
 دانشگاه شيراز) بوستان ادب(ي شعرپژوهي مجله
20 پياپي،1393 تابستان،دوميشماره،مشش سال

 غزليات شمسي لزومِ تصحيحِ دوباره

 ∗∗∗شيرين رزمجو بختياري ∗∗الهام خليلي جهرمي∗محمديوسف نيري

 دانشگاه شيراز
 چكيده

شـان فـراهم دوستاني بوده كه دغدغه مورد توجه ادبتصحيح متون كهن همواره

و نزديك به گفتارِ مؤلف است كردن از يكـي از متـونِ بحـث. ِمتني منقّح برانگيـز

ايـن اثـر. الدين محمد مولوي است از جالل كليات شمس تبريزيلحاظ تصحيح، 

و مشوش بودنِ نسخِ موجود از آن، سترگ به دليل حجمِ گسترده هنـوز مـتنِي آن

ي بـه وسـيله 1344-1336در سـال. كامالً قابلِ اعتمادي از نظـر تصـحيح نـدارد 

ه الزمانِ فروزانفر، به شكلِ انتقادي تصحيح شـد قدر، استاد بديع شناسِ گران مولوي

در. استو همواره مورد بحث پژوهشگرانِ مختلف، قرارگرفته و سپس بـار ديگـر

در اين پژوهش، تحت. توسط استاد توفيق سبحاني تصحيح شده است 1386سال

هايو نقد تصحيح غزليات شمسي هاي زير، برآنيم كه لزوم تصحيحِ دوباره عنوان

و آرايِ بزر گانِ ادب را در اين مورد برشماريم؛ موجود را مورد بررسي قرار دهيم

 تصـحيحِ.2؛غزليات شـمس تصحيحي پيشينهو مقدمه.1:اين عناوين عبارتند از
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ل جـزو اوي در مقدمـه،جـذّابو با نثـري دلچسـب ايشان. استن شدهبه شيريني تبيي
به آهنگ ملكوتي غزليات موالنا آشنا«:اند آورده،كليات شمس كه گوش نگارنده نخستين بار

و ديواني مطبوع نسخه. قمري بود 1338روزهاي زمستانيازدر يكي،گرديد موالنا در مشهد
و در دست،به خصوص نزد طالب ي كامـل دوره]كـه تا ايـن[ ...رس عوام نبود شهرت نداشت

از]را تهيه كرد[ خان هدايت تاليف مرحوم رضاقلي،مجمع الفصحا كه در مجلد اول آن قسمتي
به صورت انتخاب و درج شـده،الدين تبريـزيو در ذيل شرح حال شمس ديوان موالنا اسـت

و فحص بليغ كرد كه ديوان چاپ...بهي از غزليات را بخواندي معتنا توانست عده،بدين وسيله
به تفحص پرداخت تا ... ليكن بر آن نسخه دست نيافت؛لكنهو را پيدا كند باري به شوق فراوان

كه طرح 1312كه در سال تا اين؛خريدو... پيدا كرد فروشي را نزد كتابكليات شمسي نسخه
مي»شرح حال موالنا«ي رساله و دقّت را در مطالعـه،ريخت بر آن شد كه ديوان را با نظر امعان

و شش ماه شمرده در اين كار به وقت مطالعه،گيرد و هر غزل را كـه دور از روش،صرف كرد
و فقر موالنا مي در اخت به عالمتي مشخص مـيشنو مشرب صافي تصوف و بـار ديگـر نمـود

به نظر 1313زمستان  پياز آغاز تا پايان كتاب را و در نتيجه كه نسخه مقايسه مطالعه كرد ي برد
و هنوز هم هستيو كه مدار كار فضالهديوان چاپ لكن در،ايران بوده و ارزش چنداني ندارد

و،اشعار اصلي و اضافات ناروا راه يافته ي بسـياري از غزليـات ديگـران در ضـمن عده حذف
ب: 1390،روزانفرف(».است اشعار اصلي آمده و )الف

ها بـا مشكالتي را كه در حين پيدا كردن نسخه،ي اين مطلب استاد فروزانفر در ادامه
مي، اند آن مواجه شده رسـد، شان مـي ها به دست وقتي كه نسخه،و در نهايت شوند يادآور

اميرحسـنانكـه از دو نفـر بـه نـام آقايـ غلبه كـرده اسـت بر ايشان چنان كهولت سن
و مي،حسين كريمان يزدگردي )هـ: همان(.گيرند براي اين كار كمك

بر مقدمه جالل به اهتمام منصور مشفق نيز حـايز نكـات كليات شمس الدين همايي
م. اسـت ديوان كبيـري تصحيحي پيشينه ارزشمندي درباره از گزيـده،شـفق منصـور اي

در جـالل. است تهيه كردهآن را از روي چاپ هند غزليات موالنا دارد كه  الـدين همـايي
مي نوشته گزيدهاي كه بر اين مقدمه كه است، به اين مطلب اشاره چـاپ ديوان كبيـر كند
ي الحاقي با تخلصِ خمـوش يـاها به غزل.اشعاري از ديگر شاعران را نيز داراست،هند
ميي سلطان ولد، فرزند موالنا، سروده وش،خام و سـياقِ پـدر اشاره كند كـه بـه سـبك
و اتفاقاً در آخر پارههايي را استقب غزل،خود آناي ال كرده ي خاموش را نيـز كلمه،ها از

(به كار برده است،ي مولوي به همان شيوه )79: 1374مولوي،.
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اطالعـات،ديـوان كبيـري نسـخ از ماندانا صديق بهزادي نيـز دربـاره مولوي كتابنامه

(ارزشمندي دارد هـاي وي در ايـن اثـر بـا بررسـي فهرسـت) 554تا 526ي از صفحه.
را،گوناگون هـا نسـخه؛ اما در بعضي موارد كه معرفي كرده استنسخ خطي آثار موالنا

و به شيوه يك اشاره اند، توصيف شده،هاي گوناگون يكي بوده سـاني نسـخ نكـرده اي به
و نگاهي انتقادي به اين فهرست بسنده كرده است؛،به نقلِ قولِ صرفو ها نداشته است

شـويم كـه نـه تنهـا چرا كه در اثناي معرفي نسخ، گاه با اطّالعات مغلـوطي مواجـه مـي 
گم راه و سـق.استكننده راه گشا نيست، بلكه م ايـن ناگفته نماند كـه آگـاهي از صـحت

تك،اطّالعات از نظـر اشـتمال با اين حـال پذير است؛ تك اين نسخ امكان تنها با بررسي
.جا، كار مفيدي است بر اطّالعات چندين فهرست به صورت يك

 غزليات شمسهاي عكسي نسخه.1.1

و كارهاي پژوهشي اسـت، انجـام گرفتـه غزليات شمساي كه بر روي عالوه بر تصحيح
صـورت بـه،مانـدن هايي اشاره كرد كه نسخ قديمي را براي محفوظ بايد به چاپ كتاب
از 770ي مورخ توفيق سبحاني نسخهاستاد.اند عكسي چاپ كرده ،تزيينـات نظـر را كـه

و سپس همين نسـخه را است هي است، به صورت عكسي چاپ كردهي قابل توج نسخه
آنو هيـأت كتـاب چـاپي نيـز در آوردهدر چينـي به صورت حروف تعليقـاتي نيـز بـر

.خواهد آمدتري بعد از اين مطلب، توضيحات بيش،در مورد اين دو كتاب. است نوشته
رايي ديگري نيز دركتابخانه نسخه ملي تبريز موجود است كـه اسـتاد فروزانفـر آن

و اين نسخه نيز در حال حاضر به هممي»نسخه نخجواني« ،جمشـيد عليـزادهتخوانند
، بـه صـورت عكسـي در حـال چـاپ امضا كردهاي كه با شهرداري تبريز نامه طي تفاهم

ست، اين نسـخه را را داراي نفيسي از نسخ خطيي تبريز كه گنجينهي ملّ كتابخانه. است
در)عكسـي(= يلهدر حال چاپ شدن به صورت فاكسـيمكه به دليل آن اختيـار اسـت،

را بـراي تصـحيحي عكسـي استاد شفيعي كدكني اين نسـخه. دهد نميپژوهشگران قرار
آن. دادنددر اختيار ما قرار ديوان شمس در،پس از بررسي به نتايجي دسـت يـافتيم كـه

.ها اشاره خواهيم كرد ادامه بدان

 تبريزي غزليات شمسهاي گزيده.1.2

اهاي گزيده آن تهيه شده است كليات شمس تبريزيز فراواني هـا بـراي كـه ذكـر تمـام
در؛ همچنين خارج از بحث اين مقالـه اسـت؛ نگارندگان ممكن نيست جـا بـه ايـن لـذا
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شدهايي اشاره خواه گزيده و تكامل مولـوي كه در سيرد و غـزل تحول  خـوانيِ خـواني
و بوم ادب يو نكـات ارزشـمندي دربـاره است گيري داشته تأثير چشم،دوستان اين مرز

مي غزليات شمستصحيح انتقادي .دهد به دست
از گزيده 1342محمدرضا شفيعي كدكني، در سال استاد را تهيـه،غزليات شـمس اي

،فرهنگـيـ اين گزيده را انتشارات علمـي. است كرده تعليقات مختصري نيز بر آن نوشته
مك چاپ كرده در 466شفيعي كدكني. است هاي متمادي چاپ شدهر در سالرّو غزل را

 هـايي غـزل بخش نخست كتاب كه در واقع متن اصلي كتاب است، بـه عنـوان گزيـده 
و در ادامه موالنا آورده هـاي شـود كـه تحـت عنـوان غـزلمي غزل مشهور ديده6،است

.اند شده منسوب به موالنا آورده
چنـين غزليـات شـمسي تصـحيح انتقـاديي سـابقهي اين گزيده درباره در مقدمه

كه از كتاب گران«: است آمده تأليف احمد منزوي،هاي خطي قدر فهرست نسخه بر طبق آماري

در،جلد مثنوي كتابت شـده372از قرن هفتم تا قرن چهاردهم هجري قمري،آيدبه دست مي
از،بر طبـق همـين فهرسـت. است تجاوز نكرده74از،يوان كبيردصورتي كه اين رقم در مورد

كـه شـهرت ايـند اين معني اسـت آن آنچه مؤي.نسخه وجود دارد277 ديوان سعديو كليات
از غزليات در صد ساله ايش محسوسـاً افـز غزليات شـمسي اخير، پس از نشر چندين منتخب

ـ الزمـان فروزانفـر مرحوم استاد بديع. است يافته راني جشـن همـين نكتـه در سـخنه بـه بـا توج
كه از  ب بـه صـور گونـاگون چندين منتخـ ديوان كبيرهفتصدمين سال تولد موالنا پيشنهاد كرد

و سليقهتهيه شود تا هر آن كس بر وفق ذوق آن. مند گردد ها بهرهي خويش از جـا كـه اطّـالع تا
كه به فكر انتخاب،دارم خان هدايت است كـه منتخبـي رضاقليافتاده ديوان كبيرنخستين كسي

به خط عسكر اردوبادي شمس الحقايقبه نام  كه ق بـه چـاپ 1280در سـال،فراهم آورده هــ
و معيارهـاي خـاص هاي ديگري با مالك از آن پس نيز منتخب. است سنگي رسيده فـراهم،هـا

كه چون اساس كار نسخه و نشر گرديده آن آمده از هـا هاي جديد چاپ هند بـوده در اشـعاري
ط  ـ شمس و بسي، شمس مغربي، سيف فرغاني، فضـل گويندگان ديگر اهللا حروفـي اسـترآبادي
و ممارست در شعر موالنا اسـتعداد تقليـد بسياري از دراويش سلسله كه بر اثر تتبع ـ ي مولويه

ون بـر چـ ضبط اشعار خود موالنا در اين منتخبات نيز. شودمي ديده،بودندـي او را يافتهباسلو
و نادرسـتي بـه هـيچ،سـقيم اسـت همان اسـاسِ  هـاي فـراوان در آن راه وجـه مطمـئن نيسـت

و: 1385شفيعي كدكني،(».است يافته و بيست و هشت )نه بيست

طيِ يـك پـاورقي، پـس از معرّفـي تصـحيح اين گزيده،ي مقدمه شفيعي كدكني در
بـر ديـوان كبيـر الزّمان فروزانفر به عنوانِ نخستين اقدام براي تصحيح انتقادي استاد بديع
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مي ترين نسخه اساس قديمي هنـوز،به علل بسياري«: كند هاي موجود در عالم، يادآوري

بيسـت: 1385 همـان،(».چنان خالي استهم ديوان شمسجاي چاپ انتقادي ديگري از 
)ونه

از غزليات شمسي دومين گزيده شـفيعي كـدكني تقريبـاً حـدود چهـل سـال بعـد
و در دو جلـد چـاپ شـد، از سوي انتشارات سخن بـه چـاپ رسـيد،ي نخست گزيده
و 1075شامل يي مبسـوطي دربـاره ايـن گزيـده داراي مقدمـه. رباعي اسـت 256غزل

و تصحيح مولوي، شيوه شي بيان او شـفيعي كـدكني در ايـن اسـتاد.استمسغزليات
بر غزل،كتاب آن اند؛ اساس چاپ استاد فروزانفر آورده ها را هـا تصـحيحاتي اما گـاه در

و گاه در حواشي رباعي يا غزل نيز انجام داده اند كه اين شـعر از موالنـا يادآور شده،اند
مي،وي در توضيح اين مطلب. نيست كسـاني بگوينـد وقتـي ممكن است«:آورد در مقدمه

پاي شخص ديگري است، شعري مسلماً سروده اسـت سخ ما ايـن چرا بايد در اين كتاب بيايد؟
ماچه بين الدفتين چاپ استاد فروزانفر بودهكه آن و مـا ديوان كبير،است، در تعريف موالناسـت
كه در ساختار آن كتاب به تشكيك بپردازيم نمي كه چني. خواهيم ن نقدي عمالً بر اگر قرار شود

و قـراين بـه داليـل سـبك زيـرا هـا حـذف شـود؛ غزل%25رد شود، شايد آن چاپ وا شناسـي
)1387:139شفيعي كدكني،(».اين امر اجماالً مسلّم است،شناسي نسخه

در40طـور كـه در جاي ديگر همين كتاب، شفيعي كدكني همان چـاپ سـال پـيش
اشاره كـرده بـود، در ايـنآني دوباره به لزوم تصحيح غزليات شمسي گزيده نخست

مي اب نيز دوباره يادكت فروزانفـر بـر دسـت چـاپ اسـتاد ديـوان كبيـر كـه با اين««: شود آور

و اعصار ترين مولوي بزرگ و اسـت هنـوز هـم خـالي از اشـكال فـراهم آمـده،شناس قرون هـا
مي. هايي نيست نقص كه در اين ديوان اجماالً از مالحظـهم قابـل، هنوز هـم حجـ توان گفت اي

كه كار را بر هر پژوهنده مي شعر ديگران وجود دارد كه استاد بـه جـاي ديگر اين. كند اي دشوار
كه قريب يك قرن بعـد از وفـات اي برده ترين بهره را از نسخه ها، بيش اتكا بر اقدم نسخه است
آن بوده موالنا كتابت شده و از كه نسخه است خ”و“ جامع”اي جا را،است بوده“طخوش همـان

كه قواعد جهاني تصحيح متن، در اين اساس كار خود قرار داده گونـه مـوارد، است؛ در صورتي
كم هاي كهن كند كه از نسخه چنين ايجاب مي كه حجم و اسـاس تري تري دارند، به عنوان پايـه
در كنـار شـعرهاي دخيلـي كـه از ديگـران در چـاپ اسـتاد،به همـين دليـل. كار استفاده شود

آن فروزانفر وارد شده و چه عين گفتار موالنـا بـوده نيـز ضـبط است، در هـا در مـواردي اصـيل
)45ـ44: همان(».نمايد درست نمي
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آن.2 و نقد  تصحيح استاد فروزانفر

ا در حال حاضر جامع الزمـانِ سـتاد بـديع ترين تصحيح موجود از ديوانِ موالنا، تصـحيح
،اين تصحيح كه در ده مجلـد تنظـيم شـده اسـت، مشـتمل بـر غزليـات. فروزانفر است

و ملمعات موالنا جالل و عربي، ترجيعات مشـهور،الدين محمد قصائد، مقطعات فارسي
ـ كه موضوعِ تحقيقِ اين مقاله است. به مولوي است معـادلِ،غزل 3229ـ تعداد غزليات

و مصطالحات. است بيت 34662 و تعبيرات و لغات در ديـوان كبيـر فرهنگ نوادر نيـز
آن.ي مجلّد هفتم آمده اسـت ميانه و گونـه كـه در مقدمـه اسـتاد فروزانفـر، ي جلـد اول

ميچهارمِ ديوان موالنا چهـارده نسـخه پـيش روي ديوان كبيربرايِ تصحيح دهد، شرح
ت ، نـه از ايـن ميـان. خود قـرار داده اسـت صحيحِداشته است كه تنها ده نسخه را مبنايِ

ـ از شماره ـ نسخه معرفـي شـده»يج«تا»و«ي جلد اول صفحات در مقدمهي يك تا نه
و نسخه دري دهم در مقدمه است ي جلد چهارم وصف شده كه از همان مجلد بـه بعـد

همكارِ تصحيح دخال نيز توصيف شدهي جلد دوم اي در مقدمه چنين نسخهت داده شده،
ه[و تصحيح ديوان از آن استفاده نكرد به سبب تازگي نسخه در مقابله«است كه مصحح 

يك]است وآن،ديگر، مگر در ترجيح بعضي از نسخ اساس بر هم در چند مورد شـمرده
ج1363ي فروزانفر، مولوي، مقدمه(».معدود جـا نـاگزيريم بـه معرفـيِ در اين) الف:2،

ي استاد بپردازيم؛ مختصات اين نسـخ در جـدول زيـرن نسخ بر اساس مقدمهاجماليِ اي
:نمايش داده شده است

در

في
 رمزها

محل

دارينگه
 خط

تاريخِ
ترقيمه

ِتاريخ

تقريبي

تعداد

برگ

تعداد

ابيات

توضيحات استاد

فروزانفر

 عد1
كتابخانه

اسعدافندي
در سليمانيه

ـ نسخ
ِربع
و7آخر

8اوايل
348 10372 

دستاز رويِ نسخ
اول استنساخ شده،

1افتادگي دارد

 10810 7252اواخرـ نسخي قونيه موزه قو2
از رويِ نسخ دست
اول استنساخ شده

 چت3
كتابخانه

چستر بيتي
 در خور اعتماد است 38124 72359قرنـ نسخ

ـ نسخي قونيه موزه مق4
تا ربع
8اول

ـ 30535 524

 خب5
بلديهكتابخانه

استانبول
 منتخبي از ديوان 660 300ـ 723 نسخ

يكاتبش با نسخه2025876ـ727نسخكتابخانهقح6
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گدك

احمدپاشا
3.يكي است»خب«

7
قح

)قص(

كتابخانه
گدك

احمدپاشا
ي راء تا نون از قافيه 10737 278ـ 4730 نسخ

 خج8
كتابخانه
نخجواني

ـ نسخ
تا
8اوايل

و ياءــ و هاء  قافيه واو

ي اساسنسخه32540380ـ770نسخي قونيهموزهفذ9

 عل 10
كتابخانه

حسن عالي
بك يوجل

ـ نسخ
 نيمه
8اول

414 12927 
4ي جلد در مقدمه

.معرفي شده است

 ين 11
كتابخانه ملي

وين
 35207 388ـ 845 نستعليق

2ي جلددر مقدمه
آمده

كه اول) شمسي1296حدود(قمري 1338آيد كه وي از سالميبري استاد از مقدمه
شمسي كه 1339تا سال خود، اديبِ نيشابوري، شنيده بار غزلي را از موالنا از زبانِ استاد

و غم خـويش را در جهـت عرضـه يح ديوان را به انجام رسانيدهتصح ي، دائماً تمامِ هم
مي. استمصروف داشته،قدر مطلوبِ اين اثر گران نـيم توان گفت كه حـدود به جرأت

ي ديگري نيز بر جاي گذاشـته كـه همگـي؛ هرچند آثارِ ارزندهقرن، بر سرِ اين كار بوده
هـر. الدين محمد رومي بوده اسـت مرد به موالنا جالل آن بزرگ شيفتگي بسيارحاكي از

و شنا  آثـارِ حضـرت سـانيدنِ اندازه در ستودنِ قدرِ آن بديعِ زمانِ خويش برايِ شـناختن
داشت كه لزومِ بازنگري يكي از آثارِ مصحح ايم؛ اما بايد به ياد، كم گفتهموالنا قلم بزنيم

و شايستگيِ وي در انجامِ اين كار نخواهد كاست و منزلت . آن بزرگوار از قدر
آن تهيه و هنوز نيز چنين استي استاد برمي گونه كه از مقدمهي نسخ خطي، ، كارِ آيد

نسخه را در تصحيح ديـوان موالنـا بـه كـاردهبا اين وجود، وي5.بسيار دشواري است
بـر اسـاس. پيش از اين وصف مختصري از اين نسخ بـه دسـت داده شـد. گرفته است

ـ ديوان كبيري جلد اولـ كه در مقدمه فروزانفر استادِ توصيفيِ فهرست تـوان مـي آمـده
كـه را بـه دليـلِ ايـن 770ي قونيـه مـورخ يعنـي نسـخه» فـذ«ي دريافت كه وي نسخه

و عده ترينِ كامل« » در اسنتسـاخ مبنـايِ كـار،تـري اشـعارِ آن از همـه بـيش نسخ است
تـرين حجيم،بنابراين اساسِ كار. قرار داده است)يج: 1363ي فروزانفر، مولوي، مقدمه(

شـود كـه سـهه متـذكر مـي نسخه است، نه معتبرترين آن؛ هرچنـد وي بارهـا در مقدمـ 
آن از اعتبارِ ويژه»قو«و»قح«،»عد«ي نسخه لزوم، ضـبط و در موارد هـا اي برخوردارند
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و ابيـات، متأسفانه در ضـبط تعـداد غـزل، ترجيح داده شده است،ي اساس بر نسخه هـا
. ترين نسخه انتخاب شده است پرحجم

مي ديوان كبير هـايي استاد از نسـخه به لحاظ استفادهتوان مصحح استاد فروزانفر را
و در دست و نحوه موجود و بررسي قرار داد رسِ وي .ي تصحيح مورد نقد

 مينوي بر تصحيح استاد فروزانفراستاد نقد.2.1

به«ي مجتبي مينوي در مقالهاستاد،پيش از همه لزومِ اهتمام در چاپ كردن كتابِ موالنا
.ديوانِ مصحح فروزانفر را در ترازويِ انتقاد گذاشته است،»طريق تصحيح انتقادي

ي خود، بر ديـوانِ چـاپ لكنهـو وارد يكي از ايرادهايي كه استاد فروزانفر در مقدمه
كه مي و عده،در اشعارِ اصلي«كند اين است و اضافات ناروا راه يافته ي بسـياري حذف

بنـابراين در حـينِ)ب:همـان(،»اسـتنِ اشعارِ اصلي آمـده از غزليات ديگران در ضم
و فقـر« 1312ي اين چاپ در سالِ مطالعه هر غزلي را كه دور از مشرب صافي تصـوف

مي،شناخت موالنا مي بنابراين استاد كامالً بر ايـن)ب: همان(».نمود به عالمتي مشخص
اسـت؛ همـان ياري وارد شدهامر وقوف داشته است كه در ديوانِ موالنا، اشعارِ دخيلِ بس

ي بسـيار زيـادي غـزل بـه فرزند موالنا، سلطان ولد، عـده«: كه مينوي نيز بر آن استنظري 

كه به صورت ديوان بزرگـي چـاپ شـده اسـت سبك غزل از. هاي مولوي گفته است مقـداري
به استقبال غزل هاي سلطان ولد هم نظيره غزل كه . هاي والد خود ساخته بـوده اسـت هايي دارد

و هاي موالنا در سرزمين روم در ميانِ درويش سازي به روالِ غزلي غزلهاين شيو هاي مولـوي
كه از مولوي مانده است  و دو برابر ديوانِ غزلياتي و احفاد موالنا متداول شده بود ديـوان(اوالد

آن) تبريزي ديوان شمسيا كبير و در كه ديگران ساخته ، نـامي مولوي ها به شيوه غزلياتي است
)92: 1381مينوي،(».اند شمس تبريزي را گنجانده

وارد،هـاي بسـياري از ديگـران هر دو بزرگوار اذعان دارند كـه غـزل،بر اين اساس
و به نامِ او شده است سابقه نيست؛ چـرابي،اين كار در تاريخِ ادبِ فارسي. ديوانِ موالنا

مي خود بدين وسيله آثارِ،كه بسياري از افراد ناشناخته و يـا گـاه انـد داشته را زنده نگاه
شع كاتبانِ بي مياطّالع به دليلِ نزديكيِ اشعار، در بعضـي.انـد گنجانيـده ري را در ديواني

ك مي اتبان به طبعموارد نيز خود و آزمايي و نسـقِ پرداختند ديـواني كـه اشعاري بر نظـم
مي كرده كتابت مي مي اند، و بدان هـايي ين سرنوشـت چنـين غـزل بنابرا.ندافزود سرودند

و علميت شد ديوان شمسنها با تصحيح مجدد .تعيين خواهد
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ميرا به نسخ، يابيِ استاد فروزانفري دست طريقه مينوي در ادامه،استاد و شرح دهـد

كه در صدد چاپ كـردن«:كند كارِ او را چنين نقد مي  ديـوان شـمس مرحوم فروزانفر، وقتي

ي تاريخ طب در دانشگاه موسوم به فريدون نافذ اوزلق كه مدير مؤسسه برآمد، از مردي تبريزي
تـرين فريدونِ نافذ عكـس بـزرگ. اي را برايِ او بفرستد انقره است، خواهش كرد عكس نسخه

مي مجموعه كه دو].»فذ«ي يعني همان نسخه[توانست بيابد، گرفته فرستاد اي از اين غزليات را
و حسين كريمـان، از روي آن نسـخه غـزل امير از دوستان ما، آقايان نفر را حسن يزدگردي هـا

و تصحيح شود و حاضر كردند تا مقابله سه نسـخه. نوشتند ي بسـيار در اين ضمن، بنده عكس
اي از قونيه، نسخه.ي تركيه فراهم آورده به طهران فرستادم از سه كتابخانه ديوان شمسمعتبر از
و نسـخه اي از افيون قره نسخه از.ي اسـعد افنـدي از اسـتانبول اي از كتابخانـه حصار دو ثلـث
كه در نسخه غزل سه نسخه اصالً نيست هايي ايـن سـه رمزِ.ي عكسي فريدون نافذ بود، در اين

دهنسخه در چاپ مرحو و اگر در مجلدات و عد است ي اين كتاب نظر گانهم فروزانفر، قو، قح
و مأخذ غزل كه ها را كه در حاشيه بيندازيد ي پاي صفحه ذكر كرده است بخوانيد، خواهيد ديد

و عد ندارد ديوان كبيرهاي مندرج در اين تر غزل بيش كه از موالنا نيسـت. را قو، قح بـه؛يعني
سه دليل اين آن نسخهكه اي كـه آقـايِ گلپينـارلي از غزليـات ترجمـه. ها را نداردي معتبر قديم

به تركي كرده است دو از رويِ نسخه،موالنا و بنابراين در آن ترجمـه هـم ي اسعد افندي بوده
كه يكي ديگر از مĤخذ مرحوم فروزانفر بـوده اسـت نسخه. ها نيست ثلث اين غزل ي چستربيتي
و اجمع”هاي نسخهنيز از همان و بنابراين داراي مبلـغ زيـادي غـزل“اوعي هـاي الحـاقي بوده

و مشكوك فيه است آن. مردود ي اولـي كـه همه غزل را از رويِ آن نسخهمرحوم فروزانفر چون
و كريمان نويسانيده بوده، ديگـر نخواسـته،به دستش رسيده بوده است توسط آقايان يزدگردي

آن ها را با نسخهآند؛ها چشم بپوش است از آن و ماخذ در هاي ديگر مقابله كرده حواشـي ها را
آن ذكر كرده است كه از رويِ هـا ما بدانيم كدام غـزل،كه باز همين كار الاقل اين فايده را دارد
و تر به كلي مردود استمورد شك )93و92:همان(».ديد يا

تنهـا ثلثـي از ديـوانِ مصـحح اين نظرِ مينوي، ناظر بر اين است كـه او اعتقـاد دارد،
و نه بيشفروزان هـاي جديـد، قابـل البتّه اين نظر با توجه به يافته.تر فر از آنِ موالناست

. نقد است

بر.2.2  مينوي استاد نقد ويلي

و تركي كتابخانـه محمدعيسي ويلي، مسوؤل بخش نسخه ـي بريتانيـا هاي خطيِ فارسي
تصحيح نمـوده اسـت، طـيِ،نسخه15موالنا را بر اساسِ ديوانِبندهاي لندن، كه ترجيع

و نسخه«اي با عنوانِ مقاله ي ديـوانِ دو پرسش درباره» هاي ديوان موالنا ترجيعات موالنا
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آن موالنا مطرح مي مي كند؛ اول و كه آيا توان سراسر ديوان را اثرِ خالص موالنا دانسـت؟
همـه زيـاد اسـت؟ تر اين هاي خطي پيشينه هاي نسخهكه چرا اختالف ميان شعر دوم اين

هـا عـواملي چـون وي براي يافتن پاسخِ اين پرسـش) 711: 1376ويلي، به نقل افشار،(
و ثبـت شـده اسـت؛ جرياني كه توسط آن شـعرهاي غنـ« و ايي موالنـا نگاشـته تـاريخ

و ارتبـ ترين اين نسخهِ كهن هاي خطي موجود؛ ويژگي هاي نسخه شماره هـايي كـهاطها
و ويژگيو شيوه ها هست بين آن را مؤثر)711: همان(» هاي زبانيِ شعرِ موالناي انشايي

او،وي معتقد است كه برخي از مريدان خاص.داند مي و ضـبط سـخنانِ مسـوؤل ثبـت
به بوده و دهـد افالكي اين لقب را به دو درويش مـي.اند گفتهمي» االسرار كاتب«آنان اند

راآن كه خودش هم هـاي موالنـا را نيـز ثبـت هايي كه غزل همان نامد؛مي» يار رباني«ان
(اند كرده مي )712:همان.

. نگاشـتند مـي،هـايش الدين را در هنگامِ سـخن گفـتن كار كاتبان اين بود كه سخنان جالل«
مي بدين كه از ديگران نقل سـ،كرد سان اين احتمال وجود داشت كه سخناني را خنانِبه عنـوانِ

هـاي ترين نسخه در ميانِ كهن. مدون ساختند،بعدها شعرهايش را در ديواني. خودش بنويسانند
و برخي ديگر به شيوه،خطي ي مرسوم با ترتيبِ الفبـايي برخي شعرها نخست بر طبق وزنشان

و اما تعيين دقيق اين. انتظام يافتند،بر طبقِ حرف قافيه و در چـه زمـاني ايـن تنظـيم كه چگونه
اي از ديوان كه مربوط به زمان زنـدگاني هيچ نسخه. ناممكن است،تدوين صورت گرفته است

به عنوان نسـخه هاي موجود را نمي يك از نسخه هيچ. شناخته شده نيست،سراينده باشد ي توان
چنـين مـدركهم.و مأخـذ بـراي مـتن دانسـتي اصليو تنها نسخهتعيين هويت كرد،اصلي

ازي وجود نسخه مطمئني درباره يعنـي مربـوط بـه 703مربوط به پـيش از سـالِ ديوان كبيراي
)713و712:همان(».ل پس از مرگ موالنا در دست نيستسا حدود سي

مولـوي بـا دو هاي مشـكوك در ديـوانِي وجود غزل تا به حال درباره،بدين ترتيب
، وارد ديـوان يي بـه تقليـد از موالنـا سـرودهها كه ديگران غزل نظر مواجه شديم؛ اول آن

است كه به نامِ شعرهايي از ديگران خوانده،كه موالنا در طيِ مجالسش دوم اين اند؛ كرده
و اين احتمال وجود دارد كه اشـعاري از پيشـينيان، معاصـران،بنابراين اند؛ او ثبت كرده

. وارد ديوانِ وي شده باشد،متأخرانِ مولوي
كـه تنهـا ثلـث ديـوانِ موجـود از آنِي ايـن مينـوي را دربـاره اسـتاد اما ويلـي نظـرِ

و به رد اين نظر مي اسـاس مينـوي را بـي ويلـي ادعـايِ. پـردازد موالناست، قبول ندارد
و دالي مي ن. لي برايِ اين نظرِ خود داردداند هايي را كـه مينـوي بـه سخهوي معتقد است

مي،عنوانِ نسخِ معتبر ـ عد، قح، قوـ به گروه نسخه معرفي هاي كوچك تعلّق دارنـد كند
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و نه تماميِ آن؛ايو در واقعِ گزيده تري هاي حجيم در حالي كه نسخه از غزليات هستند

و چت نسخه اسِ ويلي معتقد است كه بر اسـ،از طرف ديگر. هاي كامل هستند چون فذ
و شمار تقليد از شعرِ،نظرِ مينوي ،از پيروان ديگر موالنايبسيار موالنا برايِ سلطان ولد

ميوي،بنابر اين فرض؛بسيار آسان بوده است ي كـه سـه احتمـال دربـاره شـود يادآور
در“ي اصـل نسـخه”كه يك يـا چنـد نخست به فرض اين«:وجود دارد،دخيل اشعارِ ديـوان

به آن افزوده شده، اين كـار  و ديگران زمان زندگاني سراينده وجود داشته، شعرهاي سلطان ولد
و بدون آگاهيِ او و تأييد موالنا انجام شده يا در نهان ي يـك نسـخه”كـه دوم ايـن. يا با آگاهي

كه بيش،به احتمال“اصل ؛ران بـوده هاي ديگـ تر مشتمل بر غزل پس از مرگ موالنا فراهم شده
ي كـه اگـر نسـخه سوم ايـن.ي مولويه را هم در خود داشته است گذار طريقه اما شعرهاي بنيان

ـ بـراي توجيـه آن كه وجود داشته بـوده و مدركي در دست نيست ـ همـه اصلي وجود نداشته
و شماره شعر بيگانه كه در نسخه آن هاي موجود بسيار كهن وارد شده به سي تا چهل هزاري  ها

مي،رسد بيت مي كـه شـباهت ميـان بـه فـرض ايـن. توان بيش از يك توضيح يافتبه دشواري
نويسـان گونـاگون يـا كسـاني كـه انسان بايـد بپنـدارد كـه نسـخه،ها كامل باشد مطالب نسخه

مي نسخه آن، همگي بر آن بودهاند نوشته نويسان به دستور آنان همه شـعرهاي بيگانـه را بـر اند تا
ك،كه برحسب تصادف يا اين؛عي موالنا بيفزايندشعرهاي واق انـد كـه ايـن فـرض ردهاين كار را

)720و719:همان(».نامحتمل است

شاعرانِ آورد كه بگويد، هرچند شعرِ موالنا مورد تقليد ويلي تمامِ اين مقدمات را مي
و مشـخص، نابغـه شماري قرار گرفته، بي سـت بـهاي موالنا صدايي اسـت بـس متمـايز

و آنان سخني تقليد آن گفته،اند كه از او تقليد كردهناپذير ،آميز اسـت ها به صورتي هزلي
از،آگـاهيِ درسـتي داشـته باشـند،بنابراين كساني كه از شـعرِ پارسـي. نه واقعي غزلـي

وي انـدرزگر برجستهسلطان ولد شاعرِ. شمارند سلطان ولد را به اشتباه از آنِ موالنا نمي
. اما به تمامي از پدرش متمايزسـت سرا در قلمرو تركي است؛ن كهن غزلعرايكي از شا

سـرانجام تفـاوت كلّـي را كـه ميـانِ«:نظرِ نهاييِ ويلي ايـن اسـت كـه) 721و720:همان(

مي ترين نسخه كهن و نقـص بـيش هاي خطي هست هـاي تـر نسـخه تـوان بـه حالـت ناتمـامي
يا يماندهباق درعهمجموي پيشين نسبت داد كه تكرس دستاي از همه شعرهاي گردآورنده يا

)721و720: همان(».هاي كامل جلدهايي هستند مركب از ديوان

دارد، هاي حجيم بيـان مـي يكي از داليلِ مهمي را كه ويلي برايِ صحت اعتبار نسخه
را شـامل» نـون«تا»را«اين نسخه كه از حرف. آورده است»قص«ي ذيلِ معرفي نسخه

و هماني تاريخ ترين نسخه قديم،شود، در حالِ حاضر مي گونه كه پيش از ايـن دار است
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(هجري قمري است 703رجب15،نيز بيان شد، تاريخِ آن در اين باره رجوع كنيد بـه.
چنين توضيح،ي محدود در اين قافيه،ي حجمِ غزليات وي درباره)4ي نوشت شماره پي
از غـزل،ي فروزانفر در نسخه. بيت شعر است10737مل بر مشت“قص”ي نسخه«:دهد مي هـا

ر تا نون قافيه كل 650،ي كم؛صفحه را شامل شده است 2110صفحه از تـر از يـكبه تقريب
كه سه جلد نسـخه،با استقراء از روي نسبت. سوم كل كتاب را ي انسان بايد انتظار داشته باشد

كه بخش دوم آن مير خطي گديك احمد پاشا از،دهدا ارائه و 10737×3بيش بيت داشته باشد
)729و728:همان(».هزار بيت بايد تخمينِ مناسبي باشد35حدود،رويِ هم

كه يكي از نسخه،از طرف ديگر و يكـي اسـت مينوي آن را معتبر دانسته استاد هايي
. اسـت) عـد(افنديي اسعد، نسخهحجمِ بودنِ آن معرفي كردهكم از داليلِ اعتبارِ آن را

ايي بارهويلي در مينقايصِ آناو:كندن نسخه به چند نكته اشاره كه ايـن نسـخه تنهـال
و در قافيه»هـ«ي سه غزل با قافيه رااو. نيز غزلي ندارد»ي«ي دارد اين فضـايِ خـالي

و حدس مـي كمي بيش از يك چهارم ديوان مي زنـد كـه كـلّ ديـوان بايـد حـدود داند
هزار بيتي كـه در حـالِ حاضـر وجـود10به جاي حدود باشد؛ هزار بيت داشته بوده13
(دارد ) 731و730:همان.

آن:ميـت دارداهي ويلي از چند نظر گفت كه مقالهبايد كـه او يكـي از كسـاني اول
در ايـن.دادنِ نسخِ پرحجم است؛ برخالف بسياري محققاناساس قرار است كه طرفدارِ

، از طـرف ديگـر؛به بررسي آن پرداختيم،ارائه داده است كه به اختصارداليلي زمينه نيز 
رس هـاي غزليـات كـه در دسـت كه به معرفي بسياري از نسخهي ويلي از آن نظر مقاله

در اخته، اهميت ويژهاستاد فروزانفر نبوده است پرد و . خورِ ستايش استاي دارد

مط ديدگاهي دربارهنكاتي.2.3  رح شدههاي

مي اي كه يادآوري آن در اين نكته ي معتبرِ نمايد، اين است كه سه نسخه جا حائز اهميت
و قو از حـرف«ي عـدي فروزانفـر، در نسـخه بنابر مقدمـه. هايي دارند افتادگي،عد، قح

مي 242كه در ورق“ها” و بقيه از ورق،شود شروع افتـاده 243تنها سه غزل باقي مانده
ايي قو نيز چنـين افتـادگي نسخه)و: 1362، مولوي(».و غزليات حرف يا آغاز گرديده

در حـرف،زيرا اين وزن بر خالف معمول«، چند ورقي افتاده است؛در بحرِ هزج دارد؛
مي ميم تمام مي و وزنِ بعد هم از همان حرف آغاز هر؛ در صورتيكند شود يك از كه در

اما وضعيت قح تا حدودي متفاوت6».قوافي از حرف الف تا يا كتابت شده است،بحور
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،فروزانفر در وصف اين نسخه آورده است كه پـس از آخـرين بيـت ايـن نسـخه. است
».كننـدگان در ديـوان دوم طلـب دارنـد مطالعـه] بحر هزج[ي اين بحر بقيه«: خوانيم مي

جلـد دومـي هـم داشـتهي يادشـدهو اين مطلب ناظر بر اين است كه نسخه)يا:مانه(
و احتماالً به همين دليل است كه در دست است كه اين نسـخه پـنج رس فروزانفر نبوده

تعداد ابيات آن بيش از اين شايد اگر دفترِ دومِ آن نيز موجود بود، طبعاًو هزار بيت دارد
عدي همانند دو نسخه شد؛ مي و . قو

و اسـعد نسـخه. استهاي مقدماتي انجام شده براي تصحيح ديوان بررسي ي قونيـه
) قـح(ي قره حصـار اند؛ اما متأسفانه هنوز نسخه ها بررسي شده افندي از نظر تعداد غزل

گيـري هاي انجام شده نكات چشم در بررسي.رس نگارندگان قرارنگرفته است در دست
.از ديد منتقدان پنهان مانده است به دست آمد كه تا كنون

و تعداد غزل 714)عد(ي اسعد افندي نسخه  844)قو(ي قونيه هاي نسخه غزل دارد
طور كه پـيش همان. است 3229،ها بر اساس چاپ استاد فروزانفر تعداد كل غزل. است

و استاد مينوي معتقد است كه بر اساس سه نسخه،از اين ذكر شد و قح عد،ي معتبر قو
در ايشـان. در اين سه نسـخه نيسـت،هاي موجود در ديوان استاد فروزانفر ثلث غزل دو

و در تأييد اين نظر بر غزل ها ترديد كرده صحت اعتبار اين غزل انـد هايي تأكيد كـرده اند
آن كه در و عـد نـدارد:ها نوشته شده است ذيل ايـن نظـر وقتـي. اين غزل را قـو، قـح

هم كه دو نسخه توانست درست باشد مي و عد با هم پوشي داشته باشند يا به تعبيري قو
ي قـو غزل مشترك ميان دو نسـخه 199اما تنها. هاي بسياري داشته باشند اشتراك،ديگر

كردنـد اگـر ايـن سـه نسـخهو عد وجود دارد؛ بر خالف نظر استاد مينوي كه تصور مي
ميها از ديوا دو سوم غزل،گرفت اساس كار قرار مي دو در حالي كـه؛شدن خارج ايـن
كل 1359،نسخه بر روي هم هـاي كـه جمـع غـزل-گيرد غزل را دربرمي 3229غزل از

ـ طبعاً اگر نسخه همين دو نسخه نيز از ثلث ديوان مصحح فروزانفر بيش ي قـره تر است
،هـاي سـه نسـخه بـر روي هـم را هم به اين آمار اضافه كنيم، تعداد غـزل)قح(حصار
ح) 1359(تر از عدد مذكور بيش و شايد هـا تّي بـه نصـف تعـداد كـل غـزل خواهد شد

و اشتباه اسـتاد مينـوي پس هركدام از اين نسخه برسد؛ ها به تنهايي ديوان كاملي نيستند
مي از اين نـه،ها بـوده اسـت ها در نداشته شود كه توجه ايشان به اشتراك نسخه جا ناشي

.ها در داشته
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آناستاد تصحيح.3 و نقد  توفيق سبحاني
ي نفـيسِ قونيـه، مـورخ، به مناسبت هشتصدمينِ سال تولّد موالنا، نسـخه 1386در سالِ

و كه اساس كار استاد فروزانفر بوده است، به اهتمامِ مؤسسه 770 ي پژوهشـي حكمـت
و جلد دومي به عنوانِ ضميمه،ي ايران به صورت عكسي فلسفه ،ي اين كتاب چاپ شد

،االبيـات اين نسخه، به همراه كشـف هايِي ويژگيي توفيق سبحاني درباره شاملِ مقدمه
. منتشر گرديد

ـ استاد ، تصحيحي بر اساسِ همـين نسـخه بـه 1386توفيق سبحاني در همان سال ـ
و كشف اي بـا عنـوانِ وي طـيِ مقالـه. منتشـر سـاخت،االبيات همراه تعليقات، فهرست

وقو ديوان كبير« آن،»استاد فروزانفركليات شمس نيه فراوان از زحمـات پس از تمجيد
مي،قدر استاد گران بـود تـا نگارنـده بـه الزّمـان زنـده كاش مرحوم استاد بـديع«:شود يادآور

ميشتياددا رسيد؛ حضورش مي به ايشان عرضه و آن بـزرگ را مـي پاسـخِ كرد؛ هايش را شـنيد
في.گشت بازمي كه اين نوشته در! استاد گرامي: الواقع پرسشي از روان آن استاد است شـما كـه
ي قونيـه يـا يعنـي نسـخه( چون ايـن نسـخه”: ايد مرقوم فرموده كليات شمس تبريزيي مقدمه
و عده كامل)»فذ«ي نسخ تر، آن را در استنساخ مبنايي اشعار آن از همه بيش ترين نسخه است

چرا اين نسخه در مواردي با ضبط) پنج، صفحه1، جلدكليات شمسمقدمه(“...يمكار قرار داد
به همه ايـد؟ پرسـشي اختالفـات در پانوشـت اشـاره نفرمـوده شما اختالف آشكار دارد؟ چرا

تر شـرح مثنـوي شـريف چرا در تدوينِ: ديگري هم باقي است كـي از بعضـي از دوسـتان كـه
چنـين كـاري معمـول كليـات شـمس هاي تركي اما در مورد واژه ايد؛ دانستند، استفاده كرده مي

ي مـورد اختالفـاتي را كـه نسـخه93،و پس از آن)97: الف 1386سبحاني،(»ايد؟ نداشته
مي ديوانِقونيه با . كند مصحح استاد فروزانفر دارد، بيان

 مصحح توفيق سبحاني ديواني نظر بهاءالدين خرّمشاهي درباره.3.1

تك بارهدر وي قونيـه انجـام شـده اسـت، تمجيـد نسخهي اين تصحيح كه بر اساسِ هـا
ها، بيانات استاد خرّمشاهي ترين اين تمجيدي مهم از جمله. خورد انتقادهايي به چشم مي

را ديـوان شـمس مشاهي تصحيح خرّ«:در مراسمِ رونماييِ اين كتاب است توسـط سـبحاني

ونبهتر از فروزا ي گانه داد كه اساس نسخ يازدهاي را مبنا قرار ايشان نسخه: كردعنوان فر دانست
و اين نسخه و. سال بعد از فـوت موالنـا اسـت98تا96فروزانفر هم بوده است پـس قـدمت
اي نسـخه يـك،تصـحيح توفيـق سـبحاني: وي تصريح كـرد. كتابت اين نسخه قابل توجه است

كامـل نبـود،گانه بود هاي يازدهكه استفاده از نسخهآوري شده توسط فروزانفر نسخ جمع. است
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كه سـبحاني در تصـحيح خـود از آن اسـتفاده كـرده اسـتو كامل . ترين اين نسخ همين است

كه اين كـار كردهاز ده نسخه ديگر نيز استفاده،فرويدن نافذي غير از نسخه مرحوم فروزانفر به
و،كه نقصچرا؛تر شدن تصحيح نشده است باعث كامل ممكـن اسـت در افزودنـي هـم باشـد

به گمان من هرچه جز نسخه فريدون نافذ را آورده زاللي اثر را از بـين بـرده،مرحوم فروزانفر
از.است بهتـرين چـاپ كليـات،االطـالق موالنا را علي ديوان كبيرخرمشاهي تصحيح سبحاني

)1386خبرگزاري فارس در تاريخِ پنجمِ آذرِبه نقلِ(».دانست

مي،الدين خرّمشاهيي بهاء نقد گفته در از اين اندازه كفايت كند كـه بگـوييم برخـي
 انـد،؛ بـوده» فـذ« 770يي قونيـهخهتر از نسـ اعتبار، مهم فروزانفر از لحاظ نسخِ مرحومِ

. سنگ آن نباشند هرچند از لحاظ حجم هم

 مهر بر ديوان مصحح توفيق سبحاني مشتاق نقد.3.2

بر اساس كليات شمس نگاهي به حواشي«هاي مهر طيِ سه مقاله با عنوان رحمانِ مشتاق
و نگـاهي ديگـر بـه نسـخه«و» به تصحيح توفيق سبحاني 770ي مورخ نسخه ي قونيـه

ي قونيـه يـا نسـخه : ديوان كبيـر تا تصحيح نهايي«و » كليات شمستصحيح فروزانفر از
و بررسي» تصحيح فروزانفر؟ . ديوانِ مصحح توفيق سبحاني پرداخته است به نقد

ي آن بـا در پـيِ مقايسـه،پس از بررسيِ مراحلِ چـاپِ ايـن اثـر،ي نخست در مقاله
ميمي استاد فروزانفر بركليات شمسِ و ي نسـخه اين چاپ اگرچه مبتني بر تـك«:گويد آيد

را قونيه است، مصحح در حينِ كار، نسـخه 770مورخ وي فروزانفـر نيـز پـيش چشـم داشـته
وارد مـتن كـرده،ي اسـاس هاي آن را به جاي ضبط نسخه خواسته يا ناخواسته، بعضي از ضبط

و بعضي از موارد فراموش شـده نيـزبه بعضي از اين جايگزيني. است ها در پاورقي اشاره شده
همدر  ي نسـخه چنان مواردي هست كه متنْ منطبق با ضـبط اصالحيه يادآوري شده است؛ ولي

چه بسا در اين موارد، ضبط مختارِ فروزانفر بر ضبط نسخه. اساس نيست ي قونيـه تـرجيح البته
و مصحح محترم نتوانسته له اين اسـت كـه در چـاپ ضبط نادرست را حفظ كند؛ اما مسأ داشته

كه اعتبار آن مسلّم فرض شده اسـت، درسـت تـر آن اسـت كـه تمـامِ متن بر اساس يك نسخه
به ذكر ضـبط نسـخه،ي اساس در متن هاي نسخه ويژگي و از حفظ شود و بعضـي هـاي ديگـر

)77: الف1388مهر، مشتاق(».ضيحات الزم در حاشيه اكتفا شودتو

ب فروزانفر وارد آورده اسـتهاين مسأله دقيقاً همان اشكالي است كه توفيق سبحاني
پرواضـح اسـت كـه تصـحيحِ اثـر البّتـه. دانـدي اساس نمي بند به نسخهو ايشان را پاي
. دشـواري اسـت كار،ترين نسخه آن هم بر اساس حجيم غزليات شمسپرحجمي چون 



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 176

به همـين»فذ«ي فروزانفر از نسخِ ديگر با وجود اساس قرار دادن نسخهي استاد استفاده
 كامل بر ضبط و از نسخِ معتبـرِ ديگـر در تصـحيح»فذ«معناست كه اعتماد وجود ندارد

. گرفته شده استكمك 
ي از در صدد پاسخ به دو پرسشي كـه توفيـق سـبحاني دوم خود مهر در مقاله مشتاق

. اند، بر آمده است استاد فروزانفر كرده
پـيش از ايـن تماماً اعمـال نشـده اسـت،»فذ«ي در مورد پرسشِ اول كه چرا نسخه

ِ اينگرنيز روشن ديوانيمهانفر در مقدچنين روشِ كارِ استاد فروزسخناني گفته شد؛ هم
7.مسأله خواهد بود

كه مشتاق ي اختالفـات در پانوشـت اشـاره چرا به همه«مهر در پاسخ به پرسش دوم
كه هيچ مصححي عمالً نمـي«:گويدمي» ايد؟ نفرموده توانـد هـر ضـبط درسـت يـا بايد گفت

كه در نسخه به مراجعه هاي مورد نادرستي را بدل قيد كند؛ چـون ايـن عنوانِ نسخهي او هست،
به خواننده نمي و تأمل را نيز در زيرِ خرواري بلكه ضبط،كند كار نه تنها كمكي هاي قابل توجه
مي از خطاهاي خواسته يا ناخواسته و گـزينشي كاتبان، پنهان و امكانِ سنجش را عمـالً از كند

)212ب، 1388مهر، مشتاق(».كند خواننده سلب مي

ـ كه نظرِ بعضي از محقّقانِ امروزي استا از. پذير اسـتـ تا حدودي خدشه ين نظر
و آگاه به امـرِ: توان به نقد اين نظر پرداخت دو ديدگاه مي اوالً مصحح، به هر ميزان عالم

ـ  و ممكن است، نكاتي در نظـرِ و متنِ مورد نظر باشد، باز هم داناي كل نيست تصحيح
د و ـ او به گونه ولو تيزبين شـراك اعرِ اثـر اي ديگر جلوه كند كه منظورِ نظرِ نويسنده يا

و دّقـت آنـانبهها بدلي تماميِ نسخه ارائهبا نبوده باشد؛ به همين دليل خوانندگان، نظر
يو كنـارِ ايـن كـرههروز از گوشـ، روزبهثانياً نسخِ خطّيِ جديد. طلبد را نيز به ياري مي

هـاي پيشـين، بـهي معتبـر از اثـري، تصـحيحو با يافتنِ هر نسخه آورندميخاكي سر بر
و تصحيح مجدد احتياج پيدا  به همين دليـل اگـر مصـححِ نخسـتين بـا. كنندميبازبيني

و دقّت فراوان مصـححش، در اختيـارِ مصـحح ها را، در متنِ بدل تماميِ نسخه،وسواس
و بعدي بگذارد، كارِ او را تا حدودي برا ي مراجعه به نسخِ اساسِ خود آسان كرده است

ي محقّـق دوم تلّقـي تواند به عنوانِ يكي از نسخِ مورد مراجعه آن اثر به خوديِ خود مي
مي آسان،فرسايِ يافتنِ نسخ در اين صورت، كارِ طاقت8.شود و راه بـر مصـحح تر گردد
رايا يا نسخِ تازه هموارتر؛ تنها كافي است كه نسخه،دوم با متنِ مصحح پيشين مقابله فته
 انـد؛ عطّـار انجـام دادهي نامه الهيهمانند كاري كه استاد شفيعي كدكني در تصحيح كند؛

انـد را بر اساسِ چهار نسخه تصـحيح نمـوده نامه الهي،چرا كه پيش از ايشان، استاد ريتر
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ي رس شفيعي بوده است؛ بنـابراين بـه واسـطه ها در دست كه تنها يك نسخه از ميانِ آن

(انـدي ديگر دست يافتـه هاي استاد ريتر به سه نسخه بدل نسخه )87ــ73: 1388عطّـار،.
و مغلوط بدل پرواضح است كه نسخه باشـند، بـه كـارِ مصـححان9ها، حتّي اگر پرحجم

 استاد فروزانفـري آن هم در شرايطي كه از برخي نسخِ مورد استفاده.د آمدنبعدي خواه
ـ ـ با كمالِ تأسف  10.نشاني نيست در ايران

 مصحح استاد فروزانفر ديواني نكاتي درباره.4

 استاد فروزانفـر تنهـا از برخـي توفيق سبحاني كه معتقد است،ي مهر در نقد گفته مشتاق
 دقيقـاً فروزانفـر«: گويدمي)55: الف1386سبحاني،(، رسش، استفاده كرده نسخِ در دست

ي بقيـهاز بـوده اسـت؛ خودشـان بـه متعلّـق هـاآن تايسهكه داشته اختياردر نسخه چهارده
يهاز نسـخ تصـحيح، حـيندر هـا،آن ميـاناز. بودنـد آورده دسـت بـه عكسـيهمها نسخه

دوو تعلّق داشته نهم قرنبهكه استاد شخصي هاي نسخهازيكي)»ين«با رمز(ويني كتابخانه
؛اسـت نشده بودنشان استفاده متأخّر دليلبه بوده، دهم قرنبه متعلّقكه ديگر شخصييهنسخ
در بـوده، هشـتمي سـدهاز بقيهو هفتمي سدهازهاآناز نسخهسهكه ديگري نسخهده ولي
در حاشـيه ضـبط شـده نيـز مهـم هـاي اختالفو شده مقابلههمبا كامل طوربه تصحيح حين
آن”ي پس جمله؛است ،ي ارزش كار اسـتاد فروزانفـر درباره“ها استفاده كرده است از برخي از

)148و1391:147، مهر مشتاق(».كند حقّ مطلب را ادا نمي

استاد فروزانفر به نكـاتي دسـترس دستدر نگارندگان پس از بررسي برخي نسخِ
ا يافتند كه مؤيد اين مطلب است كه برخي از نسخِ ي ايشان در تصـحيح بـه ستفادهمورد

و متأس،طور كامل ها، مطالبي نويسفانه به جاي ذكر اين مطلب در زيرمقابله نشده است
. راه كننده است ذكر شده كه گم

بهي نخجواني كه در فهرست نسخه و اعتبار آن اشاره شـده هاي نسخ خطي ، اهميت
هـايي فهرست غزل پس از تهيه. استاد فروزانفر بوده استي يكي از نسخ مورد استفاده

در بـدايت امـر بـه صـورت. غـزل اسـت 834اين نسخه معلوم شد كه آن مشـتمل بـر 
امـا در زيرنـويس اسـتاد؛ي نخجواني بـود هايي برخورديم كه در نسخه تصادفي به غزل

د.خج ندارد: فروزانفر گفته شده بود كه اين غزل را و5قيـق مجلـدات پس از شمارش
و مقابله ديوان كبير7و6 در آن بـا نسـخهي استاد فروزانفر ي نخجـواني دريـافتيم كـه

خـج:ي نخجواني موجود است، نوشـته شـده اسـت غزلي كه در نسخه 397زيرنويسِ
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ي نخجواني در مقابله لحاظ نشـده هاي نسخه يعني تقريباً حدود نيمي از كل غزل.ندارد
. است

و توجه نكردن به ضبط يي از اينها اشتباه ـ تـا جـايي كـه گونه هاي بعضـي از نسـخ
و در ذيل آن ذكر مـي غزلي در نسخه ــ تنهـا در مـورد» اسـت نيامـده« شـود اي هست

از هاي فراواني دارد كه در ايني نخجواني نيست؛ نمونه نسخه جا فقط به ذكر يك نمونه
.ها پرداختيم آن

معرفـي شـده ديوان كبيركه در ابتداي جلد چهارم)عل(ي اين نكته در مورد نسخه
ي«ي اين نسخه در تصحيح همان جلد به بعد، يعني از قافيـه. است نيز صادق »مـيم تـا
الم«ي هاي قافيهو غزلاست اعمال شده در» الف تا با ايـن نسـخه مقابلـه نشـده اسـت؛

 11.گيردف الفبا را دربرميو تمامي حرو صورتي كه اين نسخه بر اساس وزن تنظيم شده
:استاد فروزانفر خواهيم پرداخت ديوان كبيرتصحيح ابياتي از در ادامه به

در. شاهد سهوهايي در ضبط بسياري از ابيـات هسـتيم ديوان كبيردر ايـن سـهوها گـاه
و عبارات ديده مي و گاه نيز غزل ضبط كلمات هايي در نسخ خطي وجود دارد كـه شود

تـر شـدن لـزوم تصـحيح بـراي روشـن. مصحح استاد فروزانفر نيامـده اسـت ديواندر 
:خواهيم كردبه چند نمونه از اين سهوها اشاره ديوان كبيري دوباره

سوداي آن ساقي مرا بـاقي همـه آن شـماپـزدمياندر هر سري سوداي ديگرباداين.1

ج1363مولوي،( ،1:12(
و) فـذ( 770، قونيـه)قـح(=حصـار، قره)قو(=ي قونيه اين غزل تنها در چهار نسخه

و در هر چهار نسخه، به جاي واژه)چت(=چستربيتي »باده«در مصرع اول» باد«ي آمده
و وجود كلمه. آمده است ترجيح دارد؛ هرچنـد» باده«،»ساقي«ي با توجه به معناي بيت

ض ديوان كبيردر  و به صورت چاپي به هم آمده، نسخه» باد«بط نسخ توجهي نشده بدلي
.براي آن ذكر نشده است

ج( 2482غزل.2 آمده است؛ امـا در زيرنـويس)قو(=ي قونيه در نسخه) 5:220همان،
همچنين بيت آخر ايـن غـزل، چنـين. غزل مذكور را ندارد»قو«ديوان چاپي گفته شده، 

:است
تا تو نالفي از هنر هان كـه قرابـه نشـكنيي تو همنشـينتبريز شمس دين گرچه شديا
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و در نسخي كه غزل در آن ـ قو، قح، خج و»با«ـفذها آمده است ضبط شده اسـت

. رسد اشتباه چاپي باشد به نظر مي
به دعا گشايد آن لـب، دوهـزار در گشـايدنيايـدنفسي فلك.3 چو امير خاصِ إقرا

ج( )1:182همان،
»فـذ«و»قح«ي به همين صورت است؛ اما در نسخه»قو«ي ضبط اين بيت در نسخه

تـر بـه نظـر ضبط شده است كه با توجه به معني بيـت، درسـت» نپايد«،»نيايد«به جاي
ها نيست، بلكه در زيرنويس آمده كه اين بدل در ميان نسخه» نپايد«نه تنها ضبط. رسد مي

ـ يعني غزل  ـكه 301غزل را . ندارد»قح«بيت مذكور سومين بيت آن است
مي»نپايد«با توجه به ضبط ـ پيـامبر: شود، معني بيت چنين وقتي كه اميرِ خاصِ إقرأ

و نمي درنگ نمياي گشايد، فلك لحظهـ لب به دعا مي و كند او پايد دوهزار در به روي
.گشايد مي

كه بيافت در شـاهي4 چه خواهي تو بگو اليـك ارغـببگويد اوچوـ سوي بحر رو چو ماهي

)182:همان(
آمـده اسـت كـه ضـبط واژگـان» فـذ«و» قـو«،»قـح«ي اين غزل تنها در سه نسخه

» بگويـدت«ي مـذكور بـه صـورت مشخص شده در مصراع دوم اين بيت در سه نسخه
و بر نگارندگان معلوم نشد كه ضبط موجود در متن ديوان چاپي از كجـا انتخـاب است

.شده است
ني زگفتنسخن مكوش كين فر،ز دلبه.5 زست و ز پاي يابيد ديد ثعلبدمكه هنر

)182: همان(
و نسخه ،»قـح«آمده اسـت؛ امـا»دم«ي در مصراع دوم، واژه»فذ«ي در ديوان چاپي

آن»عد«و»قو« هـا اشـاره بـدل در نسخه»عد«اند كه فقط به ضبط آورده» دنب«به جاي
مي. شده است . ترجيح داشته باشد» دنب«رسد با توجه به وزن بيت، به نظر

سه»2273«و»319«در دو غزل.6 در جلـد» 319«غـزل. شـود وهايي ديده مـي نيز
و غزل ديوان كبيرل او ايـن دو غـزل. در جلد پـنجم» 2273«استاد فروزانفر آمده است

و هيچ اشاره؛سان است كامالً يك هم اما در دو جاي مختلف آمده است اي به اين تكرار
به دليل اين سهو. نشده است :ي اين غزل است قافيه عدم توجه
و قلبـــي علـــي النـــار الهـــوي يتقلـــباصـــبح بـــالجوي اتعـــذبامســـي

ج 1:193ج،1363مولوي،( )5:97و



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 180

در. آمده است» واو«يو يك بار ذيل قافيه»ب«ي كه يك بار ذيل قافيه بـدين دليـل
تلفـظ»او«نيز ذكر شده است كه در عربي ضمه به صورت مصـوت بلنـد» واو«ي قافيه
.شود مي

گشتيم ازصدااي ما مستخوردهبادكه چهاياو بنگر در اين كوهسار اواي طالب ديدار.7

)12:همان(
و در سـه» بـاد«ي در اين بيت نيـز واژه در مصـرع دوم، اشـتباه ضـبط شـده اسـت

چت نسخه و ـ قح، فذ . اسـت» بـاده«ـ اين واژه، به وضـوح اي كه حاوي اين بيت است
و هم معنايي، در بيت خلل ايجاد كرده است . ضبط ديوان چاپي هم از لحاظ وزني

در زيرنويس اين غـزل آمـده. است چاپي آمده ديوان كبير6 در جلد 2644غزل.8
بري، تنها نسخهاست كه منبع آن و هـا غـزلي كه از مطلعاساس فهرست نخجواني است

در تهيه كرده در نسخ  اين غزل يافت نشـد،مورد استفاده استاد فروزانفري نسخه10ايم،
يخهو همانطور كه استاد فروزانفر در زيرنويس آورده بودنـد، ايـن غـزل فقـط در نسـ

.بود نخجواني آمده
نخجواني دريافتيم كه دو بيـت در ديـوان چـاپييي اين غزل با نسخه پس از مقابله
آ :مده است كه آن دو در نخجواني نيستاستاد فروزانفر

مي ير نكـرديـك روز مـرا بـر لـب خـود
بد زان2 دميشب كه سر زلف تو در خواب
ني و عاقل به جهان رايك عالم ست كـه او
بسيبگر4 از غم تو طفل دو چشـمميست

ــه ــوبي در كعب ــتيخ ــرام ببس ــو اح ميت
در6 بخت جوان غمت اي سروبگرفت دلم

بهكيتويابرو با قوس دو ستين جهان دل
آ8 ت حسن تـو فرومانـديبس عقل كه در

ــان ــردن ج و در ب ــا ــانآزردندره ــا ج ه
ــر خوناكشــتنمدر 10 خــوار بكــردمي دلب

ـ تو دلم سوخت بهعشقدر آتش ك بـار ي
و روزيب12 يمــار شــدم از غــم هجــر تــو

اهتيد رخـت بـا زحـل زلـف سـيخورش

ير نكــرديــتقريوز لعــل لبــت جــامگ
ــح پري و و تعبيران ــانم ــش ــردي ير نك
ــه آن زلــف چــو زنجيد ــوان ير نكــردي

ير نكــرديدر دهــنش شــيدلوز ســنگ
ير نكـرديـو تـو تكبتلبيـه گفتـيم بس

ــردي ــر نك ــروي پي ــم پي ــر دل ــد پي ش
تي تا خسته بدان غمزه ير نكـرديچون

و ير نكــرديتفســيبــه كــرم روزيوز
ير نكـرديچ تـو تقصـيالحق صـنما هـ

و ير نكـرديخأتـت يك سـاع صد البه
ينكــردقــرص تباشــير وز بهــر دوا

ير نكــردياز بهــر مــن خســته تــو تــدب
و ير نكـرديتـو تـاثصد بار قران كـرد
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ز سـر عجـز14 بر خاك درت روي نهـادم

ه و ايچ نگويخامش شوم ن مـنيم پس از
وز قصـــه هجـــرانم تحريـــر نكـــردي

دهــر ينكــردتــوفيرنــه چــويريچــاكر

)6،19ج: 1363مولوي،(
نخجـواني،يهمولـوي، نسـخ(است13تعداد ابيات اين غزل،نخجوانييهدر نسخ

دو بيتي كه در متن غـزل زيـر( بيت دارد15 ديوان كبيرچاپييهاما در نسخ؛)170ص
طوركـه همـان.)ها خط كشيده شده، ابياتي اضافي است كه در نخجواني نيامده اسـت آن

از. ايـن غـزل نيامـده بـود،استاد فروزانفريهدر ديگر نسخ مورد استفاد،گفته شد پـس
مي هدهمشا . كه اين دو بيت از كجا آمده است شودي دو بيت اضافي، اين سؤال مطرح

اسـتاد(=ي متعلق به نگارنده نسخه3استاد فروزانفر، ديوان كبيردر مقدمه جزو اول
و در پايان، يادآوري شده) فروزانفر ي اخيره، مرتب اسـت سه نسخه«: معرفي شده است

ازهب و احتمال تصرف»يا«تا» الف«حسب حروف قوافي را هيچ،و به سبب تازگي يك
كـه(شـده مگر گاهي به جهـت قرائـت كلمـات محو؛نشمرديم ديوان معتبريهدر مقابل

ا در نسخ عكسي از اين،)نمود خواندنش دشوار مي : 1363، مولـوي(».سـتفاده كـرديم ها
ي نخجـواني، بدون توجه بـه ضـبط نسـخه فروزانفراما متأسفانه در اين غزل، استاد)يد

غزملكي خوديهنسخغزل را بر اساس ي نخجوانيل در نسخهنقل كرده است؛ اگرچه
ي ملكي خود در زيرنويس اين غزل استاد به نسخه. تر از ضبط ديوان چاپي است بسامان

مي اي نمي هيچ اشاره و تنها منبع آن را نخجواني اي كه خواننده تصور دانند؛ به گونه كنند
.ي نخجواني است كند ضبط غزل در ديوان چاپي، متعلق به نسخه مي

:ي نخجواني، چنين است بر اساس نسخه ضبط برخي ابيات
يهدر نسـخ. اي ديگر است به گونه،نخجوانييهدر نسخ گرفتن ابياتـ ترتيب قرار

و بيت7، بيت4نخجواني بعد از بيت .8بعد از بيت5آمده است
و«به جاي5ـ در بيت .آمده است»شب تا به سحر ليك«،»بس تلبيه گفتيم
و در بردن جان«به جاي9ـ در بيت و در بـردن جـان«،»هـا جـان آزردندرهـا هـا
.آمده است»ها برآزردن دل
نه» دركشتيم«نخستيهبه وضوح كلم10ـ در بيت .»دركشتنم«است
تـو دلـمهجـر در آتـش«،»تـو دلـم سـوختعشقدر آتش«به جاي11ـ در بيت

به»سوخت و در مصرع دوم آمـده» قـرض طباشـير«،»قـرص تباشـير«جاي آمده است
. است
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در ديوان چاپي نامفهوم است؛ اما ضبط نخجواني ترجيح دارد15ـ مصراع دوم بيت
يعني بـراي چـاكر» نكرديتوقيرچاكر ديرينه چوبر«: كندو معناي بيت را مشخص مي

.ات احترامي قايل نشدي ديرينه

 گيري نتيجه.5

ت دوباره از آثارِ مصحح استاد بديعپس از قدرشناسيِ و وفيق سبحاني كـه الزّمان فروزانفر
و قلم زده،ناپديد در اين راه كران و راه را بر محقّقـانِ بعـدي همـوار نمـوده قدم انـد، اند

ميبه اجمال غزليات شمسداليلِ لزومِ تصحيحِ مجدد  تا اهميت اين مسـأله شود، مطرح
:آشكارتر گردد

در هاي پيدا شدن نسخه.1 ، مبـين رس استاد فروزانفر نبـوده اسـت دستجديدي كه
.اي از ديوان ضروري است اين مسأله است كه تصحيحِ دوباره

و غزل.2 در ابيات و به كرّات بـه چشـم مـي غزليات شمسهاي تكراري كه خـورد
.ديوان را از وجود اين ابيات خالي نمود بايد

د هايي غزل.3 و صـحت انتسابشـان بـه ديـوان كبيـر وارد يگـران كه از شـده اسـت
آن. از ديوان خارج شود بايدشاعران ديگر مسلّم است،  بـاها جايي كه بسياري از غزل از

و انديشـه  عار نيـز بايـد مـورد بـازبينيي موالنـا همـاهنگي نـدارد، ايـن اشـ طرزِ گفتار
ي داخـل شـدنِ اشـعارِ ديگـران بـهرهگونه كه خود استاد فروزانفر دربا همان قرارگيرند؛
(اند نكاتي را متذكر شده،ديوان كبير )153ـ146: 1390فروزانفر،.

و مقابلـه نگارندگان برآنند كه با بهره.4 و نسخ جديد ي دقيـق گيري از امكانات روز
و قديمي و انتقادي بپردازند،ابيات با استناد به نسخ معتبر . به تصحيح علمي

مديو.5 كه در مقاله به نقد آن پرداختيم، تصحيح توفيق سبحاني نيز همچنان صححان
و بـه بـوده» فـذ«ي چرا كه اساس كار ايشان تنها نسخه. نيست؛ ديوان كبيرنهايي  اسـت

 اند نپرداخته ديوان كبيرنسخ ديگر 
و غزلبا توج ها كه در بخـش پايـاني مقالـه مالحظـه شـده به مقابله برخي از ابيات

و ابيات با نسخه هاي ذكر شده در بسياري از موارد همخواني ندارد ضبط لـزومِو غزلها
.استالدين محمد بلخي آشكار، اثر موالنا جاللغزليات شمسي تصحيحِ دوباره
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هاشتياددا
ا هاي استاد فروزانفر در ميانِ ميكروفيلم اكثر نسخه.1 هـاي دانشـگاه تهـران موجـود اسـت؛ امـ

نه كارمندانِ بخش نسخ خطي دانشگاه تهران، نسـخه متأسفانه و ي اسـعد افنـدي نه نگارندگان
 ها نيافتنـد؛ را در ميانِ اين ميكروفيلم»قح«ي گدك احمدپاشاي كتابخانهو همچنين نسخه»عد«

اهللا مجيدي، رئيس كتابخانه مركـز توفيق سبحاني با آقاي عنايتاما نگارندگان با راهنمايي استاد
به بررسي نسخِ موجود در اين كتابخانـه پرداختنـد داي و . ره المعارف بزرگ اسالمي، آشنا شدند

. هـاي عكسـي ايـن كتابخانـه يافـت شـد باالخره اين دو نسخه در جلد دوم از فهرست نسـخه
اي بـا مشخصـاتي اسعد افندي با همين مشخصات در اختيارمان قرار گرفت؛ اما نسخه نسخه
شم»قح«ي نسخه در اين فهرست معرفي شده اسـت كـه در مقابـلِ اصـل نسـخه،415ي ارهبه

(اند عالمت سؤال قرارداده شده است؛ زيرا از آن اطّالعي در دست نداشته ج1388منـزوي،. ،2:
آن) 129 كه مشخصات مندرج در فهرست با مشخصات نسخه از ي اسـتاد در مقدمه»قح«ي جا

ي اطمينـان حاصـل كـرد كـه ايـن نسـخه دقيقـاً همـان نسـخه توان فروزانفر مطابقت دارد، مي
ي گدك احمد پاشا واقع در قره حصار است؛ اما متأسفانه با وجود تالشِ بسـيارِ آقـايِ كتابخانه

و كارمندان آن كتابخانه، اين نسخه آني عكسي در گنجينه مجيدي و اسـكن ي نسخ يافت نشد
آو استفاده! نيز موجود نبود به اصلِ نسخه در افيون قـرهن مستلزم دستي مجدد از حصـار يابي

.تركيه خواهد بود
يي اعتبار ايـن نسـخه بـه صـفحه دربارهكليات شمسي جلد اول استاد فروزانفر در مقدمه.2

و نوشته اين نسخه ارجاع داده 645 خـط از دسـت:ي صفحه نوشته است كاتب در كناره«: اند اند
و سكون كلمات. خداوندگار نقل كرده شد و اثبات حركت كه در شكل و دقت شگفتي صحت

و خالف استعمال متداول است، دليـل توانـد بـود كـه  و احياناً موافق نصوص لغت به كار رفته
و ياران وي قرائـت شـده، نقـل كـرده اسـت مستنسخ آن كه بر موالنا ».ها را از روي نسخ اصل

ج1363مولوي،( تأ همه)ح:1، و كه در مقدمـهي اين داليل كليـات شـمسي ييد استاد مينوي
به قرن هفتم دانسته شـده اسـت  و انتساب آن . بدان اشاره شده است، دليلي بر اعتبار اين نسخه

به چند نكته درباره ترديدي نسبت بـه اعتبـار ايـن دليـل بـه وجـود 645يي صفحه اما توجه
و دو ربا: آورد مي در بـرگ پيشـين نيـز.عي آمـده اسـت در اين صفحه از نسخه فقط يك غزل

در پايـان آخـرين غـزل نوشـته 640ي در صـفحه.ي نسخه متفاوت استي كتابت با بقيه شيوه
و حسن توفيقه«: شده است و» تمت بعون اهللا يعني غزليات در اين برگ به پايان رسـيده اسـت

هـا دو بـرگ مشوش بودن دو برگ بعدي حاكي از همين مطلب است؛ يعني پس از اتمام غـزل 
آن ديگر بدان و يكي از از«ها همان برگ مذكور اسـت كـه در آن، عبـارت ها افزوده شده است

شد دست و آن را دليلي براي اعتبار اين نسخه دانسته» خط خداوندگار نقل كرده . اند آمده است
آن: اما در بررسي اين صفحه، نكات ديگري نيز وجود دارد متكه در كـل ايـن بـرگ، قسـ اول
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و در قسمت سمت چپ هم فقط ابياتي در انتهاي صفحه نوشته سمت راست برگ، سفيد است
و مصحح بدان اشاره آن اي نكرده شده است؛ دومين نكته كه بسيار حائز اهميت است كه، است

و در صـفحه  ديـوان90ي غزل موجود در اين برگ، از موالنا نيست؛ بلكه از سلطان ولد است
(ه استسلطان ولد آمد )90: 1338سلطان ولد،.

.به يادداشت پيشين رجوع كنيد.3
آن استاد فروزانفر تاريخ اين نسخه را درست نخوانده.4 كه اين نسـخه بـه رؤيـت اند؛ از جايي

به صورت  و سركش»يك«(ك نگارندگان رسيد، اين عدد در. نوشته شـده اسـت) بدون نقطه
و بد به صورت ريز و سبع ماه«: ون نقطه نوشته شده استپايان ترقيمه نيز كـه خـط» سنه ثلثين

نيـز در زيـر ايـن)به صورت عـددي( 730چنين عدد آن بسيار ريزتر از خط ترقيمه است؛ هم
مي. عبارت نوشته شده است به نظر بـدون» يـك«كـه شـبيه(رسد عدد موجـود در ترقيمـه اما

و نقطه است ت» ثلث«) سركش و يادداشت ريز زير ي شخصي غيـر از كاتـب رقيمه، نوشتهباشد
ي جلـد اول همچنين اين نسـخه در مقدمـه. است703باشد؛ بنابراين تاريخ درست اين نسخه

آن»قح«فروزانفر با رمزِ كه اين نسخه از حرف راء وارد تصحيحِ معرفي شده است، اما از جايي
» قـص«كـه رمـزِ آن از ايـن پـسي جلد دوم توضيح داده شده است شود، در مقدمه ديوان مي

به تفصيل سخن گفتهي اين نسخه در مقالهي ترقيمه نگارندگان درباره. خواهد بود انـد اي ديگر
.اند است، برشمرده703كه تاريخ درست اين نسخهو داليل علمي مستندي دال بر اين

و ناگفته نماند كه امروزه نيز دست.5 چه در داخل كشور به نسخ خطي، آن رسي چه خـارج از
و محـلّ نگـه هايي روبه با دشواري داري روست، هرچند ممكن است آگاهي يافتن از يك نسخه
.تر شده باشد آن، آسان

كه. ها بر اساس بحور است، معموالً ترتيبِ غزلغزليات شمسدر نسخ خطيِ.6 بدين صورت
مي غزل .شود هايي كه در يك بحر آمده است، از الف تا يا مرتب

يي پاسـخِ ايـن پرسـش، رجـوع كنيـد بـه مقالـه تـر دربـاره به منظور كسبِ اطّالعات بيش.7
.211ب،1388مهر، مشتاق

هرچند باز هم ممكن است در مـواردي رجـوع بـه اصـلِ نسـخه بـراي بـازخوانيِ كلمـاتي،.8
.ضروري باشد

از.9 ا» مغلوط«مقصود ح نيست؛ بلكه ضـبطاشتباه از جانبِ مصح برخـي نسـخ از ضبط شـتباه
كه مي .تواند داليلِ بسياري داشته باشد جانبِ كاتبان است

كه پيش از اين نيز اشاره شد، مقصود نسخه همان. 10 .است»قح«حصار يعنيي قره گونه
ي الفبـايي، در شـيوه. تنظـيم شـده اسـت» وزني«و» الفبايي«ي به دو شيوه ديوان كبيرنسخ. 11

رو غزل ها بر اساس بحر،ي وزني، غزل در شيوه. انديِ قافيه از الف تا يا مرتب شدهها بر اساس
يك اند؛ يعني غزل تنظيم شده . اند ديگر قرارگرفته هاي هم وزن از الف تا يا كنار
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