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  كيمياي سعادتضرورت تصحيح دوبارة 
 

 سلمان ساكت1
 دكتر محمّدجعفر ياحقّي2
 دكتر محمدرضا راشد محصل3
 دكتر محمود عابدي4

  چكيده

ترين اثر فارسي ابوحامد محمّد غزالي است كه در ايران دو بار تصحيح و منتشـر مهم كيمياي سعادت
بـه كوشـش  1361و بـار دوم در سـال به اهتمـام احمـد آرام  1319شده است: بار نخست در سال 

نيمة نخست كتاب را به چاپ رسانده بود. اين مقاله بـر  1354حسين خديوجم كه پيشتر هم در سال 
بـا نسـخ كهـن كتـاب،  هاآنويژه تصحيح خديوجم و مقايسة هآن است تا با بررسي اين دو چاپ، ب

. كنـدرا گوشـزد  كيمياح دوبارة ها و اشكاالت اين دو تصحيح را نشان دهد و ضرورت تصحيكاستي
ق.)، دو  605در اين راستا افزون بر نسخ اصلي مورد استفادة خديوجم، از نسخة موزة ملـك (مـورّخ 

ق.) بهره برده  614ق.) و نسخة نويافتة اوپساال (مورّخ  672ق. و  644دستنويس موزة بريتانيا (مورّخ 
جاي نسخه/ نسخ اساس، نـامعلوم بـودن هانتخاب نابها، ايم كه معرفي نكردن كامل نسخهو نشان داده

ـتباهات فـاحش در هاي بيها، افزودهشيوة تصحيح و انتقادي نبودن آن، افتادگي ـتوانه و برخـي اش پش
بـوده  ـويـژه چـاپ خـديوجم هب ـترين اشكاالت اين دو چاپ هاي غريب و نادر، مهمتصحيح واژه

كلي بـا آنچـه ي و مفهوم عبارات دگرگون شـده و بـهاست. اين اشكاالت به حدي است كه گاه معن
  .مؤلف در صدد بيان آن بوده، اختالف پيدا كرده است

ـتن، متنكيمياي سعادتها: كليدواژه شناسـي، ، ابوحامد محمّـد غزالـي، خـديوجم، آرام، تصـحيح م
  .شناسينسخه

                                                 
 saket@ferdowsi.um.ac.ir ولئ، نويسندة مسدانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري -1

 ferdows@um.ac.irدانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسياستاد  -2

  قطب علمي فردوسي شناسي -3
 abedy@tmu.ac.ir  لم تهرانتربيت معدانشگاه  استاد زبان و ادبيات فارسي -4
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  مقدمه - 1

ق.) و يكي از متون كهن بـر جـا  505ابوحامد محمّد غزالي (م:  فارسي ترين اثرمهم كيمياي سعادت
ترين آثار در حوزة اخالق، حكمت عملي و احكام بـه شـمار مانده به اين زبان است كه در زمرة اساسي

عنوان يكـي از بهـ هاي ابوحامد غزالي رود. اين كتاب گنجينة مهمي است كه افزون بر افكار و انديشهمي
ها و تركيبات كهن و نيز ساختار جمالت و نحو از نظر واژه ـهاي ايران و اسالم تأثيرگذارترين شخصيت

  زبان فارسي اهميّت بسزايي دارد.
ش. به اهتمام احمد آرام، بر اساس نسخة آقـاي  1319در ايران نخستين بار در سال  كيمياي سعادت

دو نسـخه سبوحي، مدير كتابفروشي و چاپخانة مركزي و ناشر اثر، و مقابلة گهگاهي با پنج نسخة ديگر (
ـيد. آرام در مقدمـة كوتـاه  متعلق به كتابخانة مجلس و سه نسخه محفوظ در كتابخانة ملّي) به چـاپ رس

نويسد كه نـاقص ها را معرفي نكرده است، تنها دربارة نسخة اساس خود ميخود هيچ يك از اين نسخه
از روي قراينـي «وم نيسـت، امّـا و تاريخ كتابت آن معل» تقريباً نيمة بيشتر از ركن چهارم را ندارد«است و 

، نبايـد تـاريخ كتابـت آن »دهـدهاي همزمان آن به دست ميكه سبك نگارش و كاغذ و مقايسه با نسخه
). او از ميان پنج نسخة ديگر مورد استفادة خود تنها از (مقدمه) هـ: 1319شتم باشد (غزالي، پس از قرن ه
نويسد كـه نسـبت كند و ميس شوراي ملّي است، ياد ميق. كه متعلق به كتابخانة مجل 684نسخة مورّخ 

  به چهار نسخة ديگر، بيشتر از آن استفاده كرده است (همان).
جز چند مورد، او از ه چرا كه از يك سو ب ؛رودي تصحيح انتقادي به شمار نميچاپ آرام به هيچ رو

اي اپ كتـاب مبتنـي بـر نسـخهنوشـته، چـ و از سوي ديگر، بنا به آنچه خودهيچ نسخه بدلي ياد نكرده 
اي ابهام و تعقيد داشته، به نسخ ديگر خطـي و تاريخ است و وي تنها وقتي كه عبارت يا كلمهناقص و بي

  چاپي مراجعه كرده است.
بيش از سه دهه پس از انتشار چاپ آرام، حسين خديوجم بـار ديگـر بـه تصـحيح ايـن اثـر همّـت 

هـاي جيبـي منتشـر ش. در سلسلة انتشارات سازمان كتاب 1354گماشت و نيمة نخست آن را در سال 
نشـده كه براي چاپ آماده بـود، منتشر كرد. به گفتة خديوجم به دليل تعطيلي آن مركز، نيمة دوم اثر با آن

به طور كامل به طبع رسيد. خـديوجم  كيمياي سعادت، 1361كه هفت سال بعد، به سال  باقي ماند تا اين
) كـه تنهـا 1354ته است كه عالوه بر چهار نسخة مورد استفاده در چاپ قبلـي (در مقدمة اين چاپ نوش
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اي كه در سـفرها ضـمن مراجعـه بـه هاي تازه پيدا شدهاز يادداشت«شد، نيمة نخست كتاب را شامل مي
اصل يا عكس شش نسخة خطي ديگر، موجود در پتنه، دهلـي، قـاهره، كابـل، كلكتـه و الهـور و از دو 

سـي و نـه). او از : 1361هره برده است (غزالي، نيز ب» ) بمبئي تهيه شده بود.(هـ . ق 1321و  1300چاپ 
رالكتـب ادو نسخة خطـي موجـود در د«كند: چهار نسخة اصلي كه مورد استفاده قرار داده، چنين ياد مي
 634شناسـي لنينگـراد و نسـخة خطـي مـورّخ القومية قاهره و يك نسخة خطي موجود در مركـز شرق

  ).(همان 1»يهترك
يادداشتي  هاي مختلفي را برانگيخت. ابتدا دكتر غالمحسين يوسفي طيّواكنش كيمياچاپ متن كامل 

يوسفي،  نك:( 2به معرفي آن پرداخت و چاپ خديوجم را بيش از اندازه ستود نشر دانشكوتاه در مجلة 
شد كـه در آن ضـمن انتقـاد از  اي از م. ذاكري منتشر). در شمارة بعدي همين مجله، نامه61- 62: 1362

ترين داليل ذاكري را غيرانتقادي دانست. مهم كيمياي سعادتآميز دكتر يوسفي، تصحيح يادداشت تعارف
). 99: 1362ها و گزارش نكردن شيوة تصحيح بـود (ذاكـري، بدلبراي اين دعوي، به دست ندادن نسخه

 3گويـدبيوجم كوشيد به انتقادات ذاكـري پاسـخ ادامه يافت و خد نشر دانشاين گفتگوها در شمارة بعد 
اي انتقادي و عالمانه در همين شماره بـه ). همچنين دكتر شفيعي كدكني مقاله79: 1362خديوجم،  نك:(

در مقدمـة «چاپ رساند كه با زباني نرم و ماليم به انتقادي نبودن تصحيح خديوجم اشاره كرد و نوشت: 
كافي توضيح داده نشده است و ايـن  هاي مختلف به حدّاز نسخهشيوة تصحيح و طرز استفاده  ،مصحح

بسيار ضرور است كه خوانندگان روش كار مصحح را به روشني بدانند ... اهـل تحقيـق واقعـي ... حـق 
» بماننـد ـهـا بدلبا ضبط و حفظ نسخه ـخواهند داشت كه همچنان در انتظار ظهور يك چاپ انتقادي 

دكتر شفيعي كدكني در ادامة مقالـة خـود، چنـد اشـكال مهـم در تصـحيح  ).31: 1362(شفيعي كدكني، 
هاي متنوع را براي كتاب يادآور شده است ضرورت تنظيم فهرست ،و در پايان كردهخديوجم را گوشزد 

  ).32(همان: 
)، افـزون بـر رفـع اشـكاالت 1364اين انتقادها خديوجم را بر آن داشت تا در چاپ بعدي كتـاب (

تر شفيعي كدكني تذكر داده بود، مقدمة خود را نيز اندكي تغيير دهـد و هـر يـك از چهـار موردي كه دك
نسخة اصلي مورد استفادة خود را در حد دو سه سطر معرفي كند و شـيوة تصـحيح را نيـز بـه اختصـار 

  چهل). ـ : سي و هشت1375غزالي،  نك:( توضيح دهد
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  هاي تصحيح خديوجم. اشكاالت و كاستي2

  وم بودن شيوة تصحيح. نامعل1- 2
اي به شيوة تصحيح خود نكرد، امّا پس از انتقادهاي ، هيچ اشارهاثر خديوجم در نخستين چاپ كامل

م. ذاكري و دكتر شفيعي، در چاپ دوم كوشيد تا روش تصحيح خود را توضـيح دهـد. او در يـك جـا 
كية بيشتر بـر نسـخة نفـيس و شده و مورّخ، و با تبر اساس چهار نسخة تازه پيدا«را شيوة تصحيح خود 

سي و هشـت : 1375داند (غزالي، مي» ت شده استهجري كتاب 624كامل و مشكول تركيه كه در تاريخ 
نويسـد: امّا اندكي بعد، پس از معرفي كوتاه چهار نسخة خود، دربارة شيوة كارش چنين مي ،و سي و نه)

ق. متعلق به دارالكتب قاهره كه هر يـك  600و  576هاي مورّخ به ترتيب نسخه[) 2) و (1هاي (نسخه«
با حفـظ  ـنسخة اساس تصحيح بوده و براي حل برخي مشكالت متن  ]گيرندرا در بر مي كيميانيمي از 
ق. متعلق به كتابخانة چلبي عبداهللا تركيـه و  624به ترتيب نسخة كامل [) 4) و (3هاي (از نسخه ـامانت 

و  ]شناسي لنينگراد كه تنها شامل ربع معامالت اسـتر مركز شرقق. موجود د 584نسخة مورّخ پيش از 
  (همان: چهل).» ياري گرفته شده است الديناحياء علومچاپ استاد آرام و ترجمة كهن 

آيد كه شيوة تصحيح خديوجم نامشخص و مبهم اسـت، چـرا كـه او از مقايسة دو عبارت باال برمي
ه و جاي ديگر از اساس قرار دادن دو نسخة قاهره كه هر يك يك بار از اعتماد به نسخة تركيه سخن گفت

 ـگيرند، ياد كرده است. در عمل هم او ميان اين دو شيوه سرگردان بوده و گاه نيمي از كتاب را در بر مي
هاي قاهره را مالك قرار داده و گاه ضبط نسخة تركيه را بـه مـتن بـرده اسـت. نسخه ـ هيچ ضرورتيبي

گزيـد و بود، وي بايد نسخة تركيه را برميبودن نسخه، معيار انتخاب نسخة اساس مي همچنين اگر كامل
عنـوان هاي قـاهره بـه، بايد براي هر نيمة كتاب از يكي از نسـخهگر مالكش اقدم نسخ در هر بخش بودا

هـا يـاد كـرده و در كه در توضيح شيوة خود از هر دوي اين روش حال آن ؛گرفتنسخة اساس بهره مي
  اي دوگانه عمل كرده است.هيچ ضابطهمل نيز، بيع

  . انتقادي نبودن تصحيح2- 2

بدلي وجود ندارد. او در چاپ نخست هيچ نسخه ،شمارجز چند مورد انگشته در چاپ خديوجم ب
شـود، در كه مـورد انتقـاد واقـع مي دهد، امّا پس از آنها هيچ توضيحي نميبدلكتاب دربارة ذكر نسخه
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ها گرانبـار نشـود، بـه ذكـر بدلكه كتاب از شرح نسخه براي آن«نويسد: ب در اين باره ميچاپ دوم كتا
نمود، صورت ديگـر كلمـه يـا امّا هر جا عبارت متن مبهم مي ،موارد اختالف در حد ضرورت اكتفا شد

  ن).(هما» جمله، با ذكر مĤخذ مربوط، در پاورقي ثبت گشته است تا براي خواننده ابهامي باقي نماند
بـاز گذاشـته، تـا آنجـا كـه  هاآنعمالً دست خديوجم را براي بهره نبردن از » در حد ضرورت«قيد 

شود و حواشي وي تقريباً همه جا به توضيح عبارت يا كلمه بدلي در چاپ او ديده نميتقريباً هيچ نسخه
  ته است.ها صورت نگرفبدلو ترجمة كهن آن منحصر مانده و رجوعي به نسخه احياءاز روي 

 كليلـه و دمنـهبـه چـاپ  ،هـابدلخديوجم پيشتر در پاسخ نامة م. ذاكري و انتقاد او از ندادن نسـخه
: 1362تصحيح مجتبي مينوي استناد كرده و شيوة خود را مشابه روش آن مرحوم دانسته بود (خـديوجم، 

 ؛هـا را توجيـه كنـدبدلتواند طفره رفتن از ذكر نسخه). بديهي است چنين استنادي به هيچ روي نمي79
كـه نسـخ فـراوان و  كيمياي سعادتها، آن هم براي متن مهم و كهني چون بدلچرا كه ثبت دقيق نسخه

اي دارد، كه بـراي شـناخت ت ويژهشناسي اهميفن تصحيح و دانش متن قابل اعتنايي دارد، نه تنها از نظر
هاي گوناگون ها و ايدئولوژيأثير انديشهها و ساختارهاي نحوي كهن و همچنين بررسي چگونگي تواژه

و تصـحيح مينـوي و  كليلـهو  كيميـاكـه قيـاس  ها نيز شايان توجه است. عالوه بر ايندر كتابت نسخه
بيشتر براي تدريس در كالس فراهم شده و به همين  كليلهرسد كه الفارق است و به نظر ميخديوجم مع

ه جاي آن مينوي توضيحات و حواشي سـودمندي بـر كتـاب ها ضرورتي نداشته و ببدلدليل ذكر نسخه
  قابل مقايسه نيست. كيمياافزوده كه از اين ديدگاه با كار خديوجم در 

  ها. نادرستي در معرفي نسخه3- 2

تنها از چهار نسخة اصـلي مـورد اسـتفادة خـود نـام بـرده، امّـا در  كيمياخديوجم در چاپ نخست 
  معرفي كرده كه در اين معرفي دو اشتباه عمده پيش آمده است: را به اختصار هاآنهاي بعدي چاپ

صـفحات » سيد نسيب«نام ه ق. دانسته كه كاتبي ب 624الف) وي تاريخ كتابت نسخة چلبي عبداهللا را 
  : سي و نه).1375يل كرده است (غزالي، اوّل و آخر آن را تكم

ينوي براي كتابخانـة مركـزي دانشـگاه هايي است كه مجتبي مافزاييم كه اين نسخه از زمرة نسخهمي
صفحات اوّل و آخر آن نونويس اسـت.  ،برداري كرده و همان طور كه خديوجم گفته استتهران عكس
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تمـام شـد بعـون ايـزد «در ظهر برگ آخر مرقوم داشته است: ادداشت زير را ي ،كاتب صفحات نونويس
اي ناخوانـا) كـه روز يكشـنبه ... (كلمـه االخر درجمادي ةدر سال ششصد و بيست و چهار در غرتعالي 

خداي تعالي بر مؤلف و كاتب و قاري عفو و آمرزش كند و اين تاريخ تمام (كذا) اين نسـخه اسـت نـه 
سيد نسـيب غفـراهللا  ةاد و شش تحرير يافت به قلم شكستاين وصله، پس اين به سال هزار و صد و هفت

  ».له و لوالديه آمين
كه آشكار است كـه  حال آن ؛تابت شدهق. ك 624ست كه اصل نسخه در خديوجم گويا گمان برده ا

ق. تكميل كرده است. مينوي هـم در بـرگ نخسـت  624سيد نسيب اين نسخه را از روي نسخة مورّخ 
كيمياي سعادت از قرن ششم يا هفتم، براي كتابخانة دانشگاه طهـران عكـس «عكس نسخه نوشته است: 

چنين معرفي شده اسـت:  هاي خطي فارسيفهرست نسخهاين نسخه در ». 1335گرفته شد ارديبهشتماه 
گ  382، 1186در  624/  2ج 1كامل شدة سيد نسيب از روي نسـخة مـورّخ يكشـنبة  6 - 7نسخ سدة «

ق. نيست و مينوي احتماالً از روي  624). بنابراين تاريخ كتابت نسخه 2/1166: 1348(منزوي،  4»س 27
  دانسته است. 7يا  6الخط، كتابت آن را سدة خط و رسمقرايني مانند كاغذ، نوع 

احتماالً با اعتماد بـه فهرسـت  ـشود را شامل مي كيمياب) خديوجم نسخة قاهره را كه نيمة نخست 
كـه در ترقيمـة نسـخه، تـاريخ كتابـت چنـين خوانـده  ق. دانسته، حال آن 600مورّخ  ـ دارالكتب مصر

اي احتماالً كلمه» ستمائه«پيش از ».  المبارك رجب سنه ... ستمائهفي الخامس عشر من شهر اهللا«شود: مي
توان يقـين ين ميشود، بنابراخوانده مي» نون«بوده كه در نسخه تنها حرف پاياني آن باقي مانده و حدوداً 

سـال  ق. و به احتمال زيـاد بعـد از 600چه در سدة هفتم كتابت شده، امّا پس از سال كرد كه نسخه اگر
» عشـرين«شـود، خـتم مي» ن«كه بـه  600ترين عدد به چرا كه نزديك ؛ق. به نگارش درآمده است 620

  است.
هاي نامرتبط، دو تـاريخ ثبـت شـده كـه در دو برگ پاياني نسخه افزون بر تعدادي احاديث و نوشته

ـبعما«تواند براي دستيابي به تاريخ كتابت نسخه سودمند باشد: يكي تاريخ مي ق.) و  780( »هيثمانون و س
ولد المولـود المحمـود المسـعود المبـارك فـي اليـوم «تر است، تاريخ والدت زير است: ديگري كه مهم

السبت السابع عشر من جمادي االولي في وقت العصر الشمس في النور و القمر في القوس فـي التـاريخ 
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هـاي ه اين نسخه در فاصـلة سـالتوان گفت كق.). بنابراين تنها مي 693» (ثلث و تسعين و ستمائه  ةسن
  افته است.يق. تحرير  693تا  620

  هاي اساس. انتخاب ناموجه نسخه4- 2

ق. قاهره را كه به ترتيب مشتمل بر نيمة نخسـت  576و  600خديوجم بر روي هم دو نسخة مورّخ 
سـخة چلبـي هاي اساس خود برگزيده، هر چند در عمل بيشتر به نعنوان نسخهست، بهكيمياو نيمة دوم 

عبداهللا اعتماد كرده است. اين در حالي است كه از يك سو سه نسخه از چهـار نسـخة اصـلي او نـاقص 
ق. كه در موزة سلطنتي كابـل موجـود و  595است و از سوي ديگر معلوم نيست چرا او از نسخة مورّخ 
چـاپ نخسـت خـود خديوجم در مقدمـة  5در آن زمان دستيابي به آن ممكن بوده، استفاده نكرده است.

بيش از پنجاه نسخة خطي در فهرست منزوي معرفي شده كه دسترسي  كيمياي سعادتاشاره كرده كه از 
چندان دشوار نيست، امّا سليقة او بر اين قرار گرفته كه به همان چهار نسخة اصـلي بسـنده كنـد  هاآنبه 

ليقه چه بوده است. گذشته از ايـن : سي و نه). براي خواننده روشن نيست كه مبناي اين س1361(غزالي، 
اي بسـيار خـوب و قابـل اعتمـاد اسـت و كتابخانة ملك هم ياد كرد كه نسخه 605بايد از نسخة مورّخ 

ها و تركيبات كهن كه در نسخ بعدي توسط كاتبان حذف يا سـاده شـده اسـت، در ايـن بسياري از واژه
را كه تحصيل آن بـراي  كيمياا بكوشد نسخة كابل نسخه وجود دارد. بنابراين بايسته بود كه خديوجم ابتد

، به دست آورد و سپس با مقايسة آن با دسـتنويس ملـك يكـي از آن دو را 6وي چندان هم دشوار نبوده
  عنوان نسخة اساس خود برگزيند.به

  ها. افتادگي5- 2

  شوند:سقطات چاپ خديوجم به دو دسته تقسيم مي
هيچ دليلـي از چـاپ او ورد استفادة وي وجود دارد، امّـا بـيهايي كه در همة نسخ منخست افتادگي
  ساقط است، مانند: 
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در همة نسخ و نيز در چاپ ». بدان كه طهارت ظاهر نيز بر سه قسم است: «... 9، س 145ص، 1ج - 
يكـي طهـارت از «در ادامه، سه قسم طهارت ظاهر به اختصار معرفي شـده اسـت:  ،)134ص، 1جآرام (

  ».از حدث و جنابت و يكي از افزوني تن چون موي و ناخن و شوخ و غير آن نجاست و يكي
كـه در » گفت: چنان كه از مصلحي از اهل بيـت خـويش شـرم داري: «16 - 17، س169ص، 1ج - 

  در ادامة آن آمده است.» از وي شرم دار«)، 155ص، 1جهمة نسخ و نيز در چاپ آرام (
در نسخة چلبي عبداهللا نبوده، از چاپ خـديوجم سـاقط هايي است كه چون دستة دوم افتادگي

رغم ادعاي خديوجم در مقدمه كه نسخ قاهره را اساس كـار خـود قـرار است. به سخن ديگر علي
اي در نسخ قاهره موجود امّا از نسـخة تركيـه جا عبارت يا كلمهاده است، در بسياري از موارد، هرد

  است. براي نمونه:مفقود بوده، آن را از متن خود حذف كرده 
  ».و اگر بشست و نيك بماليد، و رنگ يا بوي بماند، پاك باشد: «... 12 - 13س ،146ص، 1ج - 
اگر به شست بمالند و به ناخن باري دو برندند و بازان به هم رنگ يا بوي بماند «نسخة ملك:  - 

  ».پاك باشد
داهللا وجود دارد و در چـاپ جز چلبي عبه ب كيميادر همة نسخ كهن » به ناخن رنديدن«تركيب 

اي اگر بشست و بماليد و پـاره«در نسخة قاهره نيز به صورت  7) هم آمده است.135، ص1آرام (ج
  آمده كه با ضبط نسخة ملك مشابهت دارد.» به ناخن از او ببريد

، روزه سپري است. و اين همه بـراي آن »جنّةالصّوم «و نيز گفت: : «10- 11، س208، ص1ج - 
  ..». است كه .

جز چلبي عبـداهللا و نيـز در چـاپ آرام ه در همة نسخ كهن ب» روزه سپري است«پس از جملة 
  آمده است.» و گفت: باب همه عبادات روزه است«) عبارت 189، ص1(ج

تـر از سـي روز از و در خبر است كه يك روز از ماه حرام فاضل: «14- 15، س215، ص1ج - 
  ».هاي ديگرماه

و يـك «ز چلبي عبداهللا، پس از اين جمله ادامة حديث نيز آمده اسـت: جه در همة نسخ كهن ب
: 1386و غزالـي،  195، ص1چـاپ آرام، ج نك:نيز ». تر از سي روز ماه حرامروز از رمضان فاضل

1/520.  
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و اگر گويد: من مال بدهم تا كسي را اجـارت گيـري، الزم نيايـد : «21- 22، س220، ص1ج - 
  ».منّت وي پذيرفتن

عبارت چنين است:  ،)200، ص1جز چلبي عبداهللا و نيز در چاپ آرام (جه نسخ كهن بدر همة 
و اگر گويد: من مال بدهم تا كسي را اجارت گيري، الزم نيايد قبول كردن كه در قبول مـال منّـت «

  ».ي رايگان از وي حج خواهد كرد، الزم نيايد منّت وي پذيرفتناهنابود. و اگر بيگ
اوّل » الزم نيايـد«نسخة چلبي عبداهللا دچار خطاي بصري شـده و نگـاهش از آشكار است كه كاتب 

  دوم غلتيده و عبارت ميان آن دو از چشمش افتاده است.» الزم نيايد«به 
كه بر گناهي بزرگ مصرّ باشد، يا بدعتي اعتقاد كرده باشـد  ديگر آن: «... 17 - 18، س250، ص1ج - 

  ».كه دل وي تاريك شده باشد
ديگـر آنكـه بـر «) آمـده اسـت: 255، ص1جز چلبي عبداهللا و نيز در چاپ آرام (جه ب در نسخ كهن

گناهي بزرگ از كباير مصرّ باشد، يا بدعتي اعتقاد كرده باشد كه دل وي تاريـك شـده باشـد بـه ظلمـت 
  ».بدعت و معصيت

ت بـدعت و بـه ظلمـ«و » از كبـاير«در اين عبارت تنها با اعتماد به نسخة چلبي عبداهللا، دو عبـارت 
  از چاپ خديوجم افتاده است.» معصيت

  هاي خديوجم. افزوده6- 2

هيچ اسـتنادي مواردي است كه در نسخ مورد استفادة مصحح وجود نداشته و بي  هامقصود از افزوده
كه خـديوجم از  هاآنتوان به دو دسته تقسيم كرد: نخست ها را ميبه متن افزوده شده است. اين افزودن

ها با چاپ آرام آورده و به اين ترتيب از شيوة ادعايي خود يعني تكيه بر نسخ اساس پيـروي هتلفيق نسخ
  هيچ توجيهي به متن افزوده است.يي كه بيهاآننكرده است و دوم 

  هايي از دستة نخست:نمونه
و از و زن دو بـاز و بازو به پهلو باز ننهدو دو بازو از دو پهلو دور دارد، : «2 - 3، س163، ص1ج - 

  ».دو پهلو بازنگيرد
  ».و دو بازو از دو پهلو دور دارد، و بازو بپهلو بازننهد): «150، ص1چاپ آرام (ج
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  ».و دو بازو از پهلو دور دارد و زن بازو بر پهلو بازگيرد«نسخة قاهره: 
  ».و دو بازو از پهلو دور دارد (جملة بعدي را ندارد)«نسخة چلبي عبداهللا: 

  ».گيرد و زن بازو از پهلو بازنگيرداز پهلو برو بازو «نسخة ملك: 
زن دو بازو «را از چاپ آرام برداشته و عبارت » و بازو به پهلو باز ننهد«پيداست كه خديوجم عبارت 

با تغيير در نسخة قاهره به متن خود  ـكه در هيچ يك از نسخ كهن وجود ندارد  ـرا » از دو پهلو بازنگيرد
  وارد كرده است.

و از دنيا به قدر حاجت قناعت كـرده. و مقصـود وي نيـز از آن قـدر : «15 - 16، س173، ص1ج - 
  ».فراغتِ عبادت بود قناعتْ

وجـود نـدارد؛ تنهـا در » قناعـت«، واژة كيميا) و هيچ يك از نسخ كهن 159، ص1در چاپ آرام (ج
ها هـم نسـخه ضبط شده است. بنـابراين خـديوجم بـا تلفيـق» قناعت«، »فراغت«چلبي عبداهللا به جاي 

  را به متن برده كه آشكارا نقض اصول تصحيح متن است.» فراغت«و هم » قناعت«
  هاي دستة دوم:هايي از افزودگيامّا نمونه

از جامة تو و از جامـة ديگـري  ـچهارم خون كيك كه اندك و بسيار آن : «2 - 3، س146، ص1ج - 
  ».معفوّ بود ـ كه تو پوشيده باشي

) وجـود 135، ص1در هيچ يك از نسخ كهن و نيـز در چـاپ آرام (ج» باشي كه تو پوشيده«عبارت 
شـود و نـه در هم نه در نسخة قاهره ديده مي» گريدي جامةاز جامة تو و از «كه عبارت  ندارد. جالب آن

  نسخة چلبي عبداهللا و احتماالً خديوجم آن را از چاپ آرام برداشته است.
  ».و زير سينه نهد بر زبر نافو دست گاه هر د و آن: «9 - 10، س161، ص1ج - 
) وجود ندارد. بـه احتمـال 148، ص1از نسخ كهن و نيز در چاپ آرام (ج يك در هيچ» بر زبر ناف«

پس هر دو دسـت بـاالي نـاف و فـرود «به متن خود افزوده است:  ترجمة احياءزياد خديوجم آن را از 
  ).1/342: 1386(غزالي، » سينه بنهد

تعالي  ـ حق بشارت باد ترا!رسول(ص) ... گفت: جبرئيل(ع) آمد و گفت: « :258 - 259صص، 1ج - 
بار بر تو صلوات دهد من ده بار بر وي صلوات دهم،  گويد: بسنده نكني بدين كه يكي از امّت تو يكميـ 

  »و ماليكه و مقرّبان من همچنين؟من ده بار بر وي سالم گويم؟  ،و چون بر تو سالم گويد يك بار
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و ماليكـه و مقرّبـان «و » بشارت باد ترا«) دو عبارت 233، ص1كهن و نيز در چاپ آرام (جدر نسخ 
بالفاصله پس از روايت، حـديثي از  احياءتوان حدس زد كه چون در وجود ندارد. تنها مي» همچنينمن 

ام كه و هركه بر من درود گويد فريشتگان براي وي آمرزش خواهند ماد«پيامبر نقل شده است كه فرمود: 
)، خديوجم عبـارت پايـاني را بـه 1/671: 1386و همو،  2/147: 1431/2010(غزالي، » درود دهد بر من
  افزوده تا به اين حديث نيز اشاره كرده باشد. كيميامتن 

و كمال سـعادت يافتـه و تا تعظيمْ غالب نگردد، محبّت غالب نشود : «17 - 18، س274، ص1ج - 
  ».بّت است، و اين هركسي را ميسّر نباشدو كمال سعادت در كمال مح نشود

» و كمال سعادت يافتـه نشـود«عبارت  )245، ص1هن و نيز در چاپ آرام (جدر هيچ يك از نسخ ك
  تر شدن عبارت به متن افزوده است.تنها براي روشنآن را وجود ندارد و گويا خديوجم 

  اي وجود نداردكه در هيچ نسخه هايي. ضبط7- 2

هاي شود كه نـه در نسـخههايي ديده ميواژه اپ خديوجمچ كيمياي سعادتد در در بعضي از موار
را تغيير داده تا هم مـتن  هاآنتوان پنداشت كه خديوجم كهن وجود دارد و نه در چاپ آرام. بنابراين مي

تر كنـد. برخـي از ايـن مـوارد خود را با چاپ آرام متفاوت جلوه دهد و هم قرائت چاپ خود را سـاده
  رتند از:عبا

به كسبي مشغول شود ... تا او را از كسي سؤال نبايد كرد، و از كسـب : «13 - 15، س141، ص1ج - 
  ».مردمان نبايد خورد

آمده » دست«در عبارت اخير » كسب«) به جاي 131، ص1در همة نسخ كهن و نيز در چاپ آرام (ج
  است.
  ».پاي چپ كنددر نشستن ميل بر  ]به هنگام قضاي حاجت[: «11، س147، ص1ج - 

  آمده است.» اعتماد«، »ميل«) به جاي 136، ص1در همة نسخ كهن و نيز در چاپ آرام (ج
چون آب به كار خواهد داشت از آنجـا برخيـزد و بـه  ]به هنگام استنجا[: «4 - 5، س148، ص1ج - 

  ».جاي ديگر شود كه آب بر وي نچكد
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آمده كه ضـبط همـة نسـخ كهـن » دنپشنج«، نبشنجد/»نچكد«) به جاي 137، ص1در چاپ آرام (ج
كـه «ق. متعلق به موزة بريتانيا، به جاي قسمت پاياني عبارت،  672كتاب هم هست. تنها در نسخة مورّخ 

رسـد او ايـن آمده كه اوالً با ضبط خديوجم كامالً سازگاري ندارد و در ثاني، به نظر مي» آب بازو نچكد
  اي به آن نكرده است.خود هيچ اشاره چرا كه در مقدمة ؛نسخه را در اختيار نداشته

مثل وي چون كسي باشد كـه ... درِ سـراي بيـرونين پـاك كنـد، و : «... 12 - 14، س151، ص1ج - 
  ».پليد بگذارد ـكه نشستنگاه پادشاه خواهد بود  ـپيشگاه و صفّه 

) بـه 140، ص1هاي قاهره و چلبي عبداهللا و نيز در چـاپ آرام (جدر همة نسخ كهن از جمله نسخه
آمده كه به نظـر » نشست«آمده است. تنها در نسخة ملك به جاي اين واژه » نشستگاه«، »نشستنگاه«جاي 
هاي كهن، اي است كه به رغم نسخهشدهضبط ساده» نشستنگاه«ر روي ه رسد اصالت داشته باشد. بهمي

  خديوجم آن را به متن برده است.

  لبي عبداهللا برگزيده شده است. مواردي كه تنها با اعتماد به نسخة چ8- 2

مصحح مدعي است كه دو نسخة قديمي متعلق به دارالكتب مصر را اسـاس كـار خـود قـرار داده و 
ده كـرده هاي چلبي عبـداهللا و لنينگـراد اسـتفااز نسخه» با حفظ امانت«براي حل برخي از مشكالت متن 

ه، بلكه در موارد متعدد، بـدون هـيچ : چهل)؛ امّا در عمل چنين كاري صورت نگرفت1375است (غزالي، 
اي ضبط نسخة چلبي عبـداهللا را بـه مـتن بـرده و خواننـده را سـردرگم بـاقي هيچ اشارهضرورتي و بي 

  شود:به ذكر چند نمونه بسنده ميتنها در اينجا  و رد اين نابساماني بسيار زياد استگذاشته است. موا
  ».لق گويندرا به وي راه بود، آن را عالم خ ميّتهرچه مسافت و مقدار و ك: «1 - 2، س17، ص1ج - 

ضـبط » مسـاحت«تنها در نسخة چلبي عبداهللا آمده و در ديگر نسخ كهن به جاي آن » مسافت«كلمة 
را به كار برده است، در صـحت ايـن » مساحت و مقدار«شده است. از آنجا كه چند سطر بعد هم غزالي 

  ماند.ضبط جاي ترديدي باقي نمي
كننـد روند و فساد ميولكن گروهي را بينند كه ايشان بر راه اباحت مي: «... 8 - 10، س69، ص1ج - 

  ».  گويندف همييّو سخن مز
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آمده، خديوجم تنها با استناد به نسـخة چلبـي » مزبّق«، »مزيّف«كه در نسخ كهن به جاي  رغم آنعلي
ماد به همين نسخه بار ديگر به جـاي نيز با اعت 38فحة عبداهللا اين ضبط را برگزيده است. همچنين در ص

  اختيار كرده است.» مزيّف«، »مزبّق«
گويـد كـه: هـر نمـازي كـه دل در وي حاضـر سفيان ثوري (ره) مي: «15 - 16، س 166ص، 1ج - 

  ».نباشد، آن نماز درست نبود
، 1ن و نيـز در چـاپ آرام (جچنين ضبطي تنها در نسخة چلبي عبداهللا آمده است و در همة نسخ كه

  ».هركه در نماز خاشع نبود، نماز وي درست نبود«چنين است:  )153ص
دَتْ صـالته«از قول سفيان ثوري آمده است:  احياءدر  عْ فَسـَ : 1431/2010(غزالـي، » مَـنْ لَـمْ يَخشـَ

: 1386(غزالـي، » هركه خاشع نبود نماز وي باطـل بـود«) كه خوارزمي آن را چنين ترجمه كرده: 1/486
شود كـه و ترجمة قديمي آن آمده، معلوم مي احياءبا آنچه در  كيمياگونه با مقايسة عبارت ). بدين 1/356

  ضبط نسخة چلبي عبداهللا اصالت ندارد.
  ...».گويد: و سفيان ثوري مي: «1، س206، ص1ج - 

) و 650، ص1(ج احيـاءكـه در  آمده است، حال آن» بوسفيان) «187، ص1اين نام در چاپ آرام (ج
  ضبط شده است.» شعبي«جز نسخة چلبي عبداهللا ه ) و نيز در همة نسخ كهن ب495، ص1جترجمة آن (

قصدي چيزي به باطن وي رسد، چون مگـس و گـرد راه و و اگر بي: «14 - 15، س209، ص1ج - 
  ».دود يا آبِ مضمضه كه با كام جهد، زيان ندارد

و نيـز در  ـا اختالف بسيار اندك ب ـاين ضبط تنها در نسخة چلبي عبداهللا آمده و در همة نسخ كهن 
قصد وي چيزي به باطن رسد، چون مگسي كه بپرد يـا و اگر بي«) چنين است: 190، ص1چاپ آرام (ج

  ».غبار راه يا آب مضمضه كه با كام جهد، زيان ندارد
تسبق الـي جوفـه، أو مـا  ذبابةو ما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو «عبارت چنين است:  احياءدر 

و اگـر «) كـه خـوارزمي آن را بـه 665 - 1/666: 1431/2010(غزالـي، » المضمضـمةبق إلي جوفه في يس
) 1/511: 1386(غزالـي، » پران يا آب مضمضه، زيان نـداردقصد او رسد، از گرد راه يا مگسبي ]چيزي[

  .سخني به ميان نيامده است» دود«هم از  احياءبينيم كه در اصل عبارت ترجمه كرده است. مي
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ـنگي كـه : «7 - 8، س212، ص1ج -  و اندر خبر است كه دو زن روزه داشتند، و چنان شدند از گرس
  ».بيم هالك بود

، 1تنها ضبط نسخة چلبي عبداهللا است و در ديگر نسخ كهن و نيز در چـاپ آرام (ج» گرسنگي«واژة 
ـنگي (الجـو احياءآمده است. در » تشنگي) «192ص ع و العطـش) و ترجمة آن، هم گرسنگي و هـم تش

  ).1/515: 1386و همو،  1/669: 1431/2010شود (غزالي، ديده مي
  ».پس در مسجد شود و برابرِ منبر دو ركعت نماز كند: «15، س235، ص1ج - 
ق. و  644هاي مـورّخ تنها ضبط نسخة چلبي عبداهللا است و در نسخة قاهره و نيز نسخه» برابر منبر«
، 1، در چـاپ آرام (ج»زيـر منبـر«ق.  614، در نسخة اوپسـاال مـورّخ »بردر زير من«ق. موزة بريتانيا  672
 احيـاءآمـده اسـت. غزالـي در » در بر منبـر«ق.  605و در نسخة ملك، مورّخ » به نزديك منبر) «213ص

برگردانـده اسـت » پهلوي منبـر«) نوشته كه خوارزمي آن را به 2/46: 1431/2010(غزالي، » بجنب المنبر«
  ).1/565: 1386 (همو،
كه احوال شريف نگاه دارد، چون وقت مصاف  ... دوم آن ]آداب دعا[: «19 - 20، س260، ص1ج - 

  ».با كافرانْ غازيان را، و هنگام باران آمدن، و وقت نماز فريضه
، 1كه در ديگر نسخ كهن و نيز در چاپ آرام (ج اين ضبط مطابق است با نسخة چلبي عبداهللا، حال آن

 600آمده است. در نسخة مورّخ » مصاف كشيدن غازيان«، »اف با كافرانْ غازيان رامص«)، به جاي 234ص
ضبط شده است، يعني بازآمدن غازيان، ولـي در ديگـر » بازآمدن«، »باران آمدن«قاهره و چاپ آرام به جاي 

ـته به نقل از ابوهريره  احياءوجود دارد. غزالي در » باران آمدن«نسخ كهن، از جمله چلبي عبداهللا  چنين نوش
إن ابواب السماء تُفتح عند زحف الصفوف في سبيل اهللا تعالي، و عند نـزول الغيـث، و عنـد اقامـة «است: 

در سـه «) كه خوارزمي آن را ترجمه كرده است به: 137 - 2/138: 1431/2010(غزالي، » المكتوبةالصلوات 
  ».حال درهاي آسمان بگشايند: يكي صف كشيدن غازيان، و دوم باريدن باران، و سوم گزاردن نماز فرض

  . رونويسي از چاپ آرام9- 2

فصول كتاب در نسخ كهن فاقد عنوان است و آرام عناوين پيشنهادي خود را در قالب افزوده است. 
ذكر مأخذ در متن آورده است. غيـر از عنـاوين، را عيناً امّا بدون قالب و بي هاناهمين عنو خديوجم نيز
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اي، از روي چـاپ آرام را بـدون اسـتناد بـه نسـخه هـاآنموارد زيادي در متن خديوجم وجود دارد كه 
  ها و عبارات تقسيم كرد.توان به دو دستة واژهبرداشته است. اين موارد را مي

هـاي صـورت ،ها را در متن آورده كه در اغلـب مـوارداعتماد به چاپ آرام، برخي واژه خديوجم با
  ها مشابه و به هم نزديكند. براي نمونه:مختلف اين واژه

و از ايـن جـنس «ها در ايـن عبـارت: نسخه» تكلف«) به جاي 87ص، 1(چاپ آرام، ج» تكليف« - 
  ).89، ص1(چاپ خديوجم، ج» ترّهات گويند و جواب تكليف كنند

گـويي: باشـد كـه «... ها در اين عبـارت: نسخه» سليم«) به جاي 111، ص1(چاپ آرام، ج» سهل« - 
  ).114، ص1(چاپ خديوجم، ج» گويد آن رنج سهل استگويد، و اگر دروغ ميراست مي
ق.) آمـده كـه در آن زمـان  614از ميان نسخ كهن تنها در نسخة نويافتة اوپساال (مـورّخ » سهل«واژة 

  ناشناخته بوده است. 
ـتي وي «ها در اين عبـارت: نسخه» هيچ سبب«) به جاي 118، ص1(چاپ آرام، ج» هيچ چيز« -  هس

(چـاپ » نيـاز نيسـتبه ذات خود اوست، كه وي را به هـيچ چيـز نيـاز نيسـت و هـيچ چيـز از وي بي
  ).124، ص1خديوجم، ج

 672موزة بريتانيا (مـورّخ نسخة » فبرابر دو كت«) به جاي 150، ص1(چاپ آرام، ج» برابر گوش« - 
دو دسـت  ]به هنگام سجود[«ديگر نسخ كهن از جمله چلبي عبداهللا در اين عبارت: » برابر دوش«ق.) و 

  ).163، ص1(چاپ خديوجم، ج» برابر گوش بر زمين نهد
و دو دست در زير ابـرو «در نسخة قاهره كه اساس كار خديوجم بوده، عبارت بسيار متفاوت است: 

(غزالـي، » و أن يضع يديه علي األرض حذاء منكبيه«چنين است:  احياءهمين عبارت در ». بر زمين نهد و
ترجمـه كـرده اسـت » و دست برابر دوش بـر زمـين نهـد«) كه خوارزمي آن را به 1/471: 1431/2010

  ).1/345: 1386(غزالي، 
و اگر در كفايت عيـال «ارت: ها در اين عبنسخه» سال«) به جاي 186، ص1(چاپ آرام، ج» عيال« - 

  ).204، ص1(چاپ خديوجم، ج» وي ده درم بيش نبايد، يازده درم نستاند
را بـا اعتمـاد بـه  هاآندستة دوم عباراتي است كه در هيچ يك از نسخ كهن وجود ندارد و خديوجم 

  ست:هاي مورد نظر سياه چاپ شده اهاي زير عبارتچاپ آرام به متن خود برده است. در نمونه
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ـيمين بـا عـود و  نقـل وپس طبق زرين پيش وي نهد، بر وي : «... 77 - 78صص، 1ج -  مجمـرة س
ـند و طبق و و نقل بخورد،بخور، تا وي معطر شود و خوشبوي گردد،   »مجمره بگذارد تا ديگر قـوم رس

  .)73، ص1چاپ آرام، ج (نك:
ولكن وي را كشف افتاده ي، بلكه اين خود محال بود، و اگر ممكن بودي بياورد: «... 92، ص1ج - 

» و حقيقت استحالت اين شناختن دراز است، و تو را طلب كردن ايـن حاجـت نيسـت بود به مشاهده.
  .)89ص همان، (نك:
اوّل نيست به  چون كسي كه حساب برگيرد كه عمر دنيا چند است و از ابد كه آن را: «114، ص1ج - 

  ).111، صهمان(نك:  ...»داند كه نيست چند يك است،  آخر نسبت با اوّل كه آن را

  8كيميا. اختالفات مهم چاپ خديوجم با نسخ كهن 3

اختالفات مهـم و اساسـي  ،دهد كه در بعضي از مواردنشان مي كيمياي سعادتمراجعه به نسخ كهن 
 كيميـاو چاپ خديوجم وجود دارد، تا آنجا كه اگر همة ايـن اختالفـات در تصـحيح مجـدد  هاآنميان 

هـا و ار گيرد، متن آن تا حد زيادي به سالمت نزديك خواهد شد. اين موارد بـه دو دسـتة واژهمدنظر قر
  شود:اشاره مي هاآنشود كه در ذيل به برخي از عبارات تقسيم مي

  ها. واژه1- 3

مال سازد و از غضب شحنه سـازد و از عقل وزير سازد و از شهوت جابي«... در عبارت  مالجابي - 
بـه جـاي » جابي مـال«اسي ا تصحيح قي[بپ)  4ق.،  605(نسخة ملك، ...» وسان سازد و از حواس جاس

  .]»خاي مال«
احتمـاالً بـا اعتمـاد بـه  ـآمده، خديوجم » جابي مال«نيز  )16، ص1كه در چاپ آرام (ج رغم آنعلي

جم، رسد (چـاپ خـديورا برگزيده است كه ضبطي ساده شده به نظر مي» كدخداي مال« - نسخة قاهره 
ها آشفته است و به ترتيب در نسخ ملك، چلبي عبداهللا و موزة بريتانيـا در نسخه ). ضبط واژه21، ص1ج

» جـابي مـال«آمده كه همگي به ضـبط مختـارِ » جاي مال«و » بجاي مĤَل«، »خاي مال«ق.)،  672(مورّخ 
آمـده كـه در واقـع معنـاي » عامـل«به جـاي آن،  ،ق.) 644نزديكند. در نسخة ديگر موزة بريتانيا (مورّخ 
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) 1/20: 1375تركيب اضافي مورد نظر است. غزالي اندكي پيشتر شهوت را عامل خراج خوانده (غزالـي، 
  ».جابي مال«كه اين هم تأييدي است بر ضبط 

مثابت حاجب است و گـوش ه زبان ب«به كار رفته است: » جابي«نيز  مرموزات اسدي در كيمياجز ه ب
.. و قوّت جاذبه جابي كه خراج و معامله حاصل كند و به قوّت ماسكه دهد كـه صاحب خبر و منهي و .

  ).81: 1381(نجم رازي، » ت...سا حافظ مال
و دو نقيب جلد كاردان را كه ايشان را عطارد و مريخ گويند، تازنان فرستادند «...  در عبارت تازنان - 
  .9ق.) 672و  644هاي موزة بريتانيا، (نسخه...» يادگان درگاه كه وي را هوا گوينداي از پتا پياده

حـال  ؛) كه ضبط نسخة قاهره اسـت1/61: 1375آورده (غزالي، » تازيان«، »تازنان«خديوجم به جاي 
كه مورد عالقه و  ـق.)، در نسخة چلبي عبداهللا نيز  672و  644كه افزون بر نسخ موزة بريتانيا (مورّخ  آن

تازانيدن) » (= تازنيدن«است. اين واژه صفت فاعلي است از مصدر متعدّي آمده » تازنان« - اعتماد او بوده 
  فراوان به كار رفته است، از جمله: شاهنامهكه در 

  شود تازنان پيش سام سوار                          بفرمود تا نوذر نامدار
  )1/174: 1386(فردوسي،  

 1386تغييـر يافتـه اسـت (خـالقي مطلـق، » نتازيـا«بـه  شـاهنامههاي ها و دستنويسكه در اغلب چاپ
  آمده است.» از آن«) به جاي اين واژه، 5، ص1). در چاپ آرام (ج9/105ها): (يادداشت

چون روز شد، با هوش آمد، نگاه كرد، ايـن خفـج گبـران بـود و ايـن خفتگـان « در عبارت خفج - 
  پ). 25ق.،  605(نسخة ملك، ...» مردگان بودند و 

ـ كه در همة نسخ كهن  حال آن ؛را برگزيده» دخمه«، »خفج«به جاي اد به نسخة قاهره خديوجم با اعتم
تنها  .تر استتر و در نتيجه صحيحتر، غريبضبط شده كه به نظر كهن» خفج« - حتي نسخة چلبي عبداهللا 

  است.) 102، ص1آمده كه مطابق با چاپ آرام (ج» گورستان«ق.)  614در نسخة نويافتة اوپساال (مورّخ 
اجـب بدان كه هركه چاشتگاه مثالً مسلمان شود يا بـالغ شـود ... در وقـت و« در عبارتسرجمله  - 

اهللا ... بداند ... نه بدان معني كه به دليل بداند، كه آن واجب نيسـت ... ولكـن  شود كه معني كلمة ال إله اال
و حشـر و نشـر  سرجملة صفات حق تعالي و صفات پيامبر(ص) و صفات آخـرت و بهشـت و دوزخ

  ر). 30 ـپ  29ق.  605(نسخة ملك،  10»تا اعتقاد كند ]واجب شود[
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معنـي كـرده » اجماالً«آورده و آن را » برجمله«، »سرجمله«خديوجم با اعتماد به نسخة قاهره به جاي 
كه در قريـب بـه اتفـاق » سرجمله). «123، ص1) كه مطابق با چاپ آرام است (ج1/132: 1375(غزالي، 
هن آمده، به معني خالصه و نتيجة هر چيز و خطوط برجسته و صورت اجمالي هر مطلب اسـت نسخ ك

حـاالت و سـخنان )، 241: 1386(عطـار،  مختارنامـهكه در بسياري از متون سدة پنجم و ششم از جمله 
 ) و1/27: 1382(بهـاء ولـد،  معـارف بهـاء ولـد)، 115: 1384الـدّين ابـورَوْح، (جمال ابوسعيد ابـوالخير

است كـه » سرّ جمله«) به كار رفته است. ضبط نسخة چلبي عبداهللا هم 64: 1387(خاقاني،  العراقينةتحف
  كند.ضبط مختار ما را تأييد مي

تا وي را برنجانند و پاكي خويش عـرض كننـد و فخـر خـويش پديـدار «... در عبارت:  بچخشم - 
  ر). 32ق.  605(نسخة ملك، » آورند و ديگران را بچخشم نام كنند

هاي نسـخ آورده و در توضيح ضبط» نجس« احياءآرام در چاپ خود به جاي اين واژه و با توجه به 
در شش نسخة خطي كهنه كه ضمن چاپ ايـن كتـاب مـورد نظـر بـوده «اش نوشته است: مورد استفاده

» بججشـم –تخشـم  –بسخسم  –بحجشم  –بخشم  –بحسم «است ... كلماتي مخدوش به اين اشكال: 
  ).(توضيح مصحح)1/133: 1319(غزالي، » وشته بودن

مينوي با توجه به اين توضيح آرام، شواهد ايـن كلمـه را از متـون مختلـف جمـع كـرده و صـورت 
: 1349هاي مختلـف) دانسـته اسـت (مينـوي، (بر حسب تلفظ محل» بچخشم يا بشخشم«صحيح آن را 

تغييـر داده و در » بخُشـم«صحيح كرده و بـه ). با اين همه خديوجم آن را به صورت قياسي ت691 - 694
بخُشـم = «گويند، شايد برگزيدن ضـبط سخن مي» قرّاآن جاهل«چون در اينجا «توضيح آن نوشته است: 

حـس  خُشـم: از دسـت رفـتن ؛بوي نيابند ...تر نمايد، البته با اين شواهد: الخشم. آنان كه مناسبخُشم به
كننـد ... . خُشـم ماننـد كه بوهاي خوش و نـاخوش را حـس نميردي را گويند بويايي؛ رجل اَخشم. م

تصـحيح » البلغـه«شـود. اَخشـم در مي» اَخشم و اَصـم و اَبكـم«ها جمع است و مفرد آن» بُكم«و » صُم«
  (توضيح مصحح)).1/143: 1375(غزالي، ...» معني شده » گندابيني«مرحوم مينوي 

نقطه)، در نسـخة (حرف اوّل بي» بححشم«ق.)  644رّخ ضبط كلمه در نسخ قاهره و موزة بريتانيا (مو
» بححشـم«ق.)  672نقطه) و در نسخة ديگر موزة بريتانيا (مورّخ (حرف اوّل بي» بححسم«چلبي عبداهللا، 
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ق.) دقيقـاً  614است كه مؤيّد حدس مينوي است. در نسـخة ملـك و نسـخة نويافتـة اوپسـاال (مـورّخ 
  است.» بچخشم«لخط امروز همان اضبط شده كه برابر رسم» بجخشم«

بندهد، روز قيامـت آن چهارپـاي را بـر وي  زكوةو هركه چهارپاي دارد و «در عبارت: خام كردن  - 
آورند و هرگاه كه همه بر وي برونـد و بـه آخـر زنند و در زير پاي ميمسلّط كنند تا وي را به سرون مي

گاه كـه حسـاب همـه خلـق  ه پاي خام كنند، تا آنرسند، آن پيشين بازآيد ديگر باره و همچنين وي را ب
  ر). 39ق.  605(نسخة ملك، » بكنند

ـين زيـر پـاي مي«در چـاپ آرام » همچنين وي را به پاي خام كنند«به جاي عبارت  سـپرند و همچن
: 1375(همـو، » كننـدوي را همچنين پايمـال مي«) و در چاپ خديوجم 1/169: 1319(غزالي، » روندمي
  است. ) آمده1/185

هاي قاهره و اوپساال كه آشكارا صـورت سـاده شـده و نتيجـة ضبط خديوجم مطابق است با نسخه
ق.)  672ديگر) و در نسخة موزة بريتانيا (مـورّخ  يدستكاري كاتبان است. در هامش نسخة ملك (به خط

اهللا مطـابق بـا آمده است. ضبط نسخة چلبي عبد» سپرندبه سرو و پي مي«و » سپرندبه پاي مي«به ترتيب 
گردنـد و بـر وي گـذر بازمي«ق.) اگرچـه  644نسخة ملك است و در نسخة ديگر موزة بريتانيا (مورّخ 

وجـود دارد » پاي خام كـردن«ضبط شده، امّا در جملة ديگري كه در ادامة عبارت آمده تركيب » كنندمي
  كه تأييدي است بر اصالت ضبط نسخ ملك و چلبي عبداهللا.

بـه «) كه خوارزمي آن را به 1/610: 1431/2010آمده (غزالي، » تَطَؤُهُ بأظالفِها«بر اين فعل برا احياءدر 
)، كه كمكي به شناسـايي ايـن ضـبط 452 - 1/453: 1386ترجمه كرده است (همو، » سپرندها ميشنگل
  كند.نمي

: ذيـل 1342كنايه از محو كردن و برطرف نمودن معني شـده (تبريـزي، » خام كردن« برهان قاطعدر 
در ايـن عبـارت بـه معنـي » خـام«كه بعيد است در عبارت مورد نظر مقصود مؤلف بوده باشـد. ») خام«

رود؛ يعنـي كـه امـروزه هـم در خراسـان بـه كـار مـي» پوست كندن«يعني » خام كردن«پوست است و 
پوسـت)  خـام (=كنند كه به پاي خـود، اند، آن قدر گذر ميكه زكات نداده يچهارپايان از روي صاحبان

  نمايد.هم خواند كه البته كمي غريب مي» به پاي خام كَنند«توان كنند. ميرا جدا مي هاآن
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صنف پنجم مكاتب بود و اين بندگان باشند كه خويشتن بازخرند، بهاي خـويش «در عبارت  نجم - 
  .ر) 40ق.،  605(نسخة ملك، » به دو نجم به خواجة خويش دهند

كـه  حال آن ؛نيامده» و نجمبه د) «175ص، 1ج) و در چاپ آرام (192ص، 1جدر چاپ خديوجم (
در همة نسخ كهن حتي در نسخ قاهره و چلبي عبداهللا كه اساس چاپ خديوجم بوده، اين ضبط وجـود 

  دارد.
 (نـك:هم آمده است.  ترجمة قرآن ريو  تاريخ بيهقياي كهن است به معني قسط كه در واژه» نجم«

  .)558و  541: 1364، ترجمة قرآن ريو  1/118: 1388بيهقي، 
خرد و از كتب اي است كه خود را از صاحبش ميهمان طور كه غزالي خود گفته است، مكاتَب بنده

آمـده اسـت:  احياءگرفته است. براي نمونه در آيد كه گويا اين معامله به اقساط صورت ميمختلف برمي
). قشـيري 1/486: 1386(غزالـي، » ، چه هنوز بندة وي استخواجه را زكات به مكاتب خود نشايد داد«

جنيد را پرسيدند: چه گويي اندر كسي كه وي را از دنيا هيچ نمانده بود مگر مقدار اسـتخواني «نويسد: مي
- 344: 1367(قشـيري، » باقي بود يگفت: بندة مكاتب هنوز بنده بود مادام كه درمي بر و ]جنيد[خرما؟ 

343.(  
آن است كه دل از حديث پارسـي و تـازي و هرچـه هسـت،  ]ذكر[اصل «در عبارت: گنج نماند  - 

خالي شود و همه وي گردد، كه هيچ ديگر را در وي گنج نماند. و اين نتيجة محبّت مفرط بود كـه آن را 
  ر). 50ق.،  605(نسخة ملك، » عشق گويند

اهره و اوپساال و موزة بريتانيا ) و نيز در نسخ ق229ص، 1جرغم وجود اين ضبط در چاپ آرام (علي
، كـه همگـي تأييـد ضـبط »گنج نبود«و » ها نماندگنج«، »گنجايي نماند«هاي ق.) به صورت 644(مورّخ 

آمـده كـه صـورت » نگنجـد«داهللا نسخة ملك است، در چاپ خديوجم با اعتماد بـه نسـخة چلبـي عبـ
و به معنـي گنجـايي و » گنجيدن«از فعل به ضم اوّل، اسم مصدر » نجگ«شدة فعل اصلي است. واژة ساده

  »).گنج«: ذيل 1342ظرفيت است (تبريزي، 
آمـوزد و كنـد و مي... ششم آنكه الحاح كند در دعا و تكـرار مي ]آداب دعا[«در عبارت  آموختن - 

  پ). 51ق.،  605(نسخة ملك، » نگويد كه بارها دعا كردم و اجابت نبود
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) بـه 235ص، 1جو نسخة كهن موزة بريتانيا و نيز در چـاپ آرام (در نسخ چلبي عبداهللا، اوپساال و د
ضبط شده كه احتماالً نتيجة تصرّف كاتبان به دليل ناآشنايي با معناي اصـيل » آويزدمي«، »آموزدمي«جاي 

) به معني انس گرفتن و عادت كردن به كاري يـا چيـزي بـوده ي(الزم و متعدّ» آموختن«آموختن است. 
خواننـد مي» آموختـه«، هـاآنآموز را به اعتبار عـادت و انـس در خراسان حيوانات دست است و امروزه

زبان را به خـوبي و هنـر آموختـه كـن و جـز «آمده است:  قابوسنامه). در (تعليقات) 782: 1383(عطار، 
  11.)28: 1368(عنصرالمعالي، » زباني عادت مكنچرب

در نمـاز و دعاسـت و غزالـي يكـي از آداب دعـا را هم سخن از الحاح و پافشاري  كيميادر عبارت 
  .خيركه دعايش مستجاب بشود يا  داند، فارغ از آنتكرار و عادت بنده به آن مي

پس بدين سبب اوراد مختلف نهادند ... تا مالل حاصل نيايد، چه در هر وقتـي «در عبارت  سلوت - 
  پ). 52ق.،  605(نسخة ملك، » ي بودشغلي ديگر باشد و در انتقال از حالتي به حالتي ديگر سلوت

آمده و خـديوجم احتمـاالً بـر مبنـاي آن » سكونتي«، »سلوتي«) به جاي 241ص، 1جدر چاپ آرام (
ه بـ ـ)، در حالي كه در همة نسخ كهـن 1/269: 1375را در متن خود قرار داده است (غزالي، » سكوني«

  است. آمده» سلوتي« - ضبط كرده » سكري«جز چلبي عبداهللا كه 

  ها. عبارت2- 3

 چاپ خديوجم ق.)605(مورّخنسخة ملك

پس اين روح حيواني چون مركبي اسـت روح
انساني را از وجهـي و از وجهـي چـون آلتـي. 
چون اين روح حيـواني را مـزاج باطـل شـود، 
قالب بميرد و روح انساني بـر جـاي خـويش 

مركب شود. و مـرگ آلت و بيبماند، ولكن بي
سوار و صانع را معدوم آلـت، مركب و تباهي 

 پ). 21آلت كند (ولكن بي نگرداند،

... چون اين روح حيواني را مـزاج باطـل شـود، 
قالب بميرد و روح انساني به جاي بمانـد ولكـن 

مركب شود. و مرگ مركب و تباهي آلت و بيبي
ولكـن  سوار را ضايع و معدوم نگردانـد،آلتْ 
 ).85ص، 1جآلت كند (بي
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ق.) با چاپ خديوجم مطابق اسـت  644تنها ضبط دستنويس موزة بريتانيا (مورّخ  ،نسخ كهن از ميان
) ايـن ضـبط را 82ص، 1جكه آن نيز مورد استفادة وي نبوده و او به احتمال زياد به اسـتناد چـاپ آرام (

صـانع بـه چرا كه سوار به مركب و  ؛كنداختيار كرده است. منطق عبارت هم ضبط نسخ كهن را تأييد مي
  گردد.آلت برمي

 چاپ خديوجم ق.)605(مورّخنسخة ملك

 زنان را به گرماوه گذاشـتنو نهي آمده است 
 ر). 34ا به عذري ظاهر (اصالً الّ

 االّـ نان را به گرمابه خـوردن،و نهي آمده است 
 )154ص، 1جبه عذري ظاهر (

)؛ تنهـا در 143ص، 1جاپ آرام (هاي كهن و نيز چضبط نسخة ملك مطابق است با ديگر دستنويس
  نسخة چلبي عبداهللا عبارت به صورتي است كه خديوجم آن را به متن خود برده است.

و همـو،  1/433: 1431/2010غزالـي،  (نك:اند زنان به صراحت از رفتن به گرمابه نهي شده ،احياءدر 
تمامي از آن برگرفتـه اسـت، را بـه »آداب رفتن بـه گرمابـه«نيز كه غزالي  القلوبقوت). در 1/313: 1386
 المرأةالرجال االّ بمئزر فإن دخلت النساء و حرمه علي اهللا(ص) دخول الحمام عليحرم رسول «خوانيم: مي

). 2/498: 1424/2003 (ابوطالـب مكّـي،» أو حيض أو نفاس، أو في شتاء فال بأس علّةمن  ضرورةالحمام 
  ماند.باقي نميـ و به تبع آن چاپ خديوجم ـ ة چلبي عبداهللا بنابراين ترديدي در نادرستي ضبط نسخ

 چاپ خديوجم ق.) 605(مورّخ  نسخة ملك

سلف چنين بودند كه چون بانگ نماز شنيدندي، 
آن كــه آهنگــر بــود اگــر پتــك در هــوا داشــتي، 

و كفشگر اگـر درفـش فـرو بـرده  فرونگذاشتي
ـتندي (  36بودي، باز برنياوردي و از جـاي بجس

 ر).

ـنيدندي، آن ف چنين بودهسل اند: چون بانگ نماز بش
ـتي   فروگذاشتي،كه آهنگر بودي اگر پتك بر هوا داش

آن كه كفشگر بودي، اگر درفش فرو برده بودي، بـاز 
 ).167ص، 1جبرنياوردي و از جاي بجستندي (

هيچ آمده كـه خـديوجم آن را بـي» فرونگذاشتي) «154ص، 1جدر چاپ آرام ( در همة نسخ كهن و
از يك سو بـا فعـل دوم عبـارت » فرونگذاشتي«تغيير داده است. ضبط » فروگذاشتي«دليلي و استنادي به 

بعدي كه آن هم منفي است (باز برنياوردي) همخواني دارد و از سوي ديگر اغـراق و مبالغـة بيشـتري را 
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مـثالً  ؛رودبـه كـار مـيب و اهميّت يـك امـر كند. امروزه هم چنين ساختي براي نشان دادن شتاالقا مي
  ».بيا و آب دستت بود، زمين نگذار«گوييم: مي

 چاپ خديوجم ق.) 605(مورّخ  نسخة ملك

سـليمان دارانـي، الحـواري مريـد ابوو احمد بـن ابي
مان در آن وقــت لبيّــك يلســبوا«حكايــت كنــد كــه: 

هوش شـد. و بـا هـوش نگفت، تا ميلي برفتند و بي
وسي صلوات اهللا عليـه آمد، گفت كه: حق تعالي به م

 ر). 48 –پ  47...» (وحي كرد كه 

مان داراني بود، يالحواري مريد ابوسلو احمد بن ابي
در خدمت ابوسليمان دارانـي [كند كه: حكايت مي

بودم، لبيك نگفت، تا ميلي برفت و بيهـوش شـد، 
تعـالي  ـحق  ]اي احمد«چون به هوش آمد گفت: 

 ).240ص، 1ج...» (به موسي(ع) وحي كرد كه  ـ

آنچه بين دو قالب قرار گرفته «خديوجم در پانوشت دربارة آنچه ميان دو قالب آورده، نوشته است: 
» كـه بـه ضـرورت انجـام گرفتـه اسـت احياءو ترجمة فارسي  كيمياهاي مختلف تلفيقي است از نسخه

را  ة خـودد اسـتفادهاي مـوروجم ضبط نسخه). از آنجا كه خدي(توضيح مصحح) 1/240: 1375(غزالي، 
  شود.نياورده است، ضرورت اين تلفيق بر خواننده آشكار نمي

چرا كه  ؛د كه اين تلفيق هيچ ضرورتي نداردشومعلوم مي ـاز جمله نسخة ملك  ـها با بررسي نسخه
سخن گفته و حكايتي از امـام علـي بـن حسـين(ع) آورده و » لبيك زدن«غزالي در سطرهاي قبل دربارة 

الحواري و ابوسليمان داراني رسيده است. خديوجم كوشيده اسـت تـا بـا كايت احمد بن ابيسپس به ح
كه نه عبـارت بـه  حال آن ؛تر ارائه كندسامانتر و ب، حكايت را با ساختاري منسجمترجمة احياءتوجه به 

  دهد.اي را به مصحح مياي نياز دارد و نه فن تصحيح چنين اجازهچنين دستكاري ناشيانه
 چاپ خديوجم ق.) 605(مورّخ  سخة ملكن

ـيشهركه قـرآن «گويد: (ص) مي و رسول از  پ
 پ) 48» (سه روز ختم كند، فقه قرآن درنياود

از سـه  بيشهركه قرآن «گويد: و رسول (ص) مي
 ).244ص، 1ج» (روز ختم كند، فقه قرآن درنيابد

: 1431/2010اسـت (غزالـي، » م يَفْقَهْـهُمن قرأ القرآنَ في اقلَّ مِـن ثـالثٍ لَـ«، احياءاصل حديث در 
هركه در كم از سه روز خوانـد، آن خوانـدن وي را «) كه خوارزمي آن را چنين ترجمه كرده است: 2/79

كلي نادرست است و معنـي به» بيش«). بنابراين آشكار است كه ضبط 1/599: 1386(همو، » فقيه نگرداند
  يير يابد.تغ» پيش« شده است و بايد بهوارونه حديث 

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 ومس شمارة                                جستارهاي ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)                                      52 

  گيرينتيجه

ترين آثار در حوزة ترين اثر فارسي ابوحامد محمّد غزالي است كه يكي از بنياديمهم كيمياي سعادت
رود. از آنجا كه چاپ خديوجم بيش از سه دهه پس از انتشار چاپ اخالق و حكمت عملي به شمار مي

در اين جستار تصحيح خـديوجم مـالك آرام فراهم آمده و تا حدي چاپ آرام را به حاشيه رانده است، 
ارزيابي و بررسي قرار گرفت و به داليل متعدّد نشان داده شد كه اين تصحيح، غيرانتقادي و نامعتبر است 

ح و نزديك به آنچه غزالي نوشته است، تصحيح مجدد آن ضرورت دارد. اين و براي دستيابي به متني منقّ
  داليل عبارت است از:

  عنوان اساس. هاي قاهره يا چلبي عبداهللا بهتصحيح و سرگرداني در انتخاب نسخه وةشي) نامشخص بودن 1
  به هيچ وجه انتقادي به شمار نيايد. خديوجمها كه سبب شده است تصحيح بدل) به دست ندادن نسخه2
ق.  600چرا كه برخالف ادعاي خديوجم، نسخة قاهره مورّخ  ؛جاي نسخه/ نسخ اساسه) انتخاب ناب3

ق. به نگارش درآمده است. نسخة چلبي عبداهللا هم از  600 - 693توان گفت كه در فاصلة ست و تنها ميني
  به كتابت درآمده است. 7يا  6ق. تكميل شده و بنا به حدس مينوي در سدة  624روي دستنويس مورّخ 

  رغم وجود واژه/عبارت در همة نسخ كهن.هاي فراوان، علي) افتادگي4
بدون استناد كه اغلب يا براي ساده كردن متن بوده و يا براي متفـاوت جلـوه دادن بـا  هاي) افزوده5

  چاپ آرام.
وجود نـدارد و مبنـاي  كيمياهاي كهن اي كه در هيچ يك از نسخهپشتوانههاي منحصر و بي) ضبط6

  روشن نيست. هاآنخديوجم در انتخاب 
آورده  كيميـاهاي كهـن ز چاپ خديوجم با نسـخهبرانگينيز برخي از اختالفات مهم و تأملدر پايان 

  شد تا ضرورت تصحيح دوبارة اين كتاب بيش از پيش مسلّم شود.

  هاادداشتي

  ق. است كه در چاپ بعدي اصالح شده است. 624. تاريخ صحيح 1
ة شـود كـه البتـه هـر دو از مقدمـجز تعارفات معمول، دو اشتباه عمده در معرفي دكتر يوسـفي ديـده ميه . ب2

ـته اسـت 634تـر يوسـفي آن را خديوجم سرچشمه گرفته است: يكي تاريخ كتابت نسخة تركيـه كـه دك  و ق. نوش
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ـاس قـرار داده ق. قاهره ر 576ديگري شيوة تصحيح كه دكتر يوسفي گمان كرده خديوجم نسخة  ا در كل كتاب اس

  ست.كيمياكه اين نسخه تنها مشتمل بر نيمة دوم  حال آن ؛است
  ق. نوشته است. 634است كه در اين پاسخ نيز خديوجم تاريخ كتابت نسخة تركيه را  . جاي شگفتي3
ـيب آن را در  نادرست. منزوي سال تكميل نسخه را 4 تكميـل  1176نوشته و همان طور كه اشاره شد، سيد نس

  كرده است.
ـاي چنـد دهـة اخيـر نيكابل به دست نيامده، گويا اين نسخه در نابساما 595. تاكنون نشاني از نسخة مورّخ 5 ه

پژوه است كه دربارة خط و كاتب آن افغانستان ناپديد شده است. تنها اطالعي كه از اين نسخه داريم، از طريق دانش
)» 35سلطنتي (بوركوي  102، ش 595نسخ زيباي آراستة زرين عبدالرحمان بن محمّد كاتب در رمضان «نويسد: مي

  ).10/524: 1346پژوه، (دانش
- 11: 1371مسـرّت، (نك:  ي ايران در كابل بوده استرايزن فرهنگ 1353 - 1355هاي سال ةوجم در فاصل. خدي6

10.(  
  بوده است.» بشست«اشتباه مطبعي و در اصل » نشست«آمده كه ...» و اگر نشست و بماليد و «. در چاپ آرام 7
بوده و در چاپ خديوجم نيامده است،  كيمياهاي كهن واژه را كه در نسخه ج. نگارندگان در مقالة ديگري پن8

  به چاپ خواهد رسيد. نامة فرهنگستان» نويسيفرهنگ« 6نامة شمارة كه در ويژه اندبررسي كرده
  . در اين قسمت چون نسخة ملك نونويس است، از نسخ ديگر استفاده شد.9

به قرينة چند سطر قبـل  كه داخل قالب آمده، در هيچ يك از نسخ كهن وجود ندارد و» واجب شود«. فعل 10
نيامـده، از » تا«هاي آرام و خديوجم حرف ربط حذف و در اينجا براي روشني عبارت افزوده شده است. در چاپ

  اين رو عبارت كامل بوده است.
ـيده قابوسنامهدر عبارت » آموختن«. گويا اين معنا براي كلمة 11 چـرا كـه آن را در  ؛به نظر دكتر يوسـفي نرس

  ل خود توضيح نداده است.تعليقات مفص

  كتابنامه

ـيب مكـارم،  .المحبوب معاملةقوت القلوب في ). 1424/2003ابوطالب مكّي، محمّد بن علي. ( راجعـه: سـعيد نس
  بيروت: دار صادر.

  تهران: طهوري. .فروزانفر الزمانبه اهتمام بديع .معارف بهاء ولد). 1382بهاء ولد، محمّد بن حسين خطيبي. (
  تهران: سخن. .حيح محمّدجعفر ياحقي و مهدي سيديتص .تاريخ بيهقي). 1388لفضل. (بيهقي، ابوا
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  چاپ دوم. .سيناتهران: ابن .به اهتمام محمّد معين .برهان قاطع). 1342بن خلف. (تبريزي، محمّدحسين
  ). به كوشش محمّدجعفر ياحقي، تهران: مؤسسة فرهنگي شهيد محمّد رواقي.1364. (ترجمة قرآن ري

مقدمه، تصحيح  .حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير). 1384سعد. (سعيد بن ابيابي اهللا بنالدين ابورَوْح لطفالجم
  چاپ ششم با تجديد نظر و اضافات. .تهران: سخن .و توضيحات محمّدرضا شفيعي كدكني

  ميراث مكتوب. تهران: .قلعهبه كوشش علي صفري آق .العراقين تحفة). 1387خاقاني، بديل بن علي. (
  بزرگ اسالمي. دايرةالمعارفتهران: مركز  .هاي شاهنامهادداشتي). 1386خالقي مطلق، جالل. (

  .  78- 79ص، ص6، ش3، سنشر دانش .»اي سعادت تصحيح انتقادي شده استكيمي). «1362خديوجم، حسين. (
ـتانچنـد نسـخة خطـي كتابخانـه). «1346پژوه، محمّـدتقي. (دانش ، 5، ش10، سراهنمـاي كتـاب .»هاي افغانس
  .520- 529صص

  .  99ص، 5، ش3س ،نشر دانش .»كيميا تصحيح انتقادي نشده است« ).1362ذاكري، م. (
  .32- 30ص، ص6، ش3، سنشر دانش .»انتقاد از كيمياي سعادت). «1362شفيعي كدكني، محمّدرضا. (

محمّدرضـا شـفيعي كـدكني،  تصحيح و تعليقـاتمقدمه،  .الطيرمنطق). 1383عطار، فريدالدين محمّد بن ابراهيم. (
  تهران: سخن.

مقدمه، تصحيح و تعليقـات محمّدرضـا شـفيعي كـدكني،  .مختارنامه). 1386عطار، فريدالدين محمّد بن ابراهيم. (
  تهران: سخن.

  تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران: علمي و فرهنگي. .قابوسنامه). 1368عنصرالمعالي، كيكاوس بن اسكندر. (
  تهران: چاپخانه و كتابفروشي مركزي. .به اهتمام احمد آرام .كيمياي سعادت). 1319الي، ابوحامد محمّد. (غز

  تهران: علمي و فرهنگي، چاپ اوّل. .به كوشش حسين خديوجم .كيمياي سعادت). 1361. (ـــــــــــــــــــ 
  تهران: علمي و فرهنگي، چاپ هفتم. .مبه كوشش حسين خديوج .كيمياي سعادت). 1375(. ـــــــــــــــــــ 
تهـران: علمـي و  .ترجمـة مؤيدالـدين محمّـد خـوارزمي .الدينترجمة احياء علوم). 1386( .ـــــــــــــــــــ 

  فرهنگي.
ـني،  تحقيق و تخريج .الديناحياء علوم). 1431/2010( . ـــــــــــــــــــ  علي محمّد مصطفي و سعيد المحاس

  حاء و دارالمنهل ناشرون.دمشق: دارالفي
نسـخة [ .Zn. (204 O Nov 379اوپسـاال: دانشـگاه اوپسـاال، شـمارة (كيمياي سعادت.  . ـــــــــــــــــــ 

  ق. 614، تاريخ كتابت ]خطي
  ق. 6 - 7، تاريخ كتابت سدة ]نسخة خطي[ 185. تركيه: چلبي عبداهللا، شمارة كيمياي سعادت . ـــــــــــــــــــ 
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  ق. 605، تاريخ كتابت ]نسخة خطي[ 4273. تهران: موزة ملك، شمارة كيمياي سعادت . ــــــــــــ ـــــــ

، تـاريخ كتابـت ]نسخة خطي[تصوف فارسي  72. قاهره: دارالكتب، شمارة كيمياي سعادت . ـــــــــــــــــــ 
  .]؟[ق  600

  ق. 644، تاريخ كتابت ]نسخة خطي[ 11923Orشمارة . لندن: موزة بريتانيا، كيمياي سعادت . ـــــــــــــــــــ 
  ق. 672، تاريخ كتابت ]نسخة خطي[ Add 25026. لندن: موزة بريتانيا، شمارة كيمياي سعادت . ـــــــــــــــــــ 
بـزرگ  دايرةالمعـارفتصحيح جالل خالقي مطلق و ديگران، تهـران: مركـز  .شاهنامه). 1386فردوسي، ابوالقاسم. (

  اسالمي.
  الزمان فروزانفر، تهران: علمي و فرهنگي.، به تصحيح بديعترجمة رسالة قشيريّه). 1367قشيري، ابوالقاسم. (

  .5 - 14ص، ص7، شكتاب پاژ .»دانشمندي كه هماره دانشجو بود« ).1371مسرّت، حسين. (
  اي.تهران: مؤسسة فرهنگي منطقه .هاي خطي فارسيفهرست نسخه). 1348منزوي، احمد. (

  .691- 694ص، ص10- 12، ش13س .راهنماي كتاب .»بشخشم يا بچخشم). «1349مجتبي. (نوي، مي
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