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 1آن شرح كاملو  فيه ما فيه

  *مهر رحمان مشتاق

  چكيده
پژوهي است كه اهميـت آن    اي در تحقيقات مولوي ارزندهموالنا اثر مهم و  فيه ما فيه

تـرين و    مهم. تا حدود زيادي مغفول مانده است كبير ديوانو  مثنويدر پرتوِ شهرت 
و احياي آن تصحيحِ استاد فروزانفر بوده اسـت كـه    ترين كارِ علمي در معرفي  ديج

انجـام  كارهاي ديگري كه بعد از آن . شود وب ميمحسترين تصحيح   هنوز هم دقيق
بـا آن اصـالتي   مقايسة شود و در   اي بر كار آن بزرگ محسوب مي  حاشيهاست  شده
يـاب تصـحيح     اي تازه نسخهبر اساس  1388در سال سبحاني .  دكتر توفيق هـ. ندارد

كـه نسـبت بـه چـاپ     ) نشر كتاب پارسه(است به دست داده  فيه ما فيهمجددي از 
  .سويي ندارد با سبك عمومي كتاب هم  سبك و سياق آنو هايي دارد  افزودهفروزانفر 

، اسـت  صورت گرفته فيه ما فيه بابدر اًكه اخير بياني درخوراز جمله كارهاي 
 1390 در سـال  فيـه  ما فيه كامل شرح نام با وشرحِ كريم زماني بر اين كتاب است 

در اين مقاله متنِ مرجح از لحاظ نوع قرائت . استده كرچاپ  آن راانتشارات معين 
  .و شرح ايشان بررسي و نقد شده است

 .، فروزانفر، كريم زماني، نقد، شرحفيه ما فيهموالنا،  :ها واژهكليد
 

 مهمقد. 1

 يتموضـوع  هيف ما هيف انجام شدهشناسي   در ميان حجم كارهايي كه تاكنون در حوزة مولوي
 هيف ما هيف حيتصح(الزمان فروزانفر   نخستين كار جدي و اساسي را بديع. كمتري داشته است

كه بنا به اذعان خود آن مرحوم، اقدام به تصحيح  21انجام داد) چاپ دانشگاه تهران ،1330در 
                                                                                                 

  r.moshtaghmehr@gmail.comاستاد دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  *
 8/6/1392: ، تاريخ پذيرش15/3/1392: تاريخ دريافت
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بعـد از آن، بـه دليـل    . شريف بوده است يمثنوشرح راه آن به طفيل و براي هموارتركردن 
آن دست يازد تـا   ددكرد به تصحيح مج  نميت ئجرو دقت نظرِ فروزانفر، كسي  دمفضل تق

نه به صرافت طبع و از روي احساس نياز، بلكه بنا به پيشنهاد  ،كه دو سال پيش سبحاني اين
به دست داد، كه نسبت به چاپ فروزانفر اضافاتي دارد  هيف ما هيفتصحيح جديدي از  32ناشر

كـه   ايـن . ق نقـل شـده اسـت    753خ ورمموزة موالنا در قونيه  79كه از روي نسخة شمارة 
بـه موالنـا   ) هاي نويافتـه   پيوست(توان به صحت انتسابِ الحقة تصحيحِ سبحاني   چقدر مي

كه تصـحيح   نم سبحاني هم در اينك  با اين همه گمان نمي .اطمينان كرد، بحث ديگري است
  .خود باقي است ترديدي داشته باشد يتفروزانفر همچنان در مرجع

را در كارنامــة خــود دارد، بعــد از ســبحاني  يمثنــوكــه شــرح جــامع  ،كــريم زمــاني
 هيـ ف مـا  هيـ ف كامـل  شرحِكار ايشان . استانجام داده  هيف ما هيفچشمگيرترين كار را دربارة 

مطمئناً قصـد ايشـان    اما ،است آميزي انتخاب كرده  جامع عنوانِ مجادلهشرحِ  انندماست كه 
  .كردنِ كارِ شرحِ فيه ما فيه نبوده است تماماي دعا

، بلكـه مـتن را از روي   است هاي خطي مراجعه و متن را تصحيح نكرده  زماني به نسخه
) فروزانفـر (ايشـان  در متنِ مصـححِ  «جا كه  زعم خود آن بهو  است  نسخة فروزانفر بازنوشته

به اندازة بضاعت اندك خود، در رفع آن « ،)20 :1390 ،زماني(» اغالطي راه يافته بوده است
متأسـفانه زمـاني   ). همـان ( »انـد   هاي بـدل را ارجـح شـمرده     اند و گاه روايت نسخه  كوشيده

ر و همين باعث شـده اسـت كـه خواننـده د     نكردهيادآوري  است جاهايي را كه تغيير داده
ناچار به متن فروزانفر  بهتشخيص منشأ خطايي كه ممكن است در متن ايشان راه يافته باشد، 

  .نيز مراجعه و از آن اطمينان حاصل كند
چينـي مـتن بعـد از      در چاپ ايشان حروف: كه از جمله اين محاسنِ كارِ زماني كم نيست

متن براي خوانندة عادي ه كچيني سعي شده است   شده و در اين تجديد حروفاز نو ها   سال
تـر از عهـدة خوانـدنِ مـتن       گذاري شده تا خواننده به كمك آن آسان  متن نشانه. ب باشداجذ
 است و به اقتضايِ سبك و طـرز خـاص  صوفيه چراكه متن جزوِ ملفوظات و مقاالت ، برآيد

را آسـان  گـذاري كـار خواننـده      بيشتري است و در اين ميان نشانه قتخود فهمِ آن مستلزم د
گذاري، مخصوصاً از نوع افراطي آن، ممكن است اين تـالي فاسـد را هـم      نشانه هالبت. كند  مي

، از دقت و امعـان نظـر در مـتن    حداشته باشد كه خواننده، به صرف اطمينان به قرائت مصح
ايشـان در  . بـه خواننـده هـم سـرايت كنـد      حچشم بپوشد و احياناً استنباط نادرسـت مصـح  

و كيف متن  ، خواننده را در جريان كماست عنوان شرح، به دنبال متن آوردهبا كه  توضيحاتي
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و بعد از آن به معني لغـات و تركيبـات دشـوار    است  و قراين حالي و مقالي سخن قرار داده
، اسـت    داشـته  شـمس  وانيـ دو  يمثنـو در شرح فصول با تسلطي كه به . است  متن پرداخته

بيان . كند  كه به فهم متن كمك مياست    ي از آن دو نقل كردهدشواهد محتوايي و لغوي متعد
تـرين    مهـم . كنـد   درنگ خواننده را به معنا رهنمون مي  زماني بسيار سليس و زالل است و بي
بعد از توضيحات و اظهار نظرهاي خـويش  » اعلم اهللا«حسنِ شرحِ زماني احياي سنت حسنة 

دهد كـه فاعـل، فعـل      و نشان ميكند    ميانديشي را منتفي   ا و دگمعاست، كه هرگونه شائبة اد
دارد، زبانِ حالش ايـن اسـت     داند و در هر گامي كه برمي  خود را عاري از لغزش و خطا نمي

  .»ل گردان به درياهاي خويشتصم/ اي دانش كه بخشيدي ز پيش  قطره«: كه
زرگ ديگري ايرادهاي كوچكي هر كار ب انندمدر مقابل اين محاسنِ زياد، كارِ ايشان نيز 

اي از   ها ممكن است در تجديد چاپ كتاب سودمند افتـد و بـه حـل پـاره     آن كردارد كه تذ
كردن فصول كه گاهي ارتبـاط معنـايي    بخش  بخش: هاست از جملة آن. مشكالت كمك كند

دسـت  هـاي موالنـا بـه      گسلد و فهم منسجمي از كالم و پيام و آمـوزه   ها را از هم مي  بخش
كاربردن واژة خاصي تعمـد دارد   بهكه در ضمنِ نثر روان خود، گاهي در  ديگر اين. دهد  نمي

و  43بـه جـاي دنيـوي   » گيتـايي «مثل كاربرد مكررِ صفت . زند  دستي نثر صدمه مي كه به يك
  54.آميز به اصطالحات عرفان هندي  فلاشارات تك

  
 ير در آنو اعمال تغي )تصحيح فروزانفر(نسخة اساس شرح . 2

تصـحيحِ   تاًرو طبيع ايناز  ست،ا   متن را نديده طيهاي خ  و نسخه  نداشتهزماني قصد تصحيح 
اما شرط وفاداري به متن  ست،فروزانفر را اساس شرح خود قرار داده انسخة ق ثانتقادي و مو

ي به متككه هر صورت مضبوط در متنِ فروزانفر  اين و بدون توجه بهاست    را رعايت نكرده
بوده، كنار » غلط«زعم خود  بهاقدم و اصح نسخِ خطي موجود از متن بوده است، هر جا را كه 

 گاهي نيز به سـبب غرابـت و   . استبه متن برده  و بدل را ترجيح دادهنسخة گذاشته و ضبط
. است   هيچ توضيحي، متن را طبق صوابديد خود تغيير دادهبي ها،   بودن ضبط نسخه نامتعارف

حق داشته باشد، هم كاتب ) موالنا(، هم گويندة سخنان آن هيف ما هيفرسد نسبت به   نظر مي به
، هـم كـاتبي كـه از روي    )چلبي يا يكي ديگر از حاضران در مجلس موالنـا  دينال  حسام(آن 

و هـم  ) ق 716 رخوريف السمرقندي، كاتب نسخة مشحسن بن ال(نسخة اصلي كتابت كرده 
نسـخة چـاپي تصـحيح     2و  طـي نسخة خ 6سال پيش آن را بر اساس  60استاد فروزانفر كه 

شناختي   شناختي و سبك  كاري در متن بدون داليل نسخه رو، هرگونه دست ايناز . استكرده 
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 ما هيفدر ميان تصرفاتي كه در متن . نويسي است شرحو گمان خالف اصول ن و به صرف ظ
  .توان مشاهده كرد  انواعي از تغييرات را مياست  اعمال شده هيف

ـ اگر امير به صورت، به زيارت او آيد و اگر او به زيارت  ـ علي كلِّ حالٍ ]او[پس  1,2
 .)24: 1390زماني، (امير رود، زاير باشد و امير، مزور 

  .در متن فروزانفر بوده و الزمة جمله است و در نسخة زماني از قلم افتاده است] او[
و  در و مرجـان كنـد  ها را لعل و يـاقوت و   العموم سنگ  سبيلعلي ... همچو آفتاب  2,2

 .)2 :1362همان؛ مولوي، ( هاي مس و زر و نقره و آهن كند هاي خاكي را كان كوه
بـه   جـه بـا تو . اسـت  آمده متن به »ح« ةنسخاز  و در متن فروزانفر نبوده» در و مرجان كند«
و ايـن دو در دريـا بـه     65شـود  ميبه دو نوع ريز و درشت مرواريد اطالق » در و مرجان«اينكه 
عالوه . ها به متن موجه نيست ها نقشي ندارد، افزودن آن و خورشيد در ظهور آن 76آيند ميعمل 

 :بر اين، در دو جاي ديگر نيز همين معني به كار رفته كه هر دو مؤيد ضبط فروزانفر است
ها را لعل و ياقوت  سنگ: شود  آيد كه عقل در او حيران مي  ـ بنگر كه ازو چند كارها مي

  .)65 :1390زماني، ( كند ها را كانِ زر و نقره مي كند، كوه  مي
 شوند معادن زر و نقره و لعل و ياقوت از تأثير او ظاهر مي... بيني كه  ـ اين آفتاب را مي

  .)120 :همان(
از لعـل و يـاقوت و    اسـت  هر جا از تابش و عملِ خورشيد سخن رفتهدر غزليات هم، 

 87.احجاري از اين قبيل اسم رفته است
خواستيم كه به صـورت هـم مشـرف     اگرچه ما را دل هماره به خدمت بود، اما مي 3,2

 .)78 :همان( اعتباري عظيم دارد صورت نيزشويم؛ زيرا كه 
اگرچـه غريـب   ). 19 :1362 ،مولـوي ( ضبط شده اسـت » نيز صورت«در متن فروزانفر 

 .دور از احتياط است كاري آن بدون يادآوري دست امااست، 
و بـه  ! امـرا از او هراسـان و ترسـان   . تنگ بر لب جوي نشسته بود  پادشاهي دلْ 4,2

] نـزد خـود  [امرا او را . باي داشت عظيم مقر  مسخره! شد گونه رويِ او گشاده نمي  هيچ
 ... مسـخره قصـد پادشـاه كـرد    . »اگر تو شاه را بخنداني، ترا چنـين دهـيم  «كه  پذيرفتند

 .)92: 1390زماني، (
. شود كه شارح در فهم منظور موالنا به خطـا رفتـه اسـت     از آنچه افزوده شده معلوم مي

ل   : گويـد   خواهد بگويد كه امرا مسخره را به حضور پذيرفتند بلكه مـي  نميجا  اين امـرا تقبـ
 .اي به او بدهند  هديه/ به گردن گرفتند كه اگر مسخره شاه را بخنداند، مبلغي كردند و
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 و بـا ايـن همـه، درشـت گفتـي و      ... شخصي بود سخت الغر و ضعيف و حقيـر  5,2
و فـرو خـوردي تـا     و وزير را آن، درد كـردي . هاي زفت زدي در ديوان ملك بر روي الف

 .)113 :همان( ... روزي وزير گرم شد و بانگ برآورد كه
 ... يرا آن درد كرد يرو وز وديملك ب يواندر دي و زفت زد يها الف و : ...متن فروزانفر

در  يزفـت زد  يها و الف ... ، چنين بودهكرده نقل پاورقي در فروزانفر كه »ح« نسخةـ 
  ).32: 1362ي، مولو( ... يرا آن، درد كرد يرو وز ي وزيررو ملك بر يواند

بـراي ضـبط زمـاني، هـيچ      اما ،داردموجهي بدل هر كدام معناي  ةنسخمتن فروزانفر و 
يِ شخصِ حقير گفته است كه او در فدر متن فروزانفر در ادامة معر. توان يافت  توجيهي نمي
: گويد  بدل نيز مي ةنسخ. آزرد  زدنش وزير را مي الفجا و  كرد و بودنش در آن  ديوان كار مي

زد و وزير از اين بابـت    تر از دهانش مي  هاي بزرگ وزير، الفدر ديوان پادشاه، رو در روي 
  .عصباني و خشمگين بود

مادام كه رعاياي تن، مطيع او باشـند، همـة   . عقل در تن آدمي همچون اميري است 6,2
 با اصالحپس وقتي كارها  ... اما چون مطيع نباشند، همه به فساد آيند. باشد با اصالح كارها

اكنون عقل وقتي انديشة اصالح ايـن  . ه ساالري باشد و ايشان مطيع باشندباشند كه در آن د
 ).53 :1362 ،يمولو ؛164 :1390 ،زماني( رعايا كند كه به فرمان او باشند

بـه  «تـوان    شده كه هـم مـي   ضبط» باصالح«در هر دو مورد » با اصالح«در متن فروزانفر 
بـا  «با توجه به فساد كه در مقابل آن است، بهتر اسـت   اما؛ »با صالح«خواند و هم » اصالح
 .ها بودن آن مصلحتبا صالح آمدن كارها، يعني مطابق . خوانده شود» صالح

 ،يزمـان ( از هـر انبـاري مشـتي   . نهد  مي ها دواهاي مختلف  بر سرِ طبلهطاسِ بعليني  7,2
1390: 184.( 

از هـر  . نهـد   يمختلف م يدواهاو ها   طبلهبر سرِ  ينيطاسِ بعل: متن فروزانفر چنين است
؛ امـا بـراي   اسـت  برده متن به را »ح« ةنسخ ضبطزماني . )62: 1362 ،يمولو( يمشت يانبار
  .تغيير يابد» يدواها يها  طبله«الخط به   از لحاظ رسم» يها دواها  طبله« دارشدن متن بايد  معني

هان و هـان تـا آن را بـه اغيـار      ... چون شما را عروسان معني در باطن روي نمايد 8,2
مرا بـه  «: اي به دست آيد و در خانة تو پنهان شود كه  تو را اگر شاهدي يا معشوقه... نگوييد 

هرگز روا باشد و سزد كه او را در بازارها گرداني و هركس » !كس منماي كه من از آنِ توأم
برِ ايشان نـرود و  ! ش آيد؟آن معشوقه را هرگز اين خو! بيا اين خوب را ببين؟: را گويي كه

 ).206 :1390 ،يزمان( از تو خود خشم گيرد
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نسخة ). 70 :1362 ،يمولو( است» يردرود و از تو خود خشم گ يشانبرِ ا«متنِ فروزانفر 
، امـا  رسد كه متن استنباط شخصي زماني و تصحيح قياسي است  به نظر مي. بدلي هم ندارد

اگر شـما  . ضمناً متن درست است و نياز به اصالح ندارد. كردند  بهتر بود آن را يادآوري مي
طور نيست كه  ، اما اينايد  سخن حكمت يا راز را به غير اهلش عرضه كنيد، بر آن ظلم كرده

 .سخن حكمت برِ ايشان نرود
طاعت و بندگي . اند  اند كه ايشان همه عقل محض بعضي مالئكه: اند خلق سه صنف 9,2

كـه مـاهي در آب،    ، چناننان خورش و حيات استو ذكر ايشان را طبع است و غذاست و 
 ).229 :1390 ،يزمان( ... زندگيِ او از آب است

 زمـاني . )77 :1362 ،يمولو( است ياتن خورش و حبه آ: در متنِ فروزانفر چنين است
تغذيه و : گونه معني كرد توان اين  را ميضبط فروزانفر . است داده ترجيح را »ح« بدل نسخة

 .حياتشان بدان وابسته است؛ همچنان كه زندگي ماهي نيز به آب بسته است
 ).233: 1390 ،يزمان( ... داريم و علم و عملش دوست نمي تربيتما امير را براي دنيا و  10,2

  .يتموقعترتيب يعني رتبه و مقام و . دارد» ترتيب«، »تربيت«فروزانفر به جاي 
اي آدم چون من بر تو گرفتم و بران گناه كه كردي زجر كردم چرا با مـن بحـث    11,2
تو  هچ ، هرگفتي كه همه از تو است و تو كردي نمي! بود با من جتآخر، تو را ح! نكردي؟

 ).287 :1390 ،يزمان( !خواهي در عالم، آن شود و هرچه نخواهي، هرگز نشود؟
 ... كه گفتي  يبود نم جتحتو را آخر : از متن در نسخة فروزانفر چنين است قسمتاين 
. كدام منطبق نيست هيچمتن زماني با . دارد» گفتي  يم با من«، »گفتي  نمي«به جاي » ح«نسخة 
همـه از   كه گفتي  يم با من .بودحجت تو را  :دارد سرراستي معني »ح« نسخة اساسمتن بر 

 ... يتو است و تو كرد
 ).395 :همان( رويد گلِ گلزارچون خاك، آب يافت، بر او سبزه و ريحان و بنفشه و  12,2

به سـبك موالنـا   ) گل و گلزار( »ح« نسخةضبط اما دارد؛ » گل گلزار«متن فروزانفر هم 
  98.تر است  نزديك
  

  قرائت متن. 3
در ميان ملفوظات محدودي كه از صوفية . مقاالت موالناست/ ملفوظات هيف ما هيف

بـا  . ها از جهت نوعِ ادبي است ترينِ آن  يكي از كامل هيف ما هيفايران باقي مانده است، 
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مقاالت را استخراج و تـدوين  / هاي نوع ادبي ملفوظات  توان ويژگي  تحليل اين اثر مي
يروي مـتن از جريـان عـادي سـخنِ شـفاهي يـا       هاي ملفوظات پ  يكي از ويژگي. كرد
اين مسئله باعث شده است كـه نثـر   . گوي حضوري يا خطابة غير رسمي استو گفت

قرائـت  رو،  ايـن از . ها دستورمند و مطابق شيوة معمول نثر كتـابي نباشـد    اين نوع متن
 بـدين . دارد  خواننده براي فهـم آن برمـي   /ترين گامي است كه شارح  متن مهمدرست 

كه مستلزمِ مراجعه به كتاب لغـت باشـد، بـه     آنها، بيش از   معني كه فهم اين نوع متن
. ت در اجزاي جمله و جريان سخن و قراين حاليِ ايراد سخن نياز داردقبازخواني و د

بخوانـد، اشـتباه در قرائـت را از لحـن و     اي   عـده اگر كسي متن را به طور شفاهي بر 
 مـتن،  يسـ يبازنو در امـا  د،يـ فهم تـوان   يمـ  جملـه  و كلمـات  ياجزا انفصال و اتصال
از . نوع قرائت اسـت  گر انيب كه است جمالت و كلمات يگذار حركتو  يگذار  نشانه

كلمـات كـه    ةو اضاف فك و يگذار   حركتمتن و  يگذار  نشانه قسمت نيا در رو، نيا
بررسـي و  ، جـزء بـه جـزء    كنـد   يمـ  مشخص متن ةخوانند يبرا را يزماننوع قرائت 

  .خطاهاي احتمالي آن يادآوري شده است
از مـن اميـد    در حـالِ خـوف  و ... و قدرت مرا بينيد  در حال، شوكتبايد كه  مي 1,3

  .)27 :1390 ،زماني(مبرّيد كه قادرم كه شما را ازين خوف برهانم و ايمن كنم 
بايد در هر دو » حال«دهد كه   نشان مي» در حالِ خوف«و » در حالِ شوكت«هاي   قرينه

، معنـي  استگذاشته » شوكت« نشانة مكث كه زماني قبل از. تركيب به اضافه خوانده شود
 .كند و خطاست ميو جريان عادي كالم را مخدوش 

 ... من اين را به اميـر پروانـه، بـراي آن گفـتم     كه در تفسير اين: خداوندگار فرمود 2,3
 .)28 :همان(

مـن ايـن را بـه    : اوندگار فرمود در تفسير اين، كهخد :گذاري درست چنين است  نشانه
 ... امير پروانه، براي آن گفتم

 تميـز   آن، بـي تميز آن معني لطيف است كه در تو است و شب و روز در پرورش  3,3
 .)43 :همان( !اي  مشغول بوده
 .تميز، صفت و موصوف است و جداكردن آن دو درست نيست  آن بي

كـه   آنبعـد از  . تا روزي غالم فرصت يافت در شكار و پادشـاه را دلخـوش ديـد    4,3
 .)86: همان( ... پادشاه بخنديد، گفت. شكار بسيار گرفته بود، از وي پرسيد

گذاري درسـت    رو، نشانه ايندلخوشي پادشاه از شكار بسياري است كه گرفته است، از 
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پادشاه را دلخـوش ديـد    يافت در شكار، وتا روزي غالم فرصت : جمله، چنين خواهد بود
 .)86 :همان( ... از وي پرسيد. سيار گرفته بودب بعد از آن كه شكار

آموزِ سـاعد خـود     بگيرد و دست ... قيمت را  اگر پادشاهي دام نهد تا بازِ اعجمي بي 5,3
اين . است صورت مكرنگويند اگرچه » مكر«گرداند تا مشرَّف و معلَّم و مؤدب گردد اين را 

 .)97: همان( دانند ... را عين راستي
اگرچـه كـار او مكـر    : »ظـاهراً «، »صـورتاً «شود؛ يعني   بدون اضافه خوانده مي» صورت«
 .مكر نيست ،نمايد مي

يكي هستي شير و : دو هستي بود. گريخت آهو از وي مي. شيري در پي آهويي كرد 6,3
هسـتي آهـو    هستيِ شير ماند، تنهااين ساعت  ... اما چون شير به او رسيد. يكي هستي آهو
 .)143 :همان( محو شد و نماند

اين ساعت هستيِ شـير مانـد    : ...گذاري درست متن بدين صورت است نشانهقرائت و 
 .هستي آهو محو شد و نماند تنها،

مطيـع  ) رعايـا (باشد و ايشان  ده ساالريپس وقتي كارها با اصالح باشند كه در آن  7,3
 ).164 :همان( اكنون عقل وقتي انديشة اصالح اين رعايا كند كه به فرمان او باشند. باشند

بايد ده را جدا از ساالر . »كدخدا، متولّيِ ده و دهاتيان: ده ساالر«: اند  در توضيحات نوشته
  .با نظام خواهد بود باشد، كارها) عقلي(اگر در ده وجود آدمي، ساالري ...  خواند؛

شكسته و ضعيف بودند و قـوتي نداشـتند، خـدا ايشـان را       آن وقت كه دل] مغول[ 8,3
ايشان را  ،با ضعف خلقدر اين زمان كه چنين محتشم و قوي شدند، حق تعالي  ... ياري داد

هالك كند تا بدانند كه آن عنايت حق بود و ياري حق بود كه ايشان عالم را گرفتند نـه بـه   
 ).191 :همان( زور و قوت بود

البتـه زمـاني در   . شـود   خوانـده  » به اضعف خلق«در متن فروزانفر، بايد » باضعف خلق«
بـا ضـعف   «ضـبط   اما است،  را نيز از نظر دور نداشته» به اضعف خلق«توضيحات احتمال 

 .در متن هيچ محملي ندارد» خلق
بعضـي چـون   ...  بلَي قَالُوا بِرَبكُم اَلَستارواح در آن عالم در حضرت حق بودند كه  9,3

و آن، انبيا  پيوندند در آن، وصل ميشود و  كلي برداشته مي بهها  حجاب ... شنوند  آن كالم مي
 .)205: همان( و اوليااند

يعني وصلِ معهود روح در حضرت حق؛ از اين رو  .صفت و موصوف است» آن وصل«
 .ويرگول زايد است و بايد حذف شود
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و قـول ايشـان   ...  چون او را ديدي، همه را ديده باشي. صاحب دل، كلّ است 10,3
 چون قول ايشان شنيدي هر سخني كه بعد ازان شنوي مكـرر باشـد  . است در اقوالِ كلّ

 ).226 :همان(
همچنـان كـه   . بدون اضـافت درسـت اسـت   » اقوال«شود كه   سياق عبارت معلوم مياز 
 .اقوال كلّ است قول ايشان در: دل، كلّ است، قول او نيز كلّ است صاحب

و  ... بينيد حق تعالي در جان شما نور ايمان نهاده است كه اين كارها را زشت مي 11,3
 !)228: همان( ... ه هستند شادنددر آنچ! ديگران را چون اين درد نيست؟ني،  اگر

 ... هستند شادند آنچه درد نيست، در ديگران را چون اين: قرائت درست
چنين معني نـه   ؛ اين...اند و   اكنون آدميان در اندرون دل از روي باطن، محب حق 12,3

نشينند، چون به عبارت چيـزي نگوينـد،    هم] به[چون مؤمن و كافر  ... كفر است و نه ايمان
انـد بـر     هـا لطيـف    زيرا انديشه ؛بر انديشه گرفت نيست و درون عالم، آزادي است .اند يگانه

 ).277 ،276 :همان( ... ايشان حكم نتوان كردن
يعني انسـان در درون خـود آزاد   . درون عالمِ آزادي است: گذاري درست  قرائت و نشانه
 .توان كسي را مؤاخذه كرد  انديشه نميصرف به . خواهد بينديشد  است كه هرچه مي

چون و چگونـه و    ها را بي كه آن در اين تصورات. اكنون تصرفات حق را در نگر 13,3
 ).279 :همان( كند ر ميوقلم و آلت مص  بي

قبـل از   ةجملـ كردن  قطعو وابسته به آن است و » در نگر«متمم فعلِ » اترتصودر اين «
 .صحيح نيست مممت

هـيچ تـواني آن درم را   اگر تو را صد هزار درم باشد و گرسنه باشي و نان نيـابي،   14,3
جامه بـراي  . و زن براي فرزند است و قضاي شهوت آن درم! خوردن و غذاي خود كردن؟

 ).101 :فروزانفر ؛285 :همان( دفع سرماست
. است شده متن وارد »ح« بدلِ نسخةي نخست، در متن فروزانفر نيست و از »آن درم را«

بـراي فرزنـد و    زنضـمناً  . !؟]را[ خود كـردن آن درم  يخوردن و غذا يتوان يچه :فروزانفر
 !نه درم و زنقضاي شهوت است؛ 

قطعاً آرد باشـد،   !باال كي باشد؟سبوس، باالي غربيل است و آرد زير مانده است،  15,3
 ).294: همان( اگرچه زير است

) ارزشمندتر(يك از اين دو باالتر  كدام. است به معني چه» كه«جا ادات استفهامِ  در اين» كي«
 .شد  نوشته مي» كه«الخط كتاب بايد   بر اساس رسم. كه آرد تهسبوس يا آرد؟ الب: است
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 بنا بر كبر نيسـت  كنم، ظاهراً  تقصير ميمن اگر در شكر و تعظيم و عذر خواستن،  16,3
 ).308 :همان(

؛ بـه همـين دليـل بايـد     »كنم  تقصير مي«قيد است براي جملة » ظاهراً«عان زماني بنا به اذ
 .بنا بر كبر نيست كنم ظاهراً،  تقصير مي ،...من اگر : گذاري جمله چنين باشد  نشانه

: گفتند» !اين چه را شايد؟«: گفت. اي پر زهر آوردند به ارمغاني  كاسه ...پيش عمر  17,3
اي بـه او    كسي را كه مصلحت نبينند كه او را آشكارا بكشند، ازين پارهاين براي آن باشد كه 

 ).334 :همان( ... دهند، مخفي بميرد
اي بـه او دهنـد مخفـي،      ازين پاره«در ادامة مطلب » پنهان او را بكشند«با توجه به قرينة 

 .شود  ميرد، بلكه پنهاني زهر داده مي  ، درست است؛ چون مقتول پنهان نمي»بميرد
تا حروف او فـاني  كه سخن   چنان. گفتم تا چيزي فاني نشود، فايدة او ظاهر نشود 18,3

 ).356 :همان( فايدة آن به مستمع نرسد نشود، در نطق
 .فايدة آن به مستمع نرسد فاني نشود در نطق،كه سخن تا حروف او   چنان
اج اصـل باشـد و   پس احتي. افتقار است و احتياج به چيزي آخرِعشق، : گويند كه 19,3
ر: گفتيم. اليه، فرع محتاجاين سخن از آخر. گويي گويي، از حاجت مي  ، اين سخن كه ميآخ ،

 ).380: همان( شد» هست«حاجت تو 
در متون گذشته سابقه داشته كه امروزه متداول است، » آخرِ چيزي بودن«كنم   گمان نمي

هايي كه تكيه كالم موالنا بوده، به كار رفته و »آخر«در همين عبارات، دو سه تا از اين . باشد
اند، دليلي ندارد اين يكي با اضافه   ها عالمت مكث گذاشته درستي بعد از همة آن بهزماني نيز 

 .عشق، آخر، افتقار است و احتياج به چيزي: خوانده شود
كنند،  كه به وقت زندگي يكي را پنج بار تلقين مي» جوهر خادم سلطان«سؤال كرد  20,3

كه بعد از مرگ خود ! كند، بعد از مرگ چه سؤالش كنند؟ كند و ضبط نمي سخن را فهم نمي
 .)405 :همان( !فراموش كند؟هاي آموخته را  سؤال

 ... ني در حالي كه بعد از مرگيع. مفهوم حاليه دارد» كه«چون ، عالمت سؤال دوم زايد است
. هاشان همه جـان گيـرد   جا آيند، علم چون اين ... ها كردند اين كساني كه تحصيل 21,3

 جان، جان پذيرفته باشـد  كه قالبي بي همچنان باشد! اند، چون جان گيرند؟  ها همه نقش  علم
 ).418 :همان(

دهـد    بلكه توضيح مي. نيست دمردپرسد يا دربارة آن   گرفتن نمي جانموالنا از چگونگي 
 .»...جان گيرند، همچنان باشد كه  اند، چون  ها همه نقش  علم«: كه
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 در عالم، آن واقع شود كه او خواهد و مراد ملـك اوسـت و مقصـود، تـابع او     22,3
 ).432 :همان(

از  .ت خدا تأكيد شده است نه پادشاهي و قلمـرو حكومـت او  يجا بيشتر بر مالك در اين
تـو   ملكچون محبت، : همچنان است در جملة زير. خوانده شود» ملك«رو، بهتر است  اين

 ).451: همان( ... شد هميشه محب باشي
زن   االحوال مالزم دلدار است و او را حاجت قطع منازل و خوف ره  دل من جميع 23,3

 .)450 :همان( !هاست تن مسكين است كه مقيد اين. و پاالن استر نيست
 د اين تنِ مسكين«ضبطدرست است» هاست است كه مقي. 
خيال تو مقيم چشم است و نام تو از زبان خالي نيست و ذكر تو در صميم جـان   24,3
 .)451 :همان( !؟گردي مي لهچون تو درين مح! پس نامه پيش كي نويسم؟. جاي دارد

با مني، نامه پيشِ  وقتي تو: يعني. است و جمله استفهامي نيست عالمت سؤال دوم زايد
 .)توان عالمت سؤال اولي را حذف كرد و در آخر جملة دوم آورد  مي( !كه نويسم؟
چنـگ در  ! شـدن، عجـب   غـرق اگر ترا مثالً قماشات باشد از هر نوعي، به وقت  25,3
كه به يك گوهر و به يك پاره لعـل،   در تنگ، چيزي نفيسِ خزينه دست زني ! ...كدام زني؟
 .)587: همان( توان ساخت ملهزار تج

. اسـت    كـرده معنـي  » )588: همان( در تنگنا و مخمصه: كنار، جنب، يا«را » تنگ«زماني 
به معني لنگة بار است و به اين معني بارها در آثار موالنا به كار رفتـه و   جا يندر ا 109»تنگ«

11.هاي لفظيِ سبك اوست  جزوِ ويژگي
يقين است : شود  بدين معني هميشه مضاف واقع مي 10

تـر و    ؛ يعني جوال و لنگـة بـارِ قيمتـي   ...كه  اي، دست زني خزينهدر تنگ چيزي، نفيسِ  كه
 .كني  ناچار رها مي  را به يهدهي و بق  تر را نجات مي  نفيس

 !هاي ديگري؟ جايچون يك ساعت با وي نيستي،  بر اين تن،لرزي  اكنون چه مي 26,3
 .)607: همان( !تو كجا و تن كجا؟

 .باشد نه بعد از جاهاي ديگري» بر اين تن«سؤال بايد بعد از  ةنشان
  
 معني و توضيح واژگان و تركيبات و اصطالحات. 4

 يـايي، جغراف يخي،تـار  يا  و پشـتوانه  يشـينه پ يدارا ،رود  يبه كـار مـ   يكه در متن يا  هر واژه
رو، در بيـانِ معنـي لغـات و     ايـن از  .اسـت  يو سبك يادب ي،شناخت  زبان ي،فرهنگ ي،اجتماع
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كـرد و  ه جـ توشاعر، بايد به اين پيشـينه و پشـتوانه   / نويسندهص تركيبات و كاربردهاي خا
شـود،    هاي لغت ديـده مـي    رسد يا در قاموس  به نظر مي لصرفاً به آنچه در قرائت و نگاه او

ين كار را فروزانفـر  ترين و قابل اعتمادتر  در توضيحِ واژگان خاص موالنا، دقيق. دكرناعتماد 
به جلـد   مصطلحات و راتيتعب و لغات نوادر فرهنگ نام باو حاصلِ آن را است انجام داده 

در شرحِ هركـدام از  . ستا   ضميمه كرده مصححِ خود شمسِ اتيكلجلديِ  دههفتم از چاپ 
در حـالي  . شود  ات ضروري كار محسوب ميدمآثار موالنا، مراجعه به اين فرهنگ، جزو مق

  . شود نميزماني مالحظه  شرحكه آثار مراجعه بدان در 
اي را كـه از رويِ    كلمـه ) 248: 1362 ،يمولـو ( هيـ ف مـا  هيـ فمثالً فروزانفر در تعليقـات  

كـرده،    اند و ضبط كتب لغـت نيـز آن را تأييـد مـي      خوانده بوده» چرَمدان«خطي هاي   نسخه
كـه كلمـه در چـاپ نيكلسـون و يكـي از      اسـت     كـرده توضيح داده و در عين حال اذعان 

ده سـال  . ضبط شده اسـت » حرُمدان«و فتوحات ابن عربي ) آغا  ميسل( هيف ما هيفهاي   نسخه
درست و » حرُمدان«كه همان است  شده جهكرده، متو  را تصحيح مي شمس اتيكلبعد وقتي 

شـاهد آن را از   8دقيـق كلمـه، هـر    بعد از توضيح . ناشي از اشتباه ناسخان است» چرَمدان«
سـال   50حاال بعـد از  . خاتمه دهند» چرَمدان«و » حرُمدان« اند تا به بحث  ات نقل كردهليغز

خطاهاي مربوط به  .ستا   را به متن آورده و آن را توضيح داده» چرَمدان«آقاي زماني دوباره 
 .آوريم  توضيح واژگان را در پي مي

كـام و ناكـام   رود  سياست ايشان مؤدب شد و بر وفق طريق مـي  از ترس و ... پس 1,4
 .)25 :1390، زماني(

چه از سوي كنند؛   عالمان وابسته و طماع طبق خواست اميران و قدرتمندان عمل مي** 
 1211.آنان به كام رسند و چه نرسند

خواه «را  توفيق سبحاني نيز آن. كام و ناكام؛ يعني خواه ناخواه؛ چه بخواهد، چه نخواهد
  ).1 :1388مولوي، ( معني كرده است» ناخواه

  :تلياشواهد ديگر از غز
 جانب اقبـال كـام و ناكـامش   يدكش   بهانـه روانـم نمـود تـا نـروديبسـ 

  )1287غزل  :ب 1363 ،يمولو(
ــام     مـن ملـول اسـتيـاركهيداستپ ــام و ناك ــه ك ــدم ب ــاموش ش  خ

  )1556غزل  :همان(
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شنيدم كه آن زنّار شك كه در باطن داشتي بگسست و آواز آن اين بار . راست گفتي 2,4
  ).28 :همان( به گوش من رسيد

** 34: همان( اضافة استعاري است: زنّار شك(. 
شـدن آن بـه    پـاره شك به زنّاري تشبيه شده اسـت كـه   . زنّار شك اضافة تشبيهي است

  .انجامد  حصول يقين مي
حرمـدان نيـز   «. و بندند و پول و اشـيا در آن نهنـد  كيسة چرمين كه بر پهل: چرَمدان 3,4

 ).64: همان( »اند  گفته
انـد، در درسـتي     ضـبط كـرده  » چرمدان«فروزانفر در توضيحات، بعد از نقلِ مĤخذي كه 

 ن كه از روي اصح و اقدم نسخ وچاپ نيكلس يمثنودر نسخة : نوشته است» حرمدان«ضبط
و در فتوحات مكي ) نسخة سوم از نسخِ مرجعِ فروزانفر( آغا ميسلبه طبع رسانيده و نسخة 

و فتح ثاني و به ضمتين نيـز خوانـده    لاو و در اين صورت به ضم است آمده يحطّ »ح« با
  ). 248 :1362 ،يمولو( شود مي

عشق تو گفت اي كيا درحرم ما ( شمس غزلياتشفيعي كدكني در توضيح بيتي از 
همـراه شـده   » حـرم «بـا  » حرمدان«كه در آن ) تا نكند هيچ دزد، قصد حرمدان تو/ بيا

 وانيـ دنوادر لغـات   فرهنگو  هيف ما هيف قاتيتعلاست، بنا به توضيحات فروزانفر در 
، بـه  )443 ،412/ 1: الـف  1363مثنـوي،  ( نقـل كـرده   يمثنوو شواهدي كه از  شمس

فروزانفـر  ). 1113/ 2: 1387 ،شفيعي كـدكني ( اند  صحه نهاده» حرُمدان«ضبط درستيِ 
13شمس غزلياتشاهد از  10بعد از نقل 

موارد، اين همة در : ، چنين نتيجه گرفته است12
افزايد كه در نسـخة    اين بنده مي). 260 /7: 1363مولوي، ( حطّي آمده است» ح«كلمه با 

ضبط شده است؛ جـز  » حرمدان«نيز اين كلمه ) فاتح 716نسخة مورخ (اساس فروزانفر 
كه شبيه سه نقطـة خـطّ تحريـري    است ها عالمتي  »ح«همة كه در اين نسخه در زير  اين

ترِ مـتن نيـز     در چند سطر پايين» حضرت«و » حصول«امروز است و آن عالمت در زير 
در . ها با يك يا سه نقطة آشكار، كـامالً قابـل تمييـز اسـت     »چ«ن نسخه در اي. قرار دارد

نيـز ايـن   ) ؟ فـاتح، مـؤرخ   2111نسخة شمارة ( هيف ما هيفهاي كهن   يكي ديگر از نسخه
رو بهتـر اسـت در درسـتي     ايـن از . ضـبط شـده اسـت   » حرمـدان «مورد  3كلمه در هر 

 .ترديد نكنيم» حرُمدان«
خداونـد  . راهبان را راه خلوت بود و كوه نشستن و زن ناستدن و دنيا ترك كـردن  4,4

تـا جـور   . و آن چيسـت؟ زن خواسـتن  ) ص(  ارپيغامبر وجلَّ راهي باريك پنهان بنمود  عزَّ
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 گرداننـد  دوانند و خود را مهذب مـي  شنوند و برو مي هاي ايشان مي كشند و محال  زنان مي
 كـردن  تعـدي شـود از دوانيـدن و     از بردباري و خُلق ايشان بد ميشود   خُلق تو نيك مي ...
 ).251 :1390، زماني(

بدلي هـم   ةنسخشده در تصحيح فروزانفر چنين است و هيچ  صهاي مشخ  ضبط جمله
دوانند و خـود را مهـذب     شنود و برو مي  هاي ايشان مي  كشد و محال  تا جور زنان مي: ندارد
و فعل ) ص(  پيغامبر؛ يعني از چهار فعل پياپي، سه فعل به صيغة مفرد است كه به گرداند  مي

، »دوانيـدن «شود؛ اما زماني به سبب اشتباه در تشخيص معناي   به زنان مربوط مي» دوانند  مي«
بقية سه فعل را نيز بـا آن   است نسبت داده و چون صيغة جمع داشته) ص(  پيغامبرآن را به 

 .ستا   هماهنگ كرده
گرفتن است و در بشروية  خشمكردن و  درشتي: است نوشته» دوانيدن«فروزانفر در معنيِ 

شود و بـه معنـي    ميكردن در گفتار استعمال  تنديگفتن و  درشتاكنون مرادف  همخراسان 
آن ماه كو به خوبي : موالنا اتيغزلكه در اين بيت از   چنان .آيد  آمدن نيز مي فائقشدن و  غالب

  ).229 :1362 ،يمولو( رساند  اي عاشقان شما را پيغام مي/ دواند  ميبر جمله 
) گرفتن خشمكردن و  درشتي(جا اين معني  در اين: اند  زماني در نقد معني فروزانفر نوشته

كـه   البتـه . تر دعوت بـه مـداراكردن بـا زن فرمـود     پيشخواند؛ چون   با پيش و پس آن نمي
پس اين معنـي وارد  ! آيد  گرفتن سازگار نمي خشمكردن و  درشتيشدن با  تسليممداراكردن و 

  ).253 :1390 ،زماني( نيست
هـا دقـت كنـد و دليـل       كـه در جملـه   جا پيدا شده است كه زماني بدون اين اشتباه از آن

بودن يك فعلِ ديگر را از خـود بپرسـد، بـدون اشـاره بـه ضـبط        جمعمفردبودن سه فعل و 
اند، هر چهار فعل را جمـع    كرده  هاي او كه همه ضبط متن را تأييد مي  بدل ةنسخفروزانفر و 

؛ چـون بـا   اسـت    گرفتـه و بعـد توضـيحِ فروزانفـر را رد كـرده     » مردان«و فاعل آن را    بسته
  !داوري ايشان سازگار نبوده است پيش

مترادف آورده و بـه زنـان نسـبت داده    » ديتع«را با » دوانيدن«ادامة متن، خود موالنا  در
  .كردن تعديشود از دوانيدن و   شود از بردباري و خُلق ايشان بد مي  خُلق تو نيك مي: است

هايشان   خواست زن بگيرد تا جور زن بكشد و درشتي) ص(خدا از پيامبر : معني عبارات
كنند و او خود را با تحمل اين ناماليمـات   يان بر او خشم بگيرند و تعدكند و زن ملرا تح

  1413.گرداند ذبمه
ـيدن  بديشـان  نتواننـد  كسـي  ،نبايـد  را ايشان تا اند قحبه كه خراباتيان 5,4 : 1390 ي،زمـان ( رس
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255.( 
مأخوذ از لفظ عربـي خَرِبـات بـه    . نشينان  نوش ميكده، خرابات  رندان باده: خراباتيان** 

  .رود  ها؛ اما در فارسي مفرد به كار مي  معني ويرانه
ايـن  ) انـد   خراباتيـان كـه قحبـه   (وقتي خود موالنا بالفاصـله خراباتيـان را معنـي كـرده     

 اعتنا به متن چه ضرورتي دارد؟  توضيحات بي
 .)521: همان( نطق را موجب گفتن و الييدن است و شرط نيست 6,4
  ).472 :همان( گفتن سخن كردن، سرايي  ياوه: الييدن** 

موالنا نيز آن را مترادف گفتن به كار بـرده اسـت و   . مطلق گفتار و گفتن است» الييدن«
 .سراييِ آن مراد نيست  وجه معني ياوه هيچ بهجا  اين

 

 شرح. 5

 بـارة در. شرحِ دقيق و درست مستلزمِ قرائت دقيق و آگاهي از نوع ادبي و سبك متن است
بـودن مـتن از    ملفـوظ به لحـن و كاربردهـاي خـاص صـاحب اثـر و       جهكتاب حاضر، تو

شـود كـه در بعضـي مـوارد       كننده در استنباط و گزارش متن محسوب مي تعيينهاي   لفهؤم
  .است   ناديده گرفته شده

هاي صاحب اثر شارح را به فهم و شرح   منظوركردن نظام ذهني و معتقدات و حساسيت
مواردي كه در اين قسمت آمده، به استنباط كلي شـارح از  . دكردرست متن راهبري خواهد 

 .شود و صرفاً ناشي از دشوارهاي لغوي و لفظي نيست  متن مربوط مي
اهـل  . دهنـد  برّند و به اين مـي  ازو مي اگر مردي را عيال است و ديگري را نيست، 1,5

معيـل اوسـت در    چون بنگري خود! دهي؟  بري به غير معيل مي  ظاهر گويند كه از معيل مي
  ).161 :1390 ،زماني( حقيقت
ظاهراً منظور اين است كه اگر مردي حقوق همسرش را رعايت نكند و شايسـتگي  ** 

زناشويي نباشد به حكم قانون بايد او را طالق دهد تا آن زن به همسري مـردي شايسـته و   
  .)162 :همان( مسئول درآيد

وار را مجبور كنند كـه بخشـي     آدم عيال از كسي بريدن و به ديگري دادن؛ يعني مثالً •
مـردي را مجبـور بـه    «كه  اين امر ممكن است اين. بدهد مجرداز درآمدش را به درويشان 
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وجـه از ايـن جملـه قابـل      هيچ به، »طالق همسرش كنند و آن را به عقد ديگري دربياورند
  .استنباط نيست

غريـب، آن مغربـي   . به مغرب آمـد  اي مشرقي. در مغرب مقيم است اي مثالً مغربي 2,5
از . اي بـيش نيسـت    چون همة عالم خانـه ! اين چه غريب است كه از مشرق آمد؟ ماا است،

اما آن ! آخر، نه هم درين خانه است؟. اين خانه در آن خانه رفت يا از اين گوشه بدان گوشه
نگفت  غَرِيباً بدأ اسلَاماَلْ: گويد كه آخر مي. مغربي كه آن گوهر دارد از بيرون خانه آمده است

 ).162 :همان( غَرِيباً بدأَ اَلْمشرِقي: كه
  .كه شمس حقيقت در قلبش غروب كرده است آنجا اهل باطل،  در اين: مغربي** 

  .دل كه قلبشان محل اشراقات شمس حقيقت است جا عارفان صاحب در اين: مشرقي
ــداي ــرده خ ــرقي ك ــي را مش  را چو مشرق نـورزاي كرده مغرب    مغرب

  .)606 /4: 1363ي مولو(
گويد كه غريبي صفتي نيست كه به صرف تغييرِ محلّ جغرافيايي بـه كسـي داده     موالنا مي

 نفْس  صاحباگر مرد . نفْسي ساكن مشرق  دلي ساكن مغرب است و صاحب  شود؛ مثالً صاحب
چون دنيا خانة اوست و او بـه هـر   شود؛   ي نميقاز مشرق به مغرب سفر كند، باز هم غريب تل

دل چـون دل در گـروِ     مـرد صـاحب  اما شود؛   كجاي دنيا سفر كند، در خانة خود محسوب مي
و » سـجن «جـا نيسـت، ايـن دنيـا بـراي او       غيب و اصلِ الهي و آسماني دارد و متعلق به ايـن 

ل خانه و محعمر از همة رو، هر جا كه باشد غريب است؛ اگرچه در  اينغريبستان است؛ از 
15زندگي خود

چون آسماني و الهي است در اين دنيا  همهمچنان كه اسالم . دور نشده باشد 14
 .كه به دليلي غريب شده باشد و غريبي صفت عارضي او باشد ذاتاً غريب است؛ نه اين

اما از انكار و غفلت نكرده اسـت،   اگر پشت به تربت بزرگان كرده است،فرمود كه  3,5
آيد جان ايشـان    روي به جان ايشان آورده است؛ زيرا كه اين سخن كه از دهان ما بيرون مي

 .)213 :همان( است، اگر پشت به تن كنند و روي به جان آرند زيان ندارد
سـؤال چنـين    ... در پاسخ به سؤال يكي از حضار مجلس گفته شده است ... ظاهراً** 

ده است كه اگر كسي اضطراراً پشت به مقام ولي كند، گناه مرتكب شده است؟ در پاسـخ  بو
گويد در صورت اضطرار هيچ ايرادي نـدارد؛ چراكـه قلـب آن شـخص متمايـل بـه آن         مي

  ).216 :همان( بزرگان است
مجلسـي  : توان تفسير كـرد   ، متن را چنين ميهيف ما هيفبه فحواي كالم و سبك  جهبا تو
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اند تا بـه سـخنان او گـوش دهنـد، گويـا خانقـاه و مكـان          ياران موالنا جمع شده بودهكه 
16.مقدسي بوده كه در آن تربت اوليا نيز بوده است

كـه موالنـا را    يكي از جمع، بـراي ايـن   15
موالنـا  . كنـد   ديگري به اين طرز نشستنِ او اعتراض مـي . ببيند، پشت به تربت نشسته بوده

همـين كـه   اما ، است ظاهراً پشت به ايشان كرده: گويد  دهد و مي  مي اعتراض وي را پاسخ
دهد، مثلِ آن است كه پشت به تن ايشان كرده   رو به من نشسته و به سخنان من گوش مي

شود، جان اوليا   جا گفته مي و رو به جان ايشان آورده است؛ چون سخناني كه در ايناست 
 .و حقيقت حالِ ايشان است

. نماز و روزه به اين صورت نبود و عمل بود) ص(  مصطفيآخر، از دور آدم تا دور  4,5
 ).222، 221 :همان( عمل معني است در آدمي. پس اين صورت عمل باشد

 )ص(   اكـرم تا عصر رسول ) ع(  آدميعني نماز و روزه و ساير عبادات از عهد حضرت ** 
  ).223، 222 :همان( داشته باشد از جان معني تهي نبوده كه فقط قالب خشك و خالي

، )ص(تا عصر رسـول اكـرم   ) ع(از عهد حضرت آدم نماز و روزه : منظور اين است كه
حقيقت و معناي آن همواره بوده و  اماشود، نبود؛   برگزار مين االبه اين شكل و صورتي كه 

 .صورت آن عوض شده است فقط
5,5 بالْقُرْآنُ الْقُرْآنَ تالي رو نُهلْعواقف نباشد، قرآنپس در حق كسي است كه از معني  ي 

 ).239 :همان( الّا هم نيك است
را  قـرآن كنـد كـه    مييعني حديث مذكور در مورد كساني صدق : است يكهم ن الّا** 

  .كنند  پيدا نمي يتيخوانند و هيچ معنو ميوار   فقط طوطي
مزه كرد و بعد آن   مزه ،كلمه خواند  را بايد كلمه قرآنگويد كه   بحث مي مقدماتموالنا در 

. ماند كه آيات آن را تندتند بجونـد و بيندازنـد    به اين مي قرآن ملتأ  را فرو داد و خواندنِ بي
امـا، صـرف   / كه جز اين: گويد  كند و مي  تر مي  بعد از اين انتقاد و نقلِ حديث، لحنش را نرم

 .واندنش بهترخواندن آن هم نيك است و از نخ
! حاشا كه به مؤمنـان ايـن خطـاب باشـد    . خود آيت استغنا براي كافران آمده است 6,5

  ).260 :همان(
 .)262 :همان( »... يطغيلَ االنسان انَّ«اشاره دارد به آية ** 

عـنِ  من كَفَرَ فَـإِنَّ اهللا غَنـي   ... « :با توجه به فحواي كالم، اشاره دارد به آياتي از اين قبيلِ
 ).97 :آل عمران( »الْعالَمينَ
موالناي بزرگ، قَدس اللّه سرّه العزيز، فرموده است كه آن عـالم بـه ماننـد دريـايي      7,5
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است و اين عالم مثالِ كف و خداي عزّوجلّ خواست كه كف را معمور دارد قومي را پشت 
 ).264 :همان( به دريا كرد براي عمارت كفك

: اين تمثيل را در معارف آورده است )پدر موالنا(العلماء  سلطان: در توضيحات آمده** 
بدان كه عالم شهادت بر روي عـالم غيـب   : چه باشد؟ گفتم ... من رجعناپرسيدند كه معني «

  .)266 :همان( »چون كفي است بر روي دريا
تـرين    دقيـق . كدام مأخذي نـدارد  هيچو است اين توضيح از تعليقات فروزانفر نقل شده 

آري كفـي اسـت و   : اين معني باشد، اين قسمت است منجايي از معارف بهاء ولد كه متض
يكي را برون آورد و روي او را . اهللا است حضرتكف اين محسوسات است و دريا . دريايي

ها آن كف اسـت و   هاي شهرها و باغ سوي كف داشته تا كار كف راست آيد و اين عمارت
اگر همه را اعتماد بر او بود و رو بدان دريـا دارنـد، ايـن كـف     . اشدمعني او به دريا داشته ب

  ).348 /1: 1382بهاء ولد، ( جهان نبود
كـردم و شـيخ    الـدين را تواضـعي زيـادتي مـي      مرا در گرمابه افتاد كه شيخ صـالح  8,5
در دل آمد كه تواضع . كرد در مقابلة آن تواضع شكايت كردم الدين تواضعي بسيار مي  صالح

كه آن ظاهر نشود و ننمايد و او خو كرده بود الجرم ... تدريج به  بهتواضع . بري مي را از حد
 ).268 :1390 ،زماني( نبايدش در زحمت افتادن و عوض خدمت خدمت كردن

حد و اندازة يكي از يـاران خاصـش، يعنـي      موالنا نسبت به تواضع و خاكساري بي** 
  ...شود و   خاطر مي رنجيده ،الدين زركوب  صالح

را مجبور كرده در  دينال  صالحشكايت موالنا از خويش است كه تواضع زياده از حدش 
موالنا حديث نفسـش  . مثل كند و به زحمت افتد به مقابلهمقابل هر خدمت و تواضع موالنا، 

ني جلوه چنان تواضع كني كه كامالً طبيعي و خودما  كند كه با خود گفتم بايد آن  را بازگو مي
 .كند و طرف مقابل به زحمت نيفتد

يا براي اظهار كرمي يا براي نـامي يـا بـراي    : كند ا به نيتي مير اين عمارت هركس 9,5
ايشـان بـه   . ثوابي و حق تعالي را مقصود، رفع مرتبة اوليا و تعظيم تُرَب و مقابر ايشان است

 ).190 :همان( اند  تعظيم خود محتاج نيستند و در نفسِ خود معظّم
كنند و برخي براي   نماياندن صفت سخاوت خود نيكي مي برايبرخي از نيكوكاران ** 

مردان خدا بـه تحسـين و نكوداشـت    . آوري و برخي ديگر براي ثواب اخروي  شهرت و نام
  .)191 :همان(اين و آن نيازي ندارند 
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انـد و بـه مقـاالت و      تهاشاره است به مجلسي كه يارانِ موالنا در آن نشس» اين عمارت«
كساني كه براي اوليايِ درگذشته مقبره و تربـت  : گويد  موالنا مي. دهند  افاضات او گوش مي

كنند، نيات گوناگون دارند؛ ايشان هر نيتي داشته باشند، خدا نتيجة كارشـان را وسـيلة     بنا مي
 .دهد  رفع و تكريم اوليا قرار مي

 افـال : قـالَ اهللا تعـالي  . خورنـد   خار مي اسيرانخورند و   اكنون خواجگان خرما مي 10,5
 .)132 :1362 ،يمولو؛ 368 :همان( ... االبِلِ الي ينظرونَ

» اشـتران «، »اسيران«نسخة توفيق سبحاني به جاي  ستا   گونه كه زماني متذكر شده  همان
دارد كـه  » اشتران«بدلِ معاون و معتَمد فروزانفر است،  ةنسخهم كه » ح«نسخة . داشته است

 االبِلِ يال نظرونَيافال «كه بالفاصله آية  به دليل اين. از نظر ايشان دور مانده و قيد نشده است
خار خوردن شتران . درست است» اشتران«شود كه   در ذهن موالنا تداعي شده، معلوم مي» ...

 .نيز نيازي به توضيح ندارد
و لشـكر كشـيده    د را در حصار گرفته بودخوارزمشاه سمرقندر سمرقند بوديم و  11,5
 .)457 :1390 ،يزمان( ... جمال   دختري بود عظيم صاحب لهدر آن مح. كرد  جنگ مي
  .بيان شده است وقايع حملة مغولدر اين بخش اجابت دعاي مضطر با ذكر مثالي از ** 

در  و روايـات ديگـر   604محاصرة سمرقند از سوي خوارزمشاه به روايت ابـن اثيـر در   
بنا به تصريح متن، موالنا از ). 129 :1387 ،محمدعلي موحد( صورت گرفته بود 609و  607

ها بعد   گويد نه از وقايع حملة مغول كه سال  محاصرة سمرقند از سوي خوارزمشاه سخن مي
  .اق افتادتفا

12,5 لَقَدتملعاومرَافسـ منْالْا خُلُقــذياَنَّ   ي ــوالَّ ــ ه قرِزي فــو ـس يـأتيني 
 )485 :مانه(

روي نه خوي من است؛ زيرا آنچه روزي من اسـت بـه مـن      ام كه زياده  دانسته هالبت** 
  ).487 :همان( خواهد رسيد

»منْ خُلُق رَافسا الْام وجملة معترضه است و مفعولِ » ي» ـتملع رو  ايـن از  .نيسـت » لَقَد
ــ كـه آنچـه     ستنيمن  يخو يرو  يادهز ـ و ام  دانسته بتهال: ترجمة درست چنين خواهد بود

 .يدمن است به من خواهد رس يروز
تابان است امـا در  ماً ئداهمچون كه آفتاب فلكي كه  ... كالم همچون آفتاب است 13,5
نتابد، همچنان تا واسطة حرف و صـوت نباشـد، شـعاع     ديواريآيد شعاعش، تا بر  نظر نمي
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 ).518 :همان(هست ماً ئداآفتاب سخن پيدا نشود؛ اگرچه 
توان به طور مستقيم ديد، بلكه بايد   تاب را نمي  منظور اين است كه نور آفتاب جهان** 

ديده شـود  وقتي  فقطآفتاب انديشه نيز . ناك به آفتاب نگريست  اي تار و تيره  از پشت شيشه
  .)521 :همان( هاي تيره و كدر الفاظ و عبارات واسطه شود  كه شيشه

آنچه متن ! است را از كجاي متن گرفته» ناك يرهتتار و  يا  يشهش«نيست زماني  مشخص
تـوان    همچنان كه شعاع آفتاب فلك را تا بر ديواري تيره و كثيف نتابد، نمي: گفته اين است

تـوان ديـد و     واسطة اصوات و الفاظ نمـي   را نيز بي) انديشه و نطق(ديد، شعاع آفتاب سخن 
 .حقيقت آن را دريافت

! چه جاي موجـودات؟  ... جملة موجودات كامن است ... محبت در حقّ باري در 14,5
ها چنين  اكنون چون عدم ... كه ايشان را موجود گرداند آن وقعبه ت! كه عدم در جوش است
عجب نيست اين عجب است  بِحمده يسبح الَّا شَيء منْ انْ و! باشند؟باشند، موجودات چون 

 ).546 ،545 :همان( !؟بِحمده يسبح شَيء منْ انْ و: كه
! نـد ينگو خـدا  حيتسـب  موجـودات  كـه  اسـت  نيـ ا در تعجب...  ديگو  يم موالنا** 

  ).547: همان(
و انْ مـنْ  (در چـاپِ فروزانفـر   ) بِحمـده  سـبح يالَّـا   ءيشَ] ال[و انْ منْ (ضبط و معنيِ آيه 

هـاي    و نسـخه ) بِحمـده  سبحيالَّا  ءيو انْ منْ شَ(و چاپِ توفيق سبحاني ) بِحمده سبحيءيشَال
. تفصيل بيان كند بهاي  مقالهي، داستان درازي دارد كه نگارنده قصد دارد آن را در ضمنِ طخ
با توجه بـه مقـدمات بحـث و بيـنش عرفـاني      : كند كه  جا به تذكر اين نكته اكتفا مي اين در

موجودات، بلكه معدومات نيز بـا تمنـاي وجـود از درگـاه بـاري تعـالي، در        فقطموالنا، نه 
اين شگفت نيسـت كـه موجـودات خـدا را     : گويد  موالنا مي. گويند  حقيقت او را تسبيح مي
ها و معدومات نيز او را تسبيح گويند، از »ءيش ال«گفت اين است كه تسبيح بگويند، بلكه ش

اي كه موالنا براي بيان مقصود خود در آن   رو، بدون ترديد ضبط آيه با تصرف هنرمندانه اين
 1716.بِحمده سبحيالَّا  ءيشَ] ال[و انْ منْ  :اعمال كرده است، چنين خواهد بود

جا بردند، او گرد آن جـاي   اگرچه آن را از آن. موضعي گم كرديكي انگشتري در  15,5
گردد و پيرامنِ  كه صاحب تعزيت گرد گور مي چنان. »!ام جا گم كرده من اين«: گردد؛ يعني  مي

ام و او را  جـا گـم كـرده    بوسد؛ يعني آن انگشتري را ايـن  كند و مي خبر طواف مي  خاك، بي
  !جا كي گذارند؟ آن
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چندين صنعت كرد و اظهار قـدرت فرمـود، تـا روزي دو، روح را بـا كالبـد      تعالي حق 
اي در لحد بنشيند، بـيم آن اسـت كـه      تأليف داد براي حكمت الهي، آدمي با كالبد اگر لحظه

حق تعـالي آن را  ! جا ماند؟ ديوانه شود فكيف كه از دام صورت و كندة قالب بجهد، كي آن
نشاني ساخت تا مردم را از وحشـت گـور و خـاك     ها و تجديد تخويف، براي تخويف دل

  ).580 :همان( تيره ترسي در دل پيدا شود
تواند در اتاقكي گورمانند سر كنـد، شـگفتا كـه روحـش در قالـب        آدمي وقتي نمي** 

و اين نيز از حكمت خداوند است؛ يعني او گـور خـاكي را   ! ماند  بدنش سالياني متمادي مي
اگر آدمي بتواند از زندان جسم برهد، مگر ممكن ! ني خود را نهگور جسما اماكند،   حس مي

  .است كه در آن زندان بماند
و مطلبي پيوسته را بـه صـورتي   است زماني پاراگراف اول را از پاراگراف دوم جدا كرده 

تأكيد موالنا بر اين اسـت كـه   . گسسته درآورده و ارتباط معنايي آن دو را منظور نكرده است
. نه حقيقي برقرار استاي قراردادي و صوري   رابطهفقط ان و حقيقت مفقود او، بين گور انس
اي در گور بنشـيند، ممكـن اسـت از تـرس       اگر لحظه) ت تنيروح انسان در مع(انسانِ زنده 

هرگـز  ! به گور سپارندفقط كه جان را كه قفس تن را رها كرده،  ديوانه شود؛ چه برسد به اين
البته كـه روح بعـد از   . اي هم آن گور سرد و تاريك را تحمل كند  براي لحظه تيتواند ح  نمي

پس اين گور . كشد  شود و آزاد و رها به ملكوت و عالم جان پر مي  ترك تن در گور دفن نمي
كه انسان آن را ببيند و از عاقبت  براي اين! كنند؟  كَنند و انسان را در آن دفن مي  را براي چه مي

شدن انگشتري هم تمثيلي براي تأكيد بر همين معنـي   گم. كردارهاي بد خود بترسدگناهان و 
مانـد و    جا نمـي  داند كه انگشتري در آن  اش را در جايي گم كند، مي  كسي كه انگشتري. است

جا گم كرده است،  او چون انگشتري را در آن، اما برد  گيرد و با خود مي  رهگذري آن را برمي
گويـد انسـانِ سـوگواري كـه در كنـار قبـر         موالنا مي. گردد  جا به دنبالش مي ناگزير در همان

 فيداند كه جـان متـو    بوسد، مي  بويد و مي  كند و خاك او را مي  تابي مي  نشيند و بي  عزيزش مي
چه كند و كجا ، اما كند  كند و به عالم اصلي خود رجعت مي  اي در گور درنگ نمي  حتي لحظه
 .جا به دنبالش بگردد و جايي سراغ ندارد كه در آناست جا به خاك سپرده  در آن رود كه او را

  
 نادرست شواهد تهاي ضبط يا قرائخطا. 6

 بـه چـارم آسـمان    ،ستنجبردش آن   جست عيسي تا رهد از دشمنان1,6
 پــدرا لطــف، بــمــرغبــر اميــد   طفــل شــد مكتــب پــي كســب هنــر



 آن شرح كاملو  فيه ما فيه   106

  

  )25: 1390 ،زماني(
ـ  مـرغِ  بر اميد«، به صورت »ا لطف پدر، بمرغ بر اميد«و » جستن«صورت به » جستن« ا ب

جستن و گريختن از دست دشمنان، به معراج عيسـي بـه آسـمان    : درست است» لطف پدر
كه پدر نويد ) اش  حتماً از نوع بازيچه(همچنين طفل به اميد مرغك لطيف . چهارم منجر شد

  .رود  براي كسب هنر به مكتب مي است داده
ــه صــحبت  2,6 ــدان ك ــان را  ،ب ــدج  يماز صحبت فلك آمد ستاره خـوش سـ     كن

 )46 :همان(

  .درست است» كند  همي«
 خرقـــه و زنـــار نمانـــد ينزمـــيبـــر رو   يدنما ياز رخ تو رو يسر مو يكيگر  3,6

 )89 :همان(

 .درست است» يك«
كـه بـه    آن  المشايخ، بي چون به خدمت شيخ باشي و در حضور بقيه«: شمس گويد 4,6

 .»... حالتي شودت كه دائماً در خلوت باشي خلوتي باشد، مستمرنشيني تو را  چلّه
 .درست است» ... حالتي شودت خلوتي باشد مستمر،تو را ... «

 مــــن محكّــــم قلــــب را و نقــــد را   گشاي اين عقد را ]ش[ابليس گفت  5,6
 )148 :همان(

 بسوخت عشقِ تو ناموس و شرم و هر چِم بود   زنان  عشق و دستدست ز ]ا[غزلسرا شدم  6,6
 )220 :همان(

 هاشان تا امـام   اند اين پردهصف صف   از پس هر پرده قــومي را مقــام6,7
 نـور، پـيش  چشمشان طاقـت نـدارد      اهل صف آخرين از ضعف خـويش

  )345 :همان(

رو، نور به  اينرا ندارد؛ از » نورِ پردة پيشين«از خود يا » نورِ پيش«چشمشان طاقت ديدنِ 
  نورِ پيش: شود  اضافه خوانده مي

ــره   ذُكاچشم باز و گوش باز و اين 6,8 ــمخيـ ــدا  ام در چشـ ــدي خـ  بنـ
 )378 :همان(
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18به معني هوشمندي و تيزهوشي» ذَكا«
19خورشيد» ذُكا«درست است؛  17

است كه در  18
  .است يمثنودهخدا همين بيت  ةنام لغتدر » ذَكا«يكي از شواهد . جا مراد نيست اين

 هاسـت  ز موج تو را هر نفس چه گردشينبب   خبر ز بحر يو ب يكاسه بر سر بحر نچو 6,9
 )414 :همان(

  بحر زاخبر  يو ب يكاسه بر سر بحر چو: ضبط درست
 پسر ادهم تاج و كمر افكندينمسك   يرتح يگفتند همه كس بر كو6,10

 )433 :همان(

 يرتح يكو ه سرِبگفتند همه كس  :ضبط درست
 كردمــــي بــــا ســــاكنان چــــرخ الغ   رنج و دمـاغذكر و فكري فارغ از 6,11

 )456 :همان(

 .درست است »دماغ رنجِ«
 ربــاب انــد  دهنهــاكــه ابــر را عربــان نــام       رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب 6,12

 )467 :همان(

  .درست است» اند  كرده«، »اند  نهاده«به جاي 
ــش هـــا نجويـــد دســـتگاه      راه يافتهر كه در خلوت به بينش 6,13  او ز دانـ

 )599 :همان(

  درست است »راه يافتينش هر كه در خلوت به ب«
ــ  نمـدبـرنـهزد،چـوبينمدبر]كه[ يكس 6,14 ــرضيول ــه غ ـا هم ــرون آن تـ ــود ب ـار ز ش  غبـ

  )601 :همان(
 

  گيري نتيجه. 7
ها عـروس معـاني و    بايد بارها و بارها شرح شود، تا از مجموع آن هيف ما هيفكتابي همچون 

صرف نظـر از تعليقـات بسـيار دقيـق و كليـدي      . رخ چهره بنمايد  مفاهيم ذهني موالنا، تمام
تعليقات سـبحاني كـه بـه هـر     ها بهره برده است و  االمكان از آن  فروزانفر كه زماني نيز حتي

ها  هاي نويابي نيز در ضمنِ آن  و افزون بر تعليقات فروزانفر نكتهاست داشته دم قت حال حق
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سابقة . شود  محسوب مي هيف ما هيفخورد، اين شرح، نخستين شرح تمام متن از   به چشم مي
رسـان و    كردن اسباب لغوي و مضموني و محتوايي ايـن شـرح مـدد    فراهمدر  يمثنوشرح 

دهد كه زماني اهميت آن را هم از   نشان مي غزلياتكثرت شواهد از . بسيار مغتنم بوده است
از نظر نوع ادبي، با آن دو  هيف ما هيفبا اين همه بايد در نظر گرفت كه . ستا   نظر دور نداشته

در اين . تفاوت دارد و اين تفاوت مقتضي نگرش متفاوت و فهم و شرح ديگرگونة آن است
هايي را كه از لحاظ قرائت، ارتباط و تسلسل منطقي و معنايي متن  نكتهنقد مقصود آن بود تا 

ح محتـرم دور  و معاني و مفاهيم لغات و عبارت و شرح و تفصيل مقاصد موالنا از ديد شار
رسيده است، گوشزد كنيم تا اگر مقبول و مفيد بود  ميها به نظر  مانده يا خطايي در ضمن آن

  .هاي بعدي برطرف و تصحيح شود در چاپ
  

 

    نوشت پي
اهتمام   ق به . هـ 1334چاپ سنگي در سال . گذرد  بيش از صدسال مي فيه ما فيهاز چاپ سنگي  .1

العابدين مازندراني حائري از مشايخ   آقا ميرزا محمد هاشم و با مقدمة شيخ عبداهللا بن شيخ زين
همچنـان   امـا ؛ )يازده، مقدمة مصحح :1388مولوي،  ←( صورت گرفته است يهالله  نعمةسلسلة 

هـايي بـه     چنين چاپ» اطمينان به صحت« استيح خود گفته تصح ةمكه استاد فروزانفر در مقد
اي بتوان بدان مراجعـه و اسـتناد و استشـهاد كـرد و مـا        نبوده است كه بدون هيچ دغدغه يدح
  .الدفتين آن را با قطعيت و يقين سخنِ موالنا دانست في

در اين ميانه بـر دل گذشـت كـه بـه      ... دش  دچار مشكل مي معنوي مثنويهمواره در تدبر ابيات  .2
و سـاير آثـار موالنـا     مثنويرا هم از  مثنويشرح اسرار » پرس و بس قرآنز  قرآنمعني «حكمِ 
و  شـمس  ديـوان پس مثنوي را با ساير آثار موالنا از قبيلِ كليات اشـعار معـروف بـه     ... بجويد

در اين اثنا  اما ،دشنايل  ... و مكتوبات تطبيق كرد و به حل مشكالت سبعه مجالسو  فيه  ما  فيه
بـود كـه در    كليـات و  فيـه  ما فيهنسخ چاپي  تو آن ترديد در صحمشكلي ديگر فرا پيش آمد 

ها را از روي نسخ خطي تصحيح كنـد؛   د و الزم آمد كه ابتدا آنشنتيجة فحص و تحقيق معلوم 
بپـردازد؛   مثنـوي ها با  كه اطمينان به صحت آن حاصل آيد و از آن پس به مطابقت آن ديبه ح

هـا   را جمع كند و به تصـحيح و مقابلـة آن   فيه ما فيهبدين جهت درصدد برآمد كه نسخ خطي 
  .)مصحح ةمقدم ،ج :1362، مولوي( ...شود مشغول 

نيفتاده بود؛ چون معتقد بـود و هسـت كـه فروزانفـر در آن      فيه ما فيههرگز به صرافت عرضة  ... .3
اضافاتي  ... 79دانست نسخة   كه مي با اين. كتاب نيز، همانند ديگر آثارش، كار را تمام كرده است

 ،مولـوي ( كـرد   ي به تصحيح و انتشار آن احسـاس نمـي  ا باز عالقه ... بر تصحيح فروزانفر دارد
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  .)مصحح ةمقدمبيست،  :1388
جهـان گيتـايي   ) 444 و 487و 178(، زندگي گيتايي )354و  356و  324(نشئة گيتايي : از جمله. 4

  ).دوبار 585(
 ،يزمـان ( ... يدگو  يپردازد و م  يم) كارما: ه قول هندوانب يا(سپس به اصل جواب عمل : از جمله .5

و ! هر آن كس كه به علم خود عمل نكند، در جهل مركـب اسـت   يندگو  يم ؛ عرفا)194 :1390
در جـوك   يزن! دانند  يدانند م  يدانند و آنان كه نم  يدانند نم  يآنان كه م: آمده است يشادهادر اوپان

معـارف در دلـش    يـن را بخواند، تـا ا  دسو كتاب مق يدهزاران ب ياگر كس: باسشت آمده است
  ).492 :همان( دشورستگار ن يايد،ن

جرجاني  ةترجمان عالم) (اللغات  غياث) (االرب  منتهي(مرواريد خرد  ؛)برهان قاطع(مرواريد ريزه  .6
درشت و بر دو نوع يكي در است مشتمل  ؤلؤل ؛)فرهنگ اسدي( ؤلؤل ؛)االسماء  مهذب) (87 ص

درشـت   هـاي در   دانـه : كه ابوعبيده گفت چنان] الصغار   نالكبار و المرجا   الدر[ديگر مرجان ريز 
الجـواهر    از الجمـاهر فـي  (كننـد   طالقرا بدين هر دو نوع ا ؤلؤهاي مرجان ريز، و ل  است و دانه

  .»مرجان«دهخدا، ذيل  نامة لغتبه نقل از ) بيروني
7 .  ــه دلِ ور ــ ب ــگ يجــا ياهــل دل ــه در   ري ــره ب ــقط ــودداي ــان ش  ر و مرج

  )1006غزل  :ب 1363مولوي، (
ــ   حمل آمد شعاعش در عمل آمد يدچو خورش. 8 ــان را و  ينبب ــل بدخش ــاقوتلع ــات ي  را يزك

  )70غزل  :ب 1363مولوي، (
 چـرخ  ينايشد ب يدچشم از خورش  و لعلياقوتشديدسنگ از خورش

  )522غزل  :ب 1363مولوي، (
برد و سالم شد و سبزه و گل و گلـزار  ) السالم عليه(چنانك آتش بر ابراهيم : فيه ما فيهشواهد از  .9

  .)202: همان( السالم از نار گل و گلزار رست  ، و براي ابراهيم عليه)175: 1390 ،زماني(
 ي،مولـو ( صد هزاران بلبالن اندر گـل و گلـزار مـا   / يعشق آن صد نوبهار سرمد يدر نوا

 ي،مولـو ، 465، غـزل  ب 1363 ي،مولـو  ؛462، غـزل  ب 1363 ي،مولو ؛)136، غزل ب 1363
  :يگر؛ همچنينها مورد د  ده و 1011، غزل ب 1363

ــ   او؟يــدارديچــون گــوارد لقمــه بــ ــايبـ ــزار اوي تماشـ  گـــل و گلـ
  )3088/ 2 :1379موالنا، (

). آننـدراج ) (انجمـن آرا . (بار  نيم). فرهنگ رشيدي) (فرهنگ جهانگيري) (برهان. (يك لنگه بار .10
خـروار  ). منيـري ة شـرفنام . (بار ستور و امثال آن). فرهنگ فارسي معين. (عدل. لنگه بار. جوال
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ص لغت فرس اسـدي چ اقبـال   . (جوال). آنندراج) (اللغات غياث. (را برد يعني باري كه خر آن
  .، ذيل تَنگنامه لغت؛ به نقل از )278

 هـاي  غـزل : ب 1363 ي،مولو(چون صدهزار تنگ شكر در كنار ما / ما نگار آمد خرّم، بهار آمد .11
203، 333، 469 ،470، 633(.  

» •«دادن توضيحات زماني استفاده شده و به دنبـال آن در ذيـل    براي نشان» **«از اين عالمت  .12
  .توضيحات نگارنده آمده است

ي زر به حرمـدان نبـر   يطمع  يبس بز آنك تو / يبده يهمه شرط  يب ي،گرچه كه صد شرط كن .13
  ).20 ترجيع بند: همان ؛1673 ،1272 ،505 ،2574 ،2455 هاي غزل :ب 1363 ي،مولو(

بـه آنچـه   ) بر وي تاختن ،بدو حمله كردن(دهخدا يكي از معاني بر كسي دوانيدن  ةنام لغتدر  .14
  .اند نزديك است  استاد فروزانفر نوشته

  .آمده است مثنويكه ممكن است در مغرب باشد؛ مثل همان شيخ عبداهللا مغربي كه حكايتش در  .15
ن نيـز در بيشـتر   همـين اال . كننـد   ها و مسجدها دفن مـي   ها و مدرسه  اوليا و مشايخ را در خانقاه .16

مـزار  . خـورد   هاي تركيه، مقابر اوليا در كنار محل اجتماع يا سماع درويشان به چشم مـي   خانقاه
موالنا نيز كه قبل از او، بهاء ولد در آن به خاك سپرده شده است، خانقـاه بـوده، در كنـار مـزار     

شود كه مجلس موالنـا در هنگـام     در جاي ديگري از اين كتاب معلوم مي. سماع خانه قرار دارد
  ).103 :1362، ؛ مولوي290 :1390، زماني ←( ايراد اين سخنان در كنار مقابر اوليا بوده است

در يك نسخة معتبـر از قـرن نهـم     فقطاي كه ديدم   نسخه 20اين صورت از آيه در ميان حدود  .17
بردارانِ   نسخه است ها به دليل ابهامي كه در تكرار آيه وجود داشته ضبط شده است و در غير آن

  .اند  هاي گوناگون در متن تصرف كرده  به صورت و متن دچار سردرگمي شده
م؛ به نقل از سرعت فه ،زيركي، هوشياري ،نباهت ،كياست، هوشمندي) ع مص، امص] (ذَ[ ذكاء .18

  .دهخدا ةنام لغت
  .دهخدا ةنام لغتبه نقل از  ؛آفتاب ،شمس ،خور ،مهر) ع ا] (ذُ[ ذكاء .19

  
  منابع

ـ  :تهـران ، فروزانفـر  الزمان  جلد، به تصحيح بديع 2، معارف .)1382( ينبن حس محمدن ولد، يالد  بهاء  ةكتابخان
  .يطهور

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، نامه  لغت .)1387(اكبر   دهخدا، علي
  .معين: تهران ،يبلخ محمد نيالد  جالل از ييگفتارها ،شرح كامل فيه ما فيه .)1390( يمكر ي،زمان
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، يمحمـد بلخـ   نيالـد   جـالل  از ريـ كب وانيد ةديگز ،ليات شمس تبريززغ .)1387(محمدرضا ي، كدكن يعيشف
  .سخن: تهران
  .اميركبير: ، تهران)جلدي 6دورة ( فرهنگ فارسي .)1364( مدمعين، مح

 .طرح نو: ، تهرانشمس تبريزي .)1387(، محمدعلي حدمو
  .اميركبير: الزمان فروزانفر، تهران  ، به تصحيح بديعكتاب فيه ما فيه .)1362( يمحمد بلخ نديال  جاللمولوي، 

نيكلسون، به اهتمام دكتـر  . ا. ، به تصحيح رينولدمثنوي معنوي .)الف 1363(ي محمد بلخ الدين  جالل ي،مولو
  .اميركبير: نصراهللا پورجوادي، تهران

الزمان   يحات و حواشي بديعتصح اب ،ات شمس يا ديوان كبيركلي .)ب 1363( يمحمد بلخ الدين  جالل ي،مولو
  .يركبيرام: تهران فروزانفر،
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