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چکیده

هـایی     موالنـا جـزو نـادر مـتن    يمثنو، یشمار ادب فارس  بیان متونیدر م 
، ح آن یمعتبـر و اهتمـام بـه تـصح        هـاي      مانـدن نـسخه    یاست که از لحاظ باق    

ح آن همـت  یکلسون بـه تـصح  ی که ن  یزمان. و دوستکام بوده است    فرجام خوش
ــدگماشــت و   از ياریهنــوز بــس) 1925(ن آن را چــاپ کــرد یات نخــستمجلّ

نکه ی ا با. خوردند  می گرد و خاك  ها    ناشناخته در گوشۀ کتابخانه   ،  مهمهاي    متن
معتبـر  هـاي      کـرده بـود همـۀ نـسخه        یسع،  حیکلسون قبل از شروع به کار تصح      ین

از قـرن  هایی   به وجود نسخه  بود که   ح  ین تصح ی در ح  یشناخته شده را گرد آورد ول     
 677 از آنهـا نـسخۀ مـورخ       یکـ ی برد کـه     ینش متن پ  یک به زمان آفر   یهفتم و نزد  

 یابیافـت و ارزشـ  یکلـسون بعـد از در  ی ن.ه بودیمحفوظ در موزة آرامگاه موالنا در قون   
  در چاپ دفتر سـوم بـه بعـد آن را اسـاس قـرارداد و                برد و  یت آن پ  ینسخه به اهم

  .افزودهایی   مهی ضم2و1 ضبط آن با دو دفتر يها  نشان دادن تفاوتيبرا
ـ     ي به همت نصراهللا پورجواد    1371ن نسخه در سال   ی ا  ی و متخصـصان فنّ

) لهیمیفاکس (ی به صورت عکس یق سبحان ی توف يارهمک  و یمرکز نشر دانشگاه  
  . قرار گرفتيمندان مولو  عالقهپژوهشگران و د و در دسترسیبه چاپ رس

ن نـسخه در حفـظ صـورت و قرائـت درسـت             یـ ل ا یبد  بی گاهیبه جهت جا  
  .به چاپ آن کردند  پژوهان همزمان اقداميچند تن از مثنو، يمثنو
 بـر   ی را در شش چاپ مبتنـ      اولفتر  ن د یت آغاز ی ب صدیو س ن مقاله هزار  یا

ز به عنـوان نـسخه   یکلسون را نیچاپ ني ها ضبط یه ـ که گاه یتک نسخۀ قون
 را ها اختالف مقابله کرده و یسه و با چاپ عکسیـ مقااند  ه افزودهیبدل در حاش

،  واحـد ی بـه قرائـت متفـاوت از ضـبط        ها  اختالفن  یا. ت آورده است  یت به ب  یب
، وة خـط و طـرز تلفّـظ کلمـات         یر ش ییا تغ ی در حفظ    انمصححقۀ  یاختالف سل 

  .شود  میمربوط... و ی و اغالط چاپینیچ  در مراحل حروفیدقّت بی
ش از آنکه  یدر قرائت متن ب   ،  ری اخ هاي  چاپن مقابله نشان داده است که در        ی ا

 ه ویـ  نـسخۀ قون  ی قبلـ  ی حروفـ  هـاي   چاپبه  ،   مورد مراجعه باشد   یچاپ عکس 
  .استکلسون مراجعه شده ین

  .کلسونین، هینسخۀ قون، ح متونیتصح، يمثنو، يمولو، موالنا: يدیکلهاي  واژه

                                                
11/7/88:  تأیید نهایی2/2/88:  تاریخ وصول-*

  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -**
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  مقدمه

 بلخی معـروف بـه      محمدالدین    مثنوي موالنا جالل  ،  در میان شاهکارهاي ادب فارسی    

نخستین اثري است که با روش انتقادي جدید تصحیح و تنقـیح            ) .هـ672 -604(مولوي  

ـ        ،   کار مهم  این. شده و به طبع رسیده است      فقیـد   محقّـق ط  حدود نـیم قـرن پـیش توس 

پیـشگفتار  ،  1363،  نیکلسون( انجام گرفت .)  م 1945 -1868( نیکلسون   دانگلیسی رینول 

  ).پنج، چاپ فارسی از پورجوادي

 بـه قـرن هـشتم       متعلّـق دسـت آورد همـه       که نیکلسون در بدایت امر بـه      هایی     نسخه

  هجـري 718دفترهاي ششگانه بود بـه سـال   ترین آنها که شامل همۀ  هجري بود و قدیم 

 انگلیـسی بـا همـین       مـصحح . قرن پس از وفات موالنا استنساخ شده بود        یعنی تقریباً نیم  

 به  1925دوم را در سال       و اولحدود ثلث اشعار را تصحیح کرد و متن دو دفتر           ،  ها  نسخه

چهـارم چنـد   و   و در میـان چـاپ دفترهـاي سـوم          مجلّدپس از انتشار این     . چاپ رسانید 

نسخۀ معـروف   ،  تر  دستش رسید که از همۀ آنها مهم        به قرن هفتم به    متعلّقی  نسخۀ خطّ 

نیکلسون تصحیح مثنوي را براساس     ،  از آن به بعد   .  هجري بود  677قونیه با تاریخ کتابت     

ایـن اسـت     تنها نقص کار او.)شش، همان( نسخۀ قونیه قرارداد خصوص ها و به  این نسخه 

هاي   سوم براساس نسخۀ قونیه نبوده و با نسخه         و دوم و قسمتی از دفتر      لاوکه دفترهاي   

ـ        ـ    دیگر قرن هفتم مقابله نشده است؛ ام ایـن راه باقیمانـده را کـه خـود           یا نیکلـسون حتّ

را  هـاي جدیداالکتـشاف     وي اختالف نسخه  . ص نمود نتوانست طی کند در اثر خود مشخّ      

Appendix I)هـا  رد و آنهـا را در ضـمیمه  دقیقاً معلوم کـ ، هیاولهاي  قسمتدر مورد  & II) 

  جلـد  آغـاز خود نیکلـسون در     ). همان( ان بعدي نشان داد   محقّقضبط کرد و لذا راه را به        

 تیـ اهمنحوة آگاهی از نسخۀ قونیه و          دوم که حاوي دفترهاي سوم و چهارم است دربارة        

دکتر ریتـر خبـر     ،  )دوم  و اولبعد از چاپ دفترهاي     (در همین احوال    : گوید  آن چنین می  

ایـن نـسخه کـه احتمـاالً        .  هجري وجود دارد   677تاریخ   دیگر با داد که یک نسخۀ کامل      

جنب مزار موالنـا      در موزة آثار عتیقۀ   ،  ترین و معتبرترین نسخۀ موجود مثنوي است        قدیم

این خبر باعث شد که من درصدد تهیۀ عکـس نـسخۀ قونیـه      . شود  در قونیه نگهداري می   

 درآن هنگام دفترهاي سوم و چهارم بـه .  سرانجام عکس آن نسخه به دستم رسید   ...برآیم

 دفتـر  ها به دستم رسید که بیش از نیمی از         ین عکس اولفرستاده شده بود و موقعی       مطبعه

 براساس نسخۀ قسطنطنیه    2835بالنّتیجه دفتر سوم مثنوي تا بیت       . سوم چاپ شده بود   
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ـ     خوانـده  Hاست و من آن را نـسخۀ         686تصحیح شده که تاریخ کتابت آن        مـابقی   اام ام 

مـن آن را نـسخۀ     هجري اسـت و 677تقریباً عیناً مطابق نسخۀ قونیه است که تاریخ آن  

G اختالفات قرائت نسخۀ    . ام   خواندهG  لنیمۀ    مربوط بهدوم   دفتر سـوم را در ضـمیمۀ       او

)Appendix   ).پنج، جلد دوم، 1363، نیکلسون( ام ذکر کرده) ∏

 ایـن : چنـین آمـده اسـت     ،  سـوم   دفتر اولفی نسخۀ قونیه در همان پیشگفتار        معرّ در

مـشتمل بـر شـش    ، خوانده است »یک نسخۀ با عظمت «ریتر آن را     رتدک سخۀ عالی که  ن

آخر آن گفته شـده اسـت کـه ایـن نـسخه از روي نـسخۀ       دفتر مثنوي است و در صفحۀ   

) ینالـد   حـسام (اش    نـا و خلیفـه     پس از تصحیح و تنقیح براي خـود موال         که صلی مثنوي ا

 بـن عبـداهللا القونـوي در روز       محمـد ،  کاتب این نسخه  . استنساخ شده است  ،  خوانده شده 

 دقّـت نهایـت  . اسـت  کتابت نسخه را به پایان رسانیده،  هجري677دوشنبه در ماه رجب  

ح و چ و خ و ك و گ هـر جـا کـه    ،  حـروف ب و پ    . عمـل آمـده اسـت      الخط به   رسم در

اشـعار عربـی و بـسیاري از کلمـات         ،  کرده به طور متمایز نوشته شـده        جاب می ضرورت ای 

، موارد بـسیار   و کسرة اضافه در    عالمت سکون ،  گذاري شده  فارسی و عربی و ترکی اعراب     

تعداد اصالحات دیگران در حواشی بسیار      . جا گذاشته شده است    ذال منقوطه همه   نقطۀ و

حاوي دفترهاي پنجم   ( جلد سوم    اولقونیه در    و ارزش نسخۀ     تیاهمبر). همان( کم است 

هـاي در     نیکلسون یـک بـار دیگـر بعـد از ارزیـابی نـسخه             . نیز تأکید شده است   ) و ششم 

 هـاي خطـی مثنـوي در سراسـر جهـان            معتبرترین نسخه  ترین و   مهم  که -دسترس خود 

ه کـ  وضـعی  در: کنـد    مـی  يگیـر  چنین نتیجـه  ،   آنها اتاختالف ذکرآشفتگیها و   و -ندا بوده

العـاده معتبـر     را اختیار کنیم؛ زیرا که نسخۀ مزبـور فـوق  Gهستیم همان بهتر که روایت    

 ده شـده اسـت    واي نوشته شده که آخـرین دفترهـاي مثنـوي سـر             است و در همان دهه    

  ).سیزده، همان(

 تن از  نیکلسون بعد از انتظاري طوالنی و به پایمردي چند         که» این نسخۀ با عظمت   «

 بـه همـت     1371در سـال    ،  دسـت یافـت    اي عکـسی از آن      ه نـسخه  ب جمله هلموت ریتر  

، ی مرکز نشر دانـشگاهی و همکـاري توفیـق سـبحانی          صان فنّ متخص نصراهللا پورجوادي و  

 هاندك کـه تقریبـاً قیمـت یـک دور          بهایی   چاپ و به  ) فاکسیمیله(عیناً به صورت عکسی     

  .قرار گرفتدر اختیار همگان ، متن چاپی مثنوي بود
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اي   تقریباً با لحن غیرمنـصفانه    ،  اي که بر این چاپ نوشته       ورجوادي در مقدمه  نصراهللا پ 

در  د کـرده اسـت کـه او   یـ تأکالعمل نیکلسون در قبال این نسخه سخن گفتـه و     از عکس 

؛ در حالی که بیشتر آنچه      1 کرده است  یکوتاه،  جایگاه واالي آن    این نسخه و   تیاهمذکر  

 3 و 2ات مجلّـد هـاي     نظرهاي نیکلسون در مقدمـه     ربه اظها ،   این نسخه آورده   تیاهم در

  . است  مستند

از مقدمـۀ  هـایی   بخـش ،  در مقدمۀ پورجـوادي   ،  عالوه بر آنچه از نیکلسون نقل کردیم      

) ترجمۀ توفیق سـبحانی    با(مرحوم عبدالباقی گولپنیارلی بر ترجمه و شرح ترکی مثنوي          

ـ       یی  ها  در توصیف نسخۀ قونیه آمده که با صرف نظر از قسمت           ی که به ظـاهر نـسخۀ خطّ

  :آوریم  آن را در ذیل میهاي مهم نکته، شود مربوط می

آید که این نسخه به دسـت یکـی از وابـستگان یعنـی                از ترقیمۀ نسخه چنین برمی     -

ین الـد    فرزند عبداهللا قونوي با مراقبـت و نظـارت حـسام           محمد مریدان سلطان ولد به نام    

محضر موالنا قرائـت و تـصحیح        که در هایی     نویس  یشاز روي پ  ،  چلبی و خود سلطان ولد    

  .استاستنساخ شده ، شده

  هــ و یـا  677ن ماه سـال   یین روز یازدهم  وهشتم انجام کتاب باید مصادف با بیست      -

  .پنجمین روز دوازدهمین ماه همان سال باشد

 از طـرف یکـی از       678کتاب بـه سـال      ،  آید  می  اي وقفنامه بر  عبارات مطلّ  زچنانکه ا  -

     وزیر سلجوقی به نام جمـال     ،  ین علی غالمان آزاد شدة صاحب عطا فخرالد   ین مبـارك   الـد

اي استنساخ شده اسـت       این نسخه از روي نسخه    . فرزند عبداهللا به خانقاه وقف شده است      

که در حـضور موالنـا بـازخوانی و تـصحیح شـده و سـپس درحـضور خلیفـۀ وي یعنـی                       

بلـه و تـصحیح شـده    ولد بـا نـسخۀ اصـلی مقا    و خلف او یعنی سلطان    ین چلبی   الد  حسام

،  کلمـات و حاشـیۀ آنهـا      و پایینِ  جايِ آن با قلمی ریزتر از متن در باال         چنانکه جاي . است

اند  تصحیح شده را افزوده وکلماتی ریز و ابیات ناقص را عالوه کردهکلمات.  

اي   خهنـس ،  و پاکنویس نسخه به این صـورت      هایی    رسد بعد از تصحیح ن      به نظر می   -

، شـده  نویس محسوب مـی  چون همچنان پیش  ،  ین نوشته شده بوده   الد  که به دست حسام   

نـسخۀ نـاظم و نـسخۀ     ،  نـسخۀ اصـلی   «این  دت به خاك سپرده شده باشد؛ بنـابر       طبق عا 

). هفت-  شش،مقدمه، 1371 ،چاپ عکسی، مثنوي( »همین نسخه است، قدیم

 کـه در ایـران براسـاس        -مـل آن    صورت کا   نه به  البتّه -ثنوي  مشاید نخستین متن     

متنی بود که در ضمن شرح مثنوي شـریف اسـتاد فروزانفـر             ،  چاپ رسید  قونیه به  نسخۀ
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نیکلـسون از   ،   سال پـیش از آن     40فتیم درست   گ چنان که    البتّه. درج شده بود  ) 1346(

 آن پی برده و در چـاپ دفترهـاي          تیاهم به،  وجود آن نسخه آگاهی یافته     طریق ریتر به  

 ذعـان ا ضمنا استاد فروزانفر    به بعد مثنوي آن را اساس تصحیح خود قرار داده بود؛ ام           سوم  

ي هـا   چـاپ اعتبار تصحیح نیکلسون و تـرجیح دادن آن بـر تمـام تـصحیحات و                 به ارزش و  

بـراي سـهولت   ولـی   ابیات مثنـوي را از روي نـسخۀ قونیـه نقـل کـرده           ،  2پیشین مثنوي 

  .3استار نموده یاخت نیکلسون مصححاس نسخۀ  براس راگذاري ابیات شماره، مراجعه

 که شرح فروزانفر را ادامـه داده و تکمیـل کـرده اسـت     زی ند جعفر شهیدي مرحوم سی

عکـسی نـسخۀ قونیـه قـرار       را براساس چاپ   هر دو ،  و ترتیب شمارة ابیات    متن،  )1373(

  .داده است

» نـوي شـریف   شـرح مث   نثر و «ترجمه و چاپ      به بعد به   1369توفیق سبحانی که از     

مـتن  ،   از لحـاظ ترتیـب ابیـات       اولدر چـاپ    ،  مرحوم عبدالباقی گولپینـارلی اقـدام کـرد       

چـاپ    ولـی در .تابع متن نیکلسون گرفته بود) که همان نسخۀ قونیه است (گولپینارلی را   

بـراي   قونیه قرار داد ولـی       677خ  مثنوي مور ،  متن و ترتیب ابیات    اساس را از جهت   ،  دوم

شمار متن نیکلسون را در کنار شمارة ابیات مـتن           همچنان بیت ،  لۀ ابیات آسان کردن مقاب  

  ). پیشگفتار مترجم20 و 19 ،1374 ،گولپینارلی( قونیه آورد

 فرصـت بـه  ، سان مثنويشناسان و مدر مولوي، قونیه بعد از انتشار چاپ عکسی نسخۀ   

هـاي    تولیهـا و احـساس مـسئ        هـا و صـالحیت      دست آمده را مغتنم شمردند و با انگیـزه        

 کـه غالبـاً از روي یـک    هـا  چـاپ ایـن  . دي از آن به دست دادنـد     ي متعد ها  چاپ،  متفاوت

، و احیاناً با نسخۀ نیکلسون نیز مقابله شـده اسـت         ،  چینی و چاپ    حروف،  استنساخ،  نسخه

انتـشار یکـی دو      داشت و بهتر است بگـوییم بعـد از چـاپ و             می قاعدتاً باید متن یکسانی   

ـ     مجددي  ها  چاپیحات و   تصح،  دیگر،  تصحیح ا چنانکـه خـواهیم دیـد        لزومی نداشـت ام

کسانی کمـر   ،  ی حدود ده سال بعد از انتشار چاپ عکسی و چاپ حروفی نسخۀ قونیه             حتّ

  !اند  آن بستهمجددهمت به تصحیح و چاپ 

چـاپ عکـسی را کـه    ،  را ارزیـابی کنـیم  هـا  چاپ و صحت این دقّتبراي اینکه میزان  

 اولن دفتـر    یقرائت و ضـبط ابیـات آغـاز       ،  جلو چشم نهاده  ،   بوده است  ها  چاپ اساس این 

ي هـا   اختالفو  با آن نسخه مقابله     ،  ي مذکور ها  چاپرا در همۀ    ) بیت 1300 حدود(مثنوي  

  .ایم قابل ذکر را یادداشت کرده
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  ها چاپ یمعرّف

 و نکـات گفتنـی     میپرداز  ي مورد بررسی و مقابله می     ها  چاپفی  به معرّ ،  قبل از همه  

شـمارة   را بـا ذکـر     تـر    آنگاه موارد جزئـی    .کنیم  آوري می   راجع به هر کدام از آنها را یاد       

  .آوریم ابیات می

به کوشـش   )  ق  . هـ 677از روي نسخۀ    ( مولوي   محمدین  الد  مثنوي معنوي جالل  ) 1

 1373بهـار : اولچـاپ   ،  انتشارات وزارت فرهنـگ وارشـاد اسـالمی       ،  توفیق سبحانی  دکتر

  .)1379 :چاپ چهارم(

 )ایـران  در( سبحانی که نخستین بار به فکر چاپ مثنوي بر مبناي نسخۀ قونیه  توفیق

متنی بسیار دقیق و پاکیزه و اصیل بـه دسـت           ،  مخصوصاً از چاپ دوم به بعد     ،  افتاده است 

  .داده است

ي نـسخۀ   هـا   ویژگـی اي دارد که درآن به تمـام           هفت صفحه  يپیشگفتار،  ي و تصحیح

   . اشاره شده استدقّتبه ، تغییرات اعمال شده  وجزئیات تصحیح، اساس

و در کنار شمارة بیـت  ، با نسخۀ نیکلسون مقابله شده،  ابیات این چاپ از لحاظ شمارة   

شمارة همان بیت براساس تـصحیح نیکلـسون نیـز درج شـده تـا         ،  مربوط به نسخۀ قونیه   

بـه زحمـت   ،  کننـد   متن یا شرح نیکلسون مقابلـه       با خواهند ضبط قونیه را     کسانی که می  

 تسهیل در مراجعه به چاپ عکـسی و احیانـاً مطابقـت مـتن چـاپی                 يانیفتند؛ همچنین بر  

  .قید شده است، داخل مستطیل کوچکی شمارة صفحات چاپ عکسی نیز در، حاضر با آن

 1993 بـه چـاپ عکـسی سـال          مـصحح آن است کـه     ،  تصحیح از جمله امتیازات این   

دسترسـی  ،  تر از چاپ عکسی ایـران بـوده         ناتر و روشن  ترکیه از همین نسخه که گویا خوا      

  . ها و حواشی ناخوانا از آن سود برده است خواندن عنوان داشته و در

  : چنین توضیح داده است،مورد حواشی و طریقۀ نقل آن  درمصحح

 ها و اصـالحات را بـا قیـد         افتادگی،  اول در گونۀ : اند  حواشی موجود در نسخه دو گونه     

»بـا افـزودن   ، دوم  در گونـۀ .ایم  وارد متن کرده  ،  در پاورقی  آنها را با اشاره   . اند  هافزود» صح

اند کـه آنهـا را        هاي دیگر مثنوي در حاشیه نقل کرده        ازنسخههایی    بدل  نسخه،  »خ«نشانۀ  

  .ایم بدون تصرف در پاورقی آورده

نقـل   ه کـه  ابیات دوچاپ قونیه و نیکلسون آمد      العاتی راجع به شمارة   در پیشگفتار اطّ  

  . نیست خالی از فایده، آن
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  .)دارد  بیت بیشتر40قونیه (  داردتیب 25632و نیکلسون  25672 قونیه:  ابیاتتعداد کلّ

    3810: ن 3822:  ق دفتر دوم 4003: ن 4018:  قاولدفتر 

   3855: ن 3855:  قدفتر چهارم 4810: ن4811:  قدفتر سوم

   4916: ن 4930:  ق ششمدفتر 4238:  ن4240:  قدفتر پنجم

از ایـن   ،  چاپ توفیق سبحانی که در پیشگفتار بدانها اشاره شده        ي  ها  ویژگیترین    مهم

  :قرار است

ـ        الخطّ  رسم -1 ـ ،  ظ کلمـات   نسخۀ اساس و حرکات مربوط به تلفّ االمکـان حفـظ    یحتّ

  .شده است

ان پرهیـز  االمک  یحتّ) نقطه جز ویرگول و عالمت سؤال و گاهی دو       (گذاري    از نقطه  -2

  .شده است

 -مثـل جغـد   (در مواردي که درضبط کلمات در نسخۀ اساس دوگانگی وجوددارد            -3

  .ضبط متن حفظ شده است)  پیغمبر-پیغامبر، چغد

امـالي امـروزي    »و رفتـۀ  آنک و آنچ و قطرة« در شیوة نگارش بعضی کلمات مثل  -4

  .)اي رفته، یی قطره، آنچه، آنکه( رعایت شده است

مکتـوب بـه    (قونیـه     بلخی براساس نسخۀ   محمدین  الد عنوي موالنا جالل  مثنوي م ) 2

االبیـات از    مـه و کـشف    مقد،   تـصحیح  ؛و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون      ) هـ  677سال  

.)1386چاپ نهم  (1375 اول چاپ ،انتشارات دوستان، مشاهیین خرّالد قوام

 منتشر شده و به بازار آمده       شزمان با تصحیح عبدالکریم سرو      این تصحیح اگر چه هم    

تـاریخی  .  بوده اسـت   سپري شده  آن سازي و مراحل چاپش زودتر از       گویا کار آماده  ،  است

 است؛ در حالی    1374بیست و هشتم مهر ماه      ،   یادداشت شده  مصححکه بر پایان مقدمۀ     

در هـر حـال     . رسـیده اسـت     بـه پایـان    1375که پیشگفتار سروش در دهم اردیبهـشت        

ـ        تاز سه   ،  مۀ مذکور ر زمان نوشتن مقد   مشاهی د خرّ  اصحیح دیگر براساس نـسخۀ قونیـه ب

 و تـصحیح  4 بـه بـازار آمـده بـوده    1373تصحیح توفیق سبحانی در ، خبر بوده که از آنها 

ـ محمـد و از تصحیح اسـتاد    زمان با تصحیح وي منتشر شده       سروش تقریباً هم   د علی موح

  .همچنان خبري نیست ،دکنانتشارت خوارزمی منتشر ، بوده که قرار

این است که او نیز همانند توفیق سبحانی و سـروش           ،  مشاهییکی از محاسن کار خرّ    

  :چاپ عکسی آنکارا دسترسی داشته و توصیف بهتري از آن چاپ به دست داده است به
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 انتـشار   1667 از سوي وزارت فرهنگ ترکیه بـه شـمارة           1993چاپ آنکارا در سال     «

  اي نسبت   مهیافته و مقد پـژوه   شناس و مثنوي     مولوي -ل به قلم عبدالباقی گولپینارلی    اً مفص

ترجمـۀ   فی مشروح و مستند این نسخه دارد کـه بـه ترکـی اسـت و           در معرّ  -بزرگ ترك 

  .هاي متقابل همراه اصل ترکی است انگلیسی آن نیز به صورت ستون

تـر     ممهـ .  است - قطع رحلی بزرگ   -تر ازچاپ عکسی تهران     قطعی بزرگ  در این چاپ 

وقفنامه هـیچ عنـصر یـا    ]تاریخ [آنکه چاپ آنکارا بسیار خواناتر از چاپ تهران است و جز

بعضی از عناوین حکایـات و موضـوعات        ،  حال آنکه در چاپ تهران    بخش ناخوانایی ندارد؛    

ـ . دشـوارخوان اسـت   مثنوي ناخوانا و دیرخوان و       ایـن اسـت کـه تمـامی         ،  ت دیگـر آن   مزی

  .)11 و 10 ،همان( »ترین وجهی از چاپ درآمده است واضح  بهد آنهاي متعد تذهیب

مبناي تصحیح همان دو چاپ عکسی تهران و آنکارا         : آمده است ،  دربارة روش تصحیح  

بـدل قـرار گرفتـه و     نـسخه ،  و اعتبـار مـسلّم آن  تیـ اهملحاظ  بوده و نسخۀ نیکلسون به 

  . ثبت شده است، هر صفحه  در حاشیۀ هاي آن تفاوت

، سـهو کاتـب   ،  خـوردگی   و قلـم    افتـادگی  ت ازقلـم  علّ نسخۀ اصل به   در دي که در موار 

 نـسخۀ  با قید توضـیح درحاشـیه و بـا اسـتفاده از           ،  ا اشکالی مواجه شدیم   ب ... ناخوانایی و 

تقریباً مثل توفیـق  ،  الخط  در تغییر رسم  . برطرف سازیم  نیکلسون کوشیدیم تا این عیب را     

  .یرات اکتفا شده است تغیحداقلّبه  سبحانی عمل شده و

جلد چهارم بـه  عنوان  که به االبیاتی است  همان کشف ،  االبیاتی که ضمیمه شده     کشف

 بـا  البتّـه چاپ امیرکبیر از تصحیح نیکلسون و به اهتمام پورجوادي افـزوده شـده اسـت؛              

ي ایـن تـصحیح تـا      هـا   چـاپ تعداد  . اعمال تغییراتی که آن را با نسخۀ قونیه منطبق کند         

ـ          ها  چاپبا تعداد    1386سال   ت آن نـزد    ي تصحیح سروش برابر بوده که حـاکی از مقبولی

  .قاطبۀ خوانندگان است

، به تصحیح و پیـشگفتار عبـدالکریم سـروش   ،  مثنوي معنوي براساس نسخۀ قونیه    ) 3

).1386چاپ نهم  (1375نخست  چاپ، و فرهنگی شرکت انتشارات علمی

رکیـه  و ت ) 1371(اپ عکـسی ایـران      سروش نیز در تصحیح نسخۀ قونیه به هر دو چـ          

ــرده و همــه)  م1993( ــه ک ــسخۀ  مراجع ــیشمــصححجــا ن ــسون را پ رو داشــته و   نیکل

 ،همـان ( اسـت   هـا آورده    خود را با متن نیکلسون در پابرگ       مصحح متن   ي مهم ها  اختالف

  ).سی و هفت پیشگفتار
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ـ در قرائت و تصحیح متن نـسخۀ خ       : دربارة روش تصحیح متن چنین آمده است       ، یطّ

متنـی  ،  گذاري به سـبک جدیـد       گونه نقطه   بدون هیچ  ایم تا با کمترین تغییرات و       کوشیده

    بیشترین جهد و اجتهاد مـا مـصروف صـحیح خوانـدن            . ه کنیم بسیار نزدیک به اصل تهی

شیوة ما شاید مبتدیان را در فهم سخن        . ها شده است    ترین بدیل   کلمات و انتخاب صحیح   

در تشخیص مواضع وقـف و وصـل سـخن یـا اخبـاري و                نان را به زحمت افکند و آ     موالنا

مزاحمـت نخواهـد    ،  انمحقّقـ با اجتهاد آزاد     شک  ا بی ام،  استفهامی بودن کالم یاري نکند    

ین را به آنان ارمغان خواهد      الد  نخوردة سخن جالل   د و اصالت و طراوت نیالوده و دست       کر

  ). سی و هشت،همان( نمود

 وسـط را رعایـت      حـد ،   کلمات مثل توفیـق سـبحانی      تغییر شیوة خط   در سروش نیز 

ضـبط نـسخۀ   ، غرابت محـسوسی نداشـته    ،  اولکرده است؛ یعنی تا جایی که با شیوة متد        

نوع تغییرات ناگزیرِ اعمـال     ،  اتبا ذکر تمام جزئی    اساس را حفظ کرده ولی در موارد دیگر       

  . استامالي کلمات را با خواننده در میان گذاشته شده در رسم الخط و

ـ     نویسی و جدانویسی اجزاي کلمـه      در پیوسته   پیـروي کـرده و       ب از نـسخه   هـاي مرکّ

  .دست داده است ترین آنها بهّ فهرستی ازمهم

گذاري متن    حرکت سروش در . نیز چنین کرده است   » است«در پیوسته و جدانویسی     

سهیل در   خاص آن از نسخه پیروي نکرده و براي تـ           ظی لهجۀ هاي تلفّ   و نشان دادن نشانه   

  .کسرة اضافه را افزوده است، قرائت

تقریباً همان روش توفیـق  ، ها در ضمن متن یا انتقال آنها به پابرگ، در آوردن حواشی  

انـد جـایگزین    داشـته » صـح «که عالمت هایی  سبحانی در اینجا نیز اعمال شده است؛ آن 

فقـط بـه   ، انـد   دهکه بدون عالمـت بـو     هایی    اند و متن به حاشیه برده شده و آن          متن شده 

  .5ها اکتفا شده است  آنها در پابرگيرادآوی

 محمـد ین مولوي براساس نسخۀ قونیـه بـه اهتمـام    الد مثنوي معنوي موالنا جالل  ) 4

ایـن   ( 1376 اولچـاپ   ،   دانشگاه هرمزگـان   :ناشر،  ت مستشارنیا عفّ سرور موالیی و دکتر   

.)دود توزیع شده است آن نیز بسیار محاولاثربه چاپ بعدي نرسیده و چاپ 

  ل اي دفتر   مۀ چهار صفحه  قسمت عمدة مقدزیـ آم مبالغـه بیان    به او و اعتبـار    تیـ اهم 

 ت که بر حضرت موالنا خوانـده شـده و  ساصل نسخه همان ا: اختصاص دارد، نسخۀ قونیه 

حاشـیه بـه صـورت       متن و  همان وارد کرده است و آنچه در       در موالنا آخرین تغییرات را   
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که از دو نسخۀ معتبر دیگر بوده است  ،  هد افزوده ش  ها  بیت و   ها  مصراعات و یا    اختالف کلم 

ین چلبـی بـوده    الـد    به حـسام   متعلّقآنها نسخۀ ولدي و دیگري به احتمال زیاد نسخۀ           یکی از 

از خود موالناست و نمایـشگر  ، شود متن و حاشیۀ این نسخه دیده می    همۀ آنچه در  . است

 در طـول زمـان سـرایش مثنـوي و حیـات             ها  کاهش و   ها  شافزایسیر تنقیح و تصحیح و      

  ).7 و 6، همان( بیت الحاقی نیز در آن وجود نداردی یک مولوي است و بدون تردید حتّ

این تصحیح به پیشنهاد ریاست وقت دانشگاه هرمزگـان بـراي چـاپ جداگانـۀ شـش          

 سال طـول    4صورت گرفته و چاپ کامل آن       ) گانهي جدا مجلّدهر دفتر در    (مثنوي   دفتر

  .) چاپ شده است1380دفترششم در (کشیده است 

رسـد    دست داده شده و به نظر مـی        العات بسیار محدودي به   اطّ،   تصحیح   شیوة  بارةدر

اي براي مراجعه در طول      ه شده پیش تهی   چارچوب و دستورالعمل از     مصححان محترم  که

  .اند کار نداشته

تمام ابیات حاشیه را کـه بـا    .ماندات نسخه محفوظ بشده است تمامی مشخص  سعی«

رسد که بسیاري ازآنها به هنگام کتابـت           کاتب نسخه نگاشته شده است و به نظر می         خطّ

جـاي خـودش     در،  قلم افتاده باشد با توجه به عالیمی که در متن گذاشته شده اسـت              از

از هـایی    تر را که بیشتر به ضبط کلمـات و یـا پـاره          اختالفات کوچک  ایم و   وارد متن کرده  

  ).8، همان(» ایم با قید شمارة ابیات در حاشیه آورده، شود  مربوط میها مصراع

  .ها به پایان متن برده شده است این نسخه نیز با تصحیح نیکلسون مقابله و اختالف نسخه

حفانه  متأسخوانـدن   اند و طبیعتـاً در      ان به چاپ عکسی آنکارا دسترسی نداشته      مصح

  .اند ه اشکال برخوردهب، بعضی مواضع مبهم

 بلخی مشهور به مولوي براساس نـسخۀ        محمدین  الد  مثنوي معنوي موالنا جالل   ) 5

بـه کوشـش    ) عبارات عربی  شرح واژگان دشوار و ترجمۀ    ،  ظتلفّ،  مههمراه با مقد  (قونیه  

برزگـر  ) 1385چـاپ سـوم      (1380 اول چـاپ    ،ارانتشارات زو ،  یخالق رضا برزگر محمد

استادان بزرگی این    «اذعان کرده است که قبل از او        ،  سخنی که نوشته   شخالقی در پی  

از آنـان  ،  خـود دالیلـی ذکـر کنـد    مجـدد ا به جاي اینکه براي چاپ    ام» اند کار را کرده  

 قـبالً مثنـوي    کـه ي والبتّـه . انـد  ر کرده است که ادامۀ راه را بـراي او همـوارکرده        تشکّ

ي نسخۀ قونیـه    ها  ویژگی«در ذیل عنوان    ! است   ن را نیز براي چاپ آماده نموده      نیکلسو

ان قبلـی و معجـونی از   مـصحح  که غالبـاً توضـیحات        توضیحاتی داده » و شیوة تصحیح  

.آنهاست و نکتۀ مهمی ندارد
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در تصحیح متن به هر دو چاپ عکسی تهران وآنکارا دسترسـی داشـته و از هـر دوي              

 سون مقابلـه و اختالفـات مهـم در        با نیکلـ   همچنین این تصحیح نیز   . آنها سود برده است   

  .ها ذکر شده است پابرگ

در نگارش و ویـرایش ابیـات مطـابق شـیوة امالیـی و آوایـی                ،  به زعم مصحح محترم   

  .فهرست شده است، مهظ قدیم کلمات در مقدالخط و تلفّ امروزي عمل شده و رسم

به ،  قونیه677/1278خ  ین رومی براساس نسخۀ مور    الد  مثنوي معنوي موالنا جالل   ) 6

، دانـشیار دکتـر دریـا اُورس    تصحیح و اهتمام استاد دکتر عـدنان قـرا اسـماعیل اوغلـو و          

 و در   – هردفتر در جلدي مستقل      – جلد   6این کتاب در     (1384آذرماه  ،  شهرداري قونیه 

).قطع جیبی با جلد ضخیم و کاغذ نازك و صحافی بسیار خوب به چاپ رسیده است

بـه  ،  دهـد کـه آنهـا عـالوه بـر دو چـاپ عکـسی                نشان مـی  ان متن   مصححپیشگفتار  

  .اند  داشتهیعبدالکریم سروش نیز دسترس ي توفیق سبحانی وها چاپ

، هــا الخــط و امـالي کلمــه  رسـم «ایــن چــاپ  در، ي معتبــر ایـران هـا  چــاپبـرخالف  

کننـده بـه     الي فارسـی امـروز و هماهنـگ و یـاري          ي ام ها  ویژگیالمقدور نزدیک به      یحتّ

ب و مـشکول شـده و بـراي    معـرّ ،  کلمـات غریـب  وي عربـی  ها  عبارت. »استخوانندگان  

 پایان بیت یـا سـطر   هاي نسخۀ خطی در  برگةي عکسی شمارها چاپتسهیل مراجعه به   

   .مربوط افزوده شده است

حاشیه یـا میـان سـطور        دربعد از تحریر    که  هایی     بیت و   ها  مصراعکلمات و عبارات و     

آنها با قیـد     همۀ،  همتن آورده شد   اصالح متن یا عالوه بر    ی به منظور    صفحات نسخۀ خطّ  

  .هاي پایان متن منتقل شده است نوشت شماره به پی

   ششگانههاي چاپت یت به بیمقابلۀ ب

 و رعایـت مـوازین      دقّـت همچنان که قبالً گفتیم ما براي سـنجش و ارزیـابی میـزان              

 1350حـدود ،  نـدگان  خوان القبـ  در ان نسخۀ قونیه  مصحح تصحیح و احساس مسئولیت   

تـرین     چـاپ عکـسی تهـران و مهـم         بـا ،  فی شده معرّ  نسخۀ 6 را در    اول بیت ابتداي دفتر  

ها   نسخه،  از چند صد بیت آغازین     ه به اینکه بعد   توج با .ایم  اختالفاتشان را استخراج کرده   

نخـستین تـصحیح    ،  لحـاظ شـمارة بیـت      از،  کنند  در شمارة ابیات با هم اختالف پیدا می       

مـورد اخـتالف را عینـاً از         يها  بیت،  را اساس قرار داده   ) چاپ توفیق سبحانی  (شده  چاپ  
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 در نقـل    .آوریـم    را در ذیل هـر کـدام مـی         ها  ضبطمتن چاپ عکسی نقل و آنگاه اختالف        

بـه  ، انـد   نوشـته شـده  »ب« و »ج«، »ك«که بـه صـورت   هایی     »پ« و   »چ«،  »گ«ات  یاب

   نوشـته  »د« ي مواضـع بـه جـا      ی که در بعض   ي ا »ذ« ی ول ندده شد ی برگردان یصورت اصل 

 نـشان دادن  يبـرا ، نِ آن در آمده است   ی به صورت امروز   ها  چاپ اگر چه در تمام      ،شده می

   .اصالت ِمتن حفظ شد

  این آتش ندارد نیست باذهر که        ناي و نیست باذگ آتشست این بان– 9

  . آن جاي تردید نیستضبط کرده است که در اشتباه بودن» هرکس« هر که را موالیی

  ذــاي ما دریــ پردهردهااشــپ         ریذــ نی حریف هر که از یاري ب-11

 بـا تبـدیل پردهـا بـه         البتّـه  ( را ضبط پردهااش ،  موالیی مشاهی و خرّ،  سروش،  توفیق

هایش که منطبـق   هرا به پرد ان چاپ قونیه آنمصححو  اند ولی برزگر  حفظ کرده ) ها  پرده

  .اند تغییر داده،  استاولتد مبا شیوة خطّ

   دیذکیهمچو نی دمساز و مشتاقی          دیذکی همچو نی زهري و تریاقی -12

  .اند تبدیل کرده» که«را به » کی«ان مصححبقیۀ ، غیر از سروش

  میــفتگها ــفتنیگو نی من ــهمچ           میـجفتر گود ـــخ  با لب دمساز- 27

  .جفتی چاپ شده است، طجفتمی به غل، در چاپ موالیی

  ذـمال وآن کنیزك را خری داذ     طپیذ می چون قفص مرغ جانش در -39

 »طپید  می«عالوه بر آن برزگر     . اند  تبدیل کرده » قفس«را به   » قفص«برزگر و موالیی    

  .تغییر داده است» تپید می«را نیز به 

  هرالم را در کف ما مرهمیست     ستعالمیهریکی از ما مسیح  - 47

ان مـصحح مشاهی و موالیی و اند و خرّ را حفظ کرده» عالمی«کسرة ، توفیق و سروش 

هم فتحـه گذاشـته و هـم کـسره تـا      » ل«برزگر بر روي . اند  هیچ عالمتی نگذاشته  ،  قونیه

» ل«روي   فتحه بر ،  درچاپ عکسی تهران  ( شود  نشان دهد که به هر دو صورت قرائت می        

  ).شود دیده نمی

  ن و صادقستـصادقش دان کو امی          حاذقستمیــحکی چونک آید او -64

  .است ضبط کرده» حکیم«را به خطا » حکیمی«برزگر 

انـد ولـی بقیـۀ       کـرده جدا  » صادق« و   »حاذق « را از  »است«،  ان قونیه مصححو   برزگر

  .اند ضبط نسخۀ اساس را حفظ نموده، انمصحح
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  ۀــسایان ـی درمیــآفتاب         ۀـپرمایلی ــد شخصی فاضــ دی-68

 به  ها  چاپیی تغییر داده و در بقیۀ         یی و سایه    را به پرمایه  » سایۀ  «و  » پرمایۀ  «توفیق  

  . است اي تبدیل شده اي و سایه پرمایه

در حاشیه نوشته و بـا        که درنسخۀ اساس با قلم قرمز      77عنوان بعد از بیت     

  :کلمۀ صح مشخص شده است

ها و بیـان     همه حال   توفیق رعایت ادب در    درخواستنالتوفیق   ولی از خداوند 

   ادبی کردن وخامت ضررهاي بی

، توفیـق  .ضـبط شـده اسـت     » درخواسـت «به اشتباه   » ندرخواست«،  موالیی در چاپ 

اند که عنوان در مـتن فرامـوش شـده بـوده و               حاشیه اشاره کرده   مشاهی و موالیی در   خرّ

   .هامش افزوده شده است بعداً در

ان مـصحح . انـد   مـتن آورده   عنـوان را در   ،  حاشیه  در  هیچ اشاره سروش و برزگر بدون     

  .اند  شماره گذاشته و آن را در پایان دفتر قید کرده77بعد از بیت ، قونیه

  مان داس و بیل و رنجِ زرعماند   منقطع شد خوان و نان ازآسمان-82

ی هـم  طّنشان دهد که در نسخۀ خ    ضبط کرده تا   »رنجِ و زرع    «را  » رنجِ زرع « توفیق  

دو قرائـت؛ ولـی در چـاپ عکـسی           کسره هست و هم واو عطف تا جوازي باشد براي هـر           

  ).به صورت ضمه(شود نه در فاصله رنج و زرع و نه بر روي رنج  دیده نمی» و«تهران 

اند ولـی در بقیـۀ    آورده» داسمان«مشاهی و برزگر پیوسته و به صورت خرّمان را    داس

  .اند الخط حفظ شده ز لحاظ رسمی اخطّ ضبط نسخۀ، ها تصحیح 

   شد فرازانــبریشحمت آن درِ ر               ذه ز آز ـــنِ نادیدارویاگ زان -87

انــد ولــی  را بــه همــین صــورت ضــبط کــرده» بریــشان«ســروش و مــوالیی ، توفیــق

  . اند را کامل آورده» برایشان«ان قونیه مصححبرزگر و ، مشاهیخرّ

  نامرد اوست  مردان شذ وره زن          راه دوستباکی کند در   هر که بی-90

 برزگـر و  مـشاهی و خرّ انـد ولـی   را حفـظ کـرده  » زن ره« ، سـروش و مـوالیی   ،  توفیق

  .اند نوشته) رهزن(ان قونیه آن را پیوسته مصحح

  رفتگدن ــ و راه پرسیمقاموز           رفتگ دست و پیشانیش بوسیدن -94

انـد و تکلیـف    آنـرا مقـام خوانـده     » مقام«ه بر روي    ضمبرزگر با گذاشتن     مشاهی و خرّ

 نیـز بـا   6کـار را در مـوارد دیگـر    برزگر همـین . اند تعیین کرده  ظ آن خواننده را هم درتلفّ   

  : ؛ از جملهتاس کرده) مقام(همین کلمه 
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  راغـقامش از چود بر مــنب چاره            ید و ما را کرد داغــچونکه شد خورش -675

  ) اپ برزگردر چ673(

  :و

   خواستند قامش نایبی میبر م تندـــ کز پس این پیشوا برخاس-700

  ) در چاپ برزگر698(

مقـام    قیام و مطلق محلّ و مکان و درجه و منزلت و رتبه است و              مقام به معنی محلّ   

  . اقامتبه معنی اقامت و محلّ

  قام را به م        اند که   د بوده فارسی زبانان مقیو  عنی جـا و مکـان و محـلّ        در شعر و نثر م 

  .و مقام را به معنی اقامت کردن موضع بنشانند

کنیم به هر حالت مقام باید گفت و الغیر           در فارسی آنجا که مکان و محل را اراده می         

  ). ح به نقل از فرهنگ معین407مینوي کلیله (

از نپرسـیده و   محـل و مکـانش را   بگوییم که طبیب از کنیـزك    94بیت   ی اگر در  حتّ

 چراغ را به جاي خورشـید      700 و   675ي  ها  بیتاً در   مطمئنّ،  سؤال کرده است   او   اقامتگاه

مقام خوانـدن   ،   در دو مورد اخیر    .نشانند  به جاي پیشواي درگذشته نایبی می      گذارند و   می

  .ستیمقام حتماً و قطعاً خطاست و الاقل نیازي به تأکید براي مقام خواندن آن ن

  ).مقام را مضموم آورده است» م«ط برزگر فق، در مورد اخیر(

 بردن پادشـاه آن     :در حاشیه با قلم قرمز نوشته شده است        101بعد از بیت    ... 

  طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

انـد    عنوان را به همین صورت آورده     ) نوشت  در پی (ان قونیه   مصححموالیی و   ،  سروش

، اند در صورتی که بعد از بـر         سترسی داشته ان قونیه حتّی به اصل نسخه د      مصححو چون   

خرّمـشاهی و برزگـر   ، معلوم نیست درچاپ توفیـق . اند آورده آن را می، سر اضافه شده بود 

براي سهولت فهم افزوده شده یا در چاپ عکسی ترکیـه بـوده اسـت؛ درهـر حـال             » سر«

  .آمده است» بر سر بیمار«درسه چاپ مذکور 

   اسرار خداستاصطرالبعشق              ذاســت علّت عاشــق ز علّتـها ج-110

» اُسـطرالب «اند؛ جز برزگر کـه آن را بـه             امالي اصطرالب را حفظ کرده     ها  چاپهمۀ  

  .تغییر داده است

   سر رهبرسـتبـذانعاقبت ما را          سرستزان رگ  سر وزینر گ عاشقی -111
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تبـدیل  » بـدآن «و  » زآن«،  »زایـن «بـه   ،  را به ترتیب  » بدان«و  » زان«،  »زین«برزگر  

  .اند خرّمشاهی دو مورد اخیر را و چاپ قونیه مورد دوم را مثل او آورده. کرده

  .منعکس شده است، بدون تغییر، متن اساس) سروش و موالیی، توفیق (ها چاپدر بقیۀ 

   کش امس نیستباقئی شمس جان  خود غریبی در جهان چون شمس نیست - 119

 آن را بـه بـاقیی       هیـ بقاند ولی     ضبط کرده » باقییء«وزانفر  و استاد فر  » باقئی«سروش  

  .اند تبدیل کرده

  نظیر  اثیرنبـوذش در ذهن و در خارج        لیک شمسی که از او شد هسـت-121

  .اصالح شده است» شمس جان کو خارج آمد از اثیر« به اولمصراع ، در حاشیه

اند و حاشیه را در پـاورقی یـا           ان قونیه متن راحفظ کرده    مصححموالیی و   ،  خرّمشاهی

  .اند جاي متن و حاشیه را عوض کرده، سروش و برزگر، اند ولی توفیق نوشت آورده پی

بـه معنـاي   (  کلمۀ بسیط کو   از تغییر داده تا  » کاو«را به   » کو«برزگر همچنان نگارش    

  .متمایز شود) کجا

   قاطعو اعتجل فالوقت سیف          جایعقال اَطعمنـــی فانی  -132

  نـسخه   ضـبط  هـا   چـاپ اند ولی در بقیۀ       به جائع تبدیل کرده    سروش و برزگر جایع را    

  .حفظ شده است

  پنهان ذکر دین هکآشکارا به         وي اینگ برهنهفت مکشوف و گ -137

غلـول و در حاشـیۀ مـصراع دوم           نوشته شـده بـی    » برهنه گوي این  «در متن بر روي     

   اي بوالفضول ز کو دفعم مدهبا:  اصالح شده استبدین صورت

متن را حفظ کرده و صورت اصالح شدة بیت را          ،  ان قونیه مصححموالیی و ،  مشاهیخرّ

 سروش و برزگر جـاي مـتن و حاشـیه را   ، اند ولی توفیق نوشت پایانی برده  پی به پابرگ یا  

ـ   » غلول بی«برزگر  نکتۀ گفتنی دیگر این است که    . اند  عوض کرده  ی را کـه در نـسخۀ خطّ

،  خوانـده شـده اسـت      غلـول   بـی  تصحیحات نیـز      همۀ طور واضح ثبت شده و در      یز به ن

 »کـم و کاسـت   بـی « کرده و در فهرست لغـات پایـانی نیـز آن را        خوانده و ضبط   ناغلول

  .معنی کرده است

غلول واوي افـزوده اسـت کـه        قبل از بی   اولدرمصراع  ،  هیبقمشاهی برخالف ضبط    خرّ

  غلول وف و برهنه و بیگفت مکش: ی نیستدر نسخۀ خطّ

  نم با پیرهنـ با صنخسپم می            و که منگ پرده بردار و برهنه -138
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نخـسبم    به می  ولی موالیی و برزگر آن را     نخسپم حفظ شده      می در چهار نسخه امالي   

 همـین دسـتکاري تکـرار   ) نداند که نخسپد خـون مـن      می (213در بیت   . اند  تبدیل کرده 

  .شده است

   در دل چون بوذ وا ده جوابخار          واریابـر پا شد چنین دش دخار -152

  ت کی بوذي غمان را بر کسیـدس          ر بدیذي هر خسیگدل   درخار -153

کـسره  » ر«برزگر در هر سه مورد بعد از خـار هـم ویرگـول گذاشـته و هـم در زیـر                      

 ی کـه در  لست؛ در حا  توان خواند و درست ا      گذاشته تا نشان دهد که به هر دو صورت می         

ارزش تـاریخی  ، ی باشد و احیاناً تذکّر آن     اي که ممیزِ قرائت خاص      نسخۀ اساس هیچ نشانه   

  آیـا شـقّ    .  معلوم نیست این تکلّف چـه حاصـلی دارد         .نیست،  ی داشته باشد  یا زبانی خاص

بتواند به آن صورت بخواند؟ پس گذاشتن یـا نگذاشـتن آن      خواننده  ِسومی هم هست که     

  کند؟  میاي ی حرفهمبتدي یا حتّ  چه کمکی به خوانندة عالیم

  :هاي زیر چاپ شده است گذاري به صورت  از لحاظ عالیم نشانه152مصراع دوم بیت 

  )قونیه سروش و(خار در دل چون بود واده جواب 

  )مشاهی و برزگرخرّ، توفیق(خار در دل چون بود؟ واده جواب 

  )ییموال(خار در دل چون بود واده جواب؟ 

  !به شمار آمده استجزو جملۀ پرسشی » واده جواب«جملۀ امري ، ریدر قرائت اخ

  را نام برد رگ بعد از آن شهري د مردــ او را برشدوستان و شهر -162

کـه ضـبط     بـه دوسـتانِ شـهر     ،  ري درحاشیه برزگر دوستان و شهر را بدون هیچ تذکّ       

  .تغییر داده است،  نیکلسون است نسخۀ

  ید از سمرقند چو قندـــتا بپرس      زندگ بی حال خوذ بد  نبض او بر-167

ـ     )"گ"ضم  (»گزند«رغم غرابت حرکۀ      علی،  توفیق سبحانی  ظ امـروز    در مقایسه با تلفّ

  . استنگه داشتهرا  آن، ي نسخهها ضبطترین  براي حفظ اصالت جزئی، آن

  ذـــ شدر فرگمرقندئ زرـز سک       نبض جست و روي سرخ و زرد شذ -168

  !این بیت از چاپ موالیی افتاده است

  نـم با تو که باران با چمــ آن کن       که مننآم و فارغ و شاد باش -172

هـا   تمـام نـسخه  . چاپ شـده اسـت  » شاد باشد«به غلط » شادباش«نسخۀ موالیی   در

  .اند را حفظ کرده» آمن«ضبط 
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  وذـل شــر حاص آن مرادت زوذت       ون دل شوذـ تو جگورخانۀ راز -175

به عنـوان   » گورخانۀ راز تو  «به جاي   » خانۀ اسرار تو  « درحاشیه با قلم سیاه     

   .شده استذکر بدل نسخه 

اند و در حاشیه به ضبط حاشیه        موالیی و قونیه متن را حفظ کرده      ،  خرّمشاهی،  توفیق

: انـد  تن بـرده اند و حاشیه را به م     جا کرده  به  ند ولی سروش و برزگر آن دو را جا        ا  اشاره کده 

  ...اسرار تو چون دل شود خانۀ 

  ودــبزي بستان شــ سرسسرّ او         ون اندر زمین پنهان شودچ دانه -177

  .سرّ آن آورده است که ضبط نیکلسون است، برزگر به جاي سرّ او

  ذــجان برگزی پند او را از دل و آنرا شنیذ ونک سلطان ازحکیمچ -185

  . خۀ اساس آمدهنس این بیت درحاشیۀ 

را  اگر چـه توفیـق آن     (اند    گذاشتهمتن آورده و شمارة بیت        موالیی آن را در     و توفیق

 که شـمارة     شده همین باعث . اند   آن را به حاشیه برده     ها  چاپبقیۀ  ). داخل پرانتز گذاشته  

  .اختالف داشته باشد، ابیات از این بیت به بعد

  ان بس عدولــان و کافیـ حاذق      فرستاد آن طرف یک دو رسولشه -186

  .پس: اند روي کلمۀ شه نوشته

  .اند ان آن را به حاشیه بردهمصحح  توفیق شه را در متن به پس تبدیل کرده ولی بقیۀ

  خونبهاي خویش را خلعت شناخت        تازي برنشست و شاد تاختاسپ -193

  .اند  باقی گذاشته) پبا (را به همان صورت» اسپ «ها چاپبقیۀ ، جز موالیی و برزگر

  ق او کار و کیاــد از عشـــیافتن       آنبیازین که جملۀ گق آن بــ عش-221

 بـوده بـر روي   ي انبیـا  » یا«که در اصل براي کشیده خواندن        سروش عالمت مدي را   

  )؟(دراصل آنبیا : همزة آغازین کلمۀ انبیا فرض کرده و در حاشیه متذکّر شده است که

  ذـــت نیایذ آن دهـوهم  درآنچ        بستاند و صد جان دهذ نیم جان -246

 نـیمِِ «نـیم جـان را   ) تأثیر قرائت نیکلـسون  رسد تحت   به نظر می  (مشاهی و برزگر    خرّ

ضـمناً غیـر از     .  عالمـت اضـافه نیـست      ها در بقیۀ تصحیح  . اند  خوانده و ضبط کرده   » جان

  .اند  تبدیل کرده»آنچه«ا به ر  آنهیبق، ه همین صورت حفظ کرد به را»آنچ«سروش که 

  ذيــدر نواي طوطیان حاذق ب      ی ناطق بذيـدرخطاب آدم -249

  ل را بریختگن ـشیشهاي روغ    ریختگ جست ازسوي دکان سویی -250
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است دلیل سراسـیمه شـدن و از سـویی بـه سـویی گـریختن                 توفیق گویا الزم دیده   

بیتـی را از هـامش یـک    ، یـن دو بیـت  طوطی در ضمن ابیات باشد؛ از این رو در فاصـلۀ ا     

به صـورت زیـر در پـاورقی نقـل          )  کتابخانۀ موزة موالنا   2020 نسخۀ شمارة (ی  نسخۀ خطّ 

  : کرده است

  طوطیک از بیم جان، بهرموشی  ــت ناگه در دکاناي برجس گربه  

  )این بیت به همراه بیتی دیگر در حاشیۀ نسخۀ نیکلسون نیز آمده است(

  با سر بی مو جو پشت طاس و طشت       تـذشگ هنه می جولقییء سر بر-260

را حفـظ    امـالي آن هـا  چـاپ تمـام  ،  جز برزگر که طشت را بـه تـشت تبـدیل کـرده            

  .)7(اند کرده

  عاقالنو ـ بر درویش زد چگبان       مانفت طوطی آن زگ آمد اندر -261

  .اند کردهتبدیل » فالن«آمده و گویا عاقالن را نیز به » کاي«در باالي عاقالن 

انـد و تغییـر را        برزگر و تصحیح قونیه متن را حفظ کرده       ،  موالیی،  مشاهیخرّ،  سروش

  .اند به حاشیه برده

  :دو صورت در حاشیه ضبط کرده سروش مصراع دوم را به

   بانک بر درویش زد هی عاقالن  /بانگ بر درویش زد کاي عاقالن

 قونیـه مثـل   حیتـصح و  و برزگرمشاهی تنها قرائت نخست را در حاشیه ذکر کرده     خرّ

   .اند سروش عمل کرده

  ) هی نکردهبه اختالل وزن توج(زد کاي فالن : موالیی درحاشیه فقط آورده

  بانگ بر درویش زد که اي فالن: توفیق در متن آورده

توان این قرائت و قرائت آقاي        به سختی می  . ضبط کرده » که هی فالن  «نیکلسون نیز   

  .رساتر از ضبط متن است، یه استنباط کرد؛ اگر چه ازلحاظ معنیسبحانی را از متن قون

  و خود پنداشت صاحب دلق راچ کو            از قیاسش خنده آمذ خلق را-263

  .است تمام موارد به کاو تبدیل کرده برزگر کو را در

  خُورابیم و وخ تۀــان بســـو ایش ما           گفته اینک ما بشر ایشان بشر-267

 آن را بـه     هیـ بقانـد ولـی         نسخه بوده حفظ کـرده     ق و موالیی ضمۀ خور را که در       توفی

  .اي نگذاشته ه حرکهضم سروش از فتحه و. اند فتحه تبدیل کرده

  منتهی بیهست فرقی درمیان       یــعمد ایشان از ــ این ندانستن-268
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اند ولـی برزگـر        ه را به همین صورت باقی گذاشت      ' و منتهی  'امالي عمی ،  ها  همۀ نسخه 

  .را به عما و منتها تبدیل کرده است آن دو

  کرـ این یکی خالی و آن پر از ش      خور آب هر دو نی خوردند از یک -271

  .اند نوشته) آبخور (=خور را سر هم  آب، ان قونیهمصححبرزگر و ، موالیی

   آب ورهاو شناسد آب خوش از ش         د بیابـ شناسکیجز که صاحب ذوق  -277

آن ، اند ولی توفیق و موالیی و برزگـر       را حفظ کرده  » کی«مشاهی و قونیه    خرّ،  سروش

  .اند را به که تبدیل کرده

 بـدون عالمـت     هیبق. اند  مشاهی و برزگر بعد از شناسد عالمت سؤال افزوده        خرّ،  توفیق

  .اند سؤال

   و پرآتش شوذتیزور منافق      خوانند جانش خوش شوذ منش مؤ-291

  .نوشته شده» گویی«، »تیز« روي بر

   :جا کرده و مصراع دوم را بدین صورت آورده است توفیق سبحانی حاشیه را با متن جابه

متن نیکلسون نیز   . اند   گویی را در حاشیه ذکر کرده      هیبق. ور منافق گویی پرآتش شود    

را بـه   گـویی   ،  احتمال اینکه توفیق تحت تأثیر نیکلسون     . مثل قرائت منتخب توفیق است    

  .متن آورده باشد زیاد است

  درون ـخلد در ان  میکزدمهمچو        ش این نام دون ـر منافق خوانیگ -293

تبـدیل کـرده و   » گـزدم «توفیق آن را بـه     . اند  را سروش و قونیه حفظ کرده     » کزدم« 

  .اند درآورده» کژدم«موالیی و برزگر به صورت ، مشاهیخرّ

  ذر زین هر دو رو تا اصل آنگ بر       ی روان این هر دو ز یک اصلوانکه -299

،  نیکلـسون  ر تحـت تـأثی    يو گویـا و   انـد     هضـبط کـرد   » وانگه«همه جز موالیی آن را      

  .اند  خوانده»وانگه«ز یناستاد فروزانفر . است خوانده» دانکه«

  کــ را باز داند او ز شهر یقین          هد محک هر کرا در جان خدا بن-301

  .یقین اند و ایشان باز تحت تأثیر نیکلسون مر ی هر یقین خواندههمه جز موالی 

  ذـــبعد از آن ویرانی آبادان کن  راه جان مر جسم را ویران کنذ-307

  .افزوده شده» ویرانیش « ۀدر حاشیه کلم
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اند ولی ایشان مـصرع دوم را         در حاشیه اشاره کرده   » ویرانیش«به  ،  همه به جز توفیق   

 در حاشـیه توضـیح داده کـه مـتن در         البتّـه آورده و   » ش آبادان کند  بعد ویرانی «در متن   

  .اصل چه بوده است

  ان یکی را روي او خوذ روي اوستو       آن یکی را روي او شذ سوي دوست-315

  »روي دوست، وان یکی را روي او خود«: برزگر مصرع دوم را بدین صورت آورده 

  )ست در چاپ سوم نیز اصالح نشدهو ممکن است اشتباه چاپی باشد ولی هر چه ه(

   برون آر از وثاق آن شیشه رازو             آدرــفت استاد احولی را کانگ -328

. ه دارد ضـم » ز «و در نـسخۀ اسـاس کـامالً مـشخص اسـت کـه             زو مخفف زود است     

  !ضبط کرده» رو«موالیی تحت تأثیر نیکلسون 

  )بدون شماره( در داخل کروشه 400ت ی ببعد از

  دــردون پر زنگ زرین کرکس دـزن                       ونک نور صبحدم سر بر چ  

اند که نسخۀ نیکلسون این بیت را        ر شده مشاهی در حاشیه متذکّ   توفیق سبحانی و خرّ   

گـذاري    معلوم نیست که چرا توفیق این بیت را داخل کروشه گذاشته و در شـماره              . ندارد

  .آن را نادیده گرفته است، ابیات

  .کرگس ضبط شده که احتماالً غلط چاپی است، در متن موالیی

   کشتی نوح راوچحفظ کردي یا           کاش چون اصحاب کهف این روح را -406

  .در چاپ موالیی چو در مصراع دوم افتاده است

  ریختگال از وي ـاو بخویش آمذ خی     در شوره ریخت نسل راونک تخم چ -418

حتماً بـاز  (ضبط شده ولی موالیی و برزگر » نسل را« واضحی   در متن به صورت کامالً    

موالیی به آخر نسل کـسره نیـز        . اند  تغییر داده » نسل او   «آن را به    ) تحت تأثیر نیکلسون  

  )نسلِ او(= گذاشته است 

  خبر که اصل آن سایه کجاست بی          مرغ هواستکان عکس آنخبر  بی -422

خبـر    بـی ": گذاري کرده اسـت      را اینگونه نقطه   اولع  معلوم نیست که برزگر چرا مصرا     

صفت اشارة مرغ و وابستۀ آن است؛ یعنـی  ، که آن الی در ح  ؛"هواستمرغ  ،  کان عکس آن  

خود مرغ نیست بلکه انعکاس آن مرغـی اسـت کـه    ، خبر است که آن سایه     آن شخص بی  

  .پرد می  هوادر

  یرــ س لوزینهر درز مککرده او ا        رـشته آن کافر وزیگ ناصح دین -448
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  .اند  لوزینه را گوزینه ضبط کردههیبقجز توفیق و موالیی  

آنچه مثل سرکشی بـر روي      .  طور واضح لوزینه دارد     متن به . نیکلسون نیز لوزینه دارد   

ـ                لوزینه قرار گرفته فتحه یا کسره     » ل«  هاي است که به کلمـۀ دیگـري مربـوط اسـت و ب

  .رنگی متفاوت از متن است

   نصاري سبط از دوازدهبیان  :461ن بعد از بیت عنوا

  .تغییر داده است» راانص«افتاده و برزگر نصاري را به  از کلمۀ دوازده »از«در متن موالیی 

  وذـــ جان بغدايکه حیات دل          وذ ـــه میسر آن بـفتگ در یکی -489

است یا خواسته از    معلوم نیست غلط چاپی     . ضبط کرده » غدا«موالیی در مصراع دوم     

  !امالي نسخۀ اساس پیروي کند

  دوـبر نوشت آن دین عیسی را ع            وین نوع ده طومار و دواین نمط -503

  .وین نمط ضبط شده و حتماً غلط چاپی است، این نمط در متن موالیی

  صباشتی چون گساده و یک رنک               جامۀ صد رنگ از آن خم صفا-505

نیکلسون . لمۀ بیت را استاد فروزانفر براساس همین نسخه ضیا خوانده است          آخرین ک 

  .اند  آن را صبا خواندهمصححهر شش . نیز ضیا دارد

  تا که شد دانه پذیرنده زمین          پرتو دانش زده بر خاك و طین-512

  .اند آب افزوده، بر روي خاك

خاك و طین است و آب      ،  ها  پچامتن همۀ   ،  جز توفیق که آب و طین را به متن برده         

  .اند آوري کرده را فقط در حاشیه یاد

  وش نیستگویم در جهان یک گبا که       نیست جان و دل را طاقت آن جوش - 518

سـروش در حاشـیه   . انـد  همه به درستی مصراع دوم را به همین صورت ضـبط کـرده          

» نـک «ان بـر روي     اي کـه ایـش      نقطـه . توان خواند    هم می  »نک« را »یک«:در اصل :  آورده

ه قطـ یک افتاده و در این نسخه حذف ن» ي«هاي  جهان است و نقطه» ن«نقطۀ ، اند  دیده

  .از لحاظ معنی نیز هیچ محملی ندارد» نک«. کامالً بدیهی است

  اوگاندیش را شد ریش           کان خیال کاو کُنجآکنان  نجگا ــ اي بس-537

  .شتهنو) کنجکاو (= هکاو را پیوست برزگر کنج

  ذازدش با یک نظرـگور بــتاب خ       ردد سر بسرگر جهان پر برف گ -547

  .غلط چاپی است،  در چاپ موالیی»تاب خود«
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  شکست از موسیی با یک عصادر        ون راـصدهزاران نیزة فرع -531

. آورده اسـت  » موسیِ«موسیی را به حاشیه برده و در متن         ،  معلوم نیست چرا سروش   

خواهد بگوید که خداوند لشکر قدرتمند فرعـون را بـه نیـروي پیغمبـري                 میموالنا چون   

موسـی را بـه صـورت نکـره     ، شکست داد، ضعیف که تنها یک چوبدستی به همراه داشت     

(= آورده؛ یعنی خدا هزاران هزار از آن موسی را در پرده دارد و این تنها یکـی از آنهاسـت        

  .رابتی ندارداین طرز بیان با سبک موالنا غ. )ی نوعیموس

  اش عار بوذ اُمییپیش حرف           وذ ــ صدهزاران دفتر اشعار ب-533

  .اند زودهاف» آن«بر روي اُمیی 

بـه ایـن    )  بعـد از سـه چـاپ       البتّـه (مصراع دوم در نتیجۀ غلط چاپی       ،  در چاپ برزگر  

 انمـصحح  بدیهی است که تمام .»اش آن عار بود   پیش حرف امیی   «:صورت درآمده است  

  .اند متن را به همان صورت حفظ کرده و حاشیه را در حاشیه یادآوري کرده

  هم شهان و هم مهان و هم کهان         جمله از درد و فراقش در فغان-671

  .  شده است در درون جدول به قلم بسیار ریز افزوده

  :فیق بعد از بیت زیر در متن آوردهاین بیت را تو

  درد او دیدند درمان جاي خویش شخاك او کردند بر سرهاي خوی 

ان قونیه نیز آن را ادامۀ همین بیت دانسته و در حاشیه بـه              مصححسروش و برزگر و     

انـد و شـماره    مشاهی و موالیی آن را ادامۀ یک بیت بعد دانسته  خرّ. اند  دهراکتفا ک ذکر آن   

  .اند را بر روي بیت بعدي گذاشته

  . ش دارندقونیه و برزگر درد و فراق، سروش، توفیق

مشاهی خود به دلیل ریزي و ناخوانا بودن خط نتوانسته ضـبط بیـت را تـشخیص              خرّ

  . را داغ و فراقش خوانده استنو موالیی آ) درد فراقش (دهد از نیکلسون نقل کرده 

  تـکز چشم رسر گتو بنورش درن     ست چشم تو دوري گون به صورت بنچ -681

  .ده استافزوده ش» کان یک توست« در حاشیه 

  :بیت را در متن بدین صورت اصالح کرده است، توفیق سبحانی براساس حاشیه

  تو به نورش درنگر کان یک تُوست چشمت دوست، چون به صورت بنگري

  .اند  به ذکر حاشیه در حاشیه اکتفا کردههیبق

  زار ارــردذ کگ تا ناولر گبن           ارزار ــوبین را مبر در کچتیغ  -719
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  با طرب ش آـود الماس پیـور ب         ب ـ دیگر طلبرووبین چر بوذ گ -720

  بِرَو: قونیه، مشاهیخرّ) با فاصله(برو : توفیق

 چنـین اسـتنباطی داشـته       ن معلوم نیست که آیا توفیـق از آ        .)بدون حرکه (برو  : هیبق

 یعنی در حـرف   . اگر شمشیرت چوبین است شمشیر دیگري را به جاي آن برگزین          : است

»که بـر قرائـت   یدر نثر بیت نیز مفهوم  . مفهوم ترجیح و برتري یکی بر دیگري باشد       » رب 

"نیست،  داللت کند"و ارب:   

شادمانه ، شمشیر دیگري طلب کن ولی اگر برنده است       ،  اگر شمشیرت چوبین است    -

  .)154، 1ج، 1374 ،گولپینارلی( آي پیش

   خبردانۀ او دهد خنده ز تا           خري خندان بخر ر اناري میگ -723

گویا موالیی  . ظ مطابقت کند  تبدیل کرده تا نگارش با تلفّ     » ي او   دانه«برزگر دانۀ او را به      

  !ضبط شده» اي او دانه« صدي داشته است ولی در نتیجۀ اشتباه چاپیقنیز چنین 

  کاندر افتاذ از بالي آن وزیر         ناپذیر ریز درمان  بعد از این خون-744

حکایت پادشاه جهود دیکر کی در هالك       «قبل از عنوان    ،  در نسخه ت  ین ب یا

   .آمده» دین عیسی سعی نموذ

  !انتقال داده است، آن را به بعد از عنوان، مشاهی براساس نسخۀ نیکلسونخرّ

  ر قدم بر وي نهاذگاین شه دی          زاذـــ باولکز شه  سنّت بذ -747

 آن را یسـبحان  بسیار ریز نوشته شـده کـه   بیتی با قلم  ،  در حاشیۀ این بیت   

  :چنین خوانده و در حاشیه آورده است

  بیش و کم ین جوید خدا بیاولز     م ـزانکه هر چه این کند زان گون ست

  .بیتی هست که ناخواناست، بعد از این بیت در حاشیه: برزگر و قونیه، سروش

  !اند خرّمشاهی و موالیی اصالً متذکّر وجود بیتی نشده

  یستگتر خوذ هم ـمر ورا با اخت           یستگپیوستري ـ هر کرا با اخت-756

بقیـۀ  .  آورده »هـم تکـی   « را پیوستگی و قافیۀ مصرع دوم را         اولمصراع    موالیی قافیۀ 

  .اند  ثبت کرده»هم تگی«

 مثـل نـسخۀ اسـاس آن دو را          هیبقاند ولی      از قافیه جدا کرده    ا ر »است«برزگر و قونیه  

  .اند وشتهسر هم ن

  ومـوزذ در رجــنفس او کفّار س          ومـزان نج هر که باشذ طالع او -762
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   !آن نجوم آورده) تحت تأثیر ضبط نیکلسون(موالیی به جاي زان نجوم 

این آتش کردن پاذشاه جهوذ و بت نهادن پهلوي آتش کی هر که             : 773عنوان بعد از    

   را سجود کند از آتش برستبت

  .اند ضبط کرده »این« خوانده است؛ جز او همه» آن بت« موالیی را» این بت«

  پهلوي آتش بتی بر پاي کرد           ببین چه راي کردگ آن جهود س-774

  . چاپ شده»سنگ«ط ل به غ»سگ« موالیی پدر چا

اهللا علیـه و      ی را صـلّ   محمـد  آن مرد کی نـام       دهانکژ ماندن   : 816عنوان بعد از بیت     

  .سلم بتسخر خواند

  .برزگر دهان را دهن ضبط کرده است

   را دهانش کژ بماندمحمدمر          آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند -817

  .نام احمد نوشته شده،  در نسخۀ اساسمحمدبر روي مر 

توفیـق  . انـد   دهر آورده و نام احمد را در حاشیه ذکر کـ          محمد در متن مر     ها  چاپهمۀ  

  . را به حاشیه نقل کردهمحمدو مر نام احمد را به متن برده 

  رذـــبمیلش اندر طعنۀ پاکان        کس درد   چون خدا خواهد که پردة-820

گـذاري    حرکه» برِد«) حتماً در نتیجۀ اشتباه تایپیست    (مصرع دوم     در متن توفیق قافیۀ     

  .شده است

  مرد و زنزایند همچون  کین دو می              بر هم مزن ستم گ آهن و سن-846

  .شود ینم دهی ديا هی حاشیوجود دارد ول صح  ستم کلمۀ برروي کلمۀ

بـا قیـد    (و قونیه   ) بدلی در حاشیه ذکر کنند       بدون اینکه نسخه  (مشاهی و موالیی    خرّ

سروش و برزگـر هـوا   ، اند ولی توفیق متن را حفظ کرده  ) ها نوشت  هوا به جاي ستم در پی     

  . اند وضیح دادهند و در پاورقی تا را به متن برده

با گذاشتن عالمتی بر باالي     ،  اند  نوشته» ... و سنگ ستم   8آتش«در متن   : ق نوشته توفی

  .اند دهربدل ک» هوا« در حاشیه به 9»صح«ید ق و با »ستم«

  .شود هوا در حاشیه دیده نمی، در چاپ عکسی تهران

  کــ نیر اي مردـ نکترباالتو به         لیک سنک و آهن خود سبب آمذ و-846
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جـز  . »بـاال برنگـر  «شود و هم    خوانده می » باالتر نگر «هم  » تو به باالتر نگر   « در متن   

بـه بـاالتر   « حاشـیه  راي د   خوانده همه بدون هیچ اشاره    » به باالبر نگر  « موالیی که آن را     

  .اند دهرقرائت و ثبت ک» نگر

  ز خمر حق دو سر مست آمذند اره         قــ از امر حخورد می باذ آتش -856

، اي شبیه صح هست ولـی در چـاپ عکـسی تهـران       خورد کلمه   می بر باالي 

  .شود اي دیده نمی حاشیه

 تهـران را در      موالیی که تنها نسخۀ   . اند  موالیی و قونیه متن را حفظ کرده      ،  مشاهیخرّ

را »شـود   می «مشاهی و قونیهده ولی خرّراي را انکار ک   وجود هرگونه حاشیه  ،  هتشدست دا 

  .اند یه آوردهدر حاش

. انـد   شود را در متن و حاشیه عوض کرده         خورد و می     یسروش و برزگر جاي م    ،  توفیق

  .دارد» شود می«نیکلسون هم 

  یوسفاننرم و خوش همچون نسیم          ل با عارفان ــ همچنین باد اج-865

  گلستان: در زیر یوسفان با همان قلم متن نوشته شده

همـه یوسـفان را     ،  متن آورده و یوسفان را به حاشیه برده       جز توفیق که گلستان را به       

  .اند اند و گلستان را در حاشیه ذکر کرده در متن حفظ کرده

   صذق دلنفحد ز ـمرغ جنّت ش         لـگبخار آب و  هست تسبیحت -871

ـ    »خ«ن نقطه بر روي     ونفح در متن بد    اي کـه بـه      ه بـه معنـی و اشـاره        آمده ولی توج

کنـد    تقریباً مطمئن می  ،  ی و زندگی یافتن آن در بیت قبل دارد        لمرغ گ دمیدن عیسی به    

  .ها نشده است ی در تعداد نقطهدقّتکه منظور نفخ است ولی 

  . نفخه اند و بفی  ضبط کردهنفحمشاهی آن را یق و خرّفتو

  . داردنفح ولی نیکلسون 10 ضبط کردهنفخاستاد فروزانفر هم 

:  آمـده هنفخلی در نثر بیت  و11 ضبط شدهنفح در متن نثر و شرح مثنوي شریف هم    

 صدق دل به شکل مرغ بهـشتی        نفخۀي از آب و گل بود که از         ربخا،  اهللا گفتن تو    سبحان

  .12درآمد

  صوفی کامل شد و رست او ز نقص         از نور موسی شد برقصکوه طور -872

  .پ شدهچا» کوِ طور«، »کوه طور«چین  چاپ موالیی در نتیجۀ اشتباه حروفدر 

  واندران قصه طلب کن حصه را                   آن قصه راجوباز از کلیله -904
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هاي نیکلسون آمده    بدل  بازخوان در نسخه  . بازخوان ضبط کرده  ،  موالیی به جاي بازجو   

  . بودههبه احتمال تأثیر حافظ.  اساس قونیه رد پایی از آن نیست ولی در نسخۀ

  م کش مکشـــبوذشان از شیر دای          وشـــ در وادي خنخچیر طایفۀ -905

ضـبط  ) ماننـد نیکلـسون   (هیـ بقاند و  نخچیر را موالیی و برزگر به نخجیر تبدیل کرده        

  .اند نخچیر را اختیار کرده

  )کشمکش(= قونیه کش مکش را سرهم نوشته 

  مکزدمم مار و ــدة زخــزیگمن             مــ من هالك فعل و مکر مردم-910

  .اند م را سروش و قونیه همچنان حفظ کردهکزد

  .اند  مشاهی و برزگر آن را کژدم ضبط کردهخرّ

ها با ضبط نخـستین ایـن کلمـه در     تا اینجا ضبط نسخه   . توفیق نیز آن را گزدم آورده     

 را کژدم ضـبط کـرده بـود در          ن آ 293 همخوانی دارد ولی موالیی که در بیت         293بیت  

  !این بیت آن را گزدم آورده

  دــزیگان و دل ــر بجـقول پیغامب         دـی الیلْدغُ المومن شنمنوش گ -912

ضبط نسخۀ اسـاس را     ،  هیبق،  ه پیغمبر تبدیل شده   بجز چاپ قونیه که پیغامبر در آن        

  .اند حفظ کرده

  دار وهـــر آن درخت میــجز به زی          اعتبار  بیکاهل هان مخسب اي -946

  يرجب: هبرروي کاهل نوشته شد

، هـا  تمـام نـسخه  ،  را به متن برده و کاهـل را بـه حاشـیه      »يرجب «مشاهی که جز خرّ 

  .اند  را در متن حفظ کرده»کاهل«

باز ترجیح نهادن شیر جهـد را بـر توکّـل و فوایـد جهـد را بیـان                   : 975عنوان بعد از    

  )رنگ افتاده را در متن بسیار کم( .کردن

  .انداخته استي بعد از فواید جهد را » را«موالیی 

  آنک حفره بست آن مکریست سرد       حفره کرد مکر آن باشد که زندان -986

  انـ زندان و خوذ را وارهحفره کن        این جهان زندان و ما زندانیان -987

» حفـره کـن   «و فعـل امـر آن       »  کـردن   حفره«که مصدر آن    » حفره کرد «با توجه به    

ان قونیـه  مـصحح . ري از حفره کُـن وجـود نـدارد        هیچ توجیهی براي قرائت دیگ    ،  شود  می

  .اند که غلط است فتحه گذاشته» کـ «را فعل امر از کندن گرفته و برروي » کن«
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  زن زان وـنه قماش و نقده و می           غافل بذندا ـــچیست دنیا از خ -988

  !غافل شدن دارد، موالیی به جاي غافل بدن

  ولـنعم مال صالح خواندش رس         ولــ مال را کز بهر دین باشی حم-989

  حق: باالي دین نوشته شده

  .اند  متن را حفظ کردههیبق. توفیق حق را به متن برده و دین به حاشیه

  آب اندر زیر کشتی پشتی است          آب در کشتی هالك کشتی است -990

  .اند گذاشتهدر کشتی و پشتی فتحه » تـ «ان قونیه بر روي مصححمعلوم نیست چرا 

  رگ دايـتقاضحاجتش نبوذ           رگـج م هر روزش بیاید بیــ قس-1000

  .»تقاضایی«هیبقاند و  ضبط کرده»ياضاقت«سروش و قونیه 

  ذه بوذی نظر چون مردمک پیچرد           وذــ فلک راه برون شو دیذه باز -1008

  .اند دهاصالح کر» کز«را به » از«رسد که با قلم دیگر  به نظر می

را ضبط اصلی و درست     » کز «هیبقاند ولی     را در متن حفظ کرده    » از«موالیی و قونیه    

  .اند ردهب حاشیه بهرا » از«اند و  ی نمودهتلقّ

  .ی در حاشیه نیز نیاورده استرا حتّ» از«مشاهی خرّ

  ورت نرستـمعنیت از ص جان بی       تـپرس  چند صورت آخر اي صورت-1023

موالیی در آخـر هـر دو مـصراع عالمـت سـؤال             . عالمت سؤال ندارند  سروش و قونیه    

  .مشاهی و برزگر در آخر بیتگذاشته و توفیق و خرّ

نیـست و مـصراع    پیداست و نیازي به عالمت سـؤال      اوللحن سؤال از کلمات مصراع      

ن مفهـوم   هر دو مـصرع متـضم     . بدون اینکه پرسشی خوانده شود کامالً درست است        دوم

همان را با لحن پرسشی ادا کرده است و مصراع دوم بـا             ،  اولمصراع  . بیه است توبیخ و تن  

  .لحن اخباري

  وش بینگمکر و شیراندازي خر             نـوش بیگبازي خر روبه رو تو -1034

.(= در متن موالیی بین دو جزء روبه فاصله افتاده و خواندن متن را دشوار کرده اسـت          

  )رو به

  تـ و از ذهب وز مذهبذهاباز          تـه کم جنبان لب در بیان این س-1052

اند و توفیق و قونیـه بـه کـسر            مشکول کرده » ذ«مشاهی و برزگر به فتح      ذهاب را خرّ  

  .اند سروش و موالیی بدون عالمت آورده. »ذ«



138992ستان بهار و تاب/ 53سال  / 215شمارة /  دانشکدة ادبیات و علوم انسانیۀنشری/ زبان و ادب فارسی

   مشوبافکن غلطدر کنایت با             مشورت دارند سرپوشیده خوب-1056

  .افکن  غلطهیبقط افگن ثبت کرده و مشاهی غلافکن را خرّ غلط

  دــنچ ره بفریبذ مرا این دندچ           دــ ایشان مرا از خر فکندمدمۀ -1063

دهـد بـدان      تبدیل کرده که وزن بیـت اجـازه نمـی         » اي  دمدمه«به  » دمدمۀ«موالیی  

  .ممکن است اشتباه چاپی باشد. صورت قرائت شود

  .ضبط کرده» فگند«مشاهی اینجا نیز خرّ

  هامنای در میان ــقحط معن                  راه هموارست زیرش دامها-1065

   آب عمر ماستگلفظ شیرین ری              ستدامها لفظها و نامها چون -1066

چنانکه معلوم است در نـسخۀ اسـاس نامهـا در بیـت نخـست و دامهـا در بیـت دوم                      

  .  شدههفتحه گذاشت» م«مشکول است و در هر دو مورد روي 

  .توفیق فتحۀ نامها را حفظ ولی فتحۀ دامها را حذف کرده است

  وراردي گبعد از این شد عقل شا              ون معلّم بوذ عقلش زابتذاچ -1070

  .خوانده و مشکول کرده است» ورا«ندارد قونیه آن را » ورا«حرکتی براي  متن هیچ

  سنیی ـ شد از تو معنپست و کژ یــکن  بر هوا تأویل قرآن می-1086

انـد ولـی گویـا آن     فتحه گذاشته» س« بر روي ها چاپهمه . سنی به معنی بلند است   

تبدیل شده و سنی را بـه سـنّی         » ن«فتحه در چاپ موالیی اشتباهاً به تشدیدي بر روي          

  !بدیل کردهت

   خسر و تصویرْ ــهم او بول خو         سگ صاحب تأویل باطل چون م-1093

تصویر عالمت سکون گذاشته تـا      » ر« آشکار بر روي     ۀ اساس به صورت کامالً    در نسخ 

همچو کـشتیبان همـی     / آن مگس بر برگ کاه و بول خر         «در بیت   . با اضافه قرائت نشود   

خس به جـاي  ،  بیت ما نحن فیه در،  از برگ کاه و بول خر سخن گفته شده        » افراشت سر 

  .برگ کاه است

تـصویرِ  «ه که سکون را به کـسره تبـدیل کـرده و آن              ان قونی مصححغیر از موالیی و     

  .اند  سکون را به درستی حفظ کردههیبق، اند خوانده  »خس

  وشم عدو بربست چشمگ رهکز        فت از سر تیزي و خشمگ  شیر می-1097

هـاي    کاري که با  ،  اي بر روي آن نشان داده       را به صورت همزه   » ره«موالیی کسرة زیر    

  !کز رة گوشم: کنند ملفوظ میغیر
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  پوستشان برکَن کشان جز پوست نیست      ایست  مه را اي دل تو ایشانبر دران -1100

انـد ولـی        توفیق و موالیی کسرة بردران را که در نـسخۀ اسـاس هـست حفـظ کـرده                 

  .اند  بدون حرکتهیبق. مشاهی آن را به فتحه تبدیل کرده و بردران خواندهخرّ

  ون زره بر آب کش نبود درنگچ        گرن گي رنفتهاگ پوست چه بوذ -1101

  .رنگ هاي رنگ  گفتههیبقاند و  رنگ ضبط کرده توفیق و موالیی گفتهاي رنگ

  چونک صذ آمذ نوذ هم پیش ماست        انبیاستجملۀنام احمد نام  -1111

  .ندا ر از موالیی حفظ کردهی غها چاپرا همۀ » جملۀ«عالمت اضافه بر روي 

  از نور بوذ گدیذ رنپس بدیذي           ها مستور بوذگ شب آن رنونکچ -1128

  !پس بدیدي رنگ او از نور بود: موالیی مصراع دوم را به این صورت ضبط کرده است

  نماید در صدور ضد را می ضد          تی تو نور ــ به ضد نور دانس پس-1138

  !د نور دانستی تو نورضبه  چون:  را بدین صورت ضبط کرده استاولموالیی مصراع 

  ایست الدین که سامی نامه نک حسام  تــایس  ر علّامهگ طالب این سر ا-1154

  .چاپ شده است» نامی سامی«به اشتباه » نامه سامی«در چاپ موالیی 

  د از درمــردیگر تو با یارت بگ             درمهت را بر ـرا و هم شـ هم ت-1187

ضبط کـرده ولـی برزگـر آن را    » درم«وفیق مطابق نسخۀ اساس  را ت  اولقافیه مصراع   

  .اند اي نگذاشته  حرکههیبق. حرکه گذاشته» درم«

  سر درزِمحابا  شکافد بی          می  رـم پــۀ نمرود را با نیـپش -1194

. فاصله افتاده و قرائت و معنی را مختـلّ کـرده اسـت     » ز«و  » در«در چاپ برزگر بین     

  .ده استررا حفظ ک» نمرود«ة توفیق کسر

  دیباجۀعرضه دارذ از هنر               ۀـون ببایذ برده را از خواجچ -1217

  .اند دیباجه را دیباچه ثبت کرده، موالیی و برزگر

   کوته بهترستفتگویم گ    بازفت اي شه یک هنر کان کهترستگ -1220

 یک هنر کوچک خـود را بـراي   ]دهید اگر اجازه می [شاها: گوید هدهد به سلیمان می

: گویـد   و سـلیمان در بیـت بعـد مـی          اشد بهتر است  بکوته  ،  شما بیان کنم؛ گفته و سخن     

  ...من آنگه که باشم اوج بر: گفت/ گو تا کدام است آن هنربر: گفت

برزگر بعد از   . اند  ان جز برزگر بر روي گفت در مصراع دوم سکون گذاشته          مصححهمۀ  

کوتـه بهتـر    «اش سـلیمان اسـت و         آن را فعل گرفته که گوینده     گفت دو نقطه گذاشته و      
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 آمده و بعـد از آن       »گفت« بیت بعد نیز     اولکه بالفاصله در      سخن اوست؛ در حالی   » است

  . سلیمانسخنِ

  نـر زمیــمن ببینم آب در قع          رم از اوج با چشم یقین گ بن-1222

  گجوشذ ز خاکی یا ز سن  ی چه ماز گرن           ه چتا کجایست و چه عمقستش   

 .در این دو بیت هیچ سؤالی مطرح نشده است که کاربرد عالمت سؤال را ایجاب کنـد           

توانم ببینم که آب در ژرفاي زمین از کجا تا کجاسـت و     گوید که من از اوج می       هدهد می 

  . جوشد  و از چه میچقدر عمق دارد و چه رنگی است

موالیی در آخر بیت    . یت دوم عالمت سؤال گذاشته    مشاهی در آخر هر دو مصراع ب      خرّ

م را چنـین  هـیچ عالمـت سـؤالی ندارنـد و برزگـر بیـت دو         ،  و توفیق و سـروش و قونیـه       

  : ي کرده استرگذا  نقطه

  جوشد ز خاکی یا ز سنگ؟ می از چه  تا کجایست و؟ چه عمق استش؟ چه رنگ؟

  اه راگدار این آ  سفر می در اه راگ                  بهر لشکر اي سلیمان -1224

  !یی اي سلیمان به یا سلیمان تبدیل شده استالدر چاپ مو

1229- او ــرفتار آمگون چ ذي ناکام اوــ اندر شقفصجون        ذي در دام  

  .اند موالیی و برزگر قفص را به قفس تبدیل کرده

  د بدیذــهر که آخر کافر او را ش         بدیذ اول مؤمنست اول هر که -1242

  .آخر:  در آغاز بیت با همان قلم متن نوشته شدهاولمۀ لبر روي ک

مـوالیی آخـر   . اند ر شدهمتذکّ،  اند و در حاشیه     مشاهی آخر را به متن برده     رّتوفیق و خ  

 را در   اولبرزگـر و قونیـه      ،  سروش. اي نکرده است    را به متن برده و در حاشیه هیچ اشاره        

  .اند در حاشیه آوردهاند و آخر را  متن حفظ کرده

  در سجود افتاذ و در خدمت شتافت         ون ملک انوار حق در وي بیافتچ -1252

»  در سـجده بـرو  « و»دیدند از«عالمتی شبیه صح آمده و در حاشیه        » ونچ«بر روي   

  .یادداشت شده است

در حاشیۀ راست به خـط بـد و قیـد     : توفیق سبحانی در حاشیه توضیح داده است که       

  : اند که چنین است یتی به عنوان نسخه بدل افزودهب» خ«

  جمله افتادند در سجده به رو              آن مالیک نور حق دیدند ازو

  .اند چون مالیک آورده، روش و برزگر و قونیه در حاشیه به جاي آن مالیکس
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شـود و     نسخۀ چاپ عکسی ایران دیده مـی         موالیی تنها به ذکر کلماتی که در حاشیۀ       

! بدلی نیـاورده  مشاهی هیچ نسخهدهد آورده و خرّ جایی بیت را نشان می مات قابل جابه  کل

  . اشتباه چاپی باشد،رسد آن مالیک در پاورقی توفیق به نظر می

  شیر و اژدرها شود زو همچو موش         وشپ قضا ابري بوذ خورشیدپس -1260

  .جا کرده است هب جا»نای« را در متن با توفیق پس. این نوشته شده، بر روي پس

  انــ اللِّسطَیمرء مخفی لَدي             انــفت پیغامبر بتمییز کسگ -1275

اللّسان اعراب گذاشته  موالیی طَی!  

   همچون خیالد ز رنج دقّ او ــش            الـ ماه کو افروذ زاختر در جم-1285

  .خیال ضبط شده استدقّ ِ، در برزگر احتماالً در نتیجۀ اشتباه چاپی

  لرز تبش در  در آرذ زلزلهــــان           کونِ با ادب ــــ این زمین با س-1286

سـروش حرکـه   . انـد  خوانده و ضبط کرده» لرزِ تب« برزگر و قونیه،  مشاهیخرّ،  توفیق

  »لرز تب«خوانده » ز«نگذاشته و موالیی به سکون 

  وتــ یمخوانذْهم یکی باذي برو              ی کو باذ دارذ در بروتــ آتش-1290

هریکـی بـادي بـرو      «:در چاپ موالیی مصرع دوم بدین صورت ضبط شـده اسـت           

  .»وتخوانده یم

عالمت سکون گذاشـته تـا اشـتباه خوانـده       »  خواند   «در» د«ر نسخۀ اساس برروي     د

  . قرائت نشده سهو درمانعز یننشود ولی آن 

  .اپی است احتماالً اشتباه چ» هر« به» هم«تبدیل

  جهینت

 را   در ضـبط   يخطـا ن  یشتریب،  ) مورد 14با  ( یی موال دهد که   می جۀ مقابله نشان  ینت

و  ر در امال  ییتغن  یشتریب. ردیگ  می ن جهت بعد از آن قرار     ی از ا  ) مورد 7با  (دارد و برزگر    

ه یو چاپ قون  ) 15با (یی به چاپ برزگر تعلّق دارد و موال       ) مورد 35با  ( وة خطِّ کلمات  یش

غلـط   ) مـورد  13( با   یی موال .در مرتبۀ بعد قرار دارند    )  مورد 11با   (یو خرمشاه ) 14با  (

ن یتـر  دقّـت  بـی ، از متن اسـت  ) 168ت  یب( تیک ب یک مورد آن افتادن کامل      ی که   یچاپ

برزگر در  .  بعد از آن است    ) مورد 4با  (شود و برزگر      می محسوبه  ی نسخۀ قون  ياز رو چاپ  

ن یـی آوه و یش کرده است که از نظر  هین نسخۀ قون  یگزیکلسون را جا  یضبط ن  مورد   6
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گذاشتن حرکات کلمات و به کـاربردن  برزگـر در    .  ندارد یهی توج یح نُسخ خطّ  یتصح

به افـراط    )شود ی می ناش تباه در قرائت کلمات   از اش ،  از آنها  یکه بعض  (يم سجاوند یعال

ق یـ توف. ارنـد  قـرار د ين جهـت در مراتـب بعـد    یـ  از ا  ی و خرّمشاه  یی موال .ده است ییگرا

 کـه بـه     یراتـ ییدر اعمال تغ  ،  ) مورد 16با   ( به متن و بالعکس    یدر نقل حواش   یسبحان

ده است و سروش و برزگر      یکوش،  اند  نسبت به متن داشته    يشتریزعم او اصالت و صحت ب     

. انـد   عمـل کـرده    يشتریـ اط ب یـ ن جهت بعد از او قرار دارند و با احت         یاز ا )  مورد 6 و   7با  (

لزم یلـزوم مـاال     تکلّـف و   ینـوع مورد دو قرائت از متن به دسـت داده کـه            برزگر در چند    

 هـاي   چـاپ  در مجمـوع  ،  نیـ کند؛ بنا بر ا    ی به خواننده نم   یعمالً کمک  شود و   می محسوب

 ی برخوردارند و چاپ خرّمـشاه يشتریاعتبار ب  واصالت، دقّت از یق سبحانیسروش و توف  

 بـر   ین سـه چـاپ از نظـر زمـان         یـ نکـه ا  یه به ا   با توج  .ن لحاظ بعد ازآن دو قرار دارد      یاز ا 

ح و  ی تـصح  ي بـرا  یضـرورت  ه و یـ رسد کـه توج     می به نظر ،  اند  گر تقدم داشته  ی د هاي  چاپ

 متعـدد جـز   هـاي  چـاپ وجـود  و  نبـوده ه یـ  تک نـسخۀ قون    ي بر مبنا  يمثنو مجدد چاپِ

 ير چـاپ شـهردا    البتّه . نداشته است  ی حاصل يمندان مولو  عالقه ان و ی دانشجو یسردرگم

مـوزة   دکنندگان آرامگاه و  یاز جهانگردان و زائران و بازد     ی به ن  یی پاسخگو يه چون برا  یقون

   .ن حکم مستثناستیاز ا، ه منتشر شده استیگر در کشور ترکیمخاطبان د موالنا و
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  ها نوشت پی

ان یـ  آن در م   يگـاه واال  ین نسخه و جا   یت ا ی از ذکر اهم   يدر واقع تا حدود   ... کلسونین- 1

).چهار، مقدمه، 1371 ،یچاپ عکس، يمثنو(  کرده استیکوتاهموجود هاي  همۀ نسخه

ه یـ ت نسخۀ قون  یناچار از ذکر اهم   ،  کلسون که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته        ین

 را ینکـات ،  سخنان خوديال باز هم در البه،  کرده است يخوددارد  ید و شا  یآن طور که با   

   ).همان(  کرده استيادآوری

مشکالت بـسیار یـافتم   ، الدوله را در دسترس داشتم عالءچاپ مشهور، کاردر آغاز  -2

افتاد؛ زیرا طبع مذکور با وجـود مزایـایی کـه بـر اکثـر           آن برایم سخت دشوار می     که حلّ 

. اغالط و تصحیف فراوان و اشعار اضافی در آن راه یافته است          ،  ي ایران و هند دارد    ها  چاپ

 مثنوي خطی به تصحیح عبـداللطیف عباسـی کـه در        این نسخه را با    1321از این رو در     

،  تـصحیح کـرده اسـت   - به گفتـۀ خـود  -دو نوبت مثنوي شریف را از روي هشتاد نسخه      

سپس نسخۀ چـاپ لیـدن   . مقابله کردم و باز هم چنانکه باید گرهی از کار گشوده نگشت           

گ به طبع رسیده    ین بزر محقّقرینولد نیکلسون از    ،  را که به اهتمام استاد فقید و گرانمایه       

   خواندم و موارد اختالف را در حاشیه قید کـردم و بـدین     وله برابر فرو  است با چاپ عالءالد

 و امانـت  دقّـت همان طبع لیدن است که با رعایت کمال ،  نتیجه رسیدم که بهترین چاپ    

چنـدان  ، هاي قدیم چاپ شده و کوششی که پیشتر در مقابلـه کـرده بـودم        از روي نسخه  

  ) هفت و هشت مقدمه،1373 ،فروزانفر(ه است سودمند نبود

ایـن  . ام   نقل کرده  677ابیات مثنوي را از روي نسخۀ موزة قونیه مکتوب در رجب            -3

ین حـسن چلبـی   الـد  نسخه از روي نسخۀ اصلی مثنـوي کـه در حـضور موالنـا و حـسام               

.ترین نسخ است اند کتابت شده و صحیح خوانده می

ـ      شکل و حرکات کلمات را مطابق این       ظ و طـرز   نسخه که به احتمـال قـوي تـابع تلفّ

  .ام اداي موالناست و نیز نسخۀ چاپ لیدن آورده

 ،همـان ( عکس این نسخه را وزارت معارف ترکیه بـراي ایـن ضـعیف فرسـتاده اسـت          

  ).چهارده

.ایم در تصحیح حاضر در موارد دشوارخوان سود برده، »از این تصحیح«-4

آنکه در پابرگ توضـیح   ایم؛ بی به متن آورده  ،دارد» حص«را که عالمت    هایی    عنوان-5

را که در حاشیۀ عنوان اصلی یا زیر عنوان اصلی آمده است و عالمـت       هایی    و عنوان  دهیم



138998ستان بهار و تاب/ 53سال  / 215شمارة /  دانشکدة ادبیات و علوم انسانیۀنشری/ زبان و ادب فارسی

ایـم و در پـابرگ    ایم یا در مـتن زیـر عنـوان اصـلی آورده             ندارد یا در پابرگ آورده    » صح«

  توضـیحی دربـارة   ،  افزوده شده به عنوان   ،  اي با همان قلم عنوان      اگر کلمه . ایم  توضیح داده 

.ایم آن نداده

، همـان (  نیـز تقریبـاً همـان اسـت        هـا   عبـارت  و   هـا   مـصراع توضیح مربوط به ابیات و      

  )پیشگفتاروپنج  وچهار و چهل چهل

: در این بیت جمله زا- 6

159-قاماز      گفت فاش ها می ه با حکیم او قصو خواجگان و شهر و باشم   

  ود رودــی بر وفق نام خـ هر یک ود رودـخ مقامهر یکی سوي  -290

: 1116 زو نی-7

  چونکه پر شد تشت در وي غرق گشت         تــر دریا چو تشــتا نشد پر بر س 

.آتش غلط چاپی است. آهن درست است-8

صح: بود  می»ح« افتاده که باید روي »ص«به اشتباه تشدید روي -9

.328 ص اولجزو ، شرح مثنوي شریف، فروزانفر-10

.180ص ، 1ج ، نثر و شرح مثنوي شریف، ارلیگولپین-11

.185ص ، همان-12
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  منابع

. نولـد ا  یح ر یبـه تـصح   ،  ي معنو يمثنو،  1363 .ی بلخ محمدن  یالد موالنا جالل ،  ی بلخ يمولو)1

  .ریرکبی انتشارات ام،تهران، يبه اهتمام نصراهللا پور جواد، کلسونین

از روي  ( مثنـوي معنـوي   ) اولچاپ   (،1373 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)2

انتشارات وزارت فرهنگ وارشـاد     : تهران،  به کوشش دکتر توفیق سبحانی    ) ق.  هـ 677نسخۀ  

.)1379چاپ چهارم (اسالمی 

براسـاس  مثنوي معنوي   ) اولچاپ  (،  1375. ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)3

مقدمـه  ، تصحیح، و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون) ـه 677مکتوب به سال  (نسخۀ قونیه 

.)1386چاپ نهم  (نانتشارات دوستا، الدین خرّمشاهی االبیات از قوام و کشف

براسـاس  مثنوي معنـوي    ) اولچاپ  (،  1375. ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ)4

 شـرکت انتـشارات علمـی و        ،نتهـرا ،  به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش     ،  نسخۀ قونیه 

).1386چاپ نهم  (یفرهنگ

 براساس(مثنوي معنوي   ) اولچاپ   (،1376. ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ)5

،  دانـشگاه هرمزگـان  ،  سرور موالیی و دکتر عفـت مستـشارنیا  محمدبه اهتمام ) نسخۀ قونیه 

  ).این اثربه چاپ بعدي نرسیده است(

 براساس  مثنوي معنوي ) اولچاپ  (،  1380 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)6

به کوشـش   ) شرح واژگان دشوار و ترجمۀ عبارات عربی      ،  تلفّظ،  همراه با مقدمه  (نسخۀ قونیه   

  .)1385چاپ سوم (انتشارات زوار ، رضا برزگر خالقیمحمد

اســاس نــسخۀ بر (ي معنــويمثنــو، 1384 .ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ)7

به تصحیح و اهتمام اسـتاد دکتـر عـدنان قـرا اسـماعیل اوغلـو و          ،  )1278 /677قونیه مورخ   

 .هیقونشهرداري ، یا اُورسدانشیار دکتر در

 ی انتـشارات علمـ    ،تهـران ،  فی شـر  يشرح مثنـو   )چاپ هفتم  (،1373 .الزّمان عیبد،  فروزانفر)8

یگفرهن

  


