داًطجَ:کراهت ًاهجَ
رضتِ ٍ هقطع :دکترٕ زتاى ٍ ادت٘ات فارسٖ
عٌَاى پاٗاى ًاهِ :تصح٘ح تخص دٍم هثٌَٕ الوعٌَِٗ الخفِ٘
چک٘ذُ:
اح٘إ هتَى کْي ادب فارسٖ تا تکِ٘ تر تصح٘ح ًسخِّإ خطٖ ٗک ضرٍرت است .ض٘خ اتراّ٘ن تي هحوذ تي
اتراّ٘ن تي ضْابالذٗي تردعٖ هعرٍف تِ اتراّ٘ن گلطٌٖ ٗا گلطٌٖ تردعٖ ،از کثار صَفِ٘ ٍ پ٘رٍاى طرٗقت ٍ از
ضاعراى تردعِ ٗا تررعِ(از تَاتع آررتاٗجاى)در سذٓ ًْن ّجرٕ است .اٍ در تفس٘ر حذٗث ٍ تَٗصُ کالم ٍ تصَف
استاد تَد؛ چٌاًکِ طرٗقٔ اٍ در تصَف در سرزه٘ي عثواًٖ ٍ هصر هعرٍف است .هثٌَٕ « الوعٌَٗٔالخف٘ٔ » کِ
هٌثعٖ هْن ترإ ضٌاخت هثاًٖ تصَف ٍ عرفاى استٗ ،کٖ از جولِ دستًَضتِّإ ًاضٌاختِإ است کِ تِ
ٍس٘لٔ اتراّ٘ن گلطٌٖ ،تِ تقل٘ذ از هثٌَٕ هَالًا درّ04سار ت٘ت(؟) تِ رضتٔ تحرٗر درآهذُ ٍلٖ تا زهاى حاضر ،تِ
اصحاب فرٌّگ ٍ ادب ٍ عرفاى هعرفٖ ًطذُ است .در اٗي رسالِ تِ تصح٘ح تخص دٍم اٗي هٌظَهِ تر اساض
ًسخِ  5915داًطگاُ تْراى پرداختِضذُ استٗ .کٖ از اّذاف تصح٘ح اٗي اثر ،هعرفٖ ضخص٘ت ادتٖ ٍ عرفاًٖ
اٗي ضاعر تِ ساحت اًذٗطوٌذاى ٍ پصٍّطگراى تَدُ است .تصح٘ح اٗي اثر تِ رٍش هقاتلِإ صَرت گرفتِ است
کِ ًسخٔ داًطگاُ تْراى تِ علّت قذهت ت٘طتر ٍ ٍضَح آى تِعٌَاى ًسخٔ اساض ٍ ًسخِّإ کتاتخأً هلک ٍ
سپْساالر تِعٌَاى ًسخِّإ تذل هَرداستفادُ قرار گرفتٌذ .تصح٘ح ٍ تررسٖ اٗي اثر ًطاى هٖدّذ کِ ضعر
گلطٌٖ ،سادُ ٍ تِ دٍر از تکلّف ٍ صٌاعات ادتٖ ،آراِّٗإ فٌٖ ٍ ساختارّإ پ٘چ٘ذٓ دستَرٕ است .اٍ در
هٌظَهٔ الوعٌَٗٔالخف٘ٔ  ،ت٘طتر در پٖ تث٘٘ي هحتَا ،رساٖٗ هطالة ،تعال٘ن دٌٖٗ ،آهَزُّإ اخالقٖ ٍ عرفاًٖ
تَدُ ٍ ازًظر اٍ آراٗص کالم ٍ صَر تالغٖ در درجِ دٍم اّو٘ت قرار دارد .ضعر اٍ ازًظر هحتَاٖٗ ضعرٕ غٌٖ
است ٍلٖ ازًظر ساختارٕ اضکاالتٖ دارد کِ هْنترٗي آىّا قافِّ٘إ ًادرست ٍ هعَ٘ب است تِطَرٕکِ ترإ
ّوِ عَ٘ب قافِ٘ هٖتَاى از ضعر ٍٕ هثالٖ آٍرد .از هْنترٗي هَارد اّو٘ت اٗي اثر جٌثِّإ تعل٘وٖ ،عرفاًٖ،
داستاىّإ حکوٖ ٍ اخالقٖ ٍ زٗثاّٖٗإ تالغٖ آى است.
ٍاشگاى کل٘ذٕ:سذٓ ًْن ّجرٕ ،هٌظَهِّإ عرفاًٖ ،گلطٌٖ تردعٖ ،الوعٌَٗٔالخف٘ٔ  ،تصح٘ح ًسخٔخطٖ.

