
  الدّین بلخی رومی بازبینی مکتوبات موالنا جالل
   نقد نقدهای آنو

  
  پور سبحانی توفیق هاشم

   
یـاد عبـدالباقی گولپینـارلی را مطالعـه            زنـده  الـدّین   موالنا جـالل  کتاب  

در اثنـای   . کردم، در آن کتاب مطالبی مفید یافتم، درصدد گزارشش برآمدم           می
 که در البالی کتاب گولپینارلی بـدان مکـرّر اسـتناد            مقاالت شمس مطالعه به   

در . های خطّی آن موجـود بـود        در ترکیّه فقط نسخه   . یدا کردم شده بود، نیاز پ   
را یافتم کـه بـه سـال        ) عماد(تصحیح و تعلیقات احمد خوشنویس      تنها  ایران  
ی از مـصحّح و  ا مقدمه. بود به سرمایۀ مطبوعاتی علمی به چاپ رسیده        1349

 یا»غلطنامـه «احادیث و اشعار تـازی و       مجید،    در پایان فهرستی از آیات قرآن     
موالنـا   یـافتن مطالـب نقـل شـده در کتـاب             ،مقاالتاز این تصحیح    . داشت
شخصاً برای آن کتاب اعالم استخراج کردم، بر کتـاب  .  دشوار بودالدین  جالل

های خود از ارجاعات گولپینـارلی   افزودم، با استفاده از آن اعالم نیز به پرسش       
  .یافتم پاسخ نمی

  با تصحیح و تعلیـق آقـای       یتبریز  مقاالت شمس  بود که    1357در سال   
جزو انتـشارات دانـشگاه صـنعتی شـریف         .  منتشر شد  دکتر محمّدعلی موحّد  

در اثنـای مطالعـه چنـین      . درنـگ خریـداری کـردم       بی.  بود مقاالتیی از     نیمه
کردم عینکی بر چشم دارم که مطالب گنگ و غیرقابل درک کتاب  احساس می

مـل کتـاب دوازده سـال بعـد در          متن کا . شود  تر دیده می     برایم روشن  مقاالت
باید گفت با انتشار این کتاب،      . منتشر شد  به وسیلۀ انتشارات خوارزمی      1369
  .الدین نورافکنی تابانید تبریزی دوباره تولّد یافت و بر آثار موالنا جالل شمس

، کتاب مراجعۀ مـن     مقاالتدادم،    در کارهایی که دربارۀ موالنا انجام می      
ت و توضیحاتی دارد کـه درک صـحیح مطالـب کتـاب             این کتاب تعلیقا  . شد

. گاهی بدون مراجعه بدان تعلیقات و توضـیحات بـه آسـانی ممکـن نیـست               
فهرست لغات و اصطالحاتی هم دارد که بعضی از آنها در کتب لغـت یافـت             
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» نمـازلق «. گوینـد » نجاخ«نوعی تبر است که در آذربایجان       » ناجخ«: شود  نمی
  ...ش و درازریش، پُرری»ریشاییل«سجّاده؛ 

های مختلف ترکیه به دنبال نسخ خطّـی فارسـی            روزگاری در کتابخانه  
مند شده بودم که فقط نسخ خطّی مربوط به مولویّه را  بودم، به ویژه ابتدا عالقه

این کار را در یکی دو کتابخانه هم انجام دادم و بعـد رهـایش               . استخراج کنم 
ـ ین افنـدی در کتاب    الـدّ   در بخش ولـی   . کردم ۀ بایزیـد ولـی در اسـتانبول،        خان
ولد فرزند موالنا استنساخ شـده        سلطان  را دیدم که به خطّ     مقاالتی از   ا  نسخه
) 1ورق  ( کتابخانه، صـفحۀ اوّل       یک روزِ کاری از آغاز تا ساعت تعطیلی       . بود

را رونویسی کردم، دو روز بعد دستنویس خود را بار دیگر بـا نـسخه مقابلـه                 
رها کـردم،   . آید  ه تصحیح این کتاب از عهدۀ من برنمی       ه شدم ک  کردم و متوجّ  

ی کـاردان و  ا هـا در انتظـار جوینـده    سـده آن کتـاب  . یعنی کتاب مرا رها کرد  
  !عاقبت جوینده یابنده بود. ناپذیر بود خستگی

  زاد راهم شوق و امّید و نیــاز     پای ای فرسوده کیستم جوینده
  دراز  تاه و راهی بسفرصتی کو    نی و مقصــد ناپدید آشنــایی

ص در امور   الملل و به ویژه متخصّ      همه استاد موحّد را استاد حقوق بین      
، جهـانگرد مراکـشی و    وطـه بطّ  رحلـۀ ابـن   ترجمـۀ   . دانـستند   حقوقی نفت می  

  و د مـورخی برجـسته، لغـویِ مبـرّز        حواشی آن نشان داده بود که استاد موحّ       
برهانی قاطع بود بر ایـن   هم مقاالت شمس. دان کارآزموده هم هست  جغرافی

  .نظیر است که تبحّر ایشان در عرفان بی
ـ                من از سال   د ها پیش با جناب دکتر صـمد موحّـد، بـرادر اسـتاد موحّ

همیشه به وسیلۀ ایشان به استاد      . دوست بودم و به ایشان ارادت داشتم و دارم        
  .کردم موحّد که زیارت نکرده بودم، عرض سالم و ارادت می

تبریزی و عالقۀ روزافزونی کـه مـردم          ت موالنا و شمس   نَفَس حق، همّ  
کننـد، سـبب      جمله مردم ایران، ترکیّه و افغانستان به موالنا ابراز می           جهان، مِن 

شده است جبران مافات شود و من به برکت عنایات موالنا بیـشتر بـه دیـدار                 
  .استاد موحّد نایل شوم

 حـضور  االتمقـ در خانۀ کتاب در مجـالس سـخنرانی ایـشان دربـارۀ        
 در هشتصدمین سال تولد موالنا هم در ایران و هم در ترکیه             2007در  . داشتم

در بنیـاد شـمس و موالنـا از محـضر ایـشان همیـشه               . در خدمت استاد بودم   
  .شوم مند می بهره

در همایش ترکیـه ـ در اسـتانبول ـ روزی یکـی از مقامـات، مهمانـان        
ی به شرکت در آن مجلس      ا  قهمن عال .  ضیافت دعوت کرده بود    همایش را به  

 صبح بود، مقابل درِ هتـل، اسـتاد را دیـدم،            10،  30/10 قریب ساعت . نداشتم
هـر  : گفتنـد . من به این مهمانی نخواهم رفت: بیایید با هم برویم، گفتم   : گفتند

از میدان تقسیم سوار اتوبوس شدیم و در نزدیکـی          . روید با هم برویم     جا می 
از یکـی از درهـای مـسجد        . سرای پیاده شدیم    آقخان در میدان      مسجد والده 



 الدین بلخی رومی بازبینی مکتوبات موالنا جالل

 1037

بیـرون  . نزدیک ظهـر بـود    . به داخل مسجد رفتیم   . وارد محوطۀ مسجد شدیم   
. آیـم   من چنـد دقیقـه بعـد مـی        : گفتند. از مناره بانگ اذان بلند شد     . آمدیم  می

دقایقی منتظر ماندم،  بعد به درون مسجد بازگشتم، استاد موحّـد را در حـال                
  .از دو سه ساعت پیش وضو داشتندایشان م شد که معلونماز یافتم، م

بعد از صرف ناهار با استاد به زیارت آرامگاه شیخ اسـماعیل رسـوخی              
معروف به انقروی، شارح مثنوی و شیخ غالب از شعرای نامدار مولویّه رفتیم،             

در آن همـایش از کـشورهای مختلـف جهـان           . ناپذیر داشتم   من حالی وصف  
اشتند، آقای دکتر رضا فیض هم از فرانسه در آن همایش دانشمندانی شرکت د

آقای دکتـر فـیض زمـانی ریاسـت مؤسـسۀ مطالعـات و          . شرکت کرده بودند  
 ایشان بود که ترجمـۀ       دار بودند و در دورۀ ریاست       تحقیقات فرهنگی را عهده   

 بـه چـاپ     یی از آنهـا       زندگانی، فلسفه، آثار و گزیده     الدین،  موالنا جالل کتاب  
 با اسـتاد  Gezi Parki در در روزهای همایش در نزدیکی میدان تقسیم،. رسید
  .نشستیم د و آقای دکتر فیض ساعاتی به صحبت میموحّ

هـای وسـیعی      هـای علمـی و فرهنگـی فعالیـت          د در زمینـه   استاد موحّ 
 بعـد از هشتـصد سـال        تبریزی  مقاالت شمس اند، اما با تصحیح انتقادی        داشته

اند و از این جهت حق   و شناساندن موالنا ایجاد کردهلی در شناختنواقعاً تحوّ
  .بزرگی بر گردن همۀ دوستداران موالنا و شمس دارند

انـد و در      دهز بنا کـر   ی بسیار عظیم و مجهّ    ا  استاد موحد در تبریز مدرسه    
د دکتـر   یـاد اسـتا      پیگیری مقـاالت زنـده     .ای هم هستند    صدد ساختن کتابخانه  

تبریز کجاست؟ در  تربت شمس:  را تحت عنوانیا محمدامین ریاحی که مقاله  
ات و نشریات گوناگون نوشته بود، سرانجام سـبب         لّجهای مختلف در م     سال

تبریزی در خوی مـشخص شـود و     دقیق و تاریخی مقبرۀ شمس شد که محلّ  
اهللا با اقداماتی که صورت گرفته است، مزاری باشکوه بـرای شـمس در         شاء  ان

  .خوی برپا خواهد شد
 تمامی ندارد و مـن ایـن سـطرها را فقـط              رد استاد موحّد، حرف   در مو 

نویـسم کـه      داشـتنی مـی     جهت عرض اخالص و ارادت به این انسان دوست        
بیـنم    دانم و هر وقت ایشان را می        مجامله ایشان را شمس حیّ و حاضر می         بی

الحـق تبریـزی در نظـرم مجـسم           اختیار شـمس    شود، بی   یا یادی از ایشان می    
د مردی به صالبت کوهساران، بـه درخـشندگی نـور، بـه           تاد موحّ اس. شود  می

قدرتمنـد، ذهنـی وقّـاد و حاضـرجواب و          زاللی آب، به نرمی پر، با حافظـۀ         
  .و هستندگ بذله

کنم و  ت و سالمت آرزو میاز خدای بزرگ برای ایشان طول عمر باعزّ
همـۀ  خواهم سایۀ گرامی ایشان را همیشه بر سر خـانوادۀ گرانقدرشـان و                می

  .دوستان این مرز و بوم مستدام دارد فرهنگ
نامه، نقدی بر نقـدهای نوشـته شـده از سـوی سـه                به دنبال این ارادت   

 را که مرکز نشر دانـشگاهی       الدین رومی   مکتوبات موالنا جالل  نظر بر     صاحب
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الـشکوای    کنم و به اجمال تمام بثّ        به چاپ رسانده، عرضه می     1371در سال   
ان کتاب به وسیلۀ همان ناشر را جهت تسالی خاطر          خود از چاپ جدید هم    

هر چند  . رسانم  نامه به عرض می     خود و استحضار خوانندگان این بزرگداشت     
  ... ام در این باب در روزنامۀ وزین اطالعات هم درد دلی کرده

***  
  

انـد مکتوبـات موالنـا     با سـپاس قلبـی از سـه منتقـد دانـشمند کـه کوشـیده             
  . عرضه شودانمند هح به عالقین بلخی صحیالدّ جالل

 ق بـه کوشـش فریـدون نافـذ          1356/  م 1937، اولین بار در سـال       مکتوبات
 از روی همان چاپ به اهتمـام        1335 در سال    .اوزلوق در استانبول به چاپ رسید     

 چاپی دیگر در تهران فراهم شـد،        ،پور و غالمحسین امین     آقایان یوسف جمشیدی  
 چـاپ   1371در سـال    . یه را عیناً افست کـرد      انتشارات علمی چاپ ترک    1363در  

 بـه   ه بـود،   نـسخه فـراهم آمـد      7دیگری به کوشش راقم این سطور که از مقایسۀ          
  .وسیلۀ مرکز نشر دانشگاهی انتشار یافت

اطالع پیـدا کـردم نـسخۀ ارزنـده و نفـیس دیگـری در کتابخانـۀ حـضرت                   
 1384ر سـال    الدین مرعشی نجفی موجود اسـت کـه د          العظمی سیّدشهاب   اهللا  آیت

 کـه در    1371خریداری شده است، به رغم خطاهای مطبعی راه یافتـه در چـاپ              
نسخۀ اصالحی خود تصحیح کرده بودم، قصد نداشتم عین کتاب را تجدید چاپ        

 تنها یک مقالـه از اسـتاد گرانقـدر و دوسـت گرامـی               1389 تا   1371از سال   . کنم
ات هم بودند در مجلۀ نـشر  جناب احمد سمیعی گیالنی که ویراستار کتاب مکتوب  

 چـاپ شـد و در کنـار    )39 ـ   42، صـفحات  1371سـال سـیزدهم، شـمارۀ دوم،    (دانشگاهی 
ها و اغالط مطبعی کتاب هـم اشـاره           تمجیدهایی از نحوۀ تصحیح کتاب به نقص      

هـا را کـه فرمـوده بودنـد و            کرده بودند که با سپاس فـراوان از ایـشان آن نقـص            
امروز که مُهره بـه  «(»  زدن کم«ی بعضی تعبیرات، مانند جا«: جمله نوشته بودند  نمِ

نامـه  » . مزن و غنیمت دار که هر دم تو گنجی اسـت و کیمیـایی               دست توست کم  
نامـه    نیـز در واژه   » ثُلْمه«جای داشت که واژۀ     ... ، خالی است  )صد و بیست و سوم    

بـرون  «جـای   بـه   » برون بردن «،  »نامه  واژه«در  (» ن آوردن ورخت از تخته بر   «. بیاید
نیـز  » دستبرد«... ح معنی آن را نیافته است     که مصحّ ) »برون آرند «، در متن،    »آوردن

نزدیـک اسـت و بـا       » چابکدسـتی «به همان معنای    » نامه  واژه«در شاهد مذکور در     
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انـد کـه چنـد        های مطبعی اشاره کـرده      به غلط » ...مناسبتی ندارد » دزدی و غارت  «
  :نمونه به شرح زیر است

  

  درست  درستنا  صفحه
  35  39  فهرست

  مĤخذ  مأخذ  7
  موعظه  موعطه  87
  ... وۀ بنعمـ  ۀ بنعـ  196

، در نسخۀ اصالحی همۀ آن اغالط اصالح         از جناب سمیعی   مجدّد با سپاس 
  .شده است

اهللا مرعشی به عنایت فرزند ایشان        پس از دست یافتن به نسخۀ کتابخانۀ آیت       
برآمدم که نقـدهای نوشـته شـده        جناب دکتر سیّدمحمود مرعشی نجفی درصدد       

ـ    ی زنده ا  مقاله. رۀ کتاب را دوباره ببینم    دربا  19در سـال  (بخـشان    د روح یاد عبدالمحمّ
 نوشته بود که خواندم، پاسخی به ایشان فراهم )1043 ـ  1046، صفحات 1372مجلۀ آینده، 

آن مرحوم هم از مزایای کتاب بحث کرده بود و          . آوردم، آن پاسخ را چاپ نکردم     
ترین اشکال به مکتوبات را خأل معنـی ترکیبـات و عبـارات عربـی و           ظاهراً عمده 

 )یا فرهنـگ بـسامدی   (نما الواقع قصد ایشان نوعی واژه فی. ترجمۀ آنها دانسته بود   
ترین سفارش ایشان عمل کردم و در بـازنگری      به عمده . روان آن مرحوم شاد   . بود

 معانی بسیاری از لغات و ترکیبـات   ـ ترکیبات و 1389اخیر ـ نه در چاپ پرغلطِ  
  .ام را افزوده

دو مقالۀ دیگر پس از ده سال از زمان اوّلـین چـاپ در دورۀ پـنجم، شـمارۀ                   
ارزش : های  به نام 1381  م فصلنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اردیبهشت       سوّ

مکتوبات  و چهرۀ موالنا در آلبوم شخصی 5 ـ  26ادبی مکتوبات موالنا، صفحات 
ین الـدّ  اندیشی موالنا جـالل   و توضیحی تحت عنوان هم187 ـ  198، صفحات وا

 دکتــر  محتــرم از اســتاد227 ـ  230، استراســبورگ، صــفحات )مولــوی(رومــی 
غالمعلی حدّاد عادل ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی چـاپ شـده              

  . کردمها را هم خواندم و مواردی را در نسخۀ اصالحی وارد آن مقاله. بود
پس از بررسی نسخۀ کتابخانۀ حضرت آقای مرعشی به دلیل قدمت نسخه ـ  

 حاکی است کـه در اواخـر        به رغم آن که تاریخ استنساخ ندارد، ولی کاغذ و خطّ          
ی جلی استنـساخ شـده اسـت، آن نـسخه را        هجری به خطّ   8 یا اوایل قرن     7قرن  
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یکی هم این اسـت کـه        موالنا   مکتوباتهای    از محسّنات نسخه  . اساس قرار دادم  
. ها در همه نسخ یکسان است، حداکثر یک نامه پس و پیش شده است نامه ترتیب 
 اتّخاذ شده ی که در تصحیح اخیر اساس با نسخۀ خط1371ّرو تطبیق چاپ  از این

  .یش نیاوردپچندان دشواری 
 ، عـدم تطبیـق صـفحه بـا فهرسـت           و »نامـه   واژه«های انتقادی، نقص      از مقاله 

گویی ویروسی اسـت کـه      ،   اما غلط مطبعی  . بایست رفع شود    یی بود که می   ایرادها
ایـن ویـروس در     . امحـای آن نیـست     ح هـم قـادر بـه رؤیـت و         حتّی چشم مسلّ  

هــایی کــه بــه الفبــای عربــی اســت بیــشتر اســت، در ســی و ســه جلــد   نوشــته
Encyclopaedia of Britanica   روکـش جلـد یکـی از    !  غلطـی مطبعـی نیـست

چاپ شده بود چند بار به ناشـر و  » الدّین رومی جال«ه به صورت های من ک    کتاب
را » ل«صحیح است و اشـکالی نـدارد، گـویی نقـصِ            : صحّاف نشان دادم، گفتند   

  !!دیدند، یا ویروس نامرئی بود نمی
مقالـۀ  . اد عادل را بار دیگـر خوانـدم       دو مقالۀ استاد دانشمند جناب دکتر حدّ      

  .مکتوبات موالنا ارزش ادبی :اصلی ایشان، مقالۀ نخستین است
اند هر چند در صفحه  انصافاً کتاب را به دقّت خواندهعادل اد جناب دکتر حدّ

تر دیگر که عمومـاً   اهمیّت عالوه بر این بعضی اغالط کم«: اند نوشتهخود   ه مقال 26
مطبعی است نیز در کتاب وجود دارد و گاه نیز همراه با آیات قرآن که همه جا با                  

ها چاپ شده، کلمات عربی دیگـری کـه جـزو             اه و متمایز از متن نامه     حروف سی 
، اما بـه    »...آیات نیست با همان حروف به چاپ رسیده که محتاج اصالح است و            

  .اند تر هم اشاره کرده تاهمیّ  خود به اغالط بیۀهر حال در مقال
ـ   را کـه نـشان داده     ) و غیرمطبعـی  (با تشکر قلبی از ایشان، اغالط مطبعی          ،دان

کنم که کتاب خـود       ص می  را در اختیار دارند، مشخّ     1371برای کسانی که نسخۀ     
  :را اصالح کنند

 و  184این کلمه در صفحۀ     (اب  لذّخیرا ←اب،  لدّخیرا: 22، سطر   78 ۀصفح
  .) صحیح است380

 دار نگه ←) غلـط (، داردبشنو سخن بنده سنائی و نگه      : 5، سطر   116 ۀصفح
  .) صحیح است365صفحه این کلمه در فهرست اشعار (

  .اقتدا ←) غلط(، افتدا: 18، سطر 124 ۀصفح
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بـه هـر     ... ←نتوان کرد،   )غلط( گراناز یار به هر جفا      : 6، سطر   129 ۀصفح
  .نتوان کرد کرانجفا 

) غلـط (،تـک دونک یرحمک من هو فو     ارحم من هو  : 10، سطر   129صفحۀ  
  .)ح است صحی357حدیث در فهرست احادیث، صفحۀ  (قکمن هو فو ... ←

آیـه در   ... (اللیـل   ناءآ ←النّهار،    اللیل و اطراف    )غلط(ناءاَ: 2، سطر   130صفحۀ  
  .) صحیح است349صفحۀ 

 )غلـط (دامیبر گردن این داعـی  ... ها  حقوق و احسان  : 14، سطر   132صفحۀ  
  ...است وامی بر گردن این داعی ←، ...است

 ←،  »...آن سـلطان   در عالم از آثـار       .یدشما هیکل حقّ  «: 6، سطر   133صفحۀ  
نقطه بعد از حقّید زایـد و مخـلّ         » «...ید در عالم از آثار آن سلطان      شما هیکل حقّ  «

  .»معنی است
بعینـه   «←،  »...الّذی الیـرام    الّتی ال تنام و برکته      بعینه... «: 4، سطر   135صفحۀ  

  ).د شددر این باره بعداً توضیحکی داده خواه(» ...الّذی الیُرام الّتی التَنام و برکنه
اعـاد  » «االنـام   من شرّذهاعا  «←» االنام  من شرّ دهواعا«: 14، سطر   166صفحۀ  

  .»غلط و اعاذ صحیح است
  .»الکلمصعد یالیه ل  «←، »لکلمالیه یصعد «: 4، سطر 191صفحۀ 
ولو کان لـی     «←،  »...منبتِ شعره ولو کان لی فی کلّ      «: 10، سطر   196صفحۀ  

  .»ۀٍمنبتِ شعرفی کل 
اد هـم  ی آقـای دکتـر حـدّ   ا  صـفحه 22الۀ های مطبعی در مق ل غلطاز این قبی  

  :اشاره کنم)  فرهنگستانۀنامبا ارجاع به صفحات (به چند نمونه . وجود دارد
 علـی اهـل     مٌسال«: باید» ... علی اهل نادیکم   مًسال«:  از آخر  3، سطر   8صفحۀ  

  .باشد» نادیکم
 و  سـی و خـداتر  .. . «←،  »... و بلنـدهمتی   سیِو خـداتر  «: 6، سطر   15صفحۀ  
  .کسره زیر یاء زاید است» ...بلندهمّتی

تـر    بر اسرار غیب و عاقبت کارهـا هـر روز واقـف           ... «: 13، سطر   15صفحۀ  
  .واو ربط ساقط شده است. »تر باد  مطّلعوتر  واقف...  «←» ...تر باد مطلع

، »هر که شیرین فروشد مشتری بر وی بجوشـد        «:  از آخر  4، سطر   16صفحۀ  
  .»... شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشدهر که «←
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  ؛ تنهـاش خوشـست ماش   بی←خو،  ماش بی: 20 ـ  21، سطرهای 19صفحۀ 
یعنـی ردیـف    . خوشـست  جفاهـاش    ←،  خـو ؛ جفاهاش   خوشست تنها   ←،  خو

  .خوشست است، نه خو
  :اند، در مقالۀ ایشان هم راه یافته است از آن ایرادهایی که بر مکتوبات گرفته

بهر کیکی گلیم (ضمناً مصراع پیش از آن «: اند نوشته: 6طر ، س129در صفحۀ 
وزن نیـست و مـصرع مـستقلی          هـم ) 6یعنی سطر   (با این مصراع    ) نتوان سوخت 

  .»است، بهتر است در متن مشخص گردد
وزن نیست، بایـد       هم 17 با بیت سطر     16، سطر   12در مقالۀ ایشان در صفحۀ      

  .در متن مقاله مشخص شود
وزن نیستند، باید      نیز هم  2 با بیت سطر     1، سطر   14در صفحۀ   در مقالۀ ایشان    

  .جدا شوند
های موالنـا، از      نامه«:  و بعد  16، سطر   10صفحۀ  : اند  گاهی مطالب نقیض هم   

ای از فارسی و عربی است و مشحون است از آیات و احادیث  آغاز تا پایان، آمیزه
  .»...دّ است کهو ادعیه و عبارات و اشعار و امثال عربی و این بدان ح

از آنچه گفتیم نباید تـصوّر شـود        «: خوانیم   و بعد می   22، سطر   12در صفحۀ   
ها اثری مرکّب از عبارات فارسی و عربی و سـنگین و مـصنوع دارد،                 که همۀ نامه  

  .»...ها فقرات بلکه دراین نامه
انـد، ترکیبـات      کتاب نقل کـرده   » نامۀ  واژه«بعضی از ترکیبات و تعبیرات را از        

  :اند که دقیق نیست نامه را، معنایی کرده ل نشده در واژهنق
  .اند معنی کرده) نوازی کوچک(کهترنوازی را : 14صفحۀ 

، فرودسـت، خـادم، چـاکر،       ...تر باشد   به معنی کوچک  ) ت تفضیلی صف(کهتر  
نوازی و نظیر آنهـا   بهتر آن بود که چاکرنوازی، بنده     ) نامه  لغت... (فرمانبردار، بنده و  

  .شد معنی می
  .اند معنی کرده) آمد خوش(نیک آمد را : 14صفحۀ 

را مصدر مرکّـب مـرخّم و اسـم مـصدر مرکّـب،             » نیک آمد «مرحوم دهخدا   
 و   در فرهنگِ سخن، مجازاً نیـک     . اند  بخت، مقابل ادبار معنی کرده      اقبال، مساعدت 

  .خوش واقع شدن امور و اصالح معنی شده است
و گفتاری مبنی   ) نامه  لغت( و چاپلوسی    به معانی تملّق، تبصبص   » آمد  خوش«
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پسند و مطبوع قرار گرفتن امـری یـا           بر تعارف و تبریک به مهمان تازه رسیده، دل        
معـادل  » نیـک آمـد   «. آمده اسـت  ) فرهنگ سخن (چیزی پیش کسی، و چاپلوسی      

  کدام یک از معانی یاد شده است؟
  .معنی شده است) مرادموفّق و بر(، »دوستکام«: 15صفحۀ 
سـلمان  . کـام  دشـمن  ضـدّ . آن که کارهایش به کام دوسـتان باشـد     : کامدوست

  :ساوجی گفته است
 دشمنان گفتنـد کـام دوسـتان ناکـامی اسـت          

  

  

 عاقبت سلمان به کام دشمنان شد دوسـتکام         
  )نامه لغت(  

  :حافظ گفته
ــف ــاادب    ص ــشکاران ب ــواه و پی ــشینان نیکخ  ن

  

  

  اسـرار و حریفـان دوسـتکام        دوستداران صـاحب    
  )5ب / 303خانلری، غزل (  

چـشم  : تـوان   معنی نشده است کـه مـی      : بین  دیدۀ نادره : 11، سطر   15صفحۀ  
  .بین معنی کرد بین، یا چشم باریک نکته

گـرم  : گرمرَوی را اینجانب طبق روال به صورت مصدر       : 2، سطر   16صفحۀ  
 در ایشان به صـورتی کـه  . ام نامه آورده تند رفتن، سریع رفتن به نقل از لغت  : رفتن

  .اند  کرده و معنیمکتوبات به کار رفته نقل
  خانهامیدْ: 4، سطر 16صفحۀ 

خانۀ شـما  : رود الیه به کار می که امروز در تداول به صورت مضاف و مضاف        
نامـه احـساس نـشده        ضرورتی بـرای ضـبط در واژه      از سادگی   خانۀ امید ماست،    

  .است
  :اند م ایرادهایی آوردهاما در مورد امثال و اصطالحات عالمانه و عامیانه ه

  : و بعد19، سطر 16صفحۀ 
  آب را بر سر زنی سر نشکند

  خاک را بر سر زنی سر نشکند
  آب را و خاک را برهم زنی، بر سر زنی سر بشکند

  :اند اصالح کرده] وانگهی[ل را با افزودن ثَایشان مَ
  آب را بر سر زنی سر نشکند
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  خاک را بر سر زنی سر نشکند
  .»بر سر زنی سر بشکند] وانگهی[ برهم زنی آب را و خاک را

شود، زیرا آب را و خاک        معنی تمام نمی  ] وانگهی[معلوم است که با افزودن      
 به هم زده گِـل      را بر هم زنی وانگهی بر سر زنی باز سر نشکند، زیرا آب و خاکِ              

  .شکند شود و گل سر نمی می
اثبات این حقیقت که    این مثل عوامانه و پرداختۀ عوام است، تمثیلی است بر           

هر کاری را طریقی اسـت و در هـر امـری تنهـا از راه درسـت آن بایـد رفـت و                   
  :صورت کامل مثل چنین است

خاک را بر سر زنی، سر نشکند؛ آب را بر سر زنـی، سـر نـشکند، آب را بـا                     
زنی خشتی شود، کـوره نهـی         خاک اگر قاطی کنی، مالش دهی تا گل شود، قالب         

  .ی سر بشکندآجر شود، بر سر زن
  )23کتاب کوچه، حرف آ، صفحۀ (

  :، سطر پنجم از آخر16صفحۀ 
  :اند العذب کثیر الزحام، نوشته المشرب : ذیل

هر کـه شـیرین فروشـد مـشتری بـر وی            : که یاد آور این مثل فارسی است      «
  .»بجوشد

  :کنم  میاشکاالت را یادآوریمن هم به شیوۀ ایشان 
شـیرین  . صـحیح اسـت   »  فروشـد   شـیرینی «غلـط اسـت،     » شیرین فروشـد  «

ل مطلع غزلی اسـت از  این مثل مصراع اوّ. فروشند فروختنی نیست، شیرینی را می  
  :سعدی

 هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد
  

  

 یا مگس را پر ببندد یا عـسل را سـر بپوشـد              
  )113، صفحۀ 1317کلیّات سعدی، مرحوم فروغی، چاپ (  

  :اند چشم دور، از دل دور، نوشتههر چه از : ، سطر آخر16صفحۀ 
  .است» از دل برود هر آنچه از دیده رود«که یاد آور مثل موزونِ «

: نظیر» از دل برود هر آنچه از دیده برفت       «: مرحوم دهخدا مثل را به صورتِ     
  .)129، صفحۀ 1امثال و حکم، ج (هر که از دیده رود از دل رود، نقل کرده است 

 مرقـوم   7ه، نه بربسته را در توضیح آن در سـطر           بر رُست : 2، سطر   17صفحۀ  
» چکیده، نه چسبیده  «در زبان فارسی گاهی همین مقصود با اصطالح         «: اند  فرموده
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این اصطالح در کتب لغت و امثال مراجعه شده، یافـت نـشد،             » ...شود  نیز بیان می  
  .مایۀ سپاس خواهد بود که مؤلف محترم مأخذ آن را معیّن کنند

بـه معنـی امـروزی و عامیانـۀ      (جهودانـه گریـستن را       :10 ، سـطر  17صفحۀ  
  .اند معنی کرده) »جهودبازی درآوردن«

از روی گُربُـزی و     «نقـل و    » جهودانـه «این کلمه بـه صـورت       » نامه  واژه«در  
و بـه  «: مثـال آن از مـتن مکتوبـات ایـن عبـارت آمـده       : معنی شده است  » مکّارانه

  .)378صفحۀ ( »کنند گریند و شکایت می ودانه میآیند و باژگونه جه خدمت شما می
جهودبازی در آوردن در اصطالح عامیانۀ امروزی، دقیقاً به معنی گداصفتی و            

 از شخص بسیار خـسیس و       کنایه»  جَهُود«اصالً  . اندازه درآوردن است    خسّتِ بی 
  .)399، صفحۀ 1فرهنگ فارسی عامیانه، ابوالحسن نجفی، جلد ( گداصفت است

 توضـیح داده     معنـی آن را هـم       که تقریر کرده، غیرمستقیم     یا  موالنا در جمله  
رنجاننـد، از رنـدی و        مـی ... اعتقادی، درویـشان را     جماعتی، از جهل و بی    «: است
 127صـفحۀ  (» ...گرینـد  آینـد و باژگونـه جهودانـه مـی        باکی و به خدمت شما می       بی

  .)مکتوبات
آیند و کار را وارونـه   اند، پیش شما می     یعنی جماعتی که درویشان را رنجانده     

 را بـا هـر مـصدری    »جهودانـه «ظاهراً . دهند که درویشان مایۀ آزار مایند      جلوه می 
جهودانه خندیدن، جهودانـه    : ایم  ترکیب کنیم، معنی وارونۀ آن مصدر را اراده کرده        

در اینجـا   . معنی اصطالحی جهودبازی در این مـورد صـادق نیـست          ... فروختن و 
از دو بیـت حـافظ و ترکیـب         . بـوده اسـت   » کاری  باژگونه «نمایی و   منظور وارونه 

  :کاری یهودیان در نظر بوده است کاری و پنهان هم وارونه» الیهود  شُرْب«
 الیهودشـان  احوال شیخ و قاضـی و شـرب        

  

  

 فـروش   کردم سـئوال صـبحدم از پیـر مـی           
  

 گفتا نه گفتنی است سخن گرچـه محرمـی        
  

  

 بنـوش درکش زبان و پرده نگهـدار و مـی            
  )3 ـ 4، ابیات 290غزل (  

شراب خوردن یهود است، چون آن قوم بر سبیل اختفاء شراب           : الیهود  شرب
  ).نامه لغت(خورند، به معنی پنهان خوردن شراب 

  :موالنا خود گفته است
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  شـب  به ماه روزه جهودانه می مخور توبه      
  

ـ  بیا     بـزم محمّـد، مـدام نـوش مـدام          هب
  )18161ب / 1732دیوان کبیر، غزل (  

جهـود هـم    : کنم به خوبی مجسّم شده اسـت        جهودبازی، در مثلی که یاد می     
، 1های فارسی، دکتر حـسن ذوالفقـاری، جلـد            المثل  فرهنگ بزرگ ضرب  (زند    زند، هم داد می     می

  .)761صفحۀ 
هایی که اشعار منـدرج در مکتوبـات بـا دیـوان      در بخشی از مقاله به شباهت   

مقصود ما از بیان این شـباهت آن نیـست          «: اند   نوشته اند و   حافظ دارد، اشاره کرده   
هـایی کـه قیـد        امـا نمونـه   » ...که اثبات کنیم حافظ به مکتوبات دسترسی داشته و        

 اسـت و یـا      کلمات مرکّب و پـسوندی    » شکرستان«و  » گرمرو«: ن یا چو  ،اند  کرده
 .انـد   هترکیباتی است که اکثر شاعران به کار برد       » ضمیر منیر «و  » خاطر عاطر «نظیر  

  :اند  نقل کرده130در آخرین نمونه دو بیت عربی از آغاز نامۀ 
 یّســـــــالمٌ الح کالبدرالـــــــسن 

 ســــالمٌ رقّ نــــشراً کــــالخرامی  
  

ــالوردالط    ــاح کـــ ــالمٌ فـــ  ریّســـ
ــبِ  ــاب کالرّطـ ــالمٌ طـ ــیّ  سـ  الجنـ

  

  :اند و دو بیت زیر از حافظ را نظیر و شبیه آن دانسته
 ســالمی چــو بــوی خــوش آشــنایی

ــور د  ــو نـ ــایاندرودی چـ  ل پارسـ
  

ــنایی      ــدۀ روشـ ــردم دیـ ــر آن مـ  بـ
ــایی  ــه پارسـ ــمع خلوتگـ ــدان شـ  بـ

  

  .اند ه آغاز شد» سالم«در دو نمونه تنها شباهت آن است که هر دو با 
محبّت آن برادر چـون ایّـام   «در عبارتِ « :اند نوشته: 18، سطر   143در صفحۀ   

بیعـت  بهار اسـت، هـر روز در تزایـد و اشـراق اسـت، امّـا بـه واسـطۀ اعـدا، ط                      
اعدا، طبیعت معنی ندارد و اعدا، بـه        » ...عنصری محتاج به حوائج خسیسه      ضعیف

توان حدس زد که صحیح آن اغواء یـا           ظنّ قوی در اصل کلمۀ دیگری بوده و می        
  .»اغراء بوده باشد

غلـط اسـت، قطعـاً      » اعدا، طبیعـت  «شد حدس زد که       ل می البته با اندکی تأمّ   
اعدای «و .  به صورت ویرگول تایپ کرده است     هاً اشتبا نگار همزۀ اعداء را     حروف
» اعـداء « قوی کلمه در اصل هم       به ظنّ . معنی درآمده است    به صورت بی  » طبیعت

تـوان    را به هیچ نحو از انحاء نمی      » اغراء«یا  » اغواء«. یی در آن نیست       است و شبهه  
  .به پیش و پس جمله بست

»  و قـوای عـالم بـاد       جاوید مستغاث ضعفا  «در عبارت   : 11، سطر   82صفحۀ  
ظنّ قوی آن   . معنی کرده است    معنی ندارد و جمله را هم بی      » قوا«کلمۀ  «: اند  نوشته
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  .»بوده باشد» فقرا«است که کلمه در اصل 
ظاهراً این کلمه چنان کـه      . کلمۀ دیگری نیست  » قوای«ی جز   ا    در هیچ نسخه  

» اقویـا «و  » ضـعفا «. بـوده باشـد   » اقویا«اند، باید     مرحوم گولپینارلی هم حدس زده    
  .دش در پانوشت قید خواهد محترم مقاله ۀالبته حدس نویسند. یعنی همه

تخم خیر کارید زان پیش که بروید و انبـار          «در عبارتِ   : 21، سطر   85صفحۀ  
توان به کلی حـذف       ویرگول را می  «: اند  نوشته» .پر گندم، ناکاشته مرده ریگ بماند     

  .» گندمِ ناکاشته مرده ریگ بماندو انبار پر«: صورت آورد کرد و بدین
باشـد و   » ناکاشته«رسد که ویرگول را نباید حذف کرد تا قیدِ فعلِ             به نظر می  

  . جمله وقار پیدا کند
چون سیل درآید رزقشان و نیاید به سبب این         «: عبارت: 7، سطر   114صفحۀ  

 نامـه بـه بعـضی از نـسخه           مصحّح نیز در زیرنـویس    . مفهوم روشنی ندارد  » خلق
شـاید  . شود  ها اشاره کرده است اما گره از معنی فرو بستۀ عبارت گشوده نمی              بدل

آن باشـد کـه صـاحب گنـدم بـه دسـت خـود نکاشـته و         » گندم ناکاشته «مراد از   
  .»محصول دسترنج دیگران است

و بـستۀ   معنـی فـر   «ربطـی بـه     » ...شاید مـراد از گنـدم     «: اند  توضیحی که داده  
 صـفحه  29 یعنـی  21، سـطر    85است که در صفحۀ     ی  ا  ندارد و آن مقوله   » عبارت

  .ایم پیش از آن عبارت گذشته
بیت زیر  . چندان گنگ نیست  ،  »مفهوم روشنی ندارد  «: اند  عبارتی را که نوشته   

  :از مثنوی در توضیح معنای فرو بستۀ عبارت است
 زان گــــــــدارویان نادیــــــــده ز آز
 ابــــر برنایــــد پــــی منــــع زکــــات

  

ــراز      ــد ف ــشان ش ــر ای ــت ب  آن در رحم
ــات    ــدر جهـ ــا انـ ــد وبـ ــا افتـ  وز زنـ

  )78 ـ 79مثنوی، ابیات (  
یعنی روزیشان که چون سیل جاری است، به سبب رفتـار ایـن خلـق قطـع                 

  ....شود می
از آنجــا کــه گرمــروی و «در عبــارتِ : انــد نوشــته: 11، ســطر 124صــفحۀ 

، بـا توجـه بـه ایـن کـه           »...طلبی و عشق به کمال و توقان آن مخدوم است           راست
» آرزومندی و غلبـۀ میـل     «نامۀ کتاب به نقل از آنندراج به معنی            را در واژه   »توقان«

 میـان کمـال و توقـان زایـد اسـت و موجـب اخـتالل در معنـی               »واو«اند،    دانسته
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  .»عبارت
نامه هم آرزو خواستن، آرزومندی، غلبۀ شهوت و           را که در لغت    »توقان«اگر  

کـه اسـتاد    » نـدروی و شـتاب    ت«معنی شده، و گرمـروی را       ... آهنگ چیزی کردن  
اند، در جمله جاگذاری کنـیم، جملـۀ          محترم آقای دکتر حدّاد عادل هم تأیید کرده       

  :زیر به دست خواهد آمد
جویی و عشق بـه کمـال و آرزومنـدی            به سبب آن که شما شتاب و راست       «

زن که توصیف اسـبان نـژادۀ طالبـان     نفس دارید ـ که سوگند به اسبان دوندۀ نفس 
  شود؟  آیا در جمله اختاللی مالحظه می»...است

در عـالم از آثـار آن       . در عبارت شما هیکل امان حقید     «: 6، سطر   133صفحۀ  
  .زاید و مخلّ معنی است» حقید« بعد ۀنقط» ...سلطان

. بایـست باشـد     هم با تشدید قـاف مـی      » حقّید«حق به جانب ایشان است و       
  .متشکّرم

ـ   الشیّخ مـن    سئل« عبارتِ   در«: مرقوم فرمودند : 1، سطر   167صفحۀ   . ۀ  الـصوفیّ
توان حـدس زد کـه مَـنْ درسـت نیـست              می» ۀ   فی ابدانِ متفرقـ   ۀروح واحد : قال

  .»و صحیح آن عن است که با قواعد عربی سازگارتر است] یعنی غلط است[
مِنْ غلط : دان اظهارنظر کردند که در این مورد یکی دو عرب و یکی دو عربی

در هـیچ یـک از      .  ولی عَنْ با قواعد عربی سازگارتر اسـت        رود،  نیست، به کار می   
بـا قواعـد عربـی در پانوشـت         » عن«به سازگار بودن    . نیامده است » عن«ها    نسخه

  .یما هاشاره کرد
الـدّین    را بعد از نظـام    ) 1(در این مورد فقط باید رقم       : 18، سطر   201صفحۀ  
  . است آمده375نامه، صفحۀ  در واژه: باز جست نمودن. حذف کرد

  :در شعر عربی: 6، سطر 211صفحۀ 
 ان کـــــان الیرجـــــوک االّمحـــــسنٌ

  

ــستجیرالمجرم؟    ــوذ و یــ ــیمن یلــ  فــ
  

الجنـان از     از مفـاتیح  . صـحیح اسـت   » فَـبِمَنْ «غلط است و    » فیمن«: اند  نوشته
  .اند نمونه آورده) خمس عشره(گانه  های پانزده  مجموعۀ مناجات

 به تصحیح   العارفین  مناقبارفی در   چند سطر از روایتی را که احمد افالکی ع        
کنم که همین بیـت بـا یـک بیـت             یاد پروفسور یازیجی آورده است، نقل می        زنده

  :فارسی در آن آمده است
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اهللا ـ روایت کرد که روزی  االدبا موالنا فخرالدین معلّم ـ رحمه همچنان ملک«
د، بعـد از    حضرت موالنا به زیارت تربت والدش موالنای بزرگ بهاء ولد آمده بو           

آن که نماز گزارد و اوراد خواند و ساعتی نیک مراقبت نموده، از من دوات و قلم                 
ین آمـده   الـدّ   خواست، چون بیاوردم برخاست و بر سر گور فرزندش چلبی عالء          

  :بیتی بر آن تربت مجصّص کرده بنوشت و آن بیت این است
 ان کــــان الیرجــــوک االّ محــــسنٌ  

  

 فــــیمن یلـــــوذ و یـــــستجیرالمجرم   
  

  )رمل(شعر 
ــا زا ــیم رپـــس کجـ ــد لئـ ــا نالـ  د، کجـ

  

 گــر تــو نپــذیری بجــز نیــک ای کــریم؟  
  

الحال رحمت کرد و فرمود که در عالم غیب دیدیم کـه خداونـدم موالنـا              فی
ین تبریزی با مذکور صلح کرد بر او بخشود و شفاعت فرمود تا از جملۀ الدّ شمس

  .مرحومان گشت
  )رمل(شعر 

ــه ــش ننگر   کال ــیچ خلق ــه ه ــی ک ــدی  ی
  

ــد    ــریم آن را خریـ ــت، آن کـ  از خالقـ
  

  ها کند؟ ها بخشد و چه ت چهتا به مقبوالن حضرت و مرحومان امّ
  )523 ـ 524، صفحات 1العارفین، جلد  مناقب(

از (تنهـا نـسخۀ اسـاس       . نیامده اسـت  » منفب «مکتوباتای از     در هیچ نسخه  
 است که هـم     بدون نقطه » فمن«) العظمی مرعشی نجفی    اهللا  کتابخانۀ حضرت آیت  

  .توان خواند می» فبمن«و هم » فیمن«
بیت زیر هم مفهوم بـا      ) ع(، در مناجات منظومۀ حضرت امیر     الجنان  مفاتیحدر  

  : استمکتوبات و العارفین مناقببیت نقل شده در 
ــسنٍ    ــن غیرمح ــفُ ع ــم تَعْ ــی اذا ل  اله

  

ــع     ــالهوی یتمتّــ ــسئٍ بــ ــن لِمُــ  فمــ
  )238مفاتیح، صفحه (  

 وال یُمَـنُّ    نِّفیا ذَالْمـ  «: ماه رمضان آمده است   عمال مشترک    در ا  مفاتیحباز در   
 برحمتک یا ۀَـ نَّالجَ النّار فیمن تَمُنُّ علیه وادخلنی علیک مُنّ عَلیکَ بِفَکاکِ رقبتی مِنَ

  .)316 ـ 317مفاتیح، صفحات (» الرّاحمین ارحم
ی و طیّـبْ     حیـوت  ۀَ  و تقبّل صلوتی و دعائی بقبولٍ حَسَنٍ و طیّـبْ بقیّــ           «: نیز

  .»...وَفاتی واخلقنی واحفظنی فیمن اُخَلِّفُ واحفظهم فیمن اَخُْلُفُ
  )1095 ـ 1096، صفحات )ع(حسین دعای بعد از زیارت امام(

  .به هر صورت در پانوشت به این مطلب اشاره شده است
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  :در شعر«: 24، سطر 233صفحۀ 
 چشم نامیزد   هاست که آن شوخ     چه رنگ 

ــه عــزّ عــزّ خــدا کــز بــال  ــزمب  ش نگری
  

 کــه تــا مگــر دلــم از مهــر تــو بپرهیــزد   
ــزد   ــات نگری ــشنه زآب حی ــیچ ت ــه ه  ک

  

در پانوشـت   . باشـد » مهـر او  «غلط است و بایـد      » مهر تو «قاعدتاً  «: اند  نوشته
  :اند صفحه بیتی از غزل فریدون مشیری نقل کرده

 چو از بنفشۀ شـب بـوی صـبح برخیـزد       
  

ــزد     هــزار وسوســه در جــان مــن برانگی
  

  .ن و قافیۀ آن یادآور دو بیت نقل شده استکه وز
  :دو بیت نقل شده از حکیم سنائی غزنوی است به مطلع

 چشم نامیزد   هاست که آن شوخ     چه رنگ 
  

 کــه تــا مگــر دلــم از صــحبتش بپرهیــزد  
  

  :م، بیت پنجم غزل است با این عباراتو بیت دوّ
ــزم  ــالش نگری ــز ب ــدارد از آن ک ــر ن  خب

  

ــات ن    ــشنه ز آب حی ــزدکــه هــیچ ت  گری
  

موالنا غزلی به مطلـع     . پنداشتم که این دو بیت از خود موالناست         من قبالً می  
  :زیر دارد

 بگیر دامـن لطفـش کـه ناگهـان بگریـزد       
  

 مان بگریزد کولی مکش تو چو تیرش که از          
  )900کلیات شمس، غزل / 808دیوان کبیر، غزل (  

گـستاخ و   «چـشم را      اگر شوخ . نیامده است » مِهر او «ها    کدام از نسخه    در هیچ 
 خطـا بگیریم، تصرّف موالنا در ایـن بیـت         » رقیب«تعبیر کنیم و به معنی      » شرم  بی

: یعنـی . توانـد باشـد     در صحبتش هم مانع این تعبیر نمـی       » ش«حتّی  . نخواهد بود 
  . دلم از مصاحبت معشوق پرهیز کندتایی نیست که به کار نبرد  رقیب حیله

  :ردآو موالنا خود هم گاهی رنگ برمی
 هـا   ها، چندان برآرم رنگ     چندان بنالم ناله  

  

 هـا   تا برکنم از آینۀ هر منکـری مـن زنـگ            
  )344ب / 27دیوان کبیر، غزل (  

  :کند ف میموالنا در نقل اشعار گویندگان معموالً در کلمات آن تصرّ
ــشیده اندرپو  ــزی کـــ ــتآبریـــ  ســـ

  

  گـه دوسـت     و تو گهـی جـانش خـوانی        
  )93مکتوبات، صفحه (  

  :دیقه چنین استبیت در ح
ــشیده اندرپو  ــی را کــ ــتگلخنــ  ســ

  

 تو گهـش جـان لقـب کنـی گـه دوسـت              
  )355حدیقه، صفحه (  

  .های آن بسیار است و نمونه
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تـر از     کوتـاه » چهرۀ موالنا در آلبوم شخصی مکتوبـات او       «مقالۀ دوم با عنوان     
ــاً خالصــۀ آن اســت  ــۀ اول و تقریب ــنبه . مقال ــه در روز چهارش  در 18/7/80مقال

گمـان  . خوانده شده اسـت   » ین رومی الدّ  اندیشی موالنا جالل    هم«سبورگ در   استرا
ترجمـۀ  . اندیـشی تـسامحی رخ داده باشـد         سازیِ عنوان هـم     رود که در معادل     می

اندیـشی شـرکت داشـته        فارسی چنان است که گویی موالنا خود هـم در آن هـم            
برپـا شـده بـوده      ین  الـدّ   اندیشی دربارۀ موالنا جالل     است، در حالی که مقصود هم     

  .است
العـارفین    چنان کـه افالکـی در مناقـب       «: خوانیم   سطر اوّل می   188در صفحۀ   

نوشته و، بنابراین بر جـای مانـدن ایـن            نویسد، موالنا روزانه ده دوازده نامه می        می
  .»آور نیست نوشته، تعجب های بسیاری که وی می تعداد نامه، از میان نامه

تـوان    از عبارت نقل شده نمی    . نامه باقی است  ) 146الواقع    فی (150از موالنا   
  آور نیست یا کمی آنها؟ مانده تعجب های باقی  که بسیاری نامهدریافت

هـای موالنـا زنـان        شماری از نامه    مخاطب«: اند  نوشته: 19، سطر   191صفحۀ  
 فقط  139 را به سه خاتون نوشته و نامۀ         139 و   128،  46موالنا سه نامۀ    » ....هستند
  .طر استپنج س

ــد ، پانوشــت صــفحه، نوشــته194صــفحۀ  از حکــایتی کــه افالکــی در «: ان
توان دانست که کاروانسرای ضیا، که        آورده، می ) 375 ص   2جلد  (العارفین    مناقب

  .»موالنا در این نامه بدان اشاره کرده، محلّۀ بدنام قونیه بوده است
اشاره کرده است، » الدین وزیر  خان ضیاء « جلد اوّل به     375افالکی در صفحۀ    

ی شامل حجرات متعدد که بازرگانان در       ا  کاروانسرا محوطه «. ، کاروانسراست خان
کاروانـسرای  . »آنها به تجارت پردازند و در انبارهای آن کاالهای خود را جا دهند            

جمـال بـه نـام     الدین وزیر، کاروانسرایی بوده کـه زنـی صـاحب    ـ یا خان ـ ضیاء 
. نواخته و آوازی خـوش هـم داشـته اسـت            نگ می زیسته، چ   طاووس در آنجا می   

خـاتونِ  . روزی موالنا بـه آن خـان رفـت        . عاشقان همه اسیر چنگ او شده بودند      
سـلطان را   دار خزانـه  ینالـدّ  همان روز شرف. چنگی شیفتۀ خلق و خوی موالنا شد 

گذر بر آن خان افتاد، عاشق و مفتون آن چنگی شد و او را در حبالۀ نکـاح خـود                    
ـ            .درآورد ه و نوریـان     عاقبت کار طاووس چنگی به جایی رسید که حوریـان قونیّ

داد و آخراالمـر آن خـان         او از ضمیر کنیزکان و مردم خبر می       . قدس مریده شدند  
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مبارک حمام مسلمانان شد و این حمام در زمان احمد افالکـی بـه حمـام نقـشلو                  
  ) و بعد375، صفحۀ 1العارفین، جلد  مناقب(. معروف بود
بیگ مزاری است معـروف بـه          راه مرام در غرب مسجد حاجی خاص       بر سر 
ـ     6/  م 12طاووس محمدالهندی در اواخر سدۀ        گویا شیخ . بابا  طاووس ه  ق بـه قونیّ

در آرامگاهی در طرف غرب مزار، مزاری دیگر . ه وفات یافته استآمده و در قونیّ
نیـه، شـهر موالنـا،      قو(گویند مزار طاووس چنگی مریدۀ موالنا اسـت           قرار دارد که می   
  .)193محمد ئوندر، صفحۀ 

ام، برآنم که آثار او را به یاری خداونـد بـه        ین باخته الدّ  من دل به موالنا جالل    
اگـر در عرضـۀ آن آثـار متوجّـه          . صورتی عرضه کنم که از بیان او تراویده اسـت         

ص ام، پـیش از دیگـران خـود آن خطاهـا را مـشخّ               خطایی باشم که مرتکب شده    
دلیـل  . ام   با نامی مستعار انجام داده     مافیه فیه، چنان که همین کار را در مورد         ام  کرده

رسم نیست که فـردی بـه اثـر خـود نقـد             : گفتند  کاربرد نام مستعار آن بود که می      
  . بنویسد

کنم هر اشـکالی       موالنا درخواست می   مکتوباتکنندگان    از مطالعه به هر حال    
 کنند تا اگر کار بـه تجدیـد مجـدّد چـاپ             که مالحظه فرمودند به اینجانب ارسال     

  .انجامید به نام گرامی آنان در کتاب نقل کنم


