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 مقدمه .4

و میراث بزرگ شاعران، دانشمندان و مورخان اقوام عالم، تردید بزرگترین منابع علوم بشری بی

کتابهایی است که در هر دوره در دسترس است و کتابت، مقبولترین راه انتقال دانش و تعامل 

وانیم و مفاهیم آن را دریابیم و نسلهای بشری بوده و هست. ما نیز با متونی مواجهیم که باید بخ

های مصادیق آن را در زندگی امروز بیابیم. لذا یکی از وظایف خطیر انسان امروز، بررسی شیوه

از متون گذشته است. اگر موفق به درک « دریافت بهتر»خوانی و کشف راهکار دستیابی به درست

ا و ضمن تلفیق دانش قدیم با های پیشینیان شویم، میتوان با نقد و بررسی آنهدرست آموزه

ای برای تعالی علم و اندیشه فراهم آورد. اما چنانچه به هر سببی این مهم دستاوردهای امروز، زمینه

 امل بینشِ نسلهای بشری ایجاد میشود که عوارض وشود، شکافی عمیق در سیر دانش و تکمیسر ن

« دریافت درست»های مهم در مسیر فهاین مقاله به یکی از مولعواقب آن، نیازمند توصیف نیست. 

یاد میشود و در گذشته، مابین علمای مسلمان محل « داللت سیاق»از متن میپردازد که از آن به 

معنای درست، مکرر ده و از سوی مفسران کتاب خدا، بعنوان دستاویزی برای دستیابی بتوجه بو

پردازیم و مختصری با کاربرد می« اقداللت سی»و « سیاق»معرفی  بکار رفته است. در فصول بعد به

 آن آشنا میشویم.

 . داللت سیاق2

های ناگزیرِ ابتدایی مانند برای دریافت معنا از یک متن ادبی، عالوه بر آشنایی با مقدمات و زمینه

های مبانی زبانشناسی، دستور زبان، علم لغت و اشتقاق، معانی و شگردهای بیانی، وقوف بر اندیشه

های فرهنگی و دینیِ اجتماع، در سطحی باالتر، رعایت یک اصل بی و آشنایی با آموزهتاریخی ـ اد

 در دستیابی به معنای درست متن است. « داللت سیاق»ضروری مینماید و آن توجه به اهمیتِ 

 .  تعریف سیاق2-4

سوق »و در مفردات راغب آمده: « راندن»معنای ب« س و ق»صدر عربی است از مادة م« سیاق»

طرز، »( اما یکی از معانی سیاق، 282ص 2)مفردات راغب: ج« االبل: کشاندن یا راندن شتران

اسلوب »معنای ب« سیاق کالم»ذیل مدخل سیاق( و است. )نک. لغتنامه دهخدا: « طریقه، روش

سیاقُ »ذیل مادة سوق آمده: « المنجد»است. )نک. فرهنگ معین( در « بندیسخن و طرز جمله

( در 797)المنجد: «. سخن، اسلوب گفتار. گویند: وقعت هذه العباره فی سیاق الکالمالکالم: سیاق 

الوسیط: بندی و توالی کالم تعبیر شده است. )نک. معجمطرز جملهب« سیاق»الوسیط هم از ممعج

 ( 929ص 1ج

سیاق کالم در تفاسیر قرآن بسیار محل توجه بوده و لفظ آن از سوی مفسران بزرگی مانند شیخ 

آنکه است بی کار گرفته شدهمکرر ب« البیانمجمع»طبرسی در  یا مرحوم« التبیان»طوسی در 

ارایه شود. اما از فحوای کالم پیشینیان و موارد کاربرد آن و شیوة « سیاق کالم»تعریف دقیقی از 
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فی دروس »استناد به لفظ سیاق میتوان تاحدی به تعریف آن دست یافت. سید محمدباقر صدر در 

 نویسد: در تعریف سیاق می« لم االصولع

و نرید بالسیاق کل ما یکتنف اللفظ الذی نرید فهمه من دوال اخری سواء کانت لفظیه کالکلمات 

التی تشکل مع اللفظ الذی نرید فهمه کالما واحدا مترابطا، او حالیه کالظروف و المالبسات التی 

( مراد ما از 102ص 1س فی علم االصول: جتحیط بالکالم و تکون ذات دالله فی الموضوع. )درو

ای است که با لفظی که فهم آن منظور است همراه شود، خواه لفظی باشد و هر دال و نشانهسیاق، 

دهد؛ خواه قرینة حالی باشد، مانند موقعیت و ای را تشکیل کالم واحد و پیوسته با لفظ مورد نظر،

از دیگر منابع معاصر ه فهم موضوع در حکم راهنماست. ب ای که بر کالم احاطه دارد و نسبتزمینه

ای از کلمات، جمالت و سیاق ساختاری کلی است که بر مجموعه»میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد: 

یا آیات سایه میافکند و بر معنای آنها اثر میگذارد. البته سیاق به این معنا به قرآن اختصاص ندارد و 

سیاق کالم یکی از قرائن ( »92)روش تفسیر قرآن، «. نیز وجود دارددر عبارات و سخنان دیگر 

( 101)مکاتب تفسیری، «. آیدمتصل به کالم تلقی میشود و معنای کالم با توجه به آن بدست می

«. توان پیوستگی کلمه مشکوک به معلوم را استنباط کردگاهی با استمداد از ظهور سیاق می»

گرداندن کالم از سیاق آن روا »یان شیوة تفسیر معتقد است که ( طبری در ب112)تفسیر تسنیم: 

؛ درحالی «نیست مگر آنکه دلیل معتبری همانند داللت ظاهر قرآن یا روایتی از پیامبر داشته باشیم

خالف نظر طبری، درصورت تعارض سیاق با روایات مه طباطبایی در تفسیر المیزان برکه عال

)نک. تحلیل زبان قرآن، «. ترجیح داده، روایت را به تأویل میبردداللت سیاق را بر ظاهر روایت »

، پیوستگی و التزامی است میان اجزای مختلف یک متن و «داللت سیاق»در مجموع . (911

سوی هدفی واحد سوق میدهد ای است که خواننده را ب؛ قرینهتناسبی است میان صدر و ذیل کالم

معرض رهایی میبخشد. همانگونه که در تعاریف آمد، این داللت و او را از رویارویی با تکثر معانی ه

صورت، مجموعة مفاهیم الفاظ مدنظر است؛ یا ممکن است اق ممکن است لفظی باشد که در اینسی

داللت سیاق، حالیه باشد مانند زمینه، شرایط و یا موقعیتی که کالم را به ظهور رسانده است. هنگام 

شوند، بلکه برایند معانیِ کلمات و عبارات که ت، مستقالً بررسی نمیفاظ و عبارامطالعة سیاق، ال

ای تنیده در متن است که محدودة سیاق را میسازد، محل توجه است. پس سیاق یک متن، قرینه

سوی مقصود نهاییِ اثر راهنمایی میکند. ات را معین میسازد و مخاطب را بمعنایی الفاظ و عبار

کدام برای خود، یاق کلی اثر، هرکوچکترِ یک متن، عالوه بر پیروی از سممانعتی ندارد اگر بخشهای 

سیاقی مستقل داشته باشد. وقتی این محدوده شناخته شد، دیگر نمیتوان به شرح بیتی، بیرون از 

التزام و سلطة سیاق مبادرت نمود. لذا شارحِ متن مخیر و مختار نیست تا هر استنباطی را که وجه 

الیه و مقالیه ارد ذکر کند، بلکه الزم است مالزم سیاق متن و متناسب با قرائن حمطابقتی با بیت د

که توجه به وحدت سیاق، برای دریافت و تعریف بسیاری از دشواریهای متن در قلم بزند. در حالی
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ح و تحیّر مخاطب خواهد بود. در وحکم قاعده و پایه است، رعایت نکردن این اصل، مایه تشتّت شر

پردازیم و خواهیم دید که بر منظومة عطار نیز امه مینبه معرفی و بررسی مثنوی مصیبتفصل سوم 

چه این استقالل سیاق، مخل از کتاب، سیاقی مستقل دارد، اگر همین حکم جاری است. هر حکایتی

 همبستگی و یکپارچگیِ سیاق کلی اثر نیست.

 . کاربرد سیاق در متون ادبی2-2

است و این بازیابیِ « دریافت بهتر»داللت سیاق، یکی از ارکان مهم در  در متون ادبی نیز توجه به

سیاق و دستیابی به فهم بهتر، هم دستگیر مصحح و گزارشگر متن و هم مددکار خواننده خواهد 

بود. مصحح متن، زمانی به تشخیص و انتخاب ضبط برتر موفق میشود که معنای درست عبارات را 

انندة متن زمانی به خوانش شایسته و تفسیر برتر میرسند که درک بهتری دریابد. نیز گزارشگر و خو

یا « زمینه»، «بافت»زبانشناسان مبحثی زیر عنوان سخن و فحوای کالم داشته باشند.  از پیوستگیِ

Context  .مطرح میکنند که از بسیاری جهات با نظریة داللت سیاق در علوم اسالمی مطابقت دارد

اسی زبان توجه دارند. مطالعة زبان را بدون توجه به موقعیت حاکم بر کاربرد زبان، به کاربردشن»آنها 

ما از زبان در خأل استفاده نمیکنیم، بلکه آن را در موقعیتی »معتقدند: «. نارسا و ناممکن میدانند

ل، زبانی است. بافت درون زبانی در اصزبانی و بخشی از آن برونبکار میبریم که بخشی از آن درون

های زبان ساخته میشود و اطالعاتی را در اختیار ما قرار میدهد که محیطی است که به کمک جمله

های زبانی صرفاً پدیده»( لذا درک 292)آشنایی با زبان شناسی، «. در ادامة ایجادِ ارتباط مؤثر است

که زمانی»سد: ( واعظی مینوی182)درآمدی بر معناشناسی، «. برحسب بافت موقعیتی امکانپذیر است

( آن Contextای روبرو میشویم که احتماالت معنایی متعدد دارد، معموال به کمک زمینة )با جمله

( میبینیم 270)نظریة تفسیر متن: «. اندجمله تشخیص میدهیم که کدامیک از احتماالت مراد بوده

ه بنوعی برای در واقع دو اصطالح با تعریفی مشترک است ک« سیاق سخن»و « زمینة کالم»که 

 دستیابی به فهم بهتر از متن میتواند مورد استفاده و محل توجه قرار گیرد. 

 معنای تاریخی لغات و مختصات سبکی متن در بازیابی سیاق. اهمیت توجه ب2-9

بر مدلول « داللت الفاظ»یکی دیگر از موارد مهم در زمینة بررسی و فهم متن، رعایت جانب مستقلّ 

سخن بود « برایند معانیِ کلمات»و « مجموعة مفاهیم الفاظ»ه است. پیش از این از موردنظر نویسند

یابی سیاق و فهم که سیاق را میسازد، اما اکنون سخن از تأثیر مستقل الفاظ و داللت عبارات در باز

که نویسنده، مفاهیم ذهنی خود را به رشتة نوشتار میکشد، میکوشد تا معانی متن است. هنگامی

رو مناسبترین الفاظ را برای بازتاب ذهنیات خود الفاظی خواندنی بگنجاند؛ از این را در ادراکی

از زبانشناس شهیر سوئیسی، فردینان « النگ و پارول»برمیگزیند. )تفصیل این مطلب را در نظریة 

ببعد( پس هر لفظی در جای خود، حامل بارِ  11دوسوسور، ببنید: دورة زبانشناسی عمومی: ص

ویژه متن یرد. هنگام بررسی یک نوشتار بهای است که باید محل تأمل و توجه قرار گویژه معنایی
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منظوم، ابتدا باید داللت الفاظ بررسی شود و آنگاه از مدخل الفاظ و حجیت ظاهر عبارات ضمن 

درنظر گرفتن دیگر قرائن مستقل موجود در متن، به ساحت معانی وارد شد. توقّف در مدخل الفاظ، 

هایِ لفظی متن نیز توجهی به داللتتن بازمیدارد، بیاننده را از دریافت معنای درست مخو

گرگونی و کننده است. از سویی اهمیتِ توجه به مفهوم تاریخیِ لغات و درنظر داشتنِ سیر دگمراه

منظورِ بررسی، خوانش و گزارشِ متون غیر قابل انکار است. نمیتوان به دگردیسی معنای کلمات ب

در دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی « تُرک»العة متون ادبی پرداخت و به تفاوت تاریخیِ معنای مط

های فردوسی و مولوی در نظر نگرفت. را میان سروده« وطن»اعتنا بود؛ و یا تفاوت معنایی لفظ بی

بسیار  های مختلف،های بارز و مشهود است و گاه تفاوتهای معنایی لغات در دورهاینها ذکر نمونه

در بافت اجتماعی و الزم است نصوص »نصر حامد ابوزید: ظریف و دیریاب میشود. به عقیدة 

فرهنگی خود قرار گرفته و ]در[ زمینة تاریخی و زمینة زبانیِ حاکم بر آن عصر مورد مطالعه قرار 

ن و بافت گیرد ... معنا جنبة تاریخی دارد. یعنی تنها از طریق شناخت دقیق بافتِ زبانی درون مت

 ( 289-288)نظریة تفسیر متن، «. آیداجتماعی و فرهنگی بیرون متن، فراچنگ می

نکتة دیگر توجه به نوع اثر ادبی )ژانر( و اسلوب بیان، مختصات سبک شخصی آفرینندة اثر و سبک  

گیری و آفرینش اثر، های شکلهای مسلط بر هر دوره و زمینهعمومیِ دورة مورد مطالعه، اندیشه

قولهای بدون گیومه در متن استفاده از مطالعات بینامتنی یا به تعبیر روالن بارت، بررسی تبارِ نقل

های بکارگیریِ زبان است. نمیتوان متنی را بدون در نظر ( و شیوه118شناسی کاربردی، )نک. نشانه

ه نمود. دکتر درستی مطالعجتماعی و ... بهای سبکی، لغوی، معناشناسی، تاریخی، اگرفتن مولفه

نظریات ضمن بررسی « سبک خراسانی در شعر فارسی»محمدجعفر محجوب در مقدمة کتاب 

کس، عبارت از روشی است که برای بیان اندیشة سبک هر»نویسد: دانشمندان قدیم و جدید می

سبک در »مینویسد: « شناسیسبک»الشعراء بهار نیز در مقدمة ( ملک22)ص «. خویش برمیگزیند

عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار بوسیلة ترکیب کلمات و انتخاب  ،ادبیاتاصطالح 

)ص هجده و نوزده( لذا «. الفاظ و طرز تعبیر ... سبک همان طرز فهمیدن حقایق و تعبیر آنهاست

های مهم در فهم متون باید محل عنوان یکی از گزارها سبکهای نوشتاری در هر دوره، بآشنایی ب

 اشد. التفات ب

 . تبیین کاربردی داللت سیاق با ذکر مثال2-1

ثنوی نمونه که از دفتر اول م ت توجه به داللت سیاق، به ذکر یکدر ادامه، برای روشن شدن اهمی

 پردازیم.نامة عطار میآن به بررسی مصیبت کنیم و پس ازمعنوی انتخاب شده، اکتفا می

ا طوطی، گوی بازرگان ب، پس از ذکر گفتعنویم در مثنوی« طوطی و بازرگان»در داستان مشهور 

 منصرف میشود و میگوید:« طوطی جان انسان»معنای ب« طوطی»موالنا از لفظ 

ــی آواز او  ــد ز وحـــ ــوطیی ک یـــ ــاز او     طـــ ــود آغـــ ــاز وجـــ ــیش از آغـــ  پـــ
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 انـــدرون تســـت آن طـــوطی نهـــان   

 میبــــرد شــــادیت را تــــو شــــاد از او

 
 

ــن و آن    ــر ایـ ــو بـ ــده تـ ــس او را دیـ  عکـ

ــم را می ــذیری ظلـــ ــون داد از او پـــ  چـــ

         (1719-1717 مثنوی، دفتر اول، بیت)

ست که اگر تو راستی عاشق حق سخن این»زارش بیت آخر مینویسد: یکی از شارحان مثنوی در گ

باشی، از هر نیک و بدی که بر سرت آید، خشنود خواهی بود و رنجهای راه عشق را ستم معشوق 

در صفحات « تعریف رضا»ه اختصار خواننده را به ( سپس ب901: 1)مثنوی، ج«. نخواهی شمرد

آنچه مرد راه خدا در مقام رضا، از »پیشین کتاب راهنمایی میکند. وی در تعریف مقام رضا آورده: 

کند و چنان غرق در معشوق و تابع مشیت حق است که گویی حس پیش آید با شادی استقبال می

-)همان«. شکایت بگشایداده آگاه نمیکند تا زبان به ظاهر، او را از رنجهای تن و دشواریهای عالم م

نماید. مولوی اشاره میکند که طوطی که این معنا در این سیاق درست نمیبدیهی است (، 299جا: 

روح، که ادراک و اشراق او از عالم وحی است و وجودش مقدم بر آفرینش جسمانی، در درون تو 

اجسام و اعراضِ بیرونی را که در حکم سایة روح توست،  زندانی است و تو بیخبر از این گوهرِ درون،

مطلوب باإلصاله میپنداری و به آن دل میبندی و شادمان میگردی؛ حال آنکه آن اعراض، با زوال 

خود شادی تو را با خود میبرد و تو نادانسته، این ستم را که مایة تباهیِ نقد عمر و خسرانِ حیات 

برخود روا میداری. مؤیّد این معنا ابیاتی است با همین مضمون، که گمانِ دادگری و انصاف است به

 مکرر در مثنوی تکرار شده است: 

 اشمــــر  بــــر بــــاال پــــران و ســــایه

 ابلهـــــی صـــــیاد آن ســـــایه شـــــود

ــت    ــر  هواس ــس آن م ــان عک ــر ک  بیخب

 
 

ــر      ــرّان، مـ ــاک پـ ــر خـ ــدود بـ  وشمیـ

 مایـــه شـــودمیـــدود چنـــدان کـــه بـــی

 بیخبــر کـــه اصـــل آن ســـایه کجاســـت 

              (919-917 تر اول، بیت)دف

گونه که مالحظه میشود ابیات در سیاق تنبیهی و توبیخی است و در این سیاق، ذکر مقام رضا همان

نماید. چنانچه بیت را بیرون از بافت مورد نظر وب سالک بر مصائب سلوک، درست نمیو صبرِ مطل

در خالل متن و ضمن پیوستگی ابیات و بررسی کنیم، ممکن است معنای اخیر را تحمل کند، اما 

 التزام سیاق، آن معنی را نمیپذیرد و پس میزند. 

*** 

 نامه. معرفی مصیبت9

الطیر او، از ارکان استوار عرفان ایرانی و از امهات کتب ادب فارسی در کنار منطق نامة عطارمصیبت 

های شگرف آموزه ف عرفانی وه سبب زبان رمزی، ظرائدر قرن ششم است. برجستگیِ این کتاب، ب

اخالقی است که در قالبی منسجم در کنار یکدیگر قرار گرفته است. پیرنگ بنیادین اثر، یک روایت 
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که حکایات ب امتداد یافته، در حالیای پیوسته از ابتدا تا انتهای کتااصلی است که همچون رشته

مطلبی یا اقتضای مقامی، در خود جای منظور تأیید را در قالب اپیزودهای مستقل، ب فرعیِ متعددی

مرحله را طی  ، چهلاهللکی است که در سلوک فکریِ الیداده است. داستان کتاب، سرگذشت سال

نامه در قالب قریب یابد. متن مصیبتچه را از بیرون میجسته، در درون خود میمیکند و درنهایت آن

ر، اقوال حکما و سخنان اهل معرفت، به بیت، مشحون است از مضامین قرآنی و احادیث مأثو 7100

برانگیزی که به تناسب موضوع و مقام در این کتاب ذکر شده انضمام داستانهای آموزنده و تأمل

پردازی بسیار قابل تأمل است. پیرنگ ین اثر بزرگ، از حیث اصول داستاناست. همچنین مطالعة ا

انگیز در وجهی شگفتاخته شده، بهشن« طرح داستان»هایی که امروز در قوی و دیگر شاخصه

 نامه قابل بررسی و بازیابی است. مصیبت

 نامه. نسخ مصحَّحِ مصیبت9-4

نامه، غالباً دو چاپ محل مراجعه است: یکی کار دکتر عبدالوهاب از میان نسخ مصحَّح مصیبت

تقادی محسوب نامه با تصحیح اننورانی وصال که در دهة چهل انتشار یافته و اولین نسخة مصیبت

بدلِ ابیات ذیل هر صفحه، شرح میشود. این دفتر شامل مقدمة مصحح، متن کتاب به انضمام نسخه

ترین گزارش لغات و اصطالحات، تراجمِ مفصل اعالم و فهرست آنهاست. اما چاپ دوم که تازه

انتشار  1282کدکنی در سال نامه است با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعیمصیبت

( و اینک در دسترس پژوهشگران قرار دارد. در این نوشتار به معرفی 1292یافته )ویرایش دوم: سال 

 و بررسی چاپ اخیر خواهیم پرداخت.

های روحانی و پیشینة معراج در از محاسن این چاپ باید به مقدمة ممتع مصحح در معرفی سفرنامه

شایِ دشواریهای متن است که با اشراف و تسلطی ادیان اشاره کرد. دیگر گزارش مبسوط و راهگ

ستودنی، با استناد و استشهاد به منابع فارسی، عربی و م خذ قدیم نگاشته شده و گواه راستینی بر 

و آسودگیِ خاطر خواننده  دانش، حدّتِ حافظه و دایرة محفوظات نویسنده و حقیقتاً مایة آسانیِ کار

از اصطالحات، گویشها و باورهای خاص محلی، از نکاتی است  عالوه یادآوریهای مفید مصححاست. ب

االبیات و که در کمتر متن مکتوبی یافتنی است. همچنین فهرست اعالم، راهنمای تعلیقات، کشف

کتابنامه از دیگر مزایای سودمند این دفتر است. به همة این موارد باید حروفچینی پاکیزه، 

همه، در برخی موارد کاستیهایی و کاغذ را هم اضافه کرد. با این وبی جلدنواز و مرغآراییِ چشمصفحه

 در کتاب وجود دارد. نخست شیوة تصحیح متن است که اگر چه انتقادی است، اما ضبط نسخه بدل

که بزعم مصحح گرهی در فهم متن وجود داشته است. برغم همة ابیات ارائه نشده، مگر آنجا برای

، این امر سنجنکته( برای خوانندة 112نامه: ح کتاب )مصیبتتوجیه روش اعمال شده در تصحی

نکتة اجتهادِ تحمیلیِ مصحح گردن نهد.  قدری نادلپذیر است، چرا که ناگزیر است بر انتخاب و

دیگر، دشواریها و شبهات متعددی است که در متن وجود دارد، اما گزارشگر کتاب، بدون کمترین 
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ن در حالی است که بسیاری از نکات مشهود و معروف، توضیح داده ای از آنها گذشته است. ایاشاره

« پیروزگر: منصور و مظفر و فاتح»(؛ 1282)بیت « واخواستن: طلب کردن»شده است؛ مانند 

طواف: گردیدن بر گرد »(؛ 9112« )نیک افتادن: نیکی و خوشی و سعادت حاصل آمدن»(؛ 2008)

 ( و ....7901) «همه وقتی: همیشگی»( و 7222« )خانة کعبه

« هشت جنت»(، 9998« )بزغالة بریان به زهر»همچنین در برخی موارد توضیح عباراتی مانند 

« نامههیاال»و « الطیرمنطق»( یکسره به 9299« )عباسه»( و یا معرفی نام عَلَمی نظیر 2912)

فصیل که معمول است معرفی اجمالی و مختصری آورده شود و برای تاست! حال آنحواله شده

اطالع، منابعی دیگر ارائه گردد. نیز موارد متعددی وجود دارد که گزارش و استنباط ارائه شده از 

ابیات، با فضای متن، هماهنگی و انطباق منطقی ندارد. در فصل بعد، این مسأله را به تفصیل بررسی 

 خواهیم کرد.

 نامهمصیبتو گزارش  تصحیح. بررسی 1

کتاب  117 ةنامه را بررسی خواهیم کرد. در صفحاریهای متن مصیبتای از دشودر این بخش پاره

 میخوانیم:    

 اممــن در ایــن هــر علــم بــویی بــرده     
    

ــرده     ــویی ب ــی ربگ ــر رنگ ــیش ه  (871ام )ب پ
 

کنایه از « هر رگویی بردن رنگ پیش»رگو هر نوع پارچه یا منسوج ... در اینجا »در تعلیقات آمده: 

اللت الفاظ، خالف این معنی را میرساند. ( اما د129نامه: )مصیبت«. ستا« های گوناگونآزمون»

درست است. دیگر « رگو پیش هر رنگی بردن»، «رنگ پیش هر رگویی بردن»جای عبارت یعنی ب

نکره  آن را یای« یای»و  گرفته« رنگ )لون(»معنای مطلق را ب« رنگی»اینکه مصحح محترم، 

ها باشد، چنانکه در فرهنگ« صبا »یا « رنگرز»ای معنب« رنگی» است، درحالیکه میتواند خوانده

« بردن پیش هر رنگی رگو»و عبارت کنایی «( رنگی»ضبط است )نک. لغتنامه دهخدا؛ ذیل مدخل 

نامه درنظر گرفته شود. طرفی نبستن، در حکم براعت استهاللی برای داستان اصلی مصیبت و از آن

نامه، از در دیگر ابیات مصیبت« رنگ و رگو»موارد استعمال ب( حتی اگر با توجه 1822)نک. ب 

بگیریم، باز « یای نکره« + »رنگ»معنای همان مطلق را ب« رنگی»نظر کنیم و صرف« رزرنگ»معنای 

 «.رگو»است، نه « رنگ»متعلق به « هر»اشکال نخستین پابرجاست: صفت مبهم 

*** 

روز و شب میخسبی و »غافل و دنیادوست که های ن، سلسله ابیاتی آمده در ذم انسا189 ةذیل صفح

 ؛ ابیات واپسین را با هم میخوانیم:«تا کی از کوری و تا چند از کری؟» و « خوریخوش می

ــان می ــب ج ــی روز و ش ــی ب ــرگکن  زاد و ب

ــام   ــرده نــ ــوانی کــ ــابت را جــ  ای خضــ

 وی ورم را نــــــام کــــــرده فربهــــــی  

ــتن می  ــن را زیس ــوانی ای ــرگ  خ ــه م ــو، ن  ت

ــام    ــرده نــ ــدگانی کــ ــرگِ دل را زنــ  مــ

ــهی    ــرو ســ ــون آزادی ســ ــت چــ  راســ
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ــه عزیــــــز   ــرده ز گلگونــــ  زرد را کــــ

 

ــز  ــبز نیـ ــده و سرسـ ــش خوانـ ــرو رویـ  سـ

 (1992-1991)ب 

عطار میگوید آنچه تو دعوی آن را داری، مقرون به »در تعلیقات کتاب، درخصوص بیت سوم آمده: 

 است در« راست»معنیِ در کدکن ب« آزاد»زاد بودن سرو. حقیقت نیست؛ لفظی است همچون آ

 (112نامه: )مصیبت«. دلیلِ راست بودن آن استآزادی سرو هم ب« ... کج»مقابل 

است که تعبیری « ثمریِ سروبی» ةواسطکه ب« راستیِ سرو»نه بدلیل « آزادیِ سرو»اما در اینجا 

د، هر درختی که میوه ندهد آن را آزاد خوانن»رایج در ادب فارسی است. در لغتنامه دهخدا آمده: 

( در بسیاری از متون سرو)لغتنامه دهخدا: ذیل مدخل «. چون سرو میوه ندهد آن را آزاد خوانند

 گذشته این مضمون تکرار شده است. خسرونامة منسوب به عطار: 

ــیم   ـــشاد باشــ ـــبی دلـــ ــا امشـــ ــا تــ  بیــ

 

ــیم     ــرو آزاد باشـ ــو سـ ــم چـ ــبی از غـ                    شـ

 (1292ب291خسرونامه: ص)

حکیمی را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عزّوجل آفریده است و »: گلستان سعدی

ای ندارد، گویی در این چه حکمت است؟ ... برومند، هیچ یکی را آزاده نخوانند مگر سرو را که ثمره

 (190)گلستان: « دست برآید چو نخل باش کریم/ ورت بدست نیاید چو سرو باش آزاد گرت ز

 کلیات شمس: 

 نــدرین شــادی ز ســرو آمــوز آزادیدال تــو ا

 

               که تـا از جـرم و از توبـه بپرهیـزیم مسـتانه      

 (712کلیات شمس: ص )

 حافظ: 

ــد     ــق دارن ــه تعل ــان ک ــد درخت ــر بارن  زی

 

ــد     ــم آزاد آم ــارِ غ ــه از ب ــرو ک ــا س                 ای خوش

 (222: 1289دیوان حافظ، )

 نیز در غزلیات سعدی آمده: 

ــه ســرو گفــت ک ــوهب  ریای نمیــاســی: می

 

ـــند   ــان تهیدستـــ ــه آزادگـ ــواب داد کـ  جـ
 

 (221)دیوان غزلیات سعدی: 

، اما برهانی که اقامه نموده، است مصحح محترم، از سیاق ابیات معنای مورد نظر شاعر را دریافته

کامال درست است و خاص « راستی سرو»معنای ب« آزادی سرو»نظر راهبر نیست.  معنای موردب

« آنندراج»و « برهان»به نقل از « سرو»کدکن هم نیست؛ در لغتنامة دهخدا ذیل مدخل منطقة 

سرو آزاد؛ سروی که شاخهایش راست باشد. سروی که راست رود و آن را به این اعتبار آزاد »آمده: 

همین نیز در شاهنامه ب«. گر فار  استاند که از قید کجی و ناراستی و پیوستن به شاو دیگفته

 مده: معنی آ

ــت    ــاالی هشـ ــود بـ ــتم بپیمـ ــو ربسـ                    بســــــان یکــــــی ســــــرو آزاد گشــــــت  چـ
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 (291ص1)شاهنامه مسکو: ج 

ــت   ــتی گرفــ ــاب سســ ــرا درّ خوشــ  مــ

 

ــت                       ــتی گرفـــ ــرو آزاد پســـ ــان ســـ همـــ

 (12ص 8جا: ج)همان

پیوستگی و « هایِ درختراست بودنِ شاخه»به « آزادی سرو»اما نکته اینجاست که آیا تفسیر 

ابیات را با هم مرور میکنیم. عطار میگوید: تو به سبب کوریِ یات را بر هم نمیزند؟ توالیِ معناییِ اب

نام « جوانی»میخوانی؛ مویِ رنگ کرده را « زیستن»در دنیا را به غلط « جان کندن»چشم دل، این 

بصیرتی، اعضایت را از بیمینهی؛ زندگی توأم با دلمردگی را حیات تلقی میکنی؛ آماس و وَرَم 

فایدگی که بیثمری و بی« آزادی سرو»عیناً مانندِ( پرواری و تنومندی میدانی؛ راست مانندِ ): دقیقاً و 

 رایی و آن را بهروی زرد را با سرخاب و غازه میا آن را آزادی و آزادگی میخوانند! همچنین

د، ابیات در سیاق تذکّر و تنبیه قرار طور که مالحظه میشوسرخرویی و شادابی توصیف میکنی. همان

را « آزادی سرو»خذة اوست. اگر دارد و متضمّن معنای غفلت و بیخبریِ انسان و در مقام توبیخ و مؤا

در نظر بگیریم، یک معنای درست و منطقی است، دیگر با لحن تهکمی و « راستیِ سرو»معنای ب

سرو »معنی ب« سرو آزاد»نایِ ثانوی را که چه بیت، معیابد. پس اگرابیات سازگاری نمی توبیخی

 باشد، برمیتابد، اما التزام سیاق آن را دفع میکند.« راست

*** 
 نیســت ســاقی روز میثــاق آن مراســت   

 

ــ  ــاق » ةقصـ ــت السـ ــت« وَالتفّـ  آن مراسـ
 

 (1817نامه: ب )مصیبت

 
و روز میثاق  هدر آیندرود، ست که اگر سخن از ساق عرش میینظاهراً مقصود ا»در تعلیقات آمده: 

والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذٍ المساق  خواهد بود ... قصة والتفت الساق اشاره است به آیة

 (122جا: )همان«. ( و فراهم رسد اندوه بر اندوه و به خدای توست آن روز بازگشت29-20: 71)

وز ازل که ارواح به ؛ عبارت است از رروز میثاق»آمده: « میثاق»در لغتنامة دهخدا، ذیل مدخل 

در گزارش متن، عبارت «. بیان آن است« الست بربکم قالوا بلی»ربوبیت حق اقرار آوردند که آیت 

وده؛ آیا قدری نامفهوم مینماید. روز میثاق، روز ازل است که در گذشته ب« و روز میثاق آیندهدر »

که آیة دیگر اینباشد؟ اراده کرده « روز موعود»، «میثاق»خطا از ممکن است مصحح محترم ب

چه در یادداشت مصحح آمده که دو صورت قابل ترجمه است: یکی آن ، به«والتفت الساق بالساق»

معنی کنیم. در تفسیر طبری « ساقِ پا»را « ساق»ست که معنی شده؛ دیگر آن« اندوه»به « ساق»

ساقش به »اف: ( ترجمة تفسیر کش1922ص 7)ج«. و برپیچند ساق بر ساق»در ترجمة آیه آمده: 

( نیز 812ص 9)ج«. هم برپیچندبه هنگام مرگ او را فراگیرد، ب لرزی کهساقِ دیگر او به هنگام تن

 (  1289ص 20)ج«. کندنو ساق بر ساق مالیدن گیرد از رنج و سختی جان»الجنان: تفسیر روض
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ه از سختیِ حال هم درپیچیدنِ پاها کنای، و ب«پایة عرش»به معنی « ق عرشسا» کهبا نظر به این

 قدری مناسبتر مینماید.« ساق»است، معنای دومِ 

*** 

ــو    ــم زتـ ــیطان هـ ــیطانی و شـ ــم شـ  رجـ
       

 (2122ای عجب دردی و درمان هم ز تـو )ب   
 

لقد زینا السماء »که آتش را رجم شیطان تعبیر کرده، ظاهراً ناظر است به این»در تعلیقات آمده: 

هایی )از ستارگان( ما آسمان دنیا را به چراغ( »1: 27« )للشیاطین الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوماً

«. انددانستهو ستارگان را از آتش می« ر دادیمآراستیم و آنها را رجم و راندنِ شیاطین قرا

است نه ستاره: « شهاب»( آنچه در قرآن برای رجم و طرد شیاطین ذکر شده، 212نامه: )مصیبت

مَاء بروجا وَزَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ وَحَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ إِالَّ مَنِ اسْتَرَقَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّ

السَّمْعَ فَأَتْبَعَهب شِهَابٌ مبِینٌ. آنچه مصحح محترم را به زحمت انداخته، محل ارجاع ضمیر در جعلناها 

از سوی مترجم، از باب ذکر « ستارگان»لفظ است. در نص آیه تصریحی به لفظ ستاره نشده، بلکه 

باشد. خاصه آن  «شهاب»تواند یکی از مصادیق مصابیح، که میرای مصابیح آمده؛ در صورتیمصداق ب

 که عطار در یک سطر پیش از بیت مورد بحث، از زبان سالک، خطاب به آتش آورده:

 و بــــرق از آثــــار تســــت شــــهابهــــم 

ــو   ــم ز تـ ــیطان هـ ــیطانی و شـ ــمِ شـ  رجـ
       

ــت                         ــار تسـ ــودن، کـ ــرم بـ ــتن، گـ ــرم رفـ     گـ

ــو  ــم ز تــ ــان هــ ــب دردی و درمــ  ای عجــ

 (2121-2122)ب
 

ستارگان را از آتش »اگر هم یادآوری مصحح کتاب درخصوص تصور قدما را بپذیریم که 

« جم شیاطینر»معنای معمول خود ب« ستاره»شود؛ چرا که ، باز گره کار گشوده نمی«اندستهمیدان

بگیریم و به « شهاب»را منسلخ از معنای مشهور خود و ترجمة « ستاره»که نبوده و نیست. مگر آن

ذکر « شهاب»های قدیم قرآن این برابرها را برای گرداناستناد کنیم که از میانِ بر فرهنگنامة قرآنی

و .... « ختهآتش افرو»، «پارة آتش»، «آتش»، «ستارة روشن»، «ستارة سوزان»، «ستاره»کرده است: 

و رجم شیاطین بودن آن، « شهاب»( لذا جای تصریح به لفظ 898ص 2)نک. فرهنگنامة قرآنی: ج

 در تعلیقات بیت خالی است.

*** 

از درخت سبز سر بیرون »آمده: « آتش»خطاب به « سالک فکرت»باز در مقام پانزدهم، از زبانِ 

اشاره است به الذی جعل »یت آمده: ( و در گزارش ب2129)ب« کنی/ موسی مشتاق را مفتون کنی

( 212)ص «. ختِ سبز، آتش نهاد( آنکه از برای شما در در80:22لکم من الشجر األخضر نارا )

را در خود « نار»و « الشجر األخضر»چه آیة اخیر تنها موضعی است در قرآن که هر دو عبارت اگر

در « مک»ومی خلقتِ آتش است و ضمیر جای داده، اما نباید از یاد برد که این آیه متعرض جنبة عم

که مقصود هی برای عموم مردمان است. حال آنعنوان یکی از نعمتهای النشانگر فایدة آتش ب« لکم»
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است بر موسی )ع( که در « تجلی خداوند»عطار در بیت مورد نظر با توجه به سیاق کالم، آتشِ 

همه در سورة تر از / و روشن7-9نمل: / 10-12مله طه: از ج ندین آیه از قرآن بدان اشاره شدهچ

ور نیست، غالب مفسران ای به سرسبزی درختِ شعلهچه در نص آیات اشاره. اما اگر20و29قصص: 

چون موسى نزد آن آمد نگه »اند. تفسیر سورآبادی: کهن با تکیه به روایات این نکته را یادآور شده

اندیشید که اگر نگریست و با خود میمی سان آتش و شاخها سوز، بتعجبر کرد درختى دید تنه ب

این آتش است که من میبینم آن شاخها بدان سوزى چون شاید بود و اگر آن شاو سبز است تنه 

مِنَ الشَّجَرَةِ، از درخت. عبد »الجنان: الجنان و روح(؛ روض1108ص 2ج). «آتشین چون شاید بود

میگویند »األسرار: (؛ کشف122ص 11. )ج«هاللّه مسعود گفت: درخت سمره بود، درختى سبز تاز

اند درخت سدره بود، درختى سبز و تازه سر تا پاى آن ب تش افروخته و درخت عنّاب بود، و گفته

افتاد سبز و دود، و هر شاو که آتش در وى میهیچ شاو آن ناسوخته، آتشى بود برنگ سپید و بى

 (102ص 2ج«. )تر میشدتازه

*** 

 در وصف حال صوفیی که به دختری دل باخته بود، آمده:کتاب  221 ةدر صفح

 دل نبــــود از عشــــق در فرمــــان او   
       

 (9279دل شــد و برخاســت آمــد جــان او )ب  
 

معنی رفتن و تمام شدن است و دل برخاستن شدن ب دل شد و برخاست:»در تعلیقات آمده: 

 ( 277)ص «. کنایه از هیجان است

دل از »یعنی  دل شدمتعلق به جان است. « برخاست»دل و فعل متعلق به « شد»که فعل در حالی

« برخاست: »برخاست آمد جانِ اودنبال دل، )قیاس شود با: دلشده( و ب« ا شدکف رفت و شید

معدوم شدن، نیست »معنی به« برخاستن»اینجا مصدر مرکب مرخم است و اصل مصدر یعنی 

 )نقل از لغتنامه دهخدا: ذیل مدخل آمدن(: آمده. شاهد معنی از خاقانی « شدن، از میان رفتن

ــت را ــان برخاســـ ــت از راه دل چنـــ  حـــ
 

کـــه دل اکنـــون ز بنـــد جـــان برخاســـت

است. )نک. در فرهنگها ضبط شده« رسیدن»و « آغاز کردن»هم معانیِ « آمدن»برای مصدر 

جانِ »، «جانِ او برخاستن آغاز کرد»فرهنگ فارسی معین( لذا بازنویسی عبارت اخیر چنین است: 

، یعنی مشرف به «جان او از تن آهنگ برخاستن کرد»یا « او به برخاستن رسید/ برخاستن گرفت

ان دنبالِ از دست رفتنِ دل، نوبت جنامه آمده که بی در همین مصیبتهالکت شد. در موارد بسیار

ن عزم جان داری ز من؟ بربوده دل / ای»(؛ 9278)ب « خواهدمعشق تو دل برد و جان می»است: 

قرارش اوفتاد / کارش افتاد و چه دل شد و جان بی»(؛ 9891)ب « چه کردی هرگزت نکْنم بحل

« برخاست»و « شد»(. اگر تعلیقات مصحح محترم را بپذیریم و هر دو فعل 2772)ب « کارش اوفتاد

 متصور است؟ « آمد جانِ او»برگردانیم، چه معنای قابل قبولی برای « دل»را به 
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*** 

ایستاد و مردمان را آمد و میسوی شهر میآمده که مجنون گاهی از بیابان بحکایتی  927 در صفحة

 آمد و :خبری خالیق به ستوه میکه از غوغای عام و غفلت و بینجانگریست؛ تا آمی

ــره ــای  نفـ ــتی زجـ ــردی و درجسـ  ای کـ

ــه  ــم دبّــ ــه و هــ ــم از دبّــ ــروای هــ  گــ
 

ــی:   ــرت بگفتــــ ــرِ حیــــ  «                   وای وای»وز ســــ

 (2299-10آرد دگر! )ب هست چندین دبّه، می 

چرم( گرفته که در آن روغن پوست )بهوئی چوبین یا سفالین بهبست»ها آمده: در باب دبّه در فرهنگ

سفالین  در راه بر ستور آویزند ... کوزةکنند و گاه برآن زنجیری و قالبی بود که در خانه به دیوار یا 

)لغتنامه «. ت خواه روغن خوراکی و خواه روغن چرا  یعنی زیتبچرم گرفته ... و جای روغن اس

« گرکوزه»و « کوزه»گر، عیناً مطابق تعبیر ( و در این سیاق مراد از دبه و دبّهدبّهدهخدا: ذیل مدخل 

در شعر خیام است که یکی انسان و دیگری خداوند است. اعتراض مجنون )که از نوع گستاخیهای 

ست که چرا با وجود این و زبان عطارست( این ستة اندیشهنامه و رمز برجعقالی دیوانه در مصیبت

« دبه»افزاید. اطالق بصر، باز خداوند از نو میافریند و بر شمار این بیخبران میمردمان غافل و بیهمه 

 بر تن آدمی در شعر کهن فارسی شواهد معتنابهی دارد: 

 سانِ خیک پـر قطـران  یر و بهشکل دبّــة قبه
 

 سـر کابـل تـنِ بـی    تن، همهمه زابل سر بیه

(198)دیـــــــــــــوان معـــــــــــــزّی: 

ــرا     ــت چـ ــو زیـ ــو چـ ــا  تـ ــت دمـ  هسـ

 گــر دبــه پــر زیــت بــود ســود نیســت      

 دعــــوت خورشــــید بــــه از زیــــت تــــو

 
 

 هســـــت چـــــرا  تـــــنِ مـــــا بیوفـــــا  

 نــــاصــــبح شــــود، گشــــت چراغــــت ف

 چنـــــد چـــــرا  ارزد آن یـــــک صـــــال

 (102)کلیات شمس:  

در « دبه درآوردن»ظاهرا تعبیر  آرد دگر:ندین دبّه میهست چ»اما در تعلیقات کتاب آمده: 

است، با این مصرع عطار « نکول، جر زدن، از گفتة خود بازگشتن»معاصر که به معنی  فارسی

( کاش مصحح محترم شواهد دیگری را از معنای مورد نظر خود در متون 799)ص «. مرتبط است

دست ب« دبه درآوردن»رض معنای اخیرِ با ف گذشته اقامه میکردند، یا دستکم ماحصل ابیات را

است. )دریای جان: ارائه کرده« گردبه و دبه»میدادند. هلموت ریتر در تحلیل خود معنای درستی از 

212) 

*** 

ــاز   ــوی او آورد بـ ــت و سـ ــاز گشـ  بـ
       

 (2219)ب گشت گرسـنگی سـلیمان را دراز   
 

لمه در بافتهای مختلف عروضی شعر عطار و از مقایسة موارد استعمال این ک»در تعلیقات آمده: 

اند، تقریباً میتوان یقین حاصل کرد که عطار این کلمه را نویسان در آنها دادهتغییراتی که نسخه
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گرسنگی مینوشته و گُسنگی ـ بر وزن عروضی فاعلن ـ تلفظ میکرده است و این همان تلفظی است 

 ( 180)ص «. وجود دارد که در زبان عامة اهل خراسان از جمله اهل کدکن

 ابتدا مصرع مورد نظر را تقطیع میکنیم:
U - U - - - U (- - -) U - 

تقطیع مشخص شده در مصراع، با کمانک در « گرسنگی»فاعالتن فاعالتن فاعالت؛ جای عبارت 

نیاز است؛ پس تلفظ « مفعولن»یا عبارتی بر وزن عروضی « فاال تن »جا به است. یعنی در این

که باید تلفظ خاصی از نمیتواند مشکل را حل کند. در این« فاعلن»بر وزن عروضی « گُسنگی»

یقیناً شد تردیدی نیست، اما آن تلفظ خاص یافت که مناسب وزن عروضی متن با« گرسنگی»

جا هر سه کس/ گُرْسنه بودند آن»نامه مانند: تنیست. از بررسی ابیات دیگر مصیب« گُسنگی»

گفت: حق را گو که میگوید بخَور/ تا شود گرسنگیت »(؛ 2177)ب « نفسبرنیامدشان ز گرسنگی 

ام نه ست/ و ای عجب بِرْهَـنْـگیتو برْهنه گفت: یا رب! بندة»خصوصاً بیت:  (؛ و9812)ب « ترآهسته

/ در گرسنهمزاجی مثل: بود دیوانه« برهنه»با « گرسنه»( و موارد موازنة 9822)ب « ستیک تنه

san-gor-« گُـرْسَنْگی»(، معلوم میشود که تلفظ مختار عطار، 9121)ب  برهنها رهی میرفت سر پ

gi  ( لذا اگرچه یادداشت مصحح محترم درخصوص 2802و  1072)نیز نک. ب «. گُسنگی»است، نه

ـ که قولی است متکی به سمع ـ برای اهل پژوهش « گرسنگی/ گُسنگی»تلفظ اهل خراسان از لفظ 

 مقام گشاینده نیست.حجت است، اما در این 

*** 

ــه ــته خواجــ ــر افراشــ ــت ســ  ای میرفــ

ــا ب ســـتین محکـــم گرفـــت   بینـــی آنجـ

ــیش راه  ــر در پــ ــونی مگــ ــود مجنــ  بــ

ــر   ــت زود زود ای بیخبــ ــاین نجاســ  کــ

ــی ــراز   مـ ــی فـ ــروز از او بینـ ــر امـ  مگیـ

ــدت   ــرت باشـ ــوت عشـ ــردا قـ ــه فـ  آنچـ

ــط آغشـــتگان    ــون و خلـ ــان خـ  ای میـ

 گـــاه همچـــون ســـگ ز هـــم برمیدرنـــد

ــت م  ــاهر نجاســ ــی طــ ــدنعمتــ  یکننــ

    

ــه    ــرزی پرداختــــ ــود در ره مَبْــــ  بــــ

ــم گرفــــت    ــه را در هــ ــن درّاعــ  دامــ

ــت:  ــی »گف ــی م ــاه  بین ــن جایگ ــر ای  مگی

ــور    ــدت بخَـ ــد و گوینـ ــو آرنـ ــیش تـ  پـ

ــن ــه ای ــاز زانک ــردا بن ــوری ف ــوش خ  هم خ

ــرت باشــــدت؟    ــروز نفــ ــرا امــ  زو چــ

ــتگان    ــورِ کشـ ــرده گـ ــود کـ ــدة خـ  معـ

ــد    ــند و میخورن ــان میکش ــو گرگ ــه چ  گ

ــت میکننــــد    ــی عــــزم ریاســ  وانگهــ

 (2911-19ب )

عنوان ز آن بپرداختند، اوقتی مبْـرَز را می»اشکال در معنای بیت چهارم است. در تعلیقات آمده: 

این اعتبار است که ها و سبزیها مؤثر بود. بمیوه کود در باغها و مزارع استفاده میشد و طبعاً در رشد

( این معنا عیناً در کتاب 227)ص «. دیوانه به خواجه میگوید: پیشِ تو آرند و گویندت بخور!



 

 

 

 

 

 

 111/اهمیت توجه به داللت سیاق در تصحیح و گزارش متن  

 اثر خاورشناس بزرگ آلمانی، برای همین بیت آمده و تعلیقات مصحح محترم گواهی« دریای جان»

ای به راهی میرفت. بر سرِ راه خود مبرزی دید و خواجه»اند: میدهد که نظر هلموت ریتر را پذیرفته

بدید و گفت: چرا دما  خود را  ای اینبینی خود را به آستین و دامن محکم بگرفت. دیوانه

آورد. )کود را به با  و صورت غذا پیش تو خواهند این همان است که آن را بعدها ب میگیری]؟[

)دریای «. برند و در آنجا بدل به سبزی و میوه میشود( پس دماغت را چنین محکم مگیر!جالیز می

 (71جان: 

که با توجه به سیاق متن، این بیت ی باشد! چراب و بسیار دور و درازاما به نظر میرسد، معنای غری

، صورت مستحیل شدة همان غذایِ الوانِ «نجاست»معنای روشنتری دارد. دیوانه میگوید: این 

که به خوردن آن دعوت میکنند، نه اینآورند و تو را پی برایت میدرو پی« زود زود»روزانة توست که 

تغییر و تحوالت طوالنی یادآوری نماید. لذا در ادامه بخواهد حاصل کوددهی درختان را پس از آن 

، فردا هم کارِ امثال تو «که این هم خوش خوری فردا بناززان»مکن میگوید: بینی مگیر و روی ترش 

اگر منظور ابیات، اشاره به کوددهی «. نعمتی طاهر، نجاست میکنند»این است که غذایی میخورند و 

ای نیست. در مثنوی معنوی شبیه به این نکتة شاذ و برجسته درختان و حاصل سال بعد باشد که

 است: مضمون آمده

 پلیـــدی زو جـــدا  ایـــن خـــورد گـــردد  

 

ــدا    آن خــــورد گــــردد همــــه نــــور خــ

 (272)دفتر اول، بیت

 مصححِ کتاب در گزارش خود، حکایتی از ابوسعید ابوالخیر آورده که مؤید مضمون مورد نظر ماست:  

جا بازایستاد، چنانک اصحاب را مبرزی برآورده بود. ساعتی نیک آنذشت. و گویند که یک روز میگ

ام، گوید: من از جملة نعمتهای لطیف بودهگفت: این نجاست به زبانِ حال می کراهیت همی آمد. پس

، هم به طعم و هم به بویِ خوش. همه پروردة روزگار و از قالب قدرت، پاک و پاکیزه بیرون آمده

داشتی. به یک شب که با شما صحبت داشتم، چنین گشتم که میبینی.  کس را به من میل

 ( 172)چشیدن طعم وقت: 

 نامه همین مضمون را آورده است:عطار در جای دیگری از مصیبت

ــت  آن ح ـــر میگذشــ ــی در تفکــــ  کیمــ

ـــره ـــت: انعـــ ـــانای زد گفـــ  ی نظارگــ

 

ــرگین  ــد س ــه دی ــتان ب  دشــتدان و گورس

 گـــان اینـــت نعمـــــت اینـــت نعمتخوار  

         (2920-1)ب 

 در بیت قبلی است.« دانسرگین»ناظر به « نعمت»و روشن است که لفظ 

*** 

ــد در ســــخُن    ــافی درآمــ ــه اکّــ  خواجــ

ــود    ــرش بــ ــویی ورای عــ ــرش گــ  منبــ

 نالیـــد ازو چـــون ســـرو بـــن   خلـــق می 

 آســـمان در جنـــبِ او چـــون فـــرش بـــود
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ــدی   ــت  در بلنــ ــدان برفــ ــخن چنــ  ســ

ــخن میـــ   ــدی سـ ــون بلنـ ــتچـ  داد دسـ

ــذر   ــردی گـ ــر مـ ــس مگـ ــر مجلـ ــرد بـ  کـ

ــت    ــا درد جف ــد ب ــنود ش ــان بش ــه ک  خواج

ــخن ال ــن ســ ــم زیــ ــد در دلــ ــام آمــ  هــ

ــد    ــخنهای بلنـ ــن سـ ــت ایـ ــم گفـ  ملهمـ

ــت    ــده راسـ ــدگانِ زنـ ــخن، پرّنـ ــن سـ  ایـ

ــی  ــان مـ ــو مرغـ ــروان را همچـ ــوزرهـ  مسـ

 رهرواننـــد اهـــل مجلـــس ســـر بـــه ســـر 

 ای را قـــــوتِ پیلـــــی میـــــدهیپشّـــــه

ــواهی دوخـــت کفـــش  ــر بخـ ــرو را گـ  راهـ

 

ــق گــ   ــان از خل ــان زم ــت ک ــان برف  ویی ج

 افتـــاد پســـت هـــوش مـــی مســـتمع بی

ــت:  ــگر   »گفـ ــارِ کفشـ ــد کـ ــیش آریـ  «پـ

ــت:  ــت؟  »گف ــرد گف ــن م ــچ ای ــنودید آن  بش

 شـــــد جهـــــانی درد در دل حاصـــــلم  

ــتمند  ــتی مسـ ــوردِ مشـ ــدر خـ ــت انـ  نیسـ

 نــــه خــــرِ پــــاالنی و خربنــــده راســــت

ــاره  ــروان را پــ ــش دوز رهــ ــر کفــ  ای بــ

 دوزی کـــن چــــو مـــردِ کفشــــگر  پـــاره 

 مـــــور را بـــــا جبرئیلـــــی مینهـــــی   

ــا درفـــش  ــو بـ ــی تـ  پـــس طپانچـــه میزنـ

 (2822-21)ب 

: اشتباه در اصل باجای به بر]زنی تو بر پس طپانچه می»در تعلیقات درباره بیت پایانی آمده: 

مبشت و »های بعد و نیز در فارسی معاصر تبدیل شده است به : همان است که در دورهدرفش متن[

صورت تِ قدیمیِ زبان فارسی دارد که باز کنایامصراع اول این بیت نیز اشاره به یکی «. درفش

وطئه کردن است برای کسی. عطار رود و معنیِ آن تکار میهنوز ب« برای کسی دوختن پاپوش»

«. ایای ساز کنی، مبشتِ خود را بر درفش زدهرو توطئهوید: اگر بخواهی برای سالک و راهگمی

سخنرانی  اکافی در مجلسی برای مردمان عامهکنیم: خواجه داستان را مرور می(. 291: نامهمصیبت)

رهگذری سخن از کفشگری و راند. در این میان، رف بلندی از نظر معنا بر زبان میکند و معامی

افکنند که این سخنانِ تو ویی از عالم غیب در دلِ خواجه میگوید. با این اشارة کوتاه، گکفاشی می

جای ایراد این سخنانِ کارند. بینان رهروانی تازهت. امناسب حالِ مشتی مردم عامی و مستمند نیس

جا، کن )نک. همان« اندکی مدارا»یعنی با آنها «. ای بر کفش دوزرهروان را پاره»ثقیل و نامفهوم، 

دل و پّرنده، بالِ ( و چیزی بگو که در فهم آنان بگنجد. اگر به گروهی عارف زنده2822تعلیقات بیت 

سلوک گام بگذارند. سواد را باید کفشی داد تا با آن در مسیر یچاره و بیز باید بخشید، گروهی بپروا

یشین که معنای آن با سیاق ابیات پنی داستان ضبط مناسبی ندارد؛ چرارسد بیت پایانظر میاما ب

ناچار بدلِ بیت ارائه نشده، به که همچون دیگر موارد مشابه، ضبط نسخهتالیم و توافق ندارد. از آنجا

هـ.ق  790وصال مراجعه و دیده شد که در نسخة خطی مورو  صحیح شدة مرحوم نورانیبه متن ت

نامه، ت)مصیبآمده است« نخواهی»، ضبط «بخواهی»جای متعلق به کتابخانة نافذ پاشا، ب

دوخت کفش/  نخواهیراهرو را گر »تردید ضبط درست بیت است: ( که بدون 202وصال: نورانی

دوزی بر کار و ناآزموده را با پارهاگر رهروانِ تازه»، و معنای بیت: «فشزنی تو با درپس طپانچه می



 

 

 

 

 

 

 117/اهمیت توجه به داللت سیاق در تصحیح و گزارش متن  

ای انجام کفش همراهی نکنی و بیش از حد فهم و حوصلة آنها سخن گویی، کار باطل و بیهوده

دنبالة ابیات پیشین و مؤید آنهاست. لذا بدیهی است که معنای  ،و این معنی «ایداده

 نماید.نمی در این سیاق منطقی« چینیتوطئه»و « کاریدسیسه»

*** 

 عشـــق چـــون خاصـــیت انســـان بـــود
       

 (1282گر ملک عاشـق شـود اُنـس آن بـود )ب      
 

چه معنای مورد نظر مصحح محترم منطقی است. اگر« اُنس»حرف الف در واژة اشکال در ضمّة 

به « انس»خوانش با ضمه، راه را بر خوانش دیگر بیت بسته است و آن « انس»است، اما ضبط کلمة 

را میسازد. عطار میگوید: عشق « آنانسان ـ انس»، جناس «آن»کسر الف است که در ترکیب با 

یابد و تبدیل به جوهرة انسانی است؛ اگر فرشته هم عاشق شود، به کمال انسانی و عالم دل راه می

 نامه است:میشود. شاهد این معنی، ابیات زیر از مصیبت« انس»

ــد  ــک کردنــ ــا ملــ ــجود تــ  آدم را ســ

 ره بـــه حـــق چـــون جـــان آدم یافتنـــد
       

 شــــان یــــک ذره آمــــد در وجــــود               عشــــق 

ــتافتند )  ــدمتش بشـ ــد در خـ ــا ابـ  (1292-7تـ
 

 گیری. نتیجه5

های آثار کهن فارسی، قابل گشودن و تفسیر خواهد بود اگر دقت و ها و دشواریبسیاری از گره

صورتی جدی اصول استنباط در گزارش مفاهیم بته و رعایت مراقبت کافی در بازبینی متون گذش

گشایی از اعمال شود. همچنین استفسارِ متون مشابه در قالب مطالعات بینامتنی، با هدف گره

یِ دستیابی به مضامین دیریاب و غامض امری است بایسته و ضروری. در مجموع این نوشتار مدع

هکاری است تا با تکمیل و تکامل آن بتوان به اصولی بلکه درصدد ارائة را فهم غایی متن نیست،

های که با سیاق متن، الفاظ، قرائن و دیگر نشانهدریافت بهترِ متون دست یافت، آنچنان برای درک و

 موجود در اثر، بیشترین وجه مطابقت را داشته باشد.

 نامهکتاب

(، تهران: انتشارات 9112شناسی )در مطالعات ادب فارسی(، صفوی، کورش )آشنایی با زبان .1

 علمی.

قم: پژوهشگاه (، 1281روشن، محمدباقر )شناسی فهم آن(. سعیدیتحلیل زبان قرآن )و روش .2

 حوزه و دانشگاه.

 (، جلد اول، قم: نشر اسراء.1288آملی، عبداهلل ). جوادیتفسیر تسنیم .2

نتشارات (، به تصحیح حبیب یغمایی، تهران: ا1227تفسیر طبری. طبری، محمدبن جریر ) .9

 توس.

 (، ترجمه مسعود انصاری، تهران: نشر ققنوس.1289تفسیر کشاف. زمخشری، محمودبن محمد ) .1
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(، تهران: 1282کدکنی، محمدرضا )چشیدنِ طعم وقت )مقامات کهن و نویافتة بوسعید(. شفیعی .2

 سخن.

 تا(، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: زوار.خسرونامه. عطار، فریدالدین )بی .7

 (، تهران: سورة مهر.1290شناسی. صفوی، کوروش )آمدی بر معنیدر .8

 (، قم: موسسه النشر االسالمی.1910دروس فی علم االصول. صدر، سیدمحمدباقر ) .9

(، 1288. ریتر، هلموت )سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری(دریای جان ) .10

 المللی الهدی.ردی، تهران: نشر بینجلد اول، ترجمة عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبو

 (، ترجمة کورش صفوی، تهران: هرمس.1292شناسی عمومی. دوسوسور، فردینان )دورة زبان .11

 رهبر، تهران: صفیعلیشاه.(، به کوشش خلیل خطیب1289دیوان حافظ. حافظ شیرازی ) .12

ر، تهران: رهبکوشش خلیل خطیب(، به1272) عبداهللبنمصلحدیوان غزلیات سعدی. سعدی،  .12

 مهتاب.

 (، با مقدمه و تصحیح ناصر هیری، تهران: نشر مرزبان.1222دیوان معزی. معزی، امیرالشعراء ) .19

 (، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1282روش تفسیر قرآن. رجبی، محمود ) .11

(، تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی 1289الجنان. رازی، ابوالفتوح )الجنان و روحروض .12

 هد: بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.ناصح، مش

 (، تهران: دانشسرای عالی.1210سبک خراسانی در شعر فارسی. محجوب، محمدجعفر ) .17

 (، تهران: امیرکبیر.1271الشعراء )شناسی. بهار، ملکسبک .18

کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ (، به1280سورآبادی. سورآبادی، ابوبکر ) .19

 نشرنو.

(، بکوشش سعید 1272اهنامه فردوسی )براساس چاپ مسکو(. فردوسی، ابوالقاسم )ش .20

 حمیدیان، تهران: نشرقطره.

 مجلد، تهران: انتشارات اطالعات. 7(، 1287شرح جامع مثنوی معنوی. زمانی، کریم ) .21

 مجلد، تهران: زوّار. 2(، 1282شرح مثنوی شریف، فروزانفر، بدیع الزمان ) .22

 مجلد، تهران: امیرکبیر. 2(، 1278محمد ) فرهنگ فارسی. معین، .22

مجلد، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی  1(، 1289فرهنگنامة قرآنی. یاحقی، محمدجعفر ) .29

 رضوی.آستان قدس

مجلد، تهران:  2الزمان فروزانفر، (، تصحیح بدیع1289الدین محمد. )فیه ما فیه. مولوی، جالل .21

 امیرکبیر.

اصغر حکمت، تهران: سعی علی(، به1288میبدی، ابوالفضل )األبرار. کشف األسرار و عده .22

 امیرکبیر.
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الزمان فروزانفر، تهران: (، بر اساس تصحیح بدیع1282الدین محمد )کلیات شمس. مولوی، جالل .27

 پارسه.

(، با تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: 1289عبداهلل )بنگلستان. سعدی، مصلح .28

 خوارزمی.

 مجلد، تهران: دانشگاه تهران. 12(، 1288اکبر )دهخدا، علی لغتنامة دهخدا. .29

 مجلد، تهران: سخن. 7(، 1289مثنوی )مقدمه، تصحیح، تعلیقات، فهرستها(. استعالمی، محمد ) .20

 (، با تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال، تهران: زوار.1281نامه. عطار، فریدالدین )مصیبت .21

کدکنی، تهران: باتصحیح و توضیح محمدرضا شفیعی(، 1282نامه. عطار، فریدالدین )مصیبت .22

 سخن.

 ق(، بیروت: المکتبه االسالمیه. 1292اللغه قاهره )الوسیط. اعضای مجمعمعجم .22

 (، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1289اکبر )مکاتب تفسیری. بابایی، علی .29

 شارات ایران.جلد(، تهران: انت 2(، ترجمة محمد بندرریگی )1289المنجد. معلوف، لویس ) .21

 (، تهران: نشر علم.1290شناسی کاربردی. سجودی، فرزان )نشانه .22

 (، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1290نظریة تفسیر متن. واعظی، احمد ) .27


