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  پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا-دوفصلنامة علمي  

    1391، بهار و تابستان 6 شمارة  سال سوم،
  
  
  

  ؟نسخة قونيه يا تصحيح فروزانفر :تا تصحيح نهايي ديوان كبير

  ) نسخة قونيهچاپبررسي انتقادي (

  

  1مهر رحمان مشتاق
  

  30/2/91: تاريخ دريافت
 28/5/91: تاريخ تصويب

  چكيده
ترين كوشش در  در پنجاه سال اخير، تصحيح فروزانفر از كلّيات شمس، مهم

 هاي  چاپهاي هندي و در چاپ(شماري است كه  هاي بي سامان دادن به غزل
، به مناسبت 1386در سال . به موالنا نسبت داده شده است) ها ايراني مبتني بر آن

-668و حروفي نسخة مورخ هشتصدمين سالگرد تولّد موالنا، چاپ عكسي 
طور  ، به)هاي مورد استفادة فروزانفر يكي از نسخه(، معروف به نسخة قونيه 770
دليل در اختيار  اين چاپ به.  استاد توفيق سبحاني انتشار يافتاهتمامِ زمان و به هم

گذاشتن اصلِ متنِ جامع كلّيات شمس كه متعلّق است به نيمة دوم قرن هشتم، 
هيچ وجه  رود؛ ولي به شمار مي  در عرصة مولوي شناسي بهگامي ارزنده

 500اين مقاله درپي مقابلة . شود جايگزين چاپ انتقادي فروزانفر محسوب نمي
سبحاني با چاپ عكسيِ اهتمام استاد توفيق  چاپ حروفيِ نسخة قونيه بهاولِ غزلِ 

ات فروزانفر پديد آمده و متضمن بعضي نكاستاد همان نسخه، و تصحيح 
  . انتقادي و استحساني است

                                                 
   r.moshtaghmehr@gmail.comاستاد دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان، . 1
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و » نحوة ضبط نسخة اساس«نگارنده نسخة چاپ سبحاني را از نظر 
با چاپ فروزانفر بررسي » ها اختالف ضبط«متفاوت از ابيات، و » هاي قرائت«

  .پيشنهاد داده است» تصحيح قياسي«كرده و چند 
ليات  تصحيح، سبحاني، شمس، غزل، فروزانفر، قونيه، ك:هاي كليدي واژه

  .770- 768شمس، مولوي، نسخة خطي 

مهمقد  
در اين مدت، . گذرد  ميفروزانفر  به تصحيح مرحومكلّيات شمسسال از چاپ  پنجاه

. اند كردهنتشر مبار    چندين راجلدي  دهدانشگاه تهران و انتشارات اميركبير چاپ اصليِ
 بر اساس آن )1378  سالبعد ازويژه  به (متعددي نيز دوجلدي جلدي و يكهاي  چاپ

 كلّياتبارة در(شناسان  مولويهاي   مجموعة كوشش،در اين پنجاه سال. انتشار يافته است
  و احياناً)اوهاي  بدل نسخه ها و پاورقي با حذف( از تجديد چاپ تصحيح فروزانفر )شمس

 اين در البتّه. رود  نميفراتر ) ويرايشعنوان به( غيرمسئوالنه در متنهاي  كاري بعضي دست
 تجديد چاپ استاد توفيق سبحاني از تصحيح وجود دارد كه هم دو استثنا -  يكي،ميان

و بعضي  عربي ابيات همراه است با ترجمةاين كتاب . ستها  از آن)1381( فروزانفر
  . بعضي توضيحات و حواشي سودمندطور  همين ، تركي و يونانيهاي هو كلمها  مصراع

 كه مصادف بود با - به تصحيح فروزانفرلّيات شمسكدرست در پنجاهمين سال انتشار 
 قونيه انتشار 770-668 چاپ عكسي نسخة مورخ - )1386( هشتصدمين سال تولّد موالنا

 چاپ اين. بازار آمد به توفيق سبحاني استاد كوشش به نيز بالفاصله چاپ حروفي آن .يافت
 در )1381( يح فروزانفرحواشي و توضيحاتي بود كه قبالً در تجديد چاپ تصح حاوي نيز

شود كه بعضي از   ميمعلوم، دو چاپ  مقايسة حواشيِباالبتّه . ذيل صفحات آمده بود
 با ،نسخة قونيههاي  دليل تغيير ضبط  اصالح و بعضي نيز بهاين كتابدر فروزانفر اشتباهات 

  .جايگزين شده استتر  توضيحات متناسب
 بيت و نسخة ديگرِ موزة 38124، با )تچ (1 كه مانند نسخة چستر بيتي-نسخة قونيه

 :1363فروزانفر، ( بيت 35207، با )ين( بيت، و نسخة كتابخانة وين 30535، با )مق(قونيه 
 -شود محسوب مي» اوعي«و » اجمع«هاي   به قول مرحوم مينوي از نسخه) ة فروزانفرمقدم
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مبلغي از اشعار حدود صد سال بعد از درگذشتِ موالنا استنساخ شده و خواه ناخواه 
   . داخل شده استه آنديگران نيز ب

وارد شدن غزلي از (ها  استاد سبحاني در مقدمه، حداقل به يك مورد از اين تداخل
  ).مقدمه/ 1:  الف1386مولوي، (اند  اذعان كرده) ولد سلطان

خود از آن  فروزانفر در تصحيح كه استاد استاي  نسخه جزو يازده اين نسخهالبته 
 است كه شده الخطِّ نسخه، باعث دستي رسم ت و پاكيزگي و يكجامعي. اند اده كردهاستف

  . قرار گيرداستنساخ و شيوة خط و امالي كلمات فروزانفر نيز اساس  در تصحيح
چون اين نسخه «: نويسد مي راجع به اين نسخه ،فروزانفر در مقدمة تصحيح خود

 قرار مبناي كار در استنساخ ، آن راتر  بيشمهاز ه آن اشعار عدة نُسخ است وترين  كامل
  ). يج/ مقدمة فروزانفر: 1363مولوي، ( ».م به ساير نسخ، اضافات را افزوديهداديم و با مراجع

 نظرتوانسته است از  نمينسخة ديگر بوده، نُه متأخّرتر از  با توجه به اينكه اين نسخه
نيز   فروزانفر در مقدمه اين نكته رااستاد.  ضبط كلمات قرار گيرداساسِ شناسي نسخه

  : اند دربارة شيوة تصحيح خود يادآوري كرده
در تصحيح ابيات، آنچه در اكثر نُسخ يافتيم با قيد مأخذ در متن و آن را كه در يك يا 
دو نسخه بود به ذيل صفحات آورديم؛ مگر آنچه وجه ترجيحي ثابت و روشن براي 

بود، آن را در ] آن[ با وجود آنكه اكثر نسخ برخالف نظر رسيد كه به اين سبب آن به
 به ذيل صفحات برديم و - نيز با قيد مأخذ-متن نوشتيم و روايت ساير نسخ را

االمكان و جز در موارد ضرورت از اين امر اجتناب واجب دانستيم و در موارد  حتّي
  . )همان، يه(  نسخ، رعايت اقدم را اولي شمرديمتساوي

  : به اين شرح بوده است ضبط كلماتارِمعياز اين رو، 
  ؛اكثر نسخ ضبط : در درجة اول-
  ؛يك يا چند نسخهموجود در   مرجحهاي ضبط :در درجة دوم -
  .نسخة اقدمها،   در صورت وجود موازنه در ميان نسخه: در درجة سوم-

نيز ها  در درج غزلحق بود ، )1386مينوي، (اند  كه استاد مينوي خاطرنشان كرده  البتّه همچنان
هاي  كه در نسخههايي  گرفت و از نقل غزل  ميمالك قرارها   اكثر نسخهكم دستاقدم يا 

 اما چنين نشد و تصحيح فروزانفر .شد  ميقرن هفتم و اوايل قرن هشتم نبود، خودداري
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و (  از غزليات و ترجيعات و رباعيات موالنا، ولي جامع،معتبرهاي  صورت يكي از چاپ به
بر ( ت دو چاپ فروزانفر و سبحاني ميزان جامعي زيرْاعداد و ارقامِ. درآمد) نسوب به موالنام

  . دهد  ميرا نشان)  قونيه770 -668نسخة مورخ  اساس تك
  سبحاني  فروزانفر  

   بيت36560   بيت36360  تعداد ابيات غزل و ترجيعات
   بيت3736   بيت3966  تعداد ابيات رباعيات

   بيت40296   بيت40326  جمع ابيات

چاپ . ]است [ غزل آمده3260 ،)قونيه( در اين ديوان«: نويسد دكتر سبحاني مي
. بند دارد  ترجيع44بند و تصحيح فروزانفر   ترجيع43نسخة قونيه .  غزل دارد3229فروزانفر 

   ).پنجاه و هشت: 1386سبحاني، ( ». است1983 و نسخة فروزانفر 1868تعداد رباعيات قونيه 
تر از   و يك ترجيع كمتر  بيش غزل31شود كه نسخة قونيه   مياين مقايسه، معلوم با

در . چاپ فروزانفر است از تر  بيش بيت200  آن همچاپ فروزانفر دارد و شمار ابيات
پس اظهار تأسف مرحوم .  داردتر  بيش رباعي115تعداد رباعيات، چاپ فروزانفر 

ن در چاپ فروزانفر، متوجه نسخة قونيه و متن متَرجم ديگراهاي  گولپينارلي از راهيابي غزل
  ). 10/  سبحانيگفتار پيش: 1381ي، مولو( شود  ميخود او نيز

 با ،1381 تجديد چاپ تصحيح فروزانفر در سال گفتارِ استاد توفيق سبحاني در پيش
ت انتساب همة ابيات آن به موالنا تشكّيكاشاره به جامعيكردهت چاپ فروزانفر، در صح ، 

 دو ، از موالناست؟ بعد از آن،شود  مي بيت40323آيا همة اين ابيات كه بالغ بر : اند پرسيده
  .اند كند كه به مسعود سعد و خيام نيز نسبت داده شده  ميبيتي نقل غزل پنجرباعي و يك 

اكنون بايد همان سؤال را از خود استاد توفيق سبحاني پرسيد كه آيا همة آنچه در اين 
 از تر  بيش چندصد بيت نيز)صرف نظر از رباعيات(و است  به موالنا نسبت داده شده چاپ

 بلكه اند، خود نپرسيده تنها آن سؤال را از چاپ فروزانفر دارد، از موالناست؟ اينجا استاد نه
 چهار ،148در برگ آ «: اند نسخة قونيه سخن گفتههاي   يكي از امتيازمنزلة ت بهجامعي از

مصراعي نوشته و در كنارش  31هامش آ  در. ا به خط نسخ افزوده شده استغزل موالن
  : اند نوشته 47 آ  قسمت باال و در حاشيةدر. »نسخه«: اند افزوده

 سوي آسمان رفتم چو ديوان به
  

 از اين دود آسمان من زمين شد
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شود   ميمعلوم ده،افزو و رباعياتِها  و غزلها  نكته اين با درنظر گرفتن. اند افزوده» صح«و 
سبحاني، ( » ....نسخه استترين  و اساسيترين   اين نسخه سالم،موجودهاي  كه در ميان نسخه

  ). 14ضميمة چاپ عكسي: 1386
بر استاد فروزانفر نيز غالب بوده  ديدگاه اين ،كلّيات شمس تصحيح متأسفانه در زمان

هاي   از نقل بعضي غزلكم دستشود كه ايشان در حين تصحيح،   مياگرچه معلوم .است
بنا بر قاعده  چون غزلياتي در اين هست كه در آن نيست و .اند نسخة قونيه خودداري كرده

هاي اساس،  ها و ابيات موجود در نسخه ولي اصرار بر حفظ همة غزل .نبايد چنين باشد
  در دست داشته باشيم كه در حين تحقيق،كلّيات شمسباعث شده است كه اآلن متني از 

  . ها به موالنا بااحتياط و بدون اطمينان كافي عمل كنيم ناچار در استناد بعضي از آن به
 استاد دليل ديگرِ.  نسخه دليل كافي نيست يك براي ترجيحِ جامعيت،در هر حال

 را با استناد به ديوان كبيرسبحاني بر اعتبار نسخة قونيه اين است كه مرحوم گولپينارلي 
 سالمت  ممكن است گولپينارلي نيز تحت تأثيرِ؛ اما برگردانده استهمين نسخه به تركي

فيزيكي و خوانايي خط و جامعيت متن قرار گرفته باشد و نگران وارد شدن غزليات 
  !ديگران در ضمنِ اشعار موالنا نبوده باشد

دليل بعدي در ترجيح اين نسخه، شباهت آن به نسخة چستربيتي است كه استاد سبحاني 
هفت و  و پنجاه: 1386سبحاني، (اند هردو از يك نسخة اصلي استنساخ شده باشند  دهحدس ز

   ).وهشت پنجاه
شهرت، «:  اهميت تصحيح فروزانفر گفته بودندبارة در،1381استاد سبحاني در چاپ 

الزّمان فروزانفر موجب  ياد استاد بديع زندهترِ  عالقه، احاطة شگرف، حافظه و همت شگرف
 تصحيحترين  بهترين و عالمانه  هنوزكلّيات شمس تصحيح آن مرحوم از شده است كه

ه اما در مقدمة تصحيح حاضر، نسبت ب ).10/ گفتار پيش: 1381مولوي، ( ».شمس باشد كلّيات
مرحوم استاد فروزانفر يازده نسخه در : اند  گفتهبراي مثال،. اند  نسخه لحني انتقادي داشتهآن

  ). پنجاه و پنج: 1386سبحاني، ( استفاده كرده استها  از برخي از آن ]فقط [اختيار داشته كه
  بودهانخودشمتعلّق به ها   آنتاي  كه سه اختيار داشته چهارده نسخه درفروزانفر دقيقاً 

از  ،در حين تصحيحها،  از ميان آن. نددست آورده بود عكسي بهها هم   از بقية نسخهاست؛
 تعلّق ه قرن نهمكه بشخصي استاد هاي   يكي از نسخه،)»ني «رمزبا ( نسخة كتابخانة وين
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  به دليل متأخّر بودنشان،متعلّق به قرن دهم بودهكه  و دو نسخة شخصي ديگر داشته،
از سدة هفتم و بقيه از سدة ها   ولي ده نسخة ديگر كه سه نسخه از آن. استاستفاده نشده

مهم نيز در هاي  و اختالفشده له هم مقاب طور كامل با هشتم بوده، در حين تصحيح به
 دربارة ،»ها استفاده كرده است از برخي از آن«پس جملة . حاشيه ضبط شده است

به نحوة نسبت با اينكه استاد مينوي . كند  نمي مطلب را اداحقّ ارزش كار استاد فروزانفر
  غيرعلميحقْ  و گردآوري نسخة جامع را بهاند نداشته كار فروزانفر نظر خوشي

كلّيات  هاي ه كه اقدم و معتبرترين نسخ-»عد«و » قح«، »قو« به سه نسخة و فقط اند دانسته مي
 در اظهار نظر نهايي نسبت به كار اند،  اعتقاد راسخ داشته-شوند  مي محسوبشمس

  : اند فروزانفر گفته
) فذ يا همين نسخة قونيه(همه غزل را از روي نسخة اولي  مرحوم فروزانفر چون آن

هاي ديگر   ها را با نسخه ها چشم بپوشد، آن يسانيده بوده، ديگر نخواسته است از آننو
ها را در حواشي ذكر كرده است كه باز همين كار الاقل اين  مقابله كرده و مأخذ آن

كلّي مردود  ها مورد شك و ترديد و يا به فايده را دارد كه از روي آن بدانيم كدام غزل
  ).17همان، (است 

هاي تصحيح   بر بعضي از ضبط2 از اين، در پاسخي كه به ايرادات استاد سبحانيقبل
ام  ، نشان داده3ام  نوشتهپژوهي ادبمجلة ها، در  فروزانفر و ترجيح ضبط نسخة قونيه بر آن

تر  بخش پژوهان اطمينان كه هنوز مراجعه به تصحيح فروزانفر براي پژوهشگران و مولوي
 و تصحيح فروزانفر مقابله 4چاپي نسخة قونيه را با چاپ عكسي آندر اين مقاله، متن . است

  .ام هايي را يادآوري نموده  نكته،دو  آن اعتبار و وزن علميِبارةكرده، در
استاد سبحاني در كنار شمارة غزليات، شمارة چاپ فروزانفر را نيز آورده است تا كار 

 كه -نگارنده). پنجاه و هشت: 1386ني، سبحا(را براي كساني كه قصد مقابله دارند، آسان كند 
كار علمي و قابل توجيهي را دربارة موالنا  و هر و كار داشته ها با چاپ فروزانفر سر سال

 نسخة چاپ سبحاني را از جهات مختلف بررسي كرده است؛ اما -داند مغتنم و مبارك مي
اختالف «ابيات، هاي متفاوت از »قرائت«و » نحوة ضبط نسخة اساس«اين مقاله فقط به 

   .اختصاص دارد» تصحيح قياسي«و پيشنهاد چند » ها با چاپ فروزانفر ضبط
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كتاب ماه  قبالً در غزليات شمسمربوط به حواشي توفيق سبحاني بر هاي  يادداشت
 به پانصد غزل اول ديوان ها فقط اين يادداشت. انتشار يافته است) 1388، خرداد 26ش( ادبيات
  . شود  ميمربوط

  اساس نسخة اساس ضبط بر. فال
 اي هر دو چشمِ روشني  ، تو با منيروي هرجا .1

  

  خواهي ببر سوي فنا، كشمستيمخواهي سوي   
  

  )14 ب6، غ9:  الف1386مولوي، (
آمده ها  ه آن راجع ب،شماره گذاشته شده و در حاشيه» مستيم« و» روي«روي  در متنْ

   :است
  ).همان( »مستيم«به جاي » هستيم«؛ )همان( »روي«به جاي » روم«

متن فروزانفر نيز همين ضبط را دارد؛ ! ها چيست معلوم نيست منظور از اين يادداشت
. آمده است) با واو عطف(» دو چشم و روشني«، »دوچشمِ روشني«جاي  جز اينكه در آن به

» روي«كلمة .  منطبق استچاپيبا متن ) و البتّه كلّ بيت(نسخة اساس نيز اين دو كلمه در 
خوانده »هـ« اندكي پررنگ بوده، ممكن است  »مستيم» «م«است ولي » روي«صراحت  به

نسخة متعلّق به كتابخانة : چت(هاي فروزانفر نيز فقط يك نسخه  بدل در نسخه. شود
استاد را )  يعني نسخة اساس چاپ حاضر،»فذ« حتّي( دارد و بقيه» هستيم«) چستربيتي
معناي » روم«رسد بيت با  نظر مي اگرچه به. اند و ضبط كردهخوانده » مستيم «فروزانفر

هاي اساس است،   نيز كه ضبط همة نسخه» روي«كرد،  تري پيدا مي تر و متعارف راستسر
من از تو جداشدني نيستم و هرجا باشي با توام و اختيارم در : باشد مي متضمن همان معني

  .دست توست
 معني و  اين كلمه از نظرداشت،» هستيم«، »مستيم«جاي   اساس به اگر نسخةبنابراين،

  .تر بود ، مقبول»فنا«تناسب تضاد با 
در نسخة . كي غرابت دارداند  »روشنيِ دو چشم«جاي  به» دو چشمِ روشني «،ضمندر 
  .دو پاك شده و جايش خالي است بين آن» و«اساس 

 )»فذ«جز (ها   نسخهدارد و منطبق با ضبط همة » دو چشم و روشني«ضبط فروزانفر كه 
  .است، بر ضبط حاضر ترجيح دارد
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  وز دعوت جذب خوشي آن شمس تبريزي شود.2
  

 هـا   هر ذره انگيزندة هر مـوي چـون سـرهنگ           
  

  )27 ب22، غ18همان، (
ي »ها «نكره و وحدت در اتّصال به» ي« مصحح محترم، اساس شيوة خط مختارِ بر

هنگام پيوستن ) هستي(=  نشين فعل اسنادينسبت و جا» ي« و ،»يي«غيرملفوظ به صورت 
  اساس، اين هر دو نوعدر نسخة. شود نوشته مي» اي«صورت  غيرملفوظ بهي »ها   «به
براي ). نامة، ديدة(=  گيرد غيرملفوظ قرار ميي »ها «كوچك بر » ي«يا » همزه«صورت  به

 چاپ  از جلد اول584ِ- 581 ة اين مورد مراجعه كنيد به صفحشمارِ بيهاي    نمونهةمالحظ
  .چاپ عكسي نسخة خطي به بعدِ 246صفحة در ها  حاضر و مأخذ آن

ه هر ذر: شد  بايست به اين صورت ضبط ميبر اين اساس، مصراع دوم بيت مورد بحثْ
در چاپ فروزانفر نيز مثل چاپ حاضر اين مصراع . ها يي، هر موي چون سرهنگ انگيزنده

كهن را در تمام موارد حفظ هاي   ، ضبط نسخهبارهايشان در اين   ولي است،ضبط شده
  .اند موردي آن را تغيير نداده كرده و در هيچ

  
  ست بر اوميد تو ها بسته اشكستگان را جان .3

  

 هـا   حـد تـو پيــدا كنـد فرهنـگ           تا دانـش بـي      
  

  )27 ب22همان، غ(
 جدا ضبط شده و فروزانفر نيز در در نسخة اساس به همين صورتِ» ست بسته«

 تغيير داده» بستست«مصحح محترم آن را به  اما .آوري كرده است  آن را يادها بدل  سخهن
» بسته است «،حالي كه توجيهي براي اين تغيير نيست؛ چراكه در بيت مورد نظر  دراست،

 حاال كه اتفاقاً يا برحسب اما. مسند و فعل اسنادي است و بهتر است جدا نوشته شود
آورد كه طرز ، چرا بايد آن را به صورتي درا نوشته شده استنويس، جد  نسخهتشخيصِ

  خواندنش را دشوار كند؟
  

 تريحبس حقايق را دري، باغ شقايق را . 4
  

 هم از دقايق مخبري، پيش ازظهور يوم دين  
  

  )1800 ب115، غ62همان، (
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البتّه منظور مصحح  . استدر آخر مصرع اول، باطراوت و شاداب معني شده» تري«
 ولي اين معني از اين ضبط ، باغ شقايقيرم آن است كه تو ماية تازگي و شادابيِمحت

  .آيد دست نمي به
 دارد كه قطعاً  وجود»بري« ،»تري«جاي   بهيطور كامالً واضح  به،نسخة اساس در

در .  برتري دارد- كه احتماالً تحت تأثير متن فروزانفر اختيار شده-درست است و بر متن
استاد فروزانفر  .ي هست يعني حاصل و بار و ثمر باغ شقايق»غ شقايق را بريبا« ،اين صورت
  .نياورده است» فذ« در حاشيه به نقل از نسخة  حتّي را» بري«آورده و » تري«هم در متن 

  
5 . وا ااستوثقوا اديانكم و2436 ب145، غ82همان، ( ...اخوانكمستَغنم(  

فروزانفر  از نسخة» اخوانكم«.  استآمده »نكماديا«، »اخوانكم«جاي   به،در نسخة اساس
  . بدون اينكه يادآوري شود است،نقل شده

  
 ها كه اهل صلحند، بردند زندگي را  آن.6

  

  در جنگ زندگانيبمانندوين ناكسان   
  

  )2961 ب298، غ144همان، (
در نسخه :  استاست كه در حاشيه راجع به آن نوشته شدهاي  شماره» بمانند«روي 

و » عل«در دو نسخة ها   بدل  اما به گواهي نسخه؛است» بمانند«ضبط فروزانفر نيز  .»دبمان«
  .ضبط شده است» بماندند«، »مق«

دو نسخه  »فذ«غير از نسخة . اند  نسخة مورد مراجعه اين غزل را نداشتهنُهچهار نسخه از 
صرع اول، احتمال اينكه در م» بردند«با توجه به . »بماندند« ديگر ةدارند و دو نسخ» بمانند«

دو  از ممكن است يكي كتابت هنگام.  استتر  بيشباشد،» بماندند«فعل مصرع دوم هم 
 اساس بر حتّي ،در هر حال. ضبط شده باشد» بماند«، »بماندند«افتاده و به جاي » بماند«

  .تر است تر و مرجح محتمل» بماندند«  خطّي، ضبط  نسخة
  

 اكِ سرِ كويشگرزان كه سگي خسبد بر خ. 7
  

  و بگريزد بگدازدشيـر از حذر آن سگ  
  

  )606 ب366، غ173همان، (
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چاپ شده » بگدازد «كلمة بعد از سگ،  چاپ حاضرهم در چاپ فروزانفر و هم در
  . باشدشدني كه اگر غلط چاپي نباشد، ضبط آن غرابت دارد و بعيد است توجيهاست 

تبديل شده » بگدازد«لوم نيست چرا به شود و مع  ميخوانده» بگذارد«نسخة اساس هم 
ترس آن سگ  باشد، شيران نيز از كوي او سگي خوابيده اگر بر خاك: گويد  مي!است

  .روند گذارند و مي ميكنند به كوي او نزديك شوند و  جرأت نمي
  

  )621 ب372، غ175همان، ( بايد؟ ميتابش خورشيدش رقصم به چه  در .8
 از فروزانفر نقل شده؛ بدون اينكه در حاشيه به ضبط است و متن» تابد مي«در نسخه 

  .اشاره شود) بودنش محرز است اگرچه غلط( نسخة اساس
  

  )621 ب37همان، غ(بنياسايد تا جان نشود جادو جايي . 9
 متن از فروزانفر نقل شده؛ بدون اينكه به ضبط نسخه. است» بنسايايد«ضبط نسخه 

  .وداشاره ش) بودنش محرز است  غلطاگرچه(
  

  اندركش در عالمِ پر آتش در محو سر. 10
  

  چون قاقمسردر عالمِ هستي بين، نيلين   
  

  )1464 ب405، غ187همان، (
چاپ . ضبط شده است» سرِ چون قاقم«بدلي  در چاپ فروزانفر نيز بدون هيچ نسخه

اي درحاشيه، همان ضبط را  بدون هيچ اشاره) گويا تحت تأثير چاپ فروزانفر(حاضر هم 
  .دارد» بر«، »سر«جاي  وضوح به حالي كه نسخة اساس به اختيار كرده است؛ در

ترجيح » سر«بر » بر« 5سبب پوست نرم و سفيدش شهرت دارد اگر توجه كنيم كه قاقم به
كه در عالم عالم آتشين به محو پناه ببر؛ چرابرِ نرم و سفيد چون قاقم، در : خواهد داشت

بر آن خورده،   پشيماني و دست تأسف و حسرتي كه فرط ازهستي بر و پهلويِ نرم و سفيد
  .كبود و نيلي شده است

  
 جز خون دل عاشق آن شير نياشامد. 11

  

 خوارم خونمن زادة آن شيرم، دل جويم و   
  

  )1459 ب406، غ188همان، (
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بهتر بود ضبط . ضبط شده است» خوان خوارم«اشتباه  به» خوارم خون «،نسخة اساس در
  .شد  ميس در حاشيه يادآورينسخة اسا

  
  افگندمش از بامي جاميبرگشت ز من. 12

  

 بد صحبت او دامي، با دام چه كار استم  
  

  )415، غ191همان، (
ضبط شده و » خامي«وضوح  در متن به» جامي«. فروزانفر نيامده است در نسخة اين غزل
. دليلي وجود نداردجاي آن   به»جامي«، براي جايگزيني در كار نيستبدلي  چون نسخه

گردان شد و من   خامي از من رويشخصِ: كنند  ميرا تأييد» خامي« ضبط تمام قراين بيت
) اسباب گرفتاري(همنشيني و مصاحبت او براي من مانندِ دام . او را از بام به زير افكندم

  . من با دام چه كار دارم. بود
  

  جست از كف من ماري، شد در كُه و در غاري. 13
  

  رستيم ز بيكاري، صد شكر و شعارستم  

  

  )همان(
 »بيگاري« بايد يا »بيكاري« ،احتمال زياد به. است مزاحمي خالص شده از دست موالنا

 يعني بحث و جدل بيهوده، ؛نكره »ي«با ( »پيكاري« يا )مزد يعني كار رايگان و بي(باشد 
  .)جنگ و ستيز

  انفر نسخة قونيه با تصحيح فروزهاي  اختالف ضبط. ب
 ها  عشق زليخا ابتدا بر يوسف آمد سال.1

  

 قضاكرد بر يوسف  شد آخر آن عشق خدا، مي  
  

 اش، زد دست در پيراهنش بگريخت او، يوسف پِي
  

 بدريده شد از جذب او برعكس حال ابتدا  
  

 قصاص پيرهن بردم ز تو امروز من: گفتش
  

 ها كند تقليب عشق كبريا گفتا بسي زين  
  

  )27 ب2، غ6همان، (
فروزانفر با .  جبران مافات كردن، معني شده است وتالفي كردن» قضا«در توضيحات، 

حتّي )كه البتّه در نسخة قونيه آمده( را» قضا«ضبط كرده و » قفا «ها،  ه به اجماع نسخهتوج 
  .نياورده استها   بدل در نسخه
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كرد، همان    مينبال زليخا بگريخت و يوسف او را د:گويد با توجه به بيت بعد كه مي
رسد تعالي  نظر مي چه بهاگر. درست است) دنكراعتنايي  پشت كردن، بي( »قفا كردن«

مضموني شاعرانه و خودساخته باشد، در متون عشق زليخا و پشت كردن او به يوسف 
  . 6 تصريح شده استه آن ب)درست يا نادرست(تفسيري 

  
   بگذشته از هست و فنا فناقومي به عشق آن. 2

  

  پا كوفتهفتا قومي به عشق خود كه من هستم   

  

  )2276 ب129، غ72همان، ( 
 »فنا«در مصراع دوم » فتا«جاي  و به» فتي«در مصراع اول، » فنا«جاي   به،درچاپ فروزانفر

  .آمده است

   :كنم صورت درستِ ضبط بيت، تلفيقي از دو نسخه باشد؛ بدين صورت گمان مي
 ه از هست و فنـا     بگذشت فتا   قومي به عشق آن   

  

   پا كوفتهفتاقومي به عشق خود كه من هستم   

  

 و گروهي با اند از هست و نيست گذشته» انسان كامل«به عشق رسيدن به اي  يعني عده
كوبند ، پاي مياند رسيده» كمال مرتبة«ر كه خود به اين تصو.  

  
  اي گفت زبان، من از تو مستغني شده كي باشد . 3

  ر ساية شاه آمده معرفت ديا آفتاب
  )2278 ب132، غ74همان، (

در پاورقي نشان ضبط شده و » ...با آفتاب«، »...يا آفتاب«جاي   به،در نسخة فروزانفر
  .دارد» يا«) حاضر  نسخة( فذ  نسخة داده شده است كه فقط

نياز شوم و به مقام شهود برسم و  اي زبان كي امكان دارد من از تو بي : گويد  شاعر مي
  .تر است پس ضبط فروزانفر درست! ه با آفتاب معرفت در ساية معشوق حقيقي بيارامم؟همرا

  
  با آن نشين كاو روشن است، كز دل سوي دل روزن است. 4

  مسكن شده چه ورد و سوسن است؟ كش آب هم ارخاك
  )2281 ب133همان، غ(
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شاعر . تتر اس دارد و حتماً صحيح» از«در مصرع دوم » ار«جاي   فروزانفر به نسخة
. پذيرد، با كسي بنشين كه اهل معرفت باشد   چون انسان از مصاحب خود تأثير مي:گويد مي

 در ضمن،( ؟ براي اينكه با آب همنشين است استچرا خاك به گل و سوسن تبديل شده
 كلّ جمله، »از«به جاي » ار«با جايگزيني ). دارد  اشاره به تيرگي خاك و روشني آب

  .گر اينكه خود را به تكلّف بيندازيمشود؛ م  ميامعن بي
  

  ات در خون دل توقيع شد شاهيجزم فرمان . 5
  تو پا كوفتهجزم كف كرد خون بر روي خون، از 

   جمله خسروان از عهد آدم تا كنونجزماي 
   تو پا كوفتهجزمبستان گرو از من به جان كز 

  )2282 ب134همان، غ(
جاي جزم  ي آمده است، در چاپ فروزانفر بهاز بين چهار جزمي كه در اين دو بيتِ پياپ

هر دو نسخه فقط در . ضبط شده است» حزم«جاي جزم سوم و چهارم  و به» خرّم«اول 
  .دوم مثل هم هستند» جزم«

كه نسخة ايشان ( سوم» جزم«و براي » حزم«، »فذ«دوم از » جزم«استاد فروزانفر براي 
  . است نقل كرده» جزم«، »فذ«دوباره از ) دارد» حزم«

 نخست ترديد وجود دارد؛  جزمِبارة درفقط ، چاپ حاضراساسِ با مراجعه به نسخة 
  .زياد محسوس نيست» ج«شبيه است و نقطة زير » خرم«چون بسيار به 

 » دلخونِ« و »فرمان«با ) قاطع و محكم( ياي معناز نظراول » جزم«، »جزم«از اين چهار 
كه در همين غزل  چرا كه قافيه هم همان باشد؛كند  سبك موالنا اقتضا مي.سازگاري دارد

.  استدر مصراع اول نيز آمده) عزم، خوارزم و هزم( دوم و چهارم و پنجمهاي  قافية بيت
  .مشابه نيز جاري و ساري استهاي  اين قاعده در غزل

 موالنا مثل شعر حافظ مرسوم نيست،  تكرار قافيه در شعر:بيت دوم» جزم« دو بارةاما در
اينجا .  احتماالً ضبط فروزانفر موجه باشداين مورد در ، از اين رو. در دو بيت متواليژهوي به

 تناسب دارد و مخاطب موالنا كسي »خسروان« با )ي دورانديشي و تدبيرامعن به(» حزم«نيز 
 موالنا بوده،كنون فايق  اش بر تدبير جملگي شاهان از آغاز تا يشهاند  است كه تدبير و
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 كه از حزم او به طرب و - را نزد مخاطب در مقابل جانشها  مام آن تدبيرحاضر است ت
  . به گرو بگذارد-كوبي درآمده پاي

  :بنابراين، ضبط پيشنهادي چنين است
 ات در خون دل توقيع شد  شاهيجزمفرمان 

  

  تو پا كوفتهجزمكف كرد خون بر روي خون از   
  

 جمله خسروان از عهد آدم تا كنونحزم اي 
  

  تو پا كوفتهحزمان گرو از من به جان كز بست  
  

  
 اختــماند ها  انگار دكان ز خود پرداختم، .5

  

 قدر جنون بشناختم وز خويشتن گشتم بري  
  

  )2449 ب156همان، غ(
آمده ) وران؛ وسيلة كار افزار و ادوات پيشه(» اَنگازها» «ها انگار« ،در چاپ فروزانفر

  .است
،  است ذيل اين لغت آورده،ديوانر در فرهنگ ضميمة به شهادت شواهدي كه فروزانف

دليل تناسبي كه با دكان و ترك كار و پيشه  اينجا نيز بهكار برده و  ها به موالنا آن را بار
  .ست»انگارها«تر از  دارد، مناسب

ها    نقطه) اساس چاپ حاضراز جمله در نسخة(خطي هاي   كدام از نسخه معموالً در هيچ
درنظر گرفتن بايد بتواند با  مصحح،  درنتيجه. استتعداد گذاشته نشده ت و بهدقّ به

 حدس بزند كه نقطه ممكن است از قلم افتاده باشد و خود ،ديگر و قراين معناييهاي   نسخه
  .جايگزين كند)  اساس در حاشيه نسخةالبتّه با ذكر ضبط( صورت درست را

  
 دزد و دزدزاده بر مخزن ايستاده دل. 6

  

 زنش گشاده، چون دست دزد بستم مخشد  
  

  )1687 ب230، غ117همان، (
حالي كه در  بدلي نيز ندارد؛ در دارد و هيچ نسخه» شه» «شد«جاي  نسخة فروزانفر به

  .ضبط شده است» شد«وضوح  به) فذ( نسخة اساس چاپ حاضر
) گنجينة اسرار الهي( دست است كه بر سر مخزن دزدي چيره دل: گويد موالنا مي

گشايد تا او هرچه   آن را به روي دزد ميخود درِ) شه(=  وقتي صاحب گنج. اده استايست
  و او را از برخورداري از آن گنجخواهد از آن بردارد، من چگونه دست دل را ببندم مي

 !نم؟كمحروم 
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 .درست باشد» شه«خطاي كاتب و » شد«كنم  با اين توضيح، گمان مي

  
  ر دميدهبرجه زِ خواب و بنگر صبحي دگ. 7

  

 كوبـــان از آســـمان رســـيده خوبـــان و پـــاي  
  

  )2393 ب261، غ129همان، (
ضبط » خوبان«) فذ(  همين نسخهفقط. دارد» جويان» «خوبان«جاي  نسخة فروزانفر به

  . استكرده
يعني بدون واو ( شد  قيد آورده ميصورتِ بايد به» كوبان پاي «،بود» خوبان«گر متن ا

به گروه خاصي » كوبان پاي«. كي غرابت دارداند  »خوبان«به » كوبان پاي« عطف ).عطف
  .قرار گيرد» خوبان«شود تا در كنار  اطالق نمي

 گويي و قيد است براي صبحي كه دميده »كوبان پاي« و »جويان« ،در چاپ فروزانفر
 ضبط فروزانفر ظاهر به. از آسمان به زمين آمدهكه كوبان  رسول غيبي است جويان و پاي

  .شدمرجح با
  
  در غيب هست عودي، كاين عشق از اوست دودي. 8

  يك هست نيست شكلي، كز اوست هر وجودي
  هستي ز عيب رسته، بر غيب پرده بسته

  هاي دودي  وآن غيب همچو آتش در پرده

  )2949 ب285، غ139همان، (
آن را جزو  حتّي ،»عيب«دليل غرابت  دارد و به» غيب» «عيب«جاي  فروزانفر به

 .ها نيز نياورده است بدل  نسخه

هرچه در . كند موالنا در اين غزل، رابطة عالم محسوس و غيب را به زبان تمثيل بيان مي
همچنان . خيزد  از غيب نشئت گرفته است؛ مانند دودي كه از عود برمي،اين عالم هست

» يبغ« هستي نيز كه از ،كند پنهان ميها   كه دودي كه ازعود برخاسته، خودِ آن را از ديده
» غيب«در اينكه اين كلمه . را در باطن و حقيقت خود پنهان كرده است» غيب«جدا شده، 

  .آن مسامحه شده، ترديدي نيستهاي   است و تنها در گذاشتن نقطه
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 روز است شبم از تو، خـشك اسـت لـبم از تـو             . 9
  

 آيـد    تو مـي    جوهاي غم نيست اگر خشك است      
  

ــو   ــور ت ــشم   از ج ــد در پي ــور آي ــشم، ج  اندي
  

 آيــد بيــنم كــه چنــان تلخــي در پــاي تــو مــي   
  

 )620 ب355، غ169همان، (

در ( بيت دوم جاي قافية  دارد و به» درياي«) جوهاي( جاي قافية بيت اول فروزانفر به
  .»از راي« )پايِ

حالي كه نسخة ربدلي داده نشده است؛ د  براي مورد اول هيچ نسخه،در چاپ فروزانفر
نسخة ديگر ( و مق )نسخة قونيه(  به نقل از فذ،براي مورد دوم. رددا» جوهاي«قونيه آشكارا 

. بدل ذكر كرده است  نسخهمنزلة را به »تلخي درياي تو«، )هشتمقونيه متعلّق به ربع اول قرن 
در « نه ه استخواند» درياي« فذ ةدهد كه فروزانفر قافية بيت دوم را از نسخ اين نشان مي

  .»پاي
بينم كه «: شودكه مصرع دوم قبالً چنين ضبط شده بوده معلوم مي» فذ«با تأمل در نسخة 

  .»آيد چنان تلخ از درياي تو مي
 »درياي«حذف شده است ولي » از«تغيير يافته و » تلخي«به » تلخ«در اصالح بعدي، 

  :همچنان باقي مانده است
 انديشم، جور آيد در پيشم  از جور تو

  

 آيد ي تو مي از دريابينم كه چنان تلخ  
  

  
 اي چشم كه پردردي، در ساية او بنشين  .10

  

  منگر او زنهار در اين حالت در چهرة  
  

  )1027 ب379همان، غ(
 »منگر« »بنگر«جاي  كه به( »فذ«به ضبط نسخة اي   بدون هيچ اشاره،در چاپ فروزانفر

  . ضبط شده است»بنگر« ،)دارد
  :ضبط چاپ حاضر به دو دليل ترجيح دارد

اش شدت  درد داشته باشد نبايد به خورشيد نظر كند؛ چون بيماري ه چشمكسي ك. 1-10
  ؛يابد مي

  :مانند. آيد مي  فعل منفي »زنهار«جملة  ا شبهمعموالً ب. 2-10
  ؛)فرخي( !كس از باغ من گلي زنهار مده به هيچ -
  ؛)فرخي(تو اين سخن را زنهار تا نداري خوار  -
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  ؛)وچهريمن( زنهار تا نگويي از من حديث من -
  ؛ )ناصر خسرو( زنهار بدان مباش مغرور    ور زي تو جهان به طاعت آيد -
   ؛)ناصرخسرو( جز غدر نايد زين جهان، زنهار ناصح مشمرش -
  .)به نقل از دهخدا(... )ناصر خسرو( زبانيش زنهار مباش غرّه بدان چرب -
  

   از تابش آن كوره، مس گفت كه زر گشتم.11
  نيلوفر آتش چون گشت دلش تابان زان

  )1031 ب386همان، غ(
 نسخة غير از و نسخه اين غزل را ندارد، سه  نسخة اساس چاپ فروزانفرهشتاز 
براي آتش » نيلوفر«صفت . اند ضبط كرده» نيكوفر«آن را نيز  نسخة ديگر ، چهارحاضر

ز كامالً محر) دارد كه مهر سبك موالنا را بر خود(» نيكوفر«ست و درستي معنا كامالً بي
  . است

  
  عشق تو بگرفتم، سوداي تو پذرفتمبا. 12

  

 با جنگ تو يكتايم، با صلح تو همدستم  
  

  )1450 ب417همان، غ(
» با» «فذ«نسخة . آمده است» تا«بدلي   بدون هيچ نسخه اولِ بيتي»با« ،در چاپ فروزانفر

 ،ام شده تواز وقتي عاشق : گويد شاعر مي. است تر  ولي قطعاً ضبط فروزانفر درست،دارد
  . جنگ و صلح تو هردو براي من يكي است و من با هردو موافقم

  
  چون صورت آيينه من تابع آن رويم.13

  

 بنمودم، بنهفتمرو صفت او را  زان  
  

  )1451 ب419، غ119همان، (
  درنظر گرفتنبه هم معطوف شده است و با» و« دو فعل آخر بيت با ،در چاپ فروزانفر
 كاتب باعث ة مطمئناً مسامح.تر است ر موالنا و سبك او، آن درستموسيقي غالب بر شع
  .)4تصحيح قياسي، ش. رك(حذف آن شده است 

  
 روحي  سبكدل ز آتش عشق او آموخت. 14

  

  ساعت برجستنوزاز سينه بپرّيدن   
  

  )1873 ب426، غ194همان، (
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بدلي   نسخهطفق. است تر دارد و درست» هر ساعت«، »ساعت وز«جاي  چاپ فروزانفر به
آن نيز بر . دارد» هر ساعت و برجستن«است كه » چت«كه در آن چاپ ذكر شده از نسخة 

تر  تر و سرزنده روح  آتش عشق او دلم را سبك: گويد شاعر مي. ضبط فروزانفر ترجيح دارد
  .ام بپرد و از آن بيرون بجهد خواهد از سينه كه هرلحظه مي چنان كرد؛ آن

تابد و  ام را برنمي كه تنگناي سينه قرار كرده است؛ چنان يآتش عشق او دلم را ب
  .كنم ضبط چاپ حاضر توجيهي داشته باشد گمان نمي. خواهد ازآن بيرون بزند مي

  
  قرائت. ج

   اي ما تو را امشب قُنق اي ماهِ بيرون از افق،. 1
  چون شب جهان را شد تُتُق، پنهان روان را كار شد

  ام؟ داشتي من مردهپنام،  گر زحمت از تو برده
  خوار شد صاف، دردي ام، بي تو صافي و من درده

  )531 ب54، غ32 و 31همان، (
 عالمت سؤال دوم، در پايان مصرع اول از بيت ،هم اينجا و هم در چاپ فروزانفر

  . گذاشته شده است
محبوب اي   :گويد خطاب به معشوق مي. رسد عالمت سؤال زايد باشد نظر مي بهاما 
جان هستم؛ زيرا  بياي  گويي مرده) به دور از تو( آيم ي من، اگر من به ديدار تو نميزيبارو

هستي  اعتبار و ماية  مانند دردي آن؛ البتّه كه ارزش و هستي و من  مي تو مانند صافيِ
  .دردي، صافي است و بدون صافي، دردي مطرود و خوار است

  
   كند آن كاو ز خاك ابدان كند؛ مر دود را كيوان.2

 كند ، بنگر كدامت مياي خاكِ تن، وي دودِ دل

  )539 ب59، غ34همان، (
  . استصورت اضافه خوانده شده به» دود دل« و »خاك تن«

باشند كه جانشين )  دوددلتن، خاك( بيمركّهاي  رسد اين دو، صفت نظر مي بهاما 
 بنگر ،ر داريخاكي و جان و دلي از دود و بخا  شخصي كه تناي    يعني.اند موصوف شده
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از (ازه كه جسم اند  همان آسماني است و به  زميني و جانْجسم! تواند بكند كه با تو چه مي
  .خويشي داردت دارد، جان با كيوان و فلك  با زمين نسبت و قراب) ماده و آفرينشرظن

  
  كشي؟ اي دل براي دلخوشي، زر و هنر چون مي. 3

  ون خوش؟ يك قارخسفِ بيديدي تو از زر و هنر 
 )1215 ب67، غ38همان، (

  . استكسره گذاشته شده» خسف«بر زير 
 يك قارون خوش را بدون خسف و ،آيا زر و زيركي: معني مصراع دوم چنين است

 ديدي كه )واسطة زر و زيركي به(فرو بردن در زمين، باقي گذاشت؟ هيچ توانگر خوشي 
 عاقبت در زمين فرو نرود؟

استاد . رسد نظر نمي  درست به»يك قارون«به » خسف«فة با اين تفسير از بيت، اضا
  .فروزانفر نيز بعد از خسف ويرگول گذاشته تا به صورت اضافه خوانده نشود

  
  يا از جهودي توبه كن و ز خاك پاي مصطفي. 4

   كشافكار بهر گشاد ديده را، در ديدة 
  )1216 ب68، غ39همان، (

 قافية بيت زير همچنين است. درست است »گ« با» مجروح و آزرده«به معني » افگار«
  ):آمده و بايد اصالح شود» ك«كه باز هم با (
 اندر خور گفتار من، منگر به سوي يار من 

  

  منافكارسيناي موسي را نگر در سينة   
  

  )1791 ب104، غ56همان، (
  
  ها ، در دي رسيدت ابرباغ كردي صبرهااي  . 5

  يناي صابران راست الصبر مفتاح الفرج، 
  )23 ب2، ترجيع64همان، (

ويرگول گذاشته شده؛ در آن » صبرها«در چاپ حاضر و در متن استاد فروزانفر بعد از 
 اكنون در ،تشنگي و خشكي صبر كردي باغ چون براي  : شود صورت معني بيت اين مي

  . پربرف و باران براي سيراب كردن تو رسيدندهاي  زمستان ابر
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 سرما و تشنگي زمستان صبر كند تا در ، خشكي،د بر عريانيرسد كه باغ باي نظر مي به
 اگر اين حدس .دانبهار، داية ابر بهاري از راه برسد و بنات نبات را در مهد زمين بپرور

اي باغ كردي صبرها در دي،   : الزم است ويرگول بعد از دي قرار گيرد،درست باشد
   .رسيدت ابرها

  
 اي شي ديدهاي، از شير نق  قوي ماليدهسبلت .6

  

  باري ببين بايست اواي فربه، از بايست خود  
  

  )2123 ب124، غ68همان، ( 
جاي  ولي ،ويرگول گذاشته شده» فربه« بعد از ،هم در اين چاپ هم در چاپ فروزانفر

  .است» خود« بعد از درست ويرگول
ي ا  .اي  گرفتهكم را دستو حريف اي  خيلي به خودت مغرور شده: گويد موالنا مي

هاي  به خواسته و حاجتاي،  و مطالبات خود فريفته و مسرور شدهها   كسي كه از خواسته
نيست؛ چون سبب آن » فربه«قابل تفكيك از » از بايست خود«. طرف مقابل نيز توجه كن

نقش خود خواندي، نقش يار بخوان؛ ورق خود خواندي، ورق يار :  مقايسه كنيد با.است
  . باري ببين بايستِ اوفربه از بايستِ خود، اي  ):738: 1369شمس تبريزي، ( بخوان
  

  پرخون شده، رفته به سوي ميكدهانگورِ دل .7 
  

 ها پا كوفته زده، در خنب تا آتشي در مي   
  

  )2276 ب129، غ71:  الف1386مولوي، (
  .با كسره قرائت شده است» انگور «،در چاپ حاضر و هم در چاپ فروزانفر

جز اينكه آن دو را اضافة تشبيهي اي نداريم  چارهاضافه شود، » دل«به » انگور«اگر 
 معنايي كه از كلّ ،در اين صورت. غرابت دارد» انگور«به » دل« تشبيه آن،عالوه بر . بگيريم

 از سماعي كه كلّ كائنات را ،موالنا در اين غزل. شود نيز پذيرفتني نيست بيت استنباط مي
ئيل، انجم و چرخ، گاو و ماهي زمين و گاو و ماهي جبر. گويد دربر گرفته سخن مي

 دل شده  خونينانگور كه او نيز از شدت عشقْ. كوبند همه در عشق الهي پاي مي... آسمان
به ) دلي او نسبت داده  آب انگور سياه را به خونينحسن تعليل دارد؛ سرخي طبيعيِ(است 

بعد از اين بيت .  شود مي تبديل به،شدهشراب پا كوفته تا تخمير هاي   در خم وميكده رفته
  . پرخون شده، رفته به سوي ميكدهانگوردل: رسد است كه نوبت سماع به دل مي
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  امروز دستي برگشا، ايثار كن جان در سخا. 8
  با كفرْ حاتم رست چون بد در سخا آويخته

  هست آن سخا چون دامِ نان، اما صفا چون دام جان
  فا آويخته در صكاو در سخا آويخته، كاو

  )2275 ب130، غ72همان، (
كو در «: ين صورت ضبط شده استه ابمصرع آخر  ،نسخة اساس و چاپ فروزانفردر 

 كه براي تسهيل در قرائت و عدم التباس، -دكتر سبحاني. »سخا آويخته كو در صفا آويخته
 را نيز »وك« اين دو - استدرآورده» كاو«صورت   تمام متن به را در» كه او«در معني » كو«

  . ضبط كرده است »كاو«به همان معني گرفته و 
 امالي ، از اين رو.باشد» كجا«در اينجا به معنيِ » كو«رسد  نظر مي  به،ا توجه به معنيب

  .آن به اين صورت نادرست خواهد بود
امروز كرم وگشاده دستي كن كه حاتم با اينكه در زمان جاهليت : گويد موالنا مي

» نان «فقط اش بخشوده شد؛ حال آنكه آن نوع سخاوت سبب سخاوتمندي ه ب،پرست بود بت
آويزد كجا و آنكه به  آنكه به سخا مي. است »جان«اندازد و الزمة صفا، ايثار  خطر مي را به

  !آويزد كجا؟ صفا مي
  

 از ره روان گردي روان، صحبت ببر از ديگران. 9
  

 ور ني بماني مبتال، در مبتال آويخته  
  

  )2275 ب130، غ73ن، هما( 
  . ويرگول گذاشته شده است» روان«در چاپ حاضر و در چاپ فروزانفر، بعد از 

معني بيت . بعد است و ويرگول بايد قبل از آن قرار گيرد  قيد جملة »روان«درحالي كه 
خواهي از رهروان گردي، زود از دوستي و مصاحبت ديگران  اگر مي: اين است كه

ماني كه به مبتاليي مثل خود متوسل شده   وگرنه به مبتاليي مي؛شدست بك  وبدهانصراف 
  .يابي و آويخته باشد؛ هيچ سودي از او نمي

  با آن نشين كاو روشن است، كز دل سوي دل روزن است. 10
  مسكن شده  كش آب همخاك ارچه ورد و سوسن است؟

  )2281 ب133، غ74همان، (
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بايد بدون عالمت ) »از«جاي  به» ار «آمدن(  كه مصراع دوم با اين ضبطمشخص است
در نسخة فروزانفر در اين موضع عالمت  اگر. سؤال بيايد؛ چون ديگر سؤالي مطرح نيست

آمده و مصرع دوم » از«در اين نسخه، » ار«جاي  آنجا به چون در. آمد، درست بود سؤال مي
  .)اختالفات با نسخة فروزانفر. رك( حاوي سؤال و جواب است

  
  جا آمده، اه رفته، هيهاي آمده ا به بياز ج. 11

  شدهماهِ خوش خرمنپاي آمده، چون  دست و بي بي

  )2281 ب133همان، غ(
موالنا . كند عين حال نوراني است و اطرافش را روشن مي دست و پاي و در  بي»ماه«

و در المكان منزل گرفته و مانند ماه  استكند كه با حق همنشين شده  جاني را وصف مي
  .گيرد ميان مي  او را درهالة نور، رود خرامد و هرجا مي آسمان مي  در) دست و پانياز از بي(

دو   وجه شبه آنهالة نور دست و پايي و  به حق، به ماه تشبيه شده و بيشده جانِ واصل
 ة وابستخرمن نور.  ماه را بدون اضافه بخوانيم، بهتر است در مصرع دوم، از اين رو.است

  ).ماه بدخرمن نداريم( است و توصيف ماه به داشتن آن لزومي نداردمطلق ماه 
  : چند تشبيه مشابه

ــويي    ــد، گـ ــرون زنـ ــر بـ ــو سـ ــرده چـ  وز پـ
  

 چــــون مــــاه بــــر آســــمان زنــــد خــــرمن   
  

  )عسجدي، به نقل از دهخدا(
 ها كه رسيد از دلم به خرمن ماه  چه ناله

  

 چو ياد عارض آن ماه خرگهي آورد  
  

  )خداحافظ، به نقل از ده(
  

  اي عشق حق سوداي او، آن اوست او، جوياي او . 12
  اي طالب معدن شده دمد در واي او،  وي مي

  )2281 ب133، غ74:  الف1386مولوي، (
  . گذاري مصرع اول عيناً به همين صورت است در هر دو تصحيح، نقطه

» وستا«رسد جاي ويرگول دوم بعد از  نظر مي ا توجه به توضيحي كه خواهد آمد، بهب
خوشا به حال كسي كه سودايش عشق حق : مفهوم بيت چنين است. بايد باشد، نه بعد از او

 حق سودا و شيفتگي خودِ .حق عين اوست و او از سرگشتگي طالب و جوياي اوست. باشد
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خوشا به حال او كه آرزومند رسيدن به سرچشمه و . دمد و سوز و درد عشق را در وي مي
اي عشق   :است نه بعد از او» او« جاي ويرگول قبل از ،توصيفبا اين . اصل خويش است

  .حق سوداي او، آن اوست، او جوياي او
  

  دهي زاغِ تنِ مردار را، در جيفه رغبت ميچون  .13
  كشي طوطيِ جانِ پاك را، مست و شكرخا مي

  )28 ب3، ترجيع80همان، (
مصرع دوم،  كه در چنان. ، اضافة تشبيهي است همچنان كه در متن آمده»زاغِ تنِ مردار«

 معني درست است و نه از رظننه از » چون«آمدن . طوطيِ جانِ پاك نيز همين حالت را دارد
 نه در متن فروزانفر است و نه ؛در نسخة اساس نيز بعداً افزوده شده و زايد است.  وزننظر

  . آنهاي  بدل در نسخه
  

  اين رابطه از توست و موسي واسطه: فرعون گفت. 14
  كَشي انند موسي كَش مرا، كاو را تو پنهان ميم

   شدي؟ اگر موسي بدي، چوب اژدهايي كي: گفت او
  كَشي ماه از كَفَش كي تابدي؟ تو سر ز رحمان مي

  )28 ب3، ترجيع81همان، (
در بيت . گويي است بين فرعون و صفت كرم و بخشايش خداو ين دو بيت گفتا

و را نيز مانند موسي رفعت و تعالي دهد و او در خواهد كه ا نخست، فرعون از كرم حق مي
شد يا دستش مانند ماه   اژدها ميش آيا چوب در دست،او اگر موسي بود: گويد پاسخ مي

درخشيد؟ پس او ظاهراً موسي است و درحقيقت خداست كه براي دعوت تو، به  مي
 بلكه با خدا ،كني  تو با او مخالفت نمي.استصورت او متمثّل شده و به پيش تو آمده 

 جزو قول است» او«است و  »گفت«  جاي دو نقطه بعد از،بيت دوم در. كني مخالفت مي
  .در چاپ فروزانفر هم همين اشتباه در قرائت وجود دارد). او اگر موسي بدي: گفت(
  

    يي  كو به كو بر سر نهاده طبلهاين عشقِ گردان .15

  يي حيله كه هركجا مرده بود، زنده كنم بي  
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    وانِ روانم از كرم، زنده كنم مرده به دمخ
  اي كو نرگدايي تا برد از خوان لطفم زلّه    

  )2111 و 2110 ب158 غهمان،(
  .صفت و موصوف فرض شده است» عشقِ گردان«
، عشق  استكه در بيت بعد آمده   بلكه همچناننيست،» عشق«صفت دايميِ » گرديدن«

از دارو و درمان با اي  طبله حالي كه  عشق در.گردد تا به ديگران سود برساند از كرم مي
 او ت خير عشقْكرم و ني. گردد تا زنده كند رود و دنبال مرده مي  مي كو به كو،خود دارد

  .گردد تا اطعام كند دنبال گرسنه مي سيار و متحرّكي درآورده كه به صورت سفرة را به
  .يي نهاده طبله كو به كو بر سراين عشقْ گردان :  چنين استقرائت پيشنهاديبنابراين، 

  
  افالكيان بر آسمان، زان بوي باده سرگران. 16

  يـي سرمستِ هرفرّارهكنان   ماه مرا سجده
  )2445 ب160، غ89همان، (

 يعني هر گريزنده و ؛ بهتر است ساكن خوانده شود؛ اما اضافه شده»فرّاره« به »سرمست«
  .فرّاري سرمست عشقِ اوست

  
   چون انجم او، مه در ميان رد او،جان هزاران گ. 17

  رود، چشم بدان كم باد از او مسـت و خرامان مي
  )2140 ب163، غ91همان، (

  . در مصراع اول بايد تغيير يابدها  ل  جاي ويرگو،با توجه به معني
مانند ستاره، بر گرد او حلقه ) »جانْ صدهزاران« ق نسخة فروزانفرطبيا ( جانِ هزاران تن

» او«ويرگول دوم بايد قبل از . رود  مست وخرامان ميها  آنو مانند ماهي در ميان و ااند زده
  .جانِ هزاران گردِ او چون انجم، او مه در ميان: باشد و ويرگول اولي زايد است

  
  سيم بِربددان كه  هرجا كه سيمبر بد، مي. 18

  جان و جهان مگويش، كان جان ز تو جهان است
  )438 ب182، غ99همان، (
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ظاهراً مصراع اول يعني بدان كه هرجا زيبارويي باشد، سيم و :  استدر توضيحات آمده
  .ربايد برد و مي مي زر را

شود كه استاد دو  در توضيحات، معلوم مي» ربايد مي«كلمة  و» بِربد «هاي از حركت
  .خوانده است» سيم بربود«مخفّفِ » سيم بِربد«كلمة آخر مصراع اول را 

 ولي با دو معناي ،شود به يك صورت تلفّظ مي» سيم بر بد«كه هردو درست آن است 
  ).جناس ملفّق (= متفاوت

:  است برَنده ي سيما دومي به معنِ«بر سيم«ام و اند تن، سيم ي سيمامعن  اولي بهِ«بر سيم«
  ). سيم و زر عاشقان از اوست( برد گيرد و مي  مي حتماً سيم و زر،هرجا زيبارويي باشد

  
  راوي ذخرِ اوليا را، فخرِ انبيااي   .19

  

 وي قصرِ اجتبا را باني و چيز ديگر  
  

  )1113 ب209، غ109همان، (
 مشمول يك حكم  را با قصرْها  آن،»ذخر«و » فخر«مصحح محترم با مضاف خواندن 

 تر ستدر. بانيِ فخر انبيا و ذخرِ اوليا و قصرِ اجتبااي   :ت را چنين دريافته استبيقرار داده و 
) بنيانگذار، بنانهنده(» باني«كه كنيم؛ چرااست كه حكم مصراع اول را از مصراع دوم جدا 

 مصدر است و با »اجتبا«ديگر اينكه .  ندارد»ذخر« و »فخر« مناسبتي دارد كه با »قصر«با 
 تخصيصي و اضافة  دو كلمة اولْاند، متفاوت است و نوع اضافة  كه جمع اسم»انبيا« و »اوليا«
 با »قصر«ساكن و با  »ذخر« و »فخر« دو كلمة ،اين صورت در.  تشبيهي است»قصر اجتبا«

اي   :و معني بيت چنين خواهد بود) اي فخر انبيا را، وي فخر اوليا را( شود كسره قرائت مي
 كه باني كاخِ آناي    و،افتخار براي انبيا وگنجينه و دارايي براي اوليا هستي كه ماية  آن

اين توضيح دربارة بيت . ها هزاران چيز ديگر نيز هستي هستي و عالوه بر اينبرگزيدگي 
 ولي در بيت بعد نيز اند  كسره نگذاشته،استاد در بيت قبل. كند قبل و بعد نيز صدق مي

  :همين اشتباه تكرار شده است
 اي نور صدرها را، اوميد صبرها

  

 بر اوج ابرها را راني و چيـــز ديگر  
  

 رت را، وي بحرِ مرحمت رااي گنجِ مغف
  

 مر غير درگهت را شاني و چيز ديگر  
  

  .)نيز بايد ساكن خوانده شوند» بحر«و » گنج«(
  

 بنشين: به عقلاي نور ديده و ديـن، گفتي  . 20
  

  هلي ستيرم؟ ها دريده، كي مي  اي پرده  

  

  )1694 ب222، غ114همان، ( 
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.  استگذاري شده ن صورت نقطهمصرع اول در چاپ حاضر و چاپ فروزانفر به همي
» بنشين « قيدِدر اصلْحالي كه  گرفت؛ در» گفتي «را قيدِ» به عقل«  بايد،آن صورت در

 گويد تو كه در عشقِ خواهد كه عاقالنه و به ادب بنشيند و او مي معشوق از عاشق مي. است
 ،درنتيجه. گذاري در من عقل و ادب بماند  كي مي،كني خود همه را ديوانه و رسوا مي

  به عقل بنشين: نور ديده و دين، گفتياي   :ين صورت نشانه گذاشته ابيت را بايد ب
  

 در جام رنج و شادي پوشيده اصل ما را. 21
  

 در مغزِ اصلِ صافيم باقي بمانده درده  
  

  )2399 ب252، غ126همان، (
. ده است اصل ما را در جام رنج و شادي پنهان كر:گويد مي. زايد است» اصل«كسرة 

 هرچه هست  اصل خود، صاف هستيم و بيرون از آنْ يعني در مغزِ،در آنچه پنهان است
  .در مغز اصلْ صافيم باقي بمانده درده: ناخالصي و دردي است

  

  و سادهدر عشقِ صاف آن آتشـي كه داري .22
  

 فردا از او ببيني صد حور روگشاده  
  

 رنگ  بيوست صاف  سادهبنگر به شهوت خود، 
  

 يي بزاده يك عالمي صنم بين از ساده  
  

  )2390 ب256، غ127همان، (
درستي  به» صاف و ساده«و  شده عالمت سكون گذاشته» عشق« روي نسخة اساسدر 
عطف هست كه در متن » و«در بيت دوم نيز بعد از صاف . استشده گرفته » آتش«صفت 

اين نسخه، گاهي واو   به اينكه دربا توجه.  ولي در اصالحيه تصحيح شده است،چاپي افتاده
با درنظر گرفتن رواني مطلب و  افتاده و ضبط آن جدي گرفته نشده است، ها از بين عبارت

و در متن فروزانفر نيز نيز محرز است » صاف«و » ست ساده«  بين»و«، وجود و سبك موالنا
  :كردن صورت تصحيح ه اينخست دو بيت مذكور را بهاي  پس بايد مصراع. آمده

 ؛عشقْ صاف و ساده  آن آتشي كه داري در-

  .رنگ ست و صاف و بي بنگربه شهوت خود، ساده -
 

 هات شيرين، تا كي مرا فريبي؟  اي حيله . 23
  

  ديگر چرا فريبي؟ملك كرديآن را كه   
  

ــه عــالم   ــا چــو جمل ــكام ــيمل   تُوســت كلّ
  

 بيــرون ز ملكــت خــود، ديگــر كــرا فريبــي؟   
  

  )2945 ب265، غ130همان، (

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 169  /؟  نسخة قونيه يا تصحيح فروزانفر:تا تصحيح نهايي ديوان كبير

رسد تلفّظ درست  نظر مي با ضمه مشكول شده است و به» ملك« نسخه، دو هردر 
  .باشد) به كسر ميم(  مِلك،دوهر

  :  آمده استفرهنگ معيندر 
  . آنچه در تصرّف شخص باشد.2؛ تصرّف درآوردن  به.1 :مِلك
  .كشور، مملكت. 4؛  پادشاهي.3 ؛ سلطه، تسلّط.2 ؛عظمت  بزرگي،.1 :ملك

 اين .اند  معني كرده»تصاحب كردن، مال خود كردنآن را «  را»ملك كردن «زانفرفرو
» تملّك كردن «تر  بيشامروز براي اين معني. متناسب است» مِلك كردن« با تر  بيشمعني

اين معني نيز با .  يعني در تصرّف اوست،عالَم مِلك خداست براي مثال، .رود مي كار به
  .همخواني دارد» مِلك«

  
 زان رنگ رو و سيما، اسرار تُست پيدا. 24

  

 ؟پسندي كاندر كدام كويي؟ چه يار مي  
  

  )2948 ب268، غ132همان، (
 بودن معني، زايد ه بهتوج حالي كه با  در.هست هردو نشانة سؤال در متن فروزانفر نيز

  كه از- رو و آثار ظاهري تو، اسرار تواز رنگِ: گويد شاعر مي. شود  آشكار ميها آن
  .كامالً هويداست -كجايي و محبوبت كيست

  
 شكار آن شهرفتم نظاره كردن، سوي . 25

  

 تاخت شاد و خندان آن ماه در غباري مي  
  

  )2970 ب276، غ135همان، (
  .صورت اضافه خوانده شود حالي كه بايد به  در؛ عالمت سكون دارد»شكار«

آن «، »تاخت مي« اما فاعلِ ؛ت در مصرع دوم گرفته اس»تاخت مي«را فاعلِ » شه«استاد 
  : و ابيات بعدي گوياي آن استرود شمار مي بهاست كه تعبير ديگري از شاه » ماه

 انداخت؛ بر من آمد تيري ز غمزة خود 
  

 تيري بدان شگرفي در الغري شكاري  
  

به شكارگاه رفتم و ديدم ) شاه( آن محبوب براي ديدن شكارِ: معني دو بيت چنين است
 -  تيري از غمزة خود بر من، تا مرا ديد.تاخت غبار اسبان مي شاد و خندان در) اهم( كه او

  . اخت و تيرش به هدف خورداند  - كه شكاري الغر بودم
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 خرامد يا رب ببينم آن را كان شاه مي. 26
  

 ، زان چهرة چو ناري بوريداده به كَون  
  

  )2970 ب276، غ135همان، (
  . استشده سرخ معني رنگِ  سرخي و»بور«

بدلي  و ايشان هيچ نسخهاست نوري ضبط شده » بوري«جاي  در متن فروزانفر، به
توان آن   نيست و با طيب خاطر ميدادنيتمييز» نار« و »بور«در نسخة اساس، نقطة . اند نداده

رسد  نظر مي  به،از طرف ديگر.  خواند؛ همان كاري كه استاد فروزانفر كرده است»نور«را 
كار  مثابة صفتي براي اسب به تر ملموس بوده كه به وقتي بيش» بور«ر كلمة مفهوم سرخ د

  .پذيرد نمي» نور«جاي  را به» بور«وجه  هيچ  سبك شعر مولوي به. رفته است مي
  

 جامت چرا ننوشم، چون ساقي وجودي؟. 27
  

 ُقلت چرا نچينيم، چون قند بازگشتي؟  
  

 )2934 ب282، غ137همان، ( 

اما اين .  استضبط شده) صيغة جمع( »نچينيم «،ر چاپ فروزانفردر چاپ حاضر و د
وضوح  بهحرف ماقبل آخر تر شباهت دارد؛ چون   بيش»نچينم« به ،در نسخة اساسكلمه 

نگاهي به افعال و لحن . دهد در كنار هم نشان مي» ي«دو ها   است؛ اگرچه تعداد نقطه» ن«
م، نميرم، نگردم، نبوسم، ننوشم البتّه اين نخوان. كند  اين ضبط را تأييد مي،جمالت قبلي

  . »نچينم«: آخري هم بايد باشد
  

  )2949 ب285، غ135همان، (  عين نور گشتياز دود گر گذشتي، جان .28
 بهتر است بعد از جان بيايد؛ چون جان جزو ؛ اماقرار گرفته» گذشتي«ويرگول بعد از 

)  ماده و محسوس و تنعالم( اگر جان از دود: جملة شرط است نه جواب شرط
  .شد گذشت، عين نور مي مي

  .تراست  ويرگول بعد از جان گذاشته شده و درست،نسخة فروزانفر در
  

 تو از شراب مستي، من هم ز بوي مستم. 29
  

  در بزم كيقبادي اندك بو نيز نيست،  
  

  )2947 ب286همان، غ(
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:  فروزانفر آمده استاست؛ همچنان كه در چاپ» ك اند « بعد از جاي درست ويرگولْ
  .نيست» اندك «نيز » وب« حتّي »بزم كيقبادي«در 

  
  حجاب حسيبر دريا رب ظلمت نفسي، . 30

  

 گر مس نمود مسي، آخر تو كيميايي  
  

  )2943 ب306، غ149همان، ( 
بين درست آن است كه .  گويي دو كلمة متفاوت است؛فاصله افتاده» در«و » بر«بين 

  .)فعل امر از دريدن+ ب از پيشوند برمركّ( پاره كن: بردر: د نباشفاصله  كلمه دواين
  

  از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو.31
  

 گنجِ خرابي رااي جان زين   آراسته دار  
  

  )78 ب313، غ152همان، (
  .و درست نيستاست صورت اضافه خوانده شده   به»گنجِ خرابي«

  چون جاي گنج در خرابي است،. عارف را خراب كرده است تنِآب و خطاب حقْ
: باده( اين گنج واسطة  اين تن خراب را به! جاناي   :گويد  عارف در خطاب به حق مي

بادة «جاي   به»نابي بادة «در ابيات بعدي نيز . آبادان و آراسته كن) تجلّي، ظهور يا عشق
  .كار رفته است  به»ناب

  : كنيد بامقايسه
 ابواجب كند چو عشق مرا كرد دل خر

  

 كاندر خرابة دل من آيد آفتاب  

  

  )309 ب561، غ247همان، (
  

  )85 ب322، غ158همان، (  به سحر كُشتهسوزان، هرشبچون شمع بدم . 32
هرشب مانند شمع سوزان : گويد  مي.است نه قبل از آن» هرشب«جاي ويرگول بعد از 

   ....كردند بودم كه سحرگاه خاموشش مي
  

  )87 ب324همان، غ( گذار چنين ما را مجانِ سرِ تو، يارا. 33
 كه اند است و ايشان نيز حدس زدهآمده » جانا سرِ تو» «جانِ سرِ تو «،در نسخة فروزانفر

دهيم؛ پس   ما معشوق را به جان يا سرش قسم مي،درهر حال. درست باشد» جان و سر تو«
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جان و سر تو (  جزو پارة نخست مصراع است و ويرگول بايد بعد از آن قرار گيرد»يارا«
  ما را اينچنين]خورم كه مي[به جان و سر تو سوگند ! ياراي   ):يارا، مگذار چنين ما را

 330، غ160همان، ( اي خواب به جان تو، زحمت ببري امشب:  قياس كنيد با. مگذار]ناكام[
  )291ب

  
   آريمِحالگر لطف و وصال آري، ور جور و . 34

  لت خوشاي جور و محا اي با جان،  آميخته
  )1228 ب391، غ181همان، (

معني » عذاب و شكنجه «13  از سورة13 خوانده و با استناد به آية ) با كسره(»مِحال«
  .شده است

با توجه به . ه گذاشته شده است ضم»م«، روي در نسخة اساس و در چاپ فروزانفر
 و از طرف ديگر، ،رسد نظر مي سابقه به در زبان فارسي بي» مِحال«اينكه كاربرد اين معني از 

هم آمده كه مناسب اين بيت است، ضبط نسخة اساس و » ناحق و ناخوش«به معني » محال«
  .فروزانفر مرجح است

  
  )1318 ب396، غ183همان، ( سالم علَيكاي جان، صدبار  هر اول روز . 35

صورت  تلفّظ آن به. بيت تكرار شده استعنوان رديف در آخر هر  به» سالم علَيك«
د باي. وزن امكان ندارد؛ چون بايد بر وزن مفاعيلن تلفّظ شوداز نظر كامل و درست 

 از جمله ،همچنين است در موارد ديگر. مشكّول شود) سالمعلَيك( صورت سـالم علَيك به
  .4870 بيت 440/1867

  
 اي جان و دل مستان، بستان سخنم بستان . 36

  

 خدا هستم هستم به اي محرم؟ گويي كه نه  
  

  )1449 ب423، غ194همان، ( 
 درحالي . شده است عالمت سؤال گذاشته» محرماي  نه«دو چاپ، بعد از جملة  در هر

به من :  يعني. بلكه جملة منفي و حاكي از انكار است،جمله پرسشي نيست» محرماي  نه«كه 
  .سخنم را قبول كن.  هستمگويي كه محرم نيستي، به خدا قسم مي
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 را كه ندارد جان، جان ده به دم عيسيآن . 37
  

 كن ز اكسيرِ زرين ميوان را كه ندارد زر،   
  

 )1885 ب428، غ195همان، ( 

! محبوباي   :گويد شاعر مي. درست است به سكون وليبا كسره قرائت شده، » اكسير«
مس [ به مدد دم مسيحايي جان ببخش و او را كه زر ندارد ،كه جان ندارداي  به بنده

  . زرين و طاليي كنواسطة اكسيرْ به] ودش راوج
  

  دل را چو بود شادي؟ تاريكت  در سينة. 38
  

  زندان نبود سينه، ميدان بـود آن ميدان  

  

  )1871 ب436، غ198همان، ( 
 جملة شرط، و مصراع دوم  آنكلّ بيت يك جملة شرطي است كه مصرع نخست

رسد استاد  نظر مي به. م الزم نداردهانشانة استف بديهي است جملة شرطْ. جواب شرط است
، »چو«جاي   به،در چاپ فروزانفر. تحت تأثير نسخة فروزانفر عالمت سؤال گذاشته باشند

  ! در سينة تاريكت دل را چه بود شادي؟: آمده است» چه«
در اين مصرع ضمير استفهام نيست و » چه« باشد،  آمده»چه«ها،  تمام نسخهدر حتّي اگر 
طولي  و رابطة معنا   كامالً بي بيت،چون در اين صورت تفهام نيازي ندارد؛به عالمت اس

 و »چو«جاي   و دقيقاً به»وقتي كه«ي امعن در اين مصراع به» چه«. شود ابيات سست مي
 شيث به حد بالغت چه «:مقايسه كنيد با. )»چه«انوري، فرهنگ سخن، ذيل . رك(است  »چون«

  ).41: تاريخ سيستان(» . ...شيت گرفترسيد و گاه رفتن آدم آمد دست 
 .شوند گويند همه دير يا زود در گور گرفتار مي مي: گويد شاعر در دو بيت متوالي مي

افشاني   تنگ نيز از مشكدر حقّة حتّي كه خاصيتِ مشك دارد حالي كه آن در
ندان  اگر دل شاد باشد، ديگر آن سينه ز تنگ و تاريك،كه در سينة ايستد؛ چنان بازنمي
  . بلكه ميدان گشاده و دلباز و فرح بخش است،نيست
  

 دو خواجه به يك خانه، شد خانه چو ويرانه. 39
  

  پستي بود و روغناو خواجه و من بنده،   

  

  )1883 ب433، غ200همان، ( 
اشاره به اين است كه روغن در باال : مصرع دوم در حاشيه چنين توضيح داده شده است

  .  پستيگيرد و آب در قرار مي
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آيا ممكن است تفاوت خواجه و بنده . اندكي متكلّفانه است  اين معني براي آن مصرع
  مقايسه كرده باشد؟) آرد گندم و جو بوداده( را با تفاوت روغن و پِست

  
 تصحيح قياسي. د
 اي خواجه خشم بنشان، سر را دگر مپيچان . 1

  

 ما را چه جرم باشد گر زانكه درنيابي؟  
  

 تم، در قعر چاه گفتمسرّ اله گف
  

 مه را سياه گفتم، چون محرم نقابي  
  

 حوالياي خواجه صدر عالي، تا تو در اين 
  

 گه بستة سؤالي، گه خستة جوابي  
  

  )2969 ب281، غ137همان، (
گونه  ؛ بدون هيچ استضبط شده» حوالي«دو چاپ معتبر ديوان  در هر» حوالي«كلمة 
  .توضيحي

  . جايگزين كنيم» تا تو در اين حوالي«الي را با تا تو در اين جو: پيشنهاد
 .تواند با او راز بگويد ست كه نمينفهمي طرف ا موالنا با مخاطبِ نامحرم و زبان

اي «خطابِ . دهد راز را در چاه بگويد و حقيقت را از مخاطب بپوشاند  ترجيح مي،نتيجهدر
اي   :گويد موالنا مي). ديهاستعارة عنا(=  ، با طعن و طنز همراه است»خواجه صدر عالي

گوييم در الك خود فرو  امروز مي( اي تا تو خودت را در جوال پنهان كرده! خواجة محترم
 .ندكن  تو را خسته و فرسوده ميها   گاهي جوابكرده،تو را گرفتار ها  گاهي سؤال) اي رفته

  . هرگز حقيقت را درك نخواهي كرد،از اين رو
، »در جوال آمدن، فريب خوردن «فرهنگ سخن و در »در جوال شدن «نامه لغتدر 

  : استشهاد شده است)411: ديوان( و به اين بيت از عطّارشده معني 
 خواب خرگوشم بسي دادي، ندانستم وليك

  

 هم به آخر، در جوال خواب خرگوش آمدم  
  

» اطراف« آن را شود، اگر مثالً  ميدر فارسي كلمة بسيط محسوب» حوالي«از آنجا كه 
شود؛ درحالي كه بيت بعد كامالً مستقل   معني بيت با مصرع دوم كامل نمي،عني كنيمم

  .است
  

  بسوزيده بردهتن پرده بدوزيده، جان. 2
  

 با اين دو مخالف دل بر عشق بنبسايد  
  

  )596 ب356، غ169همان، (
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 ابجد قرائت و ضبط شده» باي«با » جان«در چاپ فروزانفر و چاپ حاضر، كلمة بعد از 
 ديوان  حاشيه يا فرهنگ ضميمة نگذاشته و در» بـ«روي ي هيچ حركت فروزانفر. است

  . تا معلوم شودكه آن را چگونه قرائت كرده و به چه معني گرفته است استتوضيحي نداده
  با اينكه توضيحي دربارة آن داده نشده.ضمه دارد» بـ« روي ،چاپ توفيق سبحانيدر 

تن پرده دوخته و جان آن را  : استچنين معني شده اينتوان حدس زد كه بيت مي است،
 ،كند پوشي مي و سوخته است؛ تن مرتباً پرده) شخص مفرد از بردن ماضي نقلي، سوم( برده

  ....سوزاند برد و مي ولي جان آن را مي

تي كاتبان در ثبت دقيق دقّ و بي» برده«و » پرده«توجه به شباهت امالي   با:پيشنهاد
ي  اين با سبك مولوي كامالً سازگارهمچنين. است» پرده«احتماالً هر دو كلمه ها،  نقطه
را با مصرع » بسوزيدهپرده  بدوزيده، جان  پردهتن«: شود  پيشنهاد ميهمين دليل به. دارد

  .قبل جايگزين كنيم
  

 اي ديده مرا بردر، واپس بكشيده سر . 3
  

 باز از طرفي، پنهان، بنموده رخ عبهر  
  

  كاينجايم تا دانيسلف ديدهيك لحظه 
  

 بر حيرت من گاهي خنديده تو چون شكّر  
  جج

 )1033 ب382، غ178همان، (

فروزانفر هيچ . دارند» سلف ديده«، »يك لحظه«دو چاپ در بيت دوم، بعد از  هر
معني شده و » پيشين و پيش«به » سلف«در حاشيه فقط ، در چاپ حاضر. توضيحي ندارد

  .ه مانده استنسبت آن با بيت ناگفت
معشوق .  است خانة معشوق رفتهكند كه عاشق به درِ را توصيف مياي  موالنا صحنه

 اما از طرف ديگر، دزدكي سرك .دزدد تا ديده نشود  سر مي،بيند وقتي او را بر در مي
  .دهد كشد و خودش را نشان مي مي

 بگيريم) سرفه كرده(» بسلفيده«را » سلف ديده«كند كه  ادامة منطقي اين بيت اقتضا مي
كند تا حالي كند كه بدان اينجا  علّت سرفه مي يك لحظه بي:  كنيمو بيت را چنين معنا

بيند كه از بودن يا  و وقتي حيرت و سرگشتگي مرا مي! هستم، نكند نااميد شوي و بروي
  .خندد در گمانم، شيرين مي نبودن او درخانه

  : كار برده است به» سرفه كردن«ي انمع را به» سلفيدن « همموالنا در جاي ديگر
 هم فَرقي و هم زلفي، مفتاحي و هم قُلفي

  

 ، آواز چه لرزاني؟سلفي ميرنج چه  بي  
  

  )2606 ب522، غ231همان، (
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  ، حلوايي و شكّر كشوقتت خوش، وقتت خوش .4
  جمشــيد تو را چاكر، خورشيد تو را مفرش

  )1231 ب278همان، غ(
» و«نبودن . بدون واو عطف صورت گرفته است» تت خوشوق«در هر دو چاپ، تكرار 

كند كه با موسيقي حاكم بر غزل موالنا منافات دارد و نظاير آن در غزل  ايجاد مياي  سكته
 رويش خوش و ؛)1229، ب390غ( آرد آرد و مي مي :او هميشه با واو عطف همراه است

 پختم گفتم و مي  مي،)1316، ب394غ( گفتي گشتي و مي  مي؛)1227، ب393غ( مويش خوش
؛ در آبم و )1317، ب395غ(  كو شاهد و كو شادي؛)همان( ؛ خامش كن و شه را بين)همان(

   ....و) 1458، ب399غ( در خاكم
كلمة وقت، » و«عطف و » و«دليل التقاي  رسد افتادن واو عطف به نظر مي  به،از اين رو

در چنين » و«ها   بار،مين نسخهدر ه.  كاتبان در رعايت ضبط دقيق كلمات باشدةمسامح
كه درنسخه بدون واو 441/1865  از جمله در بيت اول غزل.مواقعي از قلم افتاده است

  : درستي آن را افزوده است عطف است و مصحح محترم به
 دستان اي سرو و گل بستان، بنگر به تهي 

  

 !ناني ده و صد بستان هاده چه به درويشان  
  ج

  . ...ت خوش و وقتت خوشوقت: قرائت پيشنهادي
  
 با باد صبا خواهم تا دم بزنم ليكن. 5

  

  دارم همراز مهين خواهم دم خودچون من   
  

)20/1469(  
مقتضي خواستن » دم خود داشتن«رسد كه  نظر نمي  به.دارند» دم خود«دو چاپ  هر

كلمات  از »خور«. بوده باشد» خور دم «دراصل » دم خود«كنم  گمان مي. همراز مهين باشد
كليدي شعر موالناست و عالوه بر اينكه ايهام تناسبي به شمس دارد، نماد خدا و حقيقت 

خواهم تا با باد صبا راز  مي:  معني بيت چنين خواهد بود،در آن صورت. محض است
 متناسب با راز او ، همراز خورشيدمرا با خود دارم، وبگويم ولي چون من راز خورشيد 

  .  گفتن رازي سترگ باشدةخواهم كه شايست يهمراز و همدمي بزرگ م
  

  اي سيمبر مستان تو زر،  اي كار من از.6 
  

    ، هم سيم و زرم بستانبه يادم دههم، سيم   
)448/1866(  
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   از اين.توان خواند هم مي» با« را» يا «،نسخة اساس در.  دارند»به يادم ده«هر دو چاپ 
يعني سيم و دارايي مرا به باد بده و دار و : بخوانيم» هم سيم به بادم ده«كنم   پيشنهاد مي،رو

» قيدي در خرج كردن مال نهايت بي«ي امعن در» سيم به باد دادن«. ندار مرا از من بگير
 .تركيبي جاافتاده است

  گيري نتيجه

موقع نسخه در سال موالنا و  هزدگي در انتشار ب بسياري از اين مشكالت ناشي از شتاب
 -به چاپ احتمالي نسخه توسط كساني بوده است كه به چاپ عكسي آندستي نسبت  پيش

همان حكايت (اند   دست پيدا كرده-  استكي زودتر از چاپ حروفي به بازار آمدهاند  كه
زمان چندتن نسبت به چاپ حروفي آن همت گماشتند و   كه هم677 مورخ مثنوينسخة 

 بعد از يكديگر انتشار يافت و هنوز هم نتيجة اهتمام آنان به فاصلة چند ماه و چند سال
  ). مجدد آن را در سر دارند(!)  كساني هستند كه خيال تصحيح

 بار ديگر متن را از جهات مختلف بازبيني و ويرايش  مناسب،اگر استاد در فرصت
تري از  و قابل استفادهتر  توان اميدوار بود كه خريداران چاپ دوم به نسخة منقّح ، ميكنند
  . قونيه دست پيدا كنندنسخة

  ها نوشت پي
1. Chester Beatty 

  .1386سبحاني، . تر رك براي كسب اطالع بيش. 2
  .1388مهر،  مشتاق. تر رك  بيشآگاهيبراي . 3
  . ب1386مولوي، . تر رك براي كسب اطالع بيش. 4
ر وسـفيد و دمـش      تـ  حيواني است از موش بزرگ    : ، ذيل همين عنوان نوشته شده است      نامة دهخدا   لغتدر  . 5

 يپوسـت ؛ )آننـدراج (سـازند   غايت سفيد و ماليم باشد و از آن پوستين مي هپوستش ب . كوتاه و سر دم آن سياه     
  :)برهان( و مردمان اكابر پوشند باشد ي گرم متيغا ه و بديباشد سف
ــرك ــارت ــاقم ي بلغ ــت ق ــدزمژه   اس ــارض و قن  ع

  

ــن   ــازو  م ــشد ب ــان او ك ــا كم ــم ت ــه باش ــني ك    م
  

  )خاقاني(
ــاقم  ــا قــ ــ يكجــ ــ حرايــ ــرم يريــ ــت نــ   اســ

  

ــرزد    ــدام ا بلــــ ــر انــــ ــ بــــ ــرمشانيــــ   ز شــــ
   

  )نظامي(
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  :نويسد طوسي مي. 6
برو و  : چون يوسف عنان اسب بتافت، درساعت جبرئيل را از حضرت جليل خطاب درآمد كي             

يوسف را بگوي كه بازگرد و آتش فرقـت آن بيچـاره را بنـشان و آب سـلوتي بـر او زن؛ كـي                         
: خـواهي؟ گفـت     چه مـي  : گفت... يوسف اسب بازگردانيد  . تو بوده است  آخر روزي كدبانوي    

. زشتم؛ طلعتي زيبا خـواهم    . نابينايم؛ بينايي خواهم  . پيرم؛ برنايي خواهم  . ناتوانم؛ توانايي خواهم  
ملـك  . يوسف جايگاه را خالي كرد و روي به زمـين نهـاد           ... ام؛ چون تو كدخدايي خواهم      بيوه

آن نام را به حضرت وسيلت ساخت؛ زليخا را در ضـمن            .  تلقين كرد  تعالي نام مهين خود وي را     
يا يوسف سر بردار كـي      : هنوز تمام نگفته بود كي زليخا گفت      . آن وسيلت به حضرت برداشت    

  .ها حاصل گشت ها زايل شد و غرض رنج
ع بـه در و               زليخا را ديد بر مثال ماه چهارده      . يوسف سر برداشت   شبه شده و تاجي بـر سـر، مرصـ 

يا زليخا اندوه مدار كي تـو را جمـال و جـواني آمـد و مـرا عطـف و                     : يوسف گفت ... جواهر و 
زليخـا روي از او در    . اكنون عقد مـصاهرت بنـديم و بـر بـساط معاشـرت بنـشينيم              . مهرباني آمد 

يــا يوســف معــذور دار كــي اگــر در آن وقــت او را بــشناختمي، هرگــز بــه تــو  : گفــت. كــشيد
پيـراهن او   . زليخـا دامـن دركـشيد     . يوسف دامن وي بگرفت   . ا برود  پس برخاست ت   .نپرداختمي

پيراهن تـو بدريـدم     ! يا يوسف : گفت. »قميص بقميصٍ «: زليخا روي وا پس كرد و گفت      . بدريد
اكنون قـصاص پيـراهن     . كنندگان چندان مالمت بديدم     و هزار بال و محنت بكشيدم و از مالمت        

كـي در آن وقـت از آنِ خـود بـودم؛            .  يار ديگر كن   از راه خِطبة ما درگذر و آهنگ      . بازستدي
يـا يوسـف ملـك      : جبرئيـل آمـد و گفـت      ... يوسف را شيفتگي زيادت شد    . ام  اكنون از آن حقّ   

 سِرّ خود بديـد   وقت ما را نشناخته بود، اكنون جمال ما به ديدة كي زليخا در آن  : گويد  تعالي مي 
طوسي، ... ( مني يابد، به وصل تو كي شتابد       آن كس كه چون   . ما را به مهر بر همه عالم برگزيد       

  ). به بعد468: 1382
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