
  يمولوریبکوانیددریونانیاشعار             

يرینوسفیمحمد                              

  رازیشدانشگاهفارسی  ادبیاتگروه زبان و استاد

  ياریبخترزمجونیریش

  رازیشدانشگاهفارسی ادبیاتزبان و  يترکديدانشجو

یجهرمیلیخلالهام
1

  

  رازیشدانشگاهارسیف ادبیاتزبان و  يترکديدانشجو

  )40تا  21صفحۀاز (

  30/6/92:رشیپذ خیتار، 5/5/92:افتیدر خیتار

  

  

  دهیکچ

، کـه در  اسـت یونانیویکترزبانبهياشعاروجود،يمولوریبکوانیددرزیبرانگبحثمباحثازیکی

ـ امـا ا  ،شـده امانجـ یقـات یتحق،یونـان یۀ اشـعار  نیزمدر. کردمیخواهیبررسرا یونانیاشعارادامه،  ن ی

ییهـا روشازیکـ ی. است گرفتهانجام یکترملمعاته بر کاست  ییها قیتحقازمتر کاریها بس پژوهش

ازپـس پژوهش،نیادر. استاشعارنیایشناسنسخههاست،غزلنیایبررسيبرایمناسبکمحهک

درومیـ اردهکـ انیبرااتیابیشناسنسخهووانیدلّکدریونانیاشعاربسامدق،یتحقۀنیشیپیبررس

انجـام نـه یزمنیـ ادرر تـ شیپـ ه کمیا هپرداختییهاپژوهشنقدبه،مواردياپارهدر،حاتیتوضياثنا

  .ستاگرفته

  

  .یشناسنسخه،یونانیاشعار،ریبکوانید،يمولو:يدیلکواژگان

  

  khalilijahromi115@yahoo.com: رایانامۀ نویسندة مسئول.1
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  مقدمه

،يومولـ یزنـدگ طیمحـ دریونـان یزبـان نفـوذ زانیمانیضمن بسندگانینو ،پژوهش نیادر

مباحـث و یبررسـ پژوهـان يمولـو يآرا،راهنیـ ار د.انـد  ق کـرده یتحق اویونانیاشعارة دربار

  .استشده ن ییتب اشعارنیایمعناشناسویشناسکسبو یشناسنسخه

اشـعار یونانیباتیکتروالفاظةدربارهکیسکنینخستدارند،اطّالعکه نگارندگان  ییتاجا

هـا، در   بیـ ن ترکیـ ا یثبـت معـان   يبـرا  يو. اسـت  ینارلیگولپ یق کرده، عبدالباقیتحق موالنا

نیـ ارةبـا دريا ننـده کقـانع جوابامارود،یمیونانیادبیاتوزبانبخشبهدانشگاه استانبول

شـود کـه    یآشـنا مـ   ،هیـ عدللیـ کو،یراوغلـ یرمیمياآقباآنازپس. آوردینمدستبهاشعار

یونانیبهشیدراونامبهيا ارزندهتابکیاسالميهاقتیطرةدرباروداردتصوفدریقاتیتحق

بـه ـ  اسـت داشـته وقوفیآناتولدرجیرایونانیزبانکسببههکـ یراوغلیرمیم. استنوشته

. گـذارد  یمـ  ینـارل یگولپاریـ اختدررایونـان یراشعابقیۀیکترۀترجملمه،کدویکیياستثنا

  .)417و416: 1375،ینارلیگولپ(

مسـئلۀ بـه گـذرا ،غـرب تـا شـرق امـروز، تـا روزیـ دموالناتابکدرسیلوئنیدنیلکفران

  .استردهکاشارهيمولویدانیونانی

وانیـ دتودنسـ ازپـس » یونـان یۀیـ قافباموالناازیغزل«ۀمقالدرزینینواباریماهییحی

يو.ندکیمبحثیونانیزبانباآنارتباطوموالنایزندگطیمحةدربارفروزانفراستادمصحح

استادییراهنماواریبسيریگیپس از با پ. است بودهولدسلطانیونانیاشعاردنبالبههامدت

دسـت   يآ قالـه ، بـه م یشـرق  يها مدرسۀ زبان یو ترک یفارس يها ، استاد زبانيتورخان گنجو

ـ ا.کرده اسـت  يات را گردآورین ابیابد که اییم ریبـورگ . پيهـا نـام بـه نفـر دورامقالـه نی

)P.Bourguiere(مانتران. رو)R. Mantran(شیپـ هکـ گریدتنسهازآندرواندنوشته

  .)686: 1369،ینواباریماه(شده استادیـ اند کردهپژوهشبارهنیادرهاآناز

پـور، يدلبراصغريآقا،را ترجمه کند نیالدجاللموالناکتاب  یسبحانقیتوفآنکه ش از یپ

بـه یونـان یملمعـات ةدربـار را ینـارل یگولپحیتوض،»موالنافارسیـیونانیعاتملم«ۀمقالدر 

  .استبرگرداندهیفارس

ـ یویفارسادبیاتوفرهنگكمشتروجوهدریقیتطبیپژوهش«در مقالۀ  بـه  زیـ ن»یانون

نیـ ادییتأيبراییهامثالوشدهاشارهگریدکیبریونانیویرانیافرهنگوزبانمتقابلریتأث

  .)104-87: 1387رادفر،(استآمده ریبکوانیدازیمعن
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  ریصغيایآسدریونانیزبان.1

والنـا  محلّ زنـدگی م  دربارة ن فارسی در قلمرو عثمانینفوذ زبا تابکامین ریاحی در دمحم

  :گوید ـ مییعنی آسیاي صغیر ـ ین الد جالل

. ت بـود کـ ی منحصر بـه فـرد ممل  زبان رسم ،زبان فارسی ،در آسیاي صغیر چندین قرن«

نویسـی بـه    نامـه . نوشتند تاب میکسرودند و  گفتند و شعر می مبرز بدان سخن می طبقۀ

 محـلّ ه درکـ هایی  تابکدر آن مدت عالوه بر  به فارسی بود؛فارسی بود، وعظ و تدریس 

 همـۀ ه کاند  ردهکاز دیگر متون فارسی را در آن دیار استنساخ  تألیف شده، هزاران نسخه

  ).7و6: 1350ریاحی، (» فوذ زبان فارسی در آن سرزمین استن گویاي ،اسناد

ةدربـار هکـ اسـت یسـ کنخسـتین ،ینـارل یگولپشـد، اشارهپژوهشۀنیشیپدرهکطورهمان

یدانـ یونـان یبابدرراخودةدیعقيو.استکردهبحثاویزندگطیمحويلومویدانیونانی

  :ندکیمانیبگونهنیايمولو

متـداول مـردم قونیـۀ در قـرن هفـتم       زبانرفته،ارکبهموالنااشعاردرهکیونانیزبان«

.داراسـت اسـت، جیرایآناتولدرهکراامروزیونانیزبانخصوصیاتهجري است و تمام 

دانست، امـا   را می رانیاادبیاتویفارسزبانقیدقاتمامهکآنباموالناهکهستقدرنیا

عـام تـداول زبـان بـه وبـرده ارکـ بهراانهیعامزبان،ریبکوانیددرهمويمثنودرهم 

ةسـند یاسـت کـه اسـتادترین نو    دادهنشـان هکهاستباچهیددرتنها. استگفتهسخن

یونـانی هـم ماننـد عربـی      ملمعاتدرمستعملیعربزبان.استکیالسکویادبیفارس

ـ زبـان موالنـا هکیدرحال،استانهیعامیعربموالنا،اشعارگریدکاررفته در  به بـا رایعرب

دانسـته   مـی  يحدتاهمرایونانیزبانموالناماگمانبهلذا؛دانستیمآنفیظراتمام

آنهـا   یاصـل متـون دررایونـان یهـن کشـاعران عاراشـ وفالسفهآثارباشدقادرهکاست 

موالنـا ...اسـت مـردم سـخن گفتـه     ۀلهجـ بهومردمزبانبهومردميبراموالنا... بخواند

،قونیـه یکـ ینزددر»افالطـون دیـر «راهـب بـا حتّی  داشتیحیمسراهبانازیدوستان

موالنـا بـا ایـن     هکـ دانستتوانینم. رفتیماوارتیزبههاشبیبعضوداشتیدوست

چهدوآننیبافکار افالطون  وآثارةدرباروردکیمبحثیمسائلچهةدربارعارفراهب

راهبـان وانیحیمسـ بـه يوۀعالقـ موالنـا، یونانیاشعارۀخالصگرفت؟یدرمیمناظرات

  .)417و416: 1375،ینارلیگولپ(» دهدیمنشانزینرایحیمس

انـه یعامزبـان ازخـود اشـعار درموالنـا هکداردقبولرائلهمسنیاسیلوئنیدنیلکفران

  :ردیپذینمیونانیزبانبهيمولووقوفةدربارراینارلیگولپاستنتاجاما،استردهکاستفاده
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رایعربـ ویفارسـ ادبهـن کزبـان قیدقـا هکـ آنبـا موالنـا هکـ دیـ گویمینارلیگولپ«

سـخن نیاازناگهانيو. استبردهارکبهراانهیعامزبانخوداشعاردرنوعاًدانسته،یم

دریونانیۀانیعامزبانازموالناةاستفادهکسدینویموپردازدیمارتباطیبیاستنتاجبه

آثـار باشـد در حـدي کـه قـادر     یونـان یزبانبراووقوفانکامازمانعزینخوديشعرها

مـثالً دیشاوشودینمد،نبخواآنها  یاصلمتوندررایونانیهنکشاعراناشعاروفالسفه

آثـار وهـا شـه یاندةدربـار ،قونیـه یکـ ینزددرواقعافالطونریدنکسایحیمسراهببا

  .)417: 1385س،یلوئ(» استردهکیممناظرهوبحثهمافالطون

یخیتـار ویخـارج وجـود »افالطـون ریـ د«ایـ آهکدیددیبادر بررسی این دو دیدگاه، ابتدا 

درر؟یـ خایـ اسـت شدهيااشارهبدانجاموالناآمدورفتبههارهکتذدرایآونه؟ایاستشتهدا

درو  سـوم فصـل دربـار دو. استآمده»افالطونرید«نامموضعسهدریکافالالعارفینمناقب

و در شرح مناقـب   هشتمفصلدربارکیو)551و1:294ج،1385،یکافال(ا موالنمناقبشرح

ةدربارافالطونریدراهبانسرورزبانازیتیاکحاول،درمورد  )2:904جهمـان، (امیرعارف چلبی

ییگفتگـو وبرخـورد گونـه چیهـ آن دره کـ )1:294جهمان،(ندکیمنقلموالناراماتکازیکی

میکـ حیـک  داریدةدرباریداستاندوم،در حکایت . دهد رخ نمی افالطونریدراهبوموالناانیم

  :هکندکیمنقليمولوةدرباراواعتقادسنحوموالناوافالطونریددرراهب

چگونـه ويدیـ دچـون راموالنـا تـو هکـ دندیپرسـ اواعتقادسببازرامکاصحابيروز«

اریبسـ معجزاتوحدیبراماتکوا ازمنبود؟هکاوهکدیدانچهرااوشما: گفت؟یدانست

بـودم؛ خواندهشانیاصحفولیانجدررایماضيایانبریسو،گشتهصمخلةبندوامدهید

  .)551: همان(» آوردهمانیااوتیحقّبهوامردهکمشاهدهاوكمبارذاتدرراهمه

ریـ دبهینینشچلّهازپسيمولويروزهکموالناوخودداریدنقلبهندکیمشروعسپس 

إنو«: نـد کیمسؤالاوازمیمرةسور71ۀیآیمعنةدربارراهبمیکحواستآمدهافالطون

رااسـالم نیـ دپسبودن،خواهدآتشبرورودراهمهاتّفاقبهچون«یعنی؛»واردهااالّمکمن

يزیچاینکه بدونموالنا.)552:همان(»بودن؟خواهدچوننیاواست؟حیترجچهمانیدبر

ـ ۀافروختـ 1فُـرن بـه . رودیمـ اوهمـراه زیـ نراهبوشودیمروانهشهريسوبهدیبگو يازخب

فـرن آندروچـد یپیمـ خـود 3یفَرَجـ انیـ مدروردیـ گیمراراهب2لَونیپموالنا. رسندیم

خداونـدگار بـه وآوردیمـ رونیـ بزهیکپـا وكپـا راكمبـار یفرجـ ،خباز. اندازدیمافروخته
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شـما ومیـی درآچنانما«: دیفرمایمموالنا. ودشیمنابودوسوختهراهبلونیپاما،پوشاندیم

  .)همان(» دییدرآنیچن

با راهبـان   يمولو يگو و و گفت» ر افالطونید«، وجود مناقب العارفیندر ات یاکن حیر اکذ

  .ستیاف نامالً شفّکگونه برخوردها هنوز  نیا یفیتکهرچند . ندکید مییرا تأ یحیمس

هـر نقّاشـم، صـورتگر «مطلعباموالنايهاغزلازیکیشرحدرینکدکیعیشفمحمدرضا

  :دیگویمموالنااتیحیفرهنگطیمحةدربار» سازمیبتلحظه

اسـت، بودهختهیآمیونانیۀشیاندعناصرازیبعضباموالنااتیحیفرهنگطیمحهکازآنجا«

دهیـ دررّکمشمسغزلیاتدرهکـ  آنمشابهيرهایتصوور،یتصونیادرهکدینماینمدور

هکـ یونـان ی)Pigmalionونیگمـال یپ(ونیپوگمـال ةاسـطور ازباشدرمتأثّموالناـ  شودیم

  .)2:760ج،1387،يمولو(4»استساختهخودهکشوديامهمجسعاشقیآدم

اشـاره بداننیاازشیپهکـ » یونانیۀیقافباموالناازیغزل«ۀمقالدرینواباریماهییحی

  :دیگویمموالنایزندگطیمحةدربارـ شد

زبـان سـتند، یزیمـ ) یآنـاتول (پسرش، سلطان ولد، در کشـور روم   وموالناهکيروزگار«

سلجوقی، ترکی و زبان مـردم بـومی،    مهاجمانزبان،یفارسزباناریدآنيدربارویادب

؛ستاداشتهرواججاهایبعضدرهنوزستم،یبةسدآغازتاهکاست،بودهیونانیگویشی

ـ اازییهاواژهاگراستیعیطبنیبنابرا درـ  یونـان یویکـ تریعنـ یـ  ریـ اخزبـان دونی

  .)686: 1369،ینواباریماه(» شودیمافتیآنها  وانید

وشـود یمآشناولدسلطانیونانیاشعارباوب،کزریندانشمندش،دوستۀواسطبهینواب

دراوةشـد چـاپ وانیددرهکداردیونانیبهيعاراشهمولدسلطانهکندکیميادآوریاوبه

هکـ )همان(استنوشتهيامقالهآنةردرباییاروپادانشمندانازیکییول،استامدهینتهران

  .شداشارهآنها  بهقیتحقۀنیشیپدر

نیـ ایشناسـ نسـخه ،نـا موالیونـان یيهـا غـزل یبررسـ يبـرا مناسـب يهاکمحازیکی

  .شده استیبررسدگاهیداین ازموالنا یونانیاشعار،هدر ادام، که هاستغزل

  یونانیباتیکترواتیاببسامد.2

دهیـ دآندریونـان یامالًکغزلچیههکنیاریبکوانیددریونانیاشعاربسامدةدربارمهم ۀتکن

وجـود یونـان یابیـات یا باتیکترو لماتکآندرهایی در دیوان هست که  البتّه غزل .شودینم
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دیـده  ییهـا غـزل ،تعـداد نیااز. استغزلچهارده ریبکوانیددریونانیملمعاتتعداد. دارد

دیـده  هـم ییهاغزلووجود دارد ندهکپراطوربهآنها  دریونانیاتیابایولماتکهکشود  می

هکراییهاغزل،کیةشمارجدولدر. دارندیونانیۀیقافایوفیردآن،اتیابتمامهکشود  می

  .میاردهکمیتنظفروزانفرحمصحوانیدبراساس،استرفتهارکبهآنها  دریونانیباتیکتر

د
ر

ی
ف

عباراتیمعنیونانیعباراتشماره

11432
خـارس ناکنازسياذ/ االسوکتالزمونوراسوذیمیالکيافند

باشممحتشممنتاهک

شادونکیزندگهایخوشبافقط،ياریبختتومنسروريا

.باشممحتشمهممنتاباش

22121

مسنیزویالکنینونیکیابک/ ندنیومیاغاکنیمسافندس
ــااز؛دارمدوســتت!ســرورم ــااتیــح، رونی ــرم ــاتریزوبهت ب

.شودیم

خسسیتیمیبسیپاتیتیمیب/ قومسسیتیرسسیبیتی
چیپدرچرابگو؟يدرآوردصدابهراچنگچرا؟یبازگشتچرا

؟يدارمکچه؟یتابو

3
2121،  

3202

مویانذتمشدشیديخاراذ/ مویشاهالیامویالکالیا
ینفسـ يبار،یدهینميانشئهاگرمن،پادشاهایبمن،گلایب

.نکنثارياحهیراوبخش

یالیتویالکوسشکچاذنیم/ یاللیپوپونیبنپسهوذی
؛نالـد یمـ باشدماریبسکهرخورد،یمآبشودتشنهسکهر

.ینکنشراقدحهکزنهارمنزیعزاما

42264

اکـ ینیکسـر پـو ین/ رومـه هـم ومحسنهممویافندیسیبوس

تویچونومنچونم

هکـ میجـو یمـ راتو؟ییجاک!منيروماهواحسانگرسروريا

.ياچگونهتووامچگونهمنبپرسم

الوکبراهکلویثلسیتیاوتيافند
انجـام وخـواهم یمراهمانزینمن،یبخواهوتهرچه!سرورم

.دارمدیامراآن

.برسانماوگوشبهراندهکپراسخناننیاهکنکما ياریایخداابرااللریمیسمویکناکیمثزیقو

؟ییجاکتودارم،دوستتدارم،دوستت!بزرگيایپوساغاپوسهيایسیپویچلبیسیپو

!زیعزيدافنرایمیلکافند52608

!يافنديا:گفتمرانیافقطبود؟يارکچهنیا!يافند:گفتميافندياپایتتثاپایتت/ يردکچهنیايافندشیپایتت62682

!يافند)فیرد(يافند73033

82542

.دارمدوستتیپوساغا

.ایب: الیایپوساغاالیابگوزنيوبروکاشيااریب

یپوساغاایناگوبهیغومیافییایگوبه
دوسـتت خاموشـم اگر؛ نمکیموصفراتوزنمیمحرفیوقت

.دارم

93109

.باالایبيآمدخوش!یچلب!يافنديایچلبيافندياآپانسو،یشبیتیالک

.شیشکروسیالوک

ترااپراکیاکآغاپسو،یارتم
وتـ عشـق درامـا ،ستمینتوقیال؛آمدمتوداشتندوستيبرا

.سوختموافتادم

.رودینمشیپوجهچیهبههکيروزصبح؛ریخبهصبحاالستنکپوستن،يرییلرایمیالک

.شوداخل،ایبمنشیپن،کنامخسته!یچلبالدویسوایپانپا،یچلپسیلفکاش

103191

.باالایبيآمدخوش!يافند!یچلبیچلبيافندينوسوایآیشیتیالک

شیشکروسیالوک

تراپرااکیاکيذاغاپسویارتم
عشـق بـه بـاز امـا سـتم، ینقیالآمدم،توداشتندوستيبرا

.سوختموافتادم

.رودینمشیپينحوبههکيروز!ریخبهصبحاالستنکبوستنتنینزراسسیمیالک

ذولهیاسویاپانبایچلبسیلفکاس
  .درآدرونبهایبشمیپ.نکنامخسته!یچلب
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111455

یشینسندسویلیش/ یشیتیکسویالکیشیتیلکيآفند
باشـند داشتههمهراتوجمالاگر.یقدمكمبارچهتو!يافند

.ببوسندتولبانازهمه

یلوسینتخونمایت/ یسیبومویلکیسیبویمناخوسيافند
يانمکیمرارکتمدامراتويهاهقصونمکیمادیراتوهاشب

!اصفتیدر

؟ییجاک.)استآمدههماول  مصراعدر. استغزلفیرد(یکهومیا123197

؟ییجاکیکهومیا132662

141207

  دارروزه.)استیونانیلماتک،غزلنیاۀیقاف(وسکنست

بادآنموس

انساناثربوس

فرشتهانگلوس

شاهوسیلیواس

شیشکروسیالوک

نوسکسرا

!!º!!!!«نیچادرنشـ يهاعرببهانیروموانیونیهکاستینام

روميامپراتـور يمرزهـا بههکـ سامانآنيرهایوکو»امالشّ

  .بودنددادهکردند ـ میحملهیشرق

š. 1ةشمارجدول !!!!!! !!š !!!! !!!! !! !! !!!! !!! !!!! !!! !! !! !!! !!Š! ! ! !  

آغـا  «،»روسیالوکـ «،»يفنـد ا«،»افنـد «چـون یلمـات کبسامد،شودیممالحظههکچنان

  .استرّرکموتوجهقابل» یکهومیا«،»یالک«،»پوسی

  هاغزلیشناسنسخهیبررس.3

  شمسغزلیاتنسخاصحیبررس.3-1

سندگان ی، استناد نوانجام شده ریبکوان یدیونانیاتیاب ةن درباریش از ایه پکییها در پژوهش

ةح دوبـار یتصـح  ،ریـ اخ يهـا  اما با توجه به پژوهش ،است وان مصحح استاد فروزانفر بودهیبه د

وان یـ داشـعار   ۀجانبـ  همـه  یش از بررسـ یتوان پ ین نمیبنابرا ؛5دینما یم يضرور وان شمسید

وان یـ داز  يامالً معتبـر و مـادر  کـ ۀنسـخ  نیهمچن.داد ینظر قطع یونانیات یمورد اب، درریبک

بداهه بوده است و شتر یه بکـ وان شمسیدش یسرا ةویست و با توجه به شیدر دست ن شمس

وان یـ موجـود در نسـخ د   يهـا  غزل یآشفتگ اند ـ  پرداخته یآن م يآور به جمع» اتبان اسرارک«

و مسـلّم   یامالً قطعـ کـ ۀجینت کیدن به یتوقّع رس ،ن نوعیاز ا ییها در پژوهش. ستیب نیعج

  .میپرداز یمچه در دست است، ف آنین و توصییبه تببنابراین فقط باطل است؛

 یونـان یو  یکتر يشعرها«ل عنوان یذ ،شمس غزلیاتۀدر مقدم ینکدکیعیشف محمدرضا

  :دیگو یم» ریبکوان یددر 

. شـود  یده مـ ید یونانیز به زبان یو چند غزل ن یکغزل به زبان تر ي، مقدارریبکوان یددر «

 وان شـمس یدیشناس ف مسائل نسخهیلکد تین شعرها به موالنا بایق در انتساب ایتحق يبرا

ن یتـر  میقـد  وان براسـاس یـ د يح انتقـاد یتصـح  کیـ ه پـس از  کد یروشن شود تا دانسته آ
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 ،مانـد  یبـاق  يزیـ اگر چ. ماند یم یباق ریبکوان یدگونه شعرها در نیا ها، چه مقدار از نسخه

  .)1:45ج،1387، يمولو(» ق شودیبحث و تحقآنها  ةه دربارکگاه فرصت آن خواهد بود  آن

ات یـ اب یرد و سـپس بـه بررسـ   کمشخّصمعتبر را  يها ف نسخهیلکد تیابتدا بامین رو از ه

از دیگر نسخ معتبرتر  ،، سه نسخهریبکوان یداستاد فروزانفر بر  ۀمقدم براساس. پرداخت یونانی

.الـف : نـد از ا ن نسخ عبـارت یا. شده استلّی کاعتمادآنها  ح بهیص داده شده و در تصحیتشخ

اول  دسـت  يها هنسخ يه از روکاستانبول  ۀیمانیدر سل يافنداسعد تابخانۀکبه متعلّق ۀنسخ 

6است» عد«آن  ياختصار ۀنشان.استنساخ شده است
ه کيا نسخه .ب؛)و:1ج ،1363،يمولـو (

 يهـا  نسـخه  ير و از رویـ نظ مکه صحت آن کاست قونیهآثار موالنا در  ةبه موزمتعلّق  اصل آن

ه اصـل  کـ يا نسخه .ج؛)همان(است» قو«آن  ياختصار ۀنشان. شده است استنساخاول  دست

رمضـان   ماهل یه در اواکاست حصار  ون قرهیپاشا در شهر افاحمد كگد ۀتابخانکبه متعلّق  آن

  .)ای:همان(7است» قح«آن  ياختصار ۀنشان. استنساخ شده است. ق727

» فذ«ياختصار ۀبا نشانهایش  ل حجم غزلبه دلیرا  770مورخ  قونیۀۀاستاد فروزانفر نسخ

 يارینـدارد و در بسـ   يدیـ تردمزبـور  ۀاعتبار سه نسـخ  ة، اما درباراساس خود قرار داده ۀنسخ

  .رده استکموارد به ضبط آنها اعتماد 

، بـه حسـاب آورده اسـت    غزلیـات نسـخ معتبـر    ن سه نسخه را جـزو یه اکیسانکگر یاز د

ن سـه نسـخه را   یـ خـود ا  يدو جلد ةدیگز يجا يدر جا يو. است ینکدکیعیشف محمدرضا

ش را یخـو «کرده است؛ از جمله در شرح غزلی با مطلـع یمعرف غزلیاتيها ن نسخهیتر لیاص

ن غزل از سلطان ولد است و در چـاپ  یه اکان آنی، ضمن ب»ختمیگل بگر يدم سویچون خار د

ه کـ ـ قو، قح، عـد    يها اً در نسخهضمن«: دیگو ی، مهم آمده وان سلطان ولدیداز  یسید نفیسع

  .)2:837ج ،1387،يمولو(» امده استین غزل نیا است ـ وان شمسیديها ن نسخهیتر لیاص

 يهـا  غـزل نبـودن  ا یو بودن ین نسخ معتبر و بررسیمراجعه به ابر همین اساس است که 

  .استيبه مولو اآنهسنجش اعتبار و انتساب  يها از راه یکی،ها ن نسخهیدر ا یونانیملمع 

ح یق تصـح یـ تـاب موالنـا بـه طر   کردن کـ لزوم اهتمام در چـاپ  «در مقالۀ ينویم یمجتب

سـه  مـن د کـه یـ گو یمـ  ،ریـ بکوان یدح یتصح ياوشش فروزانفر برک، ضمن اشاره به »يانتقاد

قح، عـد، (قونیه،يافندحصار، اسعد ون قرهیاف یعنییه ـ کترۀتابخانکار معتبر از سه یبس ۀنسخ

او  يدون نافـذ بـرا  یـ ه فرکرا  يا ح خود، نسخهیردم، اما فروزانفر در تصحکفراهم  يو يبرا )قو

  .)93و92: 1381، ينویم(ار قرار داد کيمبنا ،فرستاده بود
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ـ  یتـر  میاز قـد  یکـ ی،ها از فهرست ياریه به اعتراف بسکيگرید ۀنسخ.د خ یتـار  ین نسـخ ب

ن نسـخه  یاستاد فروزانفر ا. است یآقا نخجواند محاج مح ۀتابخانکۀاست، نسخ شمس غزلیات

کـرده اسـت  خود را با آن مقابلـه   یکمل ۀدر آغاز، نسخفقط ه کار داشته یدر اخت يچندیکرا 

ـ :همان( بـا حـرف    ییهـا  بر غـزل  مشتملّفقط ن نسخه یه اکد از نظر دور داشت یالبتّه نبا .)بی

ن نسخهیا ،م پاشایپاشا و ابراهاحمد کیگد ۀتابخانکدر فهرست نسخ . است »ایواو، ها،«ۀیقاف

ن نسـخ  یتـر  یمیاز قـد  یکـ یبه عنـوان   ـشود   یم يز نگهداریتبر یملّ ۀتابخانکدر اکنون ه کـ 

و527: 1351، يبهـزاد  قیصد(اند هفتم دانسته ةبه سدمتعلّق  شده است و آن را یمعرف غزلیات

» خج«درمورد نسخۀ.است» خج«روزانفر، ح مرحوم فوان مصحیآن در د ياختصار ۀنشان .)530

،»خج«نسخۀ يها فهرست غزل ۀیسندگان پس از تهیه نوکاست  اهمیتحائزن مطلب یر اکذ

ل یـ ذ ،ح استاد فروزانفـر یفانه در تصحسمتأ یول غزل است، 834نسخه شامل ن یه اکفهمیدند 

  .»ندارد زل را خجن غیا«:اند هنوشت،آمده» خج«ۀه در نسخکییها غزل از غزل 397

ه نسبت کهستند  ییها ها استناد شده است، نسخه ق بدانین تحقیه در اکییها نسخهبقیۀ

ح یامـا اسـتاد فروزانفـر در تصـح     دارند،يمترکر شد، اعتبار کن ذیش از ایه پکییها به نسخه

ه کـ ، تبـوده اسـ  ایشـان  اسـاس   ۀ، نسخ)770قونیۀ(فذ ۀنسخ. رده استکخود از آنها استفاده 

ز قابـل توجـه اسـت،    ینات نیئو از جهت تز )هی: 1363، يمولو(دارد  )تیب40380(يادیحجم ز

 کیـ اج بـه  یـ اسـت، احت موالنـا آمـده    غزلیاتن نسخه به عنوان یه در اکییها تعداد غزلولی 

ز جـزو نسـخ پـرحجم    یـ ن» چـت «يبا عنوان اختصـار  یتیچستربۀنسخ .دارد يح انتقادیتصح

ه کياقونیهۀنسخ .)ي:همان(اند ت دانستهیب 38124ات آن را یست و تعداد ابا شمس غزلیات

ات آن یـ ن اسـت و تعـداد اب  یشـ یپ ۀز همانند دو نسـخ یز شده نیمتما» مق«يبا نشان اختصار

» خج«ۀمانند نسخهم  »قص«يبا عالمت اختصار صارحقره ۀنسخ .)همان(ت استیب 30535

. اسـت  »ن«تـا   »را«از آنهـا   يوه حـرف ر کـ رد یگ یمرا در بريفقط اشعار یول ،است ییالفبا

 فـذ، چـت، مـق،    یعنیـ چهار ستون آخر    ،شود میدو مالحظه  ةه در جدول شمارکطور همان

  .اند شدهده یدبیشتر  ها ن نسخهیها در ا غزل یعنیدار هستند،  معموالً ستارهـ قص 

  نسخدریونانیيهاغزلبسامد.3-2

لیـ دالامکـان دارد  هکـ ،شـده اسـت  رارکـ تیونـان یبـات یکترواتیابها،غزلازیبعضدر

  :باشدداشتهيمتعدد
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دمتعـد نسـخ در،اتشیـ ابشـدن ادیزومکباسپسوباشدیکیغزل،هکآناول  .3-2-1

؛پرداخـت میخـواه نها دابـ هکـ اسـت  آمده وانیددرغزلچهار نخست،مورديبرا. باشدآمده

بـه  وآمـد خواهدغزلدوهر،ادامهدر. استلکشنیهمبه3202و2121يهاغزلنخست

  .شدخواهداشارههانسخهدرآنها  ضبطتفاوتویشناسنسخهحاتیتوض

    :3202غزل*     :2121غزل* 

  ندنیومیاغاکنیمسافندس1

  قومســسیتــیرســسیبیتــی

  مــنجــانهلــهمــندلهلــه

  مـن مـان هلـه مـن خانهله

ــذا5 ــذايدیســه   يســنده

ــدهـــذاینفـــکهـــذا   يعمـ

ــ ــرضــعفوجهــهمــنای   القم

ــ ــنای ــم ــوقــتیزارن حرالس  

ــر ــوگ ــت ــووريدوبِ ــرت   يبپ

  غمشازدستيببرورجان10

ــا ــالی ــامویالک   مویشــاهالی

ـ    یاللــیپوپــونیبنـ پســهوذی

  امشـده مجنـون خـود یلیلاز

  امشـده پرخـون جگرخونوز

  یشکبجاننیمرازکگرزآن15

  سـرم چشـم دونیاشودایدر

ــ ــطاایـ ــیتربیفـــمنبسـ   یتـ

ــرنـــتکان ــانيتـ   یتقتلنـ

  یبزنـ یمسـت برتوشیخوگر

ــاۀحلقــدر20 ــرم ــادلبه   م

  یزاشـ دمیدیخوشگونهصد

ــر ــرگــورمب ــیآاگ   بنگــری

ــاغآن ــودب ــب ــرنقــشین   ثم

  سـمر ونقلینبودشیعشب
  

  مســنیزویالکــنینونیکیابکــ

  خسـس یتیمیبسیپاتیتیمیب

ــه ــاهل ــننی ــهم ــنآنهل   م

  مـن انکـ هلـه مـن گنجهله

  يمـــددهـــذاینکســـهـــذا

  يابـــد هـــذا یازلـــ هـــذا

ــ ــنای ــدهم ــعفق ــجرض   الش

ــ ــنای ــقهم ــورعش   ظــرالنّن

  ينبـر جانخودرجانبدلنیز

ــرواهللايخـــرمـــردهاز   يبتـ

  مـو یانذتمـش دشیديخاراذ

  یالیتویالکوسشکچاذنیم

  امشـده افـزون مجنونصدوز

  امشــدهچــونتــابنگــريبــار

  یخوشنیعدرشومغرقهمن

  یشـ کبسـو زانمراگوشگر

ــ ــراایـ ــمبتشـ ــیتهنیفـ   یتـ

  یتــــیدانــــتقاتلنــــاایــــ

ــویهســت ــرت   یبزنــیهســتب

ــ ــکبیلکش ــتین ــیدس   یبزن

  ینچشـ گفتـا ،لبـت هکـ گفتم

  یشـ کزچشـمم بـود پرعشق

ـ بـود گـنج وآن   زرصــورتین

  ریگـــدزیـــچزانیتســـالنال

  )5و5:4ج،1363،يمولو(

  ـ

  ـ

  ـ

  ـ

  يندســهــذا،يدیســهــذا1

  يعمـــدهـــذا،ینفـــکهـــذا

  القمــرضــعفوجهــه،مــنایــ

ــ ــمــنای   الســحروقــت،یزارن

  يبپـر تـو ور،يبـدو توگر5

  غمـش دستازيببرجانور

ــویلکالیـــا ــامـ ــاهموالیـ   شـ

ــپوذپســه ــون،یبن ــیپوپ   یالل

  امشـده مجنـون خـود یلیلاز

  امشدهپرخونجگروزخون10

  یشـ کبجاننیزمراکنآزگر

  سـرم چشـم دونیاشودایدر

ــ ــطاایـ ــیتربیفـــمنبسـ   یتـ

ــرنـــتکان ــانيتـ   یتقتلنـ

  یبزنیبرمستتوشیگرخو15

ــهدر ــردرآحلقـ ــادلبهـ   مـ

  یسکزدمیدیخوشگونهصد

ــر ــرگــورمب ــیآاگ   بنگــری

ــاغآن ــودب ــب ــورتیب ــرص   ب

  وسمرنقلیبودبشیعشب20

  

  

  

  

  يمــدد هــذا،ینکســ هــذا

ــذا ــهـ ــذا،یازلـ   يابـــدهـ

ــ ــنای ــدهم ــق ــجرعفض   الش

ــ ــنای ــم ــورقهعش ــرن   ينظ

  ينبـر جاندلبرجان،خودنیز

  يبتــر واهللا،يخــر مــردهاز

  مـو یآنذوزمسسیذیديخراذ

  یالیـ تـو یالکوسکچاذنیم

  امشـده افـزون مجنونصدوز

  امشــدهچــونتــابنگــريبــار

  یخوشـ نیعدرشومغرقهمن

  یشـ کبسـو زانمراگوشگر

ــ ــراایـ ــمبتشـ ــیتهنیفـ   یتـ

  یتــــیدانــــتقاتلنــــاایــــ

ــویهســت ــرت ــیهســتب   یبزن

ــ ــکبیلکش ــتین ــیدس   یبزن

  ینچشـ گفتـا لبـت، هکـ گفتم

  یشـ کزچشـمم بـود پرعشق

ـ بـود گـنج وآن   زرصــورتیب

ــالن ــچزانیالتسـ ــرزیـ   دگـ

  )71و7:70جهمان،(       

بقیـۀ واسـت 3202غـزل نخستتیب،2121غزلپنجمتیبشود،یممالحظههکچنان

فروزانفـر استادریبکوانیددرکه ، درحالیاست2121غزلاتیابهمانزین3202غزلاتیاب

دفتردر2121غزل. اندآمدهگریهمدازفاصلهباغزلدونیاواستنشدهاشارهمسئلهنیابه

ـ خوانندههکشودیمموجبفاصلهنیاواستآمدههفتمدفتردر3202غزلوپنجم همتوج

  .نشودمسئلهنیا
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شـمس لّیاتکورفروزانفریبکوانیددر.هم جالب است شناسی این دو غزل بررسی نسخه

ـ بـا . استدادهرخسهواًهکمیهستییخطاهاشاهد،یسبحانقیتوف یسـ کعۀنسـخ بـه هتوج

کیـ فقـط وستین»فذ«در» يسندهذا،يدیسهذا«مطلعبایغزلهکمیشدمتوجه»فذ«

غزلفقط یعنی؛یتیب24یغزللکشبههم  آمده است آن »فذ«یسکعۀنسخدرغزلنیابار

غـزل دوهـر فروزانفرهکیدرحال،)551: 1386،يمولو(بودآمده » فذ«یسکعۀنسخدر2121

نیهمـ بهغزلدوهرآورده که  نیچنریبکوانیدسیرنویزدروداده ارجاع»فذ«ۀنسخبهرا

  .آمده است»فذ«درباردوولکش

 ۀنسـخ ازردنکـ يرویـ پجـاي   به کلّیات شمساز خودیچاپۀنسخدرزینیسبحانقیتوف

اساسـش ۀنسـخ ازنهواقعدراما،استدانستهفروزانفرچاپازخطّی، خود را ملزم به پیروي

اسـتاد ازيرویـ پبـه «: اسـت ه آوردنیچنـ سیرنـو یزدريو. فروزانفرازنهرده استکيرویپ

ـ دررا]2121غـزل زدهیسـ تیـ بیعنـ ی["ام مجنون شده خودیلیلاز"تیبازفروزانفر یغزل

ـ فروزانفرهکیدرحال،)1299و2:1298ج،1389،يمولو(» آوردمجداگانه از«مطلـع بـا یغزل

هذا،يدیسهذا«مطلعبایغزلهمیسبحانقیتوفچاپدروندارد» امشدهمجنونخودیلیل

  .داردرایتیب24غزلفقط »فذ«خطّیۀنسخرایزشود؛ینمدهید» يسند

  :است3191و3109غزل،نمونهنیدوم

:3109غزل*   :3191غزل* 

ــویآیشــیتیالکــ1 ــوان ــديس ــيافن   یچلب

  روسیالوکـ مـنم هکـ ییعصـا وپـوش هیسگه

  تالعافــفـاعالتن ییبگــويگـرد عــربچـون 

ــ ــتعلّ ــودیاول ــوينم ــاراشیخ ــفب   یفلس

  جـان ن جای یمان جا،یچنانگر،ینیچنگر5

ــ ــیارتمــ ــاکيذواغاپســ ــراایکــ ــراپــ   تــ

ـ نـه وینـ یانهای   بـس ویعشـق صـورت ،یآن

  بـرم یمـ دلبررحمایخورم،یمدلغمچون

  ؟جـا کازتـو ؟کجـا ازمـن بـرو دیگویهمدل

  هــاذوقرامغزهــاوهــارنــگراهــاپوســت10

ــ ــسیمیالک ــتنتنینــزراس ــتنکبوس   االس

ــ ــفسیلکاسـ ــایچلبـ ــویاپانبـ ــهیاسـ   ذولـ

  دهمیتعلـ زبـان یبـ فسـونم، ردم،کخمشمن

  جـان شـرق ازآفتابچونبرآ! يزیتبرشمس
  

ــ... ــیم   یطلب

ـــــــ...    یعرـب

ــ...   یتختبــــ

  یربــــایــــ...

  یلبـ نیریش... 

  ینبــــایــــ...

ــو...    ؟یبکمـــ

  ؟یتبوتاب... 

ــالب...   یقـــــ

  ؟یمذهبهم... 

ــب...   یشــــــ

ــرب...    یمشــــ

  یمغربــــــ ...

  یمعجبــــــ...
  

ــ1 ــیتیالک ــویآیش ــوان ــديس ــيافن   یچلب

  روسیالوکـ مـنم هکـ ییعصـا وپـوش هیسگه

  ـ

  ـ

  جـان ن جـا ی یمـا ن جا،یچنانگر،ینیچنگر

ــ ــویارتمــ ــاکيذاغاپســ ــراایکــ ــراپــ   تــ

  ـ

  برمیمدلبررحمایخورم،یمدلغمچون5

  ؟جـا کازتـو ؟کجـا ازمـن بـرو دیگویهمدل

ــت ــاپوس ــگراه ــارن ــاوه ــاذوقرامغزه   ه

ــ ــسیمیالک ــزراس ــتنتنین ــتنکبوس   االس

ــ ــفسیلکاسـ ــایچلبـ ــویاپانبـ ــهیاسـ   ذولـ

  دهمیتعلزبانیبفسونم،ردم،کخمشمن10

  ـ

ــ... ــیم   یطلب

  یعربــــــــ... 

  

  

  یلبـ نیریش... 

  ینبــــایــــ...

  

  ؟یتبوتاب... 

  یقـــــــالب...

  ؟یمذهبهم... 

ــب...   یشــــــ

ــرب...    یمشــــ

  یمغربــــــ ... 

     

  )62: 7، ج 1363مولوي، (  )2: همان(
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هکـ چنـان . هاي دوم ذکر شده اسـت  قوافی مصرعفقط ،براي رعایت اختصار ،در جدول باال

5تیـ باول  عامصرونداردرا3191غزل14و7و4و3تیب،3109غزلشود،یممالحظه

 هفتجلد2ۀصفحدر3109غزل.استمتفاوت3109غزل3تیباول  مصرعبا3191غزل

اما،آمده62ۀصفحدریول،دجلهماندر3191غزلوآمده استفروزانفراستادحیتصحبه

را3191یتـ یب14غـزل ،یشناسـ نسخهجهتاز. استنشدهيااشارهغزلدونیاشباهتبه

،»چـت «،»فـذ «چـون يگـر یدنسخدرغزلنیاوندکیمدییتأ» خج«و »عد«معتبرۀنسخ

  .آمده استزین»قص«،»مق«

دروهسـتند یکـ یواقـع درغـزل دوهرنیاهکگرفتجهینتتوانیممزبورحاتیتوضاز

دوعنـوان بـه راآنهـا   ،محترممصححبود بهترواست شده ادیزومکآنها  اتیاب،متفاوتنسخ

  .کرد میاشارهآنيهاتیباختالفبهپانویس درهکبل،آورد نمیجداگانهغزل

هکـ اسـت یانیپااتیابدر»یمغربویمشرق«و»نیریش«رکذغزلدونیادرجالبۀتکن

درالبتّـه ؛اسـت »يزیتبریمغربنیریشدمحماملّ«دهمونهمقرنعارفشاعرتخلّصادآوری

  .نشدافتیاتیابنیااووانید

هکـ اسـت نیـ انسـخ، دریونـان یيهـا غزلبسامدعنوانلیذغزلچهارنیاآوردنلیدل

وانیـ ديجاچهار درهکـ زلغچهارنیاهکمیبدانومینکناشتباهیونانیاتیابتعداددرمورد

هـم آنهـا   یونـان یاتیـ ابونیسـت  شتریبغزلدوواقعدرـاست   آمدهمتفاوتةشمارچهاربا

  .استسانکیوكمشتر

ردهکاقتضانیچنغزليمعناهاي یا ابیات این است که  در تکرار غزلدومنکتۀ  .3-2-2

دهیـ دجـدول درهکـ اسـت فراواندمورنیايهانمونه. دیایببارنیچندواحدعبارتکیهک

غزلدرهمو2662غزلدرهم»ییجاک«به معنی »یکهومیا«بیکترمثاليبرا؛شودیم

و 1207يهـا غـزل در»شیشـ ک«بـه معنـی   »روسیالوک«ۀلمکنیهمچن. استآمده3197

يهـا غـزل در»دارمدوسـتت «بـه معنـی   »آغا پوسـی «عبارتای؛استآمده3109و3191

  .شودیمدهید3109و2542و  2264

یفارسـ اتیـ ابیعنـ یم؛یهسـت یونانیتیبدرنسخاختالفشاهدگاههکآنسوم.3-3-3

نمونهيبرا؛میهستاختالفشاهدنسخ،دریونانیتیبدرمورد  اما،نندکیمدییتأنسخراغزل

  :دینکتوجه1432غزلبه
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  اشـم بعدم،باشمعدمتویبمنهکیدانخودتو

  یراحـ واغتـنم رکتسـا یصاحایالعشققولی... 

ــ !ºººرناکشـ ــول!!! ــبـــهموالنـــاویالمـ   یاولـ

ــد ــيافن ــوذیمیالک ــوراس ــالزمون ــوکت   االس

ـ    یجـان یکـ بیسـ یعورریروحـان اریـ ياكزی

  اودیـ بگوتـا قاصـد بـه باشمترشباشمخمش

  باشـم مکزینهمازآناستهستقابلخودعدم

  اخشــمایــكنــایداوويطــاوایــكفاشــبعنا... 

  هشـم یالسأکـ الهـذا ویفنـ یالشیالعـ فهذا

  باشـم محتشـم منتاهکخارسناکنازسياذ

  باشـم هممـتّ مـن اگـر یقـان لکـ لیال وأکسن

ترش چونی؟ ترا چون من صنم باشمخمش چونی؟ 

نسخدرغزلنیا،یشناس نسخهجهتاز. یعربهم،یونانیهمدارد، یکترتیبهم،غزلنیا

تیـ بوندارد»قص«و»چت«رایونانیتیباما،آمده است»قص«،»مق«،»فذ«،»چت«،»قو«

فقـط  ییگووداردرااتیابنیاتمام»قو«ۀنسخبا این حال، . »مق«و»قص«و »چت«رایکتر

. )203و3:202ج، 1363،يمولـو (د داروجـود اخـتالف نسخنیبدریونانیویکترتیبجهتاز

  :مذکور بررسی شده استنسخدریونانیيهاغزلرارکتبسامد،2ةشمارجدولدر

یرد
ف

شمارهغزل
تعداد

اتیاب

تعداد

اتیاب

یونانی

تعداد

لغات

یونانی

زبان

راشعا
عدقحقو

خج

8
قصمقچتفذ

1
تـو یبـ مـن هکیدانخودتو

9باشمعدمباشمعدم
تیب14321411

/عر/فا

10وی/تر
***11*12*13

تیب21212444ندنیومیاغاکنیمسافندس2
/عر/فا

وی/تر
***

تیب1432022022يسندهذا،يدیسهذا3
/عر/فا

وی/تر
**

4
محسنهممویافندیسیبوس

رومههمو
226418

4

مصرع

4

مصرع

/عر/فا

وی/تر
*****

5
مــازحمــتازرایــمیلکافنــد

یچون
ــ260814

2

لمهک
*****وی/فا

ــ268210يافندياماطالعوبختبه6
5

لمهک
*****وی/فا

ـــ303310يافنديسودمیدوچند7
1

لمهک
*****وی/فا

8
ارایـ بگوارمیبرماهيابتاب

یپوساغا
ــ254213

3

لمهک
*****وی/فا

9
ياآپانســو،یشــبیتیالکــ

یچلبيافند
ــ310910

4

عمصر
*****وی/فا

10
يافندينوسوایآیشیتیالک

15یچلب
ــ319114

4

عمصر
******وی/فا

11
مـن کیـ علسالمخواجهيا

دارمسفرعزم
ــ145515

13

لمهک

/عر/فا

وی
****
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12
يدیـ خذ،یکهومیايدیس

یکهومیا
ـــ31976

3

هلمک

/عر/فا

وی
*****

13
هکـ شوخونهمانرورودال

يبود
ـــ266210

3

لمهک
*****وی/فا

14
ـ تاعشقازشبمین چـه یدان

خروسدیگویم
ـــ12077

7

لمهک
*وی/فا

  نسخدریونانیعباراتحاويهايغزلرارکتبسامد. 2شمارةجدول

 وتوجـه قابـل دارد،قـرار »خج«ۀنسخدرهکییهاغزلسامدشود، ب مالحظه می هکچنان

ملمـع غـزل چهـارده  ازچطورهکدیآیمشیپپرسشنیانجایادر.استگریدنسخازبیشتر 

سـه  فقـط ،ریبکوان یدموجود در  یکترملمع24انیاز میول،آمده»خج«درغزلنُه،یونانی

بـه  » ریـ بکوان یـ د یکـ تر يها غزل«با عنوان  يا مقالهسندگان در ینو(استآمده»خج«درآنغزل

ـع غزلچهارده ان یاز م.)اند ردهکبحث  یکتر يها ل غز یشناس بسامد و نسخه ةل دربارطور مفصملم

یونانیلماتکوجود،مسئلهنیاعلّتدیشا. است» ای«، »واو«،»ه«غزل،دهيورحرف، یونانی

میخواهیبررسبیشتر  جنبهنیاازراهاغزل،یشناسکسببحثدرهکباشدفیردوهیقافدر

ةشـمار جـدول درهکـ داردوجودمعتبرنسخدرغزلیازده ،یونانیغزلچهارده انیماز. ردک

 یونـان یيهـا  بسـامد غـزل   شـود،  یمـ ده ین جدول دیه در اکگونه همان. میاپرداختهنها دابسه

ه کـ م یافتیـ در »قـح «و  »قو«و »عد«يها نسخه یپس از بررس.قابل تأمل است» خج«ۀنسخ

جداگانه به  يا موالنا هستند و در مقاله شمس لّیاتکاز  يا  دهیدر واقع گز ،معتبر ۀن سه نسخیا

  .م پرداختین سه نسخه خواهیده بودن ایل گزیر دالکذ

هکـ گونـه همـان ،قسـمت نیادر. دارداختصاصهاغزلنیازبانبهیستون،باالجدولدر

،غـزل دوواسـت یونـان ی،یعرب،یکتر،یفارسملمعِ،غزلچهارغزل،چهاردهازشد،دهمشاه

  .استتوجهقابلموالنازباندرمطلبنیا. استیونانی،یعرب،یفارسملمعِ

 ـآمده»خج«ه در نسخۀکـ2608،2682،3109،3191،3197شمارةغزلپنجلیذدر

  .!)؟(»ندارد: خج«: شده استوزانفر نوشته مصحح استاد فر ریبکوان یددر 

)فروزانفرمصححدیوانبراساس(غزلشمارة  نسخهردیف

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـــ14322542)قونیه(قو1

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـــــ)حصارقره(قح2

  ـ  ـ  ـ  ـ  ــــ3191)ياسعدافند(عد3

  3197  3191  3109  2682  22643033254226622608)ینخجوان(خج4

  معتبرنسخدرموجودهايغزلبسامد.3ةشمارجدول
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یکسبیبررس.4

. ددار يا ژهیـ اربرد وکوان شمسیده در یف و قافیدر :یونانیغزلیاتدر  فیردو  هیقاف.4-1

چه در آن. است ن بحث اختصاص دادهیرا به ا يد، فصول متعدشعر یقیموسدر ینکدکیعیفش

هاي یونـانی در ردیـف و    فراوان واژه ة، استفادکند میه ما را به خود جلب توج یونانیيها ملمع

یکسـب  يها همشخّصاز،اربردکگونه نیر ایبسامد چشمگرسد  یه به نظر مکییجااتقافیه است، 

از. دارده یـ ف و قافیـ رد گاهیدر جایونانیيها  بردن واژهارکدر به  يقصد ییو گو است يمولو

یونـان یآنهـا   فیـ ردایـ وهیقافلماتکتمامهکآمده وانیددرغزلپنج ،یونانیعملمچهارده 

  .م شمردیخواهدام را برکاز هر  ییها نمونه ،طلبروشن شدن م يبرا. است

، شـود  دیـده مـی  1207زله در غـ کطور همان:هیقاف دریونانیلمات کاستفاده از .4-1-1

، اسـت  برانگیـز  مـل تـه تأ کن نیا ،یشناس ت نسخهاز جه البتّهاست؛ یونانی،هیقاف يها تمام واژه

ۀیـ اربرد قافکـ .)3:78ج،1363،يمولـو (اسـت آمـده »قص«ۀنسخدرفقطغزلنیا هکویژه به

  :استار داشته کن یدر ا يه شاعر تعمدکد یآ یات غزل جالب است و به نظر میاب لّکدر  یونانی

  خروسدیگویمچهیدانتاعشقازشبمین1

  امخواجهغایدریعنیزندهمبرهاپر2ّ

  خوشخوابدریهمتووخروسآنخروشستدر3

  خدايسوندکدعوتراتوهکیخروسآن4

  دهديپندنیچنواکخروسمآنغالممن5

  سازسرمهرایمصطفيپاكخافشکردگ6َ

  دارپاسراحقّامرونیگزراعتیشررو7

  وسکتنسروشنروزودارزندهراشبزیخ

  آنموسبردهدیمرانینازنروزگار

  اثربوسراخودنامیخوانریطرااونام

  انگلوستقیحقدرباشدمرغصورتبهاو

  وسیلیواسسرازدیآبهاويپاكخا

  روسیالوکۀجملازحشرروزینباشتا

  نوسکسراوگرو كتروگریباشعربگر

راروشـن روزوزنـده راشـب خیـز :مصراعمعنیو(روزه: وسکنست.1«:یونانیعباراتیمعان

. 6؛شـاه : وسیلیواس.5فرشته؛ : انگلوس. 4آدمی، انسان؛  :اثربوس.3؛باد: آنموس.2؛)دارروزه

!!!!!نیچادرنشيهاعرببهانیروموانیونیهکاستینام: نوسکسرا.7؛شیشک: روسیالوک

دادهـ  بردنـد یمـ حملـه یشـرق روميپراتـور اميمرزهـا بههکـ سامانآنيرهایوکوامالشّ

  .)689: 1369،ینواباریماه(» بودند

يهـا  در غـزل  یونانیيها فیرد اربردک:فیبه عنوان رد یونانیلمات که از استفاد .4-1-2

مثـل  اسـت   يا لمـه ککیـ هـا گـاه    فیدر. شود هم دیده می2542و  3033و  2682و 3197
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 و)آغـا پوسـی  (2542غـزل فیـ ردمثـل  گاه جمله است و،)يافنـد (3033و2682يها غزل

  .ردکم یخواه یاربرد را بررسکن یاز ا ییها نمونه کنیا. )یکم هو یا(3197ف غزل یرد

این »عد«،»قح«،»قو«چونيمعتبرنسخدر هکستاالزم 3197در غزل تهکننیارکتذ

  :استیکتر،یعرب،یارسفیملمع،غزلنیا.)7:65ج،1363،يمولو(غزل وجود ندارد

  یکهومیايدیخذ،یکهومیايدیس

  یکهومیاينرتدم،کرامکاردامن

  یکهومیايخودیبتو،جامازبودخوش

  یکهومیايشاهدشهرها،درمههمچو

  یکهومیايمسندرا،آوارهوحاضر

  یکهومیايزاهددلم،ازعشقتبرد

  یکهومیاينقتدساعه،کوجهیارن

  یکهومیا،ينهتدمکمائیسناسیف

  یکهومیاينغتدتو،نقلازصبوحدر

  یکهومیايمقتدندت،یبهمهاز

  یکهومیايمسجدرا،آفاقوارعبهک

  یکهومیايدیقاال،یالخكذاتواکاس
  

،يمولـو (آمـده »قـص «،»مق«، »چت«، »فذ«، »خج«دراست که  3033غزل ،دوم ۀنمون

  :موالناستزباندراربردکپرلماتکازيافندلفظواستيافند،شفیردو )251: 6ج،1363

ــد ــدوچن ــودمی ــديس   يافن

  يمتـــواررهيتـــارشـــبدر

  هـا دهـان ذوقهـا جـان يشاد

  مسـتان عشرتگلستانصحن

ــ ــشیع ــامممعظّ ــادمج   دم

  يافنــديرودمیــدهکــرکشــ

ــر ــارهب ــدم ــوش ــديب   يافن

  يافنــديوکــهــاانکــماصــل

  يافنــديجــوواتیــحآب

ــزم ــالمدوب ــوع ــديط   يافن

،»فـذ «،»خـج «،»قـو «نسـخ در اسـت کـه   2542دارد، غزل یونانیف یه ردکسوم  ۀنمون

» یاغـا پوسـ  «ۀز جملـ ین غزل نیف ایرد .)260: 7ج،1363،يمولو(وجود دارد»قص«،»مق«

 تخلّصه کجاست نیجالب ا. شود یمده یهم د يگرید یونانیلمات کگاه  ،اتیان ابیاست و در م

  :شده استگذاشته » یغومیاف«ةآن واژ جاي بهو آمده یونانیبه  )خموش(موالنا 

  یپوساغاارایبگوارمیبرماهيابتاب

  ییناوگرییآوگرییجاگرآنییجانیگر

  عاجزطلبدرنگردمهرگزنشنوممالمت

  منباندکیمزهیستروشنخوشِدالرامِ... 

  جانابگورایباقوتداناییتونادانمنم... 

  یپوساغابایزياهکزلفشبرباديابزن

  یپوساغاحلوایزهییحلواويقندهمه

  یپوساغااحقّایبچهیبازعشقنباشد

  یپوساغاالیابگوزنيوبروکاشيااریب

  یپوساغاایناگوبهیغومیافییایگوبه

جـا  نیه در اکـ اسـت   یدامنـ نا بحث درازدر زبان موالیمعان یبحث تداع :یمعانیتداع.4-2

در . اربرد اسـت کـ ار پرین شگرد بسیا وان شمسیدو  يدر مثنو. م گذشتیاز آن خواه وار اشاره
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ـ ا.اسـت  برانگیـز  ن جهت تأملیاز ا 2662غزل  ،یونانیملمع  يها ان غزلیم نسـخ درغـزل نی

بـه   توجـه بـا   کنیا .)30: 6ج، 1363،يمولو(آمده است»قص«،»مق«،»چت«،»فذ«،»خج«

  :میریگ یم ین بحث را پیا ،غزل متن

  يبـود هکشوخونهمانرورودال

  یغلطـ چـو یهسـت سترکخانیدر

  یمـان چنـد چگونهشدچوننیدر

  گـردون گـار یبیشـ کهکـ يگاونه

ــمــارانیبچــواهشکــنیــدر   یدقّ

ــون ــبزب ــونط ــهافالط ــچ   یباش

ــا   یباشــچــهرانهیاســیکــهــومی

  توسـت آفـت جسـم یتننییرواگر

  يدیـ دهکنیبدولتواقبالهمان

ــا ــره ــمنک ــنظ ــاردردنک   راه

  يبـود هکـ شوهامونوصحرابدان

  يبـود هکـ شـو انونکوآتشداندر

  يبـود هکشوچونیبفیتصربدان

  يبـود هکـ شـو گـردون يباالنابر

  يبــودهکـ شـو روزافــزونعمـر بـه 

  يبـود هکـ شوفالطونشو فالطون

  يبـود هکشوبارونوسلطانهمان

  يبـود هکـ شـو دونیفرجانهمان

  يبـود هکـ شـو ونیهمابختهمان

  يبـود هکـ شـو نـون کمدرایـ دربه

ردیـف غـزل آندر، کهآمدههم3197غزلدرهک،غزلایندرتنهانه»یکهوایم«لفظ

اي هلمـ کدر بیت هفـتم جالـب اسـت کـه     )Baron(» بارون«لمۀ یونانی ک،عالوه بر این.است

درامـا ،)1،995ج: 1389مولـوي، (اروپاسـت نجبايودارزمیناشرافهايعنوانازوانسويفر

ایـن درآنچـه . 16»قـدیم یونانازفیلسوفىنام«: استآمدهلمهکهمینذیل،دهخدانامۀلغت

درنیـز 17»افالطون«لمۀک. استیونانیمايکو ح فیلسوفاننامآوردناست،برانگیز تأملغزل

ایـن نـام گـرفتن قـرار همنارک.استآمده»بارون«لفظسپسوشدهرارکتبارسهغزلاین

غـزل عمـودي ساختارانسجامموجب،یونانیهاي  واژهازاستفادهویونانیمايکو ح فیلسوفان

المکـ ایـن خـود بـه خـود هـم، نـار کدرنـام دوایـن شـدن جمـع ،اینبرعالوه.استشده

هکـ دانستهمیاندازهآنتارایونانیزبانموالناهکاندازدمیخوانندهرخاطبهراپژوهانمولوي

و با توجه بـه بحـث تـداعی معـانی،      بخواندیونانیزبانباراافالطونچونماییکحهايتابک

ها هم در این غزل به طور اتّفاقی بـه  ه زبان آنکاست نام این بزرگان یونانی موجب شده  گویی

  .جاري شودهم د و بر زبانش لغات یونانی نکذهن شاعر خطور 

  گیري جهینت

ـ وانجـام نشـده اسـت     يادیـ ز قاتیتحق،يمولویونانیاشعارۀنیزمدر مـا ازشیپـ فانهمتأس

  .اندبودهگامشیپریمسنیادرانییاروپا،هازبانیفارس
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 نیـ ا،یشناسـ کو سـب  یشناسـ نسخهجهتازهکبودآنبرنگارندگان یسعمقالهنیادر

بـه بیـر کدیـوان طور که گفته شد، هنوز نسخۀ کامالً معتبري از  همان. ها را بررسی کنند غزل

صیتشـخ معتبـر «ۀنسـخ چهاربردیکتأباوهانسخهنیهمبهتوجهبااما،استمدهایندست

چهـارده  از. هـم وجـود دارد   یونـان یاتیاب،هنکنسخدرهکمیدیرسجهینتنیابه،»شدهداده

هکـ ن مطلب است ید این تعداد مؤیا.دنکیمدییتأمعتبرنسخراغزلیازده ،یونانیملمعزلغ

  .استداشتهییآشنایونانیلسوفانیفباودانستهیمیونانیز ـیهرچند ناچ ـ يحدتاموالنا

آمـده  ینخجوان در نسخۀ یونانیملمع  يها غزل از غزل نُهه کد ینما ید میته مفکن نیر اکذ

و دارنـد  یونـان یۀیـ ف و قافیرد ي مذکور،ها ه غزلکن باشد یآن ا يها از علّت یکید یشا. است

 سـخۀ ن شـود و یمختم » ي«، »و«، »ه«به سه حرفبیشتر  ،هیرفته در قافارکبه یونانیلمات ک

  .را دارد يورن سه حرف یهمفقط هم  ینخجوان

یفضـل اويبراهکبلرد،کنخواهددورزبانانیسفاروانیرانیاازرااوتنهانهيمولویدانیونانی

اویفارسـ اتیاببریروپوشوحجاب،یونانیملمعاتیابمقدارنیاوجهچیهبهورودیمشماربه

. کنـد  مـی ارکآشـ شیپـ ازشیبـ خوانندگانبرراوي هنرودانشو تیشخصهکبل؛شددنخواه

یمعانیتداعبحثهکطورهمانوردیگیمبهرهاي انهشاعروبایزطرزبهخودیدانزبانازموالنا

بـا یغزلدريمولوهکآنجاباشد،داشتهمصداقتواندیمزینموردنیادراست،مطرحيمثنودر

نـد کیمسرودنبهشروعآنها  زبانبهووردآیمخاطربهراآنها  زبان،یونانیانلسوفیفنامآوردن

  .دیسرایمشعراوزبانبهواوزبانازورودیمبارویزكترقالبدرایو

  نوشت یپ

.استتنورجزنیاوپزندنانآندرکهىیجا؛پزندنانوىدرکهنیسفالۀتاب: فُرن.1

.کنندسینفۀاقمشآنازکهفیلطریحرازنوعى: لونیپ.2

.پوشندجامهفرازبرشتریبهکگشادبندبىقباىازنوعى: یفرج.3

مرمـر از،ییایدرانیپرازیکی، ایگاالتازيامجسمه،قبرسۀیناحارانیشهرازیکی:ونیگمالیپ.4

بـه ،يبـارور وییبایزوعشقۀاله، تهیآفرودازوشدشیخوۀساختآنۀفتیشخودسرانجاموساخت

ـ بهسیتندآنوشداجابتاويدعاودهدبدوسیتندآنهماننديهمسرهکخواستدعا بـدل یزن

مصـنوع یبندگوشودشیخومصنوععاشقیآدمهکياشهیاندنیچنایگو. ردکازدواجاوباودیگرد
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.فـو (یخـوارزم رکابوباتیابازیکیازتهکننیاوداشتهرواجرانیادررد،یبپذجانودلبهراشیخو

  :شود میاستنباطیروشنبه).ق 383

ــانّ ــدمیفَ ــناســتعبدنال ــدمینحــتم   ال
  

ــاالو   ــکأنتعجبــ ــدیملــ ــهالعبــ   ربــ
  

  )2،760ج: 1387مولوي،(

ل یـ دال» شـمس  غزلیـات ةح دوبـار یلـزوم تصـح  «با عنـوان   يا ن در مقالهیش از اینگارندگان پ.5

  .اند وان مصحح استاد فروزانفر برشمردهیح مجدد دیو تصح ینیلزوم بازب يرا برا يمتعدد

 .مینسخ بهره جسـت  ياختصار يها جا از نشانه همه ،جاز در مقالهیت اختصار و ایما به منظور رعا .6

: ی؛ نخجـوان »فـذ «: 770قونیـۀ ؛ »قـو «: قونیه؛ »قح«: حصار ؛ قره»عد«: ياسعد افند: از اند عبارترمزها 

  .»مق«: قونیه؛ »قص«: حصار پرحجم ؛ قره»چت«: یتی؛ چسترب»خج«

ـ  رجـوع کنیـد بـه   ،هـا وجـود دارد   ن نسخهیا ةه دربارکیگوناگون در باب نظرهاي .7 لـزوم  «ۀمقال

  .»شمس غزلیاتةح دوباریتصح

  .يو،ه،: داردهیقافسهفقطینخجوانۀنسخ.8

  .ندارندهمقصوچتراغزلنیایونانیتیب.9

  .استیونانیمعادل»وی«،یکترمعادل»تر«،یعربمعادل»عر«،یفارسمعادل»فا«.10

  .نداردچترایکترویونانیتیب.11

  .نداردمقرایکترتیب.12

  .نداردقصرایکترویونانیتیب.13

درامـا ،اسـت 2121غـزل پـنج تیبمطلعشواقعدر. است2121شعرازیقسمت،شعرنیا.14

  .شده استناشارهبدانفروزانفراستادسیرنویز

را3191غـزل نیا. استكمشتراتیاببقیۀامادارد،3109غزلازبیشتر  تیبپنجغزلنیا.15

  .استكمشتردوهردریونانیيهاتیب. ندارد»عد«را3109غزلاما،دارد»عد«

فیلسـوفی اسـت   «: نوشته شده» برانیوس«اما ذیل  نیامده است، ماءکتاریخ الحدر » بارون«نام  .16

ـ  تـب ارسـطوطالیس  کشـرح بعضـی از   . ت خود معروف و مشـهور رومی و در دقّ ه او منسـوب اسـت و   ب

  .)126: 1371قفطی، (» اند تب او شمردهکمترجمین او را در جملۀ شُرّاح 

 گویند از جملـۀ  ، مییکالملقّب به صاحب ال)Platon(افالطون «: آمده است ماءکتاریخ الحدر  .17

انـد  دانسـته  یکـ التـاب  کتصـانیف او را  ی ازکـ ی .»ی اوست و او را تصانیف استکی ،استادان جالینوس

  .)101: 1971قفطی، (
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  .افنديکتابخانۀ اسعد: خهنس
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