ،»نیللغـائز » «للنـاهجین «که در آن به جاي  چنان. بدل، همخوانی دارد اختالف چند نسخه
فضاي خالی در حد یـک کلمـه   » مراسم«و در محل  ،)فارسی ۀحرف اضاف(» از» «ازر«جاي 

از پـنج  (هـا باشـیم    نویس حتی اگر به اصل ضبط اکثریت در دست ،ببدین ترتی. آمده است
محجـوب و  » م«نـویس   دست. اند نویس داراي خطبه شده فقط سه دست نویس شناخته دست
 سـنّی یـابیم کـه کاتـب     درمـی  ،)اسـت  خطبـه نگارنـدگان فاقـد    ملک ۀنویس کتابخان دست
شـیعه را از   ۀگان سه ۀراشدین و ائمخلفاي ِ  نام و مالک شیعی همین نسخه» ب«نویس  دست

ها اظهـارنظر   اصالت و درستی خطبه ةاگر بخواهیم دربار ،از سوي دیگر. اند پیش خود افزوده
تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه       مـی انـد،   ی که داراي خطبـه یها نویس کنیم، با بررسی دست
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یـا   سـت، ا» ازر«صورت درسـت فعـل عربـی     ةکه دربردارند ،مرعشی ۀنویس کتابخان دست
تـر   تـر و صـحیح   نـویس قـدیم   نویس است یا از روي دسـت  ترین دست ترین و صحیح قدیم

چنـدانی   عربـیِ  با برخوانی یا تصحیف کاتب یا کاتبانی که سواد ،سپس. استنساخ شده است
) فارسی در سیاق عبـارات عربـی   ۀحرف اضاف(» از«به » ازر«ها  نویس آن اند، در دست  نداشته
). انـد  محجوب از این گروه» ب«نویس  ملی و دست ۀنویس کتابخان دست(شده است تبدیل 

 ،اند به هنگام استنساخ از روي این نسـخه بـه صـورت درسـت آن     کاتبان بعدي که نتوانسته
فارسی را از متن عربی خطبـه بزداینـد، بـه    » از«که عیب وجود  داللت شوند، براي این ،»زرا«

تصـحیح قیاسـی   (اند  کردهتبدیل  ،»من«دل آن، یعنی زعم خود، آن را به حرف جر عربی معا
هـایی کـه داراي صـورت اخیرنـد یـا متـأخرتر از        نـویس  دسـت  ،بـدین ترتیـب  ). محجوب

یـا   ندهسـت » زرا«هـاي داراي   نـویس  متـأخرتر از دسـت   هسـتند » از«هاي داراي  نویس دست
اگرچه با وضـع   ،بدین ترتیب. ها از چنین تقدم و تأخري برخوردار بوده است آن ۀمادرنسخ

نـویس   جـز دسـت   بـه (ها  نویس دستتنها تاریخ دقیق کتابت  توان نه ها نمی نویس فعلی دست
ترنـد یـا از    ها اصیل نویس توان دریافت که کدام یک از دست ن کرد، میرا معی) ملی ۀکتابخان

  .اند تر استنساخ شده تر و اصیل هاي قدیمی نویس روي دست
 کـه  اسـت  چنـان  رمقد انگار است، ممکننا نسخ اقدم به افتنی دست چون ها، نیا همۀ با
 يهـا  سـال  در کـه  آن رغـم   به رایز د،شو حیتصح یالتقاط یروش با هم باز سلطانی نامۀ فتوت

ـ ته و شـناخته ) محجـوب  سینـو  دسـت  دو بـر  عـالوه ( سینو دست سهنگارندگان  ریاخ  هی
نویس تاریخ کتابت ندارد و تاریخ کتابـت یکـی از    دو دست سینو دست سه نیا از ،اند کرده

هـا چنـدان کامـل     نـویس  هیچ یک از دسـت  ،تر از همه مهم ،و) ق 1293(ها جدید است  آن
بـدین  . هـا بـا آن سـنجیده شـود     نـویس  نیست که بتواند اساس متن قرار گیرد و دیگر دست

االمکـان بـه بسـتر     که متن حتـی  براي آن ،کهن و کامل ۀترتیب، عجالتاً تا پیداشدن یک نسخ
هـا   از آن رخـی بنـویس ناتمـام و    اساس همین پنج دست تر شود، باید بر واقعی خود نزدیک

جا کـه در میـان    از آن. دشومتن در همین مرحله تثبیت و تصحیح  روش التقاطی بهناقص و 
که گفتـیم، در حـدود     چنان ،تر است و ملی از همه کامل ۀنویس کتابخان ها دست نویس دست

ها دارد، باید آن را مبنا قرار داد و در موارد اختالف از  نویس از دیگر دست تر بیشدو صفحه 
تر یـا   نویس درست ها، زمانی که ضبط یک یا چند دست نویس ضبط حداکثر در دست ةقاعد
پـنج  یـادآوري آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از ایـن        درخـور  ۀنکت. دکرتر است، استفاده  حمرج

هـا در حـدي اسـت کـه امکـان       نـویس  وضعیت دسـت  نویس و اعمال روش التقاطی دست
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که موارد آن در چاپ محجـوب بسـیار زیـاد اسـت، تقریبـاً بـه صـفر         ،تصحیح قیاسی متن
اسـاس ایـن پـنج     تصـحیح مـتن بـر    ،از سوي دیگـر . رسد، مگر در مواردي بسیار اندك می

هاي قیاسی محجوب را در حد یـک واژه یـا    حاز تصحیی رخبکه  عالوه بر این ،نویس دست
هاي قیاسـی وي را   کند، بسیاري از تصحیح تأیید می ،آیات و احادیث تر بیشآن هم  ،عبارت
فقط به عنـوان یکـی دو   . ها موجود است نویس صورت درست آن در دستزیرا کند،  رد می

  :کنیم بررسی می هاي بسیار، یکی دو سطر پایانی چاپ محجوب را نقد و نمونه از نمونه
  .و الروح المالئکۀ رب] اهللا سبحان: بخواند[بگوي پیوسته این ذکر  ...

ـ عل اهللا اسـم [ممـا ذکـر    فکلـو : آیـت کـه  ...  اگر پرسند    ]نیمـؤمن  اتـه یبآ کنـتم  ان هی
  .)367: 1350کاشفی، (

 نگارنـدگان هـاي   نـویس  چه در کروشه آمده تصحیح قیاسی محجوب است که دست آن
کـه   ،قـرآن را با بخشی از دیگر آیات  2و مورد  کند میر قسمت افتاده را پو  تأییدرا  1مورد 

دیگر آن است که محجوب  ۀنمون. کند آمده است، اصالح می نگارندگانهاي  نویس در دست
  :را به عنوان طوالنی مقدمه افزوده است» است«فعل  ،با تصحیح قیاسی ،در پایان دیباچه

موضوع ایـن علـم و بیـان معنـی فتـوت بـه حسـب لغـت و          مقدمه در شرف علم فتوت و
  .)4: 1350کاشفی، ] (است[اصطالح، مبنی بر سه فصل 

اگر این عبارت طوالنی را عنوان مقدمه درنظر بگیریم، بـه تصـحیح قیاسـی و     که آنحال 
  .کنند هاي ما نیز این امر را تأیید می نویس دست. نیست نیازي» است«آوردن فعل 

نویسی که در اختیار نگارندگان است،  محجوب و سه دست ةمورد استفادنویس  دو دست
اند، مشابهت  هاي گوناگون ناتمام نویس از این نظر که همگی با اختالف چند صفحه در دست

کند این اسـت   هاي ما متمایز می نویس را از دست محجوبهاي  نویس چه دست اما آن .دندار
ب از نظـر تسلسـل و تـوالی مطالـب پیوسـتگی و      محجـو  ةهاي مورد استفاد نویس که دست
پایـان   )فصل هفتم( باب هفتم درو شوند  می، یعنی هر دو از آغاز کتاب شروع نددارانسجام 

تسلسل و توالی منطقـی   داراي نگارندگاننویس  ؛ در حالی که هیچ یک از سه دستدیابن می
دو  نامـۀ سـلطانی   فتـوت  هاي موجـود  نویس کم دست دهد که دست این امر نشان می. نیست

و دیگـري عـدم    ؛یکی داراي تسلسل و تـوالی منطقـی مطالـب    :اند ف داشتهلتخم ۀمادرنسخ
شـود تـاریخ تقریبـی     محجوب موفق نمـی . شده توالی و انسجام مطالب و موضوعات مطرح

 نـویس  دسـت  یـک از دو  زیرا هیچ ،خود را حدس بزندمورد استفادة نویس  کتابت دو دست
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از . نـد رنداترقیمه و تاریخ کتابت  نگارندگان،هاي  نویس نویس از دست دست همچون دو او،
 نویس دیگـر  دست سنّی ۀها و صبغ نویس شیعی یکی از دست ۀبا توجه به صبغ ،سوي دیگر

هـا،   اختالفـات آن رغـم   بـه  ،کهد شو  نمیروشن  ،نویس با توجه به مشترکات این دو دست و
نوشـته   يواحـد  ۀنـویس از روي مادرنسـخ   القاب و نعوت، ایـن دو دسـت   ۀویژه در زمین به

 ــ   )هفـت   و  صـد : 1350محجـوب،   ←نیـز  ( اند مجزایی داشته ۀک مادرنسخیاند یا هر  شده
از میـان  . له روشـن نیسـت  ئنیـز ایـن مسـ    نگارنـدگان هـاي   نـویس  که در مورد دسـت  چنان
ـ     هرچند دو دست ـ  نگارندگانهاي  نویس دست ـ   ۀنـویس متعلـق بـه کتابخان  ۀملـی و کتابخان

اول آن  ۀکه بر باالي صفح ،ملک ۀنویس کتابخان دست ـ  شود کتاب آغاز می ۀمرعشی با خطب
اي و  نوشته شده اسـت، بـدون هـیچ خطبـه    » التصوف آداب«با خطی جدا از خط متن عنوان 

. شـود  آغـاز مـی  » ...بدان که«ب با عبارت از اواسط کتا» بسم اهللا الرحمن الرحیم«فقط با ذکر 
شـود، امـا در بازدیـد     میثبت ملک  ۀکتابخاندر  1331نویس با این عنوان در سال  این دست

 نـویس ناقصـی از   دسـت ایـن نسـخه   شـود کـه    نویس بعدي متوجه می فهرست ،1351سال 
در  نآمحجـوب از  گـذاري ایـن نسـخه،     به سـبب اشـتباه در نـام   (است  نامۀ سلطانی فتوت

چـه در ایـن سـه     کـه گفتـیم، آن   چنـان ). اسـت اسـتفاده نکـرده    یسـلطان  نامۀ فتوتتصحیح 
که پـیش   چنانو  ،نویس مشترك است عدم توالی و تسلسل منطقی مطالب کتاب است دست

 طبـقِ  نامـۀ سـلطانی   فتوت کردن مطالب منظمبود،  از این اشاره شد، اگر چاپ محجوب نمی
جا که گسسـتگی مطالـب در هـر      از آن. دش میبسیار دشوار  اما روال منطقی غیرممکن نبود،

هـا   اصـلی آن  ۀریختن مادرنسخ هم به ۀشود، فرضی ها شروع نمی نویس از آغاز برگ سه دست
در  ،و است،» رکابه«مرعشی داراي  ۀنویس کتابخان ها دست ویژه که از میان آن ، بهاستمنتفی 

 را هـا  بـرگ  قیـ دق محل یراحت به توانست یم مصحح ای افصح ،صورت صحت این فرضیه
 دیبا ،نیبنابرا). اند رکابه فاقد گرید سینو دست دو( بدهد یمنطق نسق و نظم بدان و کند دایپ
ـ  مادرنسخهاوراق  که نمود مطرح را هیفرض نیا  رکابـه  قطعـاً  کـه  ،هـا  آن يهـا  مادرنسـخه  ای
 خود سینو دست يبعد کاتبان و اند شده شانیپر کتاب رازةیش گسستنِ ازهم اثر بر اند، هداشتن

 و یتـوال  عـدم  که است آن گرید نکتۀ. اند دهکر استنساخ شانیپر مادرنسخۀ نیهم يرو از را
 بدان نیا و کنند  ینم يرویپ یکسانی يالگو از سینو دست سه نیا در مطالب یمنطق تسلسل

 پـس  آن يها برگ بارها و است نشده یصحاف اوراقْ یِشانیپر از بعد مادرنسخه که معناست
 اسـت،  موجـود  اکنـون  کـه  یصـورت  بـه  ،ها سینو دست از یکی نوبت هر در و شده شیپ و

ـ ا که نیا امکان. است  شده استنساخ  اوراق شـان یپر مادرنسـخۀ  سـه  از سینـو  دسـت  سـه  نی



 ضرورت تصحیح مجدد ؛یسلطان ۀنام فتوت   18

 يا انـدازه  به ها آن در ها بدل نسخه اختالف که ژهیو به ؛است اندك اریبس باشند شده یسیرونو
 کتابخانـۀ  نـاقص  سینو دست دیشا انیم نیا در. رفتیپذ را يا هیفرض نیچن بتوان که ستین

کـه   ـ  و صفحه مطلب آورده استد از شیب آغاز در و شود یم آغاز کتاب وسط از که ،ملک
هـاي   بعضی از برگاي داشته یا  جداگانه ۀمادرنسخ ـ  نویس دیگر وجود ندارد در چهار دست

نـویس خـود را از    گشته است و کاتب به نـاگزیر دسـت    اصلی در طول زمان گم ۀمادرنسخ
نـویس   گفتنـی اسـت پایـان ایـن دسـت      .اسـت ده کرناقص استنساخ  ۀروي همین مادرنسخ
  .یابد به باب هفتم پایان نمیشده  چاپهمچون متن کتاب 

 کاغـذ،  قطـع  موجـب  بـه  طبعـاً  ها، مادرنسخه ای مادرنسخه اوراق یختگیر درهم سبب به
 رو، نیا از. است شده منتقل صفحه يها انهیم به مطالب یختگیگس... و خط، يزیر ای یدرشت

 نسق و نظم و سلطانی نامۀ فتوت حیتصح يبرا ها سینو دست نیا از استفاده يبرا نگارندگان
جدولی شدند تا بتوانند به هنگـام   ۀمحجوب ناگزیر به تهی چاپ کمک به آن مطالب به دادن

هـا بیابنـد و از آن بهـره     جـاي آن   گانـه در جـاي   هاي سه نویس مطالب را در دست تصحیح
نامـۀ   فتـوت  ضـرورت تصـحیح مجـدد   دربـارة  طبیعی است چون هدف این جستار . جویند

... و ،ها، روش کار در تصحیح استفاده از آن ةها، شیو نویس است، معرفی دقیق دست سلطانی
  .دهیم میتصحیح مجدد اثر احاله  ۀرا به مقدم

ــه  ــتن ترقیم ــه(نداش ــز دســت ب ــ ج ــویس کتابخان ــی ۀن ــترکات  ) مل ــر از مش یکــی دیگ
این امر شاید ناشی از آن باشد که چون کتـاب بـه   . است نامۀ سلطانی فتوت هاي نویس دست

یـا شـاید    .انـد  پایان نرسیده و ناتمام مانده، کاتبان از ذکر ترقیمه براي هر یک خودداري کرده
کـه در میـان   ویـژه   بـه هـاي پایـانی آن افتـاده اسـت،      ین بوده، اما برگحجم کتاب بیش از ا

  .دنشود که پایان یکسانی داشته باش نویس پیدا نمی ها حتی دو دست نویس دست
شده به ضرورت تصحیح  ، خواننده پیش از این از خالل مطالب مطرحنگارندگانبه باور 

ي دالیـل  تـر  بـیش یده تا بـا صـراحت   اکنون وقت آن فرارس. برد پی نامۀ سلطانی فتوت مجدد
این نکتـه  یادآوري  ،پیش از پرداختن به این بحث. شودضرورت تصحیح مجدد این اثر بیان 

کـه چهـل    ،هـاي محجـوب   اي از زحمات و تالش است که تصحیح مجدد این اثر ذرهالزم 
کـه از قضـا یکـی از آن در     ـ  نـویس نـاقص   داشـتن دو دسـت   با دردست پیش و اندي سال

عالوه بر موانع فراوانی که در راه تصـحیح   ، معرض دستبرد کاتب و مالک آن قرار گرفته بود
خمول و گمنامی و حتی نابودي بیرون کشـید و آن   ةاین اثر را از پرد ـ  این اثر وجود داشت

) از صـد صـفحه   بـیش (مفصل وي در آغاز این کتاب  ۀویژه مقدم به ؛کاهد را زنده کرد، نمی
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و اسـت  هـاي فارسـی و عربـی هنـوز تـازه       نامه نویسی، فتوت نامه معرفی فتیان، فتوت ةدربار
چنان ،به همین لحاظ .اول حاوي مطالب دست ادبیـات،  ینـی بـزرگ بـر گـردن     که گفتیم، د

بـود،   اگر امروز زنـده مـی  محجوب  نگارندگان،به گمان . دارد ،تصوف ۀویژه ادبیات عامیان به
با توجه به فضل و دانـش ایشـان،    ،زد و میي کارکسی بود که دست به چنین ین نخستخود 

دالیلـی کـه    ،بـه هـر حـال   . داشـت  تر از او وجود نمی این کار کسی شایسته دادنِ براي انجام
  :ین قرار استبدتصحیح شود به اختصار مجدداً کند این اثر  ایجاب می

گـذرد و حتـی محققـان بـا      بیش از چهل سال می نامۀ سلطانی فتوت صحیحاز زمان ت .1
  .باشند  داشتهدسترسی به این اثر  نددشواري قادر

شـده   نویس نـاقص و تحریـف   که گفتیم، این اثر را بر مبناي دو دست چنان ،محجوب .2
و د(نـویس   سـه دسـت   ،هـاي اخیـر   ویژه در سال کنون، به از آن زمان تا. تصحیح کرده است

بـدیهی  . از این اثر کشـف و پیـدا شـده اسـت    ) نویس ناقص نویس کامل و یک دست دست
تر از تصحیح آن بـر   تر و متقن مراتب دقیق نویس به است تصحیح این اثر بر مبناي پنج دست

  .نویس خواهد بود مبناي دو دست
رات و ها و عبارات بسیاري از عبا تصحیح مجدد این اثر هم از نظر درستی ضبط واژه .3

کند و هم نیاز بـه تصـحیح قیاسـی     معناي چاپ محجوب را حل می جمالت مبهم و گاه بی
بـا   ،گفتنـی اسـت  . رسـاند  که در بسیاري موارد در متن راه یافته، تقریباً به صـفر مـی   ،متن را

قیاسـی   اتتعداد زیـادي از تصـحیح   ،دیگر ها با یک نویس برداشت کلی ما از سنجش دست
شـود و   هـاي جدیـد تأییـد مـی     نـویس  ها با استفاده از متن دست از آن رخیبمحجوب رد و 

کند، حتی از این طریـق بعضـی از اغـالط     ي به متن میتر بیشخواننده در این زمینه اطمینان 
در آن ده کتـاب را یـادآور شـد کـه      ۀتوان سطر پنجم از صفح میمثالً  .دشو  میمتن اصالح 

عاش در غواشی هیوالنی بر نفس انسانی عارض شـده  که به سبب متعلقات مدنی و ان«: آمده
نـویس   طبـق دسـت   ،که صورت درست آن ؛)10: 1350کاشفی، (» باشد به کلی مندفع شود

که به سبب متعلقات بـدنی و انغمـاس در   «: استگونه  این ،اهللا العظمی مرعشی آیت ۀکتابخان
نـویس   دست کاشفی،(» غوائی هیوالنی بر نفس انسانی عارض شده باشد به کلی مندفع شود

  ).5 /الفبرگ : اهللا مرعشی ، کتابخانۀ آیتنامه فتوت
آن را بدون درنظرداشتن امـا و   ةمذهب نویسند نامۀ سلطانی فتوت تصحیح مجدد .4
» تفضـیلی  سـنّی «که خود در مقدمه گفته است  که طبق تصحیح محجوب و چنان ،اگرها

کم کاشـفی   ماند که دست کند و هیچ شکی باقی نمی معرفی شده است، کامالً روشن می
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 انهتصـوف مهـاي   گرایشعیار است که از  امامی تمام دوازده ۀاین اثر شیع ةنویسندمنزلۀ به 
  .دور نیسته نیز ب

ختیار ادر نگارندگان که ی یها نویس طبق یکی از دست ،بر مبناي تصحیح مجدد این اثر. 5
نویس  دست( نویس دیگر و طبق دست) مرعشی ۀنویس کتابخان دست(حدود یک صفحه دارند 
شـود و ایـن خـود بـا      اضافه مـی  )فصل هفتم( حدود دو صفحه به باب هفتم) ملی ۀکتابخان

  .تصوف غنیمت است ۀادبیات عامیان ةفردبودن اثر در حوز توجه به ارزشمندي و منحصربه
» در بیان کسوت دادن«در آغاز نسخه  ،ملک ۀنویس ناقص کتابخان با درنظرداشتن دست .6

دیگر وجود ندارد، در  ۀدر حدود دو صفحه مطلب آمده که هرچند این مطالب در چهار نسخ
شـبیه و   نامـۀ سـلطانی   فتوت شناسی و زبان به متن یابیم که از نظر سبک یک نگاه گذرا درمی

 تر ثابت کرد که مطالب این نسخه از آنِ دقیق ۀشناسان با پژوهش سبک اگر بتوان. نزدیک است
که این نیز خود غنیمتی است،  ،شود دیگر به کتاب افزوده می ۀتنها دو صفح کاشفی است، نه

هـاي   نـویس  طبـق دسـت  ( نامۀ سـلطانی  فتوت ۀهاي نانوشت توان آن را فصلی از باب بلکه می
 کـه یـا   ریزي کـرد، مبنـی بـر ایـن     ناشده را پی اي هرچند اثبات درنظر گرفت و فرضیه) دیگر
به پایان رسیده است و سپس به هنگام کتابت یا بر اثر حوادث زمان از بین  نامۀ سلطانی فتوت
اگـر   ،خردر شق آ. ها موجود است نویس یا اثر بیش از حجمی بوده که اکنون در دست ،رفته

ـ   ةانتساب این مطالب به کاشفی ثابت نشود، اطالعاتی ولـو انـدك در حـوز     ۀادبیـات عامیان
  .شود درنظر گرفته می نامۀ سلطانی فتوت ملحقاتجزو گذارد و نهایتاً  تصوف در اختیار ما می

خوش تحریـف   که دوباره دست ،کتاب را ۀویژه خطب تصحیح جدید، عالوه بر متن، به .7
شـیعه   ۀبودن نام خلفاي راشدین یـا ائمـ   الحاقیرغم  بهیک بار آن را محجوب شده است و 

  .گرداند تصحیح قیاسی کرده است، اصالح و به بستر اصلی خود بازمی
آن تأییـد،   ةرا توسط نویسـند  نامۀ سلطانی فتوت ماندن ناتمام ۀتصحیح مجدد اثر فرضی. 8

تر نرفتـه   که مؤلف تا باب هفتم پیش کند و پندار محجوب را مبنی بر این و اثبات می ،تقویت
بنـدي آغـاز    شده و تطبیق آن با فصـل  هاي نوشته و حتی فرصت تجدیدنظر در آخرین فصل

 ۀترقیمـ . کنـد  بـه یقـین بـدل مـی    ) نـه  و صـد : 1350محجـوب،   ←(باب را نیافتـه اسـت   
فی اثنی عشر من شهر (و سال کتابت آن  ،ذکر روز، ماه ملی با ۀنویس متعلق به کتابخان دست

  .افزاید بر تأیید و درستی این فرضیه نیز می) 1293رجب 
مفصلی بر کتاب نوشته و فهـارس گونـاگونی در پایـان     ۀکه محجوب مقدم  آنرغم  به. 9

 ،معمول آن است کـه مصـحح   ،امروزه. کتاب آورده، هیچ شرح و تعلیقی بر آن ننوشته است
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 تـر  بیش ةعادي بتوانند از آن بهر خوانندگانِحتی که  ترشدن ابهامات اثر، براي آن براي روشن
آیات، احادیـث،   ۀاز ترجم ؛ندا این تعلیقات گوناگون و متفاوت. تعلیقاتی بر اثر بنگارد ،ببرند
ویـژه در   ها، شـرح لغـات و تعبیـرات و بـه     و اقوال عربی گرفته تا پیداکردن مآخذ آن ،اشعار
 ةو مراسم مختلف قشرهاي گوناگون در حـوز  ،ها شرح باورها، آیین نامۀ سلطانی فتوت مورد

آن هم در قرن نهم که با روزگار ما صدها سال فاصله دارد و بسیاري  ،تصوف ۀادبیات عامیان
مصححان در تصحیح یک  ،به طور کلی. اند ها و مراسم منسوخ یا دیگرگون شده از این آیین

هاي گوناگون زبانی، معرفی اشـخاص   ترین ابهام و مشکل را در حوزه کوچک کوشند اثر می
چه به زبان فارسی و چه به زبـان عربـی   ... و ،و اماکن، منابع و مصادر احادیث، اشعار، اقوال

 ،هـایی کـه   یادداشترغم  بهمحجوب نیز خود به این امر معترف است و . برطرف نمایند... و
بیـان مشـکالت و مطالـب قابـل توضـیح در مـتن و بسـیاري         شرح و«براي ایشان،  ۀبه گفت

نبـودن حـال    تنگـی وقـت و مناسـب   «آماده کرده بـوده اسـت،   » حواشی و توضیحات دیگر
ـ       نویسنده موجب شد که بحـث در آن  شـود  » تـر گذاشـته   عگونـه مطالـب بـه فرصـتی موس

آن مجـال را  ، اما متأسفانه گرفتاري و سـرانجام مـرگ وي   )دوازده و صد: 1350محجوب، (
  .مند شویم هاي قطعاً ارزشمند وي بهره فراهم نکرد تا از یادداشت

  
  گیري نتیجه .5

گیري  را نوعی نتیجه نامۀ سلطانی فتوت ضرورت تصحیح مجدد ۀگان توان دالیل نه اگرچه می
تـرین آثـار در    یکی از ارزشـمندترین و مهـم   نامۀ سلطانی فتوت نیز درنظر گرفت، باید گفت

آن را تصوف است که بیش از چهل سال قبـل محمـدجعفر محجـوب     ۀادبیات عامیان ةحوز
آمـدن   دست اکنون با به. استآورده شده فراهم  کاري نویس ناقص و دست اساس دو دست  بر

ضـروري  ) نویس نـاقص  نویس کامل و یک دست دو دست(نویس دیگر از این اثر  سه دست
و در دسترس اهـل  شود علمی و انتقادي تصحیح هاي  است تا این اثر یک بار دیگر با روش

ویژه کـه ایـن تصـحیح مجـدد بسـیاري از مشـکالت مـتن، مخصوصـاً          به. تحقیق قرار گیرد
کند، با نوشتن شـرح و   را اصالح می اتکند، اشتباه حل می را ،هاي قیاسی محجوب تصحیح

تصوف را گامی به  ۀامیانافزاید، ادبیات ع مندي خواننده از خواندن آن می تعلیق بر آن بر بهره
پـی  چـه در   راهیابی بـه آن پژوهندگان در به برد، با تنظیم فهارس گوناگون براي آن  جلو می

که با زبانی شیوا و رسا نوشـته شـده    ،و سرانجام به یکی از آثار فارسی... کند میکمک ند ا آن
  .بخشد است، جانی دوباره می
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