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 چكيده
در دورة  1366سه دهه است كه بـا توجـه بـه سرفصـل مصـوب سـال        ريالط  منطق يمثنو

 كننـدگان   ميتنظـ  حيتصـر وجـود   بـا و  شـود   يمـ  سيتدر يفارس اتيزبان و ادب يكارشناس
و  است شده منتشر متن نيا از يمتعدد يها  دهيكلّ متن، گز سيتدر درخصوصسرفصل 

سرفصل  نيبه ا يپس از نگاه ،مقاله نيا. شود  يدرس ارائه م نيدر قالب ا   هنام درس مثابة به
 دةيو گز حمصح متون نيتر  مهم به ي، نگاه1391سال  مصوب  آن با سرفصل تازه سةيو مقا
 ها نآ و است بوده مخاطبان توجه طرف تر شيب هنام درس مثابة به ژهيو به كه دارد ريالط  منطق

 فيـ وك كـم  ح،يتصـح  تيـ فيك ،يانتخـاب  يهـا   مـتن  فيـ وك كممقدمات،  تيفيرا از منظر ك
نقـاط   انيو پس از ب كند  يم يبررس و نقد ها  و فهرست مياز منظر ضما تاًيو نها ،حاتيتوض

 يا  هيـ پا مسائل به يتوجه  يب اي يتوجه  كم چگونه كه دهد  يم نشان ،كيهرقوت و ضعف 
 ياريبسـ  ورود موجـب ) شـاعر  انيـ ب و زبـان  شـناخت  و يشناسـ   نسخه از(اعم  حيتصح
 يرهـا يالط  پـس از ارائـة منطـق    ،ريـ اخ ةدهـ در  تاًينها ؛است شده ها  هنام درسبه  ها  يبدفهم
 يبـرا  يمناسب يها  هنام درسبرطرف و  ها  يبدفهم نيانتشارات سخن و سمت، ا شدة چاپ

  .است شده ارائه متن نيا
 و زبـان  رشـتة  يهـا   هنام درسمتن،  حينقد تصح ،يشابوريعطار ن ،ريالط  منطق :ها واژهديكل
  .يفارس اتيادب

  
 مقدمه. 1

متـون  « يـل ) ذ1366(مصوب سـال   يفارس ياتزبان و ادب يدورة كارشناس يمسرفصل قد در
 مشخص ييسنا حديقةو  ،عطار الطير  منطقموالنا،  مثنوي ترتيب بهسرفصل)  26(ص » 4نظم 
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با توجه بـه نكـات    الطير  منطقتمام «شعر عطار به  درخصوصفقط  يانشده است كه از آن م
الـزام   ها نآ آثار از هايي  خواندن بخش يگرآثار دو شاعر د درخصوصاشاره شده و » آن يادب

و معمـوالً   اسـت  بـوده  اختصـار  بر سرفصل آن كنندگان  تنظيم بناي مجموعاً البته ؛شده است
 كه چنان اند؛  نداشته ياهداف آن توجه ياسرفصل هر درس  ييچندان به حدود و ثغور محتوا

 يـزان م درخصـوص  يحيتوضـ  ينتر كوچكسرفصل)  56(ص » شمس ياتغزل«عنوان  يلذ
 يـز ن الطيـر   منطـق  درخصـوص اسـت و   يامدهن يگرد يزهر چ يااهداف درس  ياخوانش متن 

با توجـه   الطير  منطقدرس تمام  يندر ا«وجه آمده است كه:  ينبد يحسطر توض يكمشخصاً 
سرفصـل   يـن ا كـردن  پيـاده در عمل و در  چه آنالبته  ؛»دخواهد ش يسآن تدر يبه نكات ادب

 ايـن  براي كه متعددي هاي  هنام درسموضوع است و در  يناتفاق افتاده است عمدتاً خالف ا
 4701 از انتقـادي  تصـحيحات  آخـرين  در آن حجـم  كـه  اين به توجه با ،اند شده ينتدو متن

 عمـدتاً  ،است متغير بيت) كدكني شفيعي يح(تصح 4724) تا پورنامداريانو  عابدي يح(تصح
  شده است. ينشاز متن گز يمياز ن تر كممتن گذاشته شده و معموالً  يصكار بر تلخ يبنا

 سـال (مصـوب   فارسـي  ادبيـات  و زبان كارشناسي دورة تازة هاي  سرفصل در درمقابل،
آثـار عطــار مصـوب شــده اسـت: عنــوان     درخصــوص اي  تـازه  ي) عنـوان و محتــوا 1391

 ،آثـار  احوال، شناخت« درس هدف بيان در و گرفته را »الطير  منطق« جاي »عطار هاي  يمثنو«
موارد درج  ينا ترتيب بهسرفصل  ياجزا يحآمده و در تشر »يشابوريعطار ن يشاعر يوةو ش

روزگـار   يو اجتماع تاريخي اوضاع ي. بررس2 يشابوري،. احوال و آثار عطار ن1شده است: 
 عطـار  هاي  مثنوي از منتخباتي تدريس. 4 ،الطير  منطق بر تكيهعرفان عطار با  ي. بررس3عطار، 

  .منابع نقد و معرفي. 5)، اسرارنامه و ،نامه  مصيبت ،نامه  الهي(
 شـناخت  بـه  معطـوف  سرفصـل  كننـدگان   تنظـيم  نگاه كه اين يم،با سرفصل قد يسهمقا در

 چـه اسـت و اگر  يديو كل يتحائز اهم ياربس شده »عطار روزگار اجتماعي و تاريخي اوضاع«
نشـده اسـت    يمآن تنظ يبرمبنا اي  هنام درس سرفصل اين ابالغ از سال پنجهنوز پس از حدود 

 شـده  تـأليف  قبـل  دهـه  دو حدود است، عطار هاي  مثنوي از اي  يدهكه گز ،نيشابور پير(كتاب 
عطـار،   هاي  مثنوي از انتخابي هاي  بخش گزينش در ها  هنام درسكه مؤلفان  رود  مي اميد)، است
  توجه داشته باشند. يزموضوع ن ينبه ا ي،و ادب يو زبان يمعمول بالغ يارهايمع يگرد بر عالوه

آنان در  انگاري  ساده از ناشي كه است وارد جديد سرفصل كنندگان  تدوين بر نيز انتقادي
 نظـر  بـه  يمنابع اصل درخصوص اگرچه ؛است پژوهشي و اصلي منابع ذيل ينهاد پيشمفاد 

درسـت   يانتخـاب عطـار   هـاي   مثنوي از كدكني شفيعي يانتقاد هاي  چاپ انتشاركه  رسد  يم
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امـا   ،الطيـر   منطـق از  پورنامـداريان و  عابـدي و محققانـة   تأمـل  قابل يحبه اضافة تصح ،باشد
: مثالً از اند  كرده عمل انگارانه  ساده پژوهشي منابع معرفي در گمان  بي سرفصل كنندگان  يمتنظ
 اجتمـاعي  و تـاريخي  اوضـاع  يبررسـ « يادشـده عنوان در سرفصل مطالب  ينكه دوم جا آن

 كتـاب  تـرين   مهـم  جاي ست،افراوان  يتاهم حائزموضوع  اين البتهو  است »عطار روزگار
اسـت   يخال ،)1382 ي،(صارم عطار آثار در جامعه سيماي يعني ،موضوع اين در منتشرشده

سرفصـل   يـن ا يمنابع پژوهشـ  جزء يترچاپ هلموت ر نامه  الهيكه چرا  يستروشن ن ياو 
منحصراً  ريتر اي  صفحه چهاردهكتاب، جز متن مصحح، مقدمة  يندر ا كه آن حال ؛آمده است
 دوجلـدي  كتاب رسد  مي نظر به يبعج كه ايناست. ضمن  يحتصح يوةنسخ و ش يدر معرف

 منـابع  عـداد  در) 1389 ي،(صـارم  عطـار  زبـان  در برجسـته  مفـاهيم  و عرفاني مصطلحات
 عطار آثار تعبيرات و تركيبات و لغات نوادر فرهنگ كتاب ازاما  ،نباشد عطار حوزة پژوهشي
 عطار آثار خوب و متعدد شروح به توجه با كهشده باشد  ياد) 1367 زاده،  (اشرف نيشابوري

 آثار معرفي در خأل ترين  البته مهم نيست؛ انگر پژوهشچندان مرجع  يگرد گفته  پيش كتاب و
: 1387 ي،كـدكن  يعي(شـف  يتـر هلموت ر »مانند  بي اثر« كدكني شفيعي تعبير بهقطعاً  پژوهشي

عطـار   يدالدينفر يخو احوال ش آرا در سيري« كه) 1388 يتر،است (ر جان درياي) با نام 23
 ]و[ يتـر، اثـر ر  تـرين گير چشـم و  تـرين   مهم« كتاب اين مترجمان تعبير بهاست و  »يشابورين

 بـا  ديـدار شـكل، نـام كتـاب محققانـة      يناست. به هم يو» و تالش يقتحق هاحاصل سال
 يـدي مقالة عمـدتاً كل  هنُ دربردارندة كه نيز يانپورنامدار تقي) از 1382دوم  يرايش(و سيمرغ

 سـيمرغ  بـال  صـداي كتـاب   يـز است و ن يفهرست خال ينا دردرك شعر عطار است  يبرا
 شـده  نوشته غربت ديار در و كوب  زرين بيماري اوضاع) كه هرچند در 1379 كوب،  ين(زر

از  يانعطار است و دانشجو روزگار بارةدر ويژه به يفراوان مند ارزشنكات  حاوياما  ،است
 دربـاب مثالً  ،او انتقادي مواضع برخي با نويسنده گونة  يتمطالعة نثر روان و گاه روا گذر ره

فروتنانـه اظهـار    يسـنده نو كـه  چنان ؛شوند  يآشنا م ،يبه و مختارنامهانتساب  يازادگاه عطار 
 اميـد  دارد تفـاوت  اند  انجام داده يگراند چه آنآن با  هاي  بررسي يا  اگر حاصل پاره« :كند  يم

  1).8: همان( »نشود ها  ناخرسندي برخي ماية تحقيق اهل نزد در است

  
 آثار بررسي. 2
از  ياريو بسـ  يـد سرفصـل مصـوب جد   يـان م يدوگانگ يعني ،شد گفته چه آنتوجه به  با

آثار نسبتاً  ياناست، از م يرسرفصل اخ يماز تنظ يشپ ها نآ تر بيش يفتأل كه ييها  هنام درس
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 كـار  بناي ،اند آمده الطير  منطق يدةو گز يصتلخ ياو شرح و  يحكه با عنوان تصح يپرشمار
اسـت كـه بـا اقبـال      اي  شـده  تـدوين  هاي  هنام درسمصحح و  هاي  متن بررسي و نقد بر ما

 و انتقـادي  هـاي   تصـحيح  تقـدم  رعايـت  با ها آنفهرست  يالًكه ذ اند  بوده مواجه يتر بيش
  :شود  مي ارائه تاريخي ترتيب
چاپ اول (بنگاه ترجمه و نشر  ين،گوهر سيدصادق تصحيح و اهتمام به ،الطير  منطق. 1

) يح(تصـح  اهتمـام  بـه  ،الطيـر   منطـق . 2 ي؛و فرهنگ ي، شركت انتشارات علم1342كتاب): 
و  تصـحيح و  مقدمـه  ،الطيـر   منطـق . 3 ير؛، انتشـارات اسـاط  1366رنجبر، چاپ اول:  احمد
، انتشـارات سـخن (مجموعـة آثـار     1383چـاپ اول:   ي،كدكن يعيمحمدرضا شف يقاتتعل

چـاپ اول:   بگلـو،   قره سعيداهللاو  نژاد  انزابي رضاو شرح  يحتصح ،الطير  منطق. 4)؛ 1- عطار
 يعيمحمدرضـا شـف   يقـات و تعل تصـحيح و  مقدمه ،الطير  منطق. 5 يدين؛، انتشارات آ1384
 محمـود  يحو توضـ  يحتصـح  ،الطيـر   منطـق . 6، انتشارات سخن؛ 1388چاپ اول:  ي،كدكن
 ،عطـار  الطيـر   منطـق . 7، انتشـارات سـمت؛   1390چـاپ اول:   يان،پورنامدار تقيو  يعابد
، انتشـارات زوار؛  1372چـاپ اول:   نيا،  صنعتي فاطمهاحمدنژاد و  كامل يحو توض يصتلخ

، 1372چـاپ اول:   يسـا، شم سـيروس  يف)، تألنور پيامدانشگاه  يدة(گز عطار الطير  منطق. 8
 حسـين و مقدمـه و شـرح    يصتلخـ  ،الطيـر   منطـق  گزيـدة . 9 نـور؛  پيـام انتشارات دانشگاه 

 گزيـدة  شرح. 10 ي؛و فرهنگ ي، انتشارات علم1373چاپ اول:  اي،  قمشه الهي الدين  محي
 گزيـدة . 11 ير؛، انتشـارات اسـاط  1373چـاپ اول:   زاده،  اشـرف  رضـا  يفتـأل  ،الطير  منطق
. 12، انتشارات قطـره؛  1373چاپ اول:  يسا،شم سيروسانتخاب و شرح  ،عطار الطير  منطق
، 1375: اول چـاپ  آيتـي،  عبدالمحمد كوشش به ،عطار هاي  مثنوي از اي  گزيده ،نيشابور پير

  .فرهنگي و علمي انتشارات
  :ايم  داده قرار موضوعي هاي  بررسيكار را بر  يآثار بنا ينا يبررس براي

. 3)؛ ها  گزيده(در  انتخابي هاي  متن وكيف كم ي. بررس2 ها؛  هنام درسمقدمات  ي. بررس1
  .ها  و فهرست يمضما ي. بررس5 يحات؛توض وكيف كم ي. بررس4 يح؛تصح يفيتك يبررس
  
  ها  هنام درسمقدمات  ينقد و بررس 1.2

 هـاي   مقدمـه  وكيف كمبه  يدارد؛ نگاه ياربس يتاهم محور  متن هاي  هنام درسمقدمة  نگارش
ماننـد   ،اند  شده مواجه اقبال با محور  متن هاي  هنام درس حكم دركه  هايي  مجموعه ترين  موفق
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كـه عمـدتاً بـه     »يفارسـ  يادب يراثاز م« يا ،»يسخن پارس يدةگز« ،»يمجموعة ادب فارس«
 يامر گـواه  ينبر ا ،اند شده تأليفمتخصصان  ترين  برجسته دست بهسفارش ناشران معتبر و 

 يفيتك 2.آيند  مي شمار بهمستقل  يفيكه خود تأل اند چنان ها همقدم اين گاهي درواقع. دهد  يم
 رةدربـا  اوست اثر و مؤلف يورود به ساحت شناخت كلّ يبرا يدر مثابة بهكه  ها  مقدمه ينا

و  يزنـدگ  درخصـوص  ياطالعات متقن چنـدان  كه ،دارد ياربس اهميتچون عطار  يشاعر
بـوده   ياداختالف آرا ز يرتا ادوار اخ يزآثارش ن درخصوصو  يستن در دست او يتشخص
 بسـيار  كيفيـت  و كميـت  نظـر  از گونـاگون  هـاي   هنام درسدر  ها مقدمه اين نينچ هم. است
بـر مـتن غلبـه دارد و     يشـاعرانگ  يو فرهنگ يانتشارات علم يدةمثالً در مقدمة گز ند؛متغير

 نقـل  بـه  اي  صـفحه 100مقدمـة   يناز ا اي  از استناد است و حجم عمده يمنقوالت غالباً خال
: 1373 اي،  قمشـه  الهـي ( اسـت  يافته اختصاص شعرا ديگر و عطار اشعار فراوان هاي  نمونه
 چـاپ  ةنامـ  درساست كـه مؤلفـان    اي  گونه  مقدمه مقدمه، در تفصيل اين مقابل در)؛ مقدمه

 و نـام  از مختصري اطالعات تمامفشردگي بهو در چهار صفحه  اند  كرده ارائه زوار انتشارات
 نيـا،   صـنعتي  و احمدنژاد( اند  ارائه كرده الطير  منطق يو محتوا ،او آثار او، احوال عطار، نسب
به  كه اين ةواسط به يزانتشارات قطره ن يدةمقدمة گز ها،  هنام درس يگرد يان: مقدمه). از م1371

در دو حـوزة   هـا   يـدگاه دربردارندة بخـش د  »يمجموعة ادب فارس«از روال معمول  يرويپ
 گـزينش  رسد  مي نظر بهاست سودمند افتاده است، البته  »الطير  منطقدربارة «و » دربارة عطار«

 ،محققان موردتوجه و بديع هاي  يدگاهد يبرخ چراكه ،است نبوده دقيق چندان ها  ديدگاه اين
) درخصوص 1358(چاپ اول  مختارنامه مقدمةدر  يكدكن يعيكه شف ياطالعات يبرخ مثالً

تولد  درباباقوال متناقض (مثالً  يبرخ يااز آن فوت شده است  ،عطار و آثار مسلم او آورده
 مؤلـف  ضـمناً . انـد  شـده  نقل توضيحي يا ترجيح هيچ بيو وفات او) در دو موضع مختلف 

عمـدتاً در   نـور  پيـام انتشـارات   يدر كتـاب آموزشـ   تر پيشرا كه  اي  صفحه هشت اي  مقدمه
 پيش چاپ، اين در ،استآورده  الطير  منطق يليو ساختار تمث يلتمث يينو تب يفموضوع تعر

 ياربسـ  الطير  منطقدر فهم بهتر  و است ياننقل كرده كه در حد فهم دانشجو ها  ديدگاه بيان از
  ).1373 شميسا، ؛1372 شميسا،سودمند است (

كـه   يمتنـ  جايگـاه  در ،)ويـك  سـي : پانزده تا 1374( گوهرينكوتاه  مقدمة در ،مقابل در
 ي) و به معرفـ 12: 1383 ي،كدكن يعيبوده است (شف »هاچاپ ترين  اصيل و بهترين« هامدت
 سخن انتشارات اخير تصحيح دو در است، شده منحصر آن شناسي  و نسخه الطير  منطق كلي
. انـد  شـده  منـد   بهـره و جامع مصـححان   يليتفص هاي  مقدمه از مخاطبان سمت، انتشارات و
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و  منـد  ارزش ياراطالعـات بسـ   اسـت  صـفحه  200 بر افزونكه  اي  مقدمه در كدكني شفيعي
شـعر او،   يقـاي بوط ي،فارسـ  ياو در سنت شـعر  يگاهشاعر، آثارش، جا درخصوص اي  تازه

 شناسـي   نسـخه  ،داسـتاني  عناصر و ها  داستان برخي از رمزگشايي ،الطير  منطق يداستان يشينةپ
 يـان ). از آن م221- 12: همـان ارائـه كـرده اسـت (    يحو روش تصـح  ،الطيـر   منطـق  يليتفص

مقدمه ارائه شده در كنـار مبحـث    ينو مرگ او در ا ،زادگاه، تولد درخصوصكه  ياطالعات
 يبـرا  چراكـه  ،اسـت  ياربسـ  يـت مطالب، واجـد اهم  يعطار، جز تازگ» شعر يقايبوط«مهم 

اشـعار عطـار و پسـند و     يبا طرح مسـائل زبـان   ويژه به ،مستدل كامالً يصورت به بار نخستين
 يننخسـت «او  چـه  آن درخصـوص  يرازيشـ  يديتند حم يحوزه، به نقدها ينناپسند او در ا

  .است شده داده درخور پاسخي) 18: همان از نقل(به  خواند  مي »فارسي شعر هاي  گردي ول
 ييچاپ، كه صورت اصـطالحاً دانشـجو   يناز ا يگريد يرايشدر و يليمقدمة تفص اين

 شـيوة  دربـارة اطالعـات   ويـژه  بـه ( مقـدمات  از نيمـي  از بيش حذف با است، گرفته خود به
). 77- 7: 1392 ي،كـدكن  يعي(شف است شده ارائه صفحه 70) در الطير  منطقعطار و  يشاعر
مطالب  يجز برخ ،اند  نوشته متن اين از خود تصحيح بر عابديو  پورنامداريانكه  اي  مقدمه
عمـدتاً برگرفتـه از تـأمالت و     ،الطير  منطقو نسخ  هاچاپ يزبان شعر عطار و معرف درباب

 تـر  بـيش منتشر شده است و  سيمرغ با ديداردر كتاب  تر پيشاست كه  پورنامداريانمقاالت 
 نينچ همآن است و  يداستان يشينةو پ الطير  منطقدر  ويژه بهعطار  يعرفان هاي  يشهناظر بر اند

 شـفيعي مقدمة  با مقايسه در يمتفاوت هاي  نظر بهره ينكه از ا ،او آثار تأويل و تفسيرناظر بر 
 تـر  بـيش حوصـلة   درخـور  محتـوا  ايـن  رسـد   مي نظر بهمخاطبان دارد، اگرچه  يبرا يكدكن

  نباشد. ياندانشجو
باشـد.   يادكردكه درخور  داردن اصالتي و كيفيت و كميت چنان ها  هنام درس يگرد مقدمة

 جـز  واقـع  بهاما  ،اند  كرده ارائه متن از تازه تصحيحي بگلو  قره و نژاد  انزابياگرچه  ،مثال رايب
و  الطير  منطقنسخ  يو برخ هاچاپ يفو در توص   صفحه چهار در ايجازتمام به گفتاريپيش

  .اند  ننوشته خود كار بر اي  روش كار مقدمه
  
  )ها  گزيده(در  انتخابي هاي  متن كيف و كم بررسي 2.2
 در. دارد تر  منسجم يساختار الطير  منطق ي،داستان رنگ پي لحاظ بهعطار،  هاي  مثنوي ميان در
در  الطيـر   منطـق  يسـاختار كلـ   دادن تـرجيح ضـمن   ،عطار هاي  مثنوي مصحح خصوص اين
 ياثر منظوم تر كمدر  كامل ساختار اين است معتقد وي، ديگر هاي  يساختار بر مثنو يتتمام



 99   مجيدي فاطمه

داسـتان رسـتم و    يـل از قب ،شـاهنامه از  هايي  بخش در تنها« و شود  يم يافت يدر ادب فارس
 داسـتان  حـوادث  و هـا   صـحنه  طـرح  در انسـجامي  و هماهنگي چنين از توان  يم يار،اسفند
مـتن در   يناز ا ينشيرو، هر نوع گز يناز ا 3؛)109: 1383 ي،كدكن يعي(شف »جست اي  نشانه

از  هايي  پاره گزينش نيز ناگزير موقعيتكرد و در  خواهد ايجاد اختاللآن  يصورت و معنا
در  كـه  چنـان  ،اثـر  ايـن  بيتي هزار پنجاز  تر كمدشوار است. با توجه به حجم  يارمتن بس ينا

را » آن يبا توجه به نكات ادب الطير  منطقتمام « يمسرفصل قد كنندگان  تنظيم ،شد بيانمقدمه 
و خواندن كل متن از حوصـلة   يسحال ظاهراً تدر ينبا ا اما ،اند  گرفته نظر در يستدر يبرا
 چهارم يكاز  تر كمرا تا  آنرو مؤلفان  ينخارج است و از ا ياناز استادان و دانشجو ياريبس
 يميحداكثر ن يزن ها  گزيده ديگر. اند  داده يلو قطره) تقل نور پيام هاي  يده(گز بيت 1015 و متن
از سـرآغاز   يجز بخشـ  ،اند  داشته سعي همه و اند  را انتخاب و ارائه كرده الطير  منطق ياتاز اب

است،  يداستان اصل ياست و در حكم براعت استهالل برا مرغ سيزدهداستان كه خطاب به 
مرغان  شدن جمعرا لحاظ كنند:  ها  بخش اين خود گزينش در داستاني ساختار حفظ منظور به
 معرفـي  ،هـا  نآ عذر بيان و هدهد با مرغان يوگو گفتپادشاه،  يداكردنپ بارةدر وگو گفتو 

 الطيـر   منطـق  يداستان فرع ينمشهورتر يان،م ين. در ايمرغمرغ به س يس يدنرس و ها،  وادي
 يـان بـوده اسـت و در م   هـا   هنامـ  درس يـن مؤلفـان ا  اقبالمورد يزصنعان ن يخداستان ش يعني
 داسـتان  ايـن  از اي  فشرده الاقل زوار، انتشارات چاپ ةنام درسجز  يده،برگز هاي  هنام درس
داستان اگرچه  ينارائه شده است. حذف ا راه هاي  عقبه بيان و مرغان عذر بيان بخش از پس
و  يناز بهتـر  يكـي «امـا مخاطبـان را از    ،زنـد   يكتـاب لطمـه نمـ    يبه سـاختار كلـ   يماًمستق
 »هـا  نآ تـرين   بخـش   نتيجـه  و تـرين   عميـق  شـايد  و فارسي ادبيات هاي  داستان ترين  كش دل

  .كند  ي) محروم م288: 1365 ي،(مرتضو
 براسـاس  يـا  از برگرفتهو  اند  شده منتشر 70 دهة اوايل در همگي موردبحث هاي  گزيده
 از اي  گزيـده  نيشـابور،  پير( فرهنگي و علمي انتشارات ةنام درس جز به اند،  گوهرين تصحيح
مشـكور   محمدجواد يحتصح يبرمبناشود ظاهراً  يحتصر كه اين) كه بدون عطار هاي  مثنوي

 رانكتـه   ايـن  گـوهرين  چـاپ  اغـالط  برخـي  به اشاره با مؤلفان عمدتاً اماارائه شده است، 
 شيوة به« را متن و اند  داشته مراجعه نسخ ديگر يا و متن آن هاي  بدل  كه گاه به نسخه اند افزوده
 و) 99: 1373 اي،  قمشه ي(اله اند  كرده »گوياتر مقصود معاني بيان در و ترنزديك عطار سخن

تمـام و بـا    يـاط با احت ،يستموارد كم هم ن ينكه ا ،بوده است يغلط فاحش ]...[ كجا هر« يا
گفتـه شـود كـه همـة      بايـد  البتـه )؛ 19: 1386 زاده،  (اشرف اند  داده »ييركلمه را تغ تلذكر ع

(در  يـر اخ ةنامـ  درسنخسـت   يـت ب 590كـه در مجمـوع    اي  گانه پنجو اصالحات  ييراتتغ
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 يـت ب 1621مـورد اصـالحات در كـل     11(از مجمـوع   هشد يده) د49و  ،48، 45صفحات 
 ــ  يو عابـد  يكـدكن  يعيشـف  يـر اخ يحمطابق شده است با ضبط دو تصـح  يقاً) دقهنام درس

 يـن فراتـر از ا  ياربس يراخ يحمتن دو تصح ييراتو تغ ها  يدگرگون كه اين جز به پورنامداريان،
  .است شمار انگشتموارد معدود و 

) ييدو چاپ انتشارات سخن (چاپ دانشجو يم،باش يمقد   سرفصل مدار بر اگر مجموعاً
 هـاي   چـاپ  بـا  مقايسـه  درو  اند  متن كليت بردارندةدر كه اينو انتشارات سمت، با توجه به 

را  يشـين پ هـاي چـاپ  واقع بهو  هايند  هنام درس ترين  مناسب ترديد  بي اند،  منقح بسيار پيشين
  .اند  كرده منسوخ بارهيك به

  
  تصحيح كيفيت بررسي 3.2
 سـال  30- 20شـد. در   يـاد  يـز عطـار ن  هاي  يمثنو يحسابقة تصح درخصوص يمطالب تر پيش

 بخـش  جهان ياارائه شده است. جو الطير  منطقاز  يرانا در گوناگون يححدود ده تصح گذشته
هنجار «) با عنوان 79و بهار  78(زمستان  ميراث آينة 8و  7 هاي شمارهكه در  يدر مقالة مفصل

 بـر منتشـر كـرد    ميـراث  آينـة  يآن در شـمارة بعـد   هاي  پيوست و »الطير  منطقمتن  يحتصح
 ؛داشـته اسـت   يانتقـاد  يمـرور  الطيـر   منطـق بر  يژهآثار عطار با تمركز و هاي  چاپ ترين  مهم

 و اسـاس  نسـخة  هاي  ضبط به توجه با الطير  منطق از را يمتعدد ياتاب كه آناز  پس ،گوهرين
 قونيـه  به معروف كهن هاي  نويس دستكه  رسد  مي نتيجه اين به كند،  مي بررسي ها  بدل  نسخه

بـه   ]گـوهرين [ يشانكه ابه آن اندازه ) «كند  يم ياد يكدكن يعيشف كه چنان(آن 2 و 1 مراغي يا
 يسندة). اكثر تأمالت نو5: 1383 ي،كدكن شفيعي( »است نبوده اعتماد قابل اند  اعتماد كرده ها نآ

 ــ  يو عابـد  يكـدكن  يعي(شف اخير انتقادي تصحيح دو با اشارهمورد ياتاب درخصوصمقاله 
 توجـه  با و ها  يحتصح ينا دربابپس از بحث فراوان  بخش جهان) موافق است. پورنامداريان

 روشـي  بـه « اثـر  ايـن  كـه  گويد  يم» مختصات نسخ آن«و  الطير  منطق »يدرون هاي  ويژگي« به
 هـاي   نسـخه  بـه  يياب دستبه  يدوارو البته ام گيرانهسخت و »است نيازمند تصحيح در خاص
و  ،مشـكور  ،رنجبر گوهرين، هايدر چاپ يادشدهمجموعة نسخ  ياندر م« :افزايد  مي معتبرتر

 يـز ن يـر اخ هـاي   تصـحيح  كه آنحال  ؛»يافتعطار دست  الطير  منطقبه  توان  ينم ينونسخة تور
: بـه پـنج   انـد  بـوده  ينكـه مرجـع گـوهر    انـد  گرفتـه  انجـام  هايي  همان نسخه براساسعمدتاً 
و  826( ينهم قرن نسخة دو پورنامداريان ـ عابدي چاپ در گوهرين استنادمورد نويس دست
 ولـي  ،اسـت  اگرچه هفت نسـخه افـزوده شـده    يعيدر چاپ شف است. شده افزوده) ق  828
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 و ترنـد   ضـعيف  اعتبـار  هـم  و قدمت لحاظ بهاول هم  يفرد نويس دستاز سه  يارعمدتاً بس
 ايـن  كلي ارزيابي مقام در وي كه حدي تا اند  نشسته اعتبار لحاظ بهآخر  هاي  رديف در طبيعتاً
 شد، لئترتّب، در اعتبار، قا ينوع ها نآ براي توان  مي كه اول نسخة چهار جز«: گويد  مي نسخ
 نگـاه  خـود  در را عطـار  سـخن  از شـبحي  غالبـاً  و اند  موردي هايارزش داراي ها  نسخه بقية

 استاد تصحيح عرصة از« :كه مند  افسوس يانب ينبا ا بخش جهان)؛ البته 229: همان( »اند  داشته
 يهنوز خبـر  بوده دوستانكتاب زبانگرد اش  وعده پيش ها  سال از كه هم كدكني شفيعي دكتر

 در كـاري   ريزه و بيني  باريك از دست هايزود يناوستاد به ا ينو دور است كه آن نازن يستن
چـون   يمتنـ  يحتصـح  يبـرا  نهايتـاً )، 5 :1378 ،بخـش  جهان( »بردارد يمتن ينچن دهي  سامان
 نهاد پيش) را نسخ مقابلة گاهآن اغالط از اساس نسخة(اصالح  اي  مرحلهدو يروش الطير  منطق

 آثار و عطار زبان شناخت حوزة در اي  گانه  پنج هاي  صالحيت كسب به منوط خود كه دهد  يم
 هاي  يژگيماجرا و مالحظة و يدقت در خطوط كل راه همبه  ،است صوفيه مصطلحات و كهن

كه در دل خود مطالـب   بخش جهانمقالة  ين). جز ا20- 19: همان( عطار بيني  جهان و روحي
 فرهنگسـتان  نامـة كه در  يضمن نقد زاده  اشرف رضا ،4را دارد يگرد يو مواد دو مقالة انتقاد

 ياساسـ  يرادبه دو ا نويسد  يم الطير  منطق يگرد هايچاپ از يكي بر) 1383، زمستان 24  (ش
 اعتبار  و كم يفضع ها ننسخة اساس آ كه اين: اول كند  مي اشاره نيز ها  تصحيح از ديگر اي  عده

 زاده،  اشـرف ( ندارنـد  عطار شعر بانز يفياتاز ك يمصححان درك درست كه اين يگراست و د
 يبرخـ  يزمـان حتـ   طيعطار،  يقايدرك نادرست از بوط ينهم ةواسط به). 100- 88 :1383

 تغييـر  تـدريج  به يكو تفاوت آن با زبان شعر كالس يوزن يرادعطار را به تصور ا يركاتبان تعاب
 ميان آن در و است رسيده نيز ما روزگار مصحح متون و ها  هنام درسموضوع به  ينو ا اند  داده
 يـن ا درخصـوص  چـه اگر آن قدمت به توجه با كه گوهرين يح: تصحاند مستثني تصحيح سه
 گونـه  هـيچ  توضيحات در نه و ها  بدل نسخهنه در مقدمه و نه در نقل  يو شعر يزبان يفياتك

اما الاقل متن را دگرگون نكرده است و به اقـدم نسـخ عمومـاً وفـادار مانـده       ،ندارد اي  اشاره
 هاي  از مقدمات و پاره يگفته شد، اساساً بخش تر پيش كه چنان ،كدكني شفيعي يحاست؛ تصح

 يحتصـح  يتـاً و نها ،داردعطار اختصاص  يقايبوط يينبه تب يحاتشاز توض يمتعدد و پرشمار
) به 74- 65(صفحات » در زبان و شعر عطار يمالحظات«عنوان  يلكه ذ پورنامداريانو  عابدي

 كند  ياشاره م» با زبان محاوره دارد ]عطار شعر[است كه  يونديپ يجةنت«كه عمدتاً  يفياتك ينا
 و تعليقـات  بخـش  در كـه  متعـددي  توضـيحات  در هـم  و موضـع  ايـن و مصححان هم در 

 امـا  ،دهنـد   مـي  ارجـاع  خصـوص  ايـن  در كدكني شفيعي يحاتبه توض اند  آورده توضيحات
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: اند  داشته اساس نسخة يك يحتصح سه هرگفت  توان  يم تعبيري بهنسخة اساس  درخصوص
 يمراغـ «را با توجه به انجامة متن  ها نآ شفيعياست كه  نويس دستدو  همگي اساس نسخة

» هشـتاد و انـد   و صـد شـش « حـوالي  رسد  يم نظر بهخوانده است و هر دو » 2 يمراغ«و » 1
 يان،و پورنامـدار  ي؛ عابـد 211- 210: 1383 ي،كدكن شفيعي( اند  شده كتابت نفر يك دست به

  ).وهفت بيستتا  وپنج بيست: 1374 ين،؛ گوهر75: 1390
 مقدمـة  در. دارد يـت ب 4696) 1342و نشر كتـاب:   (بنگاه ترجمه گوهرينمصحح  متن
و عطـار پرداختـه    الطيـر   منطـق  ياجمال يشاعرانه به معرف يبا زبان ينگوهر چاپ اين كوتاه

كـه   ،يتـر اثر هلمـوت ر  جان دريايعطار به كتاب  تر بيششناخت  ياست و خواننده را برا
 نسـخ  معرفـي  بـه  مقدمـه  در مصـحح  نـين چ هـم ارجاع داده است.  ،هنوز ترجمه نشده بود

مربوط بـه اواخـر قـرن هفـتم، دو      يمراغ نويس دست(دو است  پرداختهخود  مورداستفادة
 يـن ا كـه  ايـن . بـا  ))م  1857 يس،(پـار  يو چاپ گارسن دوتاس ،يو نهم ينسخة قرن هشتم

 يادآور بعدي مصححان و ها  يدهموضوع را اكثر مؤلفان گز يناغالط فراوان دارد و ا يحتصح
فـاحش و   هايغلط همه آن با« گويد  مي خود تصحيح مقدمة در كدكني شفيعي اما اند،  شده

 گـوهرين  چاپ به نسبت كه هاييچاپ« چراكه ،»چاپ است ينبهتر ]1382[شگفت، هنوز 
و  يـل بـه م  اند  يدهكوش ها نآ مصححان يا كاتبان كه هستند ييها نآ رسند  مي نظر به تر  غلط  كم
 ي،كـدكن  شـفيعي » (خود كنند ‘تشخيص و فهم’ يسخن عطار را قربان ‘اصالت’خود  يقةسل

ـ   طـور  بهبخش مقاله  يندر هم يگر،د هاي  تصحيح بر مروري از پس). 12: 1383  ينمجـزا ب
  .شد خواهد ارائه اي  يسهمتون مصحح مقا ينا يديةبخش تحم

» مجموعه آثار عطار«و در قالب مجلد اول از  1383در سال  يكدكن شفيعيمصحح  متن
بـا   ،)1386- 1383( تـر مجموعة بزرگ يناز ا »عطار هاي  مثنوي«منتشر شد. انتشار مجموعة 

بـوده   يو عطارشناسـ  يدر عطـارپژوه  يفتح باب يراخ هاي  گفته شد، در سال چه آنتوجه به 
و  هـا   يحتصـح  چاپ اين گفت توان  يم ينانبا اطم الطير  منطقمتن  درخصوصاست و الاقل 

 ،تـاكنون  نخسـت  چـاپ  فاصلة در متن اين. است كرده نسخ را خود از پيش هاي  هنام درس
مـتن (الاقـل در چـاپ     اي  هنام شناسمكرر، با توجه به مشخصات  هاي  چاپ تجديد ضمن
: 1392 ي،كـدكن  يعي(شـف  دانشـجويي  اصطالح بهمصحح در چاپ  يادداشت) و 1384دوم، 

 يدغدغة جدامر از  ينشده است و ا ينيو بازب   يرايشچند بار و ،»متن«در حوزة  ويژه به ،)5
حاصل متجـاوز  «كار را  ينا گفتار  پيش در شفيعي. كند  يم يتمتن حكا ينا درخصوص يو

 و خراسـان  تصـوف  مجموعـة  و عطار آثار مجموعة در دقت و تدريس و تأمل سال 30از 
 مقايسـة  واقـع  بـه و  كند  مي توصيف) 13: 1383 ي،كدكن شفيعي( »عطار انديشة بيكران منابع
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 تأمالت از فراواني هاي  نمونه. است موضوع اين مؤيد وي از پيش متون با وي مصحح متن
  :شود  مي اشاره برجسته نمونة دو به كه كرد ذكر موضع اين در توان  مي را وي

 همــة ) و9 :1374 ن،يگــوهر( گــوهرينمــتن، در چــاپ  ينهمــان صــفحات آغــاز در
  :است شده درج صورت اين به يتيب ،شفيعي متن از پيش هاي  چاپ

 گـوش  ماليد  مي روي در شبي هر   هـوش  ز رفتـه  تو شوق از آفتاب

 و شـارحان  ديگـر  است؛ نداده توضيحي هيچ گوهرين يتب ينا يمعنا درخصوص البته
 مصـراع  بگلـو   قـره  و نژاد  انزابي مثالً و اند  داده بسيار و اندك تغييري را آن گاه نيز مصححان

 »گوش دو مالد  مي خاك بر شبي هر« صورت  به ،ديگري بدل  نسخه به اشاره بدون ،را آن دوم
گـوش بـر خـاك    « كه اين) و ضمن اشاره به 24: 1388بگلو،   و قره نژاد  انزابي( اند  كرده ضبط
 و بنـدگي  نهايـت  اظهـار  معنـي  بـه  ماليـدن  خـاك  بـر  رخ امـا  نيامده، هادر فرهنگ يدنمال

 را »غـروب  هنگـام  در زمين به خورشيد نزديكي شاعرانة تصوير« است، آمده »برداري فرمان
 دوم مصـراع ) 41: 1370(رنجبر،  ديگري تصحيح در يا)؛ 244: (همان اند  دانسته »توجه قابل«
 ايـن  بـا  متناسـب  شرحي و »جوش ز آتش زده خود درون در«: اند  آورده صورت اين به را

 از ناشـي  قطعـاً  نسـخ  روي از خـوانش  نحـوة  ايـن  كه آنحال  اند؛  آورده شده  مسخ صورت
در  يدغـروب خورشـ   بـارة در كـه  »حمئَةٍ« قرآني تعبير مقابل در است »لوش« واژة تصحيف

 »حمئَـةٍ  ينٍع ياذا بلَغَ مغرب الشمسِ وجدها تغرُب ف يحت«: است رفته كار هب ينداستان ذوالقرن
كه در چـاپ   ،بيت اين صحيح صورت اساس اين بر و) 462- 461: 1383 ي،كدكن يعي(شف
  است: گونه اين ،است نظر اتفاق بحثمورد يرتعب درخصوص يزن يانو پورنامدار يعابد

 لوش ماليده  مي روي در شبي هر   هـوش  ز رفته تو شوق از آفتاب
  5).236: همان(

  :خوانيم  مي گوهرين متن) 136 يت(ب ينباز در همان صفحات آغاز را ديگر اي  نمونه

 ايـن  دوم بيـت  قافيـة كهـن   هـاي   نـويس  دسـت ) در 460: همـان ( شفيعيبه گزارش  بنا
 ييرهـا  يظاهراً كاتب برا مراغي نسخة در. بست/ دست/ خست/ جست: دارد را ها صورت

 ديگـر . اسـت  كرده ثبت »نشست  هم او با و دورند همه وز« صورت بهاز ابهام مصراع آن را 
 عـذر : بگلـو   قـره  و نـژاد   انزابـي : اند  برگزيدهرا  يگريد هاي  صورت نيز شارحان و مصححان

هرگز  يافته)؛ رنجبر: وز طلب نا23 :1388 بگلو،  قره و نژاد  انزابي( پست جويند  مي و آرند  مي

 نشسـت   هم او با و دورند همه وز   دست به دامن عجب اي دارند   جمله
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 نشسـت   هـم : وز همـه دورنـد و بـا او    يانو پورنامـدار  يعابد )؛45 :1370 رنجبر،( نشست
و  نـژاد   انزابي( بگلو  قره و نژاد  انزابي پيشين، مثال مانند به). 93 :1390 پورنامداريان، و عابدي(

 ظـاهراً «: انـد   افـزوده  و هست ابهامي مصراع اين در كه اند  كرده اشاره) 244: 1388بگلو،   قره
 پورنامداريان و عابدي. »نشد ديده هافرهنگ در. حقارت و پستي با معني به است قيد پست
 اي  قرينـه  و) 67: 1390 يان،و پورنامـدار  عابدي( اند  پذيرفته را اساس نسخة شدة  ساده ضبط

بـا توجـه    يكدكن يعيشف اما)، 303 :همان( اند  آورده مفهوم آن براي سنايي شعر از محتوايي
(سخن برهان قاطع  ها  قرينه برخي و »دارد كهن هاي  همواره ضبط«كه  يقرن نهم اي هنسخبه 

 تأييـد  را »خاييدن آستين« يرشمس كه وجود تعب غزلياتاز  يتيخست و ب يمعن درخصوص
 جوينـد   مـي  و آرنـد   مي عذر«: گيرد  مي نظر در بيت براي محتمل اما غريب وجه دو) كند  مي

خـود را از   ين(آست خست خايند  مي و ارند  مي عذر)/ جويند  مي را فرار و جستن راه( جست
 ــ  يو عابـد  يعي(شـف  يـر ضـبط مختـار دو چـاپ اخ    هرحـال  بـه )». خاينـد   يمـ  يدرماندگ

ضبط دشوار را در  يحاما اگر اصل ترج ،موجه ارائه كرده است يصورت هريك) پورنامداريان
  6.نمايد  مي   تر  پذيرفتني شفيعي يحاتتوض يريم،بپذ يموارد ينچن

 بخـش  فقـدان  آن و اسـت  گفتنـي  مقام اين در شفيعي حمتن مصح دربابمهم  اي هنكت
توجـه   با ،نامه  مصيبتدر مقدمة  و ،خصوص اين در مصحح البته ؛هاست  بدل  نسخه گزارش

آورده اسـت،   يقاترا در تعل الطير  منطقو  نامه  مصيبتاختالف نسخ  يگزارش برخ كه اينبه 
 ضـرورت  كـه  پـرداختيم  ديگـر  هـاي   نسخه ضبط به مواردي در ما« كه است   استدالل كرده

 و غلط هاي  ضبط نقل كه است معتقد و »گيرد قرار كار جريان در خواننده كه كرد  مي ايجاب
 و ها  بدل  نسخه بوده الزم هرجا). 114: 1386 ي،كدكن يعيندارد (شف يارزش ينتر كم معني  بي

 ها  بدل  نسخه يفحال توص يناما با ا ،ذكر شده است يقاتدر خالل تعل ها نآ انتخاب چرايي
 نامـة   الهيبخش در  ينا كه طوري به ،است منمغت و الزم بسيار انگر پژوهشاز  ياريبس يبرا

  .است شده گنجانده شفيعي تصحيح
 پورنامـداريان  تقـي و  يعابـد  محمـود كار مشترك  الطير  منطق تأمل قابل يحتصح آخرين
 ،)1: 1390 يان،و پورنامـدار  عابـدي ( دارند مصححان كه اي  فروتنانه   »اشارة« به بنااست كه 

 شـفيعي كار  يانم »يحيترج يادعا هيچ بي« »هايي  تفاوت« ،است شده ارائه كه كاري لحاظ به
  .دارد وجود ايشان كار و

است كه  يدوگانة معروف به مراغ هاي  نويس دستاز  يكي يحتصح يناساس ا نسخة
 هـاي   تفـاوت  تـرين   امـا مهـم   ،است شده كتابت هفتم قرن اواخرشد  بيان تر پيش كه چنان
. 1 :بـه  شـود   مـي  مربـوط  يكـدكن  يعيو شـف  پورنامداريان ـ عابدي مورداستناد هاي  نسخه
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 حكم درو  اند  بهره برده») س«(با رمز  ق  826 يخبه تار اي  نسخه از پورنامداريان ـ يعابد
 هـاي   نـويس  دسـت ) كه در فهرسـت  78: همان( اند  كرده يهنسخة معتبر بدان تك ينچهارم
بـه   ق  811 يخبـه تـار   دارالمثنـوي از نسخة معروف بـه   يكدكن يعي. شف2 نيست؛ شفيعي
 ي،كـدكن  شـفيعي » (در جهـان  الطيـر   منطـق  شدة شناخته هاي  نسخه يناز بهتر يكي«عنوان 
 خـود  موردارجـاع  و معتبر نسخة چهارمين اعتبار نظر از را آن و كند  مي ياد) 214: 1383
 ذكر معتبر هاي  نسخه هفتم رديف در را آن پورنامداريان ـ يكه عابد درصورتي شمارد  مي
بـر نسـخة مـورخ     بـودن  متقـدم وجـود   بانسخه  ينكه ا كنند  مي اعالم صراحتاً و كنند  مي

 هـاي   تفاوت اصلي مبناي). 80: همان» (ندارد يحيدر صحت و اعتبار بر آن ترج« ق  826
هرگونـه   يحتـرج  درخصـوص دو مورد اسـت وگرنـه    ينا يادشده چاپ دو بين تصحيح

 ؛انـد   داشـته  سان يك يروش يح،ضبط نسخة اساس، مصححان هر دو تصح جاي به يضبط
  :گويد  مي نهايتاً شمارد،  يموارد عدول از نسخة اساس را برم يوقت يكدكن يعيشف

هـر   ]...[دست زده است كه  ياسيق يحتصح يهمه مصحح در چند مورد به نوع ينا با
داشـته باشـد، آن    يكـاف  ييمـتن آشـنا   يحتصح يو مسائل فن يزبان فارس يخكس با تار

 مـوارد،  يـن ا تمـامي ...  آورد  مي حساب بهو مسلم  يقطع يرا امور ياسيق هاي  يحتصح
  .)226: همان(شده است  يادآوريصراحتاً، 

 يـار و اخت يحكـه در تصـح   يپـس از برشـمردن مالحظـات    ،نيـز  پورنامـداريان  و عابدي
متوسـل   يذوقـ  يحمـوارد بـه تصـح    ياذعان دارند كه در برخ ،اند  داشته نظر در ها  بدل  نسخه
و  عابـدي ( »ايـم   كرده پرهيز نامستند ذوقي انتخاب هرگونه از بنابراين«: افزايند  مي و اند  شده

  ).81  :1390 يان،پورنامدار
كارشـان   ،انـد   مصـححان گفتـه   كـه  چنـان و روش،  ياشـتراكات در مبـان   يناز ا گذشته

 ؛انـد   داشـته  تـر   درست هايي  گزينش رسد  يم نظر بهموارد  ياتفاقاً در برخ و دارد هايي  تفاوت
، 214، 3012، 729 هـاي   يـت نسـخة اسـاس در ب   ينقـرا  براساسمصححان  يننمونه ا براي

  :كه اند  يافتهدر 4185و  ،2217
و  ]...[رفته است  كار به ‘كي حاشا، كه، است بعيد’ يبه معن ياتاب اين همةدر  ‘اگر’ واژة

 كار به ‘كرا’ يا ‘كجا’ يا ‘كي’و مثالً  يگرد هاي  يوهآن را به ش كاربرد غرابت دليل بهكاتبان 
  )؛214 بيت توضيحات ذيل نيز؛ 83: همان( اند  برده

 بـا  يادشده،و پنجم  ،دوم اول، ابيات در »اگر« واژة مقابل در شفيعي،در چاپ  كه آن حال
  .است شده انتخاب »كي« يعني نسخ ديگر ضبط اساس، نسخةوجود 
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 عـدول  اسـاس  نسـخة  از مصححان كه هست هم مواردي البته ها،  ترجيح اين مقابل در
 مـثالً  ؛است برگزيده اي  كننده  قانع يحاتصورت نسخة اساس را با توض يعياما شف ،اند  كرده
  :اند  آورده متن 620 بيت در

 سـپاس  را حلقت موسيقي لحن   شناس  موسيقي مرد جان از كرد

ضبط كـرده اسـت:    گونه اين) 623 يتوفق نسخة اساس مصراع دوم را (در ب يعيشف اما
 649 يـت كه در ب ،يرتعب ينصحت ا يهو توج يحو در توض» خلقت را سپاس يقيلحن موس«
 كاينات نظام در »ها  علم نسبت« درخصوص الصفا اخوان نظر به يحاتدر توض ،است آمده يزن

  ).526- 525: 1383كدكني،  شفيعي( دارد اي  كننده قانعاشارة  شود  مي خوانده موسيقي كه
. بگلـو   قره و نژاد  انزابيجز كار مشترك  ندنيست توجه قابلمتن چندان  ينا يگرد هاي  تصحيح

چـاپ  و هـا   نـويس  دستشده است و  يمتنظ نويس دستو  چاپ هشت يبرمبنا يحتصح ينا
پـنجم و   هاي  يفاز نظر اصالت و اعتبار در رد پورنامداريان ـ عابدي و شفيعي كار در كه هايي

 ي(چاپ عكس ينوتور خانة كتاب يو نسخة خط دوتاسي گارسن چاپ مانند دارند، قرارششم 
 يـن لحاظ شده اسـت در ا  ها نآ معرفي در كه ترتيبي شمارةبنا به  ظاهراً)، يمركز نشر دانشگاه

 طريق از مصححان). 16: 1388 بگلو،  قره و نژاد  ي(انزاب دارند قرار دوم و اول هاي  يفكار در رد
 يـز ) و مشـكور (تبر 1342(تهـران   يندو چـاپ گـوهر   ويژه به يشين،پ هاي  چاپ هاي نوشتپا

ضـمناً در   7.است بزرگي ضعف خود اين و اند  كرده استناد قديمي هاي  نويس دست)، به 1337
نسخة اساس در نظر گرفته  منزلة چاپ به يحت يانشده كه كدام نسخه و  يحتصر يموضع يچه

  :كند نمي روشن را كار روش چندان مصححان گفتاريشپ يحاتشده است و توض
 امـ كهن محفوظ بوده است، ا يها و حرمت نسخه نسخ اقدام اعتبار حاضر، تصحيح در

 يكه خطا جا آن ياو  نمود يم يروشن و قطع متأخرتري نسخة حجيت و صحت هرگاه
 ترجيح متقدم نسخة يِتر را بر نادرست كاتب و ناسخِ نسخة كهن مسلم بود، ضبط درست

  ).15: همان( داديم
 هـاي   ويژگـي  بيـان  در پورنامـداريان  ـ عابدي يا كدكني شفيعي كه ابياتي برخي تطبيق با
 چنـدان  خود كار در مصححان كه شود  مي روشن اخير چاپ با اند  آورده عطار زباني خاص
  :اند  نداشته توفيقي

 4144و  1625 هاي  شماره بيت دو صحيح صورت بيان در) 224: 1383( كدكني شفيعي
 يحصـح  هـاي   صـورت  قافيـه  درسـت نـاتن  ظـاهر وجـود   بـا كـه   كند  مي استدالل تفصيل به
  : است  گونه اين
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 عجب اي شر، نه و خير نه اي  ذره   عجـب  اي السـير   خالي راهي بود
 من شر و خير عقل از است برتر   مـن  غيـر  نه ام  مانده من نه كه من

 گويشي و زباني تاريخي بافت درنظرگرفتن بدون ،موردبحث تصحيح در بيت دو اين اما
  :است آمده گونه اين ،آن

 عجب يا يرو نه خ رش نه اي  ذره   عجب اي سير از خالي راهي بود
  )90: همان(

 من ريو خ رش عقل از است برتر   مـن  ريـ غ نه ام  مانده من نه كه من
  )206: همان(

 يذوق تصرف وجود با ،يتب يحصورت صح يعيدر چاپ شف 1325 يتب درخصوص يا
 يـرا ز ،نيسـت  شدن قافيه قابل سوذعطار مقصود/  يقايدر بوط« كه اين ةواسط بهكاتبان متأخر، 

  است: گونه اين) 225: همان» (ذال است (سوذ) يگريدال است (مقصود) و د يكي
 من بهبود و مقصد كويت و روي   مـن  سود و زيان زلفت و لب اي

: 1390( پورنامـداريان  و عابـدي  حتـي  و) 78: همان( موردبحث تصحيح را بيت اين و
  :اند  ضبط كرده گونه اينمتأخر  هاي  نسخه ترجيح با) 145

 من مقصود و مقصد كويت و روي   مـن  سـود  و زيان زلفت و لب اي

 موردبررسي ديگر هاي  تصحيح سنجش افزودن و موضوع اهميت لحاظ بهبخش  ينا در
نخسـت   يـت ب 264از  موردبررسـي  گانـة  پنجمتون مصحح  هاي  تفاوت به اندازيم  مي نگاهي
 :كدكني شفيعيچاپ  يبرمبنا الطير  منطق يديةتحم

ـ  مـورد  دواسـت و جـز    يتب 264همان  يدارا ينگوهر يحتصح تحميدية  جـايي  هجاب
 در اخـتالف  مـورد  40 داراي) 86 و 85 ،19 و 18 هاي  يت(در موضع ب ياتاب گير چشم

شـده، عمـدتاً از گونـة     يـادآور هـم   يعيدكتر شف كه چنان ،موارد اين كه است تصحيح
 يكـي؛ / يبلكه/ ملك؛ زعم/ زِهم؛ بك ين؛/ ديناست (بگذاشت/ بگداخت؛ ا   خواني  غلط

در  يو ماننـد آن). مـوارد اخـتالف اساسـ     ،نبود/ نبرد يني؛/ ببينيسحر/ مهر؛ گر/ كو؛ نب
 اشاره ها  مصراع ينبه ا تر پيشچاپ است كه  ينا 152و  136 يتدوم دو ب هاي  مصراع
 40ود پـس از گذشـت حـد    يكدكن يعيكه چرا شف شود  مي روشن قياس اين از. رفت
 چـاپ  همـان  را چـاپ  بهتـرين  هنـوز  ديگـر،  چاپ چندين انتشار وچاپ  يناز ا سال

  ).12: 1383 ي،كدكن يعي(شف دانست  مي گوهرين
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 در و اسـت ) شـفيعي  چاپ بيت 264 مقابل(در  بيت 203 داراي رنجبردر چاپ  تحميديه
 لحـاظ  بـه تفاوت (هـم   ينتر بيش شده ارائه هاي  متن ديگر همةبا  موردبررسي هاي  تصحيح بين

مورد  187 يكدكن يعيبا چاپ شف ودارد  راو هم اختالف ضبط)  ها نآ ترتيب هم ابيات تعداد
اسـت كـه قطعـاً     يواژگان ييراز نوع تغ ها نآ از توجهي قابلدارد كه شمار  يحاختالف در تصح

 از بيش ميان اين از. است مصحح اساس نسخة كاتب تصرف نتيجة و نبوده خواني  غلط يجةنت
. ضـمن  دهـد   مي تغيير اساساً معني و لفظ نظر از را مصراعي يا بيت ها  اختالف اين از مورد ده
نظـر، محصـول    يـن وجـود دارد؛ از ا  يـات اب يباختالف در ترت يزن مورد يازدهمجموعاً  كه اين
 يـن دارد و ا يگـر مصـحح د  هاي  متن همة با را فاصله و اختالف ينتر بيش يحتصح ينا يينها

  .است متأخر كاتبان جاي هناب تصرفات گزينش و تصحيح اين ضعف دهندة نشاناختالف 
مورد اختالف با متن  110به  نزديك تحميديه بيت 253 با بگلو  قرهو  نژاد  انزابي تصحيح
و  161 يـات (در موضـع اب  يـات در اب ييجا جابهجز دو مورد  و دارد يكدكن يعيمصحح شف

/ ين(ا ضماير برخي در شفيعي متن با هايشتفاوت از توجهي قابل) شمار 229و  228 ،162
در  ييـري ) است كه عمومـاً تغ يو نه/ ن ،بر/ با ،در/ از ،بر/ در ،در(با/  حروف و) وي/ او ،آن

شعر عطار اسـت. در مصـراع دوم    يشيگو هاي  يژگيناظر بر و تر بيشو  كند  ينم يجادمعنا ا
نسخ، صـورت   يتو اكثر يكدكن يعيشف يحاز تصح يشپ يها  چاپ يگرمانند د نيز، 74 بيت

  نادرست آن ثبت است.
 لـوش  ماليـده   مي روي در شبي هر   گوش دو مالد  مي خاك بر شبي هر
از نظـر   موضـع  دو در و دارد بيـت  262 پورنامـداريان  ـ عابدي مصحح متن تحميدية

) و 238و  237 ،171و  170 يـات اختالف دارد (در موضع اب يعيبا چاپ شف ياتاب يبترت
مـورد آن   يـك فقـط   يـان كـه از آن م  شـود  مي ديده يحفقره اختالف در تصح 40مجموعاً 

جست)  جويند  مي و آرند  مي عذر/ نشست  هم او با و دورند همه : وز67 يت(مصراع دوم ب
اساس هـر   هاي  نسخه كه اينبا توجه به  يح،تصح ينا يزهايتما يتفاوت عمده است و باق

در حكم واحد در نظر گرفـت، عمـدتاً از مقولـة     توان  يگفته شد م كه چنانرا  يحدو تصح
 ،آن/ ايـن  ،پـس / بس ،گردان/ گردون ،بر ره/ رهبر ،بر(پر/  نسخ خواني دوگانهاختالف در 

 حـروف  ضبط در معدوديموارد  و) كو/ گر ،ماليده  مي/ ماليد  يم ،هش/ هوش ،/ مرديمرد
 نظـر  از گفـت  تـوان   يمـ  كـه  چنـان  ؛اسـت  يزناچ يار/ نه) و مجموعاً بسين ،وز/ تا ،در(بر/ 

 وجـود  بـا  ،با هم دارنـد. ضـمناً   ياريبس يفياشتراك ك يحدو تصح ينا كار نهايي محصول
 ــ  نـژاد   انزابـي  تصـحيح  دو بـين  نيـز  بسياري گيبست هماساس متفاوت،  هاي  نسخه داشتن
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 در اخـتالف  فقـره  40 مجمـوع  از كـه  حـدي  بـه هسـت   پورنامداريان ـ عابدي و بگلو  قره
 همـان  عينـاً  آن مـورد  هجـده ضبط  شد احصا پورنامداريان ـ عابدي كار در كه تصحيحي
 و ابيـات  برخي حذف در متن دو يسان يك امر اين به و است بگلو  قره ـ نژاد  انزابي گزينش
  .افزود بايد نيز را ابيات ترتيب
  
  توضيحات كيف و كم بررسي 4.2
 در ويـژه  بـه كار،  ترين  مهم متن، از صحيحي صورت ارائة از پس كهن، متون با مواجهه در

 گـوهرين  يحاتنظـر توضـ   يـن اسـت. از ا  يقـات و تعل توضيحات ارائة اي،  هنام درسمتون 
ـ  يحـات ناظر به اقتباسـات و تلم  تر بيش) 338- 263: 1374( اسـت و در   يخيو تـار  يقرآن

لغـات و اصـطالحات و    يي) بـه فهرسـت الفبـا   366- 341(همـان:   يكتاب بخشـ  يمضما
 يوةشـ  البتـه  ؛مجمل اختصاص داده شده است يحاتيتوض راه هماَعالم به  يو برخ يراتتعب

ـ  يو واژگـان  يحـي تلم يحاتارائة همة توضـ  ها  هنام درسمرسوم   يـل و ماننـد آن، ذ  يو ادب
 از و بينـيم   مـي  شـده  بررسي هاي  هنام درس يتدر اكثر كه چنانو صفحه است،  بيت شمارة
اساساً وجود نـدارد   يار،با وجود ضرورت بس ي،زبان توضيحات گوهرين چاپ در نظر اين

 يحاتاز نظـر توضـ   يزن يو فرهنگ يانتشارات علم يدة. گزنيستارائه مناسب  يوةو هم ش
 كـه  دارد) 248- 197: 1373 اي،  قمشه ي(اله ييالفبا اي نامه  واژهاست و فقط  يفضع ياربس

 يـدة اسـت. دو گز    كـرده  ارائـه  تـاريخي  اعـالم  و دشـوار  واژگـان  براي مجمل توضيحاتي
 يدر برخـ  كـه  ايـن  جـز  به ،اند  موفق ييدانشجو يحاتو قطره از نظر توض نور پيامانتشارات 

 يهـاتي هنـوز روشـن نبـوده اسـت توج     الطير  منطق رد يشيگو هاي  يژگيو يرمواضع كه تأث
  :است آمده يشيوجوه گو ينا يبرا يعروض
  :بيت توضيح در

 خوشـي  و آرام بـه  ندهـد  فرو تن   سركشـي  عمـري  كـرّه  نكند كه تا
)»  ين(تسك است آورده بلند هجاي يك كوتاه هجاي دو جاي به: ندهد نكند،«: خوانيم  مي
بلكـه   ،يستن ياندر م ينتسك يقاعدة عروض يكه اساساً پا درصورتي). 93: 1393 ،يسا(شم

  :اند  داده نشان انگر پژوهشبعداً  چه آن براساس
 يشخو يژةو هاي  در عروض عطار، كلمات تلفظ ]...[ سواكن التقاي گونه ايناز  گذشته

 يكلمـات  ]...[اوست  يزندگ يطمح يعيلهجة طب يمتأثر از آواشناس وبيش كمرا دارند كه 
    ).94: 1383 ي،كدكن يعي(شف »شَنْوند« يا ]...[ »نكْنَد«از نوع 
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 يراتتـأث  يـن ) دو مـورد از ا 116: 1393( شميسـا  هنام درس يناز هم يگرد يموضع در
 از هـايي   نمونه حكم در الطير  منطقاز » نَهراسد و بِرْساندم« هاي  واژه درخصوصرا  يشيگو

 توضـيحات  وجـود  بـا  كـه  اسـت  آورده شـعر  عيـوب  عداد در و تسكين قاعدة از استفاده
صـورت   يعروضـ  يـه در توج چـه  آندارنـد و   يگرد يوجه اخير مصحح متن دو مقدمات

 مشخصـاً  نيـز  اسـت  آمـده ) 147(همـان:   »مرديجوان« يبه جا الطير  منطقدر  »يجوامرد«
 توضـيح  ايـن  بـه  ديگـر  شارحي گويشي، صورت همين توجيه در. دارد گويشي توجيهي
 »اسـت  كلمـه  قـديم  صـورت  مـردي، : جـوان يجـوامرد « :كـه  اسـت  كرده اكتفا غيردقيق
  ).257: 1386 زاده،  (اشرف
 رسـد   مـي  نظـر  بههم  ناپذير اجتناب يكه گاه ها  هنام درساز  ياريمعمول بس يرادهايا از
 كـه  آنزرنگـار:  «، »دم: نفس« ،»كننده  عابد: عبادت«نمونه:  راياست. ب يدزا يحاتتوض يبرخ
 »راه هـم : يـق رف«و  ،»راه: طريـق « ،»شـكيبا : صـبور « ،»سوراخ: رخنه« ،»دارد طاليي هاينقش
 از زيـاده  1186 يلو دو مورد آخر ذ 1172 و ،803، 797، 776، 774 هاي  يتب يلذ ترتيب به

  ).1386 زاده،  اشرف( است واضحات توضيح حد
مواضـع   ياريدر بسـ  يعتـاً طب ،شـد  بيانكار مصححان  يرادهايا درباب چه آنتوجه به  با
 به و هاست  هنام درس يرادهاياز ا اند  نشده تصحيح درستي صورت بهكه  ياتياب ييمعنا يهتوج

 هـا  اشتباه و ايرادها از خالي نيز اخير هاي  پژوهش اما ،نمونه پرداخته شد رايب ها نآ از برخي
 ي،كدكن يعي(شف است نشده گرفته نظر در مستقل اي  پرنده »ينمرغ زر« ،نمونه رايب. نديستن

 چنان ظاهر، بهسخن عطار،  ياقس«نوشتة خود مصحح از  يبه گواه ولي ،)177- 176: 1383
 را ايشان نشان و نام كه پرندگاني ديگر شمار در است اي  هم پرنده ‘زرين مرغ’كه  نمايد  مي

مسـتقل از بـاز    اي  نام مربوط بـه پرنـده   ينا يزن يگريد يلبه دال ؛)(همان »است آورده عطار
(مـثالً   انـد   ذكـر كـرده   يزتمـا  ينا درخصوص يكه شارحان بعد يحاتيتوض بر افزوناست. 
در  است مشهود آثارش سراسر در كه عطار ذهني نظم)، 354: 1390 پورنامداريان، و عابدي

اسـت و   بيـت  پـنج از مرغان  هريككامالً آشكار است: خطاب  يزبخش خطاب به مرغان ن
خطـاب   ينهم يزن ينمرغ زر يبرا آيد،  مي درميان يكي »خه  خه«و » مرحبا« يربا تعب ترتيب به
 عاقبت،« كه مضمون بدين دارد رواج كدكن در هم المثل  ضرب يك ضمناً. است رفته كار به

 ضمن در و كنند  مي نقل مثل اين براي داستاني و »كند  مي گير اش  نوكش در فضله زرين مرغ
  8.دانند  مي سيمرغ همان را زرين مرغ آن

  :بيت شرح در) 298: همان( يانو پورنامدار يعابد كه چنان يا
 كنـد  نسبت سگ به را شيرمردي   كنـد  قربت آن مرد را سگي چون
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 وصـف  كـدكني  شفيعي كه چناننه آن ،مصراع دوم اشاره به بلعم باعور دارد كه اند  آورده
  9).455: 1383 ي،كدكن شفيعي( است دانسته كهف اصحاب با مرتبط نيز را دوم مصراع

 چـاپ  بـا  مقايسـه  مقـام  در كـه  دارد بسياري مزاياي البته كدكني شفيعيچاپ  تعليقات
كـرد كـه    اشـاره  او ةمورداستفاد كهن منابع غني پشتوانةالزم است به  پورنامداريان ـ عابدي
آثار عطار ارجاع دارد و پـس از   يگراوالً به د يو ادب يواژگان يحاتتوض درخصوصعمدتاً 

 كه نيز امر اين. است نويسي  تعليقه شيوة بهترين اين و عطار از تر  از منابع كهن ياريآن به بس
تعلق « يرتأث درباب اواست در حوزة استدراكات  ،زادگاه عطار ،كدكن گويشور خود مصحح
) بـه  93(همـان:  » عصر خـود داشـته   يشابورن يلبه زبان روز و گونة مح ]عطار[كه  يخاطر

 چاپ توضيحات و تعليقات اگرچه ،درمقابل. است بخشيده ديگر اعتباري و غنا اوپژوهش 
 الطيـر   منطـق  يحكـه بـه شـرح و توضـ     يگريهمة آثار د بامقايسه  در پورنامداريان ـ عابدي
: نـدارد  را هـا مزيـت  برخي شفيعي يقاتبا تعل يسهاما در مقا ،دارد آشكار ترجيح اند  پرداخته

 يفتةو ظاهراً ش ،المحجوب  كشفمصحح  ي،عابد محمودكتاب حضور  يقاتمشخصاً در تعل
 ياز مواضـع شـواهد   ياريمحسوس اسـت. در بسـ   تر بيش ،شيرازي سعدي و حافظ سخن
و حـافظ و   يبه آثار سعد ياريدر موارد بس يزذكر شده است و ن المحجوب  كشفاز  يلغو
أخرتر از متـ  يحـافظ و سـعد   كـه  ايناستناد شده است و با توجه به  يخاقان العراقين  تحفة يا

 تأييد اند،  متفاوت بسيار عطار با انديشه و فكر حوزة و زندگي اقليم نظر از سه هر و ند  عطار
  .كند  نمي  راضي را النظر  يقخوانندة دق آنان سخن با عطار سخن
  
  ها  و فهرست يمضما يبررس 5.2
 گونـاگون  درشـت  و ريـز  اطالعـات  از پـر  كـه  اند  فرهنگي مواد از هايي  ينهگنج كهن متون
 بيرون كهن هاي  نويس دستاز دل  يوقت ها  گنجينه اين. اند و مانند آن ،تاريخي ادبي، زباني،
و  يزهپـاك  يجـز ارائـة متنـ    ،كـه  رود  مـي  انتظـار  شـوند   يمـ    آراسـته  طبع زيور به و آيند  مي

 و ضــمايممخاطبــان  بــرداري  ســهولت در بهــره يو ماننــد آن، بــرا يواژگــان يحاتتوضــ
انتظـار   الطيـر   منطـق چون  هايي  منظومه با مواجهه در. باشند داشته يزمتناسب ن هاي  فهرست

و  يخياعـالم تـار   يـرات، واژگـان و تعب  يات،اب ييجز فهرست منابع، فهرست الفبا ،رود  يم
موضـوع   يـن را داشـته باشـد. ا   اشـاره مورد يـث و احاد يـات و فرق، و آ يلقبا يايي،جغراف

(الاقـل   هـا   فهرسـت  ايـن  از برخـي  نيـز  هـا   هنام درس يو برا يستمنحصر به متون كامل ن
 مورداشـاره  احاديـث  و آيات يا و شود  مي درج تعليقات در كه تعبيراتي و واژگان فهرست
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 ايـن  در شـده  بررسـي  هـاي   گزيـده  ميان در متأسفانه البته ؛رسد  مي نظر به) الزم يقاتدر تعل
  10.ندارند فهرستي منابع، فهرست بر افزون ،يك  هيچ مقاله

بـه   يواژگـان  يقاتتعل يابرا در غ يماز ضما يبخش گوهرينمتون كامل، چاپ  يانم در
هم پس از هر فقره  يمجمل يحاتفهرست لغات و اصطالحات اختصاص داده است و توض

و اقوال  يثو احاد ياتآ فهرست پسس واز آن فهرست اعالم متن كتاب  پس ؛آورده است
 تـرين   تفصـيلي رنجبـر   يح. تصـح را ارائه كـرده اسـت   كارگشا االبياتي  كشف يتاًنها و يخمشا

است فهرست منابع  يقاتحال چون فاقد تعل ينبا ا .)فهرست نوع پانزده(دارد  را ها  فهرست
و كاربرد  يدهفا درخصوص اگرچه ها  فهرست ارائة در كاري  يفو ظر يزبينير ينندارد. ا يزن

 ايـن . اسـت  مغتـنم  كـاري  ،گـذارد  مـي  باقي سؤال يجا »ياشدوم حو المصراع  كشف«مثالً 
 نشـده  اعتماديمتن مصحح مورد يمةشد، ضم يبررس كه چنان ،متأسفانه مفصل هاي  فهرست
مترتـب بـود. چـاپ     هـا  نآ براي يتر بيش يد) وگرنه فوا7 نوشت  يپ ←نمونه  براي( است
 ياتآ فهرستو  تركيبات و لغات فهرست متضمن ابيات، فهرست جز بگلو،  قره و نژاد  انزابي

فهرست  مزيت بختانهخوش كدكني شفيعينظر مغتنم است. چاپ  يناز ا و است يثاحاد و
)، هـا و كتـاب  ،يـايي جغراف يخي،(تـار  اعـالم  فهرسـت  از پـس  آن، بر افزون ودارد  را ياتاب

 ي) كـه بـرا  815- 789(صـفحات   دارد نيـز  تعليقـات  ينمـا  راهراجـع بـه    ييالفبـا  يفهرست
 ،اعـالم  تعبيـرات،  واژگـان،  همـة سودمند است و شـامل   ياربس انگر پژوهشو  ياندانشجو

. سـت ها نآ بـه  نـاظر  كتـاب  مفصـل  تعليقـات  كه شود  يم يثيو احاد ياتآ يو برخ ،يممفاه
 هـاي   فهرسـت  ايـن  بقيـة  مـتن  اعالم از كوتاه فهرستي جز دانشجويي چاپ در كه افسوس
و  عابـدي . چاپ اند شدهحجم كتاب حذف  شدنتر كم ضرورت بهاحتماالً  گشاراه و مفصل

 يكاسـت  امـا  ،دارد اعـالم  فهرست كنار در را تعليقات ينما راهفهرست  ينا يزن يانپورنامدار
 هاي  كه دستگاه يبا توجه به امكانات ،رسد  مي نظر بهاست.  ياتاثر فقدان فهرست اب ينبزرگ ا
 ينما راهو هست كه دو بخش  هبود امكان اين دهند،  مي قرار اختيار در امروزي نشر و چاپ

شـوند و در   يمتنظ تر  فشرده بندي  صفحه و ريزتر هايي  قلم با ها  بدل  نسخه گزارش و تعليقات
 دانشـجويان  بـراي  كـه شود  باز ياتارائة فهرست اب يبرا ييحجم جا ينبا هم يباًاثر تقر ينا

  .كارآستسودمند و  ياربس انگر پژوهش يبرا ويژه بهو  مند هعالق
  

 گيري  يجهنت .3
ـ  انـد  عطـار ارائـه شـده    الطير  منطقكه از  يكامل هاي  متن و ها  گزيده مروربه  توجه با  مثابـة  هو ب

) 1366 سـال (مصـوب   فارسـي  ادبيـات  و زبـان  ةرشـت  يمسرفصل قـد  براساس يزن نامه درس
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كه  ديديم ،اند »آن يبا توجه به نكات ادب الطير  منطقتمام «ناظر بر  و شوند  مي و اند شده تدريس
چون اساساً معطـوف بـه ارائـة     ،)1342( داد انجام گوهرين يشپ هاكه سال يحيپس از تصح

(مانند  مفيد شروحي ارائة براي هاتالش برخي وجود بااز متن نبود،  يقو دق ياصول يحيتصح
 ارائـة  از پـيش  تـا ) زاده  اشـرف و  شميسـا  هـاي   يدهگز يا بگلو  قره و نژاد  انزابي شرح و تصحيح
 نيـاز  خـود  جاي در كه ،)1383( كدكني شفيعي عميق و دامنهپرو  پروسعت تصحيح و تحقيق

 و خـرد  خطاهـاي  از خـالي  ها  نامه درس اين مؤلفان اهتمام ،دارد جزئي هاي  بازنگري برخي به
 پورنامـداريان و  عابـدي  مند ارزشراه كار  يندر ا .نبود او شعر زبان و عطار شناخت در بزرگ

بـود. در حـال    يعطارشناسـ  يردر مس يمؤثر قدم عطار انديشة و زبان شناخت راه در) 1390(
 بسـيار  مـتن  اين از اي  يدهارائة گز الطير  منطقمنسجم  يارحاضر با توجه به ساختار خاص و بس

  .است اخير مصحح متن دو با اولويت ترديدي هيچ بياست و  متعذر تقريباً و دشوار
  
  ها نوشت پي

 ،154 :1374 يرانصاري،(م عطار لدينا  يدفر يخش شناسيكتاب به نگاهي بگذريم، كه موارد اين از. 1
 يـر اخ هـاي تـا سـال   ق  1248و شروح آن از  الطير  منطقچند ده چاپ از  كه دهد  مي نشان) 159
 شـيخ  اشـعار  منتخـب كتـاب   هـا  نآ ميـان  از كه است شده منتشر هند قارة شبهو  يراندر ا ويژه به

 ،نامـه   الهـي  ،نامـه   مصيبت ،الطير  منطق ،قصايد ،غزليات يدة(برگز نيشابوري عطار محمد فريدالدين
 شـيوة  بهآثار عطار  نويسي  گزيده و گزينش در كه تقدمي فضل ةواسط به ،)مختارنامهو  ،خسرونامه

صـفحه منتشـر شـده و     448در  1345اثر در سال  يناست؛ ا يادآوري يستةشا ،دارد اي  هنام درس
 يفكه بنا به توصـ  اثر اين. است توجه قابل ،عطار ديوانمصحح  ي،تفضل تقي ،مؤلف آن واسطة به

در زمان  دارد اي  صفحه63 اي  مقدمهبوده است و  يحو هم تصح ينشهم گز ايران ملي ةخان كتاب
  .نيامد دست هب آن رؤيتاما متأسفانه امكان  ،بوده است يمغتنم يارانتشار محتمالً كار بس

نوشـته   يشـعر انـور   يلكه در نقد و تحل كيميافروش مفلس. مانند مقدمة مفصل و محققانة كتاب 2
  شده است.

 نامـه   الهـي  يـل و تحل نقـد در  عطـار  آثـار  تحليل و نقد و احوال شرح 87در صفحة  يزن فروزانفر. 3
 يـة بـه پا  نامـه   الهـي  يـات حكا يو تسلسـل مطالـب و   يمنطق يباز جهت نظم و ترت: «نويسد  يم

  .»گيرد  نمي قرار عطار نظير  بي آثار عداد در و رسد  ينم نامه  مصيبتو  الطير  منطق
 نشـر مجلـة   در الطير  منطق هاي  يحدر نقد تصح» كجاست يمانيسل الطير  منطق« نام با نوريان. مقالة 4

 كـه  »مرغان وادي از گذر« نام با رواقي عليو مقالة محققانة  1367، مهر و آبان 48 شمارة ،دانش
 منتشـر  1372 سـال  ،7 ةشـمار  ،گلچرخاست و در مجلة  الطير  منطق شناختي  واژه تأمالت حاصل
  .است شده
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منـابع)،   فهرسـت ( اسـت  در مقالة خود متذكر شده بخش جهان جويا كهرا  ينكتة زبان ين. ظاهراً ا5
 يدر ضمن برخ» مرغان يگذر از واد« مقالة در 1372سال  ،7 ةشمار ،گلچرخدر مجلة  يزن رواقي

  گفته است. الطير  منطق يگرد يمالحظات زبان
 اسـت  وي يحروش تصـح  دربـاب كـه   يعيچاپ شـف  229- 222 صفحات توضيحات به نگاهي. 6

 توجـه  جالـب  ياربسـ  هـاي   را با ارائة نمونه الطير  منطقمتن  يحكار تصح هاي  لغزشگاه و ها  ظرافت
  .دهد  مي  نشان

 رنجبـر  احمـد  يحو مثالً در تصح اند  گرفته تر  ساده نيز اين از را كار ديگر مصححان از برخي البته. 7
جـز   و اسـت مصحح مربوط به قرن نهم  نظربه وقرن هشتم  يلاوا ،كاتب ادعاي به ،نسخة اساس

 اند  شده گرفته نظر در بدل  نسخه حكم درو مشكور  ينفقط دو چاپ گوهر ينسخة قرن نهم اين
  ).9- 8: 1370(رنجبر، 

كه پس از  گاهبودم و آن   شنيده كدكن ساالن  كهن از برخي و مادرم از بسيار كودكي از را مثل اين. 8
 برايم سيمرغ از مفصل داستاني شدم،  يم ياجو ينمرغ زر يتماه درخصوص الطير  منطقبا  ييآشنا
  .كردند  مي نقل

 ديـده  كـدكني  شـفيعي چاپ  يقاتو تعل يحاتتوض درخصوصباز هم  دست اين از استدراكاتي. 9
 عرفاني ادبيات ةنام فصل 1 شمارة 1در دورة  »الطير  منطق يو بررس نقد« مقالةنمونه  ي. براشود  مي
كـه برشـمرده    يمـوارد  يدر برخ اگرچهمنابع)  فهرست( اسالمي آزاد دانشگاه شناختي  اسطوره و

راه نكـات  بـه  331 يا 30 يتشرح ب دراما مثالً  ،است رفته راههبي به كامالً) 31 بيت شرح(مثالً 
  .دارد اشاره گشايي

 يـك  يحاتي،و توضـ  يقـات هرگونـه تعل  يابدر غ ي،و فرهنگ يانتشارات علم الطير  منطق گزيدة. 10
 ياتو آ يثاحاد اي  پاره و اعالم برخي و تركيبات و لغات فهرست دربردارندة كه دارد »نامه  واژه«

  .ستاپرندگان  يو نام برخ
  

  نامه كتاب
  .فرهنگي و علمي: تهران ،عطار هاي  مثنوي از اي  گزيده ،نيشابور پير). 1390( عبدالمحمد آيتي،

 ،عطـار  ريـ الط  منطـق  ]دةيـ گز[). 1384) (كننـده  صيتلخـ (شـارح و   ايـ ن  يصنعت فاطمهكامل و  احمدنژاد،
  .زوار  :تهران

  .زمستان، 24 ش ،فرهنگستان نامة ،»ريالط  تازه از منطق يبه چاپ ينگاه). «1383رضا ( زاده،  اشرف
 ،يشابورين عطار محمد نيالد  ديفر خيش وريط مقامات ،ريالط  منطق دةيگز شرح). 1386( رضا زاده،  اشرف

 .رياساط: تهران
 .يفرهنگ و يعلمتهران:  ،عشق شهر هفت ،ريالط  منطق دةيگز). 1373( نيالد  يمح نيحس ،يا  قمشه ياله
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 ميابـراه  محمدبن ر،يالط  منطق). 1388و شارح) ( ،مصحح س،ينو  (مقدمه بگلو  قره ديسعرضا و  نژاد،  يانزاب
 .نيديآ: زيتبر ،عطار
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،مرغيس با داريد). 1382( يتق ان،يپورنامدار

 و 1378 زمسـتان  ، 8و  7 ش ،راثيم نةيآ ،»ريالط  منطقمتن  حيتصح هنجار«). 1378( ايجو ،بخش جهان
  .1379 بهار
 ش ،راثيـ م نـة يآ ،»ها  وستيپ دوم، قسمت ،ريالط  منطقمتن  حيتصح هنجار«). 1379( ايجو ،بخش جهان
  .تابستان  ،9

 دانشـگاه  يشـناخت   اسطوره و يعرفان اتيادب ةنام فصل ،»ريالط  منطق يو بررس نقد«). 1384( يعل ،يدريح
  .1 ش ،1 س ،ياسالم آزاد
  .رياساط: تهران ،يشابورين عطار نيدالديفر سرودة ر،يالط  منطق). 1370(مصحح) ( احمد رنجبر،

ــا ييخــو ابيــزر عبــاس ترجمــة ،جــان يايــدر). 1388( هلمــوت تــر،ير ج،  2 ،يبورديو مهرآفــاق ب
  .يالهد  :تهران

  .سخن: تهران ،عطار شةياند و يزندگ دربارة مرغ،يس بال يصدا). 1379( نيعبدالحس كوب،  نيزر
 نيدالـد يفر سـرودة  ر،يـ الط  منطـق ). 1383و شـارح) (  ،مصحح س،ينو  (مقدمه محمدرضا ،يكدكن يعيشف

  .سخن: تهران ،يشابورين ميابراه بن محمد
 نيدالـد يفر سـرودة  نامـه،   بتيمص). 1386و شارح) ( ،مصحح س،ينو  (مقدمه محمدرضا ،يكدكن يعيشف

  .سخن: تهران ،يشابورين ميابراه محمدبن
 محمد نيدالديفر سرودة نامه،  ياله). 1387و شارح) ( ،مصحح س،ينو  (مقدمه محمدرضا ،يكدكن يعيشف

  .سخن: تهران ،يشابورين ميابراه بن
 نيدالـد يفر سـرودة  ر،يـ الط  منطـق ). 1392و شـارح) (  ،مصحح س،ينو  (مقدمه محمدرضا ،يكدكن يعيشف

 شـدة  صيتلخـ  ،ييو دانشـجو  زيمو(چـاپ جلـد شـ    سـخن : تهـران  ،يشـابور ين ميابـراه  بن محمد
  ).كامل  چاپ

  .نور اميپ: دانشگاه تهران ،عطار ريالط  منطق ]دةيگز[). 1390( روسيس سا،يشم
  .قطره: تهران ،عطار ريالط  منطق دةيگز). 1393( روسيس سا،يشم

  .يفرهنگ مطالعاتو  يتهران: پژوهشگاه علوم انسان ،عطار آثار در جامعه يمايس). 1382( اليسه ،يصارم
: پژوهشـگاه  تهـران ج،  2 ،عطـار  زبان در برجسته ميمفاه و يعرفان مصطلحات). 1389( اليسه ،يصارم

  .يفرهنگ مطالعاتو  يعلوم انسان
 سـرودة  ر،يـ الط  منطـق ). 1390و شـارح) (  ،مصـحح  س،ينـو   (مقدمه انيپورنامدار يتقمحمود و  ،يعابد

  .سمتتهران:  ،يشابورين عطار نيدالديفر
 چـاپ  يرو از(افسـت   تـوس تهران:  تر،ي. ر هـ حيتصح ،نامه  ياله). 1359( نيدالديفر ،يشابورين عطار

  ).1940 ،استانبول معارف مطبعة
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 يعلمتهران:  ،يشابورين عطار محمد نيدالديفر خيش ر،يالط  منطق). 1374(مصحح) ( دصادقيس ن،يگوهر
  .يفرهنگ و
  .توس: تهران ،حافظ مكتب). 1365( منوچهر ،يمرتضو

 و آثـار  انجمـن : تهـران  ،يشـابور ين عطـار  نيدالـد يفر   خيشـ  يشناسـ كتـاب ). 1374( يعلـ  ،يرانصاريم
  .يفرهنگ  مفاخر


