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گویا قرار نیست حضرت ابوالمجد مجدود بن آدم سنایي هرگز این 

اقبال را بیابد که مثنوي هایش در هیئتي مطلوب و الاقل نزدیک 

ــد. با وجود چندین و  ــده به طبع برس به آنچه از خامۀ او صادر ش

ــه امروز تحت عنوان متن مصحح  ــد بار تالش، به اعتبار آنچ چن

ــت مي توان گفت این شاعر و  ــنایي در دست اس مثنوي هاي س

حکیم نامدار هنوز نه وزن مي شناسد و نه از قافیه سر درمي آورد.

]1[

بي تعارف عرض مي کنم مثنوي هاي حکیم سنائي به تصحیح 

ــّدي و مغتنم در این  ــي ج مرحوم مدرس رضوي البته کوشش

ــفانه براي تکمیل و تتمیم  ــه بود اّما بعد از آن دیگر متأس عرص

این مثنوي ها همتي گماشته نشد و کاري صورت نگرفت. اگر 

خود مرحوم مدرس رضوي فرصت مي یافت، چه بسا که سر و 

سامان بیشتري به کار مي داد چنان که چاپ مثنوي کارنامۀ بلخ 

ــیار متفاوت است با چاپ همین اثر  در فرهنگ ایران زمین بس

در مثنوي هاي حکیم سنایي. مرحوم مدرس رضوي در فاصلۀ 

ــیاري  ــیاري از ظرایف و دقایق پي برد و بس این دو چاپ به بس

ــکاالت  از لغزش ها را رفع کرد. اگرچه هنوز هم کار خالي از اش

غیرمنتظره و ابتدایي نیست. از اشکاالتي در وزن و قافیه گرفته 

تا ترجیح ناصواب ضبط سقیم بر صحیح. 

تکرار بعضي ابیات و نیز اشتباهات مطبعي را هم بر این همه 

ــده محض رفِع اتهاِم گزافه گویي  ــد افزود که در اینجا نگارن بای

ــت رعایت ایجاز به تورق صفحاتي از  چند نمونه مي آورم )جه

مثنوي کارنامۀ بلخ اکتفا مي کنم(.

ص172:

آزاري گــه  آذري  گــه  کـه  اي 

حـرفـتـت زرگــري و عـطـاري

ظاهراً آذار باید صحیح باشد نه آزار. اّما مصّحح علي رغم وجود 

ــتي  ــت. براس ــخۀ ع و ق، آزار را ترجیح داده اس آذار در دو نس

ــراي آزار در این بیت مي توان یافت؟ ضمن آن که  چه وجهي ب

ــعار خود نیز  ــار( را در دیگر اش ــاه اول به ــنایي آذر و آذار )م س

همجوار ساخته، و جز او دیگران هم از این تجنیس استقبال و 

استفاده کرده اند. سنایي مي گوید:

ــاخ در آذر اي دْرت ز بي برگان چون ش

وي دلْت ز بخشیـدن چون باغ در آذار

)دیوان، ص196(

و مسعود سعد سلمان راست:

تا دهر گهي پیر و گهي تازه جوان است

ــه آذر در و آذار ــش ب ــري و جوانی پی

) نوریان، ص239(

ص175:

يعقـوب يوسـف  چـو  بـودم  بنـده 

ليـک شـغلم ز يوسـفي شـد خـوب

در این عبارت نقصي وارد شده و نقش »لیک« را مخل سالمت 

نگاهی به مثنوی های حكيم سنايی1

سيدعبدالرضا موسوی طبری*

* پژوهشگر متون.

1. منهاي مثنوي حدیقـة الحقیقـة و شریعـة الطریقه.
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جمله ساخته است. صورت صحیح در نسخۀ پ که در پانوشت 

آمده قابل دسترسي است:

ــون یعقوب ــده چ ــه دی ــده بودم ب ش

ــوب ــد خ ــفي ش ــغلم ز یوس ــک ش لی

ص 175:

کــار و بـار جـهـان چنيـن باشـد

ايـن چنيـن نيـز و جـز چنين باشـد

ــهو از  ــود و این س ــت که جهان با جز قافیه نمي ش ــن اس روش

شاعري چون سنایي پذیرفته نیست. شاید مصرع اینگونه بوده:

ــد ــن باش ــز و آن چنی ــن نی ــن چنی ای

ــتعمل  ــب آنچنین البته به قدر »آنچنان« و »اینچنین« مس ترکی

ــود. خود  ــي گاه گاه در آثار قدما دیده مي ش ــت ول نبوده و نیس

حضرت سنایي مي گوید:

ــر آي ــنائي بر س زان چنین بادي و خاکي چون س

ــهریار ـــي ش ــهرهـا بي تاج باش ــو در ش ــا چن ت

)دیوان، ص192(

ــت. اول به  در بیت مورد بحث آنچنین به دو دلیل پذیرفتني اس

ــان(، و دوم به دلیل وجود لفظ »این« در  ــل قافیه )آن و جه دلی

آغاز مصرع: 

ـــد باش ــن  چنی ــان  ــار جـه ب و  کار 

ــد ــن باش ــز و آن چنی ــن نی ــن چنی ای

ص 176: 

طالـب نـام کيسـت جـز گهـرش

باعـث شـكر نيسـت جـز نعمـش

ــده و همین  ــاي گهر، کرم آم ــخه بدل هاي ع و س بج در نس

صحیح است. چرا که نعم با کرم قافیه مي شود نه با گهر.

ص173:

نكــنـد نـان  تـاو  صـيـد  تـا  آب 

تـا چـو مـن ريـش گـاوتـان نكنـد

در نسخۀ آ مي خوانیم: آب تا صید ناوتان نکند. اما معلوم نیست 

چرا »تاو نان« بر »ناوتان« ترجیح داده شده است.

ــیاري موارد را بي آن که نسخه اي درکار باشد مي توان  البته بس

به حدس و گمان اصالح کرد. 

ص 173:

بنـهـيـد نـيـت  ديــدۀ  بـر  پـاي 

بنـهـيـد عـاقـبـت  ببـاليـن  سـر 

که یحتمل عافیت بوده و عاقبت خوانده شده است. 

یا در صفت خواجه سرایان مي گوید )ص 152(:

رويشـان همچـو ماه تيره ني اسـت

مـاه داديـش و .... و... کـي اسـت

که باز حدس مي زنم بیت اینگونه بوده باشد:

ــایه کي اسـت ــان همچو ماه س رویش

ــت ــش و ... و خ ا یه کي اس ــاه را ری م

ــایه - یعني تیره  ــرایان، مثل ماه )که س یعني روي خواجه س

- نیست( سایه کي است ؟ و الي آخر.

ص 178:

هـمـه سـرمـايــه ها از او بـسـتم

بـسـتم او  از  پـيـرايـه هـا  هـمـه 

باري، پیرایه بستني است چنان که نظامي مي گوید:

ــت ــه بر بس ــاه را پیرای ــه م ــس آنگ پ

ــت  ــر بس ــایه ب ــاب از س ــاب آفت نق

ــخه بدل »ل« در اینجا راه گشاست: از او  اّما سرمایه چطور؟ نس

هستم. یعني هست مرا ) میم در نقش ضمیر مفعولي(:

ــتم ــرمــایــه هـا از او هـس ــه س هم

ــتـم بـس او  از  ــا  پـیــرایـه ه ــه  هم

موارد جزئي هم کم نیست. مثل:

هم نکو عهد و هم نیکو )نکو( پیوند )ص 170(

قاضي اندر میانه ایستاده )استاده( )ص 171(

وان چون )چو( حیدر چشندۀ تأویل )ص 153(

ــت و نتیجۀ طبع و سلیقۀ  ــک زاید اس و ابیات تکراري که بي ش

ــنایي نمي تواند بود. جز آنچه مثاًل در کارنامۀ بلخ هست  خود س

ــود ابیاتي در همین مثنوي به طور  و در حدیقه هم دیده مي ش

مکّرر به چشم مي خورد. مثاًل:

عقـل بنگاشـت هـم بخـانـۀ جـان

هـنـرش در نـگــارنـامـۀ جــان

)ص 167(

همین بیت با اصالح خانه به خامه در ص 176 نیز آمده است. 

دیگر مثاًل مي خوانیم:

چون نشـسـتي بصـدر او خامـوش

جـان کند صد هـزار شـكر از گوش

 )ص 154(

و عینًا همین بیت را در ص 167 مي یابیم.
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آنچه گفتیم از مثنوي کارنامۀ بلخ بود. اّما وضع دیگر مثنوي ها 

ــوي طریق التحقیق  ــت. در این ابیات از مثن هم همینطور اس

تأمل بفرمایید:

مـبـاش مـريــد  را  آز  و  طـمـع 

مبـاش يزيـد  و  کـن  بـايـزيـدي 

سـفـر؟ گـزيـد  او  ملـک  پـي  از 

دو جهـان پيـش او نداشـت خطـر

)ص 126(

ــخه بدل ها، و البته  ــد در بیت دوم )با توجه به نس به نظر مي رس

اندکي هم اجتهاد و قیاس( باید چنین تصرف کرد:

از پــي مـلـک، آن گـزيـد سـقـر

دو جهـان پيـش اين نداشـت خطر

ــقر )جهنم( را اختیار کرد، در  آن )یعني یزید( براي حکومت، س

ــت.  مقابل، این )یعني بایزید( دو جهان در نظرش بهایي نداش

خطر اینجا به معني بها و ارزش است.

ــت و مجال و حوصله اندك. فلذا نقد  ... باري نمونه فراوان اس

این کتاب را همین جا خاتمه مي دهیم تا رمقي براي بررسي دو 

کتاب دیگر باقي باشد.

]2[

ــال ها بود که به ضرورت تصحیح مجّدد مثنوي هاي سنایي  س

ــي برده بودم و همواره آرزو مي کردم که صاحب هّمتي متفّنن  پ

ــاند و امثال مرا رهین منت خویش  ــن فریضه را به انجام رس ای

ــنایي  ــد. در آرزوي تصحیح و طبع جدید مثنوي هاي س گردان

ــن شد، با این  ــمم به جمال آن روش ــال پیش چش بودم که س

توضیح بر روي جلد:

بازنگري، تصحيح، شرح واژگان و تعليقات:

دکتر عبدالرضا سيف   

غالمحسين مراقبي

ــارات دانشگاه تهران« که سال ها پیش  تحت نشان »انتش

ــر مثنوي هاي سنایي به تصحیح  از این )1348 ش( نیز ناش

مرحوم مدّرس رضوي بوده است.

ــم با یک  ــید که دریافت ــاب طولي نکش ــورق این کت با ت

ــد کتاب خود  ــه روي جل ــم. البت ــي مواجه ــازي آنچنان کتابس

ــت پس دیگر »تصحیح«  ــک برانگیز بود؛ اگر »بازنگري« اس ش

چیست؟ و »شرح واژگان« مگر غیر از »تعلیقات« است؟

اوضاع داخل کتاب هم بدتر از روي جلد؛ در صفحۀ نخست 

ــت اّما در پایان  مانند روي جلد نام کوچک مصحح عبدالرضاس

ــوءتفاهم نشود.  ــود. البته س مقدمه به عبدالمجید تبدیل مي ش

مقدمۀ این کتاب همان مقدمۀ مرحوم رضوي است. یعني عینًا 

ــر شده است و مصححان  ــان منتش همان مقدمه با نام هم ایش

تازه نفس براي خالي نبودن عریضه چند صفحه اي مطالب زاید 

و باري به هر جهت در ابتداي آن افزوده اند. 

ــح مدرس رضوي با  ــن نگارنده متن مصحَّ مطابق تخمی

ــیصد مورد اصالحیه در قالب یک مقاله یا غلط  ــت - س دویس

ــي یابد اّما  ــاب صورتي مطلوب و مقبول م ــۀ منضم به کت نام

ــاِر آقایان عبدالرضا سیف  ــنایي« جدیداالنتش »مثنوي هاي س

ح مدرس  ــن مصحَّ ــي که مثاًل همان مت ــین مراقب و غالمحس

ح و  ــتباهات مصحِّ ــت )با ادعاي بازنگري و رفع اش رضوي اس

ــت فاحش واضح  ــن( بیش از دو هزار غلط ریز و درش حروفچی

ــت که با حذف »مثنوي سیرالعباد  فاضح دارد و این در حالي اس

ــرح آن« که در انتهاي چاپ مدرس رضوي موجود است و  و ش

ــتقل قصد چاپ آن را دارند  ــر آقایان در مجلّدي مس علي الظاه

متن کتاب بیش از دویست صفحه نیست.
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ــور را در کنار هم نام برده و در  ــز: )از اینکه دو کتاب مذک پرانت

یک مقاله بررسي مي کنم از روح مرحوم مدرس رضوي و ایضًا 

همۀ خوانندگان فاضل این نشریه طلب عفو دارم(.

ــت که  ــوي معیوب و مغلوط اس ــاري، این کتاب به نح ب

ــداد خورد که اگر ناشر محترم  ــم هاي غالظ و ش مي توان قس

ــت نه چندان بي هوش و حواس مي سپرد  کار را به یک تایپیس

ــد. چرا که فقط کافي  ــه اي به مراتب بهتر عایدش مي ش نتیج

ــوي را با کمي دقت تایپ کند تا از  ــود متن چاپي مدّرس رض ب

راهیابي دست کم هزار و هشتصد غلط به متن جلوگیري کرده 

باشد.

ــود. حضرات در شرح واژگان  اّما ماجرا به همین جا ختم نمي ش

هنرها به خرج داده اند که مپرس. چند نمونه عرض مي کنم. 

ذیل این بیت: 

همـچـو طـوطـي و ژاژ کـي خـواند

تـا چـو هـدهـد سـرك نجنبـانـد

 )ص 231(

نوشته اند: ژاژکي: بي هوده. سخن بیهود.

یعني کاف را کاف تصغیر گرفته اند و یا را یاي وحدت. با عرض 

ــارم براي مصّححان )؟!( کتاب، این توضیح بدیهي  پوزش ناچ

ــکل از واژۀ ماقبلش منفک  ــه واژۀ »کي« بال ــرض کنم ک را ع

ــرك نجنباند ژاژ  ــت و تا س ــت. مي گوید همچو طوطي اس اس

نمي خواند، یا کي ژاژ خواند؟ به عبارت دیگر ژاْژ ِکي خواند؟ نه 

ژاَژکي خوانـد.

نمـونـۀ دیـگـر:

ليـک شـايد چـو تـخـم برپـاشـد

کـه به يـک لحظـه تخـم بر باشـد

)ص 59(

ــق و ثمرته( که وقتي عشق تخم بپاشد  مي گوید )في بذرالعش

)برپاشد( في الفور آن تخم ثمر مي دهد )بر باشد(.

مصّححان »شاید« را در مصرع اول به »باشد« تبدیل کرده 

و »برپاشد« را »برپا شد« خوانده اند و در پانویس آورده اند: 

َشد: شود، بشود. 

نمونۀ دیگر:

هـمـه سـرمـايـه هـا از او بـسـتم

بـسـتم او  از  پيـرايـه هـا  هـمـه 

)ص245(

ــاره کردم که در دو نسخۀ ق و ل عوض »بستم« در  ــتر اش پیش

مصرع نخست »هستم« آمده و این صحیح است. 

ــا مصححان یا  ــت مرا. اّم ــرمایه ها از او هس یعني همه س

ــیدند؛ بر روي حرف باء بستم در  بازنگران تدبیري دیگر اندیش

ــس واژه را براي  ــه نهادند )؟!( و در پانوی ــت ضّم مصرع نخس

خوانندگان اینگونه شرح دادند.

بُسَتم: بگرفتم. بستاندم.

پس بیت را به روایت ایشان باید چنین بخوانیم:

هـمـه سـرمـايـه هـا از او بُسـتـم

بَسـتـم او  از  پـيـرايـه هـا  هـمـه 

آشفتگي و بي دّقتي و سمبل کاري در این کتاب بیداد مي کند.

در این بیت:

راسـتي کـن کـه انـدريـن رسـتـه

نشـوي جـز بـه راسـتـي رسـتـه

 )ص 188(

ــده معني کرده اند در حالي که به این معني  ــتۀ اول را رهاش رس

ــت و رستۀ دوم به معني رها شده است. مقابل همین بیت  نیس

یعني در صفحۀ روبرو آمده است:

َمبْـَدع خويـش ز  همـگان بي خبـر 

واگهـي نه کـه چيستشـان در پيش

 )ص 189(

آنگاه در پانوشت آمده است:

ُمْبِدع: نوآورنده. آفریده. سازنده. آفریننده.

براستي آدمیزاد حیرت مي کند که اّواًل اگر َمْبَدع است چرا 
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ُمبِدع را شرح مي دهند. ثانیًا آفریده ترجمۀ ُمبَدع است نه ُمبِدع. 

ــده را یکي فرض کرده اند که  ــًا آقایان مگر آفریده و آفرینن ثالث

ــۀ یک واژه به عنوان مترادف  ــر دو را در کنار هم و در ترجم ه

ذکر فرموده اند. 

ــود اّما  مثاًل قرار بوده لغزش هاي چاپ مرحوم رضوي مرتفع ش

ــکار در این چاپ )و چاپ دکتر  ــتباهات ابتدایي و آش همان اش

ــخن خواهیم گفت(  ــي از طریق التحقیق که دربارۀ آن س مؤذن

تکرار شده است. به این بیت توجه کنید:

يـار خاصـان نـه آن نـه ايـن جويند

از پـي او بـقـاي جــان جـويـنـد

ــیف و  ــور آمده )مدرس رضوي: ص128، س ــه چاپ همینط در هر س

ــاده  ــي: ص75( در حالي که یک جابجایي س ــي: ص189، مؤذن مراقب

مشکل قافیه را در این بیت حل مي کرد:

ــه آن جویند ــن ن ــه ای ــار خاصان ن ی

ــش از این ضرورت  ــر مواردي اینچنین بی ــان نمي کنم ذک گم

ــوي تحریمـةالقلم را که  ــد. ده دوازده بیت از مثن ــته باش داش

مثنوي کوتاهي است )و پیشتر توسط مجتبي مینوي و مدّرس 

رضوي هم تصحیح و طبع شده( از چاپ تازۀ انتشارات دانشگاه 

تهران برایتان نقل مي کنم و بس. 

دانـد آن  و  ايـن  اگـرچـه  عـقـل 

بـي تـو باشـد، نـه بي بيـان مانـد؟

امـكـانـت و  قــدر  بـاد  فــزون 

گـردانـت زبـان  بـر  کـافـريـن 

کـردم سـتـايش  را  قـلـم  چـون 

درآوردم کــردنـش  بـيـان  در 

پيمـودن بـاژگـونـه  ايـن  از  چنـد 

چـون رسـن تـاب شـاه را رسـن

در سـر هـوش هيـچ  گـر هسـت 

بفـروش نخـر،  ريـا  ديـن  ره  در 

جهـد کـن تـا بـه جهـد بيـش ري

يـا مگـر بـر مـراد خويـش رسـي

نـوي هيـچ  نمانـد  تـو  از  تـو  بـا 

دويـي مقـام  آن  در  درنگـنـجـد 

مـرد معـنـي  بـه  کوشـش  ز  گـر 

خـورد ببايـد  آخـرت  غـم  بـس 

بـه کار دهـد بايـد کـه تـن  مـرد 

دهــد بــار  مــدوار  را  درد 

کـوي در  را  فقـر  کـرده  ري  پيـر 

آن گـه از وي فقـر نـي يـک مـوي

کـه دل مـا ز غيـر خـود بـه سـنان

بـرهــان شـود  هـواي  هـواي  از 

ديده مـان ده بـديـن نـر تـزييـن

وان کـه گويـد در اين سـخن، آمين

در کنار این همه بي دقتي شرح واژه هایي بس ساده و همه فهم 

نیز در کتاب چشم و عقل را مي آزارد. واژه هایي از این دست:

سپاس: شکر )ص 177(

حسد: رشک )ص158(

الف: حرف گزافه. )ص 159(

آرامش: آسایش... )ص64(

َگه: کوتاه شدۀ گاه... )ص65(

پیوست: پیوسته )ص64(

و بسیاري الفاظ معلوم و معروف دیگر.

ــجو  ــه براي جوانان دانش ــط و بي ربط ک ــز ترجمه هاي غل نی

گمراه کننده است. به عنوان نمونه ذیل مصرِع 

ــاد مـب ــانـه  نـش را  ــداث  اح ــر  تـی

در شرح لغت احداث چنین آمده است:

ــت  ــرگین. غائط. چیزي نو که زش جمع َحَدث. برنا. نوجوان. س

ــته. اِحداث: نو پدیدآوري. نو  ــد. نوزاد. نوخاس و غیرمعمول باش

ایجاد کردن. پدیداري آنچه که مسبوق به زمان و مدت باشد.

)ص245(

ــت. چنانکه  ــت و بمعني سختي هاس ــه هیچکدام اینها نیس ک

احداث دهر را سختي هاي زمانه ترجمه مي کنند. ... بگذریم.

]3[

ــال پیش بود که مثنوي طریق التحقیق به کوشش  دقیقًا ده س

دکتر علي محمد مؤّذني با این زیرتیتر در صفحۀ نخست )و نه 

روي جلد( منتشر شد:

ــوب به حکیم سنایي غزنوي و احتمااًل از گفتار احمد  منس

بن الحسن بن محّمد نخجواني

مقایسۀ متن شادروان مدّرس رضوي و بواتاس و گزارشي 

از کار او
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در مقدمۀ این کتاب مي خوانیم: 

ــد متن مدرس  ــخیص داده ش ــاره اي از موارد که تش در پ

ــن قرار داده و  ــت آن را در مت ــوي یا بوأتاس ارجح اس رض

دیگري را در پاورقي ذکر کردم. )ص 9(

نمي خواهم اغالط تایپي و غیر تایپي این کتاب را به رخ بکشم 

ــاب آن به سنایي و احمد نخجواني حرفي  یا در خصوص انتس

بزنم )هرچند در این باره بي رأي و نظر هم نیستم( بلکه ترجیح 

ــاوري دیرپا در ذهن خودم بعد از مطالعۀ  مي دهم از واژگوني ب

این کتاب سخن بگویم.

ــتم که قطعًا و  ــاري، پیش از تورق اثر مذکور عقیده داش ب

مسلمًا آنچه از نظر اساتید فارسي زبان ما گذشته است نسبت به 

ــي به ویژه شعر فارسي  آثاري که فرنگي ها در حوزۀ زبان فارس

تصحیح کرده اند ارجحیت دارد، اّما مطالعۀ طریق التحقیق باور 

ــاخت. به ذکر چند نمونۀ ساده که نیاز به بحث  مرا مخدوش س

و استدالل نداشته باشد بسنده مي کنم با این تذّکر که در همۀ 

این موارد جناب مؤذني روایت مدرس رضوي را در متن و نقل 

ــما عزیزان را  ــاس را در پاورقي آورده اند. توّجه و تأمل ش بوات

تمنا دارم: 

ص25:

حلقـۀ حكـم اوسـت شـوق هـمـه

هـمـه ذوق  و  شـوق  ز  مـنـّزه  او 

بواتاس: حلقۀ حکم اوست طوق همه

ص27:

تـويـي خـداي  مـا،  بنـدگـانـيـم 

رهنـمـايـيـم و رهنـمـاي تـويـي

بواتاس: رهروانیم و رهنماي تویي

ص35:

نـه خـطـا گفـتـم و غـلـط کـردم

حشـو بـود اين گهـر که من سـفتم

بواتاس: حشو دان این سخن سقط گفتم

به هر صورت در مصرع نخست چنین باید تصرف کرد: 

نه خطا کردم و غلط گفتم

ص50:

تــو چـه دانـي کـه ز اسـتـان ِقَدم

چـنـد راهـسـت تـا جهـان ِقـَدم

بواتاس: تو چه داني که زاستان عدم

ص73:

بـاشـد راهـرو  چـو  ره  ايـن  مـرد 

بـاشـد نـو  قربتـيـش  زمـان  هـر 

بواتاس: مرد این ره چو راست رو باشد

که انسب است با وجود واژۀ »کژ« در بیت بعد از آن.

ص75:

صلـح با عدل و جنگ با سـتم اسـت

بـا بـدي نيک و با نشـاط غم اسـت

بواتاس: صلح با جنگ و عدل با ستم است.

ــي زبان ندانستند که مقصود و  عجب این که چهار ایراني فارس

مفهوم مورد نظر سنایي چه بوده، در حالي که به نسخۀ مطابق 

ــتند. )ر.ك: مثنوي هاي حکیم  ــي داش با روایت بواتاس هم دسترس

سنایي، مدرس رضوي، ص128(

ص90:

ختـم ايـن نظـم بـر سـعادت بـاد

هـر نفـس دم بـه دم زيـادت بـاد

بواتاس: رونقش دم به دم زیادت باد.

ــار متني  ــاهد انتش با امید به اینکه در آتیه اي نه چندان بعید ش

ــیم، و با درود به روان  ــنایي باش منقح از مثنوي هاي حکیم س

ــمند معزز، احیاگر آثار حکیم سنایي غزنوي مرحوم استاد  دانش

ــطرهاي  ـــةهلل علیه این س ــدرس رضوي رحم محمدتقي م

پریشان را به پایان مي برم.

و من هلل التوفیق

منابع:

ـ دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایي غزنوي، به سعي و اهتمام 

مدرس رضوي، انتشارات سنایي، چاپ ششم، 1385ش.

ــعد، به تصحیـح و اهتمـام دکتر مهـدي نوریان،  ــعود س ـ دیوان مس

انتشارات کمال، چاپ اول، 1364ش.

ــي مدرس رضوي،  ــش محمدتقـ ــنایي، بکوش ـ مثنوي هاي حکیم س

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348ش.

ــرح واژگان و تعلیقات:  ــنایي، بازنگري، تصحیـح، ش ـ مثنوي هاي س

ــین مراقبي، انتشارات دانشگاه  ــیف و غالمحس دکتر عبدالرضا س

تهران، چاپ اول، 1390ش.

ــوي، دکتر علي محمد  ــنایي غزن ــوي طریق التحقیق، حکیم س ـ مثن

مؤذني، مؤسسۀ فرهنگي انتشاراتي آیه، چاپ اول، 1380ش.     ■


