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 در حاشیۀ دیوان حافظ 
خرمشاهی و جاوید
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 رضا ضیاء



 در حاشیه دیوان حافظ خرمشاهی و جاوید
رضا ضیاء

گزینــی انتقــادی دیــوان حافــظ بــه  کتــاب قرائــت  چکیــده: نویســنده در نوشــتار حاضــر، 
ــه نقــد و بررســی قــرار داده اســت.  کوشــش بهــاء الدیــن خرمشــاهی و هاشــم جاویــد را در بوت
کتــاب در مقدمــه، ابتــدا شــش تصحیــح علمــی انتقــادی دیــوان حافــظ را  نویســندگان ایــن 
ــری، 3. نیســاری، 4.  ــد: 1. عیوضــی و بهــروز، 2. خانل ــه بدیــن شــرح ان ک ــد  ــرده ان ک معرفــی 
جــال نایینــی و نورانــی وصــال، 5. ســایه، 6. نســخه خلخالــی بــا تصحیــح خرمشــاهی. ایــن 
گانــه  دو، دیــوان مصحــح قزوینــی را در متــن قــرار داده و اختــاف روایــت هــای نســخ شــش 
که ضبط  گفتــه انــد در مــواردی  کــه  گونــه  کــرده انــد. البتــه همــان  مزبــور بــا آن را در پانویــس ذکــر 
هــای قزوینــی را غلــط مــی دانســته انــد، ضبــط یکــی از شــش نســخه مشــورتی را در متــن قــرار 
گزینــش و جابجایــی نیــز در همــان جــا توضیــح داده انــد. نگارنــده  داده و دربــاره چرایــی ایــن 
کــرده اســت. کتــاب، اقــدام  کلــی و جزئــی در  ایــن ســطور، بــه ارائــه چندیــن اشــکال روشــی 

کلیــدواژه: دیــوان حافــظ، حافــظ پژوهــی، تصحیــح هــای حافــظ، بهــاء الدیــن خرمشــاهی، 
هاشــم جاویــد.

 On the Sidelines of Khorramshāhi and Jāvīd’s 
Dīvān-e Hafiz

By: Rezā Ziā
Abstract: In this article, the author is going to study 
and examine Qerāatgozīni-e Intiqādi-e Dīvān-e Hafiz 
by Bahāoddīn Khorramshāhi and Hāshim Jāvīd. In 
the introduction of the book, the authors first of all 
introduce six scientific critical corrections of Hafiz’s 
Dīvān which are as follows: 1. Eivazi and Behrooz, 
2. Khānlari, 3. Neisāri, 4. Jalāl Nāiini and noorāni 
Visāl, 5. Sāye, 6. Khalkhāli version corrected by 
Khorramshāhi. Then they chose Qazvīni’s version of 
Hafiz’s Dīvān as the main text; and write the differ-
ences which are found among the six mentioned 
copies in the footnote. Of course, as they said, in 
cases where Qazvini recordings were considered to 
be wrong, they replaced it with one of the other six 
versions and explained the reasons for their selection 
and replacement as well. The author of this paper 
is going to point out some of the general and minor 
methodological problems of the book.
Key words: Hafiz’s Dīvān, studying Hafiz, corrected 
versions of Hafiz’s Dīvān, Bahāoddīn Khorramshāhi, 
Hāshim Jāvīd.

مالحظات عن ديوان حافظ بتحقيق خرمشاهي وجاويد
رضا ضياء

يتنــاول الكاتــب يف املقــال احلــايل بالنقــد والتقيــم كتــاب قرائــت انتقــادى 
ديــوان حافــظ )= قــراءة نقدّيــة منتخبــة لديــوان حافــظ( مــن تأليــف هبــاء 

يــد. الديــن خّرمشــاهي وهاشــم جاو

 بســّتة مــن التصحيحــات 
ً
يفــا فــان يف مقّدمــة حتقيقهمــا للديــوان تعر

ّ
يذكــر املؤل

ــوان حافــظ، وهــي تصحيحــات الســادة: 1 - عيــويض  ــة لدي ــة النقدّي العلمّي
هبــروز. 2 - خانلــري. 3 - نيســاري. 4 - جــال نائيــي ونــوراين وصــال.  و

ــح اخلّرمشــاهي. 5 - ســاية. 6 - نســخة اخللخــايل بتصحي

 لعملهمــا، وأشــارا إىل 
ً
ــي أساســا ي ــوان املصّحــح القزو اعتمــد املصّححــان دي

ــات النســخ الســّتة يف هوامــش كتاهبمــا، إاّل أ ّنمــا  ــع رواي ــه م ــوارد اختاف م
يــي يف الضبــط باختيــار  ذكــرا أ ّنمــا قامــا يف املــوارد الــي رأوا فهيــا اشــتباه القزو
ّية يف النــّص مــع اإلشــارة يف اهلامــش  ضبــط إحــدى النســخ الســّتة االستشــار

.
ً
إىل ســبب هــذا االختيــار واالســتبدال أيضــا

 إىل بعــض 
ً
أّمــا املقــال احلــايل فيقــّدم كاتبــه قــراءة نقدّيــة هلــذا الكتــاب، مشــيرا

اإلشــكاالت يف مهنجــه العــاّم ويف بعــض النقــاط التفصيلّيــة.

املفــردات األساســّية: ديــوان حافــظ، دراســات حافــظ، تصحيحــات حافــظ، 
يــد. هبــاء الديــن خّرمشــاهي، هاشــم جاو



85 165 سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور1396

 در حاشیۀ دیوان حافظ
 خرمشاهی و جاوید
کردهاند: کتاْبجاویدوخرمشاهیابتداششتصحیح»علمیانتقادی«دیوانحافظرامعرفی درمقدمۀ

)بانشان»عب«(2.خانلری)بانشان»خا«(3.نیساری)بانشان»نی«(4.جاللینایینی 1.عیوضیوبهروز

ونورانیوصال)بانشــان»جالن«(5.ســایه)بانشــان»ســا«(6.نســخۀخلخالیباتصحیحخرمشــاهی)با

نشان»ل«(.

ادامــه،دیــواِنمصَحــحقزوینیرادرمتــنقراردادهواختالفروایتهاینســخشــشگانۀ ایــندوبزرگــواردر

کــهضبطهایقزوینیراغلط پانویــسذکرکردهانــد.البتههمانگونهکهگفتهانددرمواردی بــاآنرادر مزبــور

میدانستهاند،ضبطیکیازششنسخۀمشورتیرادرمتنقراردادهودربارۀچراییاینگزینشوجابجایی

نیزدرهمانجاتوضیحدادهاند.

کتاب کاستیهایینیزدارد.نگارندهبهاین گاه امورالزمدرعالمحافظپژوهیبود،البته کهیکیاز کار این

کلیوجزئیداردومیپنداردرفعاینموارددرچاپهایبعد،میتواندآنرابهیکیاز چنداشــکالروشــی

یادیاز کنــد.بهاینترتیبکهباوجوداینکتاب،مخاطبتاحدودز پرتیراژتریــندیوانهــایحافظتبدیل

گردد. مراجعهبهدیگرتصحیحهایبرترحافظبینیاز

کلیوجزئیاست: کتابدردوبخش مالحظاتمابراین

کلیات
لی نایینی و نورانی وصال تصحیح جال

بــاوجــودآنکــهبــامصححــانهمرأیمکهتصحیــحمرحومانجاللــیووصالیکــیازتصحیحهــایعلمیو

معتبردیوانحافظاست،ولیمیپندارمبازهماینتصحیحرانمیتواندرردیف»پنجتصحیحبرتر«دیوان

کهمصححاندیواناخیرتوضیحدادهاند،باوجودآنکهدرمجموعبه25 کههمانطور خواجهدانست؛چرا

بیشــترمبتنیبرروایتدونســخۀ نســخه)اعمازخطیوچاپی(مراجعهشــده،ولیتصحیحایندوبزرگوار

خطــیحافــظ)مورخ813و824(اســتومصححانحتیاالمکانکوشــیدهاندرواِیصادِقآندونســخه

فاقدغزلییابیتیبودیاضبطنخســتیِنقون]827و822[اصحبه باشــندو»چنانچهدونســخۀمذکور
نظرمیرسیدوبهطرزوسبکحافظنزدیکترمینمود،ازدونسخۀاخیرنیزدرمتناستفادهشدهاست«.1

آنانراتاحدودیازیک کار کثرچهارگانۀ(مزبور، کتفایجاللی/وصالبهنســخدوگانه)وحدا بههررویا

انداختهاســتونبودنشآسیبی تصحیحعلمیانتقادیدرحدســایرتصحیحهایدیگردیوانحافظدور

کتابجاوید/خرمشاهینمیزند. کلیت به

نسخۀ خلخالی
کــهآننیزبه باالذکرشــد،باآوردنروایِتجنابخرمشــاهیازنســخۀخلخالی بنــابــههمیــندالیلیکهدر

1. مقدمۀ چاپ نایینی و وصال، ص 35.

 رضا ضیاء

دیوان حافظ )بر اساس تصحیح 
شادروانان قزوینی، غنی و مقابله 
با نسخه های استادان خانلری، 
جالی نایینی، نورانی وصال، 
نیساری، عیوضی، بهروز، سایه، 
خلخالی(؛ قرائت گزینی انتقادی 
کوشش بهاء الدین خرمشاهی؛  به 
هاشم جاوید، چاپ دوم، تهران: 
نشر فرزان روز، 1388.



ااواظ و یاادمرخاظ احاناوی  ۀاراح رد 

سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور861651396

اشــارهبهچاپ کتــاِبمانحنفیهدرمقدمهپساز فراهمآورنــدگان

اولعیوضــی،ازتصحیــِحبعدیاو)درســال76،نشــرصدوق(نیز

کتــاباخیــر»دیــربهدســتمارســید، خبــردادهونوشــتهاندچــون

نتوانســتیمآنرابهجایچاپقبلی،یعنیتصحیحمشترکایشان

بــادکتــربهروز،جــزءمتونمشــورتیقراردهیــم«)صیــازدهمقدمه(و

متأســفانهدرچاپدومکتابکهســهســالپسازآخرینتصحیح

مرحومعیوضی)درســال85(عرضهشــده،بازهمبههمانچاپ

کردهاند. نخستینقناعت

کهروشوانصافعلمیاقتضامیکردبرایاســتناد طبیعیاســت

بــهچاپعیوضــی)ونیزدیگران(بــهآخرینتغییــراتوجدیدترین

کهدربارۀتصحیح نظراتمصححانپرداختهمیشد،)همانگونه

کتاب این کسیازرهگذر گر دکترخانلریانجامشدهاست(؛چها

اوراتصحیحیپیشپاافتادهتصور کار باچاپعیوضیآشناشود،

خواهدنمود.

نیساری
کار  دکترنیسارینیزدربیشازسهنوبتتصحیحدیوانحافظ،در

کردهاند.)البتــهتجدیدنظرهاینیســاریبه خــودتجدیدنظرهایــی

کتاب،مســتنِدجاویدوخرمشاهی این میزانعیوضینیســت(در

برایتصحیحنیســاری،»دفتردگرســانیهادرغزلحافظ«بوده)که

البتــهبههمۀتغییراتهمینچاپنســبتبهقبلیهــانیزپرداخته

آناســتکهدکترنیساریبهدالیلی نشــدهاســت(.اشکالاینکار

را غــزلخواجــه تنهــا424 کتــاب ایــن  در وغیرمعلــوم شــخصی

کــردهوازمابقــیبــهعنــوانغیراصیــلو...گذشــتهاند.6باز روایــت

کــهبرایاســتنادبهچاپ هــمانصــافوروشعلمــیحکــممیکرد

نیســاریازآخرینورژنتصحیحایشــانکهدرســال1387توســط

انتشــاراتســخنانجــامشــدهبهــرهمیبردنــد.بــااعمالایــننکته

کتــابایشــانپیرامــونروایــتنیســاریتغییــر  مواضــعمتعــددیاز

کــهدر»دفتردگرســانیها« میکــرد.ازجملــهبســیاریازغزلهایــی

یــدوخرمشــاهیدردیــوانحکمبــهنبودنشدر حــذفشــدهوجاو

روایــتنیســاریدادهاندتغییرمیکردومخاطــبتصوردقیقتریاز

تصحیحنیساریمییافت.

اشکال در جزئیات
عدم روایت دقیق نسخ مشورتی شش گانه

رسالتاصلیاینکتابآنبودهکهحاملروایتدقیقششنسخۀ

6. »پس از بررســی پیوســت غزل ها به نظرم رســید که معیارهای نیساری برای جداکردن برخی 
ری و تند و رقص انگیز، دیگری ملّمع بودن شعر یا جمع هر دو  زن کوتاه و گاه دو غزل ها یکی و

حالت بوده است«. )بررسیونقدهفتتصحیحدیوانحافظ، ص 77(        

همراِهمقایسۀنسخۀخلخالیبادونسخۀپنجابوبادلیاناست،

مخالفــم.نیــزبندههیــچگاهبااســتادارجمنــدمجنابخرمشــاهی

کــهنســخۀخلخالیراجزءدوســهنســخۀاصلی ودیگــراســتادانی

بــهمــواردمتعــدد وحیاتــیحافــظمیداننــدهمعقیــدهنبــودهامو

اشــتباهاتفاحــشنســخۀخلخالــیبرخــوردهام2وفکــرمیکنــم از

ینــیبه کــهتوســطچــاپمرحــومقزو ضبطهــایفاســدایــننســخه

کرده،باعثایجادانحرافاتیدرجریان حافظۀحافظپژوهاننشت

حافظپژوهیماشــدهواتفاقًابااســتادانیچونریاحیونیســاریو

کهضبطهایمنفردنسخۀ نیزمرحومعیوضیموافقتعقیدهدارم

خلخالیرامحلاعتنانمیدانســتندورازموفقیتتصحیحایشــان

رانیــزهمیــنفاصلهگرفتــنازعادتهــایذهنیواعتیــادکاذببه

نسخۀخلخالی)وبهتبعآنقزوینی(میدانم:

نوشتههایبعضیازپژوهندگاندیوانحافظدرموردصحت ...در

کــدامازســهنســخۀیــج)813(، هــر برتــریقرائتهــایمنــدرجدر و
طو)822(وخ)827(نیزنظریهایمبالغهآمیزابرازشدهاست.3

تصحیح عیوضی
کرد. مرحومعیوضیدســتکمســهمرتبــهدیوانحافــظراتصحیح

انجامشــد،تصحیحیضعیف کبربهــروز کهبــههمراها چــاپاول

وغیرقابلاعتنــابــود.نگارنــدهدرجایدیگری4مفصــاًلبهایننکته

کــهیکــیازدالیــلعــدماقبــالحافظپژوهانبه پرداختــهوگفتــهام

چــاپعیوضــیهمــانتصحیــحضعیــفاولیهبــودکهتــاحدودی

کارهــایخــوِببعــدیاوراهــمجــدینگیــرد، کســی باعــثشــد

دیگــردیــوانحافــظرابهتنهاییوبا بــاِر ولــیعیوضــیپــسازآندو

کهســومینویراســتدر تجدیدنظرهــایاساســیبــهچــاپرســاند

تأمالتفــراوانتصحیح ســال1385انجــامشــد.ایــنبندهپــساز

بــامرحــوم اخیــررامعتبرتریــنتصحیــحدیــوانخواجــهمیدانــدو

بســیاریازدوســتداران کــه»هنــوز اســتادمرتضــویهــمرأیاســت

حافظبهحکمعادتدیرینازنسخۀمصَححمرحومقزوینیبرای

حافظخوانــدناســتفادهمیکننــد،ولیپژوهشــگرانواهــلتحقیق
طبعًابهچاپخانلریوعیوضیبهتدریجخوگرمیشوند«.5

گانــه ای بــه ایــن مــوارد بپــردازم. هــر چنــد پیش تــر، اســتادم جنــاب  2. امیــد دارم در مقالــۀ جدا
جمشــید مظاهری در مقالۀ »گزارِد حق حافظ خلخالی« )نشــر دانش، ســال پانزدهم، شمارۀ 

سوم( به بعضی از این موارد پرداخته اند.        
3. مقدمۀ حافظ مصحح نیساری، ص 14.

راق پریشــان 1، ص 455 - 457. نیز مقاله ای مفصل و  4. بخارای 103 )آذر و دی 1393(، او
گانه دربارۀ حافظ عیوضی در یادنامۀ دکتر رشــید عیوضی که به کوشــش جناب محمد  جدا

طاهری خسروشاهی و توسط نشر ادبیات منتشر شده است.
5. مکتبحافظ، ص 465.
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کمــالآدمــیرادرعشــقمیداندوعاشــقیراهنــرمینامد: حافــظ

عشــقبینصیبمباش/کهبنــدهرانخردکس از بکــوشخواجــهو

کهجزاختالفبیــانفرقیبامفهوم بــهعیببیهنــری.بیتزیرنیز

بیــتمــوردبحثنداردخودبهترینمؤّیدصحتنظرمادررجحان

قطعیضبطکهنتریننســخهونســخۀ822اســت:عاشقشوارنه
کارگاههستی.9 کارجهانسرآید/ناخواندهنقشمقصوداز روزی

بــهشــواهدعیوضــیمیتــوانبیــتدیگــرخواجــهرانیزافزود:عشــق

کهاینفنشریف/چونهنرهایدگرموجبحرمان میورزموامید

نشود.

کهنتریــننســخۀحافــظ)نورعثمانیــه(نیــزمؤیــدنظــر طرفــهآنکــه

عیوضیاست.

کفم درغزل»ســاقیابرخیزودردهجامرا«،بیتدوم:»ســاغرمیبر

بــر«تنهاازچاپ بر/برکشــمایــندلقازرقفــامرا«ضبط»ز ِنــهتــاز

کــهعیوضیو ینــینقلومرجوحدانســتهشــدهاســت،درحالی قزو

بر«دارند. خانلــریونیســاری)ونیزنســخۀکهننورعثمانیه(نیــز»ز

از34نســخۀقــرننهمــینیســارینیزتنهاپنجنســخه»زســر«دارد.

کداماست، ص 53. 9. حافظبرتر

باشد.بااینحالدرمواردیاینموضوعمحققنشدهاست. مزبور

نگارنــدهتمــاماینمــواردراکهدرکلدیوانبااحتســابضبطهای

جدیدعیوضیونیساری،بهبیشازهزارموردمیرسد،7بهصورت

کــرده،ولیبــرایپرهیــزازتطویل،اختصــارًابه گانــهیادداشــت جدا
چندمورد)دردهغزلاولدیوان(میپردازد:8

غزل»االیاایهاالســاقی«،بیتششــم)...نهانکیماندآنرازیکزو

ســازندمحفلها(چاپهایجاللی/وصــال)جالن(،عیوضی)ع(،

خانلری)خا(ونیســاری)نی(بهجای»کزو«ســازندمحفلها،»کزان«

کتابافتادهاست. کهاز سازندمحفلهادارد

کهرســاندایندعــارا«،بیــتپنجم، درغــزل»بــهمالزمــانســلطان

کهروایتنشده. ضبطســایه»بهپیامآشــناییبنوازدآشــنارا«است

)دیگران،»بهپیامآشنایان«دارند(

کنــدشــمارا«تنهااز درهمیــنغــزل»کــهدعــایصبحگاهــیاثــری

گونهاند. کهخا،نی،عنیزهمین قزوینینقلشده،درصورتی

گــرآنتــرکشــیرازیبهدســتآرددلمارا«،بیــتدومدر درغــزل»ا

کــهدرمتن گلِکشــتمصــالرا«اســت خانلــری»کنــارآبرکنابــادو

نیامدهاست.)دیگرتصحیحها»گلگشت«دارند.(

درغــزل»صبــابهلطفبگــوآنغزالرعنارا«بیتچهــارم:»بهبند و 

قزوینیومرجوحشــمردهشــدهاســت. دامنگیرندمرغدانارا«تنهااز

درحالیکهع،خا،نیهم»بهبند و دام«دارندوتنهاساوجالن»دام 

و دانه«دارد.طرفهآنکهاز35نسخۀقرننهمی)34نسخۀنیساری

بهاضافۀنســخۀنورعثمانیه(تنهادونســخهباســایهوجاللیموافق

کرد؛ استوباوجودزیباییاینضبط،بایدباآنبااحتیاطبرخورد

ودورتر چــونبعیــداســت35کاتببــرایآوردِنیــکضبطدشــوار

کردهباشند! تبانی

کهآینهصافیســتجــامرا«بیتپنجم:»...ای درغــزل»صوفیبیا

عیش«عیوضی»ز عشــق«ضبط دلشــبابرفتونچیدیگلیز

کهذکرنشده.همودربارۀدالیلبرتریاینضبطنوشتهاست: کرده

ینی ـ غنی با شــش نســخۀ بدیل/ مشــورتی و ثبت اختالف ها در  کار دشــوار مقابلۀ متن قزو  .7
حاشــیۀ صفحات، بر عهدۀ ســرکار خانم طاهرۀ خرمشــاهی بوده است که با دقت و وسواس 
شــایان تحســینی، در مــدت یکســال، آن را انجــام داده انــد«. )ص نــوزده مقدمــۀ کتــاب( با 
عنایــت بــه ایــن نکته بایــد بانیــان فاضل کتــاب را از ایــن هفوات مبرا دانســت. نیــز توضیح 
گر »ضبط های جدید عیوضی و نیســاری« را از این مجموعه کم  که ا ر اســت  این نکته ضرو
کنیــم، مــوارد فوق الذکــر به مراتب کمتــر و رقمی ناچیز در کل دیوان و نســبت به حجم عظیم 

نسخه بدل های َمْروّی می گردد.        
8. طبعًا در این بخش به اختالفات متعدد چاپ عیوضی و بعضی اختالفات چاپ نیساری 
که در نسخ شش گانۀ مشورتی  یم و فقط همان مواردی ذکر می شود  با کتاب حاضر نمی پرداز

این بزرگواران به همان صورت بوده و از دیدشان پنهان مانده است.
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ترجیح»سر«نوشتهاند: پانویسدر جاویدوخرمشاهیدر

آوردوبهشکرانهبسوخت.در حافظهمهجاخرقهراچونجلوبستهاست،ازسربرمیکشد:خرقهازسربهدر

کتاب( گیر.)ص12 گوشهرووخرقۀمادرسر وبرقص/ورنهبا سماعآیوزسرخرقهبرانداز

عیوضیدرپاسخبههمینمطلبچنیننگاشتهاست:

بربرکشــیدن«مقابل»برتنکردن«اســتو درینبیتســخنیازخرقهدرمیاننیســت،بلکهدلقاســت.»از

کنارگذاردنوترکآناســت.فعلنیز»برکشــیدن«اســت ســخنازچگونهدرآوردندلقنیســت،بلکهمنظور

نــه»درآوردن«.ضبــطصحیــحهمانضبطپنجنســخۀکهنتراســتوســخنآخراینکهحافــظمیفرماید:
کهجامۀسالوسبرکشیم....10 »صوفیبیا

بر«بهتکرارسهبارۀاینکلمهدرسهحالتدستوریمختلفدریک گویاحافظباآوردن»ز اینهاگذشته، از

بر،برکشم( کفمِنه،تاز بیتنظرداشته.)بر

غزل»دوشازمسجدسویمیخانهآمدپیرما«،بیتدوم:»مامریدانرویسویقبلهچونآریمچون«بدون

کهچهارنسخۀمشورتیایشان)ع،خا،سا،نی(»رویسوی هیچنسخهبدلیدانستهشدهاست،درحالی

کعبه«دارند.

که دیده نشده اند غزل هایی 
کهدرمتون اینکتابدیدهنشدهوتصورشده کهدر گاهغزلهاییموجوداست درنسخششگانۀمشورتی

نیامدهاست.اینقبیلغزلهادرسهدستهقابلتقسیمبندیاست: مزبور

1. بعضــی غزل هــا کــه در نســخ مزبــور وجود داشــته و گویا بــه دالیل مختلفــی از جمله به هــم ریختگی 
کتاب پنهان مانده است. الفبایی از دید بانیان 

تبویببعضدواوین،بهویژهدیــوانحافظبنیان علــتهمســنتنامبارکیاســتکهبعضیمعاصریــندر

نهادند:اینانغزلهارایکمرتبهبراساسقافیهمرتبنمودهودرمرتبۀبعدحروفآغازینمصراعاولغزلرا

کقراردادند)حافظانجوینیزچنیناستواینروشدرهمانزماننیزموردانتقادواقعشدهاست(. مال

اینجاشاهدشهستیم.چوندرچاپجاللی/نورانینیزبر کهدر کارهیچحسنینداردومعایبیدارد این

کهدرمطلعمتفاوتبودهاندازچشــمپژوهندگانفعلیدورمانده ایناســاسعملشــده،بعضغزلهایی

است.

مثــاًلدرص123،ذیــِلغــزل»راهیســتراهعشــقکههیچشکنارهنیســت«نوشــتهاند:»جالن:ایــنغزلرا

آنجامطلع گویابهایندلیلآنرانیافتهاندکهدر آمدهو کهاینغزلدرص93چاپمزبور ندارد«،درحالی

ایشاندرردیف»ر«قافیۀ»ت«بهدنبالغزلمیگشتهاند. غزل»بحریستبحرعشق...«بودهواحتمااًل

درص42،ذیــلغــزل»مــارازخیــالتــوچهپروایشــراباســت«نوشــتهاند:»جــالن:اینغزلرانــدارد«،در

کهاینغزلدرچاپمزبوردرص169آمدهاست. صورتی

که نبودنش در نسخ شش گانه ذکر نشده است. 2. غزل هایی 
که کارخودایزاهداینچهفریاداســت« درمواردینیزعکِسحالتپیشــینرخدادهاســت.غزل»بروبه

ید/خرمشــاهی در کتاِب حاضر پاســخ گفته  10. حافظبرترکداماســت، ص 52. به طور کلی عیوضی در مواضع متعدد از کتاب مزبور به ایرادات جاو
گرفته شده است. کتاب نادیده  که در این 
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ازسلمانساوجیاستوبهغلطبهدیوانحافظراهیافتهوبهدرستیدرچاپنیسارینیامده،درصورتی

که نیســارینیســت.بههمینصورتاســتغــزل»المنة هّلل ایــنکتاباشــارهایبهعدموجودشدر کــهدر

نیســاریدرجزء بقالشــیرازیاســتوانتســابشبهحافظمنتفی(ودر درمیکدهبازاســت«)کهازحیدر

غزلهایالحاقیآمدهومصححانبهایننکتهنیزاشارهنکردهاند.

3. غزل های الحاقی
اینکتاببهعنوانمحذوف کهدریکیازنسخمشورتیششگانهدرجزوالحاقیهاآوردهشده،در مواردی

کــهفالنغــزلدرفالنتصحیــحدربخش پانویسذکرمیشــد کــهبهتربــوددر تلقــیشــدهاســت،درحالــی

الحاقیــاتآوردهشــدهاســت،نهاینکهنوشــتهشــود:»فالنتصحیــْحاینغزلرانــدارد«.مواردشــبیهبهاین

که کرد کهازجملهمیتوانبهغزل»دارمامیدعاطفتیازجنابدوســت«اشــاره کتابفراواناســت همدر

نوشــتهاند:»نیایــنغــزلرانــدارد«،درحالیکهدردیوانمصححنیســاریدرص469جزء»پیوســتهای

غزلها«آمدهاست.چنیناستغزلهایذیل:

کهدرنیساریدرص467جزوالحاقیاتآمدهاست. گفتنمهوساست« »حالدلباتو

»روزهیکسوشدوعیدآمدودلهابرخاست«کهدرص610بخشغزلهایمشکوکچاپسایهآمدهاست.

»خوابآننرگسفتانتوبیچیزینیســت«درص1005دربخشملحقاتچاپخانلریآمدهاســت.این

کهایننکتههمازقلمافتادهاست.شبیهبه غزلدر»عب«بودهودرتصحیحجدیدعیوضیدیگرنیامده

همیــنمــورداســتغزل»جمالتآفتــابهرنظرباد«کهنیســاریآنرانیاوردهومصححاناشــارهایبهاین

فقداننیزننمودهاند.

»خســرواگویفلکدرخمچوگانتوباد«دربخشقطعاتنســخمشــورتیآمده،)نی:ص549،جالن:ص

کتبمزبورحکمدادهاند. کتاببهنبودنشدر این کهدر 721،ع:ص1030،سا:ص598(،درحالی

 اضافه شده است.
ً
که در چاپ مورد استفادۀ مصححان نبوده و بعدا 4. غزل هایی 

اینکتاببهچاپفرهنگستان)دفتردگرسانیها همانطورکهگفتهشد،برایروایتتصحیحنیساری،در

بــههمیندلیلبســیاریازغزلهاییکهدر درغــزلحافــظ(اســتنادشــدهکهتنهاحاوی424غزلاســتو

کهتوسطانتشاراتسخنانجامشدهوآنجاموجوداستاینجادیدهنشدهاست. کاملترنیساری چاپ

کهنیســاریبــااینکــهآنهــارانهایتــًاالحاقــیندانســته،ولی کــرد بــراینمونــهمیتــوانبــهایــنغزلهــااشــاره

روایتنکرده: کتابمزبور دگرسانیهایآنرادر

کی«درچاپنیساریدرص508آمدهاست. »کتبُتقصةشوقیومدمعیبا

کهدرنیساریدرجزوقصاید)ص524(آمدهاست. کنارهم« »دیدارشدمیسروبوسو

که در نسخ شش گانۀ مشورتی هست و در قزوینی نیست عدم ذکر غزل هایی 
درنســخمشــورتیمزبورتعدادیغزلو...هســتکهدرنسخۀاساسایشان)چاپقزوینی(نیامده،ولیدر

کهمخاطبراازمراجعهبه گونهاینوشــتهشــدهباشــد کتاببه گربناســتاین دیگرتصحیحهاهســت.ا

اینچنینیرانیزبهدستدهد. کند،حتمًابایدفهرستاشعار کتبمذکوربینیاز

کهاحوالمامپرس«و»صبح کهگفت کهمسیحانفسیمیآید«و»جاناتورا پیشازهمهغزل»مژدهایدل



ااواظ و یاادمرخاظ احاناوی  ۀاراح رد 

سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور901651396

چنینیاست:

ص333:»چــودســت بــر ســرزلفشزنمبهتــابرود«نقلشــدهکه

البتهدراصلقزوینیچنیناســت،ولیهمۀنســخخطیموجوداز

قرننهم)بهجزیکنســخه(ونیزنسخششگانۀمشورتیایشان»در 

کهذکریازآننشدهاست. سر«دارند،درحالی

یــا«نوشــتهاند:»درشــرحیکــیازغزلهــای ص626:دربــارۀ»زهــدر

کتــابحاضر«بــهآنپرداختهاند،ولینشــانیدقیقتری  پیشــیندر

ندادهاند.

سخن پایانی
گفتــهشــد،نگارنــدههمــۀمــواردفــوقرابــهصــورت کــه همانگونــه

اســتادانمحتــرمخواهــد بــهدســت  و کــرده یادداشــت گانــه جدا

گر گیــرد.ا  رســاندتــاشــایددرچاپهــایبعدیمــورداســتفادهقرار

کتابصــورتبگیرد،میتواندبــهمنبعیمطمئن ایــنتغییراتدر

کاسهاز کهمیخواهندشرحیدقیقویک برایکسانیتبدیلشود

دیگرســانیهایدیوانحافظدرمعتبرترینتصحیحهایآنداشته

باشندکهباهزینۀکمتر)مادیومعنوی(همۀاینتغییراترایکجا

دراختیارشانقراردهد.ایدونباد!

کتابنامه

ســعید لیــان؛ »بررســی و نقــد هفــت تصحیــح غزلّیــات حافــظ«؛ مجلــۀ نامــۀ 
فرهنگستان؛ پاییز 1391، شمارۀ 51. ص 67 تا 87.

کدام است؟؛ رشید عیوضی؛ تهران: امیرکبیر، 1384. حافظ برتر 
دیوان خواجه شــمس الدین محمدحافظ؛ بــا تصحیح و تحقیــق و مقدمۀ دکتر 
محمدرضــا جاللی نایینــی، دکتــر نورانــی وصال؛ انتشــارات ســخن و نشــر نقره، 

.1372

دفتر دگرســانیهاِی حافظ؛ ســلیم نیســاری؛ دو جلد، تهران: فرهنگستان ادب 
فارسی، 1385.

دیوان حافظ، سلیم نیساری؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن، 1387.
کارنامه، 1390. دیوان حافظ؛ به سعِی سایه؛ چاپ پانزدهم، تهران: 

دیوان حافظ، به تصحیح رشید عیوضی؛ تهران: امیرکبیر، 1385.
دیــوان حافــظ؛ پرویــز ناتــل خانلــری؛ دو جلد، چاپ ســوم، تهــران: خوارزمی، 

بی تا.

کامــل(؛  دیــوان حافــظ نســخۀ نورعثمانیــه )کهن تریــن نســخۀ شناخته شــدۀ 
به کوشش بهروز ایمانی؛ تهران: میراث مکتوب و دانشگاه آزاد اسالمی، 1394.                

کوشش بهاءالدین خرمشاهی؛ هاشم جاوید، تهران: فرزان،  دیوان حافظ؛ به 
.1388

مکتب حافظ؛ منوچهر مرتضوی؛ دو جلد، چاپ پنجم، تهران: توس، 1388.

مو
ّ
کوجاِمهمچــونآفتاب«کهجزءغزلهایمســل دولــتمیدمــد

زیبایحافظاســتکهبهدلیِلنبودندرنســخۀخلخالیدرچاپ

ینــینیامــدهوتقریبًادرهمۀدیگرتصحیحهاموجوداســتیادر قزو

قزوینیوبهتبعآن کهدر چاپجاللیووصالهشــتغزلهســت

درچاپحاضرنیامدهاست.

دوســتفاضــلمــا،جنــابســعیدلیــان،درمقالــۀ»بررســیونقــد

هفتتصحیحغزلّیاتحافظ«بهاینمهمپرداختهواضافاتاین

کرد. کهمیتوانبهآنمراجعه کاویده چاپهارابهدقت

 عدم ذکر دیگرسانی ها در بخش قصاید و قطعات و ...

کارهاِیبایســتهدرچاپهایبعدیذکراختالفاتنسخدر یکیاز

بخشهــایمزبور)قصایدوقطعاتو...(بامتناســت.متأســفانه

درچــاپفعلــیتنهــابــهغزلیــاتپرداختهشــدهواختالفــاتدیگر

بخشهابانسخششگانۀمشورتیذکرنشدهوهمگیآنهامستقیمًا

تنهــاازچــاپقزوینیروایتشــدهاســت.نکتۀضــروریدیگربرای

کــهترتیــبابیــاترادرنســخ کتــاب،ایجــادجدولــیاســت ایــن

اینجهــتنیزمخاطبتصویــردقیقتری مشــورتینشــاندهــدتااز

بیابد. ازنسخمزبور

 اشتباهات چاپی و ... در روایت نسخه ها
چــاپکتابــیبــاحداقــلاشــتباهاتچاپــیآرزویهرنویســندهای

بــهدلیلحساســیتموضوع کتــابنیزچنیناســتو اســت.ایــن

روایتبرخینســخ گاهــیدر بایــدهــماینگونــهباشــد.بااینحــال

کــهامیــداســتمرتفــعشــود.ص172:»...بس ســهویاتیرخداده

کهدر کنونبهسرافتاد«ضبطشده،درحالی طرفه حریفست کشا

هیچیکازنســخاینگونهنیستو»حریفیست«صورتصحیح

است.

گفتهانــد ص426:»مجمــعخوبــیولطفســتعــذارچــومهــش«

کهنیســاریدر کاریبــهایــننــدارم کــه»نــی:رخهمچــونمهــش«.

که کــردهاســت،ولــیصورتی چاپهــایبعــدمطابــقمتــنضبــط

»رخهمچومهش«ضبط ذکــرکردهانــداختاللوزنیداردواحتمــااًل

نیساریبودهاست.

کــه آنــیبــهشــکرخنده پانویــسمصــراع»شــیرینتراز ص722:در

گویــم«راذکــرکردهاند،ولی گویــم«،نســخهبدل»بهشــکرخنــدهچه

کدامچاپحاویایننسخبدلبودهاست. ننوشتهاند

دومــوردزیــرنیزاشــتباهچاپینیســت،ولــینوعیازســهویاتاین


