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  مقدمه   .1
 از استاد دكتر توفيق سبحاني) 1386تابستان (پژوهي   فصلنامة وزينِ ادب2در شمارة 

يات شمسِ استاد ديوان كبير قونيه و كلّ« اي به چاپ رسيده است تحت عنوانِ مقاله
  هاي تصحيح فروزانفر و نسخة ضبط  مورد از اختالف93كه  ايشان  در آن،  »فروزانفر

  به چاپ رسيده تصحيح آن بودند و اكنون حال  مقاله در چاپ ر زمانكه د قونيه را ـ
 ضبط ،)24مورد شمارة(همة آنها؛ مگر در يك مورد در   طرح كرده و ظاهراًاست ـ
آن  ، هدف از انتشارمقاله چكيدة كه ايشان در همچنان. اند قونيه را ترجيح داده نسخة

و سنديت نسخة قونيه ذكر به اهميت  راجع »اي موارد تر شدن پاره روشن« رانوشتار 
هاي ايشان را به بحث و   با همان قصد و نيت، يكايك نكتهاند، بنده نيز دقيقاً كرده

 و اعتبار نسخة  گذاشتن بر اهميت كنم تا ضمن صحه گذارم و سعي مي بررسي مي
كبير بر وانِ  استاد در فراهم آوردنِ چاپِ ديگري از دي و ارزشمندي زحمتي كهقونيه

 اند، خاطرنشان سازم كه عظمت و دقّت و اهميت كاري كه اساس آن نسخه كشيده
بديل است و كلّيات شمس با   هنوز بي،اند فروزانفر در تصحيح اين متن بزرگ كشيده

حات خاص اي از لغات و اصطال رهمعني پاهمة اشكاالت كوچكي كه از لحاظ تصحيح و 
ل اصلي آن نيز بيماري و ناتواني استاد فروزانفر و به تبع موالنا بر آن وارد است و دلي

،  متن در تمام مراحل كار بوده است امكان مباشرت مستقيم در قرائت و ضبطآن عدم
  . هنوز اعتبار خود را حفظ كرده است

    چنانكه سبحاني در مقدمة مقاله، با تكريم و تعظيم مقام و مرتبت علمي استاد  فروزانفر،
اي در مظانّ آن قرار گيرد  هر مقالة انتقادي ممكن است اي كه ن هر شائبهدر زدود
بالم كه از شاگردان و  كنم و بر خود مي جا اعتراف مي اند، بنده نيز همين كوشيده

هاي  ستاد بزرگوار هستم و هيچ قصدي جز بازكردن روزنههر دو امندان كوچك  عالقه
  . نا ندارمانديشي دربارة موال بستة بحث و نقد و هم

استاد : الواقع پرسشي از روان آن استاد است كه اين نوشته في«: اند    سبحاني نوشته
چون اين نسخه «ايد  شما كه در مقدمة كلّيات شمس تبريزي مرقوم فرموده!گرامي

ترين نسخه است و عدة اشعار آن از همه   كامل) »فذ«يعني نسخة قونيه يا نسخة (
، صفحة 1مقدمة كلّيات شمس؛ ج (»تنساخ مبناي كار قرار داديمتر، آن را در اس بيش
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 چرا به همة -2چرا اين نسخه در مواردي با ضبط شما اختالف دارد؟  -1؛»)پنج
 از بعضي شرح مثنوي شريف چرا در تدوين -3ايد؟  اختالفات در پانوشت اشاره نفرموده

 هاي تركي كليات شمس  مورد واژهايد اما در دانستند، استفاده كرده دوستاني كه تركي مي
   »ايد؟ چنين كاري معمول نداشته

داشته شده  بر مصحح مقدمةاند دقيقاً از  كه سبحاني از فروزانفر نقل كرده   عبارتي
شيوة  بخشي از ديدگاه فروزانفر را دربارة نسخة قونيه و است ولي چون اين عبارت، تنها

 سوءِالذّهن موجب  است براي خوانندة خالي، ممكن در بر داردتصحيح كلّيات شمس 
كلّيت ، هاي ديگر مقدمة فروزانفر  با مراجعه به بخشكنم تفاهم شود؛ از اين رو سعي مي

 متن گيري هاي ديگر در شكل نظر او را راجع به نسخة قونيه و جايگاه آن نسبت به نسخه
  . نهايي تصحيح  فروزانفر تبيين كنم

 نسخة كلّيات شمس به  دوازده نسخه دسترسي داشته كه از نُهيح     فروزانفر در تصح
، با عيين كرده است تا خوانندهكدام رمزي تدر تصحيح استفاده نموده و براي هر1آن
ها آگاهي   به هركدام از نسخههاي متعلق ضبط، از ها و به كمك رمزها اجعه به پاورقيمر

و طبيعي 2اند ساخ، مقدم بر نسخة قونيهها از لحاظ زمان استن  نسخه از اين نسخه8. يابد
 پس ؛يشتر از نسخة قونيه باشد بتر در آنها نخورده تر و دست هاي اصيل است كه ضبط

 شناسي مثل فروزانفر، اصالت و قدمت همة آنها را چگونه ممكن است استاد نسخه
  . را در همة موارد ترجيح دهد) فذ (ناديده بگيرد و ضبط نسخة قونيه

هاي اساسِ تصحيح،  اي كه در مقدمة جزوِ اولِ ديوان به عنوانِ نسخهه نسخهاز نُ     
 ،)نسخة منتخب متعلّق به كتابخانة بلدية استانبول(» خب«معرّفي شده، چهار نسخة 

 ،)حصار شهر افيون قره دو نسخة متعلّق به كتابخانة گدك احمدپاشا در(» قَص«و »قَح«
 »خب«اند؛ بدين معني كه  ، ناقص يا منتخب)د نخجوانينسخة متعلّق به حاج محم(» خَج«

شاملِ جلدِ اول  »قح«و  3ت اس بيت660مشتمل بر فقط حاويِ بحرهاي رجز و مجتَث، و
 را دارد و» نون«تا آخر حرف » را«فقط از اولِ حرف » قص«.  بيت است5876 ديوان و
 .را داشته است» يا« و»ها«، »واو«هاي سه حرف  نسخة نخجواني غزل بيت است و10737

يات و جامعيتِ شوند، از جهت تعداد اب نسخة باقي كه نسخة كامل محسوب ميپنج 
  :اند اشعار دو دسته
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بيت 10810 و 10372ترند، هركدام به ترتيب  كه قديمي» قو«و » عد«دو نسخة     
  و30535، 38124به ترتيب حاوي  )چت، مق، فذ(دارند؛ در حالي كه سه نسخة بعدي

) فذ(شودـ نسخة موزة قونيه  كه مالحظه مي ها ـ همچنان در ميانِ نسخه. اند  بيت40380
خواسته كلّياتي  ترينِ آنها از لحاظِ تعدادِ ابيات بوده است و استاد فروزانفر كه مي جامع

هاي كهنِ مكتوب تا صد سال بعد از وفات موالنا  هاي موجود در نسخه شامل تمام غزل
 بدان افزوده  راهاي ديگر ن را اساسِ استنساخ قرار داده و اضافات نسخه آ،دآورفراهم 
از لحاظِ احتوا  نسخه وجه بيانگر اعتبار و اهميتِ آن هيچ  ، به امر بديهي است كه اين.است

قو، (  مسلّمِ موالنا و دقّت در ضبطِ كلمات نيست و از اين جهت سه نسخة ديگربر غزلياتِ
ارزيابي استاد .  بر آن ترجيح دارند،ر و حاوي ابياتِ كمتري هستندت ، كه كهن)4حعد، ق

بيش از » قو«ها، نسخة   در ميانِ نسخه.ها نيز مؤيد اين نظر است فروزانفر از اعتبارِ نسخه
ها را با آن   تا جايي كه اعتبارِ سايرِ نسخه5 استاد را جلب كردهها، اعتمادِ بقية نسخه

اي كهن و بسيار دقيق بوده  كه نسخه» عد«يسة آن با نسخة مثالً در مقا. سنجيده است
» عد«شيوة كتابتِ اين نسخه نزديك است به همان شيوة معمول در نسخة «: گفته است

 ترجيح دارد از حيثِ صحت ودقّت در شكلِ كلمات بر آن نسخهوساير نُسخ قديمه و 
اي اصيل و از   آن را نسخهكه »چت«؛ و در مقايسة آن با نسخة )»ز«: مقدمة جزو اول(

از مقابلة : كتابت نزديك به زمانِ موالنا، تشخيص داده، چنين اظهار نظر كرده استحيثِ 
از جهت صحت در خور اعتماد است؛ از اين ) چت(نُسخ بر ما معلوم گرديد كه اين نسخه

» قو«ية هرچند از لحاظِ صحت به پاايم؛  رو در تصحيح ديوان آن را بسيار معتبر داشته
نيز نظري كامالً مثبت و » قَح«راجع به اعتبار و اصالتِ نسخة  ).»ط «:همان(رسد نمي

غلط آن كم و  اي است كامل و بدون نقص؛ و نسخه: دارد» قو«تأييدآميز و برابر با نسخة 
  .ايم نادر است؛ بدين سبب در تصحيح ديوان برآن اعتماد تمام نموده

» فذ«تر، آنچه راجع به نسخة  ربوط به اعتبارِ نُسخِ متقدم مدر مقابل اين تصريحاتِ     
اين : ، خوانايي و وضوحِ خط و جامعيت اشعار است بر زيباييِ نسخه، بيشتر ناظرمدهآ

 بر ساير نُسخ، مزيتِ فراوان جهت تزيين و تذهيب از )»فذ«دو جزو نسخة ( دو نسخه
آن را  ، عدة اشعار آن از همه بيشترو ترين نُسخ است كامل و چون اين نسخه... دارد

 ).»يج«و» يب«: همان(مبنايِ استنساخ قرار داديم 
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 از جهت غالباً يات شمس،ت نسخة قونيه در تصحيح كلّيكه گفته شد اهم  همچنان    
 از نظر لزوماًها و شيوة خطِّ آن بوده است؛ نه  و غزلبيشترين تعداد ابيات  اشتمال آن بر

 در ، مذكور»روش مقابله و تصحيح«ذيل  اين ادعا، نكاتي است كه در يدؤم. ا هضبط
  ).»يه«: همان(مة تصحيح فروزانفرآمده است ها در مقد ادامة معرفي نسخه

  :شود كه  از آنچه در روش تصحيح آمده، معلوم مي   
،  ات منسوب به موالناات موالنا وغزليجامع غزليـ  نسخة مصحح فروزانفر، نسخة 1
  . است ) ه ق770(سال بعد از وفات موالنا  98 و مضبوط در نُسخِ ديوان تا وجودم
2تر از ديگر  ها و ابيات، جامع ظر احتوا بر تعداد غزلاز ن) فذ( قونيه 770 خـ نسخة مور

، اساس قرار ها از لحاظ شمار غزل، در نتيجه در فراهم آوردن متن مبنا نسخ بوده
  . گرفته است

 در درجة اول ضبط اكثر نُسخ  بوده و در ، ابيات در متن مرجحِ صورتِمبناي ضبطِـ 3
صورتي كه ضبط نادري بر ضبط اكثر نُسخ، ترجيح داشته، از رعايتِ آن مبنا، عدول 

. ـ به متن برده شده است تر ـ ولو اينكه ضبط يك نسخه باشد شده و صورت درست
تر اساس قرار گرفته   قديميهاي ها، ضبط نسخه يا نسخه در موارد تساوي نسخه

  . است
ها ارزيابي شود، وجود آنها در شمار بيشتري از نُسخ،  ـ براي اينكه درجة سنديت غزل4

و غزلهايي كه  قرارگرفته است -در ترتيب غزليات هر بحري -مالك تقديم و تأخير آنها 
  . است و برعكس جهت استناد به موالناعتبارترين آنها از ر پايان هر بحري آمده، بيد
در ) فذ( قونيه 770هاي نسخة مورخ  كنيد كه در اينجا براي درج ضبط  مالحظه مي   

  . هاي ديگر، هيچ تعهدي و التزامي نشده است متن و به حاشيه بردن ضبط
 ضبط ، ولي، اساس قرار گرفته آنجامعيت كمي و شيوة خطِّ نسخة قونيه از جهت    

ضبط يك يا چند نسخه كه  و يا) ها در صورت تساوي ضبط (اكثرِ نُسخ يا اقدم آنها
دليل روشن و قاطعي براي ترجيح آن بر ضبطِ ساير نُسخ وجود داشته، مالك به متن 

در اين مورد نسخة قونيه حداقل از لحاظ قدمت پس از .  آن ضبط بوده استبردنِ
توان از  پس نمي. استگيرد و در دو شرط ديگر با آنها برابر  هاي ديگر قرار مي نسخه

 ،)1الؤس (اختالف دارد كه چرا اين نسخه در مواردي با ضبط شما استاد فروزانفر پرسيد
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اين نسخه باشد و در تمام  بر  منطبقمتن فروزانفرچون اصال ً از اول قرار نبوده است كه 
ح موارد از آن تبعيت كند؛ چراكه در آن صورت، اصوالً هيچ دليل موجهي براي تصحي

وجود  -اند كه خود استاد سبحاني متولّي آن بوده -دوبارة متن بر اساس تك نسخة قونيه
 بايد »؟ايد چرا به همة اختالفات در پانوشت اشاره نفرموده«دربارة سؤال دوم كه . داشت نمي

هاي  تواند هر ضبط درست يا نادرستي را كه در نسخه گفت كه هيچ مصححي عمالً نمي
بدل قيد كند؛ چون اين كار نه تنها كمكي به   هست، به عنوان نسخهمورد مراجعة او

ل را نيز در زير خرواري از خطاهاي ه و تأمهاي قابل توج كند بلكه ضبط خواننده نمي
 از خواننده كند و امكان سنجش و گزينش را عمالً خواسته يا ناخواستة كاتبان، پنهان مي

رعايت اين اصل مصححي در عمل، ناگزير از  براي اينكه معلوم شود هر. كند سلب مي
 كه مبتني بر بوده است كافي است يادآوري شود كه در همين چاپ آقاي دكتر سبحاني

هاي آن حفظ يا الاقل همة موارد تصرّف در   بايد همة ضبطقاعدتاً يك نسخه بوده و
چنين  شده است، به عمد يا سهو، عمالً دقّت در حاشيه قيد مي ضبط نسخة اساس به

 شده؛ كاري صورت نگرفته و در بعضي موارد ضبط نسخة اساس با ضبط فروزانفر جايگزين
 3169 فروزانفر و غزل 145بدون اينكه در حاشيه بدان تصريح شود؛ مثالً در همان غزل 

 ؛حاشيه بدان اشاره نشده است چاپ سبحاني حداقل دو تصرّف در متن وجود دارد كه در
   . 6تر را در پاورقي متذكّر شده است   يك مورد مهمدر حالي كه فروزانفر

  :  ضبط نسخة اساس35410بيت  - 
  ...  رخ چون آفتاب8ز هجرِ آن 7شب شد و در حين
  :    ضبط سبحاني

  ...  رخ چون آفتابز هجرانشب شد و در چين 
  :  ضبط نسخة اساس35417بيت  -
  ها  ا مثقال نشستست از حيننفسا  در صف  چون درستي و تمامي شاه تبريزي بديد      

  :    ضبط سبحاني
   !ها ست از حيا مثقال  نشسته9نقصان در صف         چون درستي و تمامي شاه تبريزي بديد

 از ، و در متن آورده است را ترجيح داده"نقصان"در اين مورد، فروزانفر با اينكه ضبط 
ا اينكه فقط همان  است ولي سبحاني ب قونيه نيز غفلت نكردهآوردن ضبط نسخة
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ه اي ب وزانفر جايگزين كرده و هيچ اشاره با ضبط فر را در اختيار داشته، آن را"نفسان"
  . ن نكرده استآ
  :   از چاپ سبحاني34581فروزانفر و  در چاپ 33563 همچنين است بيت - 

  : ضبط نسخة اساس
   و كند نان جانوري  گشتنانيك لقمة نان چون كوفته شد                               

  :ضبط سبحاني و فروزانفر
   گشت و كند نان جانوريجانيك لقمة نان چون كوفته شد                               

 را بر اساس "نان" اي به ضبط نسخة اساس خود، گونه اشاره سبحاني بدون هيچ     
را در حاشيه به نقل  "نان" تبديل كرده؛ در حالي كه فروزانفر "جان"نسخة فروزانفر به

  .  استبدل آورده  به عنوان نسخه"فذ"از 
    توان  ه نظاير بسياري در چاپ سبحاني دارد، ميه به همين چند مثال كه البتّ با توج

هاي قطعاً نادرست و غيرقابل ذكر، موجه دانست و  پوشي استاد فروزانفر را از ضبط چشم
ها ملزم  هاي درست و نادرست نسخه بطگفت كه اگر ايشان خود را به ذكر تمام ض

اي بر آن   شد؛ بدون اينكه كمترين فايده  چند برابر انرژي و كاغذ صرف مي،كردند مي
 كه امروزه حواشي بسيار شلوغ و آشفتة خمسة نظامي چاپ شوروي مترتّب باشد؛ همچنان

د؛ چون گير سابق، خيلي كمتر مورد مراجعة خوانندگان و حتّي اصحاب تحقيق قرار مي
البتّه در ! پيدا كردن ضبط درست از ميان آنها مثل پيدا كردن سوزني در انبار كاه است

توان ضبطِ متن را  تمامِ مواردي كه ضبطِ نُسخِ ديگر مغفول مانده است، با اطمينان نمي
ي مواردِ تركِ  و بررسبر آنها مرجح دانست و حق را به استاد فروزانفر داد اما با استقصا

 وجهِ ترجيحي نسبت ، به ندرت مي توان موردي يافت كهها طِ نسخة قونيه در پابرگضب
  .دي توجيهي براي درستي آن پيدا شوبه متنِ مختار فروزانفر داشته باشد يا حتّ

را از قلم بدل  نقلِ نسخهمورد الف، فروزانفر چند  مورد اخت93 حال ببينيم از اين    
)  88، 54 ، 52، 47، 36(ق سبحاني خود در پنج مورد انداخته است و چرا؟ استاد توفي

از اين پنج مورد . بط نسخة قونيه را در حاشيه آوردهض كه فروزانفراذعان كرده است 
  :ترجيح دارد» فذ« بر  فروزانفر متنِدر چهارتايِ آن ضبطِ

  فريبم به جان بباش عشق گويد تو خمش         ـ عقل گويد كه من او را به زبان بفريبم36 
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   به جان بفريبمتاش، خمش عشق گويد تو: ... در نسخه
  :  به همين معني در بيت بعد آمده دقيقاًتاش

     بدان  بفريبمتاش چيست  كو  را  نبود      "رو بر من و بر خويش مخند": جان به دل گويد
 شيهحا اند كه فروزانفر آن را در  داشته"تاش" و "باش"جاي   به"مق" و "فذ"دو نسخة 

در واقع فروزانفر در اينجا به . اند  نيز اين غزل را نداشته"عد"  و"قح"دو نسخة . آورده
، ن معني در بيت بعد هم آمده بود همي به"تاش" ضبط اكثرِ نُسخ اعتماد كرده و چون

  .اند  ترجيح داده"تاش" را بر "باش"
  ... لطف او او ـ هست تقاضاگرِ 47

  ...طف او  لمنگرِ هست تقاضا: در نسخه
 او هست تقاضاگرِ ("مق، چت" و ضبط دو نسخة "فذ" فروزانفر در پانوشت به ضبط•

 ، نسخة ديگر بوده6تن را كه ضبط ، اما با آگاهي از آنها ضبط ماشاره كرده) من لطفِ
   :كنيم مي براي داوري دربارة صورت درست بيت، دو بيت قبلي را نقل. اختيار كرده است

  نــرثمـــادة وافـــآرد آن ب  گفت من               من خيزد بيساقي             
  ن ــده يـود آواز دلم بــبشن               ار ــبي: حاجت نبود كه بگويم             
   حد و خلق حسن وان كرم بي         ف او      ـ لطاواگر ــهست تقاض             

كه او را به آوردن بادة گرانبها براي من تشويق خواهشِ من نيست : گويد در بيت سوم مي
خواهد كه در حق من احسان   مياوكند بلكه لطف و كرم و خوشخويي خود او از  مي
  .، محرِّك كرم و احسان او؛ يعني تقاضاگر از اواوتقاضاگر . كند
   مرو بدخشان تو سنگ ز تو  لعل اي شده         استدل  تو بس سنگ  ـ هجر خويشم منما هجر52

   بدخشان تو مرو لعلِ تو ز سنگاي شده : ... در نسخه
  در  ضبط"فذ، چت، خج" نسخة 3 اين غزل را نداشته و "قح" از يازده نسخه، نسخة •

  نسخه فراهم آمده و درست 6 اساس اتّفاق پس متن بر. اند نسخة قونيه مشترك بوده
ها در   مطلق سنگاينكهشود نه   در بدخشان است، به لعل تبديل ميسنگي كه. است

گزيده همين ضبط را  شفيعي نيز در ! بدخشان تبديل شوند باشند به لعلِهرجا كه
   .)447: 1384( حفظ كرده است

  كان را                         نه بر عاج و نه بر شمشاد كردم  ها برآب،  نقشببستم ـ 54
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  ... بر آب ها نقش نبشتم: در نسخه
 3با حذف .  اشاره كرده"فذ، چت"ي به ضبط  متفاوت دو نسخة رق فروزانفر در پاو•  

جاي   به"ببستم" نسخه در6شود كه  اند، معلوم مي اي كه اين غزل را نداشته نسخه
  . اند و همان ضبط مرجح است  اتّفاق داشته"تمبشن"

  : كنايه از تصويركردن، نقاشي كردن و نقش كشيدن است: بستن نقش   
  باف       اين است مرا با تو همه شغل و همه كار  ، تو جامه هميبندم نقش هميمن 

  )ناصرخسرو(                                                            
   نبست  معلّم ز باالنقششكه                 دست مرا صورتي برنيايد ز          

  )سعدي(                                                                                
 تركيب . نقل شده است"نقش بستن"دهخدا، ذيلِ نامة  لغتهر دو شاهد به نقل از       

  .اند نوشته اند؛ نمي بسته  نيز مويد آن است كه نقش را مي"بندي نقش"
، 76، 72، 62، 61، 58، 57، 29، 27، 23، 11،20، 8( مورد ديگر 18 حداقل در .ب
 ولي آورده بدل انفر ضبط قونيه را به عنوان نسخهفروز) 84، 83، 82، 79، 78، 77

در اين موارد نيز جز يكي دو مورد، ضبطِ فروزانفر . سبحاني آن را يادآوري نكرده است
  :مرجح است

   بود به ز اغاني مرا بخوابيآورد              گرچه   ـ نغمت آن كس كه او مژدة تو8
  ...بود  نخواني رچهگ: ... در نسخه

 و به اختالف ،خه اختيار شده نس5 ضبط فروزانفر معني روشني دارد و بر مبناي ●
وجهِ » فذ«طِ  استاد سبحاني نيز براي ضب. استحاشيه تصريح شده  نيز در"فذ"نسخة

  . ندا دهكر برجسته  رااين اختالف د چرااند تا معلوم شو ترجيحي نياورده
 كسي كه مژدة تو را براي من خوشِشنيدن صداي : روزانفرمعني بيت با ضبط ف     

 اين بشارت چه خوشايندتر است؛ اگر ديگريسرود و آوازهر ز شنيدن  براي من ا،بياورد
  .در خواب اتّفاق بيفتد

   فرزانه را صد دل را  به چه آرد كه او              پست كند دلي نيم ـ 11
   ...دلي بيم: در نسخه

  .  به معني ترسو و ترسان"دل بيم"ظاهراً 
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اي كه اين غزل   نسخه6بط نسخة قونيه را در حاشيه آورده؛ ثانياً  از ض  فروزانفر اوالً●
 نسخة 5داشته و متن فروزانفر بر مبناي  ضبط متفاوتي "فذ"، تنها نسخة اند را داشته

عناي متني، تنها ضبط فروزانفر واجد م به داليل معنايي و درون. ديگر اختيار شده
 آن ساغر مردانه را بياور و اي ساقي: گويد در دو بيت قبل، شاعر مي. پذيرفتني است

 فرزانه را رام صد دلآن مي كه . ديل شده است رام كنبدن كافر را كه به ديوي تباين 
  !           من چه خواهد كرددل نيمكند با  مي

  . صراع اول است در مدل نيمر درستي اي ديگر ب  در مصراع دوم قرينهصددل
   آمدشا كن            بلبل از گفت پاي بست تماخمش ـ خامش كن و در 20
  . دهد  معني روشني نمي"در خمش تماشا كردن"ون ياري گرفتن از نسخه هم بد

   تماشا كن چمنخامش كن و در : در نسخه
بر  نسخة ديگر 5سبب ترجيح ضبط ، به "فذ" استاد فروزانفر، ضمنِ نقلِ ضبط نسخة●

  . آن، به حق بدان اعتنا ننموده است
گويد كه بهتر  در پايان غزل خطاب به خود مي. رد، لحن روايي دا  موالنا از آغاز غزل  

 خاموشي تأمل و تفرّج باطني كني؛ زيرا گرفتاري بلبل نيز است سكوت كني و در عين
 طبيعي امالً ك"خمشي"جاي  به"خمش" كاربردِدر سبك موالنا، . بسيارگويي اوستاز 

 چه معناي مرجحي دارد؟ يعني سكوت كن ،" تماشا كنچمندر "ضبط . و بديهي است
اينجا جريان سخن هيچ ارتباطي با ! و در چمن و گلستان به تفرّج و تماشا مشغول شو

 حكايت طوطي و ←(رود به سبب بسيارگويي اوست  اگر از بلبل سخن مي. چمن ندارد
است مطرح گويي و ترجيح اولي بر دومي  ابل سكوت و سخندرواقع تق). بازرگان مثنوي

   .نه تقابل در خانه نشستن و در را به روي خود بستن با تفرّج در طبيعت
  خبري كو خبر از جاي تو دارد   خنك آن بي    ستيجا جايِ نش همه ـ هله چون دوست بدستي 23

  ... به همه جاي نشستيهله چون دوست بدستي : در نسخه
ت را به همين صورت  نسخة ديگر را كه اين غزل را داشته و بي7روزانفر ضبط  ف●

  . ، بر ضبط قونيه ترجيح داده استاند ضبط كرده بوده
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تواني او را در هر  جا جاي نشست اوست و مي اگر دوست باشد، همه: گويد  شاعر مي    
را در هرجا و هرحال  تو(خبراني كه از جا و مقام تو باخبرند  خوشا به حال بي. جا بيابي

  .)يابند ينند و ميب مي
  دالن               خوش مرا عيشي است آنجا معتبر اي زنده !نِ خوشازند ـ بند و 27

  دالن   زندهخوش بودبند و زندان : در نسخه
  . اين ضبط مخلّ وزن هم نيست

اند  فتهگ سبحاني استاد. حاشيه آمده، پس تغافلي در كار نبوده است  در"فذ" ضبط ●
يعني (شود كه به نظر ايشان ضبط فروزانفر  معلوم مي.  ضبط مخلّ وزن هم نيستاين

بيت در . از لحاظ وزن اختالل داشته؛ در حالي كه چنين نيست)  نسخه7ضبط مبتني بر 
زندان، اندكي كشيده و با اشباع قرائت "ن" كسرةس است و كافي است بحر رمل مسد 

درست ضبط فروزانفر، يكي دو بيت قبل از آن را نقل براي دريافتن معني  .شود
   :كنيم مي

  خبر رد بيــــاي مــتا خلد در پ پاي            رـزم زيــم شيشه، بريــ       بشكن
  "مرا بسته به پيش شحنه بر": گو                 شحنه يار ماست، هركو خسته شد  

   برياــفش پــر زلـــتا نهم زنجي            دان ماست ـاه زنخ زنــ       شحنه را چ
  خوش مرا عيشي است آنجا معتبر  دالن           دهـاي زن!        بند و زندان خوش

ون چاه زنخدان و زنجير زلف   چكند كه او را به پيش شحنه برند و كاري مي شاعر     
زنجيرزلف ! [دالن اي زنده: گويد بيت آخر مي  در، پسشحنه، زندان و بند زندانيان است

ا عيش مقبول و معتبري من در آنج! عجب بند و زندان خوشي است] و چاه زنخدان
  . خواهم داشت

ني  فروزانفر مرجح است؛ چون هر بند و زنداني خوش نيست بلكه بند و زنداضبط     
توان   از ضبط فروزانفر مي، خوش است و اين را فقطكه در بيت قبل از آن سخن رفته

  . دريافت
  برو كنجي بخسب          ور ز كبر و خشم دلشادي  برو غمناك شو  بيزاري ـ گر زكبر و خشم29

  ، برو كنجي بخسببيداري گر ز كبر و خشم: در نسخه



218    

  
 

  مهر رحمان مشتاق دكتر                        
  
  138 8 ، بهار و تابستان8 و  7شمارة   

 "فذ، چت، عل، خج" نبوده و در چهار نسخة "قو، قح، عد"اين غزل درسه نسخة  ●
در آن صورت . شاره كرده استبيداري ضبط شده بوده كه فروزانفر در پاورقي به آنها ا

  "بيداري" داشته اندو استاد فروزانفر آن را بربيزاري "مق، خب، قص، وين"چهار نسخة 
  . ترجيح داده است

ت ، تقابل بين بيداري و خواب و شادي و غمناكي فريبنده اسالبتّه در ضبط قونيه    
اگر از : گويد مي.  نيستعمدي و آگاهانه زياد سازگار با اين تناسبهاي ولي سبك موالنا

 برو و .، پس هيچ دليلي براي ناراحتي و عذاب وجدان نيستكبر و خشم نفرت داري
شود  د، معلوم ميكن لي اگرخشم و كبر تو را خوشحال مي و؛اي بخواب آسوده در گوشه

  . يري و بر حال زار خود غمناك باشيكه روحت بيمار شده و  بايد ماتم بگ
  رد بي ز كشاكش  و خلهذ زين دريا بنگ         رو سست لنگري است و  ـ كشتي نفس آدمي،57

   پي سستو ، لنگري است كشتي نفس آدمي: در نسخه
بار اند كه مصراع اول بيت در نسخة قونيه دو   استاد فروزانفر در حاشيه متذكّر شده•

  . "پي سست" دارد و ديگري "رو سست"تكرار شده كه يكي ضبط 
 "رو سست"نه نسخة ديگر همه . فاقد اين غزل بوده است) عد(ها  خه   فقط يكي از نس

رو و كندرو است نه  اند و همان درست است؛ چراكه كشتي لنگري، سست داشته
رود  هايِ لرزان راه مي  با گام كهپي توصيف مناسبي است براي كسي پي؛ سست سست

نگين و كندرو است كشتي نفس انسان، س:  بنايي كه بنيادي سست دارديا ساختمان و
  . و به اكراه و زور بايد آن را از اين ورطه بيرون كشيد

   بوده ايبكي در شاه چه جا كردي اي         ـ گفتم به اياز اي حر، محمود شدي آخر  58
  .  باشد"يكآيبك" چنانكه در پانوشت آمده بايد "آيبكي"   
نامي است براي تركان  ) يبكالبتّه با ضبط اَ( آمده فرهنگ معين چنانكه در "آيبك" •
  : به كار رفتهمثنويدهد و در معني اخير در   قاصد و غالم معني مي مجازاًو

   )5: 3081(     تا بگويم من جواب بوالحسن    گفت اي ايبك بياور آن رسن               
  ) 5: 3415(ر گربه را من بركشم اندر عيا ار            ــ گفت اي اَيبك ترازو را بي         
؛ نه اختالل وزني وجود دارد نه اشكال معنايي و  نسخه است6ن فروزانفر مبتني بر مت

  !  باشد"آيبككي"بايد : اند معلوم نيست چرا استاد سبحاني گفته. ل سنديتنه مشك
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   باشد زبان عاشقي                عشق را خون است برهان  آمده   خون ـ گفت 61
  ...باشد زبان عاشقي  چونگفت : در نسخه

نسخة ديگر را كه   5 و ضبط  آورده پاورقي را در"فذ، چت"  فروزانفر ضبط مشترك •
بدون توجه . تر بوده به متن برده است با فحواي كالم همخواني بيشتر داشته و درست
  : به بيت قبل، تشخيص ضبط درست، ميسر نيست

   "اق و رندان آمدهـاي تو از عشّ    ز چيست؟            خوناز عاشقان اين": گفتمش
   عشق را خون است برهان آمده    اشقي          ــع انـــاشد زبــ بنوـخ :تـــگف

آن، از خون پرسيده و طبيعي است كه اين، خون را . بيت دوم در جواب بيت اول آمده
  . ه اينكه دوباره سؤال را تكراركند؛ نتوضيح دهد

  برفروز       پس بسوز اين عقل را گر بيت  احزانيستي   همچون شمع را بر آتش ميجام ـ 72
  ...     همچون شمع را جان: در نسخه

 قبل  به بيتِبا توجه. ترجيح دارد» فذ«برضبطِ  نسخه اختيار شده و 6 متن بر اساس •
پاي جان كرد و  ندان تيز مي سگ نفس دتند و تيز نبود،   اي ساقي، اگر مي:تگفته اس
پرور  عد با آن عقلِ غم شمع جام را با آتش مي روشن كن و بپس اي ساقي. گزيد را مي

  . را بسوزان؛ يعني مي بده تا غم زايل شود
  بيزي؟  ميگركو قراضة تك غلبير تو    ـ آن قراضة ازلي، ريخته در خاك تنست         76

  ؟ بيزي  ميكراكو قراضة تك غلبير : ... در نسخه
بيت لحن توبيخ و تحريض . است نسخة اقدم، منطبق و صحيح 7 فروزانفر با  ضبط•

تالشي اگر تاكنون . الي خاك تنت پنهان شده است قراضة جانت در البه: گويد مي. دارد
، پس چرا اثري از معنويت و معرفت و حياتِ اي براي يافتن و نجات دادن آن كرده

  .معقول در وجودِ تو نيست
  ، بلي                 مست گردد زان مي احمرپرست انديشه خمور ـ  اين سر م77

  ...انديشه پرست زمخمور  اين سر: در نسخه
ضبط  اند، ساختار نحوي يكساني دارند و بر درستي    ابياتي كه پشت سر هم آمده•

  :گذارند  نسخه است، صحه مي7كه مطابق با فروزانفر 
                 پر شود از مشك و از عنبر، بلي  دامن پر خاك و خاشاك زمين         
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  م  و  زر، بليــزند سيــ آن برِ سيمين و اين روي چو زر                اندر آمي       
  ي احمر، بلي ـمست گردد زان م                پرست شهــور انديـ  اين سر مخم      

  د از آن منظر، بليــي يابـروشن             گر    ار نوحهــم اشكبـ اين دو چش       
  جان حيوان، كاه و جو خواهد همي     زر است            جان ـ جان پاكان، طالب 78
  . زر استكان، طالب جان پاكان: سخهدر ن
.  جان زر گويا به معني جان خالص و باارزش است.  نسخة ديگر است7  متن برآيندِ•

  . پذيرفتني است، كان زر نيز در تقابل با كاه و جو
  اي  دانه دنج باشد ورا              كز فرَ بساز   اي قفّال مفتاحيزوتر ـ  79

  ... اي قفّال رو تو: در نسخه
خبر داده شده، پس طبيعي است كه از   از ظهور فتنه در شهر،  چون در بيت قبل•

) فتنه برهاندتا از (ج باشد اش از فرَ ساز بخواهد تا در ساختن كليدي كه دندانه قفل
  .شتاب كند

  خام افندي  ،عالمها، روي مليحش                پختة   ـ كعبة جان82
  ، خام افندي علّامپختة : ... در نسخه
  . آيد ص پختة بسياردان هم در نظر افندي، خام به حساب مي شخ   ظاهراً

دارد، متكلّفانه انگيزي   تند و طربريتمِل و در اين غزل كه  در شعر ثقي"پختة علّام" •
  . ه و عقالنيت در عالم نظير ندارد؛ آنكه در تجرب عالم؛ يعني زيرك روزگارپختة. است

83 حرفي                     محو شو اندر، الم افندي سابقِو  ـ گر الفي   
  ... سابق حرفي تو گر الفي: در نسخه

  ...  باشي اگر تو الف و در صدر حروف:  معني•
، مفهوم "تو"با آوردن . شود و نيازي به ذكر آن نيست ز جمله استنباط مي ا"تو"مفهوم 

  مصراعِ اول جملة شرط و؛ در حالي كهشود راع نخست مستقل از مصراع دوم ميمص
  . مصراع دوم، جواب شرط است

   ز من ببري، واهللا كه جان نبري جانگر        ام دل تو     ـ  من نزل و منزل تو، من برده85
  ، واهللا كه جان نبري  ز من ببريدلگر : ... سخهدر ن
  :   بيت قبل چنين است•



تصحيح  و ديگر به نسخة قونيهگاهي ن  221  
 كلّيات شمس فروزانفر از

   

 

138 8 ، بهار و تابستان8 و7شمارة 

  نگري مي نيكو نگر، كه منم آن را كه!          گذري؟ د مرا، كز من چه ميعشق تو خوانَ    
 منم؛ پس از من گردي خواند كه خوب نگاه كن؛ آنكه دنبالش مي    عشق، رهگذر را مي

 دل تو پيش من است. آنها را پيش من خواهي يافت. داريتو به نزل و منزل نياز . مگذر
بري و در اين  اگر جان را به من نسپاري و آن را از من دريغ كني، جان سالم به در نمي

  . شوي راه هالك مي
  . است در كنار كلمه، به دل تبديل شده بوده، بعداً"جان"   در نسخة قونيه نيز در اصل 

ول سبحاني مطبعي ، غلط چاپي يا به قالت طرح شده مورد از اشكا31حداقل .ج   
 4در . اند تصريح كرده) 50، 45، 41، 15( مورد 4است كه ايشان به غلط چاپي  بودن 

 1336چاپِ اول (هايِ ديگر فروزانفر   چاپي در چاپ اشكال)2، 3، 41، 51 ( ديگرمورد
  برطرف شده و ايرادِ)راميركبي 1378  و1363چهارم  چاپ سوم و  دانشگاه تهران و1341ـ

هاي چاپي در مواضع قافيه اتّفاق افتاده يا   مورد از غلط8 .اشكال بر آنها منتفي است
بعيد است بتوان احتمال داد كه استادي به پرمايگي و . باعث اختالل در وزن شده است

  .تسلّط فروزانفر از تشخيص آنها عاجز بوده باشد
جاي  به» خواري خون«، »در«جاي  به» ديد«، "يكسان"جاي   به"يكسر" ضبطِ    
 ؛)89 ،28 ،21 ،14( در محل قافيه» گزيرد مي«جاي  به» گريزد مي«، »خون خوردي«

  !؟، اگر غلط چاپي نيست پس چيست)91(  در محل رديف"آيد"جاي   به"باشد"يا 
ه ، دو بار آن را تكرار كرده است كه ب»شكر اندر«جاي چيدن سه بار  ن بهچي حروف    

 شكر اندر شكر اندر .34 (مصراع منجر شده است) فَعِالتن(تقليلِ يكي از اركانِ عروضي 
اختالل  نيزالي كلماتِ دو مصراع از دو رباعي  در البه»س«و » تو«؛ زيادتيِ )ستشكر

عمد و به  ا احتمال دارد كه چنين مواردي بهآي ؛)93، 92(وزن را به دنبال آورده است
  ! در متن قرار گرفته باشد؟، ضبطِ ديگرنيتِ ترجيح ضبطي بر

  ها كنيي صنما چه دلبري) جاي عشقت به(  عشقست/  بدو بنماييمتو جويان دل است دل
جاي  به» مست شود«، )6(»تن تنن«جاي  به» تن بتن«، )1(» چاه«جاي  به» جاه«
، )13(»صحت«جاي  به» صحبت«، )12(»نپايد«جاي  به» يايدن«، )7(»مست شو و«
 جاي به» فرستند مي«، )19(»خويش«جاي  به» خوش«، )17(»سمن با«جاي  به» نياسم«
 »بجستم«، )31(»حمل«جاي  به»محل«، )26(»زبان«جاي  به» زيان«، )22(»فرستد مي«
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عشق شو «جاي  به» عشق شود« ،)39(»كه«جاي  به» گه«، )33(»بخستم«جاي  به
، )49)(باش به مي/ بمي«ي جا به» باش همي«، )48(» عرش«جاي  به» جوش«، )46(»و
 ،)68(»دشت«جاي  به» دست«، )67(»شوري«جاي  به» سوري«،)64(»اهل«جاي  به» اصل«
از ) 81(»دم«جاي به» دام«، )73(»نهاري«جاي  به» بهاري«، )70(»سزا«جاي  به» سرا«

تواند ضبطِ درست بيت  خواني مي  هر خوانندة دقيق و كتاباند و هاي مطبعي جملة غلط
م است  بزند؛ البتّه در اين مورد نيز تصحيح و يادآوري استاد سبحاني مغتنرا حدس

  .  نيستپذيرفتني هاي نادرست ولي طرح آنها به عنوان ضبط
در بقية موارد مطرح شده، گاهي ضبطِ مختارِ فروزانفر ارجح است و گاهي نسخة  .د    
ت اختصار موارد رعايما براي .  وارد استسبحانييح دارد و اشكالِ استادترج» فذ«

هاي موارد دوم اكتفا خواهيم  كنيم و در آخر تنها به ذكر شماره نخست را بررسي مي
 در بعضي موارد هر دو .ما نيز با آنها موافقيم كرد؛ چون داليل استاد ضمن آنها آمده و

 .ضبط قابلِ دفاع و توجيه است و ترجيح يكي بر ديگري بدونِ تكلّلف ممكن نيست
   .ايم پوشي كرده  از طرح آنها چشم،يت اختصاراي رعابر
  ها احوال دسنگ خون گريد اگر زان بشنو      ق    گونه در فرا  دل عذابي گونه بديديـ تا4

  )فعل منفي... ( دل نديدي تا: در نسخه
اد   آمده و به احتمال زي"فذ " و "مق" كه تنها  در دو نسخة غزلي است  از اين بيت●

  . الحاقي است
گونه   دل در فراق، به آنچنان عذاب گونه: روشن است فروزانفر ني بيت طبق ضبط مع

  . گريد ها چيزي به گوشش رسد، خون مي دچار شده، كه  اگر سنگ از آن احوال
  لقا  وز سرِ كُه رخ نمود اللة شيرينتفت           به ـ سرو علمدار رفت سوخت خزان را 9

   نفتان را به سرو علمدار رفت سوخت خز: در نسخه
  . ) گزيده46غ(ز ضبط فروزانفر را بعينه آورده  شفيعي ني●
 و سابقة أمل و ترديد و با توجه به كهنگيت عجله و بي  تفت يعني با شتاب و به  به   

   :ضبط قونيه ترجيح دارد تون ادبي براستعمال آن در م
   تفت به به كه كاري بسازي  همان           چو داني كه ناچار بايدت رفت               

  ) فردوسي    (                                                                                 



تصحيح  و ديگر به نسخة قونيهگاهي ن  223  
 كلّيات شمس فروزانفر از

   

 

138 8 ، بهار و تابستان8 و7شمارة 

 :؛ هر دو شاهد به نقل ازتاريخ بيهقي(راند به حدود شبورقان   ميتفت بهبكتگين      
  . ) تفت، ذيل1377ِدهخدا، علي اكبر

 شتاب سرو علمدار به.  به كار برده استاتغزلي و مثنوي را بارها در تفت به و تفتموالنا     
بخواهيم بيت را اگر . سيما از طرف كوهستان سر بر زد پاييز را نابود كرد و اللة خوش

  ! ؟ سرو با كدام نفت خزان را آتش زديم كهپرسوقت بايد ب با نفت معني كنيم، آن
  متاع تو را عشق  خريدار  نيست   تنگ      تر     تو تنگ، ميمت از آن تنگغين ـ  ديدة 18

  ؟  نيست"ديدة غين"تر از  مناسب "ديدة عين": در نسخه
   ندارد"ديدة غين" دارد كه ي تناسب"ديدة عين"در حال تعليق و خارج  از متن،!  چرا●

  اگر مو شوي،غماي ( سروده شده باشد "غم"ولي وقتي غزلي از آغاز تا پايان، خطاب به 
 تكرار شود، چرا بايد دفعتاً دو حرف غم و در هر بيتي كلمة )... ش منَت بار نيستپي
بيت در توبيخ  !  شود؟ تبديل كنيم تا  تناسب ايجاد"م" و "ع" غم، را به "م" و "غ"

  !؟ كرد"غ" را جايگزين تنگي "ع"پس چرا بايد تنگي . غم است نه عم
  ، نه زبون سرخ و زردم جهانمكه نه سخرة       دانت   ـ به لب شكرفشانت، به ضمير غيب35

  ...، جهاتم كه نه سخرة: ... در نسخه
  .  ر است هر دو ضبط وجهي دارند ولي ضبط قونيه بهت•

  منجمان رصد كن شكرفشان شو، زلبش شكرستان شو    جهت قران ماهش، چوبت ـ به 43
  ...  شكرفشان شو شيپِبه : در نسخه

  ... ، از لبش شكر گير ر بريز يعني در پايش شكظاهراً
 از غزليات  ، نيامده از اين رو"عد"در نسخة  از يازده نسخة مرجع، اين غزل، تنها •

 براي اين  ، حتماً بدلي ذكر نكرده"بت شكرفشان"اگر فروزانفر براي . مسلّم موالناست
بك  لحاظ معني و س به.اند درستيِ ضبطِ متن را مسجل كردهبوده است كه ده نسخه 

  : در ابيات قبل آمده. شبهه بوده است  درست و بيموالنا نيز كامالً
  روش كد كنـچو عباس دبس زوتر ز شكرفروشش        ـب شكرفــل رت چو آرزو شد زـشك
  حسد ار كني تو باري پيِ آن شكر حسد كن  ن به ارزد       زار جاـخوش طبرزد كه ه شكر... 

                           ... شوبه بت شكرفشان شو، ز لبش شكرستان
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يرين يار كردي مانند گدايان هاي ش از لب) سهبو(وقتي هوس شكر: گويد  موالنا مي   
 ؛ شكرِسخن برو و بوسه گدايي كن لب و خوش لجوج، زودتر به سراغ آن معشوق شيرين

  ارزد و ارزش دارد كه انسان بدان شيرين و دلنشيني كه هزار جان بيشتر مي بسيار
ش بوسه بخواه هاي شكرين  برو و از لبسخن به پيش آن معشوق خوش. حسودي كند

در "رود؛ نه به معني   به كار مي"به دنبالش" به معني  در فارسي معموالً"به پِيش" ...و
نا بوده و  موال مورد عالقة"شكر"سازي با  از لحاظ سبكي بايد گفت كه تركيب. "پايش

فشان، شكرقند،   شكررپاسخ، شكرجواب، شكرفسانه،هاي شك او از معشوق با صفت
 نيز صفت "شكرفشان"شكرگفتار، شكرلب، شكرناك، شكرين ياد كرده است؛ از اين رو

 براي عاشقان شكر كه است ي آمدهلبدر وصفِ   زيركه در بيتِ  است همچنان"بت"
  :)، كليات شمس فروزانفر7 ج ة، ضميمفرهنگ نوادر لغاتبه نقل از (افشاند  مي
  دهان پر است و خموشم كه تا بگويي تو          كز آن لب شكرينت شكرفشان داريم      
   ببريدناي نيمچهوانگهان بر قدمش     حدث، سوي قدم پيوستن          ـ بايد اول ز44
شود؛ از اين   است و به ضبط  كلمه مربوط نمينيمچه كلمة  معنيِ اشكال مربوط به•

ه دادن ، هدي آيا ممكن است نيمچه بريدن. ه استين مقاله نبودرو جاي طرح آن در ا
  :  مثل قماش پيشكش كردن در اين بيت؛پارچه و جامه و خلعت باشد

  )2057غزل (پيشكشي كن قماش، رونق  تجار بين    برجه و كاهل مباش، در ره عشق و معاش    
 اند ـ يق سبحاني حدس زدهـ چنانكه استاد توف خروس باشد اگر نيمچه به معني جوجه     

به » )قرباني كردن(اي بريدن سرِ نيمچه«جايِ  را به» اي بريدن نيمچه«توان   ميچگونه
  !كار برد؟

   و گويي كه درآ، هيچ مگوآتشي گرديداري؟             ـ گفتم ار هيچ نگويم تو روا مي53
  ...  و گوييآتشي كردي: ... در نسخه

 را  "آتش كردن"ولي . يعني سراپا آتشِ قهر شوي د؛ فروزانفر نيز وجهي دار ضبط•
  .  معني كنيم، ضبط قونيه مرجح خواهد بود"آتش افروختن"اگر بدون تكلّف بتوانيم 

   بده باربود، ره بگشا راه  ز بيآه ـ غم مده و آه مده، جز به طرب راه مده            55
  ، ره بگشا بار بده  راه بوداَه ز پيِ: در نسخه
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 اند و ضبط  متفاوت اي كه فاقد اين غزل  نسخه3با كنار گذاشتن . بدلي ندارد يت نسخه ب• 
بعيد است  . نسخة ديگر صورت گرفته است7 بايد گفت كه ضبط متن بر اساس ،"فذ"

بيت با .  تبديل شود"اَه" مصراع اول از تنگي بحر عروضي در مصراع دوم به "آه"كه 
به ما غم و آه مده و ما را جز به شادي و طرب راه : ضبط فروزانفر معني سرراستي دارد

 بار بده تا ،راه را باز كن. نصيب مانده است  از آن كسي است كه گمراه و بي"آه"مده 
  :  به اين معني در شعر موالنا آمده است"راه بي". راهي و گمراهي آه نكشد كسي از بي

   بي اين و آن رهان بياند اين  ندهبس ز دفع اين جهان و آن جهان               ما     
   ـ آنكه به خويش است گرو، علم و فريبش مشنو           56

   مده سنادهست تو را دانش نو، هوش به ا                                                   
   مده استاد، هوش به را دانش نو هست تو: ... در نسخه

  .  آمده است"ه مداستاددست به "در بيت سوم هم 
 ت تقوي را در اين بيت"استاد" به عنوان قافيه در بيت سوم، ضبط "استاد" آمدن •

اند؛ پس بايد وجهي داشته   نسخه اتّفاق داشته7 "اسناد"در ضبط! كند يا تضعيف؟ مي
تو . داني او را مخور هرگز از كسي كه در بند خويش است، علم مشنو و فريب علم: باشد

 سابقه داري پس در بند اسناد و روايات مباش و هوش خود سطه و بيوا خود دانش بي
  . ا به دانش كهنه مدهر

  چاه  از  عزيز مصر باشيد                 برون آييد از زندان و با چو يوسف ـ59
  ... عزيز مصر باشيد تاچو يوسف : در نسخه

  .بدل آمده است در پانوشت اين نسخه
•گذارد نمايد ولي مراجعه به ابيات قبل شكي باقي نمي ح مي ضبط قونيه در نظر اول مرج 

  :تر است درست)  نسخة ديگر6ضبط مبتني بر (كه همان ضبط فروزانفر 
  د شهنشاه ــخوان از ميــشما  را ب              راه يـان راه و بــگشتگ ايا گم             
  سرهنگان، به درگاه صال، اي شهره     گويد شهنشه كانِ ماييد          همي             

  ان اهللاــده بر دامــچو هي چسفي           مي   ــد پيوند قديــپيونديب...              
  اه ـچ دان و ازــد از زنــبرون آيي            چو يوسف با عزيز مصر باشيد               
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و بريدن از دنيا و تعلقات دا  و پيوستن به خات، سخن از دعوت به خدا   در اين ابي
 ،دارد و هميشه  متّصل بدوست  برنمي"اهللا" دست از دامان كلمة "ه"كه  همچنان. است

كه در اينجا نماد (اييد و مانند يوسف به عزيز مصر  بيشما نيز از زندان و چاه بيرون
  . نشويد بپيونديد و با  او باشيد و يك لحظه از او جدا) خداست

ش زليخا كه زن عزيز مصر بود، خريداري شد و به صورت غالم و  يوسف به خواه   
  . لبته در نهايت به عزيزي مصر رسيدخواندة عزيز مصردر آمد و افرزند

   چون بود، عشق يكي جنون بود            مپرس ـ عشق 63
  ي    به طريق احمقد، ني را زبون بوسلسله                                                  

  ...       چون بودبپرسعشق : در نسخه
 "مپرس" هر نه نسخه، ضبط "فذ"اي كه اين غزل را  دارند جز نسخة   از ده نسخه•

 "مپرس" با  معموالًخواهيم از غيرعادي بودن چيزي خبر دهيم وقتي مي. اند داشته
  :  كنيم  فراهم ميزمينة شنيدن آن را در خواننده

  كه هيچ نقطه نپرسد ز گردش پرگار       يگــــرد  كه چند مي عزيزامپرسمرا          
  )1141غزل (                                                                                            

                  ها     از كشتي و دريا، بيا بنگر عجايبمپرس         
  رانم كه چندين سال من كشتي در اين خشكي همي                                              

  )1414غزل (                                                                                            
  :   غزلي با رديف مپرس

  مپرساغر چشم من اندرنگر، از مي و س             رسـمپدست بنه بر دلم، از غم دلبر   
  رسـمپ  كافررّةــ و ظلم آن طان              وز ستمجوشش خون را ببين از جگر مؤمن  

  )1212غزل (                                                                                     
   ـ كه تا خلوت كند زيشان، كند مشغول ايشان را                65

  بگيرد خانة تجريد و خلوت را به عياري                                                      
  ست                 عقل تو پردهنداني سرِّ اين را تو كه علم و 

   برون غار و تو شادان كه خود در عين آن غاري                                             
  ...ست  بردهعقل توعلم و : ... در نسخه
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هاي قبل سخن از عاشق است كه ظاهر مغفّل دارد و دار و ندار خود را به  ر بيت د•
كند تا خود با دوست بي هيچ تعلّقي  دهد و اينگونه اهل دنيا را مشغول مي تاراج مي

كني؛  ه را كه كسي چنين كند تو درك نمياين نكت: گويد در بيت اخير مي. خلوت  كند
 دل  كهفِتو را از اصحابِآويخته و  اي بر در غار و عقل تو مانند پردهچراكه هنوز علم 

   :ني كه در عين غار تجريد و اخالصيك تو از ناداني گمان مي در حالي كه ؛جدا كرده است
  بدرد زهرة جانت اگر ناگاه بيني تو         كه از اصحاب كهف دل، چگونه دور و اغياري           

  . كرار بيتي در چاپ فروزانفر است كه آن تكرار در نسخة قونيه نيست ـ  مربوط به ت69
ر بعضي د  و9كه چاپ فروزانفر، برآيند  ارتباطي با موضوع ندارد؛ چرا44 همانندِ مورد •

وارد  )چت(نسخة خطّي است و اين تكرار حتماً از طريق نسخة ديگري 11مجلّدات 
  . متن شده است

   عياري        نداند شير از روبهديگر           عطسه را زان الغ نداند ـ 71
  ...  عطسه راندارد :در نسخه

   : مرجح است"نداند"كه ضبط  مي ماندترديدي نبا توجه به بيتِ قبل  •
   خزان را از بهارينشناسد       مكن ياد كسي اي جان شيرين                  كه 

شناسد و عطسه را   ار را از خزان باز نميكاري به كار كسي نداشته باش كه به: گويد مي
   .دهد  شير را از روباه زيرك تشخيص نميآن صداي ديگر واز 
   خوشِ الحاني  مرغِرويان در بزم سليماني            با نغمة داوودي، هاي پري  ـ صف87

  ) كه سكته ندارد(الحاني   خوشمرغان: ... در نسخه
  . كته نخواهد داشتا كسره بخوانيم س را ب"خوش"  اگر •
  . آواز  صفت نسبي است يعني خوش"الحاني"
آواز، نغمة داوودي سر  بزم سليماني مانند مرغ زيباي خوشرويان در  هاي پري  صف   

  .  اند داده
   بايد برد همي ، پرغم و پر آه دل                 همي بايد برد ـ جان محرم درگاه 90

   بايد برد همي                  از ما سوي ما راه  هرگز       از خويش به ما راه نيابي
  .  است"بايد بود همي"رديف : در نسخه

  . نمايد نسخة فروزانفر در مصراع چهارم، چندان مناسب نمي  رديف نقل شده در    
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 ل، نامتناسب است و در بيت دوم  مقبول رديف نسخة فروزانفر در بيت او؛ برعكس اتّفاقاً•
  :رسد ونيه در بيت دوم غريب به نظر ميو ضبط ق متناسب و

  )؟ (بايد بود همي از خويش به ما راه نيابي هرگز              از ما سوي ما راه          
، با اند الط چاپي كه استاد توفيق سبحاني آنها را گوشزد كرده   با كنارگذاشتن اغ  

، 75 ،74، 67، 66، 60، 40، 34 ،30، 25، 16، 10، 5 (بيت17 تا 16 مقالة ايشان حدود
پيشنهاد شده   استاد فروزانفربه ضبط مختارِ تري نسبت بههاي ضبط) 88، 86، 84

كه ايشان با نوشتن آن ترين كاري  مهم. مغتنم است نيزحتّي يك بيت آن  است كه
 مخصوصاً بارة موالنا ـدراست براي نقد و ارزيابي كارهايي كه  بابي اند، فتح مقاله كرده

متأسفانه اين روزها، نويسنده بيش از خواننده .  صورت گرفته استهاي اخيرـ در سال
ندرت   صاحبان قلم به؛چرا كههاي خوب است نقدفقدانِ ،آن يِ و يك دليل اصلاست

احتمالِ  جز،  ايشانل سومؤاس بارة در!كنند وقت براي مطالعة آثار ديگران پيدا مي
و  رسد  مقاله به نظر نمي ديگري در اين موردِ)44شمارة  ("نيمچه"تركي بودن كلمة 

 كلماتِ تركي ديوانِ كبيرالبتّه در ؛ تنها همين مورد، طرح آن را موجب شده استگويا 
ي وجود دارد كه استاد توفيق سبحاني در حواشيِ خود بر نسخة قونيه حتّي بسيار

ت استاد فروزانفر راجع  ولي داوري دربارة توضيحااند المكان به شرحِ آنها همت گماشتها
  . كند  را اقتضا ميتري بررسيِ دقيق تر و مجالي فراخ، ه آنهاب

  
  ها  نوشت پي

 جزوهاي دوم و چهارم از دو نسخة ديگر سخن رفته كه به ترتيب ةـ عالوه بر اينها در مقدم1
بعد از تصحيح جزو اول و جزو سوم به دست مصحح رسيده  و از اين رو معرفي و ارزيابي 

  : هاي مذكور، به شرح ذيل صورت گرفته است اعتبار آنها در مقدمه
  56/547ـ نسخة عكسي كه اصل آن محفوظ است در كتابخانة ملي وين به شمارة الف 

 به پايان رسيده 845 آن در چهارم محرّم كه كتابتِ،   بيت35207 صفحه و 776مشتمل بر
و عكس آن به اهتمام  مينوي فراهم اين نسخه را زكي وليدي طوغان معرفي نموده . است

آمده و در اختيار مصحح گذاشته شده است و به دليل تازگي نسخه تنها در ترجيح 
رمز آن . خ اساس بر يكديگر در چند مورد معدود از آن استفاده شدهسبعضي از نُ] هاي ضبط[
  .  انتخاب شده است"ين"
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از فضالي بنام (عالي بك يوجل ي مضبوط و مصحح متعلّق به حسن ـ عكس نسخة خطّب 
  .  بيت12927 ورق و 414، مشتمل بر )كشور تركيه

همه به سبب قدم و   نيست و با  اين"چت" و "قو"  اين نسخه به وثاقت و صحت نسخة    
اين نسخه در نيمة اول قرن هشتم  استنساخ .  استدرخور اعتماددقّت كاتب در اكثر  موارد 
  .ت اس"عل" شده و رمز آن ذيل صفحات،

 سال پس 98 )فذ(جديدترين آنها خ  كه س  نُاينك جزو اول ديوان كبير را مبتني بر اقدمِـ 2
  ). مقدمه ص يو(كنم  از وفات موالنا كتابت شده است، به خواستاران تقديم مي

 بيت گزارش شده است ولي توجه به توضيحاتِ 660هاي اين نسخه ـ تعدادِ ابياتِ غزل3
و هر )  صفحه600( ورق 300 مشتمل براين نسخه«: كند  بودن آن را محرز ميضمني، اشتباه

رجز و مجتَث نوشته شده و   غزلهاي بحر141ِ تا 2 سطر است كه از ورق19صفحه متضمنِ 
جزو اول  مقدمة( » تا آخر نسخه رباعيات نوشته شده است142ساير بحور را ندارد و از ورق 

 19 ابيات غزلها درج شده باشد و در هر صفحه ،)صفحه280( ورق 140اگر در ). »ي«ص 
 بيت باشد و در 5320، نسخه حداقل بايد حاويِ )در هر سطري يك بيت(بيت آمده باشد 

  درست بوده كه در هنگام4660ِِهاي خالي صفحات، ممكن است همان عددِ صورت كسر قسمت
  . آن افتاده است4چيني  حروف

ر چاپ كردن كتب موالنا به طريق تصحيح انتقادي،  نامة  مينوي، لزوم اهتمام د:ركـ 4
  20-5، صص .1386انجمن، سال هفتم، شمارة سوم، پاييز

ما در تصحيحِ ديوان پس از امعانِ نظرو دقّت و مقايسة ساير نُسخ براين نسخه اعتمادِ كلّي «ـ5
  ).»ز«مقدمة جزو اول ٌ(»ايم حاصل كرده

  . نامه تنظيم شده است  غلطاين يادداشتها بعد از مالحظةـ 6
  . ـ  حين در متن به همين صورت ضبط شده ولي ممكن است آن را چين خواند7
  .  آشكار است كامالً"ا"ـ عالمت مد يا كاله بر روي 8
 شده بدون اينكه در حاشيه بدان "نفسان" از چاپ فروزانفر، جايگزين  تحقيقاً"نقصان"ـ 9

  .اشاره شود
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