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 روايت  به الزامات شرح متن با نگاهي

  شمس غزلياتغالمحسين ديناني از 

  *مهر رحمان مشتاق

  چكيده
پـردازد و آن   ا كسي كه به شرح متن ميما ،ن به هر قصدي امري شخصي استخواندنِ مت

پذيرد كه براي برآمدن از عهدة آن، بايـد بـه الزامـاتي تـن      تي را مييكند مسئول را منتشر مي
نسـخه يـا    يـابي بـه   دهد. شارح متن بايد متن را بشناسد و با آن مأنوس باشد؛ براي دست

گير باشد و  در قرائت متن حساس و دقيق و سختو شد؛ اعتمادي از متن بكو تصحيح قابل
درصورت مواجهه با هرگونه ناهمواري بياني و وزني (در متون منظوم) و خدشه و خللـي  

صحت قرائت خود ترديد كند و با بازخواني مكرر و مراجعـه بـه    در منطق دروني اثر، در
آمده بكوشد. ايـن   اشكال پيشها و ... در رفع  بدل هو نسخ حمنابعِ مرتبط و تعليقات مصح

ات ضروري ورود به متن را حاصل كرده و در آن مهمه زماني كارساز است كه شارح مقد
  نمونه، روايت استاد غالمحسين ابراهيمي رايمقالة حاضر، ب تبحر يافته باشد. صحوزة خا
مرجـع،  ت اعتمـاد مـتنِ   يرا از اين جهات بررسي كرده است: قابل موالنا اتيغزلديناني از 

نحوة برخورد با اشكاالت ناشي از ناآشنايي كافي با ذهن و زبان موالنا و و قرائت صحيح، 
  شرح ابيات.
  .ديناني  ، شعاع شمس، غالمحسين ابراهيميشمس اتيكلشرح متن، مولوي،  ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 1389در سـال   عـات الكه انتشـارات اط  ستنام كتابي در شرح غزليات موالنا شمس شعاع
و در همان سالِ تجديدچاپ شد. اين كتاب هماننـد سـاير آثـار ناشـر، ازلحـاظ       كرد منتشر

                                                                                                 
استاد دانشگاه شهيد مدني، آذربايجان، عضو گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متـون و كتـب علـوم     *

  r.moshtaghmehr@gmail.comانساني، 
  21/01/98، تاريخ پذيرش: 19/10/97تاريخ دريافت: 
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آرايـي) متناسـب و آراسـته و     و صـفحه  ،چينـي  شكلي (صحافي، طرحِ روي جلد، حـروف 
نواز است و ناشر در كيفيت چاپ و مراعات الزامات صوري اثـر اهتمـام شايسـته بـه      چشم

كه بناي مؤلفان كتـاب   صفحه دارد و بااين 940مجموعاً  خرج داده است. دو جلد اين كتاب
  شده است!داده غزل موالنا شرح  125 فقطبر اختصار بوده، در اين دو جلد، 

كتاب حاصل مصاحبة دو تن است كه يكي از آن دو غالمحسين ديناني اسـتاد مشـهور   
ن نـوع  ذوقـي كـه تـاكنون از همـي     نگـار خـوش   فلسفه است و ديگري كريم فيضي روزنامه

  ها چندين كتاب منتشر كرده است. مصاحبه
شيوة پديدآمدن كتاب چنين است كه نخست آقاي فيضي و گاهي خود استاد غزل را از 

ت غـزل،  ليـ گاه ديناني بعد از اظهـارنظر دربـارة ك   كنند، آن اي نامعلوم قرائت مي روي نسخه
بـه يـك     چنين كار مهمي كه خواهد آمد، براي چنان بيت آن. هم كنند به شرح بيت شروع مي

هـا بـه    انـد كـه در انتخـاب غـزل     نسخة معتبر مراجعه نشده است؛ اگرچه آقاي فيضي گفته
انـد   عمالً نه به متن آن مراجعه كرده ،اند استاد شفيعي كدكني نظر داشته زِيتبر شمس اتيغزل

ود كه بـه  ش اتي نقل و شرح مييكه در فرايند مصاحبه، غزل ضمن اين .و نه به توضيحات آن
تـا بـه    شـمس  تايـ كلتصريح فيضي در چاپ شفيعي نبوده است. چاپ استاد فروزانفر از 

شـود؛   اعتمادترين نسخة غزليات موالنا محسوب مي ترين و قابل امروز از جهات بسيار دقيق
ولي متأسفانه بدان نيز مراجعه نشده است و اگر در نسـخة موردمراجعـه غلـط چـاپي هـم      

شده، براي رفع آن عمالً هيچ  احياناً موجب تناقض يا تنافر معنايي مي كه ،است وجود داشته
       و غـم كوششي براي مراجعه به چاپي معتبرتر صورت نگرفتـه اسـت. درمقابـل، تمـام هـم

ها و تنافرها شده است نه وصول بـه حقيقـت    پديدآورندگان شرح صرف توجيه آن تناقض
منـدرج بـوده و آنـان را از     اتيكلتبرتري از ها در چاپ مع آن  قدمي سخن موالنا كه در يك

  !كرده است نياز مي هاي بيهوده بي پرداختن به بحث
ي دربـارة الزامـات شـرح مـتن     لـ قبل از پرداختن به بررسي متن، يادآوري چند نكتـة ك 

  :استضروري 
  

  الزامات شرح متون ادب. 2
 ايـن  بـراي . كند آماده قبل از را آن لوازم و اسباب بايد شرح، به شروع از قبل متن شارحِ .1

 اسـت  ممكـن  طـور چـه . هاستآن ترينضروري متن از معتبر اي نسخه داشتندردست كار،
  !باشد؟ نداشته را متن تقد و اصالت دغدغة متني شارح



 229   ... ينانيد نيغالمحس تيبه روا يالزامات شرح متن با نگاه

بايد از عهدة قرائت درست متن برآيد. برخالف ظاهر امر، ايـن   لشارح متن در درجة او. 2
مداومت در قرائت مكرر و دقيق يك مـتن، بـراي دفعـات     الوصول نيست و از توانايي سهل

آيد كه  وجود مي دلي به كه بين شارح و متن نوعي انس و هم حدي شود؛ به متوالي حاصل مي
  شناسي تعبير كرد. ممكن است امروزه از آن به سبك

ت مـتن مسـتلزم فهـم    ليهر متني تركيبي از جمالت و عبارات و كلمات است. فهم ك .3
اي را نداند و معنا  ز اين اجزاست. امكان ندارد كسي معني دقيق و درست كلمههركدام ا

كـه پـرواي لفـظ نداشـته باشـد        دست دهد. كسـي  و توضيحي دقيق و درست از متن به
شـود. از الفـاظ پريشـان و     تواند پرواي معني داشته باشد. معني از لفظ حاصـل مـي   نمي
دسـت داد. در يـك بنـاي باشـكوه، هـر       توان معنايي منطقـي و منسـجم بـه    ربط نمي بي
آجري با حساب و كتـاب و براسـاس مـوازين هنـر معمـاري در جـاي خـود قـرار          پاره
ي نيسـت.  لـ ي ناخودآگاهيِ معمارِ پديدآورندة بنا نيـز نـاقض ايـن قاعـدة ك    تگيرد؛ ح مي

ت قـ ممكن است ذوق و نبوغ و استعدادي خاص پشتوانة خلقِ يك اثر هنري باشد، نه د
خود را  صولي همان نبوغ هنري نيز منطق خا ،ت و دانشِ فنيِ پديدآورندة آنيو حساس

دهد بافت معيـوبي از زبـان را وارد مـتن ادبـي كنـد؛       دارد و به صاحب خود اجازه نمي
 پـر  خانـه  يـك «را » يك خانه پـر ز مسـتان  «رو، چنين نيست كه مثالً استاد ديناني  ازاين

البتـه از  «گونه توجيـه كنـد:    قرائت غلط ايشان را اينبخواند و بعد آقاي فيضي  »زِمستان
اي  بندد، بعيد نيست كه خانـه  كسي كه مريم را مريمان و بوطرب و امثال آن را جمع مي

  )!438، 2 ج: 1389فيضي » (تصوير بكشد پر از زمستان را بيان كند و به
يِ شخصـيِ  حال كه حاصل ذوق و قريحـه و شـم زبـاني و هنـر     هر متن ادبي درعين. 4

. از اند شماري است كه قبل از آن پديد آمده كي به متون ادبي بيتپديدآورندة آن است، م
وجـود آمـده اسـت كـه      ها مضامين و تصاوير و تعبيرات و باورهايي به مجموع اين متن

هـاي خـاص    اين، هر نوعي از متون ادبـي سـنت   بر گويند. عالوه هاي ادبي مي تبدان سن
هـاي عـام ادبـي هسـت و هـم       تبدين معني كه در آثار موالنا، هم سنخود را نيز دارد؛ 

ها فهم درستي از متن  تناعتنايي به اين س هاي خاص متون عرفاني قبل از او. با بي سنت
  حاصل نخواهد شد.

كنـد كـه شـارح بـا آرامـش و       اقتضا مـي  شمس غزلياتيا  مثنويشرح متني مثل  .5
رورت و براي رفع ترديـد، بـه كتـاب لغـت و     فراغت متن را بارها بخواند؛ هنگام ض

خواهد بـدان   ف مراجعه كند؛ عبارت و بيتي را كه در حافظه دارد و ميلآثار ديگر مؤ
استشهاد كند به اصل اثر ارجاع دهد تا از صورت درست آن اطمينـان حاصـل كنـد؛    
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دستاوردهاي تأمالت و مطالعات و تحقيقات ديگران را ببيند و درصورت سودمندي 
 واسـطة آن، دانـش خـود را    و بـه كند ها در فهم معني ابيات استفاده  صحت، از آن و

مراجعـه بـه    صـورت مصـاحبه و بـي    متن تقويت و اصالح كند. شرح متن به درمورد
در فراينـد پديدآمـدنِ مـتن، نـوعي خـود       ،رتبطمـ  كتاب مرجع و تحقيقات مطمـئن 

اي اسـت كـه بـا     خواننده و تحقير شعور و تشخيص ،گرفتن متن كم بيني، دست بزرگ
ل در داقرود! چنـين جسـارتي حـ    سراغ كتاب مـي  اعتماد به شهرت راوي و ناشر، به

 مكتب موالنا پذيرفته نيست.
  1:كنيم را شروع مي شمس شعاعبا اين مقدمات بررسي 

  
  قرائت نادرست. 3

: الـف  1363لـوي  مو( طالبـان  يموس چو هم ما دان، طور كوه چو عالم 1.3
 )14 زلغ وان،يد
 »طلبـان هسـتيم و    كه مـا موسـي   يكي اين :توان معني كرد را دو جور مي» موسي طالبان

 .)170، 1 ج: 1389 (فيضي كه ما هم مثل حضرت موسي طالب طوريم ديگر اين
 »توان آن را بدين صورت خواند. بعد از موسي  يك تركيب نيست و نمي» موسي طالبان

 يـز مـا را ن . يمحضرت حق هسـت  يطالبِ تجلّ يموس بايد مكث كرد؛ يعني ما نيز مانند
  .حضرت حق بدان يطالبِ تجلّ يمانند موس

  
  )301: 1389 يضيف( »پنهان منصورِ« يِجابه »پنهان منصور،« قرائت 2.3

 تــرك منبرهــا بگفتــه بــر شــده بــر دارهــا   ز اعتماد جان عشق پنهان منصور،اي بسا 
  )132 زلغ ،وانيد: الف 1363 يلومو(

  كردن بر جـان عشـق    اثر اعتمادكردن به جان عشق و تكيه برمنصورهايي كه چه بسيار
  پنهان هستند.

 هاي تاريخ تصـوف اسـت و منظـور     ترين چهره ج از سرشناسالمنصور ح  حسين ابن
منصـور، چـه     گويـد: غيـر از ايـن حسـين ابـن     بلكـه مـي   ،بودن او نيست موالنا پنهان

اشناس آمدنـد و ناشـناس رفتنـد و كسـي     منصورهايي كه جان بر سرِ عشق باختند و ن
 ها را نشناخت. آن
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 )310: 1389 يضيف( »شهدانه/ دانهشه« يِجابه »دانه شه،« قرائت 3.3
 احسان چـرا؟  ةدان شه،برنرويد هيچ از    بكاري آن برويد عاقبت  هر كجا تخمي

  )141 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي (مو

 شـود؟   كماالت، دانة احساني روييـده نمـي   چرا از شاه، با همة حسن و مالحت و همة
كند. بلـي تحريـك    جا شاه خود را به احسان تحريك مي آشكار است كه موالنا در اين

 كند كه به او احسان كند. مي

 دانه يا مخفشاهشـده   و ... معـرب  ،هاي شـاهدانج، شـاهدانق  صورت دانه كه بهآن شه ف
كـه بكـاري     گويد: هر تخمي موالنا مي 2.ن)(معي »ها گزنه تيرة از است گياهي« ،(دهخدا)

دانة احسان و نيكي چيزي نرويد؟ اين چه بدگماني است كـه   رويد؛ چرا از بذر شاه مي
  دانة احسان اضافة تشبيهي است.به نتيجة احسان و نيكي داريم؟ شه

  
ـ   يم آن بده 4.3  ؛)329 ،1 ج: 1389 يضـ يف( !يسـاق  مِيكـر  يا هلـه  ،يرواق

 )165 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو(
  ساقي (به سكون معنيِ ساقيِ كريم) درست است؛ نه به كسرِ آن. ؛ و به»م«كريم  
 

5.3 331: 1389 يضيف( !مصدر حاصل صورتبه »يزاهد« قرائت( 
 قرار بـادا  كه: برو كه روزگارت همه بي   شكستم، به دعا نمود نفرين زاهديدرِ 

  )166 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو

 تواند نفـرين   تواند نفرين كند، زاهدي (در معني مصدري) هم مي كه زاهد مي گونه مانه
بينم. زهد و زاهدي چون حالت سلبي دارد و  كند و من هيچ عيبي در اين موضوع نمي

گويـد او مـرا دعـا كـرد. حقيقـت       جا مي كند. در اين پيشه است، معموالً نفرين نمي هتنز
چنان بـر   قرار خواهي بود. من هم رين كه: برو كه تو بيصورت نف زاهدي دعايم كرد به

  اصرار دارم.» زهد«معناي (قرائت) 
 گويد درِ زاهـدي   هاي سبكي اوست، ميكه يكي از ويژگي ،گونه موالنا در بياني روايت

را شكستم و او نفريني در حقّ من كرد كه در اصل دعا بود! او گفت: الهي كه در تمـام  
گويـد:) اآلن درنتيجـة    و روي آرامش نبيني! (در بيت بعـد نيـز مـي   قرار باشي عمر، بي

  م و قرار ندارم. مقايسه كنيد با:نفرين/ دعاي اوست كه از عشق تو يك لحظه آرا
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 گويي به دعاي او شد چون تو شهي يارم رفتم برِ درويشي، گفتـا كـه خـدا يـارت    
  )756 ،2 ج چاپ شفيعي، 528غزل فر و  تصحيح فروزان ،1458 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو
  
6.3 يجابه ،»گران ةگوش« قرائت »ران گوشهـ گگوشه ففمخ( »گ  راه« و) راني
 )394: 1389 يضيف( »دهان راه« يِجابه ،»دهان

 )162 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو

 گويد امن و امان طلب و  سيدن به سكوت در سرانجام عادت هميشگي موالناست. مير
اما بعد از اين، بشنو راه دهان را، مگشا راه دهـان   اي گران! آن هم گوشه گوشه بگزين.

  رسد. دادن مي ها به سكوت و گوش دادن باش. موالنا در پايان غزل را؛ يعني اهل گوش
  كـه اسـتاد    ،بيت ناشي شده است. قرائت درست بيتاين توجيهات از قرائت نادرست

و هم با نقـل و تفسـيرِ    يگذار حركتفر هم با  و استاد فروزان گذاري ركتحشفيعي با 
 ،7 ج :گيـران گوشه مخفّف گران،(گوشه ديواندر فرهنگ ضميمة » گران گوشه«تركيب 

  نين است:اند، چ آن را تأكيد كرده )417

  )230 ،1 ج چاپ شفيعي، 71فر و غزل  تصحيح فروزان ،162 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي مو(
گشـايان را   نمايـان و راه  گيران را بگير. سـخن راه  يعني: امن و امان بجوي و دامان گوشه

  بشنو و از گفتن زبان فرو بند.
  
 ؛)13 ،2 ج: 1389 يضـ يف( بشناسـمش  شـرر  چون پوشد، قهر اسلب گر 7.3

 )391 زلغ وان،يد: الف 1363لوي مو(
 گويد: اگر معشوق لباس جالل و قهر  مست گاهي ممكن است با هيمنه و غضب بيايد. مي

  دانم كه در چه حال است. شناسم و مي بر تن كند، مانند شعله او را باز مي

 را گران گوشهبطلب امن و امان را، بگزين 
ــنو  ــانبش ــان را  راه ده ــا راه ده  را مگش

 گران را گوشه بطلب امن و امان را، بگزين
ــان را    ــا راه ده ــان را مگش ــنو راه ده  بش
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 بـه جملـة اول مربـوط اسـت.     » چـون شـرر  «شده،  ائهگذاري و معني ار برخالف نشانه
  شناسم. گويد: اگر معشوق مانند آتش، لباس قهر بپوشد، باز هم او را مي مي

  
8.3 92 ،2 ج: 1389 يضيف( »ميشكار ر،يش« يجابه ،»ميشكار رِيش« قرائت( 

 نيست ميشكار ريشجز كه همين  تا كه مرا شير غمـت صـيد كـرد   
  )506 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي مو(

    از زماني كه شيرِ غم تو مرا صيد كرد، من صيدي هستم كه شكار شير عشق تـو شـدم
 ريشـ اي جز همـين   ام، ديگر هيچ كار و فكر و انديشه (كذا). از آن زمان كه شكار شده

 تـو  عشـق . بود تو عشق كه كنم ينم فكر يشكار ريش جز يزيچ به. ستين اميشكار
 فكـر  يشـكار  ريشـ  از ريغ يزيچ به زمان،] آن[ از من و ردك شكار مرا كه بود يريش
  خواهد بود. يشكار ريش نيهم ديق در ،ابد تا ،من عمر تمام. كنم ينم

     نادرست، يعني خانه از داربست ويران باشد، طبيعي است كـه شـارح بـه وقتي قرائت
صـيد كـرده   گويد: از زماني كه شيرِ غم تو (اضافة تشبيهي) مـرا   زحمت افتد! موالنا مي

ام،  ي يافتـه است، شكار و مطلوبي جز آن (شيرِ غم) نـدارم: از وقتـي بـا غمـت آشـناي     
  مطلوبي جز آن ندارم!

  
9.3 2 ج: 1389 يضـ يف( »انيجو ،يجو در« يجابه ،»انيجو يِجو در« قرائت، 
127( 

  )534 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي (مو
 هاي عالم را در يك جوي خالصه كنـيم، جـويي كـه آب حيـات      يعني اگر همة جوي

  هاست. عشق تو از آن جاري است جوي همة جوي
  ، روان است ...هاست جوي همة جويت تو در جويي كه بآب عشق تو و جريان مح

 »فرض شده است! معني بيـت  » جوي«ة صورت جمعِ كلم كه نقش قيدي دارد، به ،»جويان
بسيار ساده است: عشق تو مانند آب حيات، در جويِ جان (اضافة تشـبيهي) روان اسـت.   

نيز بـه نيـروي عشـق تـو      ها ي جريان آب حيات (آبي كه ماية زندگي است) در جويتح
 ميسر است.

 رود سوداي تو در جوي جان، چون آب حيوان مي
 ودر آب حيات از عشق تو، در جـوي جويـان مـي   
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10.3 163 ،2 ج: 1389 يضيف( »تُرك الِيخ« يجابه »تَرك الِيخ« قرائت( 

  )562 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو

 »كردن! يعني خيال دارم خودم خـودم را تـرك كـنم    يعني خيال ترك» خيالِ تَرك  ...
با بيـت  بخوانيم. اين » خيالِ تَرك«، احتماالً در مصراع اول بايد »نفي ذات«به  باتوجه

... اآلن  تر است. چون نفي ذات من همـان خيـال تـرك اسـت     و معناي آن متناسب
در اين غزل كامالً درست است و موالنا خيـال  » خيال ترك«براي من مسلم شد كه 
خواهد خودش را ترك كند و ايـن   ... طبق اين بيان، موالنا مي ترك خودش را دارد

  فت ذاتي الينفك است.دانيم كه ص شود. مي اش مي ترك صفت ذاتي
  ِترجيح صـفحه را بـا    4 تـا  3، »خيالِ تُـرك «بر » خيالِ تَرك«استاد ديناني در توجيه

جاست كه ايشان وقتـي شـروع بـه شـرح      نكته ايناند.  ها پر كرده همين نوع عبارت
؛ درضــمن همــين »تَــرك«بخواننــد يــا » تُــرك«كننــد هنــوز مرددنــد كــه  بيــت مــي
خوانـد  » تَـرك «رسند كه بايـد   مياش را نقل كردم، به نتيجه  هايي كه نمونه استدالل

 »!تُرك« نه
انـد و   خوانده و مشكول كـرده » تُرك«فر و استاد شفيعي هر دو كلمه را  استاد فروزان

 كـار  القضـات بـه   عين سوانحاستاد شفيعي توضيح داده است كه مصراع نخست بيت در 
گويد: خيالِ معشوق هر شب  . موالنا ميرفته و مربوط به يكي از شعراي قرن پنجم است

معشوقي كه فنـا و نفـي    3؛كه گويي صفت ذاتي و الينفك من است چنان با من است؛ آن
كند. تشبيهاتي كـه در بيـت بعـد، از چشـم و      ذات من در ذات وي مرا باقي و ثابت مي

زنـيم نـه    به معشوق حرف مـي  گذارد كه راجع آورد ترديدي باقي نمي گوش معشوق مي
  به فلسفة ترك ذات! راجع
  
11.3 يضـ يف( نسبت ياي با آن قرائت يجابه وحدت، ياي با »يگلخن« قرائت 
  )362 ،2 ج: 1389

 هرچه از كان گُهر گويـد بهتـان باشـد    گلخني را چو ببيني به دل و روي سياه
 )797 غزل ،وانيد: الف 1363لوي مو(

 ال ترك من هر شب صفات ذات من گرددخي
 اثبات من گردد  كه نفي ذات من در وي همي
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 يه كرده است كـه ماننـد گلخـن، سـياه و     را به گلخني تشب  در اين بيت، موالنا دل آدمي
سياه است و دودآلود. اگر گلخن كه  ،كه منظور گلخن حمام است ،تاريك است. گلخن

ب از روشنايي و نور و گوهر حرف بزنـد،  تمثَل اعالي سياه و خاكستر است [كذا]، مر
  پذيرد. كسي از او نمي

 »       هيـزم و   لحـ گلخني: كسي كه كـارش تـون تـابي اسـت؛ اهـل گلخـن و گلخـن، م
 (شـفيعي  »رويي معروف بودند گونه افراد به ناشسته هاي قديم بود. اين اممبارِ ح سوخت

  .)479 ،2 ج: 1387
  
 ،2 ج: 1389 يضـ يف( »... بار شكر، تنگ« يجابه »شكربار تنگ« قرائت 12.3
364( 

  )802 زلغ ،وانيد: الف 1363 يلو(مو

  زند. حرف مي» تنگ شكربار«بعد هم موالنا از  
 دادن. مي  باردادن؛ يعني اذن دخول      گويد يوسف (معشـوق) هماننـد دو صـد تَنـگ

رسـد. كنـار بكشـيد و راه     ت) نازنـازان از راه مـي  يشكر (درنهايت شيريني و محبوب
  بدهيد تا بيايد.

 

 )389 ،2 ج: 1389 يضيف( را يكه بار مكش چه يهست سر نهادم چو 13.3
 تواند بـارِ يـك كـاه را بكشـد؟      ... از سر هستي خودش ... بگذرد، چگونه مي كسي كه

چيز بار كاه  كسي كه از سر كون و مكان گذشته است به كاه چه كار دارد؟ براي او همه
 است. كشيدن بار عالم براي او مانند كشيدن بارِ كاه است.

 كوه) است. وقتي من حوصلة كشيدنِ  » (=كُه«كاه) خوانده شده  » (=هكَ«اي كه  كلمه
كند) نداشته باشم، طبعاً حوصلة  بارِ هستيِ خود را (كه مثلِ سري بر من سنگيني مي

هـايي از نـوع خطيبـي و شـيخي و پيـري را نيـز         تيقات و مسـئول لكشيدن كوه تع
 نخواهم داشت.

 رسد يوسف مصري، همه اقرار دهيـد  مي
 خرامد چو دو صد تنگ شكر بار دهيد مي
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 يضـ يف( »مسـتان  ز پر خانه كي« يجابه ،»زمستان پر خانه كي« قرائت 14.3
 )435 ،2 ج: 1389

  
  

  )850 زلغ ،وانيدالف:  1363 لويمو(

  رانه سخن مـياي شـروع   گويـد. او سـخنش را بـا خانـه     موالنا در اين غزل بسيار متهو
اي پر از زمستان باشد،  خوبي نيست. حاال اگر خانهكند پر از زمستان. زمستان فصلِ  مي

 آورد كه مرحوم اخوان ثالث طبعاً خيلي سرد خواهد بود. اين همان شعري را به ياد مي
مستان نويي از  ،حال كند. بااين اي پر از زمستان را تصور مي ... موالنا در اين غزل، خانه

  رسند. راه مي
 كنند كه  دهند و اقرار مي د حق را به جانب ايشان ميه بعد از تذكر آقاي فيضي، استاتالب

العمل آقاي فيضي  ، ناجور است. اما ناجورتر از قرائت ايشان عكس»خانة پر از زمستان«
ه از كسـي كـه   تالب«گيرند:  مي هاست كه براي تبرئة استاد، هنر و زبان موالنا را به سخري

اي پر از زمسـتان را   د نيست كه خانهبندد بعي و امثال آن را جمع مي» بوطرب«و » مريم«
 ».بيان كند و به تصوير بكشد!

آوردن  دسـت  جا بايد به آقاي فيضي يادآوري كرد كه اگر شارحانِ آثار موالنـا در بـه   در اين
و قرائت درست شعر او قدري به خود زحمت دهند و اندكي در وزن و رديف  حاي منق نسخه

ها قبـل   كردن مصاحبه ت كنند و در چاپقشعر او دو قوافي و ضبط درست كلمات و عبارات 
  شوند! اي مواجه نمي از پيرايش و ويرايش شتاب نكنند، مطمئناً با چنين موالناي شلخته

 

 )443 ،2 ج: 1389 يضيف( »ترمست« يجابه »مستَتر« قرائت 15.3

  )852 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو

 زيـر و   چنـين بـي   ات را پنهان كن. هـم  مست باش و مستتر يعني مست باش، اما مستي
  زبر شو يعني زياد باال و پايين مرو و خودت را پنهان كن! بي

 مستان نو رسيدند ،مستان زيك خانه پر 
 ديوانگــان بنــدي زنجيرهــا دريدنــد    

  زبر شو! زير و بي مستي و مستتر شو، بي
  چه آيد؟خبر شو، خود از خبر  خويش و بي بي
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 ر«چه استاد  آنستَتتر است كه كامالً با قبل و بعد خـود   معني پوشيده خوانده مست به» م
انـد نيـز از همـين     گفته» زبر شو زير و بي بي«خواني دارد. معنايي كه ايشان براي  ز همني

قرائت نادرست ناشي شده است. موالنا در بيت قبل، از مستي خود سـخن گفتـه و در   
اي كه در آن نتوان زيـر   چنان مستي تر فراخوانده است؛ آن جا خود را به مستي بيش اين

خبرشـدن   خـويش و بـي   معني آگاهي است و بـي  يز دقيقاً بهرا از زبر بازشناخت. خبر ن
  اي رستن.   يعني از هر نوع آگاهي و هوشياري

  
 )288 ،1 ج: 1389 يضيف( »پربخش« يجابه ،»پربخش« قرائت 16.3

 ها پربخش و روان كن روان ها اي جان و قوام جمله جان

 )852 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي (مو

 »ربخشپ « جـواد «و » كـريم «پ] دقيقاً ترجمة كريم است. ترجمـة كلمـة   [به ضم «
را به فارسي ترجمـه  » جواد«و » كريم«همين واژة پربخش است. اگر بخواهيم كلمة 

معنـي بخشـنده و خيلـي     بـه » جـواد «و » كريم«كار ببريم.  را به» پربخش«كنيم، بايد 
  شود. مي» پربخش«كننده است كه فارسي آن  اعطا

 ربخش« استاد شفيعيكه نيـروي پـرواز [بـه     بخشندة بال و پر، آن«(به فتح پ) را » پ
ايـن تركيـب    .)214 ،1 ج: 1387 يعيشـف ( انـد  ، معني كـرده »بخشد روان آدمي] مي

معني حركت و سياليت بخشنده بـه روان   رفته كه هردو به كار ، به»روان كُن«دركنار 
  است.  آدمي

  
 عشـق  نيا الست كز/ ديگز ياري جهان در هركس و است قعش ما اري 17.3

 )391 زلغ ،وانيد: 1363لوي مو( ست آمده مست شما و ما يب
 يضـ يف( عشق يار ماست و يار هر كسي كه ياري را در جهان برگزيد و اهل عشق شد 

  ).15 ،2 ج: 1389
 »جملة معترضه است و ازلحـاظ معنـي معطـوف بـه     » هركس در جهان ياري گزيد

ـ  نيست: هركس در جه لجملة او ده اسـت و يـار برگزيـدة مـا نيـز      ان يـاري برگزي
 است. عشق
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  معني واژگان. 4

 ؛)141 ،1 ج: 1389 يضـ يف( ما يوا يا دل يوا يا دل يسودا آتش وز 1.4
 )4 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو(
 »جا چگونه بايد معني كرد؟ را در اين» واي  

گويـد: فغـان ز مـرغ     ميرا در يك مصرع معني كرده است. او » واي«بهار  يالشُّعرا ملك
شود ديوي هم  گفته مي جنگ و مرغواي او؛ مرغواي نواي شوم جغد است. واي شوم است.

از ». ويـو «است و ديو » ويو«همان » واي« شود. خوانده مي» ويو«در اساطير ايراني هست كه 
  اين جهت، نحس و شوم است.

 »به همان معنيِ مراد موالنـا)  ها بار ( اي است كه روزانه ده در اين بيت همان كلمه» واي
م يا شـكايت از  لبراي اظهار تأ«شود. واي اسم صوت است كه  بر زبان مردم جاري مي

 فرهنـگ  بنگريـد بـه  رود ( كار مي به» از امري مكروهسف درد و ناراحتي و براي بيان تأ
  .): بيچاره دل، بيچاره ماسخن

 

 مـن  يمنكـر  هر هنيآ از كنمبر تا ،هارنگ برآرم چندان ها ناله بنالم چندان 2.4
 )22 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( هازنگ

 دهم كه زنـگ   ها از خود بيرون مي ناله هاي يعني رنگ هارنگ و دهم مي سر ناله قدرآن
اي  خواهم بگويم: هر ناله اي رنگي دارد. ناله يك رنگ نيست. مي ها ببرم. هر ناله از آينه

 آينـة منكـر يعنـي چـه؟     ... ر نفس ناله معنايي داردرنگ است. هر دم و ه خودش رنگ
ا آينه وجود ماي كه مكدر شده باشد منكر است. پس آينة منكر يعني آينة كدرشده. ا آينه

  .)143 ،1 ج: 1389 (فيضي ... انسان است
 1 ج: 1387 يكـدكن  يعيشـف ( انديشي، مكـر  كردن و چاره برآوردن يعني حيله رنگ، 

ر نيامده، بلكه آينة هر [شخص] منكر آمده اسـت و ايـن دو   در بيت آينة منكَ )/163
گويـد:   با هم تفاوت دارند. آينة هر منكر يعني آينة دل هر شخص منكر. موالنا مـي 

هـا خـواهم كـرد و     براي زدودنِ زنگ انكار و كدورت از آينة دلِ منكرانِ عشق ناله
 انديشيد.  ها خواهم چاره
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: الـف  1363 لـوي مو( هـا  گنـگ  بر شد بشكسته پر، يكشت يبس رو نيز 3.4
 )22 زلغ ،وانيد

 د مـي  هند است كه در آن كشتي رودخانة معروف همان گنگكننـد  هاي فراواني ترد  ...
 تش اين است كه گنگ اصوالً رودخانة مقدسي اسـت لع چرا گنگ را بيان كرده است؟

  ).148 ،1 ج: 1389 ... (فيضي
 معناي مطلـق رودخانـه و    ن هيچ تشخصي بهات بدويگنگ در اين بيت و اصوالً در ادب

  )؛ ازجمله:415 ،7 ج: 1363 لوي(مو رودكار مي دريا به تيح

  )6 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو
  
ـ پ تو حديب دانش تا ،تو دياوم بر ستبسته هاجان را اشكستگان 4.4  كنـد  داي

 )22 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( هافرهنگ
 هاي خـوب ظـاهر    هايي برجاي بگذارد و فرهنگ تا علم غيرمتناهي انسان كامل فرهنگ

هـاي   صال به نور معنوي انسان كامل است كه فرهنگتشود. چنين هم هست؛ چون با ا
  ).148 ،1 ج: 1389 كنند (فيضي معنوي ظهور پيدا مي

 انديشـي  تـدبير و چـاره  «معنـي   بلكه به ،معني امروزي آن نيست ر اين بيت بهفرهنگ د «
 .)383 ،7 ج: 1363 فر است (فروزان
  مقايسه شود با:

 رو نهد رويي به رويم كه آن مه بجويم يفرهنگبر آن بودم كه 
  )1538 زلغ ،وانيد: الف 1363 لوي(مو

  
 بزم در مكن ييگدارو برجه ،نان بهر از مينامد ما !جان جانِ جانِ جانِ يا 5.4

 )9 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي مو( ايساق سلطان
 تـوان گفـت جـانِ جـانِ      جانِ جان مراتب هستي انسان است و مقامات روح آدمي. مي

جان، ارتفاع امواج خروشان روح است. موالنا در چند بيت قبلـي، بـراي خـويش نـان     

 ما بحر در شو خاموش ما نحر در شو اسحاق
 مـا  گنـگ  در مـا  گنگ در تو كشتي نشكند تا
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ايم تا بخوريم  گويد ما نيامده مي ،رفته استجا كه به جانِ جانِ جان  ا در اينمخواست، ا
رفـتن،   آرام راه قـدم و آرام  بـه  جاي قـدم  يعني جستن كن! به» برجه... « پروري كنيم و تن

  ).157 - 156 ،1 ج: 1389 برجه و گدارويي نكن (فيضي
 نهايت هم ادامه يابد، تعبيري از معشوق است و در زبان موالنا  ي اگر تا بيتجانِ جان ح

ت معشوق است؛ يعني كسي كه اصـل  يت و اهمياين كلمه نوعي تأكيد بر محبوب تكرار
جا موالنا  و سرچشمة جان و همة هستي است و زندگي بدون او ممكن نيست. در اين

نيـز يعنـي   » برجـه «گويد.  بلكه خطاب به اوست كه سخن مي ،به جانِ جانِ جان نرفته
  ل مكن.لبرخيز؛ تع

  
 )9 زلغ ،وانيد :الف 1363 لويمو( نه ريپ آن ةفك بر مه جام آن ريبگ اول 6.4
 »1389 بهترين جام (فيضـي  ،بهترين ،معناي خوب احتماالً جام مهين است به» جام مه :

  ).157 ،1 ج
 جام مه همان است كـه در جاهـاي ديگـر از آن بـه قـدح زفـت        ؛ترين مه يعني بزرگ

) 165 زلغـ  همـان: ( و قدح گران )1603 زلو غ 802 زلغ ،ديوان :الف 1363لوي مو(
  كند. تعبير مي

 

 گفتار همه نيا ينبد تا يبد راه ،يزند كم دلم راه ،يتند كم اگر نت نيا 7.4
 )37 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( مرا
 »فهمم كـه   با تن تناسبي زيبا دارد. عجيب است كه من با همين حرف تازه مي» تنديدن

تند؛  تند. تنيدن يعني تن مي ساخته است. تن مي» تن«تنيدن يعني چه! تنيدن را موالنا از 
  كند. يعني تن تني مي

  تند. ديگر: تن اگر بخواهد تني كند، مي عبارت ـ به
كردن هم از كارهـاي تـن    كند. تني اصالً تنيدن در فارسي به اين معناست كه تن تني مي

 )؛ (ايـن بحـث چهـار صـفحه از شـرح غـزل را بـه خـود        204 ،1 ج: 1389 است (فيضـي 
 .اختصاص داده است!)

 ـ     تَنَدي صيغة شرطي است از تنيدن به  امعني بافتن و درپيچيـدن؛ و هـيچ ارتبـاطي ب
) و 239، 7 ج: 1381 فـر  فروزان بنگريد به، گرفتن است معني خشم كه به(» تنديدن«
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هـا،   پـردازي  جاي اين نوع خيال كردن لغات بهتر است به ندارد. اصوالً در معني» تن«
اي را كـه بـراي ادراك    دستي مراجعه كرد و ذهـن خواننـده   لغت دمبه يك فرهنگ 

 كند، آشفته ننمود: موالنا به اين كتاب مراجعه مي ياتتر مفهوم غزل عميق
سـاخت، امكـان    پيچيد و دلم را مشغول نمي دست و بال من نمي  اگر تن اين همه به

زنـي تـن    م نشـانة راه ا داشت كه راهي پيدا شود تا من اين همه سخن نگويم. زياد گويي
  ).175 ،1 ج: 1387شفيعي كدكني  بنگريد بهاست (
  
ـ  ستين وطنم مرده، و زنده ،بال مرده بال زنده هوا، و نفس نيا از رستم 8.4 هب
 )38 زلغ ،وانيد: الف 1363لوي مو( خدا فضل جز
 بـودن. گـويي    بـودنم و مـرده   ام؛ از نفس و هواي نفس و از زنـده  چيز گذشته از همه

چيـز از مـن    هوايم و همـه  نفس و بي بدن و بي وطنم و بي داند ... بي ها را بال مي اين
 يك از اين مسائل در من نيست (فيضي حالي هستم كه هيچ رخت بربسته است؛ در

  ).210 ،1 ج: 1389
    معلوم نيست چنين معنايي با چه منطقي از اين بيت استنباط شده اسـت؟! موالنـا

ام و اكنون چه زنده باشم  اش بالست، رسته زنده و مرده گويد: از اين نفسي كه مي
، جـز فضــل و رحمــت خــدا وطــن و  و چـه مــرده باشــم (در حيــات و ممــات) 

  ندارم.  پناهي
  
ـ  تو زانك !بگو ندهيگو عارف گلو، خسته خمشم من 9.4  چـو  مـن  ،يداوددم
 )38 زلغ ،وانيد :الف 1363 لويمو( جا ز رفته كهم
 يكـار  چـه  كـاه  پـر  ،يداود دم درمقابـل . كـوه  كي اي كاه كي من و يهست داوددم تو 

بخوانيم و كوه معني كنيم، فقط انعكاس در آن مطـرح   كُهم اگر بدهد؟ انجام خواهد يم
  ).210 ،1 ج: 1389 است (فيضي

 اي را هم كاه خواند و هم كوه و از هردو معنـيِ معقـولي    طور ممكن است كلمه هچ
 اَوبي جبالُ يا«اند، بيت به آية  دهكريعي هم اشاره كه استاد شف چنان استنباط كرد؟ هم

خـوانِ مجلـسِ سـماع را داوددم خوانـده      آوازهاشاره دارد و ) 10 :سبا» (الطّير و معه
 خود شده است. تأثير آواز خوش او سرمست و بي است و خود را كوهي كه تحت
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ـ د: الف 1363 لويمو( ما با يشو ندهيگو مطرب، يا نه زانكه ور 10.4  ،واني
 )74 زلغ
 اگر اهل طرب هم نباشي، باز هم اهل سخن خواهي بود و گوينده خواهي شد (فيضي 

  ).259 ،1 ج: 1389
        معنـيِ   گوينده در اين بيت و ابيـات ديگـري در غزليـات موالنـا و شـاعران ديگـر، بـه

نيـز  » گفته«و » گفتن«ت ديگرِ آن مثل اكه مشتق چنان هم 4.آوازخوان است نه اهل سخن
  ح موسيقي و در مفهوم آوازخواندن و سرود و ترانه است.اصطال

  
 )165 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو... ( يرواق  يم آن بده 11.4

 »عرفان و معرفـت اسـت. ايـن موضـوع را از     » مي«و  تمحب» مي«گمانم  به» رواقي  مي
ر نشـين بودنـد و د   ون كسـاني بودنـد كـه رواق   يـ توان فهميـد. رواق  مي» رواقي«كلمة «

  ).329 ،1 ج: 1389 نشستند (فيضي اي مي گوشه
 واقي: صافي و پالوده، مرورواقـي، راواقـي، رواق، و     موالنا اين كلمه را به .قر صـورت

، ذيـل  7 ج :1381 فر فروزان ؛234، 1 ج: 1387 كار برده است (شفيعي كدكني راوقي به
  هريك از عناوين).

 

 )165 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو.. (. !ده من به گران يقدح 12.4
 گويد: پياله و جام كافي نيست،  سخن از قدح است. موالنا به جايي رسيده است كه مي

  .)330 ،1 ج: 1389 خُم را پيش بياور! (فيضي
 .روپيمانقدح يعني جام، قدح گران يا قدح زفت يا رطل گران يعني جام پ  

 

ـ د: الـف  1363 لويمو( !بادا پرنگار و تر نوعروسان دست دو چو 13.4  ،واني
 )166 زلغ
 »رنگار«و » تررا بايد در معناي زر و زيور و طـال گرفـت كـه سـابق در نوعروسـان      » پ

مرسوم و متـداول بـود. در گذشـته هرچـه زر و زيـور بـود بـه دو دسـت نـوعروس          
  .)337 ،1 ج: 1389 (فيضي !آويختند مي
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 »رنگار«يعني تازه و شاداب و جوان و » تررسـم    آراسـته و زيبـا. بـه    يعني رنگـين و » پ
بـه رنـگ و    كه از زمان رودكي در زبان فارسي مشبهاشاره دارد حناگذاشتن نوعروسان 

  نگار و زيبايي بوده است (رودكي):
 شده خضيب حنّا  بهچون پنجة عروسِ  ز دور  الله ميـان كشـت بخنـدد همـي    

)1382: 492(  

 دور كـنم  چه خرابم، دور نيا در چو كبابم، اري ينفس شرابم، اري ينفس 14.4
 )162 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( را؟ زمان

 روم و بـه   سراغ كبـاب مـي    كنم. گاهي به روم و مستي پيشه مي سراغ شراب مي  گاهي به
  آورم. تنعم روي مي

را » دور خـراب «گويد: حافظم در مجلسي، دردي كشـم در محفلـي.    مانند حافظ كه مي
  كنيد؟ چگونه معني مي

يعني دور باطل. اين يك دور باطل است كه انسان از غذا به مستي و » دور خراب«
قـدر سـرگردان    هگويد در اين دور باطـل چـ   ... موالنا مي از مستي به غذا روي بياورد

بايد بخورم براي مستي و چند مدت بايد مست شوم براي خـوردن؟   تمد بمانم؟ چه
ـ     ،1 ج: 1389 ا چـه زمـاني؟ (فيضـي   زندگي براي خوردن و خوردن بـراي زنـدگي، ت

387!(  
 حـال آدم   معني را بخوانـد، آن را حسـب   فقطرو نداشته باشد و  اگر كسي شعر را پيش

كند كه از زندگي نكبتي خود به تنگ آمـده و عليـه آن    الخمري گمان مي بارة دائمشكم
 برشوريده است!
شراب «زمة مجلس شراب. مثابة نُقل و مزة شراب است و ال جا هست به كبابي كه در اين

. موالنـا  اسـت  نوشي و سرمسـتي ناشـي از آن   مصداقِ واحدي براي بيان دوام باده» و كباب
ام در مجلس شرابم (طبيعي است كه منظور موالنا شراب انگوري نيست) والد گويد: علي مي
وقتي در دورِ هوشيار نيستم.   آورم و دمي قل به باده روي ميتناوب از باده به نُقل و از نُ و به

 بـه  بـاده  دورِ بـه « ؛)395 : غزل1367 حافظ( »كنگلگون شتاب  ةبه دور باد يساق«شراب (
، بـا گـردش روزگـار [و غـم     سرمسـتم  چنين ،))54غزل  همان:( »!يرسان ساق يراحت جان

  زمانه] چه كار دارم؟
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ـ  ،وانيد: 1363 لويمو( ستچغانه بانگ او در وستهيپ كه خانه نيا 15.4  زلغ
332( 

 كه صـدايي    ... هرجايي تر ناظر به برخاستن صداست چغانه نوعي موسيقي است. بيش
: 1389 شـود (فيضـي   نحو كفـر، شـامل چغانـه مـي     نحو ايمان يا به خيزد، به مي از آن بر

  ).424  ،1  ج
  شـده  كوبي از آن استفاده مي هنگام پاي كه بهاست چغانه سازي از خانوادة آالت ضربي 

  ).259 ،1 ج: 1387 كدكني فيعيش بنگريد بهاست ( 
  
ـ د: الـف  1363 لويمو( است زبانه تو زبان كه را زبان تو دركش 16.4  ،واني

 )332 زلغ
 دارد. پس سكوت كن وقتي به حقيقـت رسـيدي و ماننـد      زبانه و زبانيه حالت جهنمي

  ).428 ،1 ج: 1389 (فيضي زبانية جهنم زبانه نكش
 »شود. انند شعلة آتش ماية فتنه و آشوب مييعني زبان تو م ،»زبان تو زبانه است  

 
ـ د: الـف  1363 لويمو( يا بربوده دلِ بر برگشاده هازبان يا 17.4 ـ  ،واني  زلغ
384(  

 464 ،1 ج: 1389 ... (فيضي زنيد كه از دل ربوده حرف مي اي كساني.(  
 كه زبـان مالمـت    كردن؛ يعني اي كساني  زبان بر كسي گشودن: او را مالمت و سرزنش

  .ايد اي گشوده داده ربوده و دل شق دلبر عا
 

  يافته در نسخة مورداستناد راهخطاهايِ چاپيِ  جهتوجيه نامو. 5
ـ  را شـب  و روز//  بعد روز يكرد وعده كه يشب زان 1.5  و روز شـمارم  يم
 )302 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( شب

 زماني بعد بـود.   بلكه ،اي به من دادي و گفتي: روز بعد! همان زمان نبود شبي وعده
هـا را   از آن زمان كه آن وعـده را بـه مـن دادي، مـن شـب و روز، روزهـا و شـب       

: 1389 شمارم (فيضي روزها را مي ،شمارم و روزها ها را مي شب ،ها شمارم. شب مي
 ).383 ،377 ،1 ج
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  فـر فـروزان  يحتصح 302 غزل به بنگريد( !بعداست نه روز  »روز وصل«ضبط درست 
  ).250 ،1 ج: شفيعي چاپ 89و غزل  1381

 

ـ ن ،را گيد يمگشا سر مكن، كف و مگو چيه 2.5  كـن  صـبر  و بجـوش  كي
 )322 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( پرانمت  يهم زانكه

 كه پختـه شـدي، پـروازت     سر ديگ را بگذار و بجوش تا خوب پخته شوي. بعد از آن
  ).403 ،1 ج: 1389 دهم (فيضي مي

     نيـز  » كـردن  ديـگ و جوشـيدن و كـف   «كـه از   چنـان  ضبط صـحيح كلمـة قافيـه، هـم
شدن نشانة  جا پخته كه اين ؛ غيرازاين»پرانمت«است نه » پزانمت«زدن است،  حدس قابل

  كمال است نه پريدن!
 

: گفتم جا؟نيا خواندت كه: گفتا ،شه يا التيخ: گفتم ره؟ هم بود كه: گفتا 3.5
 )436 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( جانت يبو كه
 جـا   پرسد چه كسي به اين محل دعوتت كرد؟ جواب دادم: بوي جانت مرا بـه ايـن   مي

  ).50 ،2 ج: 1389 جا فرايم خواند (فيضي دعوت كرد. بويت مستم كرد و به اين
   بـوده نـه   » جامـت «كافي است نگاهي به بقية قوافي غزل كنيم تا دريابيم كه قافية بيـت

، »قيامـت «، »سـالمت «، »غالمـت «سـت:  ا» م«هـا   جانت؛ و درواقع، حـرف روي قافيـه  
چه عاشق را مست كرده و به نزد معشوق برده است بوي  ... آنو ، »عالمت«، »شهامت«

  نه بوي جانش! ،جام عشق اوست
 

 بگشـادند  قبـا  و بنهادنـد  سر از كله // آمد تنگ قبا عشق تپش از را همه 4.5
 )783 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو(
  راه است. براي كسي كه لباس ظاهري بپوشد، لباسش  حركت همعشق تپشي دارد كه با

... بـراي عشـق بايـد قبـايي گشـاد پوشـيد.        شـود  در گرويدن به عشق برايش تنگ مي
  ).340، 2 ج: 1389 آيد (فيضي هاي معمولي به تن عشق راست نمي لباس

  1393 لـوي مو (بنگريد بهاست! » تبش«فر و شفيعي  در متن فروزان» تپش«ضبط كلمة :
  )؛ يعني سوز و حرارت و تب.473 ،1 ج :شفيعي چاپ 287 غزل؛ 783غزل  ،ديوان
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 يموسـ  چنان بند چرا تا//  خوشش زلف سر رنگ از دل است شاخشاخ 5.5
 )793 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( برَد شانه سر
 شرحه است: تا چرا بند چنان موسي سر شـانه   و شرحه  از رنگ سر زلف او دلم زخمي

رسد (استاد  نظر مي دانم اين مصراع را چگونه بايد معني كرد. خيلي پيچيده به نمي ... دبر
دارد كـه  اشاره دهم موسي و سر شانه هم به داستاني  ... احتمال مي رود) به فكر فرو مي
  ).357، 2 ج: 1389 دانم (فيضي من آن را نمي

 تنافر معنوي موجـود در بيـت   نارسايي وزن و  همتأسفانه نه استاد و نه دستيارشان متوج
آمده است: دل » موي«، »موسي«جاي  فر به اند! كافي بود ببينند كه در چاپ فروزان نشده
  پاره است. كند پاره چه شانه با موي خوش معشوق مي از آن

 

ـ ب ابـر  ديبفشان گر او زلف // طمع ز ببرَّد نيزلف سر شب يهندو 6.5 ـ كن زي  دي
 )807 زلغ ،وانيد ،الف 1363لوي مو(
 كنيد. ابربيز و ابرآلودشهاي او را افشان كنيد،  اگر شما بخواهيد زلف  

وجـود دارد.    كنيـد، ابهـامي   ـ آقاي دكتر ديناني! در معنايي كه براي اين بيـت بيـان مـي   
  ).365 - 364 ،2 ج: 1389 [!] (فيضي رويم سراغ بيت بعدي مي حال، به بااين

 بِر«جاي  به» ابر«اند نشاندن  گذشته اند و كه آقاي فيضي نيز دريافته  ابهامياسـت كـه   » ع
معطر معروف است و  ةمخفف عبير، ماد» عبِر«كند و هم معني را!  مي هم وزن را مختل

  بوكردن. يعني خوش» بيزكردن عبِر«
 

 كه هرجا يرست كفر ز ين ور // را انيب نيا ديگو تا را جان ستين دستور 7.5
 )841 زلغ ،نوايد: الف 1363 لويمو( آمد كفر
 كه كفر آمد؟ كنيد: ور ني ز كفر رستي هرجا مصرع دوم را چگونه معني مي  

ي اگر كفر هم به سراغت بيايد، آن كفـر رسـتن از كفـر    تـ يعني اگر به اين مطلب برسي، ح
  ).426 ،2 ج: 1389 (فيضي است. اگر كسي به اين مقام برسد، اصالً كفري برايش مطرح نيست

 گـوهر. چگونـه   و ل از اين نوع هستند: كوثر، محشر، برابر، سر، قوافي ديگرِ اين غز
ظ كرد و متوجه اشـكال وزن و نادرسـتي   فرا در رديف اين قوافي تل» كُفر«توان  مي

 قافيه نشد؟!
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تر از اين سخن بگويم؛ وگرنه  گويد: اجازه ندارم صريح است. موالنا مي» كافر«بيت  ةقافي
  .آورد كه ايمان مي ماند مگر اين هيچ كافري باقي نمي

  
 بـود  مخنّـث  هركه تا // ؟ستيچ سگان بانگ رضا يكو نيا در كه يدان 8.5
  )652 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( برماند آتش

  چيسـت!  » آتـش برمانـد  «دانـم مـراد موالنـا از     حقيقت اين است كه در اين بيت نمـي
  انم سكوت كنم.د دهم درمورد چيزي كه نمي ولي ترجيح مي ،توانم چيزي بگويم مي

  ).236، 2 ج: 1389 [!] (فيضي تر فكربرانگيز است جا بيش سكوت شما در اين
  از ضبط درست بيـت  5است كه آقاي فيضي با نقل معني بيت از شفيعي »فكربرانگيز«اين ،

» آنـش «، »آتـش «جـاي   فر و شفيعي بـه  هاي فروزان اند! چاپ در نسخة ايشان سخني نگفته
  جا دور كند و بيرون براند. ان كوي رضا) مخنّثان و نامردان را ازآندارند: تا آن (بانگ سگ

 
  تفسيرهاي نادرست يا ناقص. 6

 تا غم چه را يآب مرغان // شود اشتر چون موج هر شود، پر عالم ليس گر 1.6
 )14 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( هوا مرغ خورد غم
 مرغي كه در  تواند داشته باشد؟ يم  مرغ آبي چه غمي ... اگر همة عالم را سيل بگيرد ...

خوردن او بـراي مـرغ    كند، غم برد و در باالترين مرتبه پرواز مي مي سر ها به اوج آسمان
آبي چه سودي دارد؟ مرغ هوا مرغي است كه پر كشيده و به باال رفته است. مرغ آبـي  

هـاي   هلـ آن است كه در ساحل خوابيده است و مرغ هوا آن است كه پر كشيده و بـه ق 
  ).166 ،1 ج: 1389 [!] (فيضي است رفيع رفته 

  ،نيست. بگذار كه مرغ هوا غـم    مرغان آبي را از آن غمي«اگر طوفان درياها را برآشوبد
  ).160 ،1 ج: 1387(شفيعي كدكني » طوفان داشته باشد

  
 تـو  تـو،  انگور ميابرده گر // !يادهيچيدرپ چه ما در باغبان يا باغبان، يا 2.6
 )14 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( ما انبان ياهبرد
 »اي؟ اگر ما  چرا در باغ را بسته :پرسد معناي دربستن باشد. موالنا مي شايد به» درپيچيدن

اي! مقصودش اين است كه اگر  ايم، چون [كذا] انبان و سفرة ما را برده انگور تو را برده
 ).172 ،1 ج: 1389 فيضينوا خواهند شد ( باغبان در باغ را باز كند، هم
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 »گويد: اگر ما چيزي از باغ  كردن و گيردادن. موالنا مي تعبير امروزي يعني پيله به» درپيچيدن
  سريم! به به تو نداريم و سر  اي؛ پس وامي ايم، درمقابل تو نيز چيزي از ما گرفته تو برده

  
ـ خ دل بر // درد يم بانيگر را جان رسد، يم يرسول دم هر 3.6 ـ  يالي  دود؛ يم
  )18 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( ايب خود اصل به يعني
 پـاراگراف بحـث    سه دود (بعد از نهم، بر دل خيالي مي وقتي سر در گريبان پيام هر نبي مي

كـه از    پيـامي  ادربارة زيبايي تعبيرِ دوندگي خيال). شريعت و پيام در مرحلة خيال است؛ ام
  ).184 ،1 ج: 1389 كه: به اصل خود بيا! (فيضي دود اين است هر رسولي در خيال مي

  .موالنا، مطلقاً سخن از رسوالن صاحب شريعت نيست قرينة صـارفه  » هر دم«در اين بيت
كنـد و   دل خطـور مـي   است كه چنان معنايي به ذهن خطور نكند. خيالي كه هر لحظه بـر 

گيرد و او  بان جان را مياندازد همان رسولي است كه گري ياد اصل الهي خود مي را به  آدمي
  دنيا بيدار شود و اصلش را بشناسد.» انگاري وطن«دهد تا از غفلت  را تكان مي

 
 تو هم آن، يزشت نيا يخوب // من يمست تو عارف من، يهست نيا يفلسف 4.6
  )42 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( صنما ينگار

 »آور است و  موالناست كه مستيبودن عرفان ازنظر  اشاره به خوب» خوبي اين زشتي آن
هم تو نگاري صـنما:   .كند گذارد و زشتي تن را آشكار مي معرفت درست را برجاي مي

  ).242 ،1 ج: 1389 حال، نگار فقط تويي كه صنم مايي (فيضي اين با
 خـودي ناشـي از عشـقِ     ورزد و درمقام بي انسان درمقام غلبة عقل و هوشياري، فلسفه مي

دو حال و مقام نيز دادة حق است و بدون خواسـت   رسد. اين هر مي حق، به مقام معرفت
اي و  بـين را تـو نگاشـته   او نيست. خدايا! زشتيِ عقلِ فلسفي و زيباييِ جانِ سرمست حـق 

  اي (نادرستيِ تفسيرِ مصرعِ پاياني ازنظر آقاي فيضي نيز دور نمانده است). نقش بسته
 
ـ  فردوس صد كه // را ياري گفت ديبا چه! انانمسلم مسلمانان 5.6  سـازد  يم

 )57 زلغ ،وانيد الف: 1363 لويمو( را يخار مين جمالش
 كنـد؛ آن هـم بـا يـك      زند كه از يك خار صد بهشت درست مي از معشوقي حرف مي

هاي خويش خاري را به  ها! من دربارة معشوقي كه با يك نگاه از نگاه نگاه! اي مسلمان
  .)245 ،1 ج: 1389 وانم بگويم؟ (فيضيت چيزي مي صد بهشت تبديل كند چه
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 چه  همه تأكيد بر نگاه از كدام كلمه استنباط شده است! ازنظر موالنا آن معلوم نيست اين
 6و  5ي) معشوق است كه اتفاقاً در ابيـات  لكند جمال (تج خار را به گلستان تبديل مي
  غزل هم تكرار شده است.

 

 ،وانيد: الف 1363 لويمو( يرحو هر بخش لطافت ،ينور يزه! خداوندا 6.6
 )57 زلغ
 طرف  كند و روي سخنش را به (آقاي فيضي:) جالب است كه موالنا خدا را خطاب مي

: 1389 دهـد (فيضـي   ... را به شمس نسبت مي حال اوصاف خدا گيرد و درعين خدا مي
  ).246 ،1 ج

 »!و حيرت است.جب بلكه براي بيان تع ،براي ندا نيست» خداوندا  
 

 زانيم نبودش عالم موزونند، جمله // جهان در دميند يبازار چيه ترازويب 7.6
 )141 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( چرا؟

 ا در اين ميان چرا آن معشوق هيچ ميزاني ندارد م... ا وزن است همة عالم موزون و قابل
چ قدر عظيم است كـه بـا هـي    توان با هيچ سنگي او را وزن كرد و سنجيد؟ او آن و نمي

 توانـد او را بكشـد (فيضـي    شود و هـيچ ترازويـي نمـي    اي سنجيده نمي سنگ و سنجه
  ).316، 1 ج: 1389

      ،هر بازاري ترازويي و حساب و كتابي دارد. وقتي هر بـازاري در عـالم مـوزون اسـت
حساب و كتاب باشد. مگـر   تري است، چرا بدون ترازو و بي كه بازار بزرگ ،خود عالم

  آشفته و بلبشو باشد؟ لاشند، ولي كشود اجزا موزون ب مي
 

ـ ( هاانيب يخامش در ترخوش ستنهيآ چون 8.6 ـ د: الـف  1363 ويمول  ،واني
 )192 زلغ
   اگر كسي بتواند در خاموشي بيان كند، مانند اين است كه در آينه نگاه كـرده اسـت  [!]

  ).352 ،1 ج: 1389 (فيضي
 نماياند. كاست در خود مي و كم ت را بييولي واقع ،گويد مثلِ آينه است كه چيزي نمي 
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 كجـا؟  ز جـاودان  مـرغ  پر و كجا اجل ازارد،ين را مرغ شكند، قفس اجل 9.6
 )215 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو(
 شكنند،  كنند. قفس را مي خواهند ذبح كنند، در قفس را باز مي گويد: وقتي مرغ را مي مي

  ).354 ،1 ج: 1389 دهند (فيضي شكنند و آزارش نمي ولي پر مرغ را نمي
 قفـس تـن را    فقـط گويـد مـرگ    به نحوة ذبحِ مرغان نيست! او مـي  سخن موالنا راجع

شكند و قادر به آزار مرغِ جان نيست و جان فارغ از آسيب مرگ، بـه عـالم اصـلي     مي
  كند. خود رجعت مي

 
 1363 لـوي مو( !يدسـت  كـف  بر قدح چو! يمست چه! عشق يخوش چه 10.6
 )162 زلغ ،وانيد: الف
 گويد: چه زيباسـت   جا نيز از مواردي است كه موالنا به سيم آخر زده است. [!] مي اين

كف  جا خود قدح بر عشق. چه مستي است، زماني كه قدح بر كف دست باشد. در اين
به مستي كوچك و  گو راجعو ادامة گفت ،390 ،1 ج: 1389 دست است، نه پياله (فيضي
  بزرگ نيز خواندني است).

 دادنِ صـفت خوشـي و مسـتي بـه      تشبيهي وجود دارد. موالنا بعد از نسـبت  در مصراع
كند. ضـمناً قـدح    تشبيه مي  عشق، آن را (كه ماية مستي و سرخوشي است) به جام باده

  همان پياله است و ازلحاظ كاربرد فرقي با آن ندارد.
 
 در كنم خودتيب و دليب // كشانمت كشان گوش خود به تا هك امآمده 11.6
 )322 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( نشانمت جان و دل
 »گيرم و  ناكي است؛ يعني گوشت را مي حرف عجيب و وحشت» كشان كشانمت گوش

تواند به معشـوق بزنـد.    ترين حرفي است كه يك عاشق مي باكانه كشم. اين بي تو را مي
  اي است. باكانه انصافاً تعبير بي

خـودت كـنم در دل و جـان     دل و بـي  تر است: بي باكي در مصراع دوم محسوس اين بي
  كنيد؟ نشانمت. شما فراتر از تهور، از اين سخن چه برداشت مي

خود  دل و بي كه خودم بي گونه ام تو را مثلِ خودم بكنم. همان گويد: آمده در يك كالم مي
و جان خود كنم و وقتي چنين كردم، آن وقت در دل  دل و بي خواهم تو را هم بي هستم، مي

  توضيحات را تا پايان غزل ببينيد). ،399 - 398 ،1 ج: 1389 نشانمت (فيضي
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 هـاي   تمام قرينـه  باوجودل اشتباهي رخ داده كه ودر شرح اين غزل، از همين بيت ا
بين برده است. غزل از  صارفه، تا آخر ادامه يافته و معنا و لطف و زيبايي غزل را از

سوي خـويش   اصرار و اكراه، به آمده تا او را بهسراغ عاشق  زبان معشوق است كه به
ببرد. اگر عاشق بخواهد در دل معشوق جايي پيـدا كنـد، بايـد از خـود بگـذرد (=      

خود شود). در زبان رمزي موالنا، شير رمز معشوق و آهـو نمـاد عاشـق     دل و بي بي
فـت؛  آن شير گه صيد به كُهسـار مـرا يا   است (چون آهو از آن شير رميدم به بيابان/

خـواهي   ،سـراغ آهـو آمـده تـا او را     ) از اول غزل هم شير است كـه بـه  416 همان:
  .با خود ببرد ،نخواهي

  
ـ نما // آمد صبح ييگو چند! خروسا 12.6  مشـكات  نـور  خـود  را صـبح  دي

 )336 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو(
 خواهي به ما خبر بدهي كـه صـبح    اي خروس! آيا تو با صدا و خواندن خودت مي

 ج: 1389 دهندة صبح است (فيضي دم خودش نشان مده است؟ طلوع فجر و سپيدهآ
1، 431.(  

    در اين بيت پاياني غزل، موالنا خروس را نه، بلكه خود را به سـكوت و خاموشـي
يـده اسـت، نيـازي بـه خبـردادن از      گويد: وقتي آفتـاب حقيقـت دم   خواند و مي مي
  نيست. آن

 

 گفـت  نشـان  نشـان يب ز كه كس آن // !جان يا دارد بهانه و عذر چه 13.6
 )367 زلغ وان،يد: الف 1363 ويمول(
 دهد چه عذري براي نگفتن دارد؟ مولوي در بيت  نشان نشان مي كسي كه از يك بي

گويـد: كسـي كـه از     جـا مـي   امـا در ايـن   ،توان گفت گويد: آن اسم را نمي قبلي مي
 ،1 ج: 1389 ي دارد (فيضـي ا عـذر و بهانـه    دهد براي نگفتن چـه  نشان نشان مي بي

  )؟455
  از اين بيت استنباط شده است! صريحِ سخن موالنا، كه با » نگفتن«معلوم نيست چگونه

نشان نشان بگويد عذري بـراي   كسي كه از بي :خواني دارد، اين است بيت قبلي نيز هم
 اين جسارت خود ندارد.
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  ربط بي /استشهادات نادرست. 7
 يضـ يف( »غضـبه  رحمته سبقت«: ديگو يم قرآن. دارد ينيد ليدل موضوع 1.7

  ).148 ،1 ج :1389
    :سـبقت  «اين جمله آيه نيست، حديث قدسي است و به اين صورت نقل شـده اسـت

  ).437: 1381فر  (فروزان »رحمتي غضبي
 

 يال ياَنذرن و«: است نيا او حرف. است خواسته مهلت خداوند از طانيش 2.7
 ).264 ،1 ج: 1389 يضيف( »الجزاء ومي
 پـانزده و  چهاردهاي كه نقل شده ازلحاظ امال و عبارت نادرست است. منظور آيات  آيه 

  .»قَالَ إِنَّك منَ المنظَرِينَ ؛قَالَ أَنظرْني إِلَى يومِ يبعثُونَ« سورة اعراف بوده است:
  
 تا شد، قربان چو گاو نيا // ننگستش چه شاخ وز رنگستش، چه كاخ از 3.7
 )82 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( بادا نيچن بادا
  :گويد: وقتـي   مي». عجل جسد له خوار«گاو گاو نفس است كه مانند گاو سامري است

كه از نوع گاو سامري است، درحقيقت قرباني شود، ديگر چه كاخي و چـه   ،گاو نفس
  ).267 ،1 ج: 1389 شاخي؟ (فيضي

 بلكه گـاوي اسـت كـه     ،سامري نيستشدنش فرمان داده شده گاو  گاوي كه به قرباني
إِنّهـا   ... )67( ... بقَرَةً تَذْبحواْ أَنْ يأْمرُكُم اللّه إِنَّ ... دربارة رنگ آن نيز سخن رفته است:
  ).69( بقَرَةٌ صفْرَاء فَاقع لَّونُها تَسرُّ النَّاظرِينَ

  
 زلغ ،وانيد: لفا 1363 لويمو( چرا؟ كنعان وسفي نيز كفرها نبرّد كف 4.7
141( 

 برند: جاي ترنج مي ي كافرها دستشان را بهتشود، ح وقتي حسن تو وارد مي  
 روا بود كـه مالمـت كنـي زليخـا را       گرش ببيني و دست از ترنج نشناسي

  ).154 ،1 ج: 1389 شايد حافظ اين مضمون را از موالنا گرفته باشد (فيضي
 نشناسي«است نه » بشناسي«رست بيت اين بيت از سعدي است نه از حافظ! ضبط د.« 
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اند (شـفيعي   استاد شفيعي ضبط درست بيت و نام درست گوينده و مأخذ شعر را آورده
  ).224 ،1 ج: 1387كدكني 

  
 ز و زرد رخ از بپــرس // هــاشــب از بپــرس ينــدان تــو را عشــق چــو 5.7

 هالب  يخشك
 ويمول( هاقالب كنند تيحكا روح و عقل ز // ماه و اختر ز كند تيحكا آب كه چنان
 )232 زلغ ،وانيد: الف 1363

      نقل است كه يكي از شاعران معاصر حافظ در جمال زيبارويي غـرق شـده بـود. رنـد
كني؟ گفت: در آب، به عكس مـاه   گذشت، پرسيد: موالنا چه مي جا مي عارفي كه از آن

را مستقيم ببينـي!  نگرم. آن عارف گفت: اگر دمل به گردن نداري، سر باال كن تا ماه  مي
 ،1 ج: 1389 جا هم بـا موالنـا كـرد (كـذا) (فيضـي      بسا بتوان اين شوخي را در اين چه

352 - 369.(  
 كرد اوحدي كرماني بود و رندي كه به او گفت  اره ميظكسي كه جمال ماه در آب ن

اي  گونه ماه را در آسمان ببيند شمس تبريزي؛ خود شمس نيز در مقاالت بدان اشاره
ه هيچ ارتباطي با ابيات موالنـا نـدارد.   يست. اما موضوع اين است كه اين قضكرده ا

گويـد:   شـود. موالنـا مـي    بيت دوم تمثيل بيت نخست محسوب مـي  ،در غزل موالنا
كننـد،   هـا از عقـل و روح حكايـت مـي     كه آب از ماه و سـتارگان و قالـب   چنان هم
عشـق در او حكايـت   داري و رخ زرد و خشكي لب عاشق نيز از وجـود   زنده شب
ست و نه رؤيت ماه جمـال حـق در آيـات    اجا نه از شاهدبازي خبري  كنند. اين مي

  زميني او، بلكه صرفاً تمثيلي شاعرانه است.
 

ـ د: الـف  1363 لويمو( كشانمت كشان گوش خود به تا كه ام آمده 6.7  ،واني
 )322 زلغ
 در غزلي ديگر با اين مضـمون   اين بيت موالنا بسيار قلندرانه است. مولوي مضمون اين را

  ).398 ،1 ج: 1389 شكنم (فيضي بيان كرده است: در را باز كن وگرنه در را مي
  :لوي(مو »باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم«ظاهراً منظور اين غزل موالناست 

  .)1375 زلغ ،ديوان: الف 1363
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ـ ا عـارف،  هـم  ت،اس هيفق هم كه يخراسان اهللابيحب رزايم من از قبل 7.7  ني
 :است گفته يشعر در را مطلب

 ستين يدوختن هم به خ،يش يا تو و ما پس // ميمر ةرشت و بود يسيع سوزن گر
: 1389 يضيف( ستين يآموختن زمزمه نيا كه چند هر // اموزيب عشق ةزمزم ايب! خيش يا
  ).18 ،2 ج
  اهللا خراساني، چنين است: ميرزا حبيب ديوانضبط درست ابيات در  

 اين علم عيان است كه آموختني نيست آن علم بيان اسـت كـه آمـوختني بـود    
 اي شيخ ميان من و تو دوختني نيسـت  گر سوزن عيسـي بـود و رشـته مـريم    

)1361: 78 - 79.(  
  

  اظهارنظرهاي غيركارشناسانه. 8
 كجا؟ ز نردبان و بام ره و كجا از تو // يپر آسمان برِ تا ،يچارپر مرغ تو 1.8

 )215 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويوم(
 1 ج: 1389 بود، بهتر بود (فيضي» تا بر آسمان بپري «...كنم اگر  لحاظ لفظي فكر مي به ،

360.(  
  با تشـديد  » پري(«قرائت صحيحِ مصراع چنين است: تو مرغ چارپري تا بر آسمان پرّي

  .ت)نادرست اس» بر«شود و با كسرة اضافه خواندنِ  قرائت مي» ر«بر روي 
 

ـ د: الـف  1363 لـوي مو( يا نهييكا رو يبنما ،يا نه رونيب دل سرّ از 2.8  ،واني
 )18 زلغ
 360، 1 ج: 1389 القصيده است (فيضي رسد كه اين بيت بيت نظر مي به.(  
 الغزل است. بيت  

  
ـ د: الف 1363 لويمو( ها فتنه ديآ تو شيپ ،يا فتنه سرْ را عشق چون 3.8  ،واني
 )18 زلغ
 خواند.» سرْ فتنه«توان  خواند هم مي» سرِ فتنه«توان  م مياين عبارت را ه  
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 دهد. خواند؛ چون وزن شعر اجازة چنين قرائتي را نمي» سرِ فتنه«توان  خير! نمي نه  
 
 جسـم  جملگـان  با آسمان // چرا؟ مرجان ييتو و سنگند تو اراني جمله 4.8
 )141 زلغ ،وانيد: الف 1363 لويمو( چرا؟ جان تو با و است

 ي است مشكل! لحن آن كامالً متفاوت است و اين تفاوت آشكار است و موضـوع  غزل
  ).311 ،1 ج: 1389 است (فيضيخص ي غزل هم مش»چرا«از قافية 

 »است. رديفنيست، بلكه » قافيه«در پايان ابيات » چرا  
 
 تو شيپ در كاسه چو شود وا تا // هاجان آبِ رِيم يا كوزه، و سبو بشكن 5.8
 )192 زلغ ،وانيد: الف 1363 ويلمو( هادهان

 هـا  چـو كاسـه در پـيش تـو دهـان     «جـاي   وزن اين بيت مقداري خراب است. اگر به «
ه وزن زياد اسـتداللي نيسـت. دمـاغ    تبهتر بود. الب» ها گفت: چون كاسه پيشت دهان مي

  ).348 ،1 ج: 1389 [!] (فيضي مندم خواهد و من تاحدودي از اين دماغ بهره موزون مي
 مندنـد، قضـاوت    انندگان اين يادداشت از دماغي كه استاد فرموده است بهـره چون خو

  گذارم. عهدة خود آنان مي درمورد ايراد وزني استاد را به
 

  ها با غزل  رفتار غيرعلمي. 9
 غـزل  و فرفروزان حِيتصح ،82زل غ ،وانيد: الف 1363 لويمو( 18 غزل 1.9
 )يعيشف چاپِ 44

اسـت. در ايـن     بيـت را انتخـاب و نقـل كـرده     17ي از آن بيت است كه شفيع 22 ،دراصل
مثابـة قطعـه    غزل بـه  20 تا 16ابيات  فقطبيت آخر غزل حذف و  2و  ولبيت ا 15روايت! 
تـوان از ايـن قطعـة ابتـر،      بيتي نقل شده است. ناگفته معلوم است كه چگونه مي پنجشعري 

اي بـه   بحث از غزل هـيچ اشـاره  منظور موالنا را دريافت و روايت كرد! جالب است كه در 
حذف عمدي ابيات محذوف نشده و چنان رفتار شده است كه گويي موالنا همين پنج بيت 

 .)263 ،1 ج: 1389 را به همين صورت ابتر بيان كرده است (فيضي
  اين همان غزل معروفي است كه موالنا مطلع و بعضي تعبيرات آن را از سنايي گرفته و با

 شفيعي كـدكني  بنگريد بهتر كرده است ( آهنگ ه پايان آن، آن را خوشافزودن هجايي ب
  ):200، 1 ج: 1387
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 كفرش همه ايمان شد تا باد چنين بادا معشوقه بسامان شد تا باد چنـين بـادا  
  

  »ماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوستبن«غزل معروف  2.9
: الـف  1363 است (موالنـا  بيت آن را انتخاب و نقل كرده 18بيت است و دكتر شفيعي  24
ايـن غـزل    ،چاپِ شفيعي). در اين كتـاب  134فر و غزل  تصحيحِ فروزان ،441 زلغ ،وانيد

كه آن  اي به اين آمده است و هيچ اشاره امثابة دو غزل مستقل در ذيل دو شمارة مجز واحد به
آن  بيـت پايـاني   8كه حاوي  ،دو دراصل يك غزل بوده نشده است. تفسيرِ بخش دوم غزل

حال  توان در ادامة غزل قبلي قرار داد. بااين اين غزل را هم مي«است، چنين آغاز شده است: 
 .)60 ،2 ج: 1389 (فيضي »كنيد؟ ت اين شعر را چگونه تحليل ميليخواهم بدانم كه ك مي
 شكل ظاهري غزل توجه نشده است كه بيت نخسـتين آن بـرخالف معمـول،      ي بهتح

  نيست: صرعم
 كان عقيق نادر ارزانـم آرزوسـت   نپذيرم عقيق خرد هرچند مفلسم

  
  گيري . نتيجه10

نويسي است، از اين كتاب دوجلدي اسـتخراج و   چه مغاير با اصول شرح اگر بنا بود تمام آن
رفت. نقد آثاري از اين دست به  مقالة متعارف فراتر مي لِتدوين شود، حجمِ مطلب از تحم
زدكـردنِ   بلكـه مقصـود از آن گـوش    ،رزنش ناشـر نيسـت  هيچ عنوان تخطئة نويسنده و سـ 

براي كساني كه دغدغة نوشتن و چـاپ و   ،و دقت امر نويسندگي است ،تياسست، حياهم
دادن، ناآگـاهي بـه عـروض و وزن     نشر دارند. حديث را آيه گفتن، شعر اين را به آن نسبت

انگاري تمام  ت با سهلحساب ضعف ادبي متن گذاشتن، از روي ابهامات و اشكاال شعر را به
مغـاير بـا روحيـة     يـابي را كسرشـأن خـود پنداشـتن     و مراجعه به هر منبع دسـت  ،گذشتن
يك عيب داشته باشد، بر سفرة  فقطپژوهي است. اگر سفرة ناگشوده  گري و حقيقت پژوهش

اي را گشـوده   ها عيب وارد است. كسي كه به اختيار خـود چنـين سـفره    گشادة نامناسب ده
  شدگان ببندد. تواند راه ايراد و اعتراض را بر دعوت است نمي

  
ها نوشت پي

 

  .هاست آن نقد رهيدا عالمت و ينانيد استاد حاتيتوض نقل ةنشان مربع عالمت متن، يبررس در. 1
  كار برده است: موالنا اين كلمه را در ابيات ديگري نيز به. 2
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 انمد ينم يشهنشاه را يباق شاه آن بجز   دانـه  شه چو هم محقر افسانه خلق يشه
  )1436غزل  ،ديوان الف: 1363لوي مو(

 يديد عطا يسادگ ز تو را آن دانـه  شـه  فشـاند  جهان اديص
  )2723زل غهمان: (

  :با ديكن سهيمقا. 3
 آمد غار اري و نيقر يداريب و خواب در او و   آمد او ميگو ميگشا شد؛ ميگو و چشم ببندم

  )77 غزل و 569غزل  ،ديوانالف:  1363لوي مو(

 خوانـدن  بـا  قوال. باشد آن ةترجم »قوال« اي يعرب »قوال« ةترجم كه اند زده حدس يعيشف استاد. 4
 )فيتصـن  ترانـه، ( قـول  يمعن به »گفته. «است كرده يم فراهم را سماع ةنيزم يقيموس راه هم به آواز
  ).197 ،1 ج: 1387 يكدكن يعيشفبنگريد به ( است رفته يم كار به

 و ترسو روان ره كه است سگان بانگ مثلِ شود يم رو روبه ها آن با رضا درمقام لكسا كه ييبالها«. 5
  ).413 ،2 ج: 1387 يكدكن يعيشف( »ترساند يم و دارد¬يم باز رفتن از را كاهل

  
  نامه كتاب

اهتمـام محمـد قزوينـي و قاسـم غنـي، تهـران:        ، بـه ديـوان  ،)1367الدين محمد ( حافظ شيرازي، شمس
 .ارفروشي زو كتاب

 .فروشي زوار اهتمام علي حبيب، تهران: كتاب ، بهديوان ،)1361خراساني، حاج ميرزا حبيب (
، تصـحيح سـعيد   محيط زندگي و احوال و اشـعار رودكـي   ،)1382بن محمد ( رودكي، ابوعبداهللا جعفر

 .نفيسي، تهران: اميركبير
 .سخن تهران: ،ريو تفس ،نشي، مقدمه، گززيشمس تبر تلياغز ،)1387محمدرضا (ي، كدكن يعيشف

نظـيم مجـدد حسـين داودي،    ، ترجمة كامل و تمثنوي قصص و احاديث ،)1381ان (مالز فروزانفر، بديع
 .تهران: اميركبير

  .عاتالاط :، تهرانديناني دكترروايت  شعاع شمس؛ غزليات شمس تبريزي به ،)1389فيضي، كريم (
و  حاتيبـا تصـح   ،ريـ كب وانيـ د اي يزيشمس تبر اتليك ،)الف 1363( يمحمد بلخ نيالد جالل ،يمولو

 .ريبكريام تهران:، مان فروزانفرزال عياستاد بد يِحواش
كوشش نصراهللا پورجـوادي،   تصحيح نيكلسون، به ،مثنوي ،)ب 1363( يمحمد بلخ نيالد جالل ،يمولو

 .ريكبريتهران: ام
 


