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ــــة ادب و زبـــان            نشريـ 

  دانشكدة ادبيات و علوم انساني       

 دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان    

 89بهار ) 24پياپي (27جديد، شمارة   دورة

*قشيريه ةضرورت تصحيح ترجمه ابوعلي عثماني از رسال

علمي ( 

  ) پژوهشي  –

دكتر سيده مريم روضاتيان                                                        
انــاه اصفهـــار دانشگــــاستادي  

 دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

انـــاه اصفهـــار دانشگـــــــدانشي  

 چكيده  

صوفيه است كه به دست  آموزشيترين متون رساله قشيريه يكي از مهم    

انگيزه . ليف شدأجري تابوالقاسم قشيري صوفي و متكلم اشعري قرن پنجم ه

قشيري از نگارش اين اثر معرفي تصوف و اصول آن در روزگاري بود كه فساد و 

به ؛انحراف در عقايد، آداب و سنن  صوفيه توسط صوفي نمايان راه يافته بود 

سرعت در ميان صوفيان شهرت ؤلف بهمين سبب رساله قشيريه در  روزگار م

كي پس از درگذشتش به دست يكي از يافت و در اواخر عمر قشيري يا اند

رساله در اواسط يا اواخر . شاگردان او به نام ابوعلي عثماني به فارسي ترجمه شد

 بقيه هاره قرار گرفت كه جز در برخي قسمتقرن ششم در معرض ترجمه اي دوبا

به  1345ترجمه دوم رساله قشيريه در سال . به اصالحي از ترجمه نخست انجاميد

ديع الزمان فروزانفر براي نخستين بار تصحيح  شد و به همراه همت استاد ب

مقاله در نظر دارد نمونه هايي از ترجمه  اين.مقدمه اي مفصل بارها به چاپ رسيد

اول و دوم رساله قشيريه را با متن عربي آن مقايسه كند و ضمن پرداختن به 

صحيح ترجمه برخي ابهامات درباره ترجمه و تصحيح رساله قشيريه ، ضرورت ت

.                                                                                                                ابوعلي عثماني را از اين اثر تبيين نمايد

ادبيـات عرفـاني    ،متـون عرفـاني فارسـي   رساله قشيريه،   ترجمه: ه هاكليد واژ

  . ن عرفانيتصحيح متو،كالسيك 

                                                 
  5/11/88:تاريخ پذيرش نهايي مقاله              14/2/88  :تاريخ ارسال مقاله   *

 rozatian@yahoo.com:ايميل آدرس
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 مقدمه

كه به قصد آموختن حساب به نيشابور سفر كرده بود بر حسب اتفاق به  ،ابوالقاسم قشيري  

بهره گرفتن از . مجلس ابوعلي دقاق راه يافت و زندگيش در مسير تازه اي قرار گرفت

ابوعلي دقاق و مشايخ ديگري همچون ابوعبدالرحمن سلمي، قشيري را در  آموزه هاي

تا بدانجا پيش برد كه در شمار مشهورترين نويسندگان متون عرفاني قرار  طريق تصوف

رساله قشيريه اهميت ويژه اي دارد به  ،در ميان آثار متعددي كه قشيري تاليف كرد. گرفت

گونه اي كه هم در زمان حيات قشيري در بين صوفيان شهرت يافت و هم پس از 

مچون آثار محمد غزالي ، كشف ثيري عميق بر متون برگزيده اي هأدرگذشتش ت

  .           به جا گذاشت... المحجوب هجويري، تذكره االولياء عطار  و 

رساله را  با انگيزه تشريح و تفسير عقايد ، آداب ، رسوم ، شرح حال و بيان اقوال  ،قشيري

مشايخ صوفيه در روزگاري كه صوفيان دروغين بدعت و انحراف را در تصوف وارد 

فصل اول در بيان عقايد صوفيان . دند در دو فصل و پنجاه و چهار باب تاليف كردساخته بو

ل هشتاد و سه تن از مشايخ قشيري شرح حا. نتيجه فصل اول استو فصل دوم خالصه و 

ها به شرح اصطالحات ، بيان احوال و باب اول مطرح كرده و در ساير بابصوفيه را در 

يا ، وفات و وصيت مشايخ به مريدان پرداخته ؤب و ر، كرامات،خواتهامقامات، آداب و سن

الرساله در اواخر عمر قشيري يا اندكي پس از درگذشت او به دست يكي از . است

در اواسط يا اواخر قرن ششم ترجمه . شاگردانش به نام ابوعلي عثماني به فارسي ترجمه شد

آن را به نزد ابوالفتوح رساله قشيريه به كرمان رسيد و شيخ الشيوخ خواجه محمد پارسا 

      كه به نظر سقيم ،فرستاد تا ترجمه را  ،كه آن زمان در كرمان به سرمي برد،نيشابوري 

ابوالفتوح بر آن شد تا رساله را دوباره ترجمه كند اما اجل به او . اصالح كند   ،مي رسيد

ها اصالحاتي در شد و در ساير بخشها محدود و ترجمه مجدد تنها به برخي قسمت مهلت نداد

به همت استاد بديع الزمان  1345ترجمه دوم  در سال . ترجمه اول صورت پذيرفت 

ترجمه رساله قشيريه براي نخستين بار در  ،فروزانفر تصحيح و تعليق شد و با چاپ اين  اثر

با اين حال درباره ترجمه و تصحيح رساله قشيريه نكاتي . مندان قرار گرفته دسترس عالق

اين مقاله  ضمن نقد شيوه  استاد فروزانفر در . ارد كه تاكنون مغفول مانده استوجود د

تصحيح ترجمه رساله قشيريه  و طرح برخي ابهامات و اشتباهات درباره ترجمه و تصحيح 
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اين اثر به مقايسه نمونه هايي از ترجمه اول و دوم بامتن عربي رساله مي پردازد و ضرورت 

        .                                                                                                                            مي كند تصحيح ترجمه اول رابيان

 بحث و تحليل

پـيش از آن آثـار   . ليف شـد أدر قرن پنجم هجري آثار عرفـاني بـا تنـوع و رونـق بيشـتري تـ      

ليف متـون  أه مي شد اما از اين قرن به بعد زبان فارسي نيز بـراي تـ  عرفاني به زبان عربي نوشت

عرفاني به كار گرفته شد و آثار ارزشمندي مانند كشف المحجـوب و آثـار خواجـه عبدالـه     

كـه پـيش از آن بـه عربـي     ،در همين دوران برخي از متون ). 125: 1384دهباشي،(پديد آمد

در همـين زمـان بـود كـه رسـاله      . ترجمه شد ليف شده بود مانند التعرف به فارسي شرح وأت

 .  قشيريه نيز به فارسي برگردانده شد

  درباره ترجمه رساله قشيريه -1     

از رساله قشيريه دو ترجمه به فارسي در دست اسـت و از ديباچـه اي كـه بـر ترجمـه                

اني از چنين معلوم مـي شـود كـه ترجمـه اول بـه دسـت ابـوعلي عثمـ        ،است دوم نوشته شده 

ايـن ترجمـه مـدتي بعـد بـه كرمـان رسـيد و توسـط         . شاگردان قشيري صورت گرفته اسـت 

 دوبــاره ها بــه ترجمــهي در آن انجــام شــد و در برخــي قســمتابوالفتــوح نيشــابوري اصــالحات

كـه در   ،ترين نسـخه قديم. از ترجمه اول تا كنون دو دستنوشته  به دست آمده است. يدانجام

مر قزويني به خط نسخ كتابت شـد در مـوزه بريتانيـا نگهـداري     توسط محمد بن ع 601سال 

ها در اين نسخه با متن عربي متفاوت اسـت وظـاهرا اوراق آن   باب البته ترتيب برخي. مي شود

بـه خـط نسـتعليق كتابـت شـده       859نسخه دوم در سـال  . هنگام صحافي جابه جا شده است

از .آن بـا مـتن عربـي مطابقـت دارد     اين نسخه كامل است و ابـواب . است و نام كاتب ندارد

نوشته اي در كتابخانه الال اسماعيل محفوظ است كه تـاريخ و  دوم رساله قشيريه دستترجمه 

مي توان آن را به اواخر قرن ششم يا اوايل قرن هفـتم   نام كاتب ندارد اما از روي خط و امال

شـناخته شـده از ترجمـه    نوشـته  اين نسخه تنهـا دست ). مقدمه 76: 1383عثماني،(دانستمتعلق 

دارد؛ اهميت بسـيار   ، است ديباچه اي كه بر اين ترجمه نوشته شده. دوم رساله قشيريه است

شـاگرد قشـيري بـه عنـوان متـرجم رسـاله        ،ترين اثري است كه از ابوعلي عثمـاني زيرا قديم

واجه خچنين تنها سندي است كه از مترجم دوم يعني  اين ديباچه هم). 1(قشيريه نام مي برد

شـيخ الشـيوخ   و مشوق او يعنـي    امام اجل زاهد ابوالفتوح عبدالرحمن بن محمد النيسابوري
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هرچند از شرح حال هيچ يك  ؛نام  برده است) 1:همان (احمد بن ابراهيم المعروف به پارسا

 76-73:همـان  (از آنان و جايگاهي كـه در تصـوف داشـته انـد بـه روشـني آگـاهي نـداريم        

نـام  ) 2: همـان  (پدر خواجه امام اجل محمد بن يحيـي   در اين ديباچه از چنين  هم).  مقدمه

و از ارتباط او با قشيري معلوم مي شود كه ترجمه دوم در اواسـط يـا اواخـر     است برده شده

  ).          مقدمه  76:همان(قرن ششم پايان پذيرفته است

اله قشيريهبررسي و نقد شيوه استاد فروزانفر در تصحيح ترجمه رس -2       

عنوان ه را ب  -نوشته از ترجمه دوم يعني تنها دست –استاد فروزانفر نسخه الال اسماعيل     

. با آن در حاشيه ذكر كرده استرا  نسخه اساس در متن قرار داده و اختالفات  نسخه بريتانيا

.  است هشد البته هرجا كه نسخه بريتانيا به نظر صحيح رسيده در داخل قالب به متن منتقل

    نسخه اياصوفيه چون از اواسط كار به دست مصحح رسيده بود فقط در مواردي كه 

در هر دو . گرفته است كلمه اي در نسخه بريتانيا قابل تشخيص نبوده مورد استفاده قرار

مصحح عين عبارت عربي  ،كه درست ترجمه نشده و در اين موارد هستهايي نسخه عبارت

متن عربي مورد استفاده در اين تصحيح . دوباره ترجمه كرده استرا در حاشيه آورده و 

نسخه چاپ مصر، شرح ذكريا و شرح گيسو دراز بوده و از نسخه موزه بغداد نيز از صفحه 

براي آگاهي بيشتر از شيوه تصحيح استاد فروزانفر بنگريد به (كتاب استفاده شده است 273

                                                                                         ).    مقدمه  ترجمه رساله قشيريه 78صفحه 

شيوه تصحيح  ،روشن است كه استاد فروزانفر در تصحيح و تحشيه ترجمه رساله قشيريه   

يعني متن ترجمه دوم به قياس با يكي از نسخه هاي ترجمه اول  ؛را برگزيده است) 2(قياسي

    به شمار مزيت كار مصحح ، در عين حالاين شيوه . عربي تصحيح شده است و نيز متن

كه وي كوشيده است متن را به گونه اي تصحيح كند كه با اصل عربي   مي آيد؛ ازجمله اين

از اين رو با وجود اصل قرار دادن نسخه الال اسماعيل ،  .بيشترين مطابقت را داشته باشد

تر به نظر رسيده آن را وارد متن عربي نزديكتر بوده يا صحيحنسخه بريتانيا به متن هرجا 

. كرده و البته براي متمايز ساختن آن از متن اساس از نشانه دو قالب استفاده كرده است 

هاي عربي را در حاشيه متن با اصل عربي، برخي از عبارت استاد فروزانفر براي مطابقت كامل

تن مصحح مرحوم فروزانفر و حواشي آن موجب بنا براين م. به فارسي برگردانده است
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است كه  با اين حال در اين اثر اشكاالتي راه يافته. درك بهترمطالب رساله قشيريه مي شود

  :ها مي تواند به رفع برخي ابهامات بينجامد طرح آن

تر كردن انفر در كتاب حاضر با وجود نزديكشيوه تصحيح و تحشيه استاد فروز. 1- 2      

اصل عربي ، اصالت و استقالل هر دو ترجمه را از بين مي برد به گونه اي كه ترجمه  متن به

كه خواننده فارسي زبان را از مباحث   ،عنوان يك اثر مستقل عرفانيه رساله قشيريه نه ب

در حوزه تصوف اسالمي بهره مند مي سازد بلكه به صورت متني ناقص وهمواره  آموزشي

  .رائه مي شودوابسته به اصل عربي آن ا

وجود ارجاعـات متعـدد كـه مـتن را بـه زيرنـويس صـفحات مربـوط مـي كنـد و           . 2-2      

  رشـته بحـث را از دسـت خواننـده بـه در       ،توضيحات غالبا مفصل براي بسياري از ارجاعات

  .مي برد و جريان منطقي ذهن او را بر هم مي زند

عنوان شيوه خود در تصحيح ه مصحح ب ميان آنچه استاد فروزانفر در مقدمه متن.  2-3     

مثال درباره تصحيح  ؛دارداست با عملكرد او در متن كتاب تناقضات و ابهاماتي  كردهبيان 

كلي با هم كه باب اول در اين دو ترجمه بنظر به آن:  استباب اول چنين نوشته شده 

 حالي است كه اين در ؛)مقدمه 77صفحه (تنها ترجمه دوم را ذكر كرديم ...متفاوت است 

هايي از ترجمه اول ديده مي شود و نيز برخي از كلمات  در باب اول نيز در حاشيه ،عبارت

كه نشان  است يا كلماتي داخل قالب در متن آورده شده،نسخه اساس به زيرنويس منتقل 

 او درباره شيوه تصحيح خود هم. مي دهد از ترجمه اول در باب اول نيز استفاده شده است

كلي در متن و را ب از باب سوم تا باب پنجاه و چهارم ترجمه دوم: نوشته استچنين 

مرجح  –يعني نسخه موزه بريتانيا  – )مب(اختالفات را در حاشيه ذكر كرديم مگر آنچه در 

مي نمود كه متن قرار داديم سواي باب پنجاه و پنجم كه اختالف به حدي بود كه ناچار 

در ميان اين توضيحات سرنوشت باب ). همانجا(ه آورديم عين ترجمه نخستين را در حاشي

دوم روشن نيست هرچند وقتي به متن مراجعه مي كنيم ميزان اختالفات بين ترجمه اول  با 

ترجمه دوم را در باب دوم كمتر مي بينيم و اين نشان مي دهد كه شايد مصحح براي باب 

كه از قلم افتاده يا فراموش  –پنجم  مانند باب پنجاه و –توضيح خاصي در نظر داشته  ،دوم

  .شده است
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عدم استفاده او از نسخه  ،اشكال ديگري كه بر شيوه استاد فروزانفر وارد است. 2-4    

در اواسط كار به دست كه نسخه اياصوفيه  اين. ول يعني نسخه اياصوفيه است ديگر ترجمه ا

صحت  ،ه بريتانيا تفاوتي نداشتبا نسخه موز كهجيه مناسبي به نظر نمي رسد و اينتوآمد 

حكايت دارد و با هاي بسيار از تفاوتزيرا مقايسه نسخه اياصوفيه با نسخه بريتانيا  ؛ندارد

تر و به متن عربي نزديكتر متاخر است در پاره اي موارد صحيحكه نسخه اياصوفيه وجود اين

  .          به نظر مي رسد

اي معتبر متن عربي رساله قشيريه استفاده نكرده و نوشته هاستاد فروزانفر از دست.2-5     

توجه نداشتن به نسخه هاي . مورد استفاده قرار داده است 273نسخه بغداد را نيز از صفحه 

كه در جاي  معتبر عربي باعث ايجاد برخي ابهامات درباره ترجمه رساله قشيريه شده است

  . دخود به آن اشاره خواهد ش

      اشكاالت متن مصحح  استاد فروزانفر در عنوان  كتاب ديده  ترينيكي ازمهم. 2-6   

كه با وجود توضيحات   "رساله قشيريه ترجمه ابوعلي حسن بن احمد عثماني ":مي شود

داده شده و اساس قرار گرفتن نسخه الال اسماعيل كامال روشن است كه متن مصحح 

ابوعلي عثماني و حتي اگر بپذيريم  فروزانفر ترجمه دوم از رساله قشيريه است و نه ترجمه

دراين باره در جاي خود سخن  –كه ترجمه دوم اصالح يا بازنويسي ترجمه عثماني است 

باز هم وجود اختالفات بسيار نشان مي دهد كه نسخه الال اسماعيل را بايد  –خواهيم گفت 

خود نيز به اين نكته  كهمربوط بدانيم و استادفروزانفر با اين به تحرير دوم از رساله قشيريه

  ).              3(معتقد بود اما ترجمه را با انتساب به ابو علي عثماني به چاپ رسانيد

در ميان توضيحات مفصل و مفيد استاد فروزانفر در مقدمه رساله قشيريه به دو نكته . 2-7  

ه قشيريه نيز درباره ترجمه رسال) 4(زير بر مي خوريم كه  در اظهار نظر ساير  پژوهشگران

:                                                                                                   ابهام ايجاد كرده است 

                   

اين كتاب مشتمل بر دو فصل و پنجاه و پنج : مقدمه آمده است 68در صفحه . 2-7-1     

 .آمده است) باب اول(عنوان يك باب ه رجمه فارسي بكه دو فصل در ت... باب است

زيرا دو نسخه ترجمه اول مباحث  ؛منظوراستاد فروزانفر از ترجمه فارسي ، ترجمه دوم است

البته چنين اختالفي در نسخه هاي عربي هم . را در دو فصل و پنجاه و چهار باب  آورده اند
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ه و پنج باب دارد زيرا دو فصل اول پنجا 488مثال نسخه سليمانيه مورخ  ؛ديده مي شود

مينوي عكس آن  كه مرحوم، 650نسخه مورخ . رساله قشيريه را ضمن باب اول آورده است

در ساير نسخه ها شماره .دارد نيز پنجاه و پنج باب ،دانشگاه تهران تهيه كردرا براي كتابخانه 

نسخه چاپ قاهره  تنها . شرح ذكريا نيز فاقد شماره گذاري است . ها نوشته نشده استباب

عنوان هر باب را بدون شماره آن ذكر كرده است و البته بجز نسخه سليمانيه و نسخه عكسي 

هرچند چنين شيوه اي  –كه فصل اول و دوم را مجموعا ذيل باب اول آورده اند ،مينوي 

 زيرا باب آخر نيز از چندين فصل تشكيل ؛لف اتخاذ شده باشدؤبعيد نيست كه از جانب م

لمه فصل در آغاز آن از  نوشته ها دو فصل اول را مشخصا با ذكر كبقيه دست –شده است 

بنابراين مي توان گفت در نسخه عربي مورد استفاده مترجم دوم . ساخته اند جداها ساير باب

دو فصل آغاز كتاب در باب اول قرار داشته اما مترجم اول از نسخه اي استفاده كرده  كه 

  .                           باب داشته استپنجاه و چهار 

ترجمه دوم يا اصالح ترجمه : مقدمه رساله قشيريه آمده است  76در صفحه . 2-7-2   

اين قدر معلوم است كه . نخستين ظاهرا در كرمان صورت گرفته ولي مترجم شناخته نيست

نسخه اي داشته  شيخ الشيوخ احمد بن محمد پارسا مي خواسته است كه از ترجمه رساله

باشد و نسخه اي كه به كرمان آورده بودند سقيم بوده است و ابو الفتوح عبد الرحمن بن 

محمد در آن هنگام از خراسان به كرمان آمده بود ، نسخه را نزد وي فرستاده اند كه 

       .        او ترجمه را ناقص يافته ولي اجل مهلت نداده كه از نو باز پارسي كند. اصالح كند

از اين عبارت چنين دريافته مي شود كه استاد فروزانفر كسي غير از ابوالفتوح نيشابوري     

 –چنين عقيده اي در كتاب تحقيق در رساله قشيريه نيز . را مترجم ترجمه دوم مي داند

نويسنده كتاب پس از نقد . ابراز شده است –ثير از ديدگاه هاي استاد فروزانفر أظاهرا به ت

    ارات ذبيح اهللا صفا در جلد دوم تاريخ ادبيات در ايران درباره ترجمه رساله قشيريه اظه

با توجه به صراحت ديباچه ترجمه رساله ، مسلم است كه ابو الفتوح نيشابوري : مي نويسد

موفق به ترجمه مستقل و كامل از اين اثر نشده است و از اين ديباچه نيز چيزي درمورد 

اما در عين حال ممكن . رجمه سقيم اوليه توسط وي استنباط نمي شوداصالح و تكميل ت

است كه ابوالفتوح نيشابوري كاستي ها و نقص هاي ترجمه اول را جبران كرده و اين 

ابوالفتوح ...اصالح و تكميل به عنوان ترجمه دوم بعدها به نام او نقل و ثبت شده باشد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 27شماره                                      نشرية ادب و زبان                                                                                        

ميل نقصان ترجمه ابوعلي عثماني خود به نيشابوري آرزو داشت صرف نظر از اصالح و تك

ترجمه مستقل از رساله قشيريه اقدام كند و توضيحات مكفي ضميمه آن نمايد كه اجل 

مهلتش نداد و اين خود دليلي است كه مترجم دوم رساله قشيريه او نبوده است مگر آنكه 

تنها در اين . دمقصود از ترجمه دوم به تسامح همان اصالح و تكميل ترجمه اول بوده باش

صورت ممكن است اين ترجمه به ابوالفتوح نيشابوري نسبت داده شود وگرنه مترجم بايد 

 1384رضايتي كيشه خاله،(سفانه هويت او بر ما پوشيده است أشخص ديگري باشد كه مت

                                             ).                                                                                 47و46:

اتفاقا از همين ديباجه  "تحقيق در رساله قشيريه "بر خالف ديدگاه نويسنده محترم كتاب    

زيرا نويسنده ديباچه در ؛مختصر مي توان به نكات مهمي درباره ترجمه دوم دست يافت

م وصيت خواجه امام به حك: سطر پاياني آن به صراحت و روشني چنين مي نويسد 

ابوالفتوح رحمه اهللا آنچه گفت نوشته آمد تا اداي امانت او كرده باشيم 

بنابر اين مترجم ترجمه دوم كسي غير از ابوالفتوح نيشابوري نيست و ). 4: 1383عثماني،(

مي توان اين احتمال را مطرح كرد كه ابوالفتوح نيشابوري به اصالح ترجمه رساله قشيريه 

البد از شاگردان ابو  –ظاهرا اصالحات را امال مي كرده و شخص ديگري  پرداخته و

در عين . اصالحات را ثبت مي كرده است،كه يقينا همان نويسنده ديباچه است  -الفتوح

حال خواجه ابوالفتوح در نظر داشت كتاب رساله را از نو ترجمه كند اما اجل مهلتش نداد 

كه نامش براي ما  -كرده است و نويسنده  ديباچه  وصيت شدهلكن درباره اصالحات انجام 

متن ترجمه رساله  ،كه نامي از خود ببرداست و بدون اين اداي امانت كرده -روشن نيست

امروز با عنوان ترجمه  ،همين متن. قشيريه را با اصالحات ابوالفتوح بازنويسي كرده است

ها مثل باب مي دهد در برخي باب بواب آن نشانمل در اأدوم رساله قشيريه در دست است و ت

دوم اصالحات كمتري صورت گرفته و در برخي ديگر مثل باب آخر اصالحات به قدري 

است كه دو ترجمه را بسيار متفاوت مي سازد و اين احتمال را به ذهن مي آورد كه شايد 

ابها در حد كرده اما ساير بآخر را براي نمونه دوباره ترجمه ابوالفتوح نيشابوري باب اول و 

كه ابوالفتوح نيشابوري آرزو ديباچه به اينهرچند در . اصالح ترجمه نخست باقي مانده است

اشاره اي نشده است اما اين نكته مهم از  ،ضميمه ترجمه كند توضيحات مكفي داشت

         ديباچه به دست مي آيد كه ابوالفتوح خود را از حيث مقام عرفاني در حد قشيري  
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بر لفظ او رفت كه اين  زيرا هنگامي كه ترجمه ابوعلي عثماني را  ديد  ؛ه استمي دانست

كتابي عزيز است و غوري دارد كي از همه نوع علم درين كتاب است و  ،كتاب رساله

اگرچه اين كس كي نقل باز پارسي كردست شخصي عزيز بود و به انواع فضل متحلي اما 

بودي تا درين شروع توانستي كرد و مي خواست هم كسي بايستي كي در درجه استاد امام 

                                                         ).1: 1383عثماني،(كه خود بازپارسي كند و در آن باب يد بيضا نمايد 

همان گونه كه پيش از اين باز نموديم، استاد فروزانفر نسخه مربوط به ترجمه دوم را به      

. اساس برگزيد و با دقت و صرف وقت بسيار به شيوه اي قياسي تصحيح كرد  عنوان نسخه

ن هاي آزيادي از متن ترجمه دوم و ويژگي بنابراين وجود متن مصحح فروزانفر ما را تا حد

ارائه متني مصحح همراه با  ،خوبي احساس مي شودآنچه ضرورتش ب. باخبر مي سازد

مقاله در اين است كه اينك توسط نگارندگان تعليقات دقيق از ترجمه ابوعلي عثماني 

براي خود داري از تطويل كالم تنها به ذكر نمونه هايي از دو  كهدست تصحيح است 

نوشته هاي سه آن با ترجمه دوم و يكي از دستدستنوشته موجود از ترجمه عثماني و مقاي

                                                             ) :                                 5(شودمعتبر متن عربي اكتفامي 

  مقايسه نمونه هايي از ترجمه اول و دوم رساله قشيريه با متن عربي آن                                              -3    

قواعد اعلموا رحمكم اهللا ان شيوخ هذه الطايفه بنوا ): 488كتابت (نسخه سليمانيه.   3-1   

امرهم علي اصول صحيحه في التوحيد و صانوا عقايدهم عن البدع  دانوا بها وجدوا عليه 

).                                       4:ب(السلف و اهل السنه من توحيد ليس فيه تمثيل و ال تعطيل 

                                    

د رحمكم اهللا كي مشايخ اين طايفه قاعده كارهاء بداني) : ترجمه اول( نسخه بريتانيا     

در توحيد و نيتهاء خويش نگاه داشتند از بدعت و آنچ خويش بنا كردند بر اصلهاء درست 

سلف را بران يافتند بدان تدين كردند و آنچ اهل سنت بران بودند پيش گرفتند از توحيدي 

)                                                                   6).(5:الف(كي در وي تشبيه و تعطيل نبود   

بدانيد رحمكم اهللا كه مشايخ اين طايفه قاعده كارهاي ) : ترجمه اول( نسخه اياصوفيه      

خويش بنا كردند بر اصل هاي درست در توحيد و نيت هاي خويش نگاه داشتند از بدعت 

                        ).                                            3:الف(و آنچه سلف را بران يافتند از توحيدي كه در وي تشبيه و تعطيل نبود 
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بدانيد رحمكم ): ترجمه دوم و نسخه اساس در تصحيح فروزانفر (نسخه الال اسماعيل      

اهللا كه پيران اين طايفه بنا كردند قاعده كارها خويش بر اصلها درست اندر توحيد نيتها 

ران يافتند برين گرفتند و آنچ اهل سنت بران خويش نگاه داشتند از بدعت و آنچ سلف را ب

).                                                                               7:الف(بودند بران بيستادند از توحيدي كي اندر وي تشبيه و تعطيل نه 

قال الجنيد التوحيد علمك و اقرارك بان اهللا فرد في ازليته ال ثاني : نسخه سليمانيه . 3-2   

معه و ال شيء يفعل فعله و قال ابوعبداهللا خفيف تصديق القلوب بما اعمله الحق من الغيوب 

و قال ابوالعباس السياري عطاءه علي نوعين كرامه و استدراج فما ابقاه عليك فهو كرامه و ما 

عنك فهو استدراج فقل انا مومن ان شاء اهللا و ابو العباس السياري كان شيخ وقته  ازاله

سمعت االستاذ اباعلي الحسن بن علي الدقاق رحمه اهللا يقول غمز رجل رجل ابي العباس 

  ).                     8:ب(السياري فقال تغمز رجال ما نقلتها قط في معصيه اهللا

فت رضي اهللا عنه توحيد آنست كه بداني  اقرار دهي  كي خداوند جنيد گ: نسخه بريتانيا    

سبحانه و تعالي فرد است به ازليت خويش و وي را ثاني نيست و هيچ چيز آنچ او كند 

نتواند كرد بوعبداهللا خفيف گويد ايمان باور داشتن است بر آنچ حق وي را بياگاهاند از 

گونه باشد يكي كرامت و ديگر استدراج هرچ غيبها ابوالعباس سياري گويد عطاء او از دو 

منم ان شاء اهللا تعالي و ؤتو گوي من م.بر تو بدارد كرامت است و هرچ زايل كند استدراج 

از استاد ابوعلي دقاق شنيدم رحمه اهللا عليه كي  .ابوالعباس سياري پير زمانه خويش بود

در معصيت گامي فرا گفت ابوالعباس سياري را مي كرد گفت پاي كسي همي مالي كي 

  ).                                    9:الف(نرفت

جنيد رحمه اهللا عليه مي گفت توحيد آنست كه بداني و اقرار دهي كه : نسخه اياصوفيه      

خداوند تعالي فرد است به ازليت خويش و ويرا ثاني نيست و هيچ چيز آنچه او كند نتواند 

 عليه گويد ايمان باور داشتن است برانچه حق ويرا بياگاهاند از كرد عبداهللا خفيف رحمه اهللا

غيبها ابوالعباس سياري رحمه اهللا عليه گويد عطاي وي از دو گونه باشد يكي كرامت و 

منم ان ؤيكي استدراج هرچه بر تو بدارد كرامت و هرچه زايل كند استدراج تو گويي من م

از استاد ابوعلي دقاق شنيدم رحمه اهللا عليه گفت  .دشاء اهللا و ابوالعباس پير زمانه خويش بو

يكي پاي ابوالعباس سياري را مغمزي مي كرد گفت پاي كسي را مي مالي كه هرگز در 

  ).      5:الف(معصيت گامي فرا نرفت
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جنيد گويد كي توحيد آنست كه بداني و اقرار دهي كه خداوند : نسخه الال اسماعيل    

ت بازليت خويش و او را ثاني نيست و هيچ چيز آنك او كند نتواند سبحانه و تعالي فرد اس

ابو عبداهللا خفيف گويد ايمان باور داشتن است بدل بدانچه حق او رابياگاهاند از . كرد

هرچه با . ابوالعباس سياري گويد عطاء او بر دو گونه باشد كرامت بود و استدراج بود. غيبها

ابو . منم ان شاء اهللاؤبگو كه من م. كند استدراج بود  تو بگذارد كرامت بود و هرچه زايل

گفت پايي همي مالي كه هرگز اندر معصيت گامي . العباس سياري را مغمزي همي كردند 

                  ).                                                                                                               8:الف(فرا نرفت 

يفعل ما يريد و يذل لحكمه ) وصفات العليا(له االسماء الحسني : نسخه سليمانيه . 3-3   

العبيد اليجري عليه في سلطانه اال ما يشاء و ال يحصل في ملكه غيرما سبق به القضا  ما علم 

اراد ان ال انه يكون من الحادثات اراد ان يكون و ما علم انه ال يكون مما جاز ان يكون 

يكون خالق اكساب العباد خيرها و شرها و مبدع ما في العالم من االعيان و اآلثار قلها و 

).                                                                                           15:الف(كثرها و مرسل الرسل الي االمم من غير وجوب عليه 

ويرا نامهاست نيكو و صفاتي بزرگ آنچ خواهد كند و آنرا كي خواهد : نسخه بريتانيا     

در پادشاهي وي هيچ چيز نرود اال بقضاي وي آفريدگار كسب بندگان از خير و شر و پديد 

ن نه آورنده آنچ هست اندر عالم از عيان و آثار اندك و بسيار و فرستنده رسوالنست بامتا

  ).17:الف(ازان روي كي بر وي واجب بود 

ويرا نامهاست نيكو و صفاتي بزرگ آنچه خواهد كند و آنرا كه خواهد : نسخه اياصوفيه    

خوار كند و در پادشاهي وي هيچ چيز نرود اال بمراد وي و در مملكت وي هيچ چيز نرود 

آرنده آنچه هست اندر  اال بقضاي وي آفريدگار كسب بندگان است از خير و شر و پديد

عالم از اعيان و آثار اندك و بسيار و فرستنده رسوالن است بر امتان نه ازان روي كه بر وي 

).              9: الف(واجب بود   

 

او را نامها نيكوست و صفاتها بزرگ و آنچ خواهد كند آنرا كه : نسخه الال اسماعيل    

اهي او هيچ چيز نرود اال بمراد او و هيچيز نبود خواهد خوار كند بحكم خويش و اندر پادش

اندر ملكش مگر به قضا او و هرچ دانست كي بودن از بودنيها خواست كي بود و آنچ 

آفريدگار كسب بندگانست اندر . دانست كه نبود از آنچ بودنش جايز بود خواست كه نبود
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ك و بسيار او و فرستنده خير و شر پديد آورنده آنچ هست اندر عالم از اعيان و آثار اند

  ).                                  11: الف(رسوالن بامتان نه از آنك  بر وي واجب بود 

و ال يتم ذلك اال بالمواظبه علي المشاهده التي تريد رغبته في التوبه و : نسخه سليمانيه . 3-4

ند ذلك تنحل من قلبه عقده توفر دواعيه علي اتمام ما عزم عليه مما يقوي خوفه و رجاء ه فع

االصرار علي ما هو عليه من قبيح االفعال فيقف علي تعاطي المحظورات و يكبح لجام نفسه 

عن متابعه الشهوات فيفارق الزله في الحال و يبرم العزيمه علي ان اليعود الي مثلها في 

ان نقض االستقبال فان مضي علي موجب قصده و نفذ بمقتضي عزمه فهو الموفق صدقا و 

التوبه مره او مرات و تحمله ارادته علي تجديدها فقد يكون مثل هذا  كثيرا فال ينبغي قطع 

  ).                                                      67: الف  (الرجا ء عن توبه امثال هوالء فان لكل اجل كتابا 

بر مشاهدي كي رغبت در توبه زيادت  و اين كار تمام نشود اال بر مواظبت: نسخه بريتانيا    

كند و تمامي دواعي وي را بدين راه خواند و اميد بود كي چون اين همه آمد همه 

نكوهيدها از دل نفرت گيرد و بهزيمت شود و از ناشايست ها باز ايستد و لگام نفس باز 

شايست كشد از متابعت شهوات و درحال از زلت مفارقت كند و عزم قوي گرداند با سر نا

ها نشود و اگر قصد خويش برود و از آنچ محرم است پرهيز كند موفقي باشد بصدق و اگر 

چنان بود كي توبه بشكند يك بار و دوبار و بران برود اين چنان بسيار بود بايد كي نا اميد 

  ).79:الف(نشود از توبه اين چنين چيزها كي هرچيزي را وقتي است 

ر تمام نشود اال بر مواظبت بر مشاهدي كه رغبت او در توبه و اين كا: نسخه اياصوفيه    

زيادت كند و تمامي دواعي وي را برين راه دارد و اميد بود كه چون اين همه آمد همه 

بكوشيدها از دل نفرت گيرد و هزيمت شود و از ناشايستها بازايستد و لگام نفس بازكشد از 

عزم قوي گرداند تا با سر ناشايستها نشود و متابعت شهوات و درحال از زلت مفارقت كند و 

اگر بر موجب قصد خويش برود و از آنچه محرمست پرهيزكند موفقي باشد بصدق و اگر 

چنان بود كه توبه بشكند يكبار و دوبار و بران برود اين چنين بسيار بود بايد كه از توبه 

).74:ب(نااميد نشود كه هرچيزي را وقتي است  

و تمامي دواعي كي او را بدين راه خواند خوف و رجااست چون : اعيل نسخه الال اسم   

اين همه آمد همه نكوهيدها از دل نفرت گيرد و هزيمت پذيرد و از ناشايستها باز ايستد و 

لگام نفس بازكشد از متابعت شهوات و اندر حال از زلت مفارقت كند و عزم درست كند 
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ر موجب قصد خويش برود و برانچ مقتضي عزم است كي نيز بازان ناشايستها نگردد و اگر ب

پيش گيرد موفقي صادق و اگر چنان بود كه توبه بشكند يكبار و دوبار و بران بود كه توبه 

كند چنين بسيار بود بايد كه نوميد نشود از توبه اين چنين كس كه هرچيزي را وقتي است 

                                                                                   ).                            54:ب(فان لكل اجل كتاب

و سمعت االستاذ اباعلي الدقاق يقول الشجره اذا نبتت بنفسها من غير : نسخه سليمانيه . 3-5   

غارس فانها تورق و لكن التثمر كذلك المريد اذا لم يكن له استاذ ياخذ منه طريقته نفسا 

).210: ب (ا فهو عابد هواه اليجد نفاذا فنفس  

از استاد ابوعلي شنيدم  كي درخت چون بتن خويش برايد بي آنك بكارند : نسخه بريتانيا    

برگ بيارد و لكن بر ندهد هم چنين مريد چون ويرا استادي نبود كي طريقت از وي 

  ).270:ب(فراگيرد نفس وي پرستنده هوا بود و چون در راه آيد فرا پيش نشود 

از استاد بوعلي دقاق شنيدم كه درخت چون خود برايد برگ بيارد : نسخه اياصوفيه   

وليكن بار ندهد همچنين مريد چون ويرا استادي و امامي نبود كه طريقت از وي فراگيرد 

  ).327:الف(نفس وي پرستنده هوا بود و در راه فراپيش نشود 

شنيدم كه گفت درخت خودرست برگ برآرد  از استاد ابوعلي:نسخه الال اسماعيل    

وليكن بار نيارد مريد همچنان بود كه استاد نديده باشد كه طريقت ازو فرا گيرد هرنفسي او 

  ). 190: الف(هواپرست بود فراپيش نشود 

  :نتيجه مقايسه نسخه بريتانيا و نسخه اياصوفيه با توجه به متن عربي . 3-6    

اول و مقايسه آن دو با متن عربي نشان مي دهد كه صرف نظر از  مقابله دو نسخه ترجمه     

كه عامل آن بيش از دو قرن فاصله زماني در كتابت اين  –اختالفات واضح در رسم الخط 

يكي از موارد اختالف اين است كه در نسخه اياصوفيه نوعي تقييد به ذكر  -دو نسخه است

حتي در  –ه اهللا ، رضي اهللا عنه و نظاير آن جمله هاي معترضه مانند سبحانه و تعالي، رحم

نمونه آن در نخستين . ديده مي شود –مواردي كه اصل عربي نيز فاقد اين جمالت است 

مله معترضه اي در البته درموارد معدودي ج. هاي ذكر شده ديده مي شودمثالاز عبارت

 هم. ياصوفيه فاقد آن استاز اصل عربي به كار رفته كه نسخه ا پيرويغالبا به نسخه بريتانيا 

تسامح  –بيشتر نسخه اياصوفيه  –چنين در ذكر نام برخي از مشايخ گاه در يكي از نسخه ها 

كه در نسخه بريتانيا بوعبداهللا خفيف و در يادشده مانند دومين عبارت  ؛ديده مي شود
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ن عربي است كه گاه عبارتي از مت ايننكته ديگر . اياصوفيه عبداهللا خفيف ذكر شده است

در اين گونه موارد نسخه ديگر مي تواند راهگشا . در يكي از دو نسخه ترجمه نشده است 

اختالفات ديگري نظير كاربرد ضمير وي به جاي او يا حرف اضافه بر به جاي به كه . باشد

. ازقبيل اختالفات رايج در ميان نسخه هاي مختلف از يك اثر واحد است نيز وجود دارد 

 ترجمه اياصالح يا  توانددرحد خود ميخوريم كهاختالفاتي برميبهگفت كه گاهالبته بايد 

  :صورت ديده مي شود جمله اي از عبارت چهارم بديندر نمونه آن ؛آيدشمارمجدد به

.الشجره اذا نبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق ولكن ال تثمر: متن عربي     

برگ بيارد و لكن بار  ،ش برآيد بي آنكه بكارنددرخت چون بتن خوي: نسخه بريتانيا   

.ندهد  

.برگ بيارد و ليكن بار ندهد ،درخت چون خود برايد: نسخه اياصوفيه     

 
:نتيجه مقايسه ترجمه اول و دوم . 4-7    

مقايسه دو نسخه موجود از ترجمه اول نشان مي دهد كه اختالفات بين اين دو نسخه    

اما نسخه الال اسماعيل . متون دو يا چند نسخه اي رايج است غالبا از مواردي است كه در

بنابر اين طبيعي است كه كميت و كيفيت .  به شمار مي رودتحرير ديگري از رساله قشيريه 

حجم وسيع اين اختالفات در حواشي متن مصحح استاد .اختالف نسخه ها متفاوت باشد

ست كه تحرير دوم مقيد به ترجمه اختالف اين ا برجسته ترين. فروزانفر ضبط شده است

. تر استمتن ترجمه دوم به اصل عربي نزديك، دليلبه همين . تحت اللفظي متن عربي است

كه ترجمه بيشتر جمله هايي كه در متن اول يكي اين: قل سه پيامد داشته است اين تقييد حدا

ش از اندازه به كه وفادار بودن بيدوم اين. تحرير دوم ديده مي شود ترجمه نشده است در

در  آشكاراثير جمله بندي عربي قرار داده است كه نمونه آن را أمتن عربي ترجمه را تحت ت

ه گاه در متن عربي جمله هايي ديده مي شود كه درك اينكسوم .  عبارت اول مي بينيم

 ترجمه اين نوع جمالت موجب راه يافتن ابهاماتي. مفهوم آنها دشوار يا با ابهام همراه است

 :نمونه اي از اين مورد را مي توان در عبارت سوم مشاهده كرد؛در ترجمه دوم  شده است

بودن  از بودنيها خواست كرد و آنچ دانست كه نبود از آنچ بودنش جايز  هرچ دانست كي

اين جمله  شايد به سبب پيچيدگي  مالحظه مي شودهمان گونه كه . بود خواست كه نبود
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البته وجود عبارات دشوار يا نكات مبهم . اول ترجمه نشده استلفظ و معنا توسط مترجم 

كه محتواي متن نيز اجتناب ناپذير است بويژه  ،در تمامي متون  با شدت و ضعفي متفاوت 

مسائل دشوار عرفاني باشد و اتفاقا وجود يك متن عربي به عنوان اصل اين اثر و دو ترجمه 

؛ زيرا بسياري از از آثار از آن بي بهره اند ويژگي مهمي است كه بسياري ،فارسي از آن

در مقايسه با يكديگر  ها، ابهامات و اشكاالت هريك از دو ترجمه و نيز متن عربيكاستي

.                                                  ضروري به نظر مي رسدود متني مصحح و منقح از هرسه اثرد شد بنابراين وجخواهبرطرف

  نتيجه 

غزالي ،هجويري همچون محمديه و مرجع نويسندگانيصوفازمتون معتبررساله قشيريه يكي  

تحرير اول  :از ترجمه اين اثر دو تحرير در دست است. ليف آثارشان بوده استأوعطار در ت

ست كه تاكنون دو نسخه خطي از آن شناخته امنسوب به ابوعلي عثماني شاگرد قشيري 

اين ترجمه توسط ابوالفتوح نيشابوري اصالح و به وصيت او بازنويسي شد و تنها . شده است

در متن . نسخه شناخته شده آن توسط استاد بديع الزمان فروزانفر تصحيح و تعليق شد

به همين  ؛بوده استمصحح فروزانفر بيش از هرچيز مطابقت ترجمه با اصل عربي مورد نظر 

 ،اما اين شيوه تصحيح .دليل متن مصحح وي براي درك بهتر رساله قشيريه راهگشاست

عالوه بر اين . ارزش و اصالت هر دو ترجمه را به عنوان متن عرفاني فارسي از بين مي برد 

متن مصحح خود را به عنوان ترجمه ابوعلي عثماني به چاپ رسانيد حال  ،استاد فروزانفر

نكه به تصريح ديباچه همين اثر ابوالفتوح نيشابوري ترجمه نخست را اصالح كرد و متن اي

مقايسه . اصالح شده به وصيت او توسط كاتبي كه نامش شناخته نيست بازنويسي شد

متني  است دستنوشته هاي موجود از دو ترجمه نشان مي دهد كه مترجم اول درنظر داشته

به همين ؛ا نحو و جمله بندي زبان فارسي نيز متناسب باشد كه بارائه كندساده و قابل فهم 

دليل در عين وفاداري به اصل عربي  برخي عبارات را كه داراي ابهام بوده يا درك مفهوم 

برخالف او مترجم دوم . آنها دشوار به نظر مي رسيده به فارسي ترجمه نكرده است 

بيشترين نزديكي را به اصل عربي  كوشيده است به گونه اي ترجمه اول را اصالح كند كه

اشته و رنگ و بوي ترجمه ثير دأاين نكته حتي در جمله بندي ترجمه دوم نيز ت. داشته باشد 

سي از مترجم دوم كوشيده است أاستاد فروزانفر نيز به ت. خوبي قابل تشخيص استدر آن ب

به  ؛اله قشيريه باشدمتني را در اختيار خوانندگان قرار دهد كه ترجمه اي كامل از متن رس
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خود نيز ترجمه اي از عبارت عربي در حواشي كتاب به  ،همين دليل در بسياري موارد

نوشته هاي ترجمه اول استفاده كه مرحوم فروزانفر از يكي از دستاز آنجا . دست داده است

    هاي نسخه ديگر را برطرف نسخه بسياري از ابهامات و كاستي نكرده است و اتفاقا همين

 كه اين ترجمه توسط يكي از بويژهتصحيح ترجمه اول بسيار ضروري مي نمايد  ،مي سازد

و طبيعي  ،تر به او صورت گرفته و از تقدم نيز برخوردار شاگردان قشيري و در زماني نزديك

است كه تصحيح ترجمه دوم مسبوق است به ارائه متني مصحح از ترجمه اول كه 

غولند و تدوين چنين متني به همراه تعليقات الزم براي رفع مقاله بدان مش اين نگارندگان

  .                                  ابهامات و اشكاالت مربوط به ترجمه رساله قشيريه راهگشا خواهد بود

هاداشتياد  

به نام ابوعلي حسن بن عبداهللا عثماني اشاره شده  1008القصر صفحه  ةدميدر جلد دوم  -1  

رضايتي كيشه (وصفش را آورده و مترجم اشعار فارسي به عربي بوده است  كه باخرزي 

شفيعي كدكني  ذيل نام ابوعلي عثماني نوشته است كه ابوعلي حسن بن ). 45: 1384خاله، 

عبداهللا بن عثماني از كساني است كه از شيخ االسالم صابوني استماع حديث داشته و در 

: بنگريد به ( احتماال همان مترجم رساله قشيريه است چهار صد و هفتاد و اندي درگذشته و 

  ).                                                                                                          668: 1366شفيعي كدكني،

رجمه براي آگاهي بيشتر از شيوه تصحيح قياسي در متون مترجم كه داراي دو يا چند ت -2  

. 295-294:  1369مايل هروي، : اند بنگريد به   

كه در تعليقات ترجمه رساله قشيريه نيز برخي اشكاالت راه يافته  كردبايد ياد آوري  -3   

.152 تا143: 1386و روضاتيان ،  186: 1385ميرباقري فرد،:  براي نمونه بنگريد به  ؛است   

رخي پژوهشگران از مقدمه فروزانفر و به تبع آن ثير پذيرفتن بأبراي آگاهي بيشتر از ت -4  

: راه يافتن برخي اشتباهات درباره ترجمه رساله قشيريه به عنوان نمونه بنگريد به 

  . 16:  1376احمدي، –هفده :  1382استعالمي،

نوشته هاي متعددي در دست است كه از بين آنها دست ،از متن عربي رساله قشيريه -5   

قدمت تاريخ كتابت ، كامل بودن متن و محفوظ ماندن ترتيب بابها  دليل نسخه سليمانيه به

  . مقاله برگزيده شداين براي ارائه نمونه در 
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نوشته هاي ترجمه رساله قشيريه نقل شده مطابق رسم الخط از دستمقاله اين آنچه در  -6  

شي نيز استفاده نگار نشانه هايهاي نقل شده از دليل در عبارتبه همين ؛متن نسخه ها است 

  .نوشته ها كامال نزديك باشدنشد تا به اصل دست
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 27شماره                                      نشرية ادب و زبان                                                                                        

 فهرست منابع

  .، نشر مركز، چ سومگزارش از تذكره االولياء عطارچهار) .1376(.احمدي، بابك - 1

احكام الدالله علي تحرير الرساله و حاشيه مصطفي العروسي المسماه . االنصاري، زكريا- 2

  .دسيه في بيان معاني شرح الرساله القشيريه ، چ سنگيبنتايج االفكار الق

، انتشارات  )1(تاريخ تصوف ).1384(.دهباشي، مهدي و سيد علي اصغر ميرباقري فرد-3

. 1384سمت، چاپ اول ،   

، انجمن آثار و مفاخر  تحقيق در رساله قشيريه ).1384(.رضايتي كيشه خاله، محرم -4

.فرهنگي  

، نشريه كاستي هاي ترجمه و تصحيح رساله قشيريه).1386(. روضاتيان، سيده مريم  -5

  .1386پژوهشي گوهر گويا، سال اول ، شماره اول، بهار  –علمي 

، تصحيح محمد استعالمي، تذكره االوليا  ).1382(.عطار نيشابوري ، فريدالدين  -6

.1382انتشارات زوار، چ سيزدهم ،   

، تصحيح بديع الزمان فروزانفر ،  قشيريهترجمه رساله  ).1383(.عثماني،  ابوعلي -7

.1383شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، چ هفتم   

، تحقيق عبدالحليم محمود و محمود بن  الرساله القشيريه).1374(. القشيري، ابوالقاسم -8

.الشريف ، انتشارات بيدار  

 .، نسخه عكسي كتابخانه دانشگاه تهران ـــــــ  -9

.ي كتابخانه دكتر اصغر مهدوي، نسخه خطــــــــ-10  

.، نسخه خطي سليمانيهــــــــ-11  

.،نسخه خطي المجمع العلمي العراقي ـــــــــ-12  

.، ترجمه ابو علي عثماني ، نسخه موزه بريتانيا ــــــــ -13  

.نسخه ايا صوفيه ،ـــــــ،   ـــــــــ-14  

.اسماعيل ، ترجمه ابوالفتوح نيشابوري ، نسخه الال ــــــــ -15  

بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان ،صحيح متون نقد و ت ).1369(.هروي، نجيبمايل -16

.قدس رضوي   
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، تصحيح محمد اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد ).1366(.محمد بن منور -17

  .رضا شفيعي كدكني، موسسه انتشارات آگاه 

) ابو حازم مكي يا مدني ( ه بن دينارنقش سلم ).1385(.ميرباقري فرد، سيد علي اصغر -18

در شكل گيري تصوف ،مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره بيست و پنجم، 

  .           ويژه نامه زبان و ادبيات فارسي) 48پياپي (شماره سوم، 
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