
JSPPP, (14)67: 155-173, December 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Studing, redition and analysis of Mevlan's Ghazals according to a common stylistic feature (Stylistic Analysis of 
Mevlana's Ghazals) 

E. khalili 
Assistant Professor of Persian Language and Literature of Shiraz University, Iran.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the study and research of a literary text, the accuracy 
and authenticity of the text is more important and thought-provoking than anything else. 
Forouzanfar, Mojtaba Minavi, Shafiee Kadkani and Tawfiq Sobhani have already done 
valuable research on the correction and authenticity of the manuscripts of the Supreme 
Court. The Great Divan of Forouzanfar has already been more reliable in terms of 
correction than other works; However, as Minavi and Shafi'i Kadkani have pointed out, 
Forouzanfar's corrected Divan-e Kabir has some problems in terms of method and 
correction, the re-correction of which is a requirement of the research field. 
METHODOLOGY: This article was a descriptive-analytical study. 
FINDINGS: During the re-correction of Divan-e Kabir, the author encountered several lyric 
poems that differed from the lyric poems of printed divans in terms of vertical structure 
and number of bits; Even in some cases a considerable number of bits of printed divans; 
Among them was Forouzanfar's corrected court. The author considers these forms due to 
the corrected neglect of a stylistic feature of Rumi's sonnets. Therefore, in this study, by 
examining and analyzing phonetic stylistics, a unique stylistic feature has been introduced 
in a considerable number of sonnets, which ignoring this stylistic feature causes the verses 
to be split and far away, and in some cases some of the verses are removed. 
CONCLUSION:  The author's claim is that a number of lyric poems of Divan-e Kabir have 
been divided into authentic versions regardless of their specific style and manner of 
writing, and their semantic and structural entanglement has been lost. Therefore, first of 
all, these sonnets have been studied from the point of view of etymology and the result of 
studying the etymology of these sonnets is mentioned in the following article entitled: 
Then the two sonnets are brought together and finally in the study of the stylistics of these 
sonnets, the phonetic and typological layer of the sonnets and to some extent the 
coherence of the verses are studied. Then it is concluded that due to stylistic, 
typographical, structural and semantic reasons, the separation of these sonnets in the 
existing printed divans from Shams sonnets is incorrect and the juxtaposition of these 
verses helps to better understand the poem. In addition, some verses of the same sonnets 
have been omitted from the Divan of corrected by Master Forouzanfar during the 
correction mentioned in this article, verses whose authenticity is also confirmed by a valid 
manuscript. 
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 چکیده:
در بررسییی و پژوهش یک متن ادبی، صییحّت و اصییالت متن  بیش از هر امری مهم و   زمینه و هدف:

قابل تأمّل اسیییت. فروزانفر، مجتبی مینوی، شیییفیعی كدكنی و توفیق سیییبحانی پیش از این دربارۀ    

اند. دیوان كبیر مصییحَّح ای انجام دادهپژوهشییهای ارزنده دیوان كبیرتصییحیح و اصییالت نسییخ خطی  

صحیح قابل  فروزانفر تاكنون شفیعی    اعتمادتر از بقیج آثار بوده ازلحاظ ت ست؛ امّا همانطوركه مینوی و  ا

شاره  شکالهایی دارد كه      كرده كدكنی ا صحیح ا صحّح فروزانفر ازلحاظ روش و نحوۀ ت اند، دیوان كبیر م

 های عرصج پژوهش است. تصحیح مجدد آن از بایسته

 لی انجام شده است.مقاله به شیوۀ توصیفی ی تحلیروش مطالعه: 

كبیر با غزلهای متعدّدی مواجه شد كه ازلحاظ ساختار   نگارنده در حین تصحیح مجدد دیوان  ها:یافته

ای از موارد تعداد معتنابهی   عمودی و تعداد بیت با غزلهای دیوانهای چاپی متفاوت بود؛ حتی در پاره         

نده ناشی از غفلت  بود. این اشکال را نگاربیت از دیوانهای چاپی؛ از جمله دیوان مصحّح فروزانفر افتاده  

یل             با بررسیییی و تحل لذا در این پژوهش،  ند.  یدا های مولوی م یک ویژدی سیییبکی غزل مصیییّحح از 

ت  اس شناسی آوایی، یک ویژدی سبکی منحصربفرد در تعداد قابل توجّهی از غزلها معرّفی شده       سبک 

مواردی حذف شدن  درفتن این مختصج سبکی، باعث دوپاره شدن و دور افتادن ابیات و در     كه نادیده

 است.ای از ابیات شده پاره

خایّ  ادعای نگارنده این است كه تعدادی از غزلهای دیوان كبیر بدون توجّه به سبک گیری:نتیجه

تنیددی معنایی و ساختاری آنها ازبین رفته اند و درهمآنها و نحوۀ كتابتشان در نسخ معتبر دوپاره شده

 شناسی ایناند و حاصل مطالعج نسخهشناسی بررسی شدها ازلحاظ نسخهاست. بنابراین ابتدا این غزله

است؛ س س دو غزل در كنار هم آورده شده شناسی ذكر شده غزلها در مقالج ذیل عنوان اطالعات نسخه

غزلها و تا حدّی انسجام ابیات شناسی شناسی این غزلها، الیج آوایی و نسخهو نهایتاً در بررسی سبک

شناسی، است. س س این نتیجه بدست آمده كه با توجّه به دالیل سبکعه قرار درفته مورد مطال

شناسی، ساختاری و معنایی، تفکیک این غزلها در دیوانهای چاپی موجود از غزلیات شمس كار نسخه

راین بنادرستی است و در كنار هم قرار درفتن این ابیات به فهم بهتر شعر كمک شایانی میکند. عالوه

است كه در این مقاله مصحّح استاد فروزانفر افتاده بیاتی از همین غزلها در حین تصحیح از دیوان ا

 است، ابیاتی كه اصالت آنها را نیز نسخ خطی معتبر تأیید میکنند.بدانها اشاره شده 
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 مقدّمه
شار از         دیوان كبیر مولوی یکی از منحصربفردترین مجموعه  سر شعار دیوان كبیر  ست. ا سی ا شعری زبان فار های 

ست نگرفته    ست. مولوی قلم بد شمج فیّاض طبعش        نوآوری، زنددی و پویایی ا شعر او از چ سراید، بلکه  ست تا ب ا

روح و كتابی و ست. تصوّف او خشک و بی   جوشیده است با نوای ساز و رود. غزل مولوی اوج غزل عارفانج فارسی ا     

س دفته « زنده»مدرسی نیست؛ بلکه حاصل زنددی و تجربج عارفانج خود اوست. مولوی غالب غزلیات خود را       ت، ا

ر  البداهه داسییت؛ بلکه غالباً آنها را فیبدین معنی كه به كنجی ننشییسییته و در جدال كاغذ و قلم شییعر نسییاخته  

 است. ت وجد سروده مجالس رقص و سماع در حال

رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل/ مفتعلن مفتعلن  »-مولوی با آنهمه ابراز تنفر از ظواهر و امور صوری 

شت مرا  سائل زبانی پرداخته    -«مفتعلن ك شاعر دیگر به وزن و قافیه و م شعر او از نظر تنوع وزن و   بیش از هر  و 

 (.457-454نظیر است )سیر غزل در شعر فارسی، شمیسا: یه بیقوافی بدیع و لغات و تركیبات تاز

ست و ادر این مقاله یکی از ویژدیهای سبکی مولوی معرّفی میگردد كه تا كنون در هیچ اثری بدان اشاره نشده 

این مختصّج سبکی خایِّ مولوی است.  انحراف از نرمِ غزلهای مولوی با غزلهای معمول دیگر شاعران زبان فارسی 

ها و مختصّات ادبی بارز و چشمگیر است. ازلحاظ تعداد ابیات، وزن، ردیف، قافیه و واهدان با در بسیاری از جنبه

غزلهای معمول زبان فارسی تفاوت بسیار دارد. در این مقاله یکی از مختصات سبکی مولوی در غزلهایی كه تعداد 

 است. بسیاری از این غزلها ملمّع هستند. سی شده ابیات آنها بیشتر از غزلهای معمول زبان فارسی است، برر

شان خواهیم داد كه مولوی در        در این مقاله با  بررسی نسخه   شناسی و تحلیل و توصیف سبک آوایی چند غزل ن

سبکی  سته   غزلهای فراوانی ویژدی  ست كه دقّت نکردن    خای خود را عامدانه بکار ب ست. نکتج قابل توجّه این ا ا

 است، سهوی در تصحیح بسیاری از این غزلها اتفاق بیفتد. كبیر به این ویژدی موجب شده مصححان دیوان 

 

 سابقۀ پژوهش
ی به این ویژدی سبک  كنونتا است، امّا پژوهشگری   دربارۀ دیوان كبیر مقاالت و پژوهشهای متعدّدی انجام درفته  

شاره نکرده  شفیعی كدكنی در     خای ا ست.  شعر   ا سیقی  سی و ت  مو سیقی در غزلیات مولوی  به برر حلیل انواع مو

تجلیّات موسیییقی در منظومج « چندآوایی موسیییقی در منظومج شییمسییی غزلهای موالنا »اند. در فصییلِ پرداخته

سی غزلهای موالنا     ص ب و یبخوبشم ضیح داده   لیتف سته   شده  تو ست. اوزان دیوان كبیر د  بندی و كاركرد هنریا

قیج  به ببودن دیوان كبیر نسییبت اسییت و بر برجسییته مطالعه قرار درفته ردیف و قافیه در غزلیات شییمس مورد 

 (.165-395اند.)موسیقی شعر، شفیعی كدكنی: صصدیوانهای شعر فارسی تأكید كرده

شاره         ضی از نوآوریهای مولوی در دیوان كبیر ا سا نیز به بع ست: مولوی غزلهایی به یک وزن و قافیه    كردهشمی ا

ز یک غزل را در چند غزل دیگر تکرار میکند. یعنی در دیوان كبیر غزلهایی وجود دارد كه تنها  دارد و داه بیت آغا   

 در بیت نخست با هم اشتراک دارند و بقیج ابیات آنها باهم فرق دارد. مانند: 

 اوّل نیییظیییر ارچیییه سیییییرسیییییری بیییود 

 

 سیییییرمییایییه و اصیییییل دلییبییری بییود      

 

اسییت. شییمیسییا به این ویژدی تجدید مطلع )  یعنی تکرار مطلع(  745و هم مطلع غزل  741كه هم مطلع غزل 

تی  اسییت و آن آوردن بیمیگویند كه البته باید بر حذر بود كه این تجدید مطلع با تجدید مطلعی كه در قصیییده 

ست، تفاوت دارد. در همین كتاب به پار    صرّع برای تکرار كردن قافیه ا ای از ویژدیهای متفاوت غزلیات موالنا با همُ
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شاره     سی ا شعر فار سیار بلند دیوان كبیر و علّت آن را این میدانند كه       دیگر غزلیات  ست؛ از جمله غزلیات ب شده ا

اسییت، آنجا كه شییور و شییوق و وجد او یا به عبارت دیگر مولوی نه در لفظ و نه در معنی تابع سیینّت غزلی نبوده 

 (.444 -454است )سیر غزل در شعر فارسی، شمیسا: ی شده، مولوی غزل را تمام میکردهمعنی تمام می

ه  ك« زائوم در غزلیات شمس»است؛ از جمله مقالج  شدهدربارۀ نوآوریهای مولوی در غزلیات، مقاالت متعدّد نوشته  

کار ب رستاخیز كلمات ر كتاب است. زائوم را اوّل بار شفیعی كدكنی د  چاپ شده   ادب فارسی  در مجلج عرفانیات در

برده اسییت و اصییطالحاً به این معناسییت كه شییاعر این آزادی را در خود میبیند كه قواعد زبان را نادیده انگارد و  

معنی هسیییتند، اما كاربرد هنری دارند و جنبج عاطفی و بی عناصیییری فاقد معنی بسیییازد كه این عناصیییر ظاهراً

 (.64ئوم در غزلیات شمس، حیدری و رحیم: یموسیقایی سخن را تقویت میکنند )زا

 است كه اشاره به تمام آنها در این مجال نمیگنجد.شده  دربارۀ دیوان كبیر و نوآوریهای آن مقاالت متعدّد نوشته 

 

 بحث و بررسی

 بررسی یک مختصۀ سبکی مولوی در غزلیات
طلع و در مورادی تلمیع ویژدی سیییبکی در دیوان كبیر غزلهایی دیده میشیییود كه از نظر تعداد بیت، تجدید م        

شد. در این پژوهش، این غزلها از نظر           سد خایّ مولوی با سبکی بنظر میر صج  صربفردی دارند كه این مخت منح

سی الیه  سبک  سخه  -الیج آوایی-ای شنا سی بر  یعنی قافیه، ردیف، وزن، تجدیدمطلع و تلمیع و از نظر ن سی  شنا ر

ت كه تعداد ابیات این غزلها بیشتر از معمول غزلهای زبان فارسی است. در اكثر    اند. نکتج حایز اهمیّت آن اس شده 

است. نخستین بیت عربی مُصرّع است؛ البته همیشه این غزلها موارد تعدادی بیت عربی در آغاز یا پایان غزل آمده 

یت برانگیز بنظر میرسیید، بتوجّهی از آنها ملمّع هسییتند. آنچه از نظر سییبکی تأمّلملمع نیسییتند، بلکه تعداد قابل

ست كه در میانج    صرّعی ا شاعران          مُ ست كه  صّرعی ا شبیه بیت ُم صرّع  غزل وجود دارد. از این لحاظ این بیت ُم

صیده  صیده می   ق صطالحاً تجدید مطلع میکنند تا بتوانند قوافی را تکرار كنند. البته  سرا در میانج ابیات ق آورند و ا

صرّع در این غزلها وجه موسیقایی      ید مطلع نکرده مولوی برای تکرار قافیه تجد است و بنظر میرسد آوردن بیتی مُ

به غزلهای معمول انحراف از نُرم دارند، به این غزل را تقویت میکند و ازآنجاكه این غزلها از نظر تعداد بیت نسییبت

 اند. طریق متمایز دشته

شیوه عمل نکرده    صحیح این غزلها به یک  ضی موارد مانند غزل     فروزانفر در ت ست. در بع شش    6465ا ست و  ، بی

و ذیل دو  یک غزل واحد را دوپاره كرده 449و  447و در بعضییی موارد مانند غزل  بیت غزل را در كنار هم آورده

است. در این پژوهش ابتدا به    و داه ابیات بخش عربی را بکل فراموش كرده و در دیوان نیاورده شمارۀ مجزا آورده 

ساب آمده     غزله ستی یک غزل واحد بح صحیح فروزانفر بدر س س غزلهایی را معرّفی   ایی می ردازیم كه در ت اند و 

سبک       شین را دارند و از نظر  صیات غزلهای پی صو سی آوایی یعنی وزن و قافیه و ردیف و    میکنیم كه تمام خ شنا

اند، ن غزلها، یک غزل واحد بودهآیند و از نظر كاتبان نسییخ خطی معتبر هم ایمحتوا یک غزل واحد بحسییاب می

صرّع در میانج        شتن یک بیت مُ سبکی مذكور و تنها بخاطر دا صحیحهای موجود، بخاطر غفلت از ویژدی  ولی در ت

شده  سخه   غزل، دوپاره  سی ن سخ غزلیات         اند. برای برر صری دربارۀ ن ست اطالعات مخت سی این غزلها الزم ا شنا

 باشیم. شمس داشته
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 0ز دیوان كبیر:معرفی چند نسخه ا
فروزانفر، آنگونه كه در مقّدمج جلد اول و چهارم دیوان شیییرح میدهد، برای تصیییحیح دیوان كبیرِ موالنا چهارده            

سخج دهم در مقّدمج جلد              ست. ن صحیح خود قرار داده ا سخه را مبنای ت ست كه ده ن شته ا سخه پیش روی دا ن

دخالت داده شییده اسییت )كلیات شییمس، مقدمج   چهارم وصییف شییده كه از همان مجلد به بعد در كارِ تصییحیح 

 : ی الف(. مختصات این نسخ در جدول زیر نمایش داده شده است:6فروزانفر، ج

 خط محل نگهداری رمزها ردیف
تــاریــخ  

 ترقیمه

ــخ ــاری   ت

 تقریبی
 توضیحات فروزانفر

 عد 0

كییتییابییخییانییج     

اسیییعدافندی در     

 سلیمانیه

 ی نسخ
بع  خر ر  7ِ آ

 9و اوایل

اول  از روی نسیییخ دسییییت

 استنساخ شده، افتاددی دارد

 7اواخر  ی نسخ موزۀ قونیه قو 2
از روی نسیییخ دسییییت اول 

 استنساخ شده

 چت 3
كتابخانج چسیییتر  

 بیتی
 درخور اعتماد است 6 7قرن  ی نسخ

 ی 9تا ربع اوّل ی نسخ موزۀ قونیه مق 0

 خب 3
نج     خا تاب یه      ك لد ب

 استانبول
 منتخبی از دیوان ی 763 نسخ

 قح 7
ددک        نج  خا تاب ك

 احمدپاشا
 ی 767 نسخ

سخج    یکی« خب»كاتبش با ن

 3است.

 قص 6
ددک        نج  خا تاب ك

 احمدپاشا
 از قافیج راء تا نون ی 753 نسخ

 قافیه واو و هاء و یاء 9تا اوایل ی نسخ كتابخانج نخجوانی خج 7

 نسخج اساس فروزانفر ی 775 نسخ موزۀ قونیه فذ 6

 عل 01
كتابخانج حسییین    

 یوجلعالی بک 
 9اوّل نیمه ی نسخ

شده   1در مقدّمج جلد  معرفی 

 است.

 ین 00
كتییابخییانییج ملی      

 وین
 ی 915 نستعلیق

آمده اسییت.  6در مقدّمج جلد 

فروزانفر از آن در تصیییحیح       

 است.استفاده نکرده 

سخه   عالوه سخ، ن سخه      براین ن شش ن ست كه اینک به  ست آمده ا ر  از آنها كه د های دیگری نیز از دیوان كبیر بد

 ایم، اشاره میکنیم: مقاله استفاده كرده

                                                      
سخ دیوان    - 4 شتر از ن سی یکی از ترقیمه  735یا  753»كبیر نگاه كنید به مقالج برای اطالع بی سخ دیوان كبیر برر صحیح  »، «های ن لزوم ت

 «. بررسی چند ترقیمه از نسخ غزلیات شمس»و « دوبارۀ غزلیات شمس
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 ف559

44/65
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747   
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وزنی، 

 الفبایی
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 7ق ی ی 44/46 ف456 نافذپاشا " 2
نس

 خ
 نذ وزنی
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موزۀ 

 ابریتانی
 ف953

64/41

5 
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 الفبایی
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0 " 
موزۀ 

 ابریتانی
 ف946

44/36

9 
771 
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شیراز

 ی

 
نس

 خ
 بت الفبایی

3 

آستان 

قدس 

 رضوی

آستان 

قدس 

 رضوی

1775 67/69

7 

نس 9ق ی ی

 خ

وزنی، 

 الفبایی

 رض

7 
كتابخانج 

 مرعشی

كتابخا

نج 

 مرعشی

4364

1 

64/35

9 

نس 9ق ی ی

 خ

 مر الفبایی

 

كبیر هستند و ضبط آنها در بسیاری     های قح، قو، عد، خب، عل، قص و مق جز نسخ معتبر و قدیمی دیوان نسخه 

آیند و اعتبار آنها به  بحسییاب می از موارد قابل توجّه و اعتنا اسییت. در مقابل نسییخج فذ و چت جزء نسییخ پرحجم

 اندازۀ نسخ پیشین نیست.

در ادامه به بررسییی غزلها می ردازیم؛ نخسییت غزلهایی كه فروزانفر با وجود داشییتن بیت مُصییرّع و تعداد نامتعارف 

شییناسییی و سیی س ابیات غزل و  اسییت. ابتدا اطالعات نسییخه بیت برای یک غزل، آنها را ذیل یک شییماره آورده

ضیحه  صاری تو سخ    ایی مربوط بدانها خواهد آمد. عالمت اخت ست كه پیش از این در معرّفی ن  در جدولها همان ا

است. كل ابیات غزل برای اختصار آورده نمیشود و در مواردی كه بیت حذف میشود     شده  دربارۀ آن توضیح داده  

 میشود: سه نقطه دذاشته
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 دگرباره چو مه كردیم خرمن.  20210 -0

اد تعد

بیت 

 2ف

 فذ
تعداد 

 بیت
 چت

تعداد 

 بیت
 مق

تعداد 

 بیت
 رض

تعداد 

 بیت
 قص

تعداد 

 بیت

64 F143 64 c465 64 e617 64 r344 64 h635 64 

. ازلحاظ شییکل ظاهری هم  اسـت  جدا نکردهاسییت؛ امّا فروزانفر ابیات را  ملمّعبیت دارد و غزلی  27این غزل 

 اند، ندارد.دوپاره كردهتفاوتی با غزلهایی كه استاد ابیات را به 

4 

 

 

44 

 

 

44 

 

 

64 

 

 خــرمــن ددییربییاره چییو مییه كییردیییم    

 ددییربییار آفییتییاب انییدر حییمییل شییییید    

....... 

خن را         یم سیییی دو می  كن   ترک ِ : »ه  «من 

 نییخییواهییم میین بییرای روی سییییخییتییش    

ین   ییینییادی الییورد یییا اصییییحییاب    *  مد

 فییییان االرض اخضییییییرت بیییینییییور 

.... 

 و هیییییجیینییا الیینییفییوس الییی الییمییعییالییی    

 مییتاال فییاسییییکییت و كییلییمییهییم بییه صییی  

 

ــمــنخییرامیییییدیییم بییر كییوری         دشـ
 بییخیینییدانییییید عییالییم را چییو دییلشیییین     

...... 

 آییید پییی میین رو اسییییت مییی سییییتیییییزه 

 حییدیییث عییاشیییییقییان را فییاش كییردن    

 یــحــزناال فییافییرح بیینییا میین كییان     
 و قیییال اهلل لیییلیییعیییاری تیییزیییین    

... 

 فییذا نییال الییوصیییییال و ذا تییفییرعیین     

 فیییان الصیییییمیییت لیییالسیییییرار ابییییییین 

 

ف است. حر « خرمن، دشمن، دلشن، سوسن و...     »است. كلمات قافیه  « مفاعیلن مفاعیلن فعولن»وزن تمام ابیات 

تخلّص   27و هم در پایان ابیات عربی بیت  06اسییت. ردیف هم ندارد. هم در پایان ابیات فارسییی بیت « ن»روی 

د. امّا بدرسییتی این غزل بصییورت یک  دیده میشییو تجدید مطلع، یعنی اولین بیت عربی 49اسییت. در بیت آمده 

 د.اناست و استاد با وجود بیت مصرّع این غزل واحد را دو پاره نکردهغزل واحد در دیوان چاپی فروزانفر ثبت شده 

 

 . زرگر آفتاب را بسته گاز میکنی2060 -2

تعداد 

بیت 

 ف

 فذ
تعداد 

 بیت
 چت

تعداد 

 بیت
 مق

تعداد 

 بیت
 قو

تعداد 

 بیت
 خج

تعداد 

 بیت

49 F176 49 c665 49 e395 49 g665 49 k646 49 

اند، البته برای جلودیری از اطناب تمام غزل اسییتاد فروزانفر بدرسییتی این ابیات را یک غزل واحد بحسییاب آورده

 شد:نشد و بجای آن سه نقطه دذاشته آورده 

                                                      
 . شمارۀ غزل در دیوان كبیر مصحح فروزانفر4

 . ف: تصحیح فروزانفر.6



 455-473 صص ،47 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 446

4 

 

 

 

 

 

43 

41 

 

49 

 

نی         جزردییر آفییتییاب را بسییییتیی  ک ی م  گاز 

تایج این     حبشیییی و روم راروز و شییییب و ن

... 

 

 بربط عشیییرت مرا دییاه سییییه تییا همیکنی          

 جیان ز وجود جود تو آمید و مغز نغز شیییید  

ــکنییییا سییینییدا لحییاظییه عییاقلتی و  *  مس

تی انییت          ی ن ب عمییاد  تی          انییت  ی ن م  عتییاد 

...... 

 چنید خموش میکنم سیییوی سیییکوت میروم 

 

 

 طراز میکنیشییییام را ز مییه نقش و  جكرتیی 

میکنی           مثییل اصیییولشییییان درد و دراز   بر 

... 

 

نی              ۀپرد  ک ی م حجییاز  لیییک را دییاه   بوسییی

 بییاز ز پوسیییتهییاش چون همچو پیییاز میکنی

نی   أم یییا مییلییکییا جییواره مییکییتیینییفییی و    م

نی           خز م تی انییت نصییییاب  ثرو كمییال   انییت 

... 

نی              ک ی م طق راز  من نییا غم  مرا بییه ر  هوش 

 

داز، طراز، دراز، مجاز و »اسیت. كلمات قافیه در ابیات فارسیی   « مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»وزن تمام ابیات 

ست. كلمات قافیه در ابیات عربی  « ز»و حرف روی ...«  سکنی، مأمنی، مخزنی، منحنی و... »ا ست. ردیف در   « م ا

سی   ست، طبعاً ابیات عربی، ردیف ندارد و ق « میکنی»ابیات فار سی هماهنگ  ا افیج ابیات عربی با ردیف ابیات فار

ست. همج  شده   صورت یک غزل واحد     ا ست بجز بیت آخر. باوجوداین بدرستی این ابیات، ب ابیات نیمج دوم عربی ا

شده   ست. تخلّص در بیت  در دیوان فروزانفر ثبت  ست. در بیت  آمده  49ا تجدید یعنی اولین بیت عربی نیز 43ا

 دیده میشود.   مطلع

ی عربی كه  دو بیت مُصرّع یکی فارسی و دیگری عربی دارد، فراوان است. در    در دیوان كبیر غزلهای ملمّع فارسی 

شد. موارد دیگری نیز هست كه برای اجتناب از اطناب فقط مطلع و شمارۀ    اینجا دو نمونه با تفصیل بیشتر آورده   

شاره      آنها در دیوان چاپی فروازنفر خواهد آمد ست و تنها  چند مورد برای  ا شتر از اینها . البته تعداد این غزلها بی

اند، ذكر میگردد. فروزانفر در تمام این موارد بدرسیییتی این غزلها را بصیییورت غزلی واحد و یک ارچه ضیییبط كرده

 ت آن دیدهدرحالیکه تعداد ابیات این غزلها بیش از غزلهای معمول اسیییت و داشیییتن بیتی مُصیییرّع در میان ابیا

 میشود:

 ا عبادییییی: طارت الکتب الکرام من كرام ی4554  سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد: 449

  هر طربی كه در جهان دشت ندیم كهتری: 6141  مرا میگفت دوش آن یار عیار: 4471

 یم كن ملولیییازه رو، كیییییای ت گوییییب: 3494 امیر دل همی دوید تو را در تو دلی داری: 6556

 رده دارییییسوزی، دهی پردهییییی: دهی پ3449   یا ساقی اسقنی براح: 3494

میشیییود كه با غزلهای پیشیییین هیچ       دیده  عاله بر این غزلها، در دیوان كبیرِ چاپ فروزانفر تعداد معتنابهی غزل    

شده  ساب آورده  تفاوتی ندارند، ولی به دو پاره  صحیح     اند و فروزانفر آنها را دو غزل مجزّا بح ست. این غزلها در ت ا

سخ خطی، در          ست؛ یعنی غزلی واحد در ن سخ خطی متفاوت ا ضبط ن ساختاری و تعداد ابیات با  فروزانفر ازلحاظ 

سیار و داه پشت         صلج ب ست و این دو پاره داهی با فا شده ا ست و داه   دیوان چاپی به دو پاره تقسیم  سرهم آمده ا

ط  بودن غزلها فقاست. نظر نگارنده مبنی بر یکی  در دیوان ایشان نیامده  است و اصالً   هم نیمج دوم فراموش شده  
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سبکی، محتوایی و         ست؛ بلکه از نظر  ست، نی سخ معتبر خطی كه خود نیز دلیل قابل اعتنایی ا به اّتکای كتابت ن

 هستند. مرز غزلها در نسخ خطی دیوان كبیر كامالً مشخص است. كناری نیز این غزلها یکیموسیقی 

سخج       ست. چه        فذدر ن سخج عکسی رنگی فذ این مرزبندیها كامالً نمایان ا ست. در ن مصراع اوّل هر غزل ملوّن ا

 باشد.بسا سیاه و سفید بودن نسخج فذ در زمان فروزانفر موجب این اشتباه در دیوان چاپی شده 

سخج      صل ن سخج چت      هم مانند فذ بوده  چتا سفید ن سیاه و  ست؛ امّا نگارنددان  شته  ا اند و تنها را در اختیار دا

 بودن مصراع اول است. وجه تمایز غزلها كمرنگ

ست و محدودۀ غزلها مشخص نیست. تنها داهی مصراع اول      سرهم آمده  ابیات بدون فاصله و پشت   بر در نسخج  ا

 كمرنگتر از متن است.

 اند.بندی از هم جدا شدهغزلها با جدول مقدر نسخج  

 اند. بندی از هم مجزّا شدهغزلها با عبارات عربی و جدول ، بت، خب و رضقح، مر، علدر نسخ 

 اند.غزلها تنها با عبارات عربی از هم جدا شدهقو، خج، عد، قص، جن و نذ  در نسخ

 

 بررسی غزلهای دوپاره
شماره   ست  س س ذیل      ای كه در كنار مطلع غزلها آمدهالزم به ذكر ا ست.  شمارۀ غزل در دیوان چاپی فروزانفر ا  ،

تعداد بیت « فتعداد بیت »است. در ستون اول ذیل حرف اختصاری    شناسی غزل آمده   هر مطلع، اطالعات نسخه 

تعداد ابیات دیوان چاپی با نسییخ فراهم شییود؛  تا برای خواننده امکان مقایسییج غزل در دیوان چاپی فروزانفر آمده

زیرا در همج موارد چنانکه خواهد آمد، تعداد بیت غزلها در نسخ حاكی از این است كه هر جفت غزلِ دیوان چاپی   

است. در ستونهای بعد ابتدا ذیل حرف اختصاری هر نسخه شمارۀ صفحج غزل آمده        یک غزل واحد در نسخ بوده  

اسییت. برای نشییان دادن ارتباط ابیات دو غزل عداد بیت غزل در همان نسییخه بیان شییده و در سییتون كناریش ت

شده      ستاره متمایز  شده و بیت اولِ غزلِ دومِ دیوان چاپی با  ست.  بعنوان یک غزل واحد، ابیات در كنار هم ذكر  ا

صار چند بیت از غزل آورده   شت    شده برای رعایت اخت ست و بجای بقیج ابیات نقطه دذا س س تخلّص و    ه ا شد. 

 است. اینک به تفکیک  چند جفت غزل را بررسی میکنیم:همخوانی ردیف، قافیه و وزن بررسی شده 

 

 :یا ای آنک سلطان جمالی. ب2607ـ غزل 0

 تعداد بیت مق تعداد بیت فذ تعداد بیت ف

7 F135 66 e314 65 

ــی   6، تنها  بیتی22از این غزل  اسیییت و بقیج ابیات عربی كه بسییییار        در دیوان كبیر فروزانفر آمده  بیت فارس

است. نسخج مق، نسخج ارزشمندی     است. این غزل در فذ و مق آمده  دلنشین و زیبا هستند، از دیوان كبیر افتاده   

 است و ضبط ابیات آن با نسخج قح، قو و عد در بسیاری از موارد برابری میکند. 

 هم: ابیاتی دو غزل در كنار
4 

 

 

 سییییلییطییان جییمییالییی    هبیییییا ای آنییکیی  

 خیییییالییی را امییییین خییلییق كییردی       

.... 

 كیییمیییاالت كیییمیییاالن را كیییمیییالیییی    

نکیی    لی       هچنییا خیییا همشییییان شیییید كییه   و

........ 
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46 

 

 

45 

 

 

49 

 

 

64 

 

 

61 

 

 تو دسییییت و پییای هر بی دسییییت و پییایی 

 هییزاران مشییییفییق غییمییخییوار سییییازی     

لی      *و میین مییوال سییییوی مییولییی  موا ل   ا

تهییای عییاشییییق          ل ی ح  سییییگییالشییییهییا و 

 و مییا تییمییلییی عییلییی االرواح فضیییییالَ    

 اذا مییا كیینییت عییقییلییی ال اعییقییل        

ــۀإجیییا  سیییییؤلییینیییا مییین ّ میییزیییید  ب

 و نسییییییألُ صییییییحیییه و زوال داء  

 و نسیییییألُ خیییفیییه و نیییردّ ثیییقیییالً  

 تیینییاقضیییینییا و لییم نییحسیییین سییییؤاالً    

 فییالییهییمیینییا سیییییؤاالً مسیییییتییقیییییمییاً     

 و إن لییم تسییییتییجییب مییا قیید دعییونییا    

 أمیییا ییییکیییفیییی لیییکیییفّ مییین تیییراب 

 ]تییرابییک میین یییمییییینییک إن ثیینییای      

 ]شییییمییالییک كییالیییییمییییین اذا نییظییرنییا     

 ]عییتییابییک كییالییتییحیییییه إن سییییمییعیینییا    

 إن كیییان قیییلیییب  ۀجیییفیییاؤک لیییذ 

 و میین نییعییمییاک فییی قییلییبییی كییالم      

 و فییی قییلییبییی صییییییییاحییات و زعییق    

 خیییتیییمییینیییا قیییولییینیییا و اهلل اعیییلیییم 

 

 و بییالییی  و بییال هییر بییی پییرّ   تییو پییرّ 

 ولیییییییک از نیییاز دیییوییییی الابیییالیییی  

ــجــالل و میین فییی الییکییون اال       ذوال

 از آن روییید كییه لییطییفییی میییسییییگییالییی   

 احیییاطیییات االمیییالِ تیییعیییالیییی مییین  

 اذا میییا كییینیییت بیییالیییی ال ابیییالیییی  

 عییلییی مییا جییدّت تییوفیییییق السیییییؤالِ    

 و صیییییحییه روحیینییا فییی االعییتییاللِ     

 و خییفییه ظییهییرنییا فییی االحییتییمییالِ       

 و خلنا حصییین ]مق: حسییین[ حالٍ فی محالِ    

 نییییردّ بییییه ظییییالالً فییییی ظییییاللِ

 و إن لییم تییغییتیینییم غیینییم الیینییوالِ       

 خییاطییب میین یییعییّز عیین الییمییثییال       

 السییییت قییبضییییتییه بییییید الشییییمییال[    

 انیییوار الیییکیییمیییال[بیییعییییییین فیییییییه  

 بیییاذن ظیییاهیییر عییین اعیییتیییییییال[    

 صیییییفیییا بیییالیییودّ كیییالیییمیییاء الیییزالل 

 اكیییتیییم غیییییییره ال عییین كیییالل    

 اردّ صییییییدأهییییا بییییاالحییییتیییییییییال 

 بییأن الصییییمییت فییی عشییییقییی وبییالییی    

 

  .ابیات عربی با توجه به نسخج فذ نوشته شده است. تنها سه بیتی كه در قالب آمده از نسخج مق نقل شده است          

ست. كلمات قافیه  « ن فعولنمفاعیلن مفاعیل»وزن تمام ابیات  وی و حرف ر« جمالی، كمالی، خیالی، وصالی و... »ا

آمده  -ختمنا قولنا– است. ردیف ندارد. در بیت آخر تخلّص است حرف وصل هم در تمام ابیات رعایت شده    « ل»

 است. 

 :ساقی بیار باده سغراق ده منی. 3111ـ غزل 2
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شین،    سخج نخجوانی مانند غزل پی ست. این      3در ن سه بیت افتاده ا ضافه دارد، امّا از دیوان چاپی این  بیت عربی ا

 غزل هم ملمّع فارسی ی عربی است. 

  كنار هم:ابیاتی دو غزل در 
4 

 

 سییییاقییی بیییییار بییاده سییییغییراق ده میینییی  

 ای نییقیید جییان مییگییوی كییه ایییام بییییینیینییا  

 سییییت كردنیكییاریانییدیشییییه را رهییا كن  

كه وامی اسییییت دردنی      جه  خار خوا  دردن م
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..... 

خاموش كن بس اسییییت    ند دویی   بیهوده چ

یز آرد دشییییایشیییی          بر ت حق   تییا شیییمس 

نی              ت ج ی من كییان  ل قطییاف جییاء  ل  *وقییت ا

 إن الییربیییییع بییارز و الییورد ضیییییاحییک    

 أنییظییر إلییی سیییییوابییق اكییرام ربیینییا      

 

.... 

كه الکنی        مان دیر  فت نیسییییت ه مان د  فر

نی               ت ع م حرف  نمییانیید در  طقییه  ین نییا  كییا

حنیی                  ن م لغصیییین  تنییاهییا و ا مر قیید ث ل  ا

 واخضییییرّت الیحییدییقییه و الیبییان یینیثینیی        

نی                   ت ب ی لی ذاک  ع لیییه  ی فمییا   وابشییییر 

 

رف و ح...« منی، كردنی، دردنی، دشمنی و  »است. كلمات قافیه  « مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن»وزن تمام ابیات 

شده     « ن»روی  صل هم در تمام ابیات رعایت  ست حرف و ست. ردیف ندارد. تخلص در دو بیتِ  ا یعنی   46و  44ا

 است. نیز تجدید مطلع شده  ، یعنی اوّلین بیت عربی43است. در بیت در پایان ابیات فارسی آمده 

 

 :067و  066ـ غزل3

 ها. ای صوفیان عشق بدرید خرقه449 و  . ای بنده بازدرد به درداه ما بیا447
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449 4 

دهندۀ یکی دانستن  ملوّن نیست و این نشان   449در نسخج فذ بیت آغاز هر غزل ملوّن است. اما بیت آغازین غزل   

شد، با جدول         شاره  شتر ا سخ دیگر، چنانکه پی ست. در ن قدّس »، «وله»بندی و آوردن عباراتی چون این دو غزل ا

شده   « سرّه العزیز اهلل  ضوح جدا  ساب آمده،   و... غزلها از هم بو سخ، یکی بح ولی در   اند. این دو غزل در تمام این ن

 است.دیوان چاپی به تفکیک ذیل دو شماره ذكر شده 

این دو غزل در دیوان چاپی توفیق سبحانی كه درواقع بردردان نسخج فذ است، نیز بصورت دو غزل جدادانه آمده     

ست.   ست. مطلع  ( آورده 447( بدنبال غزل )449مرحوم عبدالباقی این غزل را )»آورند: ادرچه در زیرنویس میا ا

(. البته برما معلوم نشد چرا با اینکه فذ یییی نسخج اساس     613: ی 4)دیوان كبیر مولوی، ج« در متن الوان نیست 

 اند.م آوردهاست، ایشان آنها را مجزّا از هایشان ی این دو غزل را جدا نکرده 

 ابیات دو غزل در كنار هم: 
4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 ای بنیییده بیییازدرد بیییه دردیییاه میییا بییییا     

 اییییمدرهیییای دلسیییتان ز پیییی تیییو دشیییاده 

.... 

 انیییدایشیییان چیییو میییا ز اول خفیییاش بیییوده 

 هـــاخرقـــهای صیییوفیان عشیییق بدریییید *

.......... 
 میین هییم خمییوش كییردم و رفییتم عقیییب دییل      
 دل از سیییخن پیییر آمییید و امکیییان دفیییت نیسیییت 
 دارم هیییییییزار درّدرانماییییییییج لطییییییییف 

 بشیییینو ز آسییییمانها حییییی علییییی الصییییال  

 در خییییارزار چنیییید دوی ای برهنییییه پییییا  

... 
 خفیییاش شیییمس دشیییت از آن بخشیییش و عطیییا 

ــباصیید جامییه ضییرب كییرد دییل از لییذت     ص

.... 

 از مییین سیییالم و خیییدمت ریحیییان و اللیییه را

 ای جیییان صیییوفیان بگشیییا لیییب بیییه میییاجرا

 بیییرون كشیییده یییک بییه یییک از قلییزم صییفا   
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 صییید دییینج از خزانیییج غیبیسیییت در دلیییم   

 تبریییز شییمس الییدین بییه كییرم دویییدم بگییو   
 زان حییال هییا بگییو كییه هنییوز آن نیامییده سییت     
 چییون كیسییه جمییع نبودباشیید دریییده درز    

 

 را شییمار نیسییت ولییی مانییده در غطییا    كییآن

 از راه اختییییییار نیییییه از كوچیییییج عنیییییا   

 یچییون خییوی صییوفیان نبییود ذكییر مامضیی    
 پییس سیییم جمییع چییون شییود از وی یکییی بیییا    

 

چنانکه در جدول مالحظه میفرمایید این دو غزل در نسییخ فذ، عد، عل، مر و رض بدنبال هم و بشییکل یک غزل  

سخج فذ یک بیت در آخر غزل         ست. در ن سخ متفاوت ا ست. تعداد ابیات در ن ست كه بدان در    آمده 449آمده ا ا

در   است. این بیت اضافی  كه در غزل باال با خطی در زیر بیت متمایز شده   ه نشده دیوان كبیر استاد فروزانفر اشار  

است. در نسخج مرعشی نیز سه بیت بیشتر از دیوان كبیر وجود دارد. البته این نسخه را فروزانفر  دیگر نسخ نیامده

شته  شی را با خط موج    ندا سخج مرع سه بیت كه ابیات ن سخ نیامده   دار در غزل متمایز كردیم. این  نیز در دیگر ن

 است.

پا، دوا  بیا، الصال، »است. كلمات قافیه  « مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن»چنانکه مالحظه میفرمایید وزن تمام ابیات 

فقط  « الدینشمس »است. ردیف ندارد. تخلّصِ  است كه در تمام ابیات رعایت شده   « الف»است و حرف روی  « و...

دیوان چاپی بیت تخلّص نیست. بیت دهم مُصرّع    447مرعشی وجود دارد. در پایان غزل  در بیت اضافی در نسخج   

 است.شده است كه كلمات قافیج آن در متن برجسته 

 070و  073ـ غزل0

 . نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست141و     . هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست143
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سخج مر یک          ست. در ن شکل یک غزل آمده ا سخ قونیه فذ، عد، مر و رض بدنبال هم و ب این دو غزلِ معروف در ن

 است. از بقیج نسخ آمده است كه در متن غزل بدان اشاره شدهبیت بیشتر 

این غزل به احتمال قوی دنبالج غزل پیشین است. به پیروی   »آورده است:   141توفیق سبحانی در زیرنویس غزل  

 (.545: ی4)دیوان كبیر مولوی، ج« از مرحوم فروزانفر غزلی جدادانه حساب كردیم

 ابیات دو غزل در كنار هم
4 

 

 

4 

 

 

 هر نفس آواز عشییق میرسیید از چپ و راسییت 

بوده    فلییک  بوده    مییا بییه  ملییک  یم یییار  یم ا  ا

..... 

بیییان زاده ز دریییای جییان         مرغییا چو  لق   خ

ک  حاضیییریم        هبل له در او  یا دریم جم  به در

لب ببسییییت      قا مد موج السییییت كشیییتی   آ

كه راسیییت         ماشیییا  به فلک میرویم عزم ت  ما 

 باز همانجا رویم جمله كه آن شیییهر ماسیییت       

... 

 كی كند این جا مقام مرغ كز آن بحر خاسیییت

 ور نییه ز دریییای دل موج پیییاپی چراسییییت

ست       شک شتی  ست   باز چو ك صل و لقا  نوبت و
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ست    * صل و لقا شر و  نوبت و ست  نوبت ح  بقا

 درییا رسییییید   ۀدرج عطیا شیییید پیدیید غرّ   
ست       و صورت  شه و این میركی ست این  صویر كی  ت

... 

ما         نب  قا مینبرد خ ند ای سییی  مشییییک بب

 خنب فلک تنگ نیسییت كوزۀ ما كوچک اسییت

 از سیییوی تبریز تافت شیییمس حق و دفتمش

 

صفا در    ست بحر  ست    نوبت لطف و عطا  صفا

 صییبح سییعادت دمید صییبح چه نور خداسییت 

 سییتهااین خرد پیر كیسییت این همه روپوشیی

... 

ك   گنییاسییییت         هییاكوزه ادرا ن ت ین   تنییگ از ا

كهییاسییییت        کنیید جییام را حییامییل ادرا ن  پر 

مه     با ه جداسیییت  نور تو هم متصیییل   و هم 

 

ست. كلمات قافیه  « مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»وزن تمام ابیات  ست و...       »ا ست، جا ست، كبریا ست، ما با  «را

 است. است. ردیف ندارد. تخلّص تنها در بیت پایانی آمده « الف»روی 

ست   »تركیب  صل و لقا ( 141یت غزل )اولین ب 46( و آغاز بیت 143)آخرین بیت غزل  44در پایان بیت « نوبت و

است. بیت دوازدهم مُصرّع است كه كلمات قافیج آن در      تکرار شده و پیوند استواری در ساختار ابیات ایجاد كرده   

 است.شده  متن برجسته

 

 3062و  2777ـ غزل 3
 . ال یغرنک سد هوس عن رایی3446 و . در دریزی به ملولی ز من سودایی6944
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3446 5 

 

شفته           ضبط آن در دیوان چاپی آ سی و عربی دارد،  شابه ابیات فار سیاری از غزلهای م با اینکه این غزل همانند ب

اسییت. در چنین مواردی در دیوان فروزانفر ابیات فارسییی جدادانه بعنوان یک غزل و ابیات عربی نیز بعنوان غزلی 

بصورت غزلی جدادانه و هم ذیل ابیات فارسی آمده   است. امّا در این مورد خای ابیات عربی هم   دیگر ضبط شده  

آمده  6944شروع میشود. الیغرنک... این غزل در نسخج فروزانفر هم در ذیل غزل  3446است. از بیت هفتم، غزل 

 آمده است. 6944است هم بعنوان غزلی جدادانه. اما در نسخ تنها ذیل غزل 
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 ـ ابیات دو غزل در كنار همب
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 6944غزل

یی              من سیییودا لی ز  لو م یزی بییه  در  در 

ست بکش    شان كرد تو را د  زین خیالی كه ك

 رو بییدو آر و بگو خواجییه كجییا میکشییییم
موده     ن یگییان روی  فتییادی    را لط ا غ  سییییت 

یده       چادر نو پوشییی نده پیر اسیییت جهان   د

 چو بییدان پیر روی بخییت جوانییت دوییید        

یی ال یییغییرنییک سیییید هییوس عیین  *  را

نی         کن لسییییا ل هی انصیییح  ت فلییت   اشییی  ق
 این همه ترس و نفاق و دودلی باری چیسییت

تو              یم از  ب برود  کنییدت تییا  ی م یم از آن   ب

 سیت كه غایب دردد شیمس تبریز نه شیمعی  

 

  

بازآیی        روكشیییان دسیییت دزان جانب جان 

شیمان خایی        ست پ شی د ست از او در نک  د

بایی           بدین زی ندیده سیییت  ماه  مان   كآسییی
 طلیب و پوییه جهیان پیمیایی     بیاش تیا در  

 شییییوه و غنج و ز درون رسیییواییاز برون 

 سیییرخر معده سیییگ رو كه همان را شیییایی

 ءاالرآكییم قصییییور هییدمییت میین عییوج  

نی انصیییح بییالصیییمییت      ن خفییا     ا لی اال  ءع
لت این موالیی        یه و در دو كه در سیییا  نه 

خایی         مه شیییکر  تا ه  یار از آن میگزدت 

 ؟شییییب چو شیییید روز چرا منتظر فردایی

 

 

 

 

 
 

 

 

4 
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 3446غزل 

 ی

 ی

 ی
 ی

 ی

 ی

 سیییید هییوس عیین رایییی   غییرنییکال ییی

فلییت            ق نی  کن لسییییا ل هی انصیییح  ت  اشییی

 این همه ترس و نفاق و دودلی باری چیسییت

تو               یم از  ب برود  کنییدت تییا  ی م یم ازان   ب

 سییت كه غایب درددشییمعینه شییمس تبریز 
 

  

 

 

 
 

 

 

 كییم قصییییور هییدمییت میین عییوج االرآء  
لی االخفییاء         ع نی انصیییح بییالصیییمییت  ن  ا

لت این موالیی        یه و در دو كه در سیییا  نه 

خایی      آ ازیار   مه شیییکر تا ه  ن میگزدت، 

 شییییب چو شیییید روز چرا منتظر فردایی؟
 

ست. كلمات قافیه  « فعالتن فعالتن فعالتن فع لن»وزن تمام ابیات  و حرف  «سودایی، بازآیی، خایی، زیبایی و... »ا

 آمدهاست. ردیف ندارد. در بیت آخر تخلّص   است حرف وصل و خروج هم در تمام ابیات رعایت شده   « الف»روی 

 است.شده مُصرّع است كه كلمات قافیج آن در متن برجسته  6944است. بیت هشتم غزل 

 3212و  2020ـ غزل 7

 . هذا سیدی، هذا سندی3656 و  . افندس مسین كاغا یومیندن6464

شماره 

 غزل ف

تعداد 

 بیت ف
 فذ

تعداد 

 بیت
 چت

تعداد 

 بیت
 رض

تعداد 

 بیت
 قص

تعداد 

 بیت

6464 61 F554 61 c353 61 r543 61 h4561 679و 

3656 654 

شود،  مالحظه چنانکه ست « 3656» غزل نخست  بیت« 6464» غزل پنجم بیت می    «3656» غزل ابیات بقیج و ا

ست « 6464» غزل ابیات همان نیز س  این به فروزانفر كبیر دیوان در و ا شاره  لهئم شده  ا ست  ن  با غزل دو این و ا

صله  ست  آمده هفتم دفتر در« 3656» غزل و پنجم دفتر در« 6464» غزل. اندآمده همدیگر از فا صله  این و ا   فا

 . نشود لهئمس این متوجّه خواننده كه میشود موجب نیز

سی  سخه  برر سی   ن ست  توجّهقابل نیز غزل دو این شنا  بحانیس  توفیق شمس  كلیات و فروزانفر كبیر دیوان در. ا

ست  داده رخ سهواً  كه هستیم  خطاهایی شاهد   مطلع با غزلی كه شدیم  متوجّه «فذ» عکسی  نسخج  به توجّه با. ا

ست  «فذ» در...« سندی  هذا سیدی،  هذا» سخج  در ابیات آن باریک فقط و نی سی  ن ست  آمده «فذ» عک   هم آن ا

شکل  سخ  در« 6464» غزل تنها یعنی بیتی؛ 61 غزلیِ ب سی  جن سی فذ   . )بود آمده« فذ» عک سخج عک ( 554: ن

  هك است  آمده چنین كبیر دیوان زیرنویس در و است  داده ارجاع «فذ» نسخج  به را غزل دو هر فروزانفر درحالیکه

 .است آمده «فذ» در بار دو و شکل همین به غزل دو هر

                                                      
 افندس... آمده است. 6464بیت آن در ادامه غزل  65با این مطلع در فذ غزلی جدادانه بشمار نیامده است و ی این غزل  4
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سخج  در نیز سبحانی  توفیق سخج  از كردن پیروی بجای شمس  كلیات از خود چاپی ن   به ملزم را خود، خطی ن

 سزیرنوی در وی. فروزانفر از نه كرده پیروی اساسش   نسخج  از نه واقع در امّا است؛  دانسته  فروزانفر چاپ از پیروی

ست  آورده چنین ستاد  از پیروی به: »ا   در را[ 6464غزل سیزده  بیت یعنی...« ] خود لیلی از» بیت از فروزانفر ا

شمس، .« )آوردم جدادانه غزلی  خود لیلی از» مطلع با غزلی فروزانفر درحالیکه( 4644 و 4649 : ی6ج كلیات 

  نمیشود؛  دیده....« سندی  هذا سیدی،  هذا» مطلع با غزلی هم سبحانی  توفیق چاپ در و ندارد....« امشده  مجنون

 .داراست را بیتی 61 غزل تنها «فذ» خطی نسخج زیراكه
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 6464غزل 

 یومیندن كاغا مسیییین افندس

 قومسییس  یتی بیرسییس  یتی

 من  جییان هلییه من  دل هلییه

له  له  من خان  ه  من مان  ه

یدی   هذا  ندی   هذا  سییی  سییی

 عییمییدی هییذا كیینییفییی هییذا

 القمر    ضیییعف  وجهییه  من  یییا

 السیییحر  وقییت زارنی  من  یییا

 بی یری   تیو  ور بییدوی تیو  دیر 

 غمش دسیییت از ببری ورجان

یال  یمو     ا ل یال  كییا مو     ا  شییییاهی

 اللی    پوپونی    بنی   پسییییه یوذ 

 امشیییده مجنون خود لیلی از

 امشیییده پرخون جگر خون وز

 بکشیییی جان مرازین زآنک  در

 سیرم  چشیم  دو این شیود  دریا

نبسیییطییا     یییا تی       فی  م ی ب  تر

نی         ان تری  كنییت  ان ل ت ق  ت

 بزنی مسییتی بر تو خویش در

 مییا دل بییهییر مییا حییلییقییه در

شی  دونه صد  شی  ز دیدم خو  ا

 بیینییگییر آیییی ادییر دییورم بییر

قش    نی  بود  بییاغ آن مر    ن  ث

 سمر  و نقل نی بود عیش شب 

 

  

 زویمسییین كالی  كابیکینونین 

 سس خ تی بیمیپاتیستیبیمی

 میین آن هلییه میین اییین هلییه

 من كییان هلییه من  دنج   هلییه

نی    هییذا ک  مییددی هییذا سیییی

 ابیییدی هیییذا ازلیییی هیییذا

 الشیییجر ضیییعف قده  من یا 

ظر     نور  عشیییقییه  من  یییا ن ل  ا

 نبری جان خود جان ربدل زاین

 بییتییری واهلل خییری مییرده از

 انیمو ذتمش دیییدش خییاراذی

 یالی تو كالی چاكوسییش میذن

 امشییده افزون مجنون صیید وز

 امشییییده چون تا  بنگر باری 

شی  عین در شوم  غرقه من  خو

 بکشییی سییو زان مرا دوش در

بتشیییرا     یییا تی         فی  م ی ن ه  ت

 دیییتییی انییت قییاتییلیینییا  یییا

 بزنی   هسیییتی  بر  تو  هسیییتی 

 بزنی   دسیییتی  بکنی    شیییکلی  

بت  كه  دفتم تا  ل  نچشیییی دف

 كشییی ز چشییمم بود پرعشییق

 زر صیییورت نی بود دنج آن و

نی    ال ل گر   چیز   زان تسییییا ی  د

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

46 

 

 

45 

 

 

49 

 

 

 3656غزل 

 ی

 ی

 ی

 ی

یدی،  هذا  ندی  هذا  سییی  سییی

 عییمییدی هییذا كیینییفییی، هییذا

 القمر ضیییعف  وجهییه،  من  یییا

 السیییحر  وقییت زارنی،  من  یییا

 ب ری    تو  ور بییدوی، تو  در 

 غمش دسییت از ببری جان ور

یال  مو       ا ی ل یال  ك مو    ا ه  شییییا

 اللی  پوپونی    بنی،   پوذپسییییه 

 امشیییده مجنون خود لیلی از

 امشییییده پرخون جگر وزخون

 بکشییی جان زین مرا زانک در

 سیرم  چشیم  دو این شیود  دریا

نبسیییطییا     یییا تی       فی  م ی ب  تر

نی         ان تری  كنییت  ان ل ت ق  ت

 بزنی مسییتی بر تو خویش در

 مییا دل بیهیر   درآ حیلیقییه   در

شی  صددونه  سی  ز دیدم خو  ك

 بیینییگییر آیییی ادییر دییورم بییر

 بر  صیییورت بی  بود  بییاغ آن

 وسییمرنقل بی بود عیش شییب

 

  

 

 

 

 

نی،    هییذا ک  مییددی هییذا سییی

 ابیییدی هیییذا ازلیییی، هیییذا

 الشیییجر عفضییی قده  من یا 

ظری    نور  عشیییقییه  من  یییا  ن

 نبری جان خود جان، دلبر زین

 بییتییری واهلل خییری، مییرده از

 آنیمو ذوزمس دیذیس  خراذی

یذن   یالی  تو كالی  چاكوس  م

 امشییده افزون مجنون صیید وز

 امشییییده چون تا  بنگر باری 

شی  عین در شوم،  غرقه من  خو

 بکشییی سییو زان مرا دوش در

بتشیییرا     یییا تی         فی  م ی ن ه  ت

 دیییتییی انییت قییاتییلیینییا  یییا

 بزنی   هسیییتی  بر  تو  هسیییتی 

 بزنی   دسیییتی  بکنی    شیییکلی  

 نچشیییی: دفتا لبت،: كه دفتم

 كشییی ز چشییمم بود پرعشییق

 زر صیییورت بی  بود  دنج   وآن

نی     ل یز    زان التسییییا در  چ  د

 

شعر از نظر قالب و وزن و   شعار تفاوت دارد. تمام ابیات بر یک وزن نیست امّا وزن بیشتر ابیات    این  قافیج با دیگر ا

شده     « فع لن فعلن فع لن فعلن» سخج چت نیز كه وزنی تنظیم  ست. در ن ست در همین وزن آمده  ا ست. قافیج ا   ا

 شباهت به چهارپاره نیست. تخلّص ندارد.تمام ابیات نیز یکسان نیست. قالب این شعر بی

ر نسخج قص نحوۀ كتابت این شعر متفاوت است. بدین صورت كه هر بیت دیوان فروزانفر، یک مصراع این نسخه      د

 است. برای روشن شدن این موضوع بیتی از این نسخه نقل میشود:

 هله دل من هله جان من هله این من هله آن من     

 

 هله جان من هله مان هله دنج من هله كان من         

 

شباهت دارد. یعنی هر بیت قافیج جدادانج خود را        شعر به مثنوی  صورت، از نظر قافیه، قالب  شعر بدین  با كتابت 

 دارد. 
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شد، غزلهای دوپارۀ متعدد دیگری نیز در دیوان كبیر فروزانفر دیده  د كه  میشو  عالوه بر مواردی كه تاكنون مطرح 

ننددان محترم باید این جفت غزلها را یک غزل واحد بحسیییاب در اینجا فقط به شیییمارۀ غزلها اكتفا میکنیم. خوا

 است: اند و وحدت موضوعی آنها مختل شدهبیاورند، ادرچه از هم دور افتاده

؛ «. ابشروا یا قوم هذا فتح باب365»و « . هیچ میدانی چه میگوید رباب351»با مطلعِ  321و  310غزلهای 

ابیات « . یا من نعماه غیر معدود4559»و « ای سفر مکن زودآمده . دیر744»با مطلعهای  0117و  607غزلهای 

است و دویی آمده « دوست كوست مسجودۀ در سجد /هبربند دهان ز دفت و سر نِ»بعد از بیتِ  4559عربی غزل 

 عماه غیریا من ن»است: در ادامج این بیت تداعی معانی مولوی را به مناجات واداشته و این ابیات را به زبان آورده 

با  0071و  0163غزلهای ؛ /...«كی نعبده و نعم معبود /قد اكرمنا و قد دعانا /و السعی لدیه غیر مردود /معدود

غزلهای ؛ «. سیدی انی كلیل انت فی زی النهار4495»و « ر. خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دا4573»مطلعهای 

. اتیناكم اتیناكم فحیونا 4774»و « من فراز آسمانها سم. بنه ای سبز خنگ 4114»با مطلعهای  0666و  0000

. ایا بدر الدجی 6461»و « . برو ای دل به سوی دلبر من4445»و با مطلعهای  2020و  0603؛ غزلهای «نحییکم

. العشق یقول 6463»و « . از ما مرو ای چراغ روشن4431»و با مطلعهای  2023و  0630؛ غزلهای «بل انت احسن

.اطیب 6465»و « . می رد این مرغ دیگر در جنان عاشقان4434»و با مطلعهای  2023و  0636 غزلهای؛ «لی تزین

. از بدیها آنچه دویم هست قصدم 4444»و با مطلعهای  0666و  0676؛ غزلهای « االسفار عندی انتقالی من مکان

. 6455»و با مطلعهای  2027و  2013؛ غزلهای «الدین نباشم مفتتن. در ستایشهای شمس4477»و « خویشتن

و  با مطلعهای  3217و  2773؛ غزلهای «تمنؤ. ابشر ثم ابشر یا م6469» و « ساقی من خیزد بی دفت من

و  با  3201و  2770؛ غزلهای «شق تشریفی و عیدیع. اال فی ال3659»و « . مرا چون ناف بر مستی بریدی6443»

و  3033؛ غزلهای «. اتاک الصوم فی حلل السعود3645»و « . شنودم من كه چاكر را ستودی6491»مطلعهای 

 213غزل  ؛ غزلهای«. هذا طبیبی، عند الدوآء3655»و « لقایی. حدی نداری در خوش3433»و با مطلعهای  3211

رایی كه ه . ای همه خوبی تو را پس تو ك654»و « . چند دریزی ز ما چند روی جابجا655»و با مطلعهای  217و 

 «.را

هایی بودند كه در حین تصحیح مجدد مالحظه میکنید تعداد این غزلها كم نیستند و اینها تنها نمونههمانطوركه 

 دیوان كبیر مورد توجّه نگارنده قرار درفتند.

 

 گیرینتیجه
های ملمّعی كه تجدید مطلع دارند، میتوان چنین نتیجه درفت كه                   به موارد نقض و تعداد فراوان غزل با توجّه 

شعاری با چنین ویژدیهای مشتركی، سبک و روش منحصربفرد موالنا در سرایش غزل است.          ه  با توجّه ب سرودن ا

متفاوت اسیییت، یعنی برخی وزنی و برخی   اینکه ترتیب قرار درفتن غزلها در نسیییخ دیوان كبیر با دیگر دیوانها      

شناسی یکسانی داشته باشند، در دیوان      است، تعداد غزلهایی كه اطّالعات نسخه   براساس حروف قافیه مرتّب شده  

شناسی هر جفت غزلهای مذكور یکسان است. بنابراین آمدن هر غزل در نسخ  كبیر اندک است؛ امّا اطالعات نسخه

سخ پانزد    شترک از میان ن سبکی آنها در الیج   هم دانه بعنوان یک غزل، همچنین ارتباط معنایی ابیات و همخوانی 

 آوایی وزن و ردیف و قافیه، وحدت ابیات دو غزل را بعنوان یک غزل واحد ثابت میکند.
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 است و از نظر مضمونی، وزن  تعداد ابیات اشعاری كه در این پژوهش برشمردیم، از حدّ غزلهای معمول فراتر رفته   

به غزلهای معمول، انحراف از نُرم دارند. در میان اشییعار مولوی كه در  و نحوۀ كاربرد تخلّص در این اشییعار، نسییبت

شده  شان به  دیوانهای چاپی در ذیل غزل درج  شعاری را مییابیم كه تعداد ابیات ست. بنابراین  بیت رسیده   95اند، ا ا

 الً متفاوت هستند. از نظر قالب با اصولی كه برای غزل برمیشمریم، كام

شناسی براساس نسخی در دست استاد فروازنفر و دیگر نسخ، به این نتیجه         در این پژوهش، با اتّکا به دالیل نسخه 

سیدیم كه غزلهایی در دیوان  شماره غزل   ر چاپی وجود دارد كه ابیات آنها بجای اینکه در كنار هم و در ذیل یک 

اند؛ علّت این مسییئله نادیده درفتن یک ویژدی ور از همدیگر قرار درفتهاند و مضییامین دواحد باشییند، جدا شییده

سبکی است كه مختصّ اشعار مولوی است و آن آوردن بیتی ُمصرّع در میان غزل است و ازآنجاكه مصحّح غزلیات        

ست و به عّلت اتّک          سخ كنونی متفاوت ا شتند كه ازلحاظ كیفیت با ن سخی در دست دا ستاد فروزانفر ن ی اشمس، ا

 ( چنین اشییکالی در تعداد معتنابهی از غزلها رخ775اعتبار چون فذ )قونیج بیش از حد به یک نسییخج پرحجم كم

صحیح     داده سبکی در میان غزلیات ت ست. از طرف دیگر غزلهایی با همین ویژدی  شت   ا شدۀ فروزانفر نیز وجود دا

 اند.كه ایشان آنها را ذیل یک غزل آورده

اند، پذیرش این امر دشوار بنماید كه مثالً  ی خواننددانی كه این غزلها را منفکّ از هم دیگر دیدهشاید در آغاز، برا 

را « نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست    »و غزل « هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست   »غزلِ معروفِ 

بود، اكنون این غزلها  كنار هم آمده    یکی بحسیییاب آورند، اّما ادر از ابتدا و با توجّه به نسیییخ خطی این غزلها در        

 بعنوان یک غزل واحد شناخته میشدند و عادت ذهنی ما پذیرش این امر را دشوار نمیکرد.

تر شییود و تنیدهدر كنار هم آمدن این غزلها مجالی را فراهم میکند كه سییاختار غزلهای دوپاره بسییامانتر و درهم 

مایان سییازد. اینکه بدانیم چه ابیاتی در زمان سییرایش  به ذهن شییاعر ارتباط معنایی ابیات بیش از پیش خود را ن

 هجوم آورده، ارتباط و پیوستگی تمثیلها، مفاهیم و تصاویر بیشتر نمایان خواهد شد.
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 فارسی منابعفهرست 
های نسییخ دیوان كبیر، نیّری، محمدیوسییف، خلیلی جهرمی، الهام و رزمجو  بررسییی یکی از ترقیمه 735یا  753

 و ادبیات فارسی بجنورد.شده در دومین همایش ملی زبان (. ارائه4346بختیاری، شیرین )

بررسی چند ترقیمه از نسخ غزلیات شمس، نیّری، محمدیوسف، خلیلی جهرمی، الهام و رزمجو بختیاری، شیرین       

 .67ی  56، صص 7( 61(. دوهر دویا، )4346)

خطّی موزۀ  (. )چاپ عکسییی از روی نسییخه4394الدّین محمد )دیوان كبیر، كلیّات شییمس تبریزی، موالنا جالل

 النا در قونیه(. به اهتمام توفیق، هی سبحانی، تهران: مؤسسج پژوهشی حکمت و فلسفج ایران.مو

شمس تبریزی، موالنا جالل  سخج    4394الدّین محمد )دیوان كبیر، كلیّات  شمس تبریزی )ن (. دیوان كبیر، كلیات 

شف    6قونیه(  ست و ك ضیحات، فهر سبحانی، تهران:    جلد. تو صحیح توفیق هیییی  انجمن آثار و  االبیات و ت

 مفاخر فرهنگی.

شمس، حیدری، حسن و رحیم، یداهلل )   س  اتیعرفان(. 4343زائوم در غزلیات  -67، صص  4 ۀشمار  ی،در ادب فار

14. 

 (. تهران: علم.4394سیر غزل در شعر فارسی، شمیسا، سیروس )

 مركز نشر دانشگاهی.  (. تهران:4373های تركیه، سبحانی، توفیق هی )های خطی فارسی كتابخانهفهرست نسخه

الزمان جلد(. با تصییحیحات و حواشییی بدیع 45(. )4343الدّین محمد )كلیّات شییمس یا دیوان كبیر، موالنا جالل

 فروزانفر، تهران: امیركبیر.
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