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Abstract  
 

Persian literature has had widespread popularity and a large territory in the Indian 
subcontinent. During the reign of the Gurkhanids, especially Akbar Shah (984 S.H. / 
1014 A.H.) and Shah Jahan (1044 S.H./1076 A.H.), the Persian writers of India 
created wonders in the Persian language and literature. One of these unique works is 
the correction and research that the secretary of the Shah Jahan's court, Abdul Latif 
Abbasi Gujarati, has conducted based on Masnavi Ma’navi by Maulana Jalaluddin 
Mohammad Balkhi, a great mystic, and poet of Persian literature. This work, which 
had not surpassed the manuscripts in our day, was recently published with the 
correction of the text and additional research, opening a new window to the study of 
the text of Masnavi (Abdul Latif Abbasi: 1400).This study indicates that some critical 
propositions on this work, have been raised in a general way without accuracy and 
sufficient contact with the text, and influenced by the public atmosphere around this 
work in scientific and literary circles. Therefore, there are errors concerning the reality 
of the work. Just as unverified praise suffers from the same complication.While 
introducing the manuscripts of "Nuskheye Nashekhe" Final version of Masnavi, this 
article deals with the course of previous research and judgments, and it tries to 
introduce the literary and historical values of this work to the researchers, outside the 
dust of general judgments.At the same time, without over-acknowledging and 
elaborating, this study invites researchers to know this work accurately and without 
prejudice and to enjoy its tangible and possible historical benefits. 
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 چکیده

 
ویژه هادبیات فارسی در شبه قارة هند، صیتی گسترده و قلمروي بزرگ داشته است. در دوران سلطنت گورکانیان ب

هندوستان،  گوي یقمري )، ادباي فارس 1076شمسی /   1044قمري) و شاه جهان (م.  1014شمسی /  984اکبرشاه (م. 
تکرار، تصحیح و تحقیقی است که منشی دیوان شاه اند. یکی از این آثار بی فارسی آفریده ها در زبان و ادب شگفتی

الدین محمد بلخی، عارف و شاعر بزرگ ادبیات فارسی جهان، عبداللطیف عباسی گجراتی از مثنوي معنوي موالنا جالل
با تصحیح متن و  تازگیبهتر نگذاشته بود، نویس فرا هاي دست  دست داده است. این اثر که تا روزگار ما پاي از نسخهه ب

این بررسی،  ).1400پژوهی مثنوي گشود (عبداللطیف عباسی: نو به متن يا تحقیقاتی تکمیلی، به چاپ رسید و پنجره
شکل کلّی و متأثّر  هاي نقدگونه بر این اثر، بدون تماس کافی و دقّت وافی در متن، به  بیانگر آن است که برخی از گزاره

ز فضاي عمومی پیرامون این اثر در محافل علمی و ادبی، مطرح شده و طبعاً در نسبت با واقعیت اثر، خطاهایی در آن راه ا
-ها و داوري این مقاله با پرداختن به سیر پژوهش هاي بدون تدقیق  نیز به همین عارضه مبتالست. دارد. همچنان که ستایش

هاي ادبی و تاریخی این اثر را بیرون از  کوشد تا ارزش سخۀ ناسخۀ مثنوي، میهاي خطی ن  هاي قبلی، ضمن معرفی نسخه 
حال، بدون افراط در تصدیق و تأصیل آن، پژوهشگران را به درعین .کندهاي کلّی، به پژوهشگران معرفی  غبار داوري

 .اشتمالی آن دعوت کندگیري از فواید تاریخیِ انضمامی و داوري از این اثر و بهرهشناخت دقیق و فارغ از پیش
 

 .ناسخه، هندوستان، تحقیق و تصحیح، تیموریان، گورکانیان ۀمثنوي، عبداللطیف عباسی، موالنا، نسخ: هاي کلیديواژه
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 . مقدمه1
هاي عرفان الهی در جهان است که محتواي آن از فرط غنا و بلندا، از  مثنوي معنوي، از مشهورترین کتاب

هاي دیگر نیز ترجمه شده و نشر یافته و موجب گسترش  فراتر رفته و به زبان مرز زبان و ادبیات فارسی

دانشمندان و ادیبان، تاکنون  زبان شده است.هاي غیرفارسی کاربرد زبان و ادبیات فارسی در کشور

هاي پاکیزه از این کتاب سراسر نور و شور ترتیب  هاي گوناگونی براي تصحیح و تدوین نسخ کوشش

 ها نسخۀ خطی از این کتاب در آسیاي صغیر و ایران و اروپاي شرقی و ده ها در قالب صد اند که داده

 تصحیح و تحقیق از مثنوي مولوي از شرق تا غرب جهان به چاپ رسیده است.

نظیر در تصحیح مثنوي، تصحیح و تحقیقی است که دانشمند هاي جالب توجه و کم یکی از کوشش

 نسخۀ ناسخۀ مثنوياز مثنوي معنوي با نام  ؟)1059-990(عبداهللا گُجراتی  عبداللطیف عباسی فرزند ،ادیب

پژوهان و ادیبان شناخته شده است، اما تاکنون کسی انجام داده است. این اثر هرچند با نام آن نزد مثنوي

 نمود. هاي آن، الزم می  رغم دشواري متصدي تحقیق و چاپ آن نشده بود و این امر به

ت عبداللطیف عباسی و از آغاز زمان نگارش، وجود ابیات و لواحق ناشناخته و بدیع در در دورة حیا
 400در مورد این اثر تاریخی را که بیش از  اي هاي علمی و گاه سلیقه مقدمه و اشعار مثنوي، باب داوري

هاي  مثنوي دلیل فزونیِ ابیات آن برها، بهباز کرد و در نخستین واکنش ،گذردسال از ایجاد آن می
سلیمانی، مجید:  ؛مقدمه 7-8: 1373فر،  فروزان(نظران قرار گرفت  مشهورتر، مورد تردید برخی ادیبان و صاحب

 اندهاي خطی پایۀ تحقیقش ستوده  برخی نیز آن را به جهت بسیاري نسخه)  121: 1397؛ جهانبخش، جویا، 1398
 .)1382؛ حسینی، مریم ، 81، 55: شمارة 1393؛ حقیقی، فرزام 72-73: 1385(روحبخشان،

یند مطالعۀ هشتاد نسخه از اهاي تحقیق متن و تصحیح بهره برده و بر  جاکه این اثر خود از شیوهازآن

تکرار  نظیر و بیشناس و ادیب است، بدین کیفیت، پژوهشی بیپژوه و متنکتاب مثنوي توسط جمعی ادب

بنا  انبیت از آنچه که منتقد 1752از بابت الحاق  هایینتقادتا روزگار ما دربارة متن مثنوي است. هرچند ا

 دانند به این نسخه مطرح شده، اما: را الحاقات مثنوي می ها بر قرائن تاریخی آن

هاي علمی   کارگیري شیوه هگرفتن او بر زمان خود از جهت بعلو و ارتفاع ادبی و دانش مصحح و پیشی -

 ؛اي تصحیح این متن واالي ادبیسال قبل بر 400معاصر در بیش از 

هاي مورد مقابله و مطالعۀ مصحح که تا امروز در هیچ تحقیق دیگري از متن مثنوي تکرار   گسترة نسخه -

 ؛نشده است

نقاط با تکیه بر هاي خطی درباري و نفیس در دسترس وي و گردآوري نسخ دیگر از اقصی  وجود نسخه -

 ؛از ارکان دربار او در کابل استدربار شاه جهان که مصحح، منشی یکی 
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هاي   پنج قرن فاصلۀ زمانی کمتر بین مصحح و موالناي بلخ نسبت به ما که دست ما را از بسیاري از نشانه -

هاي جاري در تاریخ کوتاه کرده و در آن زمان  تاریخی و اسناد و مدارك و اخبار و احوال شفاهی و سنّت

 ؛در دسترس و اختیار مصحح بوده است

 .آور و ویژگی شخصی و شخصیتی مصحح و محقق این اثرنوآوري علمی و پژوهشی شگفت -

توجه جدي و عمیق و درنگ و تأمل دربارة آنچه در این تحقیق به انتخاب و مقابله و تصحیح او در مثنوي 

ل دین مندان به قرآن پارسی و اصول اصول اصوجاي گرفته را براي پژوهشگران مثنوي معنوي و عالقه

طرد و رد کلّی پژوهشی با این ابعاد، علمی نبوده و قبل از انتشار و  نماید. دانیم، بایسته و ضروري می می

هاي مصححان  هاي منتخب مصحح آن در مقایسه با گزینش خوانش دقیق و محقّقانۀ این اثر و بررسی ضبط

 سازد. ا میپس از او مانند نیکلسون، داوري کلّی دربارة این اثر را نارو

 ادبیات پژوهش. 1-1

 دربارة این اثر و نویسندة آن، چند بررسی علمی صورت گرفته است:

-انتقادي مثنوي معنوي ۀعبداللطیف عباسی گجراتی و نسخ«نخستین بررسی دانشگاهی در دسترس، مقالۀ 

این دو  .)1372و  1370(نذیر احمد و همکار،  ، اثر پروفسور نذیر احمد و کبیر احمد جائسی است»شا

هاي   اما چندان وارد جنبه د،ان خوبی از عهدة بیان شرح احوال و آثار عباسی برآمده هپژوهشگر هندي ب

 اند. تحلیلی متن نسخۀ ناسخه نشده و از بیرون، اثر را مورد شناسایی قرار داده

 )180-212: 1381(منصوري، کورش:  »نسخۀ ناسخه و عبداللطیف« پس از ایشان، کورش منصوري در مقالۀ

داده است. اطالعات تاریخی و  ها گفته، نظم و تدوین بهتري به آنبا بازخوانی اطالعات مقاالت پیش

اما پرداختن به شواهد در حدي که براي  ،دهدمتنی این مقاله، شناخت مناسبی به خوانندة اثر میدرون

 شود.قبولی باشد، در آن مشاهده نمیپژوهش علمی، حد آماري قابل

(ماحوزي، مهدي و همکاران، ، »هاي آن  فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عباسی گجراتی و ویژگی«مقالۀ 

دو مقالۀ دیگر در سه مجلّۀ  هاي دو مقالۀ نخست است.  بررسی تکراري همان اطالعات و داده ، تنها)1393

نقصی از مقاالت اند، رونویسی بیسال بعد از این مقاله منتشر شدهماه و یکدانشگاهی که به فاصلۀ شش

شده، کنم. یکی از این دو مقالۀ کپیاند که نویسندگان آن را در این موضع معرفی نمی گفته انجام دادهپیش

در همۀ  هاي عبداللطیف عباسی در بنیاد موقوفات افشار چاپ شده  است. تازگی در مقدمۀ یکی از کتاب هب

هاي   که باید به متن اثر و مؤلّفه وال و آثار نویسنده است و کسی چناناین مقاالت، تمرکز و توجه به اح

 بودن کتاب بوده است.دلیل خطّیپژوهشی آن توجه نداشته است که بخشی از آن به
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 هاي پیشین نقد پژوهش. 1-1-1

در بین مصححان، نیکلسون و در بین پژوهشگران، افرادي متعرّض این تصحیح بوده و مدعی تصرّفات 

 »هاي شارحان مثنوي معنوي مولوي مشکل«بار، مقالۀ اند. شاید نخستین حد و اشکاالت بسیار در آن شده بی

جا  چنین موضوع را مطرح کرده، آن )477تا  473 ۀصفح 5  197 ةشمار ،1355زاده  مجلۀ وحید، آبان  سلماسی جواد (از

(تهیۀ در این موضوع  ،سعی کرده استنویسد: در خارج از ایران، عبداللطیف عباسی گجراتی  که می

علت کثرت شود به ولی تصور می ،دست آورد هتوفیقی ب اي از مثنوي مولوي که قریب به زبان شاعر باشد) نسخه

این مؤلف مدعی است که متن مثنوي چاپی خویش را  افزاید: هاي تطبیقی، موفق نشده است. وي می  نسخه

که همان کثرت مآخذ و نسخ، موجب ر کرده  است. غافل از آنطبع و نش ۀنسخ 80بعد از مقابله با 

بیت وارده دارد؛ یعنی در قبال هر  800حدي که دفتر اول و دوم، در حدود   هب .اشتباهات فراوان شده است

 ده بیت، یک بیت تحریف شده است.

زیسته که چاپ و اي  ه نیاز از توضیح براي خواننده است. چه، نه عباسی در دورخطاي این گفتار، بی

نشري در کار بوده باشد، نه نویسندة مقاله کوشش علمی مشخصی براي اثبات ادعاي خود کرده و صریحاً 

دهد و با یک  برشمرده است و نه حتی آماري که دربارة تفاوت تعداد ابیات می» تصور خود«آن را 

 شمارش سرانگشتی در کمتر از یک روز قابل پیمایش بوده، صحیح است.

هاي هندیان   و هنر موالناي ایران در میان هندیان نگاهی به شرح  ادب«مچنین حسن الهوتی در مقالۀ ه

 41در صفحۀ  )47تا  39 ۀصفح، 11 ةشمار ،، سال سوم1387بهمن   ،مجلۀ اطالعات حکمت و معرفت(  »بر مثنوي معنوي

) 1639/ 1084(ف   گـجراتی  عبداللطیف عـباسی«نویسد:  حال و آثار عبداللطیف عباسی می در شرح

مثنوي   گجرات  اي در مکتبی یا مدرسه خانقاهی، ۀدانـشمندي بود صوفی که مریدان خود را در گوش

دسترسی داشت و به  ، بود  دیـگري هم که از مثنوي نوشته شده   هاي   آموخت و از قرار معلوم به نـسخه می

 ۀکه با استفاده از روحی  شود می  سبب  الدین محمدجاللارادتـش بـه موالنا  کرد. هم مراجعه مـی ها آن

پژوهان را از مراجعه به دیگر که مثنوي  کند  اي از مثنوي تهیه نـسخه ،پژوهشگر خود درصدد برآید

کـه هنوز از دانش تصحیح علمی و انتقادي متون و  ها  سال  آن  در . نیاز سازد هاي مختلف مثنوي بـی  نسخه

ابیات  ةکرد که سبب افزونی و کاستی شمار عبداللطیف گمان می ، شگاهی آن خبري نبودهاي دان  شیوه

برخی ابیات را ـ  خواه از روي سهو و خواه از سـر عمدـ   است که کاتبی  آن  هاي مثنوي  هریک از نسخه

توان  می ي،به هر رو هاي مثنوي نیست.  نسخه ۀابیات مثنوي در هم ۀهم که از این است . است  کرده  حذف

تـصوري از ابـیات الحاقی و تصرف کاتبان  ، معلوم  که از قرار عبداللطیف را نخستین مصحح مثنوي خواند
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همه ابیات هشتاد   که  آورد می  هاي از مثنوي فراهم نسخ روي ینو ازا  است  در متن مثنوي در سر نداشته

  هرچه  آورد کـه اي از مثنوي فراهم مـی سی نسخه.به عبارت دیگر،عبداللطیف عبا بردارد  نسخه مثنوي را در

مثنوي  ۀناسخ ۀرا نسخ  مثنوي  نسخه یافت شود. او این کتاب  آن  در  یافت نشود  آن  هاي قبل از  در نسخه

شـارح و   گرچه نـیکلسون به پایان رسیده است.  1623- 1032/1622سقیمه نامید که تحریرش به سال 

بسیاري از شارحان هندي به آن مراجعه  ، داند اي اعتمادکردنی نمی را نسخه  آن  مصحح بزرگوار مثنوي

  عنایتی  نیز به الحاقات و تصرفات کاتبان مثنوي  مثنوي  نیز پیداست که شارحان هندي اند... کردهمی

جیهی بـتراشند و تـو ،اي که شده است هر وسیله  اند به کوشیده میها آنو بـیان   شـرح  هنگام  اند و به نداشته

 .»پیش چشم خواننده بگذارند

نه عبداللطیف، صوفی و خانقاهی و اهل : هاي تاریخی، مشخص است که امروزه و از خالل بررسی        

 ؛صومعه بوده است

نه شیوة شارحان ؛ نه شیوة وي جمع همۀ ابیات بوده است؛ آموخته استنه به شاگردانی، مثنوي می

با ابیات الحاقی و غیرالحاقی بوده است که این، وظیفۀ مصحح است نه  هندي، در نسبت مستقیم

 شارح.

شـرح خود بر مثنوي را بر اسـاس مـطالبی فراهم آورد که  عبداللطیف، باري،«نویسد:  الهوتی در ادامه می

  فاتمثنوي نوشته بود و بنابراین جاي شگفت نـیست کـه ابیات الحاقی و تصر ۀناسخ ۀنسخ ۀابتدا در حاشی

الدین مـحمد بـا کالم خدا و سخن پیـغمبر سـازگاري بخشیده را نـیز در ردیـف سـخنان جالل  کاتبان

 .»باشد

هاي کلّی  به باور ما نقد راستین چنین کوشش علمی و تصحیحی، کاري نیست که با طرح برداشت

فرهنگستان، سال  ۀجانی، نامس بگعبا (از» عبداللطیف عباسی و تصحیح مثنوي معنوي«  که مثالً در مقالۀ چنان

به  نویسنده در این مقاله، تنها با آن مواجهیم، مقبول افتد. )346- 331 فحۀ، ص1394تابستان  ،4 ةشمار ،چهاردهم

براي طرح بحث  داوري مبتنی بر ذوقیِ کلّی و بدون ذکر شیوة پژوهش و حتّی تاریخچه و ادبیات موضوع،

در نگاه او «نویسد:  این نشریه می 337یی را بیان کرده است. وي در صفحۀ و بدون اثبات علمی، چنین ادعا

هم  یاغلب کسان کند. اتفاقاًی(=عباسی)، این کمیت منابع است که جـامعیت مـتن مـصحح او را تضمین م

یف طـتـرین امتیـاز کار عبدالل را مهم ها  شمار زیاد نسـخه ،اند ناسخه سـخن گـفته  نسخۀ دربارةکه 

-علمی نسخه  عبداللطیف به مراحل یتـوجهیب  سـبب بــه ها  کـه همـین کثـرت نسـخهاند؛ غافل از این دانسته

وجه در دفاع از تصحیح هیچاین نوشتار به »شناسی، موجب ورود ابیات الحـاقیِ بـسیاري به متن شده است.
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روي واقعیاتی از این قبیل که عباسی، ادیب و  تواند چشم خود را بهکوشد، اما نمیعبداللطیف عباسی نمی

هاي سال با مثنوي مأنوس بوده ببندد. وي چنان  و سال رفتهشمار میبهشناس و منشی بزرگی سخن

پژوهی سال بعد در ممالک غربی براي متن ها هایی را که صدبینی بوده که شیوهپژوهشگر پیشرفته و آینده

توان شاکلۀ نوین که میکار بسته است؛ چنان  هخود از متن مثنوي ب زودتر در تصحیح ها سال ،رایج شد

انتشار آثار تصحیحی را در غرب، در ادامه و به تقلید از کارهایی که او و دانشمندانی چون او در شرق 

اعتباري و فزونی ابیات الحاقی نسخۀ نسبت داد.  قبل از بررسی جامع، کوبیدن بر طبل بی ،اندداده انجام

گذارند  سخه، کاري غیرعلمی است. پژوهشگرانی که عبداللطیف عباسی گجراتی را در کنار کاتبانی مینا

تندي سخن گفته، دچار خطاي شناختی  به ها و تأثیرات منفی آن ها که او، خود، در مقدمۀ اثرش از تخریب

 اند. در درك وجه پژوهشی شخصیت او شده

(بهزاد برهان،  »نکاتی تازه دربارة زندگی عبداللطیف عباسی گجراتی«بهزاد برهان در مقالۀ خود با عنوان 

، گمان نادرست گجراتی و احمدآبادي نبودن او را با بررسی دربارة آن رد کرده و وفات او را با )1394

 هجري قمري دانسته است.  1059سال  روشن،چندان  هبراهین ن

با خوانش بهزاد برهان و  تذکرة بتخانهو  نسخۀ ناسخهدهد این گمان بر مبناي آنچه در بررسی ما نشان می

 دیگران انجام گرفته، احتماالً صحیح است.

 »متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر«مجتبی مجرد و عبداهللا رادمرد در مقالۀ 

ن مثنوي و ریتر در مقدمۀ با مقایسۀ بیانات عبداللطیف عباسی در مقدمۀ ای) 1391(مجتبی مجرد و عبداهللا رادمرد، 

کند: عبداللطیف نمایندة جریانی است که در تصحیح متن، خود را حامی نویسنده  بیان می العشاقسوانح

اما ریتر  ،داند و تعالی هنري اثر می یبخش ل انسجامئوهاي اثر، خود را مس  تک واژهداند و دربارة تک می

طور که باید باشد. این تفاوت دیدگاه  ري که هست نه آنطو خواهد کاشف نویسنده باشد، نویسنده آن می

ساز و نگاه  ساز و سنت ناشی از آن است که نگاه عبداللطیف به مقولۀ تصحیح متن، نگاهی است فرهنگ

کوشد  کوشد مثنوي را بازتولید کند و ریتر می شناسانه. عبداللطیف میشناسانه و سنتریتر، نگاهی فرهنگ

یابی به متن آرمانی بشناسد. به همین دلیل نزد عبداللطیف، هدف از تصحیح، دستکه هست اثر را  چنان

 یابی به نسخۀ آرمانی. است و نزد ریتر، دست

هنرمندانه و «بلکه » ترین گزارش ترین و اصیل کهن«به بیان دیگر، عبداللطیف، رسالت مصحح را نه 

تکراري براي گزارش متن مثنوي ش و کوشش بیداند و در این میدان، تال می» پرمعناترین روایت از متن

 دهد. انجام می ،کنند نسخۀ خطی که صالحیت ورود به جرگۀ تحقیق او را پیدا می ها براساس ده



                    24                      آن) ینسخ خط یو معرف یعباس فیعبداللط يمثنو ۀناسخ ۀنسخ ربارةد شدهانجام يها  (نقد پژوهش :محاکمه یمحکوم ب 

 ،1399تابستان  ،ادبیات فارسی(، »الشعراء (بتخانه)معرفی و بررسی تذکرة خالصۀ«فرخی، محدثه در مقالۀ 

نامۀ مختصري از عبداللطیف عباسی  زندگی 177و  176ر صفحات د )192تا  169صفحه از  24، 48 ةشمار

دهد. بهزاد برهان، فحواي این مقاله را در مقدمۀ تحقیق خود بر کتاب  براساس منابع هندي به دست می

شده از توجه این پژوهش نیز مانند همۀ تحقیقات برشمرده کند. تفصیل تکرار میه ب 21-30 ،المثنويلطائف

 ي متن نسخۀ ناسخه بازمانده است.ها به ویژگی

 نقد کالبدي اثر. 2
 شناسیهاي نسخه ویژگی. 2-1

هاي قبل و بعدتر در   بودن نسخۀ خطّی و مشابهت خط، مرکّب و کاغذ آن با نمونهغلطخوانا، کامل و بی

اي دیگر در ه  ترکیه، مجالی براي طرح نسخه(قسنطنیه) هاي خطّی کتابخانۀ نورعثمانیۀ شهر استانبول   نسخه

گذارد؛ هرچند کمتر از عدد انگشتان دست ابهامات کنار آن براي مقابله در انتشار این کتاب باقی نمی

مجلس  4135قمري به شمارة  1085االول سال ربیع 12تاریخ  هموجود در این نسخه را با نسخۀ مخطوط ب

احوصله و مشتاق، چنین تطبیقی را از سر پژوهی بشوراي ایران تطبیق داده شده است. البتّه اگر روزي دانش

یا  گاهیهاي شناختۀ دیگر از نسخۀ ناسخۀ مثنوي،   تا بن انجام دهد، کوششی شایسته خواهد بود. نسخه

المللی قمري آرشیوشده در مرکز بین 1286مورخ  1297خواناییِ این نسخه را نداشتند یا مانند نسخۀ خطی 

 میکروفیلم نور دهلی، از ابتدا افتادگی دارند و از جهت تاریخ نیز بر نسخۀ ما متأخّرند. 

هاي  با مرکّب سیاه روي کاغذقدیم کتابخانۀ نورعثمانیۀ استانبول)  2550جدید و  2128(به شمارة نسخۀ مبناي ما   -

و از ) 57، 1395(فرانسوا دروش: سیعی بوده مورد استفاده و 11تا  8هاي   نقش که در سده آهارخوردة بدون ته

توان آن را کاغذ سمرقندي که کاغذي ضخیم و مستحکم با بافتی منسجم و  روي ضخامت و بافت آن، می

شود. به عبارت  صاف و به رنگ نخودي است، دانست نوشته شده و آثار محو و اثبات در آن دیده نمی

دست  هشده است. بنا بر قرائنی که از کالبد نسخه بساخ) (استندیگر، تحریري مرتّب داشته و رونویسی 

آید، این نسخه از کشور هندوستان به استانبول فرستاده شده و اثرِ خوردگیِ کاغذ در صفحات مختلف  می

 توسط حشرات، رد حضور نسخه در هندوستان را بر چهرة خراشیده اما استوارِ نسخه گذاشته است.

هاي تملیکی آن در دورة سلطان  اي است که یادداشت ناد در چاپ حاضر، نسخهنسخۀ خطّیِ مورد است  -

زمانی آن  تردیدي بر همقمري)  1025-1043(میالدي  1604-1622زیسته در  (مشهور به عثمان جوان)عثمان دوم 

شاهد این موضوع در  ها گذارد. بار با دوران زندگی مصحح ارجمند آن عبداللطیف عباسی باقی نمی

سال از نگارش آن، به  ام که کتابی با فاصلۀ کوتاه یک تا دوهاي خطّی پادشاهی عثمانی بوده  هنسخ
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رسیده است که حکایت از سرعت ارتباطات علمی آن روزگار و (ترکیه امروزي) هاي دیار عثمانی    کتابخانه

 فرهنگ بوده است. شیفتگی شاهان آناتولی به علم و

 
 حجم اثر

اکنون در یک صفحه در شش مجلّد که هم 740برگ و  370وي و حواشی آن در تمامت شش دفتر مثن

 شود، گرد آمده است. جلد صحافی و نگهداري می

 فضاي کتابت اثر

شود. در ابتداي برخی از  دیده می» هو«صورت و دفاتر، نام مقدس خداوند به ها  هچدر صدر تمام دیبا

که نشانۀ اکبرشاه گورکانی و تمثیلی از کیش » اکبرهللا«همچون فهرست مثنوي معنوي، عبارت  ها بخش

است دیده گري و اسالم بود) ، زرتشتییسماي که با رفتن وي منسوخ شد و ترکیبی از هندوئ (آیین برساختهالهی او 

شود که بیشتر، نماد حکومتی آن مدنظر مصحح که از منشیان دیوان گورکانی است، بوده است. نسخه،  می



                    26                      آن) ینسخ خط یو معرف یعباس فیعبداللط يمثنو ۀناسخ ۀنسخ ربارةد شدهانجام يها  (نقد پژوهش :محاکمه یمحکوم ب 

 هاي تزئینی است که حکایت از قدمت و علمانیت آن دارد.  رایهعاري از پی

 تاریخ نگارش

 انجام این مقابله و تصحیح مطابق مندرجات نسخۀ نورعثمانیه:

 الف) -124(برگ  1031سال ه از دفتر نخست تا دفتر سوم ب-
در مقدمۀ دفاتر سوم  والف) -248(برگ قمري بوده است  1032سال ه و از دفتر چهارم تا پایان دفتر ششم، ب-

  .و ششم به این موضوعات اشاره شده است
ب و -8هاي  (برگبازبینی کرده است  1032گویا بعداً نویسنده، دو دفتر نخست را هم دیگرباره در سال -

شش به سراغ و اما بعید است ابتدا از دفتر سوم شروع کرده پس از انجام دفاتر چهارم و پنجم  ،الف)-73

 تر است.نویسی دفاتر اول و دوم، منطقیول و دوم رفته باشد و گمان ما در بازبینی و دوبارههاي ا دفتر

-8(ه است چتاریخ اتمام این دیبا» لطیف، انصرام یافته یباچۀد«نویسد:  وي در تصریح به این مطلب می

که وي کتاب  چنانهاي اوج عباسی بوده است؛  سال ها این سال) است 1032الف) (ارزش ابجدي این عبارت، 

  .)1/590: 1363(گلچین معانی،  به رشتۀ تحریر درآورده است 1021خود را نیز در  الشعراءخالصۀ

 کاتب
که در پایان دفتر تحریر ب) -314(برگ کاتب نسخۀ مستند نسخۀ حاضر، خالقداد، ولد شاه محمد بوده است 

 ناتولی مسبوق نیست و کاتب اثر، هندي است.دفتر چهارم مثنوي، نام وي یاد شده است. چنین نامی در آ

 هاي ساختاري کتاب ویژگی. 2-2

نویسنده در ابتداي هر دفتر، فهرست جامعی از مطالب آن دفتر با ذکر شمارة ترتیبِ قرارگیريِ آن در آن 

دفتر نوشته است. وي به این شیوه در مقدمۀ اثر خود پرداخته است و آن را مایۀ صیانت از بافت متن 

 .(تصویر بعدي)داند  یم
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به صراحت برگ نخست، نسخۀ اصلی این اثر در شش مجلّد مستقل، نظام یافته تا خوانندگان مانند اجزاء 

 .الف)-1(طور جداگانه بهره ببرند  هزمان بتوانند از هر شش دفتر ب قرآن، هم

 

 

 
 

 
 



                    28                      آن) ینسخ خط یو معرف یعباس فیعبداللط يمثنو ۀناسخ ۀنسخ ربارةد شدهانجام يها  (نقد پژوهش :محاکمه یمحکوم ب 
 

 
عدي به دقّت نوشته شده تا نسخه در زمان ذیل تمام اوراق نسخه، رکاب یا نخستین واژگان صفحۀ ب

 نظمی و آشفتگی در امان باشد. بازنویسی یا صحافی، از هرگونه بی

 
پاي هر سرحکایت و داستان، موافق هندسۀ  در«وي در ابتداي نخستین فهرست، توضیحی داده است: 
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ود بنویسید، موافق آن اوراقِ این کتاب، هندسه کرده شد. هرکسِ دیگر خواهد این فهرست بر کتاب خ

 16عدد  در ابتداي بیت نخست از فراز برانگیختن وزیر...» هندسه خواهد کرد. ها کتاب در تحت داستان

 قابل مشاهده است. این ویژگی در تمام کتاب رعایت شده است. ،که تعداد ابیات آن است

 
من لطائف «اي یا عبارت  کلمهدر موارد کوتاه یکی دو » لط«و » لطا«زیر تمام توضیحات ابیات رمز 

 تري ذکر شده که نشان از دقّت نویسنده دارد.  در عبارات طوالنی» المعنوي

 
متر براي نوشتن شروح سفید گذاشته شده  متنِ مثنوي در مرکز اوراق نوشته شده و از هر سو پنج سانتی

 نوشته شده است.است. متن، به خطّ نستعلیق خوش، با مرکّب سرخ، عناوین و سیاه، متن آن 

یک از  تعداد ابیات آن با عدد نوشته شده است که در هیچ(هر عنوان) در ابتداي هر بخش مثنوي 

هاي مثنوي چنین دقّتی از سوي کاتب یا مصحح به عمل نیامده است. این اعداد با مرکّب سرخ نوشته   نسخه

هایی است که امروزه در  مارة پاورقیدرج شده که کامالً شبیه ش ها شده است. اعدادي نیز در میانۀ بخش

 شود و جالب توجه است. درج می ها کتاب

 



                    30                      آن) ینسخ خط یو معرف یعباس فیعبداللط يمثنو ۀناسخ ۀنسخ ربارةد شدهانجام يها  (نقد پژوهش :محاکمه یمحکوم ب 
 
 

 
که  المثنويلطائفنسخۀ مورد استناد، عالوه بر متن نسخۀ ناسخۀ مثنوي، حاوي بخش زیادي از کتاب 

 باشد، است. توضیحات ادیبانه و محققانۀ مصحح این نسخۀ جامع می

 
 خطی ۀتصویر آغاز نسخ
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 خطی ۀرگ پایان نسختصویر ب

 هاي ما  یافته

دست آمده است که براي  هاند، مواردي هم در بررسی ما ب آنچه آن پژوهشگران بدان دست یافته عالوه بر

 شود: تکمیل و تتمیم بیان می

 ادبا و نویسندگان و منشیان معاصر عباسی )الف

از دیگر کاتبان و منشیان « برده است:سلکانش نام او در زمرة هماز  صالحعملمحمد صالح کنبو در کتاب 

نماید و در فن انشاء و نگارش  ی یزدي که در نثر ید بیضا مییمیرزا جاللی طباطبا ،معروف دورة گورکانی

بخشد؛ افضل خان که در نثر، دستی تمام داشت؛  وجود آورده و سخن را جان می  هو ترسیالت، طرز نو ب

پردازي و طرازي و نامهخان که در نامهبرد؛ فاضل کار می  هسامري ب پردازي، سحرِسعداهللا خان که در انشاء

آیینِ نثر، اشراف داشت؛ عبدالحمید الهوري  که بر عبداللطیف گجراتینمود؛  آرایی، ید بیضا میعبارت

نّ که در فنّ انشاء، کامل است؛ محمد وارث که در فنّ انشاء، مهارت کامل داشت؛ میزا اَمینا که قاعدة ف

نویسان است و  اهللا که در آئین سخنوري، صاحب طراز و سرآمد تازه شناسد؛ شیخ عنایت انشاء را خوب می

آورد؛ شیدا که  نثرش بسیار بامزه و متین و پرمعنی است؛ حکیم حاذق که در نظم و نثر از دیگران کم نمی

 Amal-i ( داد راتبِ سخن را دل میدر نثر نیز دستگاه باال داشت؛ مالّ محمود جونپوري که هنگام نگارش، م

ṣāliḥ,1960: 3/424-432 .( 
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 روشمندي تصحیح عباسی )ب

وي در مقدمۀ برخی دیگر از آثار خود نیز بر موازین علمی تصحیح متن و لزوم  ،عالوه بر نسخۀ ناسخه

شعار اي به قلم خودش بر منتخب ا خود که مقدمه الشعراءخالصۀراند. وي در  سخن می ها رعایت آن

قمري در  1010سال ه محمد صوفی مازندرانی است و ب ،گو به انتخاب استاد ويشاعران بزرگ فارسی

 نویسد:  عهد شباب اوست، می

داري، الزم دانست که نظر بر استحقاق و استفال این مرتبت نکرده و چشم از حسن و قبح اري و سپاسزگبر ذمۀ حق«

سبیل یادگار نگاشته، قلمِ شکسته رقم گرداند تا هرکس به مطالعۀ این کتاب  اي براین مقدمه پوشیده، چند کلمه

فائض گردد، داند که جامعِ این نسخه کیست و در چه وقت و چه زمان ترتیب یافته و به طفیلِ این بزرگان، نامِ کمنامِ 

ارباب فضل و کمال گردد. چه اگر کنده، مذکور السنه و افواه  ها کمترین نیز که در مقابله و تصحیح این، مکرّر، جان

اما سبب  ،این نبودي، به مرور سنین و دهور چنان شدي که ارباب فهم از اصل کتاب و اشعار آبدارش محظوظ شوند

تألیف و اسم منتخب و بزرگی که باعث انتخاب بوده و تاریخ جمع کتاب بر کسی ظاهر نباشد و تفصیل احوال 

  .)4(عباسی، عبداللطیف، » ه، مخفی مانَدمذکوره بر ابناي ازمنۀ الحق

هاي ادب عرفانی   که آن نیز یکی از استوانه الحقیقهحدیقۀوي شیوة شرح و تصحیح را در مورد کتاب 

را در تصحیح و شرح غوامض حدیقه به رشتۀ تحریر  الحقائقلطائففارسی است در پیش گرفته و کتاب 

 شناخته نیست. ،که بایسته است آورد که شأن آن در ادب فارسی، چنان درمی

دوستان، شناخته شده وجه شارح عبداللطیف عباسی بیش از وجه مصحح او در بین خوانندگان و ادب

است. وي با نگارش کتاب لطائف معنوي در شرح ابیات مثنوي مولوي، در بین شارحان قرن یازدهم 

چاپ عکسی نسخۀ خطی این کتاب، کسی جز  ،رغم شهرتی که نسخۀ ناسخۀ او دارداما به ،شناخته است

شود. حال  است که از بابت ابیات الحاقی به این اثر می هاییمتصدي انتشار آن نشد که بیشتر به جهت انتقاد

هاي کهن، دست کم بررسی دقیق و عمیق بر روي   دسترسی وي به نسخه ،که توضیح دادیمکه چنانآن

گرفته از مثنوي را براي هر هاي صورت ویژه تصحیحههاي دیگر ب  هاي این نسخه و نسخه تفاوت

 سازد. پژوهشگري بایسته می

 لۀ تفاوت تعداد ابیاتئمس. 2-3

بیت  4003در تصحیح رینوالد نیکلسون،  » دفتر اول مثنوي«مطابق شمارش الهوتی در تصحیح نیکلسون، 

بیت  4018ر اول مثنوي نسخۀ قونیه، دفت مهر در مقالۀ خود،مطابق شمارش مشتاق .)1393(حسن الهوتی،  دارد

.مطابق شمارش ما از نسخۀ ناسخۀ مثنوي، گزارش عبداللطیف عباسی از دفتر اول )71: 1398(مشتاق مهر،  دارد

 بیت دارد.  4227نسخۀ ناسخه 
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 این شمارش در مورد سایر دفاتر نیز انجام گرفته است که نتیجۀ آن در جدول زیر منعکس شده است.

هایی بر مثنوي در نسخۀ او وجود دارد که در تصحیح نیکلسون نیست و به و مقدمه ها  هچن، دیباافزون بر ای

 داوري، رد شد.تفاوت و با پیشبی ها وجه نباید از کنار آنهیچقرائن ادبی و محتوایی، به

 مقایسه نیکلسون ناسخه تفاوت قونیه ناسخه تفاوت

 1دفتر  4003 4227 224 4018 4227 209
 2دفتر  3810 4152 342 3822 4152 330
 3دفتر  4810 5215 405 4811 5215 404
 4دفتر  3855 4074 219 3855 4074 215
 5دفتر  4238 4511 273 4240 4511 271
 6دفتر  4916 5205 289 4930 5205 302

1731   1752 

  
 جمع کل

 

طایفلزوم تطبیق . 2-4 يل  نسخۀ ناسخهو  المعنو

است و هرگاه در پی شناخت تمام نکات مورد نظر عباسی دربارة  المثنويلطائفعم از کتاب ا نسخۀ ناسخه

با حواشی این اثر مطابقت داده شود و اجتماع  المعنويلطائفمتن مثنوي برآییم، بایسته است که کتاب 

صعوبت  دلیل دشواري وبه چاپ رسد. امري که به المثنويلطائفمطالب این دو اثر در قالب حواشی 

با انتشار نسخۀ  اما اینک ،تصحیح و انتشار کتاب نسخۀ ناسخه و درازدامن بودن آن، صورت نگرفته بود

 ناسخه، مسیر آن هموارتر شده است.

کار هدیرباز ب پژوهان، شیوة شناخت متن با متن (یفسر بعضه بعضاً) را ازچنان که بسیاري از متنآن

تواند موضوع  بعاد فکري، ادبی و تاریخی این اثر نیز کاربرد داشته و میاین شیوه در شناخت ا ،اند گرفته

 .پژوهان باشدهاي متعدد و متنوع دانشگاهیان و ادیبان و هندپژوهان و عرفان پژوهش

  نتیجه. 3

هایی که دربارة وي بدون داوريضمن معرّفی نسخۀ خطّی تصحیح عبداللطیف عباسی گجراتی، با رد پیش

گشاي فنّ  هاي ادبی بزرگ و راه و جامع بر آن صورت گرفته است، قلّۀ پرافتخار پژوهش بررسی عمیق

شود. امري که در  هاي هندي این دانش را به ما یادآور می  تصحیح در متون ادبی فارسی است که ریشه

 ،اد آنهاي تصحیحی، نادیده گرفته شده یا د پژوهش گرفته دربارة تاریخقریب به اتّفاق مطالعات صورت

 چنان که استحقاق دارد، داده نشده است.

تفاوت دار مانند عبداللطیف عباسی بیبرابر گزارش پژوهش یک ادیب بزرگ و دیوان توانیم درما نمی
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گرفته روي متن مثنوي تا امروز، از هاي انجام کشیدن موضوع نسخ اقدم و بررسی باشیم و خود را با پیش

 بررسی دقیق آن معاف کنیم. 

 گاه پژوهشی و علمی شایسته، آن است که:ن

نقاط هاي مثنوي از اقصی  انتخاب بهترین نسخه«غرض عباسی مبنی بر با توجه و دقّت عمیق به گزارش بی  -

هیچ  برخی از ایشان از زادگاه موالناي بلخ بوده و بی که اتفاقاً» ایران و هند به دستیاري ادباي بزرگ

  ؛اند تر بوده خصائص سبکی و لهجه و زبان موالنا صالحاي  از ما در تشخیص  شبهه

-همکاري مشترك با دانشمندان و ادیبان برگزیدة او که خود ادیبی چیره«با درنگ در دیباجۀ او مبنی بر  -

  ؛کند نوع سوداري در پژوهش را منتفی می اي، شائبۀ هرکه چنین شیوه» دست بوده است

شده، بالغ بر نسخۀ خطی انتخاب ها مقابلۀ متن مثنوي با ده«ش او مبنی بر عطف توجه به گزار ،در نهایت -

پژوهی نداشته است، بررسی دقیق و موشکافانه و که تا امروز مشابهی در جهان مثنوي» خطی ۀنسخ 80

یم تا را به بازبینی و اصطکاك با متن تبدیل کن ها داورياي به این متن بیندازیم و پیش توجه شایسته و بایسته

دست  ههاي دیگر از مثنوي مولوي ب از این رهگذر، فواید بسیاري در اختالفات و اشتراکات آن با تصحیح

 آوریم.

 پژوهش ما

، ما این اقدامات را براي راحتی کار پژوهشگران انجام نسخۀ ناسخۀ مثنويچاپ از  در نخستین و تنها

 ایم: داده

اده شده است. موارد اختالف نیکلسون در زیر متن یادداشت تمام شش دفتر با نسخۀ نیکلسون تطبیق د -

 ؛شده است

 ؛اندآیات و روایات و عبارات عربی، اعراب و شکل یافته و ترجمه شده -

است به نسخه منتقل شده و در موضع مورد نظر عباسی،  المثنويلطائفحواشی عبداللطیف که اعم از  -

 صورت پاورقی آورده شده است.به

 منابع
)، بهار و فرهنگستان ۀنام ۀنام(ویژه قارهشبه، مجلۀ »نکاتی تازه دربارة زندگی عبداللطیف عباسی گجراتی«، )1394( بهزاد برهان

 .221-228 صص 4 ةتابستان، شمار
 .121، 64، مهر و آبان، شمارة آینۀ پژوهش، »(پاسخ به گزارش ناقدانه) ها  نامه«)، 1397(جهانبخش، جویا 

 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب :، تهرانقونیه ۀتصحیح شرح مثنوي نیکلسون با تطبیق با نسخ، )1393(  حسن ،الهوتی
 :، تهران »الطریقۀالحقیقۀ و شریعۀترین مصحح و شارح حدیقه در حدیقۀعبدالطیف عباسی بزرگ«)، 1382( حسینی ، مریم 

 مرکز نشر دانشگاهی.
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، 55، پاییز و زمستان، شمارة آینۀ میراث، »ی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقیتصحیح از نظر جام«، )1393( حقیقی، فرزام

81 . 
 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب تهران: ،کتاب ایرانی، )1385( بخشان، عبدالمحمد و فرانسیس ریشارروح

 ). 475تا  461از  -صفحه  15 ( 130شماره  - 1398سلیمانی، مجید،  بخارا ، فروردین و اردیبهشت 
مقالۀ فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عباسی گجراتی و  )،1393( احمد غالمی و محمود طاووسی؛ ماحوزي، مهدي

 .47-64 صص ،19 ةشمار ،، تابستان، سال ششمقارهمطالعات شبهۀ هاي آن، مجل  ویژگی
مجلس  120رانی، نسخۀ خطی شمارة ، مقدمه بر تذکرة بتخانه مالمحمد صوفی مازندالعشراءخالصۀ، تا)(بی عباسی، عبداللطیف
 .4شورا،  صفحۀ 
 .، به تصحیح و تحقیق: زهیر طیب و همکاران، تراث اسالمی دارالتراثمثنوي ۀناسخ ۀنسخ، )1400( عباسی، عبداللطیف

 علمی فرهنگی.: ، تهرانشرح مثنوي شریف،  )1373( الزمانفروزانفر، بدیع
 .سنایی ۀکتابخان :،  تهران اي فارسیه  تاریخ تذکره ،)1363( گلچین معانی، احمد

فصلنامۀ دانشکدة ادبیات و  ،»متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر« )،1391( اهللا رادمردمجتبی و عبد ،مجرد
 .41-50 صص ، پاییز و زمستان،7، سال دوم، شمارة علوم انسانی

، بهار و نشریۀ زبان و ادب فارسی، »هاي متعدد مبتنی بر آن یه و چاپقون 677نسخۀ مثنوي مورخ «، )1398( مهر، رحمانمشتاق
 .65-99صص ، 215تابستان، شمارة 

 .17شمارة  (رایزنی فرهنگی ایران در هند)، نشریۀ قند پارسی، »نسخۀ ناسخه و عبداللطیف«، )1381( منصوري، کورش
، نشریۀ آینده، »انتقادي مثنوي معنویش ۀگجراتی و نسخعبداللطیف عباسی «)، 1370و  1372( نذیر احمد، کبیر احمد جائسی

 .4و شمارة  1 ة، شمار1372و سال  5شمارة  ،1370سال 
ʿAmal-i ṣāliḥ, al-mawsūm bih, Shāhʹjahān nāmah,  ,1960-1958الهور: مجلس ترقی ادب  

,Muḥammad Ṣāliḥ ,BA73965679. 



 
 

 


