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   دكتر توفيق سبحاني

     استاد دانشگاه پيام نور و عضو شوراي انجمن مفاخر ايران
  

  چكيده
 از ت شمس تبريزيكليا متن تصحيح شدة)  قونيهنسخة(ديوان كبيراثناي فراهم سازي در 

 اساس آن مرحوم هم همين نسخه ن فروزانفر را به آن دليل كه نسخةالزّما مرحوم بديع
شد  ميالفاتي ديده  آن اخت خطي و چاپ شدةدر مواردي بين نسخة. بوده، در نظر داشتم

تر  هدف از اين نوشتار روشن. ما ه مورد از مهمترين آنها اشاره كرد93 در اين مقاله به كه
 صورت ديگري از شعر ي موارد به استناد نسخة قونيه در ديوان كبير و ارائةا هشدن پار

  .رسد ميتر به نظر  صحيحاحياناً موالناست كه 
  
  
  
  

  
  

       anjoman@morva.net      : نويسنده الكترونيكي پستنشاني
      12/6/86 : تاريخ پذيرش مقاله                 25/2/86 : تاريخ دريافت مقاله
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  فروزانفر 
كليات  

  شمس
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   نسخه
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مهمقد  
ح متن انتقادي مرحوم    ابتدا بايد روشن كرد كه مقصود از اين نوشته هرگز تصحيح يا اصال            

كـساني كـه بايـد بداننـد        . تبريزي يا اظهار لحيـه نيـست       ات شمس كليالزّمان از    استاد بديع 
دانند كه اگر مساعي مرحوم فروزانفر نبود، موالنا و آثـار او جايگـاه امـروزي خـود را                    مي

لـدي كـه در      دو ج  ات شـمس  كلياينجانب در پيشگفتار    . كرد مي كشور ما پيدا ن    حداقل در 
بـا  ..«: ما دادن تصحيح مرحوم فروزانفر بـه چـاپ رسـانده نوشـته       با اساس قرار 1381سال  

 شـاهكاري اسـت كـه       استفاده از فرهنگ نوادر لغات و تعبيرات و مـصطلحات كـه واقعـاً             
ند كه اگـر    ا  ههفتم كليات شمس افزود    دوم جلد    ة نيم زّمان فروزانفر در  لمرحوم استاد بديع ا   

راقم اين سطور در پيشگفتار     » ...شد ميبود، بسياري از ابيات موالنا به سهولت مفهوم ن         مين
 در انجمـن آثـار و       1383 كـه در سـال       مان فروزانفـر  زّلاحوال و آثار بديع ا    كتابي با عنوان    

كه اسـتاداني كـه روزگـاري از بركـت          ست  ا  همفاخر فرهنگي به چاپ رسيده، پيشنهاد كرد      
» استاد«ند و طعم و مصداق واقعي كلمه        ا  هوجود اين مرد سترگ و شگفت انگيز فيض برد        

ا و  هـ   هاي خود را با زبان قلم و رنـگ و جـالي ديـد             ه  هند، دانست ا  هرا چشيده و ادراك كرد    
ديس دانـش و     كـه امـروز تنـ      –اي خود به تابلويي نمادين بدل كنند و آن تـابلو را             ه  هيافت

اي ادبيـات يـا تاالرهـاي       هـ   هاي دانشكد ه  ه الاقل بر فراز درواز    -خوانم ميپژوهش راستين   
ركـات روحـاني آن اسـتاد        بياويزند، شايد از عنايـات ربـاني و ب         ها  اجتماعات آن دانشكده  

  .ا دميده شوده ه تحقيق و معرفت در كالبد بي روح دانشكددوباره نفخة
ي را مشكور و مأجور دانسته، ولي در حد مقـام شـامخ             ا  هراقم، آن كتاب سيصد صفح    

  .ستا هاستاد فروزانفر تلقّي نكرد
رسـيد،   مـي  زنـده بـود تـا نگارنـده بـه حـضورش              الزّمـان  بـديع كاش مرحوم اسـتاد     

  .گشت ميشنيد و باز ميكرد، پاسخ آن بزرگ را  مييادداشتهايش را به ايشان عرضه 
شـما كـه در     ! اسـتاد گرامـي   : آن استاد است كـه    الواقع پرسشي از روان      اين نوشته في  

 يعنـي نـسخه قونيـه يـا     (چون ايـن نـسخة  «: يدا  هات شمس تبريزي مرقوم فرمود    مقدمه كلي
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 اشـعار آن از همـه بيـشتر، آن را در استنـساخ              ةست و عـد   ا   هترين نسخ  كامل) » فذ«ةنسخ
يـن نـسخه در     چـرا ا  ) ، صـفحه پـنج    1 كليات شمس، جلد   ةمقدم (»...مبناي كار قرار داديم   

اختالف آشكار دارد؟ چـرا بـه همـه اختالفـات در پانوشـت اشـاره                مواردي با ضبط شما     
 از بعـضي    شرح مثنوي شـريف   چرا در تدوين    : يد؟ پرسش ديگري هم باقي است     ا  هنفرمود

 كليات شمساي تركي ه  هيد، اما در مورد واژ    ا  هدانستند، استفاده كرد   مياز دوستان كه تركي     
  يد؟ا ه نداشتچنين كاري معمول

در اين نوشته مجال نيست كه به همه اختالفـات اشـاره شـود، نظرتـان                ! استاد گرامي 
   زير چيست؟ةدرباره اشكاالت مطرح شد

 ة از آغاز به پايان به ترتيب شـمار        كليات شمس  ترتيب رديف غزليات     هاالت ب ؤاين س 
  :تسا ه بيت بسنده شدة قونيه تنها به شمارةدر نسخ. ستا هبيت مرتب شد

  21261=683 بيت 55/غزل .1
           عجايب يوسفي چون مه كه عكس اوست در صد چه      

  ازو افتاده يعقوبان به دام و جاه ملتها        
  ازو افتاده يعقوبان به دام و چاه ملتها.... : در نسخه

  تر نيست؟ آيا چاه مناسب
  3726= 902 بيت 78/غزل .2

  خاكي را           گلزار كند عشقت آن شورة           
  دربار كند موجت اين جسم سحابي را       

  دربار كند موجت اين چشم سحابي را.... : در نسخه
  .چشم دربار و گريان: چشم سحابي

  3861= 970بيت  / 83غزل  .3
  جنبان           مير چو كشتيبان آن پيل هحدر ب          

  روز مشين از پا تا منزل آباقان، تا       



98  
  

    
 

1386 دوم، تابستان  شمارة
دكتر توفيق سبحـاني

  جنبان ميدر بحر چو كشتيبان آن بيل ه :ر نسخهد
  ).لغت نامه(چوبي كه كشتي را بدان در آب برانند: بيل
  35415= 1642بيت  / 145غزل .4

  تا بديدي دل عذابي گونه گونه در فراق                    
  سنگ خون گريد اگر زان بشنود احوالها       

  )فعل منفي...(تا نديدي دل: در نسخه
  35480= 1670بيت  / 147غزل .5

  چون ترا او شاه از شاهان عالم برگزيد                   
  قرآن گزينش برگزيدستي دال تو ز      

    :در نسخه
  چون ترا او شاه از شاهان عالم برگزيد                    

  فرّ آن گزينش برگزيدستي دال تو ز           
  . هم يادآوري كرده بودمات شمسكلي 1381اين اختالف را به حدس در چاپ 

  5986= 2238بيت  / 202غزل .6
  ...نواهاي تن بتن در قصر گشته تن ز

  )...فاعلن(نننواهاي تن ت در قصر گشته تن ز :در نسخه
فـا و   . سنجند مي ) ...مفاعلين(، تنن تن تن     )مستفعلن(تن تن تنن    : وزن عروضي را با   

  .را به اتانين.. .ند و تن تنا هع و الم را به افاعيل جمع بست
 15294= 2282بيت  / 204غزل  .7

  پرست خانه خمار را ميپركن از  جام الست        ميمست شود نيك مست از 
  :در نسخه هر دو مصراع خطاب به دوم شخص است

  ...جام الست مينيك مست از  مست شو و
  كدام برتر است؟
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  15237= 2306بيت /  208غزل  .8
  اغاني مرا گرچه بخوابي بود به زد           كس كه او مژده تو آورنغمت آن

  ...گرچه نخواني بود...  :در نسخه 
  15263= 2343بيت / 211غزل  .9

  تفت            هسرو علمدار رفت سوخت خزان را ب          
   شيرين لقاة كُه رخ نمود اللوز سرِ            

  ...سرو علمدار رفت سوخت خزان را به نفت  :در نسخه
  15271=2351بيت / زل همان غ .10

  ...ي ا هسيب بگفت اي ترنج از چه تو رنجيد
  ...ي ا هسيب بگفت اي ترنج از چه ترنجيد :در نسخه
  )طيان(ترنجيده رويش به سان ترنج: چين و چروك برداشتن، درهم رفتن: ترنجيدن

 16569=2892بيت  / 256غزل  .11

  ل فرزانه راپست كند صد د      نيم دلي را بچه آرد كه او          
  ...دلي رابيم  :در نسخه

  . بيم دل به معني ترسو و ترسانظاهراً
  30074= 3279بيت / 301غزل .12

  نفسي فلك نيايد دو هزار در گشايد          
  چو امير خاص اقرأ به دعا گشايد آن لب       

  ...نفسي فلك نپايد  :در نسخه
  19144= 3981بيت  / 371غزل .13

  ر لحظه طبيب تو مسيحاسته           ميصحبت چه كني در سقي
  ... ميصحت چه كني كه در سقي :در نسخه

  .تو بايد هميشه بيمار باشي كه هر لحظه مسيحا باالي سرت بيايد: ظاهراً
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  11623= 4204بيت  / 397غزل  .14
  .است... تابان، رقصان، پنهان و : كلمات قافيه. باشد» يكسان«، بايد » يكسر«

  30996= 4432بيت  / 421غزل .15
  فا برگشته ست وبند اين جام جفا، جام وفا را برگير       تا نگويند كه ساقي ز

  ...بنه اين جام جفا، جام وفا را برگير  :در نسخه
  .صحيح است» بنه«خطاي مطبعي است و » بند «حتماً

  13764/13738= 4463بيت  / 424غزل  .16
  ر ماستت و بيماپر فنا و علّافالطون و جالينوس ماست        آنكه 

  ...آنكه افالطون و جالينوس توست  :در نسخه
      ما خود آنـان پرفنـا و   ةايي كه در نظر تو ماهرند، در ديدآيا به اين معني نيست كه اطب 

  ت و بيمارند؟علّ
  13752- 13751 = 4511 – 4510بيت  / 428غزل  .17

  نرگسدان كيست؟ نگويي با سمن          كين چنين نرگس ز: اــاسمن گفتـي
  ........          ...............................................و گفت  چون بگفتم ياسمن خنديد    

  ...چون بگفتم با سمن خنديد و گفت  :در نسخه
  كند؟ مي قونيه را ارجح نآيا سياق كالم ضبط نسخة

 15406= 4986بيت  / 470غزل  .18

  متاع ترا عشق خريدار نيستتنگ           غين تو تنگ، ميمت از آن تنگ ترةديد
تر از   مناسب»  عين ةديد«آيا  . ندارد» غين«است كه هيچ فرقي با      »  عين ةديد« :در نسخه 

  نيست؟»  غينةديد«
  24589= 7084بيت  / 681غزل .19

  ... خوش ةوجودي كه نرست از ساي
  ... خويش ةوجودي كه نرست از ساي :در نسخه
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  19625= 7138بيت  / 686غزل  .20
  بلبل از گفت پاي بست آمد مش تماشا كن          خامش كن و در خ

  .دهد ميمعني روشني ن» در خمش تماشا كردن«بدون ياري گرفتن از نسخه هم 
  :در نسخه

  بلبل از گفت پاي بست آمد   تماشا كن          كن و در چمنخامش 
  

  4245= 6479بيت  / 619غزل  .21
 .غزل استبدل شود كه رديف تمام » آيد«بايد به » باشد«رديف 

  19631= 7295بيت  / 700غزل  .22
  از صفوت مصطفي چه دارد  فرستند           ميگرچه صلوات 

  ...فرستد  ميگرچه صلوات  :در نسخه
  .ست و مفرد استا هست كه در مطلع غزل آمد» خوش لقاةخواج« فاعل همه ظاهراً

  32701= 7958بيت  / 759غزل  .23
  جاي نشستي          هله چون دوست بدستي همه جا            

  خنك آن بي خبري كو خبر از جاي تو دارد               
  ...هله چون دوست بدستي، به همه جاي نشستي  :در نسخه

  31167= 8300بيت  / 794غزل  .24
  ؟شكر بگريزد طوطيي ديد كسي كو ز      دل چو طوطي بود و جور دالرام شكر

  ... شكر خوردِ دالرامو دل چو طوطي بود  :در نسخه
  ست؟ا هضيط مرحوم فروزانفر رجحان دارد، اما چرا به اختالف اشاره نشد

  17899= 10304بيت  / 973غزل  .25
  زنند خورشيدند          تا كه ظلمات را شهيد كنند ميشمعها 

  . معناي مناسبي ندارد»شمع زدن«  كه ...زنند خورشيدند  ميتيغها : در نسخه
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  14028= 11393بيت  / 1082غزل .26
   د و خامش كن ازين پس چون صدف  هين دهان بربن          

  كين زبانت در حقيقت خصم جانست، اي پسر          
  ...كين زبانت در حقيقت...  :در نسخه

  14100= 11638بيت  /1100غزل  .27
  بند و زندان خوش اي زنده دالن          خوش مرا عيشي است آنجا معتبر

  ... زنده دالن بند و زندان خوش بود :در نسخه
  .اين ضبط مخلّ وزن هم نيست

  14045= )مطلع: (11695بيت  / 1107غزل  .28
  در چمن آييد و بربنديد ديد          تا نيفتد بر جماعت هر نظر

  ...در چمن آييد و بربنديد در  :در نسخه
  .صحيح نيست» ديد«. است...  اين غزل در، سر، نظر، قمر و ةقافي
  13000= 23326بيت  / 1158غزل  .29

  كبر و خشم بيزاري برو كنجي بخسب           گر ز        
 شادي برو غمناك شولكبر و خشم د ور ز        

  ...كبر و خشم بيداري، برو كنجي بخسب  گر ز :در نسخه
اگر از خشم بيداري بخواب، و اگر از خشم شادماني، غمگـين            : گويا منظور اين است   

  .شو
  2674= 12890بيت  / 1211غزل  .30

  د          ـد، جز ناروا نشايـن دو به كار نايـاي       
  اي واي آنكه باشد در وي حسد مغرّس       

  ...اين دو به كار نايد، جز نار را نشايد :در نسخه
  تر نيست؟ آيا ضبط نسخه قونيه مقبول
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  18239= 13736بيت  / 1300غزل  .31
  ه داغآفتابا رجوع كن به محل          بر جبين خزان و دي ن

  :در نسخه
  آفتابا رجوع كن به حمل          بر جبين خزان و دي نه داغ

ي دارد كه به آن رجوع كند يا با رجوع به برج حمل سرما و زمـستان را از              آفتاب محلّ 
  برد؟ ميميان 

  4612= 15297بيت  / 1446غزل  .32
  اني          ـراني جانيست مرا جـدر مجلس حي            

  داني آهسته كه سرمستم مين شد كه تو زا           
  :در نسخه

  اني          ـراني جاميست مرا جـدر مجلس حي            
  داني، آهسته كه سرمستم ميزان شد كه تو                  

  25186= 15765بيت  / 1496غزل  .33
   خسته كردي،جرمم اين بود    مرا دل                 

  مـژگان خيالت را بجستـه از مـ ك              
  .كه از مژگان خيالت را بخستم... : در نسخه

  12374)= طعقم (16662بيت  / 1590غزل  .34
  چون سكندر ملك دارم شمس تبريزي زلطف                       

  سوي لشكرهاي معني الجرم سرلشكرم              
    ...       لطف  چون سكندر ملك دادم شمس تبريزي ز :در نسخه

مـرا  : دادم...) ادبـه مـن ملـك د   ( آيا بدين معني نيست كه شمس تبريزي مرا ملك داد 
  .داد، به من داد
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  30256 = 16945بيت  / 1619غزل  .35
  به لب شكر فشانت، به ضمير غيب دانت                          

   جهانم، نه زبون سرخ و زردمةكه نه سخر            
  ...جهاتم،  ةكه نه سخر...  :در نسخه

  31567= 17110بيت  / 1634غزل  .36
  عقل گويد كه من او را به زبان بفريبم                        

  عشق گويد تو خمش باش به جان بفريبم          
  . تو خمش، تاش به جان بفريبمعشق گويد ...  :در نسخه

  .ستا همرحوم استاد در پانوشت اين نسخه بدل را قيد كرد
  31722= 17131بيت  / 1636غزل  .37

  شكر اندر شكر اندر شكرست
  .شكر اندر شكر اندر شكر اندر شكرست باشد: يك ركن عروضي كم دارد، بايد

  2807= 17792بيت  / 1699غزل  .38
ات كي نمودي گر نور خود نبودي ذر...  

  ...گر نور خور نبودي  :در نسخه
كند؟ ميات را در هوا معلوم آيا خور نيست كه ذر  

  22702= 19415بيت /  1845غزل  .39
   مستان، درو صد عشوه و دستان          نگرفته جام چو           

   بستانةگه گر ميخوار ميبه پيشم داشت جام                                        
  :مطابق نسخه بايد به صورت زير باشد

   ي بستانا هخوار كه گر مي  ميبه پيشم داشت جام ... 
  25785= 20096ت بي / 1910غزل .40

    تو درياي جهان را مختصر بين ايشان    به پيش جام بحرآشام
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  ...به پيش جان بحر آشام ايشان  :در نسخه
  25538= 20130بيت  / 1914غزل . 41
     دل خم را برآور دلگشا كنم را به كهگل هين مبندا    ر خُس

  ...ندا يل هين مگهكر خم را به  س:در نسخه
  .به احتمال غلط مطبعي است» مبندا«. اندودن: انداييدن

 35778= 20877بيت  / 1976غزل  .42

  عشق شمس حق درين كان گوهر كانيست آن                      
  در دو عالم جان و دل را دولت معنيست آن                                     

  دولت مغنيست آن...  :در نسخه
  30287= 20998بيت  / 1987غزل .43

  لبش شكرستان شو           به بت شكرفشان شو، ز          
   ماهش، چو منجمان رصد كنجهت قرانِ         

  ...فشان شو به پيش شكر :در نسخه
  ...ظاهراً يعني در پايش شكر ريز، از لبش شكر گير 

  32024= 2111بيت / 1997غزل  .44
   ببريدنةهان بر قدمش نيمچ  وانگدث سوي قدم پيوستن      بايد اول ز ح

به احتمال زيـاد    . ستا  همعني كرد » جامه و باالپوش كوتاه   «را  » نيمچه«مرحوم فروزانفر 
ـ           . نيمچه به معني جوجه خروس است      م بايـد   دظاهراً يعني بـه ميمنـت پيوسـتن بـه قِ

  .سر ببري) بچه خروسي(ي ا هچيزي قرباني كني، نيمچ
  14562= 21199بيت  / 2005غزل  .45

  تان سبز از آتش شوند          آب دارد اين درختان را زباناين درخ
  آب دارد اين درختان را زيان...  :در نسخه

  . غلط مطبعي است»زبان«حتماً 
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  16097= 21728بيت  / 2057غزل  .46
  خاك ايازم كه او هست چو من عشق خو                       

  عشق شود عشق خو، دلبر عيار من             
  عشق شو و عشق بين، دلبر عيار من...  :خهدر نس

  17397= 22229بيت  / 2105غزل  .47
  ...هست تقاضاگر او لطف او 

  ...هست تقاضاگر من لطف  :در نسخه
  .ستا هدر پانوشت هم مرحوم فروزانفر به اين نسخه بدل اشاره كرد

  17293= 22319بيت  / 2114غزل  .48
   ايمان من سدرة تازه بدو       آب حياتست، روانه ز جوش    

  :در نسخه
   و ايمان منة        تازه بدو سدر آب حياتست روانه ز عرش  

  17410= 22508بيت  / 2128غزل  .49
  باش جفت           ميترك كن اين گفت و ه             

    و نَن و اغتنمِ الفرضخلِّ الس 

  ...جفت باش  ميترك كن اين گفت و به  :در نسخه
  دهد؟ مي آن صورت كه در نسخه حضرت عالي نقل شده، چه معني به مياستاد گرا

  28991= 22850بيت  / 2158غزل  .50
  پر ز جهاد و ناميه عالم همچو كاهدان          

  كي برميدي از عدم جز كه به كهرباي تو؟                            
  ...پر ز جماد و ناميه :در نسخه

  ؟ستينغلط مطبعي » جماد«به جاي » جهاد«آيا
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  28996= 22855بيت / همان غزل  .51
  ، رقص درختها نگر            رقص هوا نديدة 

  داي توخيا سوي رقص جان نگر پيش و پس                        
  :در نسخه      

  ، رقص درختها نگراي رقص هوا نديده           
  اي تويا سوي رقص جان نگر پيش و پس حد                  

  32179= 23490بيت  / 2215غزل  .52
  هجر خويشم منما هجر تو بس سنگ دلست           

  اي شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو               
   لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرواي شده...  :در نسخه

  .ستا هدر پانوشت، اين نسخه بدل آمد
  

 32152= 23514بيت  / 2217غزل  .53

  تشي گردي و گويي كه درآ، هيچ مگوآ    داري؟ مي هيچ نگويم تو روا رگفتم ا
  ...آتشي كردي و گويي ...  :در نسخه

  25063= 15819بيت  / 2255غزل  . 54
   و نه بر شمشاد كردمعاجببستم نقشها بر آب كان را       نه بر 

  ...نبشتم نقشها بر آب كان را :در نسخه
  .ستا هدر پانوشت هم استاد اين نسخه بدل را قيد كرد

  29923= 24259بيت  / 2284 .55
  غم مده و آه مده، جز به خودت راه مده            

  ا، بار بدهـود، ره بگشـآه ز بي راه ب                                                
  آه ز پي راه بود، ره بگشا، بار بده... :در نسخه
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  29914= 24275بيت  / 2284غزل  .56
   مشنوآنك به خويش است گرو علم و فريبش           

  اسناد مدهه هست ترا دانش نو، هوش ب                                                
  هست ترا دانش نو، هوش به استاد مده ... :در نسخه

  . ستا هآمد» دست به استاد مده«در بيت سوم هم 
  11295= 4283بيت  / 2285غزل  .57

  لنگريست و سست رو ميكشتي نفس آد              
  زين دريا بنگذرد بي ز كشاكش و خله                                        

  ...لنگريست و سست پي ميكشتي نفس آد :در نسخه
  5241= 24579بيت  / 2317غزل  .58

  در شاه چه جا كردي اي آيبكي بوده     گفتم به اياز اي حر، محمود شدي آخر
  .آيبكي چنانكه در پانوشت هم آمده بايد آيبككي باشد

  26035= 24751بيت  / 2339غزل  .59
   برون آييد از زندان و از چاه      چو يوسف با عزيز مصر باشيد

  ...چو يوسف تا عزيز مصر باشيد  :در نسخه
  .ستا هدر پانوشت اين نسخه بدل آمد

  

  13088= 25013بيت  / 2365غزل  .60
   الستةشق المكان و اين بدن ساياجان ع          

   به رقص و اين بدن پا كوفته  آفتاب جان          
  ... ويستةشق المكان و اين بدن ساياجان ع :در نسخه    

  14827= 25192بيت  / 2383غزل  .61
   عشق را خونست برهان آمده     گفت خون باشد زبان عاشقي

  ...گفت چون باشد زبان عاشقي :در نسخه
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  16234= 25405بيت  / 2405غزل  .62
  تي همچو تيرعاشق باشد كمان خاص ب             

  هيچ نپرد كمان گر بشود ده زهه         
  هيچ نيرزد كمان گر بشود ده زهه... 

  .دهد ميپرد، كمان تير را پرواز  ميظاهراً كمان ن
  29306= 26126بيت  / 2470غزل  .63

  عشق مپرس چون بود، عشق يكي جنون بود            
  طريق احمقي هسلسله را زبون بود، ني ب        

  ...عشق بپرس چون بود  : در نسخه     
  23125= 26674بيت  / 2519غزل  .64

  برو صفرا كنند آنگه ز نخوت اصل سيم و زر         
   كه ما زر و هنر داريم و غافل زو كه كانستي              

  ...برو صفرا كنند، آنگه ز نخوت اهل سيم و زر :در نسخه
  23457 -23456= 26924 -5بيت  / 2536غزل  .65
  كه تا خلوت كند زيشان كند مشغول ايشان را        

   تجريد و خلوت را به عيارية  بگيرد خان         
  نداني سرّ اين را تو كه علم و عقل تو پرده ست       

    برون غار و تو شادان كه خود در عين آن غاري            
  ...علم و عقل تو برده ست ...  :در نسخه

  23640= 24147يت ب / 2557غزل  .66 
  منم در وام عشق شاه تا گردن بحمداهللا       

    مبارك صاحب وامي، مبارك كردن وامي        
  مبارك صاحب وامي، مبارك گردنِ وامي... : در نسخه
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مـن تـا گـردن در وام        : گويـد  ميموالنا   به معني گردن وامدار نيست؟      ميگردن وا : آيا
  .دن وامدارعشقم، مبارك صاحب وام و مبارك گر

  5541= 27580بيت  / 2601غزل  .67
  اي بر سر هر سنگي از لعل لبت نوري          

  وز شورش زلف تو در هر طرفي سوري               
  وز شورش زلف تو در هر طرفي شوري...  :در نسخه

  28055= 27957بيت  / 2635غزل  .68
  اييـست رضآخر بگشا چشم كه در د     رخت فروگير بخوابان شتران را هين،
  آخر بگشا چشم كه در دشت رضايي...  :در نسخه

  28278بيت  / 2666غزل  .69
 ةايـن تكـرار در نـسخ      . سـت ا  ه تكرار شـد   28605بيت   / 2669اين بيت عيناً در غزل      

 .ستا هقونيه نيامد

  26911=  ، مطلع28332بيت  / 2672غزل  .70
  دال در روزه مهمان خدايي                طعام آسماني را سرايي

  .طعام آسماني را سزايي...  :در نسخه
  26604= 28496بيت  / 2686غزل  .71

  نداند عطسه را زان الغ ديگر            نداند شير از روبه عياري
  ...ندارد عطسه را  :در نسخه
  .ستا هتكرار شد» ندارد« هم 3188در غزل 

  13210= 29580بيت  / 2782غزل  .72
  برفروز يمجام همچون شمع را بر آتش             

  نيستي          پس بسوز اين عقل را گر بيت احزا
  ...جان همچون شمع را  :در نسخه
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  33080= 29882بيت  / 2814غزل  .73
  خنك آن دم كه شب هجر بگويد كه شبت خوش          

  كند آن نور بهاري مي خنك آن دم كه سال           
  . ر شمسنور خورشيد، نو  ظاهراً.آن نور نهاري...  :در نسخه

  33068= 29965بيت  / 2822غزل  .74
  همگي آب حياتي، همگي قند و نباتي        

     همگي شكر و نجاتي، نه خماري نه خميري           
  ...همگي سكر و نجاتي ...  :در نسخه

 30376= 30030بيت  / 2829غزل  .75

  به شكارگاه بنگر كه زبون شدند شيران        
  زي آخر كه چنين زبون شكاريتو كجا گري              

  ...به شكار شاه بنگر  :در نسخه
  32427 = 30396بيت  / 2863غزل . 76

  آن قراضه ازلي ريخته در خاك تنست       
  بيزي؟ مي تك غلبير تو گو ةكو قراض        

  بيزي؟ ميكو قراضه تك غلبير كرا ...  :در نسخه
  15018= 30913بيت  / 2910غزل  .77

  احمر، بلي  مي   مست گردد زان       نديشه پرست ااين سر مخمورِ
   ... رستاين سر مخمور ز انديشه پ :در نسخه

  15027= 30922بيت  / 2911غزل  .78
  جان پاكان طالب جان زرست    جان حيوان كاه و جو خواهد همي

  ...جان پاكان طالب كان زرست  :در نسخه
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  15178= 30988بيت  / 2918غزل  .79
  يي      كز فرج باشد ورا دندانهحي بساز     زوتر اي قفّال مفتا

  ...       رو تو اي قفّال مفتاحي بساز :در نسخه
  3322= 31104بيت  / 29 32زل غ .80

  گشايد ميدرهاي آسمان را شب سخت            
    نيك اختريت باشد گر چون قمر نخسبي            

  ...گشايد ميدرهاي آسمان را شب بخت   :در نسخه
  16326= 32097بيت  / 3019غزل  .81

  اي دم تو بي شكم، اي غم تو دفع غم           
  شيكُ مي    اي كه تو ما را به دام همچو شرر              

  شيكُ مياي كه تو ما را به دم همچو شرر ... اي دم تو  :در نسخه
  .كني ميست كه تو ما را همچو شرر با دميدن خاموش  امنظور آن

  34651= 32273بيت  / 3035غزل  .82
   عالم خام افنديةكعبه جانها روي مليحش                    پخت

  :در نسخه
   جانها روي مليحش                    پخته علّام خام افنديةكعب

  .آيد مي بسياردان هم در نظر افندي خام به حساب ةظاهراً شخص پخت
  34652= 32274بيت  / 3035غزل  .83

  ...گر الفي و سابق حرفي 
  گر الفي تو سابق حرفي : نسخهدر

  .ستا هدر پانوشت به اين نسخه بدل اشاره شد
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  34676= 32393بيت  / 3046غزل  .84
      چه شعلها بركردي، چه ديكها بپزيدي            

  چه جسها بگرفتي، چه راهها پرسيدي                      
  :در نسخه

   چه شعلها بركردي، چه ديگها بپزيدي            
                      ستها بگرفتي، چه راهها پرسيديچه چ  

ست كه چه انسانهاي     ا ظاهرًا مراد آن   .را نبض ها معني كرده    » جسها«مرحوم فروزانفر   
  ...چابك و چاالكي را دستگير كردي و 

  34691= 33228بيت  / 3115غزل  .85
  واهللا كه جان نبريگر جان ز من ببري،      م دل توا همن نزل و منزل تو، من برد

  گر دل ز من ببري، واهللا كه جان نبري: ... در نسخه
  34582= 33564بيت  / 3136غزل  .86

  وري  هم پيشه   آن لقمه كند     وري خون گشت غذا در پيشه
  ...چون گشت غذا در پيشه وري  :در نسخه

  .گردد ميغذا را اگر پيشه ور بخورد، آن غذا به پيشه ور بدل 
  5924= 34109 بيت / 3181غزل  .87

  صفهاي پري رويان در بزم سليماني            
     با نغمه داوودي مرغ خوش الحاني             

  )كه سكته ندارد (مرغان خوش الحاني: ... در نسخه
  27910= 34125بيت  / 3182غزل  .88

  ال اقسم بالوعد و بالصادق فيه                  
  مريدي  اَن قد مأل العشق مرادي ب      
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  اَن قد مأل العشق مزادي بمزيدي: ... در نسخه
  .ستا ه بدل اشاره شدهدر پانوشت به اين نسخ

  21771= 35063بيت  / 11ترجيع  .89
  .قافيه صحيح نيست. بدل شود» خون خوري«در پايان بيت بايد به » خونخواري«
  

  1/1774= 512رباعي . 90
  بايد برد مي آه ه دل، پر غم و پر    بايد برد ميجان محرم درگاه ه

 مرحوم فروزانفر در ة رديف نقل شده در نسخ     .است» بايد بود  ميه«: رديف: در نسخه 
  .نمايد ميمصراع چهارم چندان مناسب ن

  1/526= 949رباعي .91
  درد تو عالج كس پذيرد هرگز           

  گريزد هرگز مييا از تو مراد     
  گفتي كه نهال صبر در دل كشتي           

  رم كه بكاشتم بگيرد هرگز گي   
  .از گزيريدن صحيح است تا با پذيرد و بگيرد قافيه شود» دريزگ مي«در مصراع دوم

  1/1419= 1364رباعي  .92
  جويان دلست دل تو بدو بنماييم      باز آمد و باز آمد، ره بگشاييم 

  جويان دلست دل بدو بنماييم: ... در نسخه
  . قونيه صحيح استضبط نسخة

  1005/ 1= 1971عي ربا. 93    
  ...عشقست صنما چه دلبريها كنيي 

  ...عشقت صنما چه دلبريها كنيي : در نسخه
  . قونيه صحيح استنسخة
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  گيري نتيجه
ـ   در مـواردي بـا    . ق.ـ ه 770 -768 قونيه مورخ    ةديوان كبير نسخ   تبريـزي   ات شـمس  كلي 

ز آن اختالفـات اشـاره      ي ا ا  هدر اين نوشته بـه پـار      . تصحيح استاد فروزانفر تفاوتهايي دارد    
الزّمان را شاد كنـد، و هـم صـورت           كه اين نوشته هم روان استاد بديع      اميدوارم  . ستا  هشد

  . كه احتماالً صحيح تر است، به خوانندگان عرضه دارد،ديگري از شعر موالنا
  




