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ــخۀ چاپی نزد  ــار دو نس ــی ایران انتش ــخ مثنوی شناس در تاری

ــون کپی رایت که در  ــل فضل اهمیت پیدا کرد و نبودن قان اه

ــازمان های  ــت، به س همۀ جهان مدافع حقوق صاحبان آثار اس

انتشاراتی ایران اجازه داد آن دو نسخۀ چاپی مثنوی را مکرر در 

ــکل ها و قطع های مختلف تجدید چاپ کنند. اّول  مکرر و به ش

مثنوی تصحیح نیکلسون )لیدن: بریل، 1924-1933میالدی( و دوم، 

ــخۀ قونیه )تهران: نشر دانشگاهی،  ــی یا فاکسیمیله نس چاپ عکس

ــصت سال  ــار آن ها با یکدیگر بیش از ش 1371( که فاصلۀ انتش

ــخن ما در این مقاله با پدیدۀ نخستین یعنی، مثنوی  ــت. س اس

معنوی تصحیح نیکلسون و آخرین رونویسی آن )نشر دانشگاهی، 

ــاس رموز کتاب سازی تهیه شده است، ارتباط  1390( که بر اس

ــخن نمی گوییم.  ــن از رویداد دومین س ــدا می کند؛ بنا برای پی

شایسته است ابتدا توجه پیدا کنیم که نیکلسون چگونه مثنوی 

ــی تصحیح منطبق بر  ــوی را تصحیح کرد تا آنان که معن معن

اصول علمی و انتقادی را نمی دانند و آن را با رونویسی اشتباه 

ــاید درس بگیرند؛ حاصل زحمات بیست سالۀ آن  می گیرند ش

مرد بزرگ را درک کنند و قدر تالش او را در راه چاپ و انتشار 

اّولین و آخرین متن انتقادی مثنوی بدانند. - خاصه در این ایام 

ــدون رعایت نظرات  ــون ب که بار دیگر مثنوی مصَحح نیکلس

اصالحی او، دور از مالحظۀ آدابی که باید در میان اهل تحقیق 

رواج داشته باشد، انتشار یافته است.

ــون،  ــناس بزرگ بریتانیایی، رینولد الین  نیکلس مثنوی ش

ــتین دانشمندی است که مثنوی معنوی  )1868-1945( نخس

ــتفاده از روش علمی مقابلۀ نسخ، به صورت چاپ های  را با اس

ــوه آن را فراهم آورد  ــح کرد و امکان تولید انب ــروزی تصحی ام

ــدگار، دوران حکم فرمایی  ــن کار بزرگ مان ــد، با ای و موفق ش

نسخه های مغلوط مثنوی چاپ سنگی هند و ترک و ایران را به 

طور قطع و برای همیشه به پایان آورد. برای آن که به عظمت 

تالش و صداقت عمل نیکلسون در راه ارائۀ نسخه ای منّقح از 

ــت بدانیم که او متن مثنوی مصحح  مثنوی پی ببریم کافی  اس

ــت آورد  ــخۀ خّطی مثنوی به دس خود را از راه مقابله با ده نس

ــت  ــمند که نام خود را بر پش و برخالف برخی هم میهنان دانش

جلد مثنوی جالل الدین محمد بلخی می نویسند اّما نقش خود 

ــدف و روش کار خود را در  ــد آن مبهم می گذارند، ه را در تولی

ــه گانه ای که بر مثنوی چاپ لیدن نوشت، شرح  مقدمه های س

ــام دکتر نصرهلل پورجوادی، امیرکبیر،  ــگاه کنید: مثنوی معنوی، به اهتم داد )ن

ــر قطره، 1383(.  ــن الهوتی، نش 1363؛ مثنوی معنوی، ترجمه و تحقیق حس

ــخه های  ــون بر می آید، او نس ــان که از مقدمه های نیکلس چن

ــت آورد و آن ها را  ــی مورد نیاز خود را در دو مرحله به دس خّط

  GHNkP و ABLCD  ــانه های اختصاری در دو گروه با نش

ــخه های خّطی این دو  ــخص کرد. مشخصات مجمل نس مش

گروه به شرح زیر است: 

گروهاّول:

ــخۀ موزۀ بریتانیا،  تحریر علی بن محمد، اواخر سال  A.1 نس

718 ق.

B.2 نسخۀ مونیخ، تحریر محمد بن الحاج دولتشاه بن یوسف 
الشیرازی، پانزدهم ذوالحجه سال 744 ق.

ــب، تحریر هفتم ربیع اآلخر  ــخۀ خّطی بدون نام کات L .3 نس

سال 843 ق.

مثـنـویتصحیـحنیکـلسـون

چاپینو،گامیبهعقب1

حسـنالهوتـی*

* مثنوی پژوه و مترجم برجستۀ متون ادبی -رحمة اهلل علیه-

1. در نظر داشتیم این نقد را با اسم مستعار مرحوم حسن الهوتی چاپ کنیم، اّما چون اکنون او از دیار نسیه رخت بربسته و در عیار نقد مأوی گزیده، 

مصلحت دید گزارش میراث این شد که نام شریف این دانشمند زحمت کش و مولوی پژوه پرتالش در ذیل عنوان مقاله درج گردد.
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C .4 نسخۀ موزۀ بریتانیا، بدون تاریخ تحریر و بدون نام کاتب 

)متعلّق به قرن هفتم یا اوائل قرن هشتم هجری قمری(

ــخۀ مونیخ، تحریر یحیی بن حمزه المولوی، چهارم  D .5  نس

شعبان سال 706 ق.

گروهدوم:

ــن عبدهلل القونوی، رجب  ــخۀ قونیه، تحریر محمد ب G .1 نس

سال 677 قمری– پنج سال پس از فوت موالنا

ــطنطنیه، تحریر حسن بن الحسین المولوی،  H .2 نسخۀ قس

سه شنبه چهارم شّوال سال 687 ق

ــماعیل بن سلیمان بن  ــطنطنیه، تحریر اس ــخۀ قس N .3 نس

محمد الحافظ القیصری، روز پانزدهم ربیع االول سال 680 ق

ــخۀ قاهره، تحریر محمد بن عیسی الحافظ المولوی  K .4 نس

القونوی، اواخر شعبان سال 768 ق ) همان نسخه ای که دکتر 

ــتعالمی تاریخ تحریر آن را 668 پنداشته و اساس تصحیح  اس

خود قرار داده است(. 

ــناس،  ــم، کاتب ناش ــره از دفتر شش ــر قاه ــخۀ دیگ P .5 نس

ــاه پس از فوت  ــری– نزدیک به هیجده م ــال674 قم صفرس

موالنا. 

ــان حوزۀ  ــرا همۀ محّقق ــد که چ ــوان فهمی ــون می ت اکن

ــی به تصحیح انتقادی نیکلسون به چشم احترام  مثنوی شناس

ــرن هفتم و  ــی معتبر ق ــخه های خّط ــتند. او همۀ نس نگریس

ــخۀ معتبر دیگری باقی  ــتم را با یکدیگر مقابله کرد و نس هش

ــت تا بر اساس آن حرفی تازه در زمینۀ تصحیح انتقادی  نگذاش

ــر، باید انصاف داد که  ــوی معنوی بتوان زد. از طرفی دیگ مثن

گرفتاری های روزمرۀ زندگی امروز نیز مجالی باقی نمی گذارد 

ــخه های خّطی کند و  تا محققی وقت خود را صرف مقابلۀ نس

ــت به تصحیح انتقادی مثنوی به معنی صحیح کلمه بزند  دس

ــت خوانا  ــار مقابلۀ این همه خطوط ریز و درش ــود را گرفت و خ

ــت که چرا  ــازد. اکنون قابل فهم اس ــا س و ناخوانای چشم فرس

ــه آقای عبدالکریم  ــی، از آن جمل محققان حوزۀ مثنوی شناس

ــاپ اّول، 1375(  ــروش برای تصحیح مثنوی )علمی و فرهنگی، چ س

ــح مثنوی  ــز برای تصحی ــاهی نی ــن خرمش ــای قوام الدی و آق

ــخۀ قونیه با چاپ نیکلسون  ــارات ناهید، 1375( به مقابلۀ نس )انتش

ــخۀ قونیه با دیگر  ــا می کنند و خود را بی نیاز از مقابلۀ نس اکتف

ــون  ــوی می بینند. بگذریم و به نیکلس ــخه های خّطی مثن نس

ــیار مهم توجه کنیم که  ــم، و همین جا به این نکتۀ بس بازگردی

نسخه های خّطی گروه دوم و از آن جمله نسخۀ معروف قونیه 

)تحریر محمد بن عبدهلل قونوی، 677 قمری(، زمانی به دست 

نیکلسون می رسد که دفتر اّول و دوم تا نصف بیشتر دفتر سوم 

ــون، در چاپخانۀ بریل لیدن  ــنگ ها دور از اتاق کار نیکلس فرس

ــوم و چهارم  به زیر چاپ رفته بود. او در مقدمۀ خود بر دفاتر س

توضیح می دهد که از بیت 2836 دفتر سوم تا پایان دفتر ششم 

ــی ابیات دفاتر  ــخۀ قونیه تصحیح کرده؛ تمام ــاس نس را بر اس

اّول ودوم تا بیت 2835 دفتر سوم را دوباره با نسخه های گروه 

دوم- و تأکید می کنیم با نسخۀ قونیه 677-  مقابله کرده؛ اّما 

ــتاد سال پیش اجازۀ تجدید نظر در  چون امکانات چاپ در هش

چندین هزار صفحه چاپ شده را نمی داده است )نیکلسون متن 

ــی مثنوی را در فاصلۀ سال های 1924 تا 1928 میالدی  فارس

به چاپخانه فرستاد(، اختالف قرائت های نسخ خّطی گروه دوم 

را به صورت پیوست مثنوی مصحح خود منتشر کرد و عالوه بر 

ــت غلط های چاپی همۀ دفاتر ششگانۀ مثنوی چاپ  آن، فهرس

لیدن، قرائت هایی که باید بر اساس نظرات جدید او تغییر یابد، 

ــتی دیگر بر  ــن قرائت های مرجح را، پاره ای در پیوس و همچنی

ــرح مشهور خود بر مثنوی که ترجمۀ  متن مثنوی، پاره ای در ش

فارسی آن با نام شرح مثنوی معنوی مولوی انتشار یافت )علمی 

ــون(، و پاره ای را  ــرح نیکلس ــی، چاپ چهارم 1389، از این پس ش و فرهنگ

ــر نمود تا  ــی خود از مثنوی منتش نیز در ضمائم ترجمۀ انگلیس

ــه کار بندند؛ اّما در ایران، کمتر  ــم های بینا آن را ببینند و ب چش

کسی گوشش بدهکار این حرف ها بود.  

ــت  ــاراتی تهران پس از به دس ــازمان های انتش برخی س

ــی آن که غلط های چاپی  ــون، ب آوردن مثنوی مصحح نیکلس

ــازند یا تصحیحاتی را که نیکلسون یاد آوری  آن را بر طرف س

ــت  ــد، بارها آن را گاه به صورت افس ــت، رعایت کنن کرده اس

ــاختند و گاه از روی آن حروف چینی کردند و با این  ــر س منتش

ــر این متن گران بها افزودند  ــتری را ب کار، غلط های چاپی بیش

ــون تمام  ــب و نقص ها را به نام نیکلس ــد البته، همه عی و ص

ــازمان های  کردند، اّما درآمدش را به جیب خود ریختند. این س

ــت هایی را که  ــته ها و پیوس ــاراتی حّتی مقدمه ها و پانوش انتش

ــه کرده بود، در  ــخۀ خّطی تهی ــون پس از مقابلۀ ده نس نیکلس

ــرار دادند و حذف کردند.  ــمار زوائد و مطالب غیرضروری ق ش

ــگاهی، 1390( نیز از  ــر دانش ــی چاپ آقای احمد خاتمی )نش مثنوی
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ــای خاتمی که به  ــت. آق ــمول این نقص بزرگ برکنار نیس ش

ــت به تحصیل، تحقیق، و تدریس مثنوی  گفتۀ خود »سال هاس

ــگفتار، پنج( چگونه در این سال ها توّجه  ــتغال« دارد )همان، پیش اش

ــون در نخستین صفحات شرح خود بر  پیدا نکرده اند که نیکلس

ــم هلل قبل  ــخ خّطی قونیه و قاهره وجود بس مثنوی موافق نس

ــت  ــت اول را تکراری می خواند و پس از آن، صورت درس از بی

ــتین بیت مثنوی را چنان که در نسخه های خّطی قونیه،  نخس

و هر دو نسخۀ قسطنطنیه می یابد تصحیح می کند؟ نیکلسون 

می گوید که صورت زیر درست است:

ــکایت می کند ــنو این نی چون ش بش

ــت مـی کـند ــا حکـای از جـدایــی ه

ــرح  ــود را نیز توضیح می دهد )ش ــی دلیل انتخاب تازۀ خ و حّت

نیکلسون، ج1، ص 17(. اّما به رغم همۀ این ها، آقای خاتمی صورت 

دیگری را که نیکلسون رد کرده به نام او ضبط کرده است:

ــت می کند ــون حکای ــنو از نی چ بش

ــد  ــکـایت مـی کن ــا ش از جـدایـی ه

جالب است که آقای خاتمی شرح نیکلسون را در شمار منابع و 

ــذ خود آورده، اّما توجه نیافته که نه تنها این دو مورد، بلکه  مآخ

ده ها مورد دیگر را نیکلسون در همین شرح خود تصحیح کرده 

و به صراحت تمام از نظر قبلی خود عدول کرده است )نگاه کنید: 

ــه، مهر و آبان  ــح مثنوی، کیهان اندیش ــن الهوتی، تجدید نظر در تصحی حس

1369، شماره 32 و شماره های پس از آن(. 

ــرم هیئت علمی  ــی، عضو محت ــاب آقای احمد خاتم جن

ــتی تهران، غرض از کوشش اخیر خود  ــهید بهش ــگاه ش دانش

ــد از  ــوی می خواند که برخوردار باش ــخه ای از مثن ــۀ نس را ارائ

ــخه های چاپی متمایز  »ویژگی هایی که بتواند آن را از دیگر نس

سازد« )پیشگفتار، پنج(.  بی تردید یکی از آن »دیگر نسخه های 

ــازمان های انتشاراتی  ــت. از س ــون اس ــخۀ نیکلس چاپی«، نس

ــود نکنند، باید  ــر اثری س ــرد زیرا اگر از نش ــوان گله ک نمی ت

ــان را برچینند؛ اّما گله از فردی  است دانشگاهی که نه  بساطش

تنها روا می دارد که نسخه ای مغلوط از مثنوی را به نام محققی 

ــت منتشر سازد، بلکه، ناپسند نمی شمارد که  که از دنیا رفته اس

ــخۀ خّطی مثنوی  تمام زحمات محققانۀ او، یعنی مقابله ده نس

را که بیست سال از عمر او را گرفته است، نادیده انگارد و همۀ 

پانوشته های حاوی نسخه بدل های این ده نسخۀ خّطی را دور 

ــاراتی های تهران، با نگاه  بریزد - همان کاری که برخی انتش

اقتصادی در طول نیم قرن گذشته با مثنوی تصحیح نیکلسون 

کرده اند. با کمال تأسف، آقای خاتمی بر گرانقدرترین شاخصۀ 

عظیم مثنوی مصحح نیکلسون چشم می پوشند و بزرگ ترین 

ارزش مثنوی مصحح نیکلسون که وجود نسخه بدل هایی  است 

ــخه جمع آورده است، اهل  ــخۀ خّطی را در یک نس که ده نس

ــون و دسترسی به قرائت های  تحقیق را از نظرات جدید نیکلس

ــد و در عوض برای آنان  ــخ ده گانۀ مثنوی محروم می کنن نس

ــت و نمایه تهیه می کنند، آن هم در 550 صفحه، شامل  فهرس

ــرآن، احادیث، عبارات عربی، فرهنگ لغات،  »تعلیقات، آیات ق

ــتیابی  ــت های راهنما، راهنمای دس ترکیبات و کنایات، فهرس

ــاس واژه ها و ترکیبات کلیدی( و  ــه حکایات و قصص )بر اس ب

نمایه های توصیفی«،  که به نظر با این تفصیل چندان ضروری 

نبود.

ــخه  ــته اند که این نس ــت جلد کتاب نوش ــان در پش ایش

براساس مثنوی تصحیح نیکلسون ویراسته شده است؛ اّما دریغ 

ــته باشند  ــگفتار یا مقدمۀ خود کلمه ای نوش که در جایی از پیش

ــتاد  تا خواننده بداند که تفاوت این متن چاپی با متن چاپی هش

سال پیش در کجاست؟ 

ــت آقای خاتمی با نسخۀ چاپی الهوتی )تهران،  بدیهی اس

قطره، 1383( آشنایی دارند زیرا از مقابلۀ آن با مثنوی چاپ لیدن 

ــش(؛ اّما احتماال به سبب مشاغل  ــگفتار، ش ــخن گفته اند )پیش س

عدیده که تدریس مثنوی در سطوح عالی دانشگاهی تنها یکی 

ــل مقدمۀ چاپ الهوتی را  ــت، فرصت نکرده اند ال اق از آن هاس

ــی الهوتی در حقیقت  ــخۀ چاپ با دیدۀ تحقیق مرور کنند. نس

ــخه ای کامل تر از مثنوی  ــود در راه عرضۀ نس ــی به جلو ب گام

ــخۀ چاپی الهوتی کوشیده  ــتاد سال پیش. نس چاپ لیدِن هش

ــت که همۀ تجدید نظرها و یافته های تازۀ نیکلسون و کلیۀ  اس

نسخه بدل های نسخ خّطی قرن هفتم و هشتم مثنوی را چنان 

ــأن بریتانیایی مثنوی معنوی  ــه مورد نظر مصحح عظیم الش ک

ــت، در خود بگنجاند. مثنوی چاپی آقای احمد خاتمی  بوده اس

ــمرده و به ارائه جدولی از »اختالف  همه این تالش ها را زاید ش

ــی« )ص 1133( اکتفا  ــخه الهوت ــخۀ حاضر با نس ضبط های نس

کرده است، بی آن که توضیح دهد غرض او از درج این جدول 

ــته است سه مورد  ــت. ناگفته نماند که این جدول توانس چیس

ــخۀ الهوتی  ــم افتادگی ها را در نس ــالط چاپی یا از چش از اغ

ــراع دوم بیت  ــه می توان از مص ــخص کند که از آن جمل مش
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ــه عالمت مفعول  ــاد کرد- آن جایی ک ــر دوم ی 2950 در دفت

ــطه افتاده و از مصادیق سهوالقلم یا اشتباه حروف چینی  بی واس

ــت-؛ حال آن که این مصراع در شرح نیکلسون بدون این  اس

ــت. نمونه ای دیگر را بدون آن که  ــده اس ــهوالقلم ضبط ش س

ــیم، از دفتر چهارم می آوریم. نسخۀ الهوتی،  انتخاب کرده باش

ــون، در بیت 542 گام، در بیت 3042 ادا و  ــفارش نیکلس به س

ــت. اّما نسخۀ خاتمی آن ها  در بیت 3697 علیل ضبط کرده اس

ــته  ــون به ترتیب کام، ازا، و غلیل نوش را بر خالف نظر نیکلس

است. این گونه کارها نشانۀ بی اعتنا بودن است به نظر مصحح 

ــت جلد در  بریتانیایی مثنوی که آقای خاتمی نام خود را در پش

ذیل نام او قرار داده است. ای کاش ایشان دلیل بازگشت خود 

ــال قبل مثنوی مصحح نیکلسون  ــتاد س به چاپ پر غلط هش

چاپ لیدن را توضیح می دادند و برای خوانندگان مثنوی روشن 

ــه مصحح اصلی  ــد قرائت هایی را ک ــاختند که چرا نبای می س

ــته یا سفارش به تغییر آن ها کرده  یعنی نیکلسون مرّجح دانس

ــت، قبول کنیم. از این گونه سوال های بی جواب در مثنوی  اس

ــود دارد. فراموش نکنیم  ــد خاتمی باز هم وج چاپ آقای احم

ــون بر اساس آخرین  که تصحیح مجدد مثنوی مصحح نیکلس

ــت. دکتر  ــع غلط های چاپی، کاری ضروری س نظرات او و رف

نصراهلل پورجوادی، پیش از حسن الهوتی به رفع این ضرورت 

ــر، 1363(؛ اّما به همۀ غلط های  ــوی، امیرکبی ــدام کرد )مثنوی معن اق

ــام همۀ قرائت ها و  ــون و ادغ ــی و تجدید نظرهای نیکلس چاپ

نسخه بدل ها اهتمام نفرمود. اگر اشتباه نکنم، نسخۀ پورجوادی 

ــون است که همراه با  ــتین نسخۀ مثنوی مصحح نیکلس نخس

کشف االبیات انتشار یافت. 

     

بهاهتمام،بهکوشش،ابهامتازه

ــی خوانندگان کتاب های ایرانی - و از آن جمله  مدت ها، برخ

ــندۀ این سطور- نمی فهمیدند  فردی که نامش در  یکی نویس

ــش یا به اهتمام آمده  ــت جلد کتابی پس از عبارت به کوش پش

ــت، چه نقشی در تولید آن دارد. رفته رفته معلوم شد که این  اس

ــت با این  ــارت جای عنوان گردآورندۀ مقاالت را گرفته اس عب

تفاوت که گردآورندۀ مقاالت کتاب علیۀاالصول خود متبّحر و 

ــخص در موضوع است، اّما کوشش کننده یا اهتمام ورزنده  متش

ــت. در این روزگار،  متکلف به برخورداری از چنین مقامی نیس

ــردرگمی ناشر  ــت که خبر از س ــیده اس ابهام تازه ای از راه رس

ــنی بگوید که  می دهد چون طرف قراردادش نمی تواند به روش

ــتاری و  ــف تألیف، ترجمه، تصحیح، ویراس ــدام یک از وظای ک

ــت جلد  ــت. بنابراین، عبارات پش یا گردآوری را انجام داده اس

ــم خوانندگان عادی  ــیوه ای می آراید که در چش کتاب را به ش

ــاب تألیفی جلوه کند و آن را با دو  غیر متخصص مانند یک کت

ــۀ تحقیقات و دود چراغ خوردن های فردی  دیدۀ مبهوت نتیج

ــت، اّما، در عین  ــد که نامش در ذیل آن عبارات آمده اس بدانن

ــاغِل کتابی  ــر قضیه نیز او را منفک از همۀ آن مش حال، ظاه

ــود:  ــته ش ــی کند- بی آن که گرفتار عبارات مبهم گذش معرف

»متـنکاملوویراسـتۀمثنـویمعنـویجاللالّدینمحمد

بـنمحمدمولویبراسـاسنسـخۀرینولدا.نیکلسـونبا

مقدمه،توضیحاتوفهرسـتها،احمـدخاتمی«. خوب در 

این عبارت دقت کنید: »متنکاملوویراسـتۀمثنویمعنوی

جاللالدینمحمدبنمحمدمولویبراساسنسخهرینولد

ا.نیکلسون«. چه کسی آن را ویراسته است؟ معلوم نیست و چه 

ــی روی آن انجام داده است، برای نگارنده روشن نشد.  ویرایش

ــت و نام  ــهوی در صفحه عنوان کتاب رخ داده اس همچین س

نیکلسون در آن حذف شده است: »مثنویمعنویجاللالّدین

محمـدبنمحمدمولویبهانضمامترجمهآیاتوروایاتو

عبـاراتوفرهنگلغاتوترکیباتوفهرسـتهایراهنما

وکشـفاالبیاتاحمـدخاتمـی،»اسـتاددانشـگاهشـهید

ــنامه  ــفانهعین عبارات فوق در صفحۀ شناس بهشـتی«.متأس

ــه عنوان »بهاهتماماحمـدخاتمی« هم  ــت، البت هم آمده اس

ــبب شده است که فهرست نویس  ذیل آن آمده و همین امر س

کتابخانۀ ملّی در فهرست نویسی پیش از انتشار خود، نام شریف 

ــون را حذف و این اثر را از اهتمامات آقای احمد خاتمی  نیکلس

ــد: »مثنوی  ــی کند و در برابر عنوان و نام پدید آور بنویس معرف

ــوی/ جالل الّدین محمد بن محمد مولوی؛ به اهتمام احمد  معن

ــاید  ــت نویس ها کار خود را خوب می دانند و ش خاتمی.« فهرس

ــبب باشد که چند سطر پایین تر، در قسمت شناسه  به همین س

افزوده، نوشته شده است: »آقایاحمدخاتمی،احمد،1335،

گردآورنده.«چرا نباید در پشت جلد کتاب و صفحۀ عنوان آن، 

ــن و گویا نوشته شود؟  وظیفه و عنوان آقای احمد خاتمی روش

ــش را مدیر تولید مرکز نشر دانشگاهی یا  شاید پاسخ این پرس

معاون علمی آن بداند. اّما اگر به عبارات مربوط به ابراز سپاس 

ــود، کارهایی که دیگران در این کتاب  از همکاران این طرح ش
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ــش  ــود؛ زیرا چنان که در صفحۀ ش انجام داده اند، معلوم می ش

پیشگفتار می خوانیم حرف نگاری متن مثنوی را از روی نسخۀ 

ــتی هایش - چنان که  چاپ لیدن )با حفظ همۀ غلط ها و کاس

ــت(، سرکار خانم... انجام داده اند؛ سرکار خانم...  شرحش گذش

ــخۀ چاپی لیدن و نسخۀ چاپی« را  برعهده داشته  »مقایسۀ نس

ــتخراج و بازخوانی عبارات عربی و  ــرکار خانم... »در اس اند؛ س

لغات و تنظیم فهرست راهنمای قصص و حکایات کمک های 

شایان توجه« کرده اند؛ سرکار خانم... »ارجاعات آیات و احادیث 

ــاع متقابل آن ها را  ــوی را در تعلیقات دنبال و ارج در متن مثن

ــاب را ویرایش صوری- فنی«  ــی« کرده اند؛  آقای... »کت وارس

ــن میانه چه  ــای اهتمام ورزنده در ای ــوب، پس آق ــد. خ کرده ان

کرده اند؟ خودشان ننوشته اند، اّما وقتی کتاب را از روی حوصله 

نگاه می کنیم می توانیم ترجمۀ عبارت های عربی و از آن جمله 

آیات، احادیث و سه مقدمۀ عربی مثنوی، همچنین معنی لغات 

و ترکیبات و کنایات و از این قبیل را حاصل کار ایشان بدانیم، 

ما هم از این بابت از ایشان متشکریم. 

ــات، ترجمۀ  ــات و روای ــتخراج آی ــر این که اس ــۀ آخ نکت

ــت های راهنما و  ــای عربی، لغات و ترکیبات و فهرس عبارت ه

ــف االبیات در عین حال که کاری پسندیده است، به هیچ  کش

ــار  ــت. امروزه، کمتر متنی از مثنوی انتش وجه، کار تازه ای نیس

ــد. انواع فهرست ها و  ــته باش ــف االبیات نداش می یابد که کش

ــای آیات و احادیث به حجم کتاب هایی تا یک هزار  مجموعه ه

ــده است که ضمائم آقای  صفحه برای مثنوی تهیه و چاپ ش

ــاب نمونه می توان از دو  ــزد آن ها جلوه ای ندارد. از ب خاتمی ن

ــه نام قرآن  ــام برد که در کتابی ب ــه و عبارت قرآنی ن ــزار آی ه

ــده و تضمین ها،  ــاپ پنجم، 1388( گرد آم ــر قطره، چ ــوی )نش و مثن

ــخص کرده  ــی الهامات موالنا از قرآن را مش ــات و حّت اقتباس

ــت. برای مطالب مطرح شده در مثنوی، نگاه کنید به کتاب  اس

ــاپ دوم، 1383( که در  ــر نی، چ ــق )نش هزار صفحه ای میناگر عش

ــرح موضوعی مثنوی معنوی است و اگر به نمایه های  واقع، ش

الزم آراسته بود، کار اهل تحقیق را آسان تر می ساخت. اصواًل، 

ــتاد  ــریف اس ــرح مثنوی ش ــرح های مثنوی دورۀ اخیر از ش ش

فروزانفر )زّوار، چاپ دهم، 1381( که به قلم دکتر شهیدی کامل شد 

ــرح انقروی و شرح گلپینارلی  )علمی و فرهنگی، 1373( گرفته تا ش

ــون بر مثنوی، همه  ــرح نیکلس ــرح جامع آقای زمانی و ش و ش

ــت آیات  ــت ها و نمایه ها و هزار البته به فهرس ــه انواع فهرس ب

ــت به احادیث مثنوی به  ــته اند؛ نیز شایسته اس و احادیث آراس

جمع وتدوین بدیع الّزمان فروزانفر )امیرکبیر، 1361 و چاپ های دیگر( 

ــات و ترکیبات مثنوی هنوز  ــاره کنیم. از نظر جمع آوری لغ اش

ــت اثری کامل تر از فرهنگ لغات و  ــته اس هیچ محّققی نتوانس

تعبیرات مثنوی تألیف صادق گوهرین )دانشگاه تهران، 1374( که 

ــمار منابع و مآخذ مثنوی چاپ احمد خاتمی نیز قرار  اتفاقًا در ش

دارد، به وجود آورد. 

■


