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ــن.او.که.کورم.و.معذورم.]هیچ.کوری.او.از.او.می.رود.و.هیچ. گفت
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ــت«..در.تصحیح.دوم.شمارۀ.بیت.در.کلیات.شمس،.و. موالناس

همچنین.در.دیوان.کبیر .)دو.چاپ.مختلف.از.دیوان.موالنا(.به.

دست.داده.شده.است.

ــۀ.289.تصحیح.اول،.درتوضیح.عبارت.»در.والیت.و. در.صفح

قوم.ما.از.شاعری.ننگ.تر.کاری.نبود...«.)صفحۀ.74،.سطر.17(،.

ــح.اول.توضیحی.مفصل.آمده.در.این.باب.که.موالنا.از. در.تصحی

شعر.و.شاعری.اظهار.بیزاری.می.کند.و.ابیاتی.نقل.شده.که.بیت.

اول.آن.چنین.است:

»شعر.چه.باشد.بِر.من.تا.که.از.آن.الف.زنم

ــت.مرا.فّن.دگر.غیر.فنون.شعرا«. .هس

ــده.است..در.صفحۀ. ــه.بیت.دیگر.هم.افزوده.ش و.سپس.س

318.تعلیقات.در.تصحیح.دوم،.با.آنکه.همۀ.توضیحات.مصحح.

اول.نقل.شده،.این.توضیح.هم.آمده.است.که.از.چهار.بیت.نقل.

ــه.بیت.در.تصحیح.مرحوم. ــده.در.تصحیح.اول.از.موالنا،.س ش

ــخه.ای.از.توضیحات.نیامده. ــوان.کبیر.که.نس ــر.در.دی فروزانف

است.

پس.از.سنجش.دو.تصحیح.طبعاً.این.نتیجه.به.دست.می.آید.

ــی. ــات.مصّحح.اول.را.با.دّقت.بررس ــح.دوم.تصحیح که.مصّح

کرده.و.احیاناً.اختالفات.موجود.را.با.ابراز.احترام.به.مصّحح.اّول.

محترمانه.قید.کرده.است..جای.قدردانی.دارد.که.کوشش.خود.

ــت..مصحح. را.پیش.از.همه.با.یاد.مرحوم.فروزانفر.آغاز.کرده.اس

دوم.در.پیشگفتار.می.نویسد:

ــه.]دیگر[.نیفتاده. ــت.عرضۀ.فیه.ما.فی ــز.به.صراف هرگ

ــتاد.فروزانفر.در. ــت.که.اس بود،.چون.معتقد.بود.و.هس

ــارش.کار.را.تمام.کرده. ــاب.نیز.همانند.دیگر.آث آن.کت

ــت.که.نسخۀ.79.از.فیه.ما.فیه. ــت..با.آنکه.می.دانس اس

ــتاد.فروزانفر.که.در.اینجا.]فیه. اضافاتی.بر.تصحیح.اس

ــت.های. ــح.دوم[.آن.اضافات.را.»پیوس ــا.فیه،.تصحی م

نویافته«.نامیده.است،.باز.عالقه.ای.به.تصحیح.و.انتشار.

آن.احساس.نمی.کرد..»تدبیر.کند.بنده.و.تقدیر.نداند«..

ــده.از. ــتی.گرامی.....متنی.حروف�نگاری�ش روزی.دوس

ــتاد.فروزانفر.را.نشان.داد.و. ــدۀ.اس ــخۀ.تصحیح�ش نس

ــح.مجّدد.فیه. ــرد.که.به.تصحی ــنهاد.ک فی.الواقع.پیش

ــوم....آنچه.تحت.عنوان.»تعلیقات«. ــغول.ش ما.فیه.مش

آورده.ام،.اکثر.متعلّق.به.استاد.فروزانفر.است..تنها.چند.

مورد.نیاز.به.توضیح.داشت.که.افزوده.ام....)پیشگفتار،.

.بیست(. صفحات.نوزدهـ.

ــود.که.تصحیح.دوم.از.فیه.ما.فیه. .با.این.نگرش.معلوم.می.ش

ــی.دیگر.در.مورد.پاره�ای. ــت.به.اضافۀ.توضیحات تصحیح.اّول.اس

اعالم.که.مصّحح.دوم.بر.آنها.دست.یافته.است.

تا.اینجا.همه.به.هنر.پرداختیم،.معایبی.هم.دیده.می.شود.که.

اشاره.به.آنها.بدان.امید.است.که.چاپ.بعدی.گرانقدرترین.کتاب.

منثور.موالنا.جالل.الّدین.بلخی.که.گاهی.با.مثنوی.پهلو.می.زند.

ــانی.می.کند،. ــر.زوایای.تاریک.و.نیمه�تاریک.آن.پرتوافش و.گاه.ب

حّتی.االمکان.از.نقص.عاری.باشد.

ــه.»متن. ــود.ک ــوم.می.ش ــر.معل ــی.دقیق.ت ــای.بررس در.اثن

ــده.از.نسخۀ.تصحیح�شدۀ.استاد.فروزانفر...«.که. حروف.نگاری�ش

ــت.گرامی.نشان.داده.و.تصحیح.مجّدد.آن.را.پیشنهاد. آن.دوس

کرده،.متنی.بوده.است.که.افراط.در.اعراب�گذاری.عبارات.عربی.

در.آن،.به.تصحیح.دوم.هم.تأثیر.گذاشته.است..عبارات.عربی.در.

هر.دو.تقریباً.یکسان.اعراب.گذاری.شده.است:

ص.10،.س.1.در.تصحیح.اّول:.»ُزیَِّن.....ِمَن.الِنَّساءِ.و.الَبِنْیَن.َو.

الَقَناِطْیِرالُمَقنَطَرةِ...«

ــت. همین.اعراب.در.صفحۀ.9،.س.21.تصحیح.اّول.آمده.اس

ولی.»النِّٰساء.و.الَبنیَن.و.الَقٰناطیِرالمقنطرة«.باید.باشد،.

ــۀ.194،.س.8. ــح..اّول.و.صفح ص.204،.س.9.در.تصحی

درتصحیح.دوم،.آیۀ.قرآن.کریم.چنین.است:

ــه.باید.یُحیی.و.یُمیُت..... ــی.َو.یُِمیُت.....اُحِیی.و.اُِمیُت.ک یُحِی

أحیی.َو.اُمیُت.باشد.

این.زیاده.روی.در.صفحات.229-260.در.تصحیح.دوم،.یعنی.

ــت،.کمتر.دیده.می.شود.و. ــی.که.تصحیح.اّول.فاقد.آن.اس بخش

ــه.به.تأثیر.تصحیح. ــه.افراط.در.صفحات.اّولی ــوم.می.کند.ک معل

مرحوم.فروزانفر.بوده.است.

.Discourses ← Dicourses.:.8.ص.هشت،.سطر

ص.11،.س.17.:.صلّی.علیه.و.سلّم.← صلّی.هلّل.علیه.و.سلّم.

ــت.آن.حدیث.مشهور. ــب�تر.اس ــت.1.،مناس ص.11،.پانوش

ــود:.من.با.خداوند.خلوتی.دارم.که.نه.پیامبر. این�گونه.ترجمه.ش

مرسل.و.نه.حّتی.فرشتگان.مقّرب.در.آن.خلوت.راه.دارند.

ــانی.آیات.کریمه.جابه�جاست؛. ــت.1.و.2.:.نش ص.13،.پانوش

ــت.2.»اسراء،.70/17«. ــت.1.»احزاب،.33./.72«.و.پانوش پانوش
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باید.باشد.

ص.32،.سطر.12-13.:.»از.هر.سرما.بی.بر.و.بی.برگ.مانده....«.

باید.چنین.باشد:.»از.زهر.سرما.بی�برو.بی�برگ.مانده....«

ص.33،.سطر.4-5.:.»زیر.و.زبر.ذّره.ذّره.می.گرداند....«.← »زیر.

و.َزبَر.و.ذّره.ذّره.می.گرداند....«

ص.34،.سطر.3:.توضیح.زاید.است.

ص.34.پانوشت.3:.توضیح.ضرورتی.ندارد.

ــد:.»اما.چون.روز.شود. ص.44،.س.33:.ظاهراً.باید.چنین.باش

حاصل.آن.رفتن.را.ببیند،.سر.به.جایی.بر.زند...«

ص.50،.س.6:.»َجَذبًة.من.َجَذباِت...«.← »َجذبًَة.ِمن.جذباِت...«

ص.57،.پانوشت.2:.»فروغی.فرستیم«.← »فرو.نمی.فرستیم«

ص.58،.س.3:.»حرفتی.صنعتی«.← »حرفتی.و.صنعتی«.

ص.59،.سطر.8:.نیز،ص.69،.س14:.سئوال.← سؤال

ص.60،.س.14:.نگذارد.← نگدازد

ص.62،.س.14:.نذراً.← نذر.را.

ــود:.علی.قدر.مراتبهم.و. ص.64،.س.6:.عبارت.باید.چنین.ش

جوهرهم،

ص.69،.س.14.»سئوال«.در.این.مورد.و.موارد.دیگر.به.صورت.

»سؤال«.نوشته.شود،.بهتر.است.

ص.94،.سطر.12:.ِمن.ِطْیٍن.← ِمن.طیٍن

  ← ــت«. ــکر.و.و.جِد.معمار.آن.عالَم.اس ص.101،.س.20:.»وُس

»ُسکر.و.وجدْ.معماِر.آن.عالم.است.«

ّل..← الُمِذّل. ص.115،.س.5:.الُمِذّ

ــُد«.که.در.صفحۀ.128،. ــُد.اَن.ال.اُِریْ ص.120،.س.403:.»اُِریْ

سطر.4.تصحیح.مرحوم.فروزانفر.هم.به.همین.اعراب.آمده.است.

ــده(.باید. ــی.در.آن.»ال«.هم.به.صورت.»اَل«.اعراب�گذاری.ش )حت

»اُریُد.اَْن.ال.اُریُد«.اعراب�گذاری.شود.

صفحۀ.134،.پانوشت.4:.معراج.← المعارج

صفحۀ.135،.س.3:.در.عبارت.»پس.او.اصلی.از.این.فرع.شد.و.

اگر.از.این.]آن[.فرع.نبودی،.او.را.خود.نام.نبودی...«،.»آن«.دروِن.

کروشه.زاید.است.

َرد.← نبّرد. صفحۀ.136،.س.4:.نَبُّّ

صفحۀ.163،.س.13:.ُهم.فی.← ُهم.علی.

صفحۀ.169،.سطر.5:.ترک.ارادة.هلل.← ترک.اراده.الّشّر.

صفحۀ.189،.س.16:.»دنیی«.به.صورت.»دنیا«.بیاید.بهتر.است.

ص.203،.س.24:.معرفت...باری.← معرفِت.باری.

ــن.و....← پروردگارا. ــت.3:.خداوند.افزون.ک ص.229،.پانوش

افزون.کن.و....

ــاء«..باید.مطابق. ــالُة.تنهی.عن.الفحش ص.250،.س.5:.»الصَّ

لوَة.تَْنهی.عِن.الفحشاء.. کالم.الهی.بیاید،.به.صورت:.]اّن[الصَّ

ص.252،.س.10:.»قیَل.المتوّکّل«.← »قیل.المَتوّکُل.«

ــتن.باطن.آن. ــارت.»شس ــد.از.عب ــت.2:.بع ص.261،.پانوش

ــود:.»غسل.ظاهرش. ــت«.این.عبارت.باید.افزوده.ش واجب.تر.اس

فرض.و.غسل.باطنش.فرض.تر.است.«

ص.265،.پانوشت.1:.گرفند.← گرفتند.............................■


