نگاهی به مثنویهای حکیم سنایی

1

سیدعبدالرضا موسوی طبری

*

اين دو چاپ به بس��ياري از ظرايف و دقايق پي برد و بس��ياري
از لغزشها را رفع كرد .اگرچه هنوز هم كار خالي از اش��كاالت
غيرمنتظره و ابتدايي نيست .از اشكاالتي در وزن و قافيه گرفته
تا ترجيح ناصواب ضبط سقيم بر صحيح.
تكرار بعضي ابيات و نيز اشتباهات مطبعي را هم بر اينهمه
باي��د افزود كه در اينجا نگارن��ده محض رف ِع اتها ِم گزافهگويي
چند نمونه ميآورم (جه��ت رعايت ايجاز به تورق صفحاتي از
مثنوي كارنامۀ بلخ اكتفا ميكنم).

گويا قرار نيست حضرت ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي هرگز اين
اقبال را بيابد كه مثنويهايش در هيئتي مطلوب و الاقل نزديك
به آنچه از خامۀ او صادر ش��ده به طبع برس��د .با وجود چندين و
چن��د بار تالش ،به اعتبار آنچ��ه امروز تحت عنوان متن مصحح
مثنويهاي س��نايي در دست اس��ت ميتوان گفت اين شاعر و
حكيم نامدار هنوز نه وزن ميشناسد و نه از قافيه سر درميآورد.
[]1

ص:172

اي ك�ه گـ�ه آذري گـ�ه آزاري
حـرفـت�ت زرگـ�ري و عـط�اري

مصحح علي رغم وجود
ظاهراً آذار بايد صحيح باشد نه آزار .ا ّما ّ
آذار در دو نس��خۀ ع و ق ،آزار را ترجيح داده اس��ت .براس��تي
چه وجهي ب��راي آزار در اين بيت ميتوان يافت؟ ضمن آنكه
س��نايي آذر و آذار (م��اه اول به��ار) را در ديگر اش��عار خود نيز
همجوار ساخته ،و جز او ديگران هم از اين تجنيس استقبال و
استفاده كردهاند .سنايي ميگويد:
درت ز بي برگان چون ش��اخ در آذر
اي ْ
وي دلْت ز بخشيـدن چون باغ در آذار
(ديوان ،ص)196

بيتعارف عرض ميكنم مثنويهاي حكيم سنائي به تصحيح
مرحوم مدرس رضوي البته كوشش��ي ج�� ّدي و مغتنم در اين
عرص��ه بود ا ّما بعد از آن ديگر متأس��فانه براي تكميل و تتميم
اين مثنويها همتي گماشته نشد و كاري صورت نگرفت .اگر
خود مرحوم مدرس رضوي فرصت مييافت ،چه بسا كه سر و
سامان بيشتري به كار ميداد چنانكه چاپ مثنوي كارنامۀ بلخ
در فرهنگ ايرانزمين بس��يار متفاوت است با چاپ همين اثر
در مثنويهاي حكيم سنايي .مرحوم مدرس رضوي در فاصلۀ

و مسعود سعد سلمان راست:
تا دهر گهي پير و گهي تازه جوان است
پي��ري و جواني��ش ب��ه آذر در و آذار

( نوريان ،ص)239

ص:175

بن�ده ب�ودم چ�و يوس�ف يعق�وب
لي�ك ش�غلم ز يوس�في ش�د خ�وب

در اين عبارت نقصي وارد شده و نقش «ليك» را مخل سالمت

* پژوهشگر متون.
 .1منهاي مثنوي حديقـﺔ الحقيقـﺔ و شريعـﺔ الطريقه.
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جمله ساخته است .صورت صحيح در نسخۀ پ كه در پانوشت
آمده قابل دسترسي است:
ش��ده بودم ب��ه دي��ده چ��ون يعقوب
لي��ك ش��غلم ز يوس��في ش��د خ��وب

ص :175

كـ�ار و ب�ار جـه�ان چني�ن باش�د
اي�ن چني�ن ني�ز و ج�ز چنين باش�د

روش��ن اس��ت كه جهان با جز قافيه نميش��ود و اين س��هو از
شاعري چون سنايي پذيرفته نيست .شايد مصرع اينگونه بوده:
اي��ن چني��ن ني��ز و آن چني��ن باش��د
تركي��ب آنچنين البته به قدر «آنچنان» و «اينچنين» مس��تعمل
نبوده و نيس��ت ول��ي گاه گاه در آثار قدما ديده ميش��ود .خود
حضرت سنايي ميگويد:
زان چنين بادي و خاكي چون س��نائي بر س��ر آي
ت��ا چن��و در ش��هرهـا بي تاج باش��ـي ش��هريار
(ديوان ،ص)192

در بيت مورد بحث آنچنين به دو دليل پذيرفتني اس��ت .اول به
دلي��ل قافيه (آن و جه��ان) ،و دوم به دليل وجود لفظ «اين» در
آغاز مصرع:
كار و ب��ار جـه��ان چني��ن باش��ـد
اي��ن چني��ن ني��ز و آن چني��ن باش��د
ص :176

طال�ب ن�ام كيس�ت ج�ز گه�رش
باع�ث ش�كر نيس�ت ج�ز نعم�ش

در نس��خهبدلهاي ع و س بج��اي گهر ،كرم آم��ده و همين
صحيح است .چرا كه نعم با كرم قافيه ميشود نه با گهر.
ص:173

آب ت�ا صـي�د ت�او ن�ان نكــن�د
ت�ا چ�و م�ن ري�ش گـاوت�ان نكن�د

در نسخۀ آ ميخوانيم :آب تا صيد ناوتان نكند .اما معلوم نيست
چرا «تاو نان» بر «ناوتان» ترجيح داده شده است.
البته بس��ياري موارد را بيآنكه نسخهاي دركار باشد ميتوان
به حدس و گمان اصالح كرد.
ص :173

پ�اي ب�ر ديـ�دۀ نـي�ت بنـهـي�د
س�ر ببـالي�ن عـاقـب�ت بنـهـي�د

كه يحتمل عافيت بوده و عاقبت خوانده شده است.
يا در صفت خواجه سرايان ميگويد (ص :)152
رويش�ان همچ�و ماه تيره ني اس�ت
م�اه دادي�ش و  ....و ...ك�ي اس�ت

كه باز حدس مي زنم بيت اينگونه بوده باشد:
رويش��ان همچو ماه س��ايه كي اسـت
م��اه را ري��ش و  ...و خ ا يه كي اس��ت
يعني روي خواجه س��رايان ،مثل ماه (كه س��ايه  -يعني تيره
 نيست) سايه كي است ؟ و الي آخر.ص :178

هـم�ه س�رمـايــهها از او بـس�تم
هـم�ه پـيـرايـهه�ا از او بـس�تم

باري ،پيرايه بستني است چنانكه نظامي ميگويد:
پ��س آنگ��ه م��اه را پيراي��ه بر بس��ت
نق��اب آفت��اب از س��ايه ب��ر بس��ت
ا ّما سرمايه چطور؟ نس��خهبدل «ل» در اينجا راهگشاست :از او
هستم .يعني هست مرا ( ميم در نقش ضمير مفعولي):
هم��ه س��رمــايــههـا از او هـس��تم
هم��ه پـيــرايـهه��ا از او بـس��تـم
موارد جزئي هم كم نيست .مثل:
هم نكو عهد و هم نيكو (نكو) پيوند (ص )170
قاضي اندر ميانه ايستاده (استاده) (ص )171
وان چون (چو) حيدر چشندۀ تأويل (ص )153
و ابيات تكراري كه بيش��ك زايد اس��ت و نتيجۀ طبع و سليقۀ
خود س��نايي نميتواند بود .جز آنچه مث ً
ال در كارنامۀ بلخ هست
و در حديقه هم ديده ميش��ود ابياتي در همين مثنوي به طور
مكرر به چشم ميخورد .مث ً
ال:
ّ
عق�ل بنگاش�ت ه�م بخـان�ۀ ج�ان
هـن�رش در نـگــارنـام�ۀ جـ�ان

(ص )167

همين بيت با اصالح خانه به خامه در ص  176نيز آمده است.
ديگر مث ً
ال ميخوانيم:
چون نشـس�تي بص�در او خامـوش
ج�ان كند صد ه�زار ش�كر از گوش

و عين ًا همين بيت را در ص  167مييابيم.
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(ص )154

آنچه گفتيم از مثنوي كارنامۀ بلخ بود .ا ّما وضع ديگر مثنويها
هم همينطور اس��ت .در اين ابيات از مثن��وي طريق التحقيق
تأمل بفرماييد:

گردان��د .در آرزوي تصحيح و طبع جديد مثنويهاي س��نايي
بودم كه س��ال پيش چش��مم به جمال آن روش��ن شد ،با اين
توضيح بر روي جلد:

طـم�ع و آز را مـريـ�د مـب�اش
بـايـزي�دي ك�ن و يزي�د مب�اش
از پ�ي مل�ك او گـزي�د س�فـر؟
دو جه�ان پي�ش او نداش�ت خط�ر

بازنگري ،تصحيح ،شرح واژگان و تعليقات:
دكتر عبدالرضا سيف
غالمحسين مراقبي

تحت نشان «انتش��ارات دانشگاه تهران» كه سالها پيش
از اين ( 1348ش) نيز ناش��ر مثنويهاي سنايي به تصحيح
مرحوم مد ّرس رضوي بوده است.
با ت��ورق اين كت��اب طولي نكش��يد كه دريافت��م با يك
كتابس��ازي آنچنان��ي مواجه��م .البت��ه روي جل��د كتاب خود
ش��كبرانگيز بود؛ اگر «بازنگري» اس��ت پس ديگر «تصحيح»
چيست؟ و «شرح واژگان» مگر غير از «تعليقات» است؟
اوضاع داخل كتاب هم بدتر از روي جلد؛ در صفحۀ نخست
مانند روي جلد نام كوچك مصحح عبدالرضاس��ت ا ّما در پايان
مقدمه به عبدالمجيد تبديل ميش��ود .البته س��وءتفاهم نشود.
مقدمۀ اين كتاب همان مقدمۀ مرحوم رضوي است .يعني عين ًا
همان مقدمه با نام همايش��ان منتش��ر شده است و مصححان
تازهنفس براي خالي نبودن عريضه چند صفحهاي مطالب زايد
و باري به هر جهت در ابتداي آن افزودهاند.
مصح��ح مدرس رضوي با
مطابق تخمي��ن نگارنده متن َّ
دويس��ت  -س��يصد مورد اصالحيه در قالب يك مقاله يا غلط
نام��ۀ منضم به كت��اب صورتي مطلوب و مقبول م��ي يابد ا ّما
«مثنويهاي س��نايي» جديداالنتش��ا ِر آقايان عبدالرضا سيف
و غالمحس��ين مراقب��ي كه مث ً
مصحح مدرس
ال همان مت��ن َّ
مصحح و
رضوي اس��ت (با ادعاي بازنگري و رفع اش��تباهات ِّ
حروفچي��ن) بيش از دو هزار غلط ريز و درش��ت فاحش واضح
فاضح دارد و اين در حالي اس��ت كه با حذف «مثنوي سيرالعباد
و ش��رح آن» كه در انتهاي چاپ مدرس رضوي موجود است و
عليالظاه��ر آقايان در مجلّدي مس��تقل قصد چاپ آن را دارند
متن كتاب بيش از دويست صفحه نيست.

(ص )126

به نظر ميرس��د در بيت دوم (با توجه به نس��خهبدلها ،و البته
اندكي هم اجتهاد و قياس) بايد چنين تصرف كرد:
از پـ�ي مـل�ك ،آن گـزي�د س�قـر
دو جه�ان پي�ش اين نداش�ت خطر

آن (يعني يزيد) براي حكومت ،س��قر (جهنم) را اختيار كرد ،در
مقابل ،اين (يعني بايزيد) دو جهان در نظرش بهايي نداش��ت.
خطر اينجا به معني بها و ارزش است.
 ...باري نمونه فراوان اس��ت و مجال و حوصله اندك .فلذا نقد
اين كتاب را همينجا خاتمه ميدهيم تا رمقي براي بررسي دو
كتاب ديگر باقي باشد.
[]2

س��الها بود كه به ضرورت تصحيح مج ّدد مثنويهاي سنايي
پ��ي برده بودم و همواره آرزو ميكردم كه صاحبه ّمتي متف ّنن
اي��ن فريضه را به انجام رس��اند و امثال مرا رهين منت خويش
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پرانت��ز( :از اينكه دو كتاب مذك��ور را در كنار هم نام برده و در
يك مقاله بررسي ميكنم از روح مرحوم مدرس رضوي و ايض ًا
همۀ خوانندگان فاضل اين نشريه طلب عفو دارم).
ب��اري ،اين كتاب به نح��وي معيوب و مغلوط اس��ت كه
ميتوان قس��مهاي غالظ و ش��داد خورد كه اگر ناشر محترم
كار را به يك تايپيس��ت نه چندان بيهوش و حواس ميسپرد
نتيج��هاي به مراتب بهتر عايدش ميش��د .چرا كه فقط كافي
ب��ود متن چاپي مد ّرس رض��وي را با كمي دقت تايپ كند تا از
راهيابي دست كم هزار و هشتصد غلط به متن جلوگيري كرده
باشد.

لي�ك ش�ايد چ�و تـخ�م برپـاش�د
ك�ه به ي�ك لحظ�ه تخ�م بر باش�د
(ص )59

ميگويد (في بذرالعش��ق و ثمرته) كه وقتي عشق تخم بپاشد
(برپاشد) في الفور آن تخم ثمر ميدهد (بر باشد).
مصححان «شايد» را در مصرع اول به «باشد» تبديل كرده
ّ
و «برپاشد» را «برپا شد» خواندهاند و در پانويس آوردهاند:
شَ د :شود ،بشود.
نمونۀ ديگر:
هـم�ه س�رمـايـههـا از او بـس�تم
هـم�ه پيـرايـهه�ا از او بـس�تم

(ص)245

پيش��تر اش��اره كردم كه در دو نسخۀ ق و ل عوض «بستم» در
مصرع نخست «هستم» آمده و اين صحيح است.
يعني همه س��رمايهها از او هس��ت مرا .ا ّم��ا مصححان يا
بازنگران تدبيري ديگر انديش��يدند؛ بر روي حرف باء بستم در
مصرع نخس��ت ض ّم��ه نهادند (؟!) و در پانوي��س واژه را براي
خوانندگان اينگونه شرح دادند.
بُس َتم :بگرفتم .بستاندم.
پس بيت را به روايت ايشان بايد چنين بخوانيم:
هـم�ه س�رمـايـههـا از او بُس�تـم
هـم�ه پـيـرايـهه�ا از او بَس�تـم

ا ّما ماجرا به همينجا ختم نميش��ود .حضرات در شرح واژگان
هنرها به خرج دادهاند كه مپرس .چند نمونه عرض ميكنم.
ذيل اين بيت:

آشفتگي و بيد ّقتي و سمبلكاري در اين كتاب بيداد ميكند.
در اين بيت:

(ص )231

(ص )188

همـچ�و طـوط�ي و ژاژ ك�ي خـواند
ت�ا چ�و هـده�د س�رك نجنبـان�د

نوشتهاند :ژاژكي :بي هوده .سخن بيهود.
يعني كاف را كاف تصغير گرفتهاند و يا را ياي وحدت .با عرض
مصححان (؟!) كتاب ،اين توضيح بديهي
پوزش ناچ��ارم براي ّ
را ع��رض كنم ك��ه واژۀ «كي» بال��كل از واژۀ ماقبلش منفك
اس��ت .ميگويد همچو طوطي اس��ت و تا س��رك نجنباند ژاژ
نميخواند ،يا كي ژاژ خواند؟ به عبارت ديگر ژا ْژ كِي خواند؟ نه
ژاژَكي خوانـد.
نمـونـۀ ديـگـر:

راس�تي ك�ن ك�ه انـدري�ن رس�تـه
نش�وي ج�ز ب�ه راس�تـي رس�تـه

رس��تۀ اول را رهاش��ده معني كردهاند در حالي كه به اين معني
نيس��ت و رستۀ دوم به معني رها شده است .مقابل همين بيت
يعني در صفحۀ روبرو آمده است:
�دع خوي�ش
هم�گان بيخب�ر ز َمبْ َ
واگه�ي نه ك�ه چيستش�ان در پيش

آنگاه در پانوشت آمده است:
ُم ْبدِع :نوآورنده .آفريده .سازنده .آفريننده.
براستي آدميزاد حيرت ميكند كه ا ّو ًال اگر َم ْب َدع است چرا
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(ص )189

ُمبدِع را شرح ميدهند .ثاني ًا آفريده ترجمۀ ُمب َدع است نه ُمبدِع.
ثالث�� ًا آقايان مگر آفريده و آفرينن��ده را يكي فرض كردهاند كه
ه��ر دو را در كنار هم و در ترجم��ۀ يك واژه به عنوان مترادف
ذكر فرمودهاند.
مث ً
ال قرار بوده لغزشهاي چاپ مرحوم رضوي مرتفع ش��ود ا ّما
همان اش��تباهات ابتدايي و آش��كار در اين چاپ (و چاپ دكتر
مؤذن��ي از طريقالتحقيق كه دربارۀ آن س��خن خواهيم گفت)
تكرار شده است .به اين بيت توجه كنيد:

م�رد باي�د ك�ه ت�ن ب�ه كار ده�د
درد را مـ�دوار بـ�ار دهـ�د
پي�ر ري ك�رده فق�ر را در ك�وي
آن گ�ه از وي فق�ر ن�ي ي�ك م�وي
ك�ه دل م�ا ز غي�ر خ�ود ب�ه س�نان
از ه�واي ه�واي ش�ود بـرهـ�ان
ديدهم�ان ده بـدي�ن ن�ر تـزيي�ن
وان ك�ه گوي�د در اين س�خن ،آمين

در كنار اين همه بيدقتي شرح واژههايي بس ساده و همهفهم
نيز در كتاب چشم و عقل را ميآزارد .واژههايي از اين دست:
سپاس :شكر (ص )177
حسد :رشك (ص)158
الف :حرف گزافه( .ص )159
آرامش :آسايش( ...ص)64
َگه :كوتاه شدۀ گاه( ...ص)65
پيوست :پيوسته (ص)64
و بسياري الفاظ معلوم و معروف ديگر.
ني��ز ترجمههاي غل��ط و بيربط ك��ه براي جوانان دانش��جو
گمراهكننده است .به عنوان نمونه ذيل مصر ِع
تـي��ر اح��داث را نـش��انـه مـب��اد
در شرح لغت احداث چنين آمده است:
جمع َح َدث .برنا .نوجوان .س��رگين .غائط .چيزي نو كه زش��ت
و غيرمعمول باش��د .نوزاد .نوخاس��ته .ا ِحداث :نو پديدآوري .نو
ايجاد كردن .پديداري آنچه كه مسبوق به زمان و مدت باشد.

ي�ار خاص�ان ن�ه آن ن�ه اي�ن جويند
از پ�ي او بـق�اي جـ�ان جـويـن�د

در هر س��ه چاپ همينط��ور آمده (مدرس رضوي :ص ،128س��يف و

مراقب��ي :ص ،189مؤذن��ي :ص )75در حالي كه يك جابجايي س��اده
مشكل قافيه را در اين بيت حل ميكرد:
ي��ار خاصان ن��ه اي��ن ن��ه آن جويند
گم��ان نميكنم ذك��ر مواردي اينچنين بی��ش از این ضرورت
داش��ته باش��د .ده دوازده بيت از مثن��وي تحريمـﺔالقلم را كه
مدرس
مثنوي كوتاهي است (و پيشتر توسط مجتبي مينوي و ّ
رضوي هم تصحيح و طبع شده) از چاپ تازۀ انتشارات دانشگاه
تهران برايتان نقل ميكنم و بس.
عـق�ل اگـرچ�ه اي�ن و آن دان�د
ب�ي ت�و باش�د ،ن�ه بيبي�ان مان�د؟
فـ�زون ب�اد قـ�در و امـكـان�ت
كـافـري�ن ب�ر زب�ان گـردان�ت
چ�ون قـل�م را س�تـايش ك�ردم
در بـي�ان كــردن�ش درآوردم
چن�د از اي�ن بـاژگـون�ه پيم�ودن
چ�ون رس�ن ت�اب ش�اه را رس�ن
گ�ر هس�ت هي�چ در س�ر ه�وش
در ره دي�ن ري�ا نخ�ر ،بف�روش
جه�د ك�ن ت�ا ب�ه جه�د بي�ش ري
ي�ا مگ�ر ب�ر م�راد خوي�ش رس�ي
ب�ا ت�و از ت�و نمان�د هي�چ ن�وي
درنگـنـج�د در آن مق�ام دوي�ي
گ�ر ز كوش�ش ب�ه معـن�ي م�رد
ب�س غ�م آخ�رت بباي�د خ�ورد

(ص)245

ك��ه هيچكدام اينها نيس��ت و بمعني سختيهاس��ت .چنانكه
احداث دهر را سختيهاي زمانه ترجمه ميكنند ... .بگذريم.
[]3

دقيق ًا ده س��ال پيش بود كه مثنوي طريق التحقيق به كوشش
دكتر علي محمد مؤ ّذني با اين زيرتيتر در صفحۀ نخست (و نه
روي جلد) منتشر شد:
منس��وب به حكيم سنايي غزنوي و احتما ًال از گفتار احمد
بن الحسن بن مح ّمد نخجواني
مدرس رضوي و بواتاس و گزارشي
مقايسۀ متن شادروان ّ
از كار او
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در مقدمۀ اين كتاب ميخوانيم:

در پ��ارهاي از موارد كه تش��خيص داده ش��د متن مدرس
رض��وي يا بوأتاس ارجح اس��ت آن را در مت��ن قرار داده و
ديگري را در پاورقي ذكر كردم( .ص )9

نميخواهم اغالط تايپي و غير تايپي اين كتاب را به رخ بكشم
يا در خصوص انتس��اب آن به سنايي و احمد نخجواني حرفي
بزنم (هرچند در اينباره بي رأي و نظر هم نيستم) بلكه ترجيح
ميدهم از واژگوني ب��اوري ديرپا در ذهن خودم بعد از مطالعۀ
اين كتاب سخن بگويم.
ب��اري ،پيش از تورق اثر مذكور عقيده داش��تم كه قطع ًا و
مسلم ًا آنچه از نظر اساتيد فارسيزبان ما گذشته است نسبت به
آثاري كه فرنگيها در حوزۀ زبان فارس��ي بهويژه شعر فارسي
تصحيح كردهاند ارجحيت دارد ،ا ّما مطالعۀ طريقالتحقيق باور
مرا مخدوش س��اخت .به ذكر چند نمونۀ ساده كه نياز به بحث
و استدالل نداشته باشد بسنده ميكنم با اين تذ ّكر كه در همۀ
اين موارد جناب مؤذني روايت مدرس رضوي را در متن و نقل
توجه و تأمل ش��ما عزيزان را
بوات��اس را در پاورقي آورده اندّ .
تمنا دارم:
ص:25

حلق�ۀ حك�م اوس�ت ش�وق هـم�ه
او مـن�زّه ز ش�وق و ذوق هـم�ه

بواتاس :حلقۀ حكم اوست طوق همه

ص:27

بنـدگـانـي�م م�ا ،خ�داي تـوي�ي
رهنـمـايـي�م و رهنـم�اي تـوي�ي

بواتاس :مرد اين ره چو راست رو باشد
كه انسب است با وجود واژۀ «كژ» در بيت بعد از آن.

ص:75

صل�ح با عدل و جنگ با س�تم اس�ت
ب�ا ب�دي نيك و با نش�اط غم اس�ت

بواتاس :صلح با جنگ و عدل با ستم است.
عجب اينكه چهار ايراني فارس��يزبان ندانستند كه مقصود و
مفهوم مورد نظر سنايي چه بوده ،در حالي كه به نسخۀ مطابق
با روايت بواتاس هم دسترس��ي داش��تند( .ر.ك :مثنويهاي حكيم
سنايي ،مدرس رضوي ،ص)128

ص:90

خت�م اي�ن نظ�م ب�ر س�عادت ب�اد
ه�ر نف�س دم ب�ه دم زي�ادت ب�اد

بواتاس :رونقش دم به دم زيادت باد.
با اميد به اينكه در آتيهاي نه چندان بعيد ش��اهد انتش��ار متني
منقح از مثنويهاي حكيم س��نايي باش��يم ،و با درود به روان
دانش��مند معزز ،احياگر آثار حكيم سنايي غزنوي مرحوم استاد
محمدتقي م��درس رضوي رحم��ـﺔهلل عليه اين س��طرهاي
پريشان را به پايان مي برم.
منابع:

ـ ديوان حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي ،به سعي و اهتمام
مدرس رضوي ،انتشارات سنايي ،چاپ ششم1385 ،ش.
ـ ديوان مس��عود س��عد ،به تصحيـح و اهتمـام دكتر مهـدي نوريان،
انتشارات كمال ،چاپ اول1364 ،ش.
ـ مثنويهاي حكيم س��نايي ،بكوش��ش محمدتقـ��ي مدرس رضوي،
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول1348 ،ش.
ـ مثنويهاي س��نايي ،بازنگري ،تصحيـح ،ش��رح واژگان و تعليقات:
دكتر عبدالرضا س��يف و غالمحس��ين مراقبي ،انتشارات دانشگاه
تهران ،چاپ اول1390 ،ش.
ـ مثن��وي طريق التحقيق ،حكيم س��نايي غزن��وي ،دكتر علي محمد
مؤذني ،مؤسسۀ فرهنگي انتشاراتي آيه ،چاپ اول1380 ،ش■ .

ن�ه خـط�ا گفـت�م و غـل�ط ك�ردم
حش�و ب�ود اين گه�ر كه من س�فتم

بواتاس :حشو دان اين سخن سقط گفتم
به هر صورت در مصرع نخست چنين بايد تصرف كرد:
نه خطا كردم و غلط گفتم

ص:50

م�رد اي�ن ره چ�و راه�رو بـاش�د
ه�ر زم�ان قربتـي�ش ن�و بـاش�د

و من هلل التوفيق

بواتاس :رهروانيم و رهنماي تويي

ص:35

ص:73

تـ�و چ�ه دان�ي ك�ه ز اس�تـان ق َِدم
ِ�دم
چـن�د راهـس�ت ت�ا جه�ان ق َ

بواتاس :تو چه داني كه زاستان عدم
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