
حواشی مالدوازده

)نیمنگاهیبهچاپجدیددیوانعطارو

یادیازمختارنامه(

سیدعبدالرضا موسوی طبری

مدتهابودكهبهدوستانمدرمیراثمكتوب،نقِدكتابارجمند

منطق الطیر)باتصحیحوتوضیحدكترمحمودعابدیودكتر

شفیعی استاد تصحیح )به مختارنامه و پورنامداریان( تقی

كدكنی(راوعدهدادهبودم،تااینكهدیوان عطار نیشابوریبه

ازمطالبۀآننقدهادستكشیدندونقد
ً
بازارآمد.دوستانموقتا

دیوانعطارراخواستارشدند.بندهامابهنگارشنقدسهگانۀ

عطاراصرارمیورزیدمتانهیبحضرتموالنابهگوشهوش

رسیدكه:»یکزمانكارستبگزاروبتاز/كاركوتهرامكنبر

خوددراز«همازاینروبررسیمنطقالطیرراكهمجالیفراخ

میطلبدبهوقتیدیگرموكولكردم.نقدمختارنامهراهمكهالبته

درحواشیآننكتههایفراواننوشتهبودموبهنحویخندهآور

ازكتابخانۀنگارنده*بهیغمارفتبهاختصارتمامبرگزارمیكنم

)چراكهناچاربهابتیاعمجدداینكتابشدموحافظۀمصدوم

مرابهیادآوریآننكاتیارینمیكند(.

درابتدابایدگفتمختارنامهعلیرغمبهرهمندیازعلمو

دانشمنِدمتن،ازلغزشوسهوبركنار
ِ
ذوقوكوششمصّحح

نماندهاست.باری،بهیادمیآورمكههمدرنخستینمصراع

كتابدرنگكردهبودم:

هازهرباكـــی
ّ
ایپاكیتومنز

سازادراكی
ّ
وســیتومقد

ّ
قد

درراهتوصدهزارعالم،گردی

دركویتوصدهزارآدم،خاكی

)مختارنامه،ص75(

بهنظراینكمینهرسیدهبودومیرسدكهنقشباكی)بههر

عبارتچندان این در تواندشد( مستفاد آن از كه معنایی

»پاكی«صحیحاست:
ً
پذیرفتنینیستواحتماال

هازهرپاكی
ّ
ایپاكیتومنز

یاستكهازهرپاكی)ایندومیبه
ّ
یعنیپاكیتوبهحد

یایوحدت(كهمامیشناسیموالبتهدرجنبپاكیتوعین

هاست.نظیِر
ّ
ناپاكیاستمنز

همههرچـــههستندازآنكمترنــد

كــهباهستیاشنــامهستیبرنــد

)كلیاتسعدی،ص228(

اراستقریببهمعنیمذكور:
ّ
ومنسوببهعط

بــدانخدایكهدرآفتــابمعرفتــش

بــهذّرهاینرســدعقلجملــۀعقـــال

سی«كهزهر»پاكیی«كهبتوانگفت
ّ
»مقد

ه«استازآنوصفو»پاک«وبیهمتا
ّ
»منز

)دیوان عطار،تفضلی،ص723(

بهیاددارمویکبارهمبهاجمالدرجاییاشاره
ً
دیگرمثال

كردمكهدراینرباعی:

تاغمزۀچشمرهــزنتراهــمزد

صــدتیـــرجفابردلآگاهــمزد

بسسنگدلوستمگـرتمیبینم

بشتابكهسنگوسیمراخواهمزد

)مختارنامه،ص266(

وبالشکوالریبستمگرتحریفسیمبر
ً
وحتما

ً
قطعا

نقطهها
ً
ّساخدرقدیمبعضا

ُ
است.وخطاازآنجارخدادهكهن

رانمیگذاشتهاند،دندانهراهمبلندگرفتهویحتملفتحهای

طویلبرسرحرفباءنهادهودرنتیجهبعدهاسیمبرراستمگر

فارغازقرینهایكهدرمصراعپایانی
ّ
خواندهونوشتهاندواال

همینرباعیمیبینیم)بشتابكهسنگوسیمراخواهمزد(در

دیگرآثارعطاروشعرایپیشوپساوهماینمجاورت

رواجداشتهاست:

عشقآنسنگیندلسیمینبرزّرینكمـر

سنگمنبردوسرشكمسیمكردورویزر

*دراثاثكشی،كارگِرحمِلبار،یحتملبهگمانآنكهالبدمتن

مصّورسریالمختارنامه)سرگذشتمختارثقفی(است،كتاب

راكشرفت.

پژوهشگرومصحح

musavi.tabari@gmail.com
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)كلیاتامیرمعزی،ص291(

گرمبازآمدیمحبوبسیماندامسنگیندل

گلازخارمبرآوردیوخارازپاوپاازگل

)كلیاتسعدی،ص492(

ببردازمنقراروطاقتوهوش

بتسنگیندلسیمینبناگوش

)دیوانحافظ،ص282(

دیگردرحاشیۀاینرباعی)ش665(یادداشتكردهبودمو

یادآوریشد:
ً
دا
ّ
اكنونمجد

ازجزوبهسـویكلسفربایدكــرد

وزكلبهكلنیزگذربایدكرد

چونهركلوهرجزوبدیدیوشدی

كلنظربایدكرد
ّ
آنگــاهبهكل

)مختارنامه،ص161(

محلاشكالاست.فارغ
ً
مصراعدوماینرباعینیزقطعا

ازناهنجاریوزنیكهگاهدراینادوارتوجیهاتیمییابدیا

استثنائاتیكهگاهدربرههایازشعرفارسیباآنمواجهمیشویم

اینمصراعقابلپذیرشنیستپسبایدآنرااصالح
ًٌ
مفهوما

كرد.اگراحتیاطبهخرجدهیموبهكمترینتصّرفبسندهكنیم

"نخستیندرمصراعدومكلمۀ"جزو"رامینهیمو
ّ
بهجای"كل

مشكلحلمیشود:وزجزوبهكلنیزگذربایدكرد.اماآن

وقتبامصراعاولهمخوانیندارد.پسناچارمیشویمدر

مصراعاولهممختصریتصّرفكنیم:

ازكلبهسویجزوسفربایدكرد

وزجزوبهكلنیزگذربایدكرد

ارودیگرحكمای
ّ
اماترتیباینسفروگذربااندیشۀعط

ماسازگارنیست.نیكمیدانیمكهدرمراحلسلوك،ابتداسیر

منالخلقالیالحقاستودرمراحلبعدسیرمنالحقالی

الخلق.همچنینشیخعطارخوددرمواضعدیگریازاین

كتابمیگوید:

هرچندكهكارهایتوبسیاریست

ازجزوبهسویكلشویآنكاریست

)مختارنامه،ص137(

ودرجایدیگر:

هردیدهكهاســرارجهانمطلقدیـــد

كلمشتقدید
ّ
جزوازكلوكلزكل

چهجزووچهكلچونهمهبایدحقدید

تاحــقبنبینیهمهنتوانحقدیــد

)همان،ص99(

بااینمقدمهمیتوانبااطمینانبیشتریمصراعاولرابه

حالخودباقیگذاشتوبراساسساختارآن،مصراعدومرا

بدینگونهاصالحكرد:وزكلبهسویجزوگذربایدكرد.

باری،اینچندنمونهراعرضكردمتاروشنشودكاراستاد

شفیعیكدكنیكهدعامیكنیمخداوندبهعمرپربركتایشان

بیفزایدهم–حتیدرچاپپنجم-نیازبهاصالحوتأملدوباره

كرلغزشیآشكاردیده
ّ
دارد.دررباعِیذیِلهمینرباعِیاخیرالذ

میشودودربعضیصفحاتدیگرایناثرعدیمالمثلنیز،كه

بهجهتپرهیزازاطنابازذكرآنجملهدرمیگذریم.بیشك

خوانندگانفاضلنشریهخودبارجوعبهمتندرخواهندیافت.

لیكنباوجوداینكاستیهابایداذعانكردكهاستادشفیعیآثار

عطارراشایستهترازهركسیتصحیحكردهوتعلیقاتبسیار

سودمندیبرآنافزودهاست.بهطوریكههرخوانندهایآرزو

دارددیگرآثارعطارراهمبهتصحیحایشاندركتابخانۀخود

داشتهباشد؛ازجملهدیوانعطاررا.
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واماچاپجدیددیوانعطار:

اگرچهپیشازاینهمتصحیحفاضالنهایازدیوان عطار

بههمتمرحومتقیتفضلیبرایاهلادبشناختهشدهبود،

بااینحالدرسال1392تصحیحمجددیازدیوانعطاراز

سوینشرچرخوهمكارینشرچشمهبهبازاركتابعرضه

شد؛بهسعیوتصحیحمهدیمداینیومهرانافشاریوبا

باید امر ابتدای همین امامی. علیرضا نظارت و همكاری

متذكرشدكهاینكارگروهینتیجۀخوبیدرپیداشتهو

كمغلطومطمئنبهدستدادهاست،بااینوجود
ً
متنینسبتا

درحینتوّرقسرسریكتاببهنكاتیبرخوردمكهعرض

خواهمكرد.تنهایادآورمیشومكهاینمواردنتیجۀتفألاست

هبختكیبهدستآمدهومنبابنمونهبیان
ّ
وبهقولعوامالل

میشودتامصححانخودبجویندوعیبهارابیابندودر

چاپهایبعدیاصالحكنند.

عرضمیكنمدربعضیمواردمتنسالمتالزم
ً
جسارتا

رانداردودرعوضنسخهبدلهادركمالصحتاندیاالاقل

برایدستیابیبهصورتصحیحابیاتیاریرساناند.و

فلسفۀوجودینسخهبدلهمیناستواالضرورتی
ً
اساسا

و حروفچین و مصحح كار زحمت به اینهمه نداشت

صفحهبندوخوانندهافزودهشود.

نمونه:

تانبینیجمالعشقنگیردكمــــال

میشنویحسبحالراستببایدشنید

)ص358(

درنسخۀسلآمده:راستبیایدسنیدودرنسخۀسنا:

حالنیایدشنید.بهنظرمیرسدازتركیبایننسخههابتوان

بانگارشو
ً
ومعنا

ً
بهصورتصحیحگفتارمؤلف)كهلفظا

نگرشاوتوافقدارد(دستیافت:میشنویحسبحال،

راستنیایدشنید

دیوان همین از دیگری درجای عطار كه این نه مگر

میگوید:

مردشنوچهباشی؟مردانهروسخندان)یاچنانكهدر

نسخۀقآمده:دردیدشوچومردان(

چهحاصلازشنیدن؟چوندرعیانندیدی

)دیوان،ص594(

-نمونۀدیگر:

چیستایعطـــاركفرراهعشـق

شستدینراهّمتدونآمدن

)ص536(

درنسخۀق:»سستدینازهّمتدونآمدن«كهبیهیچ

گفتوگوییرجحانآنبرضبطمختارمصّححانمحرزو

ماست.بااینحالیادآورمیشوداینمفهومدردیگر
ّ
مسل

اسرارنامه  در  چنانكه جستجوست. قابل هم عطار آثار

)ص200(میخوانیم:

مكندرراهدینیكذّرهسستــی

كهنستاننــددردینجزدرستی

نمونۀدیگر:

چونفنــایخودبدیدمدربقــا

یآنشدم
ّ
آنچهمیجستمبكل

)ص442(

درنسخۀسلوفرآمدهاست:»چونبقایخودبدیدمدر

فنا/چونبقایخویشدیدمدرفنا«كهصوابهمیناست

اندیشۀعطارمطابقتكاملدارد.حاجتبهشاهد با چه

نیستمعهذادردیوانعطارفراوانتكرارشدهاستاین

ذكر نمونههایی عریضه نبودن خالی جهت به ما و معنی

میكنیم:
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گربقاخواهیفناشوكزفنـــــا

كمترینچیزیكهمیزایدبقاست

)ص120(

بنوشدردوفناشواگربقاخواهی

كهزادراهفنادردیخراباتاست

)ص126(

دریندینگربقاخواهیفناشـو

كهگرسودیكنیآنجازیاناست

)ص157(

ولــیرویبقـــاهرگزنبینــی

كــهتازاّولنگردیازفنانیست

)ص174(

شد یافت دیوان آغازین صفحات از تنها اینهمه و

چنانكهجملۀشواهدمختومبهحرفتاءاست.

*

دیگرازمواردیكهبهنظرقابلتأملمیرسدابیاتمبهمی

متمایزشده كذا لفظ افزودن یا باعالمتسؤال كه است

كم دست یا و است توجیهپذیر 
ً
بعضا ابیات این است.

ابیاِت از دیگر بسیاری همچون كه شد مدعی میتوان

درنگاست.
ّ
بیعالمتنامفهومنیستاگرچهمحل

نمونه:

تركمآنداردسِرما،چوننداردچونكنم)كذا(

هندویخودراچنیندرپاازآنمیافكند

)ص318(

آیا اصل. در است »چنین است: آمده پانوشت در

تركمانداردسِرما...میتوانخواند؟«امابهنظرمیآید

كهجایویرگولرابایدتغییرداد.تركم»آن«دارد،سِرما

چونندارد،چونكنم؟"آن"دراینجاهمانكیفیتخاص

درحسنودلبریاست.میگویدتركمنصاحب»آن«

استاماوقتیبهمنالتفاتینداردچهمیتوانمكرد؟»آن«

درمصراعدومایهامدارد؛همضمیراشارهاستوهمبه

معنیكیفیتخاص.نمونۀدیگر:

كیرسدآشفتگِیروزگاربوالعجب

آنچهازچشمتبدینآشفتهكارانمیرسد)كذا(

)ص268(

را عبارت و افتاده بیت از "ز" حرف میرسد نظر به

روزگار زآشفتگِی رسد كی است؛ ساخته مخدوش

بوالعجب...الیآخر.

نمونۀدیگر:

جانمكهزبستانفلکنیشكریخواست

گفتانهایواقفكهمرانیشكرینیست)كذا(

)ص191(

بیتروشناست.میگویدجانموقتیازفلکتقاضای

نیشكركردفلکدرپاسخگفتنمیدانیكهمرانیشكری

نیست؟تماملطفبیتكهالبتهلطفیهمنیستدرارتباط

لفظی»نهای«وجزءاولكلمۀ»نیشكر«است.همین.»نهای«

البتهبایدبهگونهایاداشودكهدروزنخللیایجادنكند.در

نسخۀقآمده:گفتانیوآخر...بعیدنیستكهآخرتحریف

آگهبودهباشد)خطشناسانبرایننكتۀظریفصّحهخواهند

گذاشت(وحرفواونیزالبتهزاید.دراینصورت:گفتا

هم دیگر )صورتهای نیست؟ نیشكری مرا كه آگه نهای

محتملاستامابهتوضیحوتفصیلنمیارزد(.

*

هرچندآنچهگفتمنمیتواندسنجشكاملومنصفانهای

ازاینكتابارائهكردهباشدامابیشازاینهمتطویلروا

نیستیاالاقلحوصلۀاینپریشانخاطربرنمیتابد.فقط

میماندچندایكاش:

-ایكاشدرپایانمقدمهتصویراولوآخرنسخههای

مورداستفادهمنتشرمیشد.

انتخاب متن كل برای واحدی رسمالخط -ایكاش

شیوۀكتابتیكهندربعضیپانوشتهاوبخش
ً
میشدومثال

ملحقات)برخالفمتناصلی(اختیارنمیشد)اگرچهاین

امردرپانوشتهاتوجیهپذیراست(.

-ایكاشمعیارعالمانهتریبرایتشخیصالحاقیبودن

یكغزلیاقصیدهدرایندیواناتخاذمیشد.چراكهبعید

استخوانندهایدراینعباراتبهدیدۀقبولبنگرد:

»اینغزلاگرچهدرجمیعنسخقدیمیدیوانعطارآمده

ازلحاظمضامینومفاهیمبهسخنعطارشباهتی است
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ندارد«)ص230بخشاصلی(

»درآخرینمراحلچاپبهایننتیجهرسیدیمكهاین

غزلمیتواندازعطارباشد«)ص772بخشملحقات(

»درآخرینمراحلچاپدیوانعطاردرالحاقیبودناین

غزلتردیدكردهایموممكناستازعطارباشد«)ص779

بخشملحقات(

-ایكاشفونتبهتریبرایچنینمتنیدرنظرگرفته

میشد.

-ایكاشصفحهبندیبهگونهاینبودكهمخاطبدرنظر

اولتصوركندصفحاتبسیاریسفیدچاپشدهاستو

نسخهایكهدردستاوستنقصدارد.

-ایكاششمارۀپانوشتهابهشیوۀمعمولبودونهبر

اساسشمارۀابیات،آنهمبدونفاصلهكهنتیجهاشكالفه

شدنخوانندهاست.

ایكاش....

فهرست منابع

تعلیقات: و تصحیح مقدمه، نیشابوری. عطار اسرارنامه.  -

دوم ویرایش انتشاراتسخن. كدكنی. محمدرضاشفیعی

)چاپپنجم(1388ش.

- دیوان حافظ.تصحیحبهاءالدینخرمشاهی.انتشاراتنیلوفر.

چاپاول1373ش.

- دیوان عطار.بهاهتمامتقیتفضلی.انتشاراتعلمیوفرهنگی.

چاپیازدهم1384ش.

بهسعیوتصحیحمهدیمداینی، نیشابوری. عطار  دیوان   -

نشر امامی. علیرضا نظارت و باهمكاری افشاری، مهران

چرخ.چاپاول1392ش.

- كلیات دیوان امیر معزی نیشابوری.مقدمه،تصحیحوتعلیقات:

محمدرضاقنبری.انتشاراتزوار.چاپاول1385ش.

- كلیات سعدی.بهكوششمظاهرمصفا.انتشاراتروزنه.چاپ

اول1383ش.

تعلیقات: و تصحیح مقدمه، نیشابوری. عطار مختارنامه.  -

محمدرضاشفیعیكدكنی.چاپپنجم1389ش.

 )2 جلد(
ششم  )سدۀ  تفلیسی  ابراهیم  بن  حبیش  ابوالفضل 

هجری(، تصحیح: مختار کمیلی، 1365 ص، میراث مکتوب، 

تهران، 1394.

کامل التعبیراثریجامعبهزبانفارسیدرخوابگزاریو

تعبیررؤیاودرشمارپرآوازهترینآثارتفلیسیاست.اودر

جمله از مانند خود از پیش خوابگزاران تعابیر اثر این

ابنسیرین،ابراهیمکرمانی،جاحظمغربیو...راگردآوردهو

بههمینسببآنرا»کاملالتعبیر«نامنهادهاست.اینکتاب

دردوبخشکلیسامانیافتهاست:بخشنخستدر16

فصلبهمسائلعمومیخوابورؤیامانندچیستیخواب،

گونههایخوابورؤیا،آدابتعبیرو...اختصاصیافتهودر

بخشدوم،نمادهایاخوابدیدههابهترتیبحروفآغازین

آنهاسامانیافتهوازآنهارمزگشاییشدهاست.
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