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در حاشیه دیوان حافظ خرمشاهی و جاوید
رضا ضیاء
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر ،کتــاب قرائــت گزینــی انتقــادی دیــوان حافــظ بــه
کوشــش بهــاء الدیــن خرمشــاهی و هاشــم جاویــد را در بوتــه نقــد و بررســی قــرار داده اســت.
نویســندگان ایــن کتــاب در مقدمــه ،ابتــدا شــش تصحیــح علمــی انتقــادی دیــوان حافــظ را
معرفــی کــرده انــد کــه بدیــن شــرح انــد .1 :عیوضــی و بهــروز .2 ،خانلــری .3 ،نیســاری.4 ،
جــال نایینــی و نورانــی وصــال .5 ،ســایه .6 ،نســخه خلخالــی بــا تصحیــح خرمشــاهی .ایــن
دو ،دیــوان مصحــح قزوینــی را در متــن قــرار داده و اختــاف روایــت هــای نســخ شــش گانــه
مزبــور بــا آن را در پانویــس ذکــر کــرده انــد .البتــه همــان گونــه کــه گفتــه انــد در مــواردی که ضبط
هــای قزوینــی را غلــط مــی دانســته انــد ،ضبــط یکــی از شــش نســخه مشــورتی را در متــن قــرار
داده و دربــاره چرایــی ایــن گزینــش و جابجایــی نیــز در همــان جــا توضیــح داده انــد .نگارنــده
ایــن ســطور ،بــه ارائــه چندیــن اشــکال روشــی کلــی و جزئــی در کتــاب ،اقــدام کــرده اســت.
کلیــدواژه :دیــوان حافــظ ،حافــظ پژوهــی ،تصحیــح هــای حافــظ ،بهــاء الدیــن خرمشــاهی،
هاشــم جاویــد.
مالحظات عن ديوان حافظ بتحقيق خرمشاهي وجاويد
رضا ضياء

يتنــاول الكاتــب يف املقــال احلــايل بالنقــد والتقيــم كتــاب قرائــت انتقــادى
ديــوان حافــظ (= قــراءة ّ
نقديــة منتخبــة لديــوان حافــظ) مــن تأليــف هبــاء
الديــن ّ
خرمشــاهي وهاشــم جاو يــد.
ً
ّ
املؤلفــان يف ّ
مقدمــة حتقيقهمــا للديــوان تعر يفــا بسـ ّـتة مــن التصحيحــات
يذكــر
ّ
ّ
النقديــة لديــوان حافــظ ،وهــي تصحيحــات الســادة - 1 :عيــويض
العلميــة
و هبــروز - 2 .خانلــري - 3 .نيســاري - 4 .جــال نائيــي ونــوراين وصــال.
 - 5ســاية - 6 .نســخة اخللخــايل بتصحيــح ّ
اخلرمشــاهي.
ً
ّ
ّ
املصحــح القزو يــي أساســا لعملهمــا ،وأشــارا إىل
املصححــان ديــوان
اعتمــد
ّ
ّ
ّ
مــوارد اختالفــه مــع روايــات النســخ الســتة يف هوامــش كتاهبمــا ،إال أ نمــا
ذكــرا أ ّنمــا قامــا يف املــوارد الــي رأوا فهيــا اشــتباه القزو يــي يف الضبــط باختيــار
ضبــط إحــدى النســخ السـ ّـتة االستشــار ّية يف النـ ّـص مــع اإلشــارة يف اهلامــش
ً
إىل ســبب هــذا االختيــار واالســتبدال أيضــا.
ً
ّأمــا املقــال احلــايل فيقـ ّـدم كاتبــه قــراءة ّ
نقديــة هلــذا الكتــاب ،مشــيرا إىل بعــض
اإلشــكاالت يف مهنجــه العـ ّ
ّ
التفصيليــة.
ـام ويف بعــض النقــاط
املفــردات األساسـ ّـية :ديــوان حافــظ ،دراســات حافــظ ،تصحيحــات حافــظ،
هبــاء الديــن ّ
خرمشــاهي ،هاشــم جاو يــد.

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 differences 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.

در حاشیۀ دیوان حافظ
خرمشاهی و جاوید

رضا ضیاء

ْ
کتاب جاوید و خرمشاهی ابتدا شش تصحیح «علمی انتقادی» دیوان حافظ را معرفی کردهاند:
در مقدمۀ
 .1عیوضی و بهروز (با نشان «عب»)  .2خانلری (با نشان «خا»)  .3نیساری (با نشان «نی»)  .4جاللی نایینی
و نورانی وصال (با نشــان «جالن»)  .5ســایه (با نشــان «ســا»)  .6نســخۀ خلخالی با تصحیح خرمشــاهی (با
نشان «ل»).
َ
مصحــح قزوینی را در متــن قرار داده و اختالف روایتهای نســخ ش ـشگانۀ
دیــوان
ایــن دو بزرگــوار در ادامــه،
ِ
مزبــور بــا آن را در پانویــس ذکر کردهانــد .البته همانگونه که گفتهاند در مواردی کــه ضبطهای قزوینی را غلط
میدانستهاند ،ضبط یکی از شش نسخۀ مشورتی را در متن قرار داده و دربارۀ چرایی این گزینش و جابجایی
نیز در همانجا توضیح دادهاند.

دیوان حافظ (بر اساس تصحیح
شادروانان قزوینی ،غنی و مقابله
با نسخههای استادان خانلری،
جاللی نایینی ،نورانی وصال،
نیساری ،عیوضی ،بهروز ،سایه،
خلخالی)؛ قرائتگزینی انتقادی
به کوشش بهاءالدین خرمشاهی؛
هاشم جاوید ،چاپ دوم ،تهران:
نشر فرزان روز.1388 ،

این کار که یکی از امور الزم در عالم حافظپژوهی بود ،البته گاه کاستیهایی نیز دارد .نگارنده به این کتاب
چند اشــکال روشــی کلی و جزئی دارد و میپندارد رفع این موارد در چاپهای بعد ،میتواند آن را به یکی از
پرتیراژتریــن دیوانهــای حافظ تبدیل کنــد .به این ترتیب که با وجود این کتاب ،مخاطب تا حدود زیادی از
مراجعه به دیگر تصحیحهای برتر حافظ بینیاز گردد.
مالحظات ما بر این کتاب در دو بخش کلی و جزئی است:

کلیات
تصحیح جاللی نایینی و نورانی وصال
بــا وجــود آنکــه بــا مصححــان همرأیم که تصحیــح مرحومان جاللــی و وصال یکــی از تصحیحهــای علمی و
معتبر دیوان حافظ است ،ولی میپندارم باز هم این تصحیح را نمیتوان در ردیف «پنج تصحیح برتر» دیوان
خواجه دانست؛ چراکه همانطور که مصححان دیوان اخیر توضیح دادهاند ،با وجود آنکه در مجموع به 25
نســخه (اعم از خطی و چاپی) مراجعه شــده ،ولی تصحیح این دو بزرگوار بیشــتر مبتنی بر روایت دو نســخۀ
صادق آن دو نســخه
روای
ِ
خطــی حافــظ (مورخ  813و  )824اســت و مصححان حتیاالمکان کوشــیدهاند ِ
نخســتین ق و ن [ 827و  ]822اصح به
باشــند و «چنانچه دو نســخۀ مذکور فاقد غزلی یا بیتی بود یا ضبط
ِ

نظر میرسید و به طرز و سبک حافظ نزدیکتر مینمود ،از دو نسخۀ اخیر نیز در متن استفاده شده است».

1

به هر روی اکتفای جاللی /وصال به نســخ دوگانه (و حداکثر چهارگانۀ) مزبور ،کار آنان را تا حدودی از یک
تصحیح علمی انتقادی در حد ســایر تصحیحهای دیگر دیوان حافظ دور انداخته اســت و نبودنش آسیبی
به کلیت کتاب جاوید/خرمشاهی نمیزند.

نسخۀ خلخالی
روایت جناب خرمشــاهی از نســخۀ خلخالی کــه آن نیز به
بنــا بــه همیــن دالیلی که در باال ذکر شــد ،با آوردن ِ
 .1مقدمۀ چاپ نایینی و وصال ،ص .35
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دیواج و یهاشمرخ ظفاح ناوید ۀیشاح رد

همراه مقایسۀ نسخۀ خلخالی با دو نسخۀ پنجاب و بادلیان است،
ِ

ـاب ما نحن فیه در مقدمه پس از اشــاره به چاپ
فراهمآورنــدگان کتـ ِ

مخالفــم .نیــز بنده هیــچگاه با اســتاد ارجمنــدم جناب خرمشــاهی

اول عیوضــی ،از تصحیــح بعدی او (در ســال  ،76نشــر صدوق) نیز
ِ
خبــر داده و نوشــتهاند چــون کتــاب اخیــر «دیــر به دســت ما رســید،

و حیاتــی حافــظ میداننــد همعقیــده نبــودهام و بــه مــوارد متعــدد

نتوانســتیم آن را به جای چاپ قبلی ،یعنی تصحیح مشترک ایشان

از اشــتباهات فاحــش نســخۀ خلخالــی برخــوردهام 2و فکــر میکنــم

بــا دکتــر بهروز ،جــزء متون مشــورتی قرار دهیــم»(ص یــازده مقدمه) و

ضبطهــای فاســد ایــن نســخه کــه توســط چــاپ مرحــوم قزوینــی به

متأســفانه در چاپ دوم کتاب که ســه ســال پس از آخرین تصحیح

حافظۀ حافظپژوهان نشت کرده ،باعث ایجاد انحرافاتی در جریان
ً
حافظپژوهی ما شــده و اتفاقا با اســتادانی چون ریاحی و نیســاری و

مرحوم عیوضی (در ســال  )85عرضه شــده ،باز هم به همان چاپ

و دیگــر اســتادانی کــه نســخۀ خلخالی را جزء دو ســه نســخۀ اصلی

نیز مرحوم عیوضی موافقت عقیده دارم که ضبطهای منفرد نسخۀ
خلخالی را محل اعتنا نمیدانســتند و راز موفقیت تصحیح ایشــان
را نیــز همیــن فاصلهگرفتــن از عادتهــای ذهنی و اعتیــاد کاذب به
نسخۀ خلخالی(و به تبع آن قزوینی) میدانم:

نخستین قناعت کردهاند.
طبیعی اســت که روش و انصاف علمی اقتضا میکرد برای اســتناد
بــه چاپ عیوضــی (و نیز دیگران) بــه آخرین تغییــرات و جدیدترین
نظرات مصححان پرداخته میشد( ،همانگونه که دربارۀ تصحیح
دکتر خانلری انجام شده است)؛ چه اگر کسی از رهگذر این کتاب

 ...در نوشتههای بعضی از پژوهندگان دیوان حافظ در مورد صحت

با چاپ عیوضی آشنا شود ،کار او را تصحیحی پیش پاافتاده تصور

و برتــری قرائتهــای منــدرج در هــر کــدام از ســه نســخۀ یــج(،)813

خواهد نمود.

طو( )822و خ ( )827نیز نظریهای مبالغهآمیز ابراز شده است.

3

نیساری

تصحیح عیوضی

دکتر نیساری نیز در بیش از سه نوبت تصحیح دیوان حافظ ،در کار

مرحوم عیوضی دســتکم ســه مرتبــه دیوان حافــظ را تصحیح کرد.

خــود تجدیدنظرهایــی کردهاند( .البتــه تجدیدنظرهای نیســاری به

چــاپ اول که بــه همراه اکبر بهــروز انجام شــد ،تصحیحی ضعیف
ً
و غیرقابلاعتنــا بــود .نگارنــده در جای دیگری 4مفصــا به این نکته

ـتند جاوید و خرمشاهی
میزان عیوضی نیســت) در این کتاب ،مسـ ِ
برای تصحیح نیســاری« ،دفتر دگرســانیها در غزل حافظ» بوده (که

پرداختــه و گفتــهام کــه یکــی از دالیــل عــدم اقبــال حافظپژوهان به

البتــه به همۀ تغییرات همین چاپ نســبت به قبلیهــا نیز پرداخته

چــاپ عیوضــی همــان تصحیــح ضعیــف اولیه بــود که تــا حدودی

نشــده اســت) .اشکال این کار آن اســت که دکتر نیساری به دالیلی

خــوب بعــدی او را هــم جــدی نگیــرد،
باعــث شــد کســی کارهــای
ِ

شــخصی و غیرمعلــوم در ایــن کتــاب تنهــا  424غــزل خواجــه را

بــار دیگــر دیــوان حافــظ را بهتنهایی و با
ولــی عیوضــی پــس از آن دو ِ

روایــت کــرده و از مابقــی بــه عنــوان غیراصیــل و  ...گذشــتهاند .باز
6

تجدیدنظرهــای اساســی بــه چــاپ رســاند که ســومین ویراســت در

هــم انصــاف و روش علمــی حکــم میکرد کــه برای اســتناد به چاپ

ســال  1385انجــام شــد .ایــن بنده پــس از تأمالت فــراوان تصحیح

نیســاری از آخرین ورژن تصحیح ایشــان که در ســال  1387توســط

اخیــر را معتبرتریــن تصحیــح دیــوان خواجــه میدانــد و بــا مرحــوم

انتشــارات ســخن انجــام شــده بهــره میبردنــد .بــا اعمال ایــن نکته

اســتاد مرتضــوی هــمرأی اســت کــه «هنــوز بســیاری از دوســتداران
َ
مصحح مرحوم قزوینی برای
حافظ به حکم عادت دیرین از نسخۀ

مواضــع متعــددی از کتــاب ایشــان پیرامــون روایــت نیســاری تغییــر

حافظخوانــدن اســتفاده میکننــد ،ولی پژوهشــگران و اهــل تحقیق
ً
5
طبعا به چاپ خانلری و عیوضی بهتدریج خوگر میشوند».

میکــرد .از جملــه بســیاری از غزلهایــی کــه در «دفتر دگرســانیها»
حــذف شــده و جاو یــد و خرمشــاهی در دیــوان حکم بــه نبودنش در
روایــت نیســاری دادهاند تغییر میکرد و مخاطــب تصور دقیقتری از
تصحیح نیساری مییافت.

 .2امیــد دارم در مقالــۀ جداگانــهای بــه ایــن مــوارد بپــردازم .هــر چنــد پیشتــر ،اســتادم جنــاب
«گزارد حق حافظ خلخالی» (نشــر دانش ،ســال پانزدهم ،شمارۀ
جمشــید مظاهری در مقالۀ
ِ
سوم) به بعضی از این موارد پرداختهاند.
 .3مقدمۀ حافظ مصحح نیساری ،ص .14
 .4بخارای ( 103آذر و دی  ،)1393اوراق پریشــان  ،1ص  .457 - 455نیز مقالهای مفصل و
جداگانه دربارۀ حافظ عیوضی در یادنامۀ دکتر رشــید عیوضی که به کوشــش جناب محمد
طاهری خسروشاهی و توسط نشر ادبیات منتشر شده است.
 .5مکتب حافظ ،ص .465
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اشکال در جزئیات
عدم روایت دقیق نسخ مشورتی ششگانه
رسالت اصلی این کتاب آن بوده که حامل روایت دقیق شش نسخۀ
« .6پس از بررســی پیوســت غزلها به نظرم رســید که معیارهای نیساری برای جداکردن برخی
غزلها یکی وزن کوتاه و گاه دوری و تند و رقصانگیز ،دیگری ّ
ملمعبودن شعر یا جمع هر دو
حالت بوده است»( .بررسی و نقد هفت تصحیح دیوان حافظ ،ص )77
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مزبور باشد .با این حال در مواردی این موضوع محقق نشده است.
نگارنــده تمــام این مــوارد را که در کل دیوان با احتســاب ضبطهای
جدید عیوضی و نیساری ،به بیش از هزار مورد میرسد 7،به صورت
ً
جداگانــه یادداشــت کــرده ،ولی بــرای پرهیــز از تطویل ،اختصــارا به
چند مورد (در ده غزل اول دیوان) میپردازد:

8

غزل «اال یا ایها الســاقی» ،بیت ششــم(...نهان کی ماند آن رازی کزو
ســازند محفلها) چاپهای جاللی /وصــال (جالن) ،عیوضی(ع)،
خانلری(خا) و نیســاری (نی) به جای «کزو» ســازند محفلها« ،کزان»
سازند محفلها دارد که از کتاب افتاده است.
در غــزل «بــه مالزمــان ســلطان که رســاند این دعــا را» ،بیــت پنجم،
ضبط ســایه «به پیام آشــنایی بنوازد آشــنا را» است که روایت نشده.
(دیگران« ،به پیام آشنایان» دارند)
در همیــن غــزل «کــه دعــای صبحگاهــی اثــری کنــد شــما را» تنها از
قزوینی نقل شده ،در صورتی که خا ،نی ،ع نیز همین گونهاند.
در غــزل «اگــر آن تــرک شــیرازی به دســت آرد دل ما را» ،بیــت دوم در
گلکشــت مصــا را» اســت کــه در متن
خانلــری «کنــار آب رکنابــاد و ِ
نیامده است( .دیگر تصحیحها «گلگشت» دارند).
در غــزل «صبــا به لطف بگــو آن غزال رعنا را» بیت چهــارم« :به بند و
دام نگیرند مرغ دانا را» تنها از قزوینی و مرجوح شــمرده شــده اســت.
در حالی که ع ،خا ،نی هم «به بند و دام» دارند و تنها سا و جالن «دام
و دانه» دارد .طرفه آنکه از  35نسخۀ قرن نهمی ( 34نسخۀ نیساری
بهاضافۀ نســخۀ نورعثمانیه) تنها دو نســخه با ســایه و جاللی موافق
است و با وجود زیبایی این ضبط ،باید با آن بااحتیاط برخورد کرد؛

حافــظ کمــال آدمــی را در عشــق میداند و عاشــقی را هنــر مینامد:
بکــوش خواجــه و از عشــق بینصیب مباش /که بنــده را نخرد کس
بــه عیب بیهنــری .بیت زیر نیز که جز اختالف بیــان فرقی با مفهوم
بیــت مــورد بحث ندارد خود بهترین ّ
مؤید صحت نظر ما در رجحان
قطعی ضبط کهنترین نســخه و نســخۀ  822اســت :عاشق شو ارنه
روزی کار جهان سر آید /ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی.

9

آوردن یــک ضبط دشــوار و دورتر
چــون بعیــد اســت  35کاتب بــرای ِ

بــه شــواهد عیوضــی میتــوان بیــت دیگــر خواجــه را نیز افزود :عشــق

تبانی کرده باشند!

میورزم و امید که این فن شریف /چون هنرهای دگر موجب حرمان

در غــزل «صوفی بیا که آینه صافیســت جــام را» بیت پنجم ...« :ای

نشود.

دل شــباب رفت و نچیدی گلی ز عیش» عیوضی «ز عشــق»  ضبط

طرفــه آنکــه کهنتریــن نســخۀ حافــظ (نورعثمانیــه) نیــز مؤ یــد نظــر

کرده که ذکر نشده .همو دربارۀ دالیل برتری این ضبط نوشته است:

عیوضی است.

 .7کار دشــوار مقابلۀ متن قزوینی ـ غنی با شــش نســخۀ بدیل /مشــورتی و ثبت اختالفها در
حاشــیۀ صفحات ،بر عهدۀ ســرکار خانم طاهرۀ خرمشــاهی بوده است که با دقت و وسواس
شــایان تحســینی ،در مــدت یکســال ،آن را انجــام دادهانــد»( .ص نــوزده مقدمــۀ کتــاب) با
عنایــت بــه ایــن نکته بایــد بانیــان فاضل کتــاب را از ایــن هفوات مبرا دانســت .نیــز توضیح
این نکته ضرور اســت که اگر «ضبطهای جدید عیوضی و نیســاری» را از این مجموعه کم
کنیــم ،مــوارد فوقالذکــر به مراتب کمتــر و رقمی ناچیز در کل دیوان و نســبت به حجم عظیم
نسخهبدلهای َم ْر ّ
وی میگردد.
ً
 .8طبعا در این بخش به اختالفات متعدد چاپ عیوضی و بعضی اختالفات چاپ نیساری
با کتاب حاضر نمیپردازیم و فقط همان مواردی ذکر میشود که در نسخ ششگانۀ مشورتی
این بزرگواران به همان صورت بوده و از دیدشان پنهان مانده است.

در غزل «ســاقیا برخیز و در ده جام را» ،بیت دوم« :ســاغر می بر کفم
ِنــه تــا ز بر /بر کشــم ایــن دلق ازرق فــام را» ضبط «ز بــر» تنها از چاپ
قزوینــی نقل و مرجوح دانســته شــده اســت ،در حالی کــه عیوضی و
خانلــری و نیســاری (و نیز نســخۀ کهن نورعثمانیه) نیــز «ز بر» دارند.
از  34نســخۀ قــرن نهمــی نیســاری نیز تنها پنج نســخه «ز ســر» دارد.
 .9حافظ برتر کدام است ،ص .53

سالبیستوهشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور1396

165

87

دیواج و یهاشمرخ ظفاح ناوید ۀیشاح رد

جاوید و خرمشاهی در پانویس در ترجیح «سر» نوشتهاند:
حافظ همهجا خرقه را چون جلوبسته است ،از سر برمیکشد :خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت .در
سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص /ورنه با گوشه رو و خرقۀ ما در سر گیر( .ص  12کتاب)
عیوضی در پاسخ به همین مطلب چنین نگاشته است:
درین بیت ســخنی از خرقه در میان نیســت ،بلکه دلق اســت« .از بر برکشــیدن» مقابل «بر تن کردن» اســت و
ســخن از چگونهدرآوردن دلق نیســت ،بلکه منظور کنارگذاردن و ترک آن اســت .فعل نیز «برکشــیدن» اســت
نــه «درآوردن» .ضبــط صحیــح همان ضبط پنج نســخۀ کهنتر اســت و ســخن آخر اینکه حافــظ میفرماید:
«صوفی بیا که جامۀ سالوس برکشیم ....

10

از اینها گذشته ،گویا حافظ با آوردن «ز بر» به تکرار سهبارۀ این کلمه در سه حالت دستوری مختلف در یک
بیت نظر داشته( .بر کفم ِنه ،تا ز بر ،برکشم)
غزل «دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما» ،بیت دوم« :ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون» بدون
هیچ نسخه بدلی دانسته شده است ،در حالی که چهار نسخۀ مشورتی ایشان (ع ،خا ،سا ،نی) «روی سوی
کعبه» دارند.

غزلهایی که دیده نشدهاند
در نسخ ششگانۀ مشورتی گاه غزلهایی موجود است که در این کتاب دیده نشده و تصور شده که در متون
مزبور نیامده است .این قبیل غزلها در سه دسته قابلتقسیم بندی است:

 .1بعضــی غزلهــا کــه در نســخ مزبــور وجود داشــته و گویا بــه دالیل مختلفــی از جمله به هــم ریختگی
الفبایی از دید بانیان کتاب پنهان مانده است.
علــت هم ســنت نامبارکی اســت که بعضی معاصریــن در تبویب بعض دواوین ،بهویژه دیــوان حافظ بنیان
نهادند :اینان غزلها را یکمرتبه بر اساس قافیه مرتب نموده و در مرتبۀ بعد حروف آغازین مصراع اول غزل را
مال ک قرار دادند (حافظ انجوی نیز چنین است و این روش در همان زمان نیز مورد انتقاد واقع شده است).
این کار هیچ حسنی ندارد و معایبی دارد که در اینجا شاهدش هستیم .چون در چاپ جاللی/نورانی نیز بر
این اســاس عمل شــده ،بعض غزلهایی که در مطلع متفاوت بودهاند از چشــم پژوهندگان فعلی دور مانده
است.
ً
ذیــل غــزل «راهیســت راه عشــق که هیچش کناره نیســت» نوشــتهاند« :جالن :ایــن غزل را
مثــا در ص ِ ،123

ندارد» ،در حالی که این غزل در ص  93چاپ مزبور آمده و گویا به این دلیل آن را نیافتهاند که در آنجا مطلع
ً
غزل «بحریست بحر عشق  »...بوده و احتماال ایشان در ردیف «ر» قافیۀ«ت» به دنبال غزل میگشتهاند.
در ص  ،42ذیــل غــزل «مــا را ز خیــال تــو چه پروای شــراب اســت» نوشــتهاند« :جــان :این غزل را نــدارد» ،در
صورتی که این غزل در چاپ مزبور در ص  169آمده است.

 .2غزلهایی که نبودنش در نسخ ششگانه ذکر نشده است.
عکس حالت پیشــین رخ داده اســت .غزل «برو به کار خود ای زاهد این چه فریاد اســت» که
در مواردی نیز
ِ
کتاب حاضر پاســخ گفته
 .10حافظ برتر کدام اســت ،ص  .52به طور کلی عیوضی در مواضع متعدد از کتاب مزبور به ایرادات جاوید/خرمشــاهی در
ِ
که در این کتاب نادیده گرفته شده است.
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از سلمان ساوجی است و بهغلط به دیوان حافظ راه یافته و بهدرستی در چاپ نیساری نیامده ،در صورتی
کــه در ایــن کتاب اشــارهای به عدم وجودش در نیســاری نیســت .به همین صورت اســت غــزل «المنة هّلل که
در میکده باز اســت» (که از حیدر بقال شــیرازی اســت و انتســابش به حافظ منتفی) و در نیســاری در جزء
غزلهای الحاقی آمده و مصححان به این نکته نیز اشاره نکردهاند.

 .3غزلهای الحاقی
مواردی که در یکی از نسخ مشورتی ششگانه در جزو الحاقیها آورده شده ،در این کتاب به عنوان محذوف
تلقــی شــده اســت ،در حالــی کــه بهتر بــود در پانویس ذکر میشــد کــه فالن غــزل در فالن تصحیــح در بخش
ْ
تصحیــح این غزل را نــدارد» .موارد شــبیه به این
الحاقیــات آورده شــده اســت ،نه اینکه نوشــته شــود« :فالن
هم در کتاب فراوان اســت که از جمله میتوان به غزل «دارم امید عاطفتی از جناب دوســت» اشــاره کرد که
نوشــتهاند«:نی ایــن غــزل را نــدارد» ،در حالی که در دیوان مصحح نیســاری در ص  469جزء «پیوس ـتهای
غزلها» آمده است .چنین است غزلهای ذیل:
«حال دل با تو گفتنم هوس است» که در نیساری در ص  467جزو الحاقیات آمده است.
«روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست» که در ص  610بخش غزلهای مشکوک چاپ سایه آمده است.
«خواب آن نرگس فتان تو بیچیزی نیســت» در ص  1005در بخش ملحقات چاپ خانلری آمده اســت .این
غزل در «عب» بوده و در تصحیح جدید عیوضی دیگر نیامده که این نکته هم از قلم افتاده است .شبیه به
همیــن مــورد اســت غزل «جمالت آفتــاب هر نظر باد» که نیســاری آن را نیاورده و مصححان اشــارهای به این
فقدان نیز ننمودهاند.
«خســروا گوی فلک در خم چوگان تو باد» در بخش قطعات نســخ مشــورتی آمده( ،نی :ص  ،549جالن :ص
 ،721ع :ص  ،1030سا :ص  ،)598در حالی که در این کتاب به نبودنش در کتب مزبور حکم دادهاند.

ً
 .4غزلهایی که در چاپ مورد استفادۀ مصححان نبوده و بعدا اضافه شده است.
همان طور که گفته شد ،برای روایت تصحیح نیساری ،در این کتاب به چاپ فرهنگستان (دفتر دگرسانیها
در غــزل حافــظ) اســتناد شــده که تنها حاوی  424غزل اســت و بــه همین دلیل بســیاری از غزلهایی که در
چاپ کاملتر نیساری که توسط انتشارات سخن انجام شده و آنجا موجود است اینجا دیده نشده است.
ً
بــرای نمونــه میتــوان بــه ایــن غزلهــا اشــاره کــرد که نیســاری بــا اینکــه آنهــا را نهایتــا الحاقــی ندانســته ،ولی
دگرسانیهای آن را در کتاب مزبور روایت نکرده:
ُ
«کتبت قصة شوقی و مدمعی با کی» در چاپ نیساری در ص  508آمده است.
«دیدار شد میسر و بوس و کنار هم» که در نیساری در جزو قصاید (ص  )524آمده است.

عدم ذکر غزلهایی که در نسخ ششگانۀ مشورتی هست و در قزوینی نیست
در نســخ مشــورتی مزبور تعدادی غزل و  ...هســت که در نسخۀ اساس ایشان (چاپ قزوینی) نیامده ،ولی در
دیگر تصحیحها هســت .اگر بناســت این کتاب به گونهای نوشــته شــده باشــد که مخاطب را از مراجعه به
ً
کتب مذکور بینیاز کند ،حتما باید فهرست اشعار این چنینی را نیز به دست دهد.
پیش از همه غزل «مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید» و «جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس» و «صبح
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ّ
جام همچــون آفتاب» که جزء غزلهای مســلم و
دولــت میدمــد کو ِ

دلیل نبودن در نســخۀ خلخالی در چاپ
زیبای حافظ اســت که به ِ
ً
قزوینــی نیامــده و تقریبا در همۀ دیگر تصحیحها موجود اســت یا در
چاپ جاللی و وصال هشــت غزل هســت که در قزوینی و به تبع آن
در چاپ حاضر نیامده است.
دوســت فاضــل مــا ،جنــاب ســعید لیــان ،در مقالــۀ «بررســی و نقــد
هفت تصحیح ّ
غزلیات حافظ» به این مهم پرداخته و اضافات این
چاپها را بهدقت کاویده که میتوان به آن مراجعه کرد.
عدم ذکر دیگرسانیها در بخش قصاید و قطعات و ...

چنینی است:
ص « :333چــو دســت بــر ســر زلفش زنم به تــاب رود» نقل شــده که
البته در اصل قزوینی چنین اســت ،ولی همۀ نســخ خطی موجود از
قرن نهم (به جز یک نســخه) و نیز نسخ ششگانۀ مشورتی ایشان «در
سر» دارند ،در حالی که ذکری از آن نشده است.
ص  :626در بــارۀ «زهــد ر یــا» نوشــتهاند« :در شــرح یکــی از غزلهــای
پیشــین در کتــاب حاضر» بــه آن پرداختهاند ،ولی نشــانی دقیقتری
ندادهاند.

سخن پایانی

کارهای بایســته در چاپهای بعدی ذکر اختالفات نسخ در
یکی از
ِ

همانگونــه کــه گفتــه شــد ،نگارنــده همــۀ مــوارد فــوق را بــه صــورت

بخشهــای مزبور (قصاید و قطعات و  )...با متن اســت .متأســفانه

جداگانــه یادداشــت کــرده و بــه دســت اســتادان محتــرم خواهــد

در چــاپ فعلــی تنهــا بــه غزلیــات پرداخته شــده و اختالفــات دیگر
ً
بخشها با نسخ ششگانۀ مشورتی ذکر نشده و همگی آنها مستقیما

رســاند تــا شــاید در چاپهــای بعدی مــورد اســتفاده قرار گیــرد .اگر
ایــن تغییرات در کتاب صــورت بگیرد ،میتواند بــه منبعی مطمئن

تنهــا از چــاپ قزوینی روایت شــده اســت .نکتۀ ضــروری دیگر برای

برای کسانی تبدیل شود که میخواهند شرحی دقیق و یک کاسه از

ایــن کتــاب ،ایجــاد جدولــی اســت کــه ترتیــب ابیــات را در نســخ

دیگرســانیهای دیوان حافظ در معتبرترین تصحیحهای آن داشته

مشــورتی نشــان دهــد تا از این جهــت نیز مخاطب تصویــر دقیقتری

باشند که با هزینۀ کمتر (مادی و معنوی) همۀ این تغییرات را یکجا

از نسخ مزبور بیابد.

در اختیارشان قرار دهد .ایدون باد!

اشتباهات چاپی و  ...در روایت نسخهها
چــاپ کتابــی بــا حداقــل اشــتباهات چاپــی آرزوی هر نویســندهای
اســت .ایــن کتــاب نیز چنین اســت و بــه دلیل حساســیت موضوع

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

بایــد هــم اینگونــه باشــد .با این حــال گاهــی در روایت برخی نســخ

حافظ برتر کدام است؟؛ رشید عیوضی؛ تهران :امیرکبیر.1384 ،

ســهویاتی رخ داده کــه امیــد اســت مرتفــع شــود .ص  ...« :172بس

دیوانخواجهشــمسالدینمحمدحافظ؛ بــا تصحیح و تحقیــق و مقدمۀ دکتر
محمدرضــا جاللینایینــی ،دکتــر نورانــی وصال؛ انتشــارات ســخن و نشــر نقره،
.1372

طرفه حریفست کش اکنون به سر افتاد» ضبط شده ،در حالی که در
هیچ یک از نســخ اینگونه نیست و «حریفی ست» صورت صحیح
است.
ص « :426مجمــع خوبــی و لطفســت عــذار چــو مهــش» گفتهانــد

ـانیهای حافظ؛ ســلیم نیســاری؛ دو جلد ،تهران :فرهنگستان ادب
دفتر دگرسـ
ِ
فارسی.1385 ،
دیوان حافظ ،سلیم نیساری؛ چاپ دوم ،تهران :انتشارات سخن.1387 ،
سعی سایه؛ چاپ پانزدهم ،تهران :کارنامه.1390 ،
دیوان حافظ؛ به ِ

کــه «نــی :رخ همچــون مهــش» .کاری بــه ایــن نــدارم که نیســاری در

دیوان حافظ ،به تصحیح رشید عیوضی؛ تهران :امیرکبیر.1385 ،

چاپهــای بعــد مطابــق متــن ضبــط کــرده اســت ،ولــی صورتی که
ً
ذکــر کردهانــد اختالل وزنی دارد و احتمــاال «رخ همچو مهش» ضبط

دیــوان حافــظ؛ پرویــز ناتــل خانلــری؛ دو جلد ،چاپ ســوم ،تهــران :خوارزمی،
بیتا.

نیساری بوده است.
ص  :722در پانویــس مصــراع «شــیرینتر از آنــی بــه شــکرخنده کــه
گویــم» ،نســخهبدل «به شــکر خنــده چه گویــم» را ذکــر کردهاند ،ولی
ننوشتهاند کدام چاپ حاوی این نسخ بدل بوده است.

دیــوان حافــظ نســخۀ نورعثمانیــه (کهنتریــن نســخۀ شناختهشــدۀ کامــل)؛
بهکوشش بهروز ایمانی؛ تهران :میراث مکتوب و دانشگاه آزاد اسالمی.1394 ،
دیوان حافظ؛ به کوشش بهاءالدین خرمشاهی؛ هاشم جاوید ،تهران :فرزان،
.1388
مکتب حافظ؛ منوچهر مرتضوی؛ دو جلد ،چاپ پنجم ،تهران :توس.1388 ،

دو مــورد زیــر نیز اشــتباه چاپی نیســت ،ولــی نوعی از ســهویات این
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