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  *هجري قمري 807اشعار حافظ در نسخة   

 **پور مهدي رحيم
  

  چكيده
ديـوان   دستنويسهاي، در خصوص ديوان حافظ ةغالب پژوهشها در زمين چند سال اخير در

اوست و بحث و بررسي در مباني هنر او به مراتب كمتر از تحقيـق و بررسـي نسـخ خطـي     
حافظ و فردوسي در بين شاعران زبان فارسي بيشـترين حجـم تحقيقـات    . اوستمربوط به 

توانـد   اند كه چرايي اين موضوع خود مـي  شناسي را به خود اختصاص داده مربوط به نسخه
ها باعث شده تا محققـان   همين اختالف بين نسخه. موضوع پژوهشي جداگانه و مفصل باشد

تر از ديوان حافظ باشـند   اي برتر و كهن سخهپژوهان معاصر هميشه به دنبال يافتن ن و حافظ
در همـين راسـتا   . تصحيح و چاپي بهتر از ديوان حـافظ كننـد   ةتا بر اساس آن اقدام به ارائ

اي از غزليات حافظ كردنـد كـه    چندي پيش دو تن از محققان تاجيك اقدام به چاپ نسخه
چـاپي ايـن    ةنسـخ اين مقاله ضـمن معرفـي   . كتابت شده است »دوشنبه 555مجموعة «در 

وار به بررسي حضور اشعار حافظ در منـابع كهـن و نيـز     غزليات و نقد اجمالي آن، فهرست
  .پرداخته است ق،807به ويژه قبل از سال  ،هاي موجود ديوان وي نسخه

  دوشنبه 555 ة، مجموعق807ة غزليات حافظ، نسخ ةگزيد: ها كليدواژه
                                                 

 
قبل از چاپ خواندند و نكات بسيار مفيد و  اين مقاله را شناس بزرگ، دكتر سليم نيساري،دانشمند و حافظ استاد *

از لطف و شاگردنوازيهاي حضرت ايشان كمال . اعمال شد آنها ةهم سودمندي براي اصالح پيشنهاد كردند كه تقريباً
 .امتنان و سپاسگزاري را دارد

  )قارهگروه دانشنامة زبان و ادب فارسي در شبه( زبان و ادب فارسيپژوهشگر فرهنگستان  **
E-mail: mahdi_rahimpoor@yahoo.com 
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ديوان حافظ انجـام گرفتـه، در    ةزمينچند سال اخير در طي يي كه هاپژوهش بيشترين
كمتـر  ي ديوان اوست و بحث و بررسي در مباني هنر او به مراتـب  ها خصوص نسخه

ردوسي در بين شاعران زبان فارسي حافظ و ف. از تحقيق و بررسي نسخ خطي اوست
انـد كـه    شناسي را بـه خـود اختصـاص داده    نسخهمربوط به رين حجم تحقيقات تشبي

اسـتاد  . تواند موضوع پژوهشي جداگانه و مفصـل باشـد   ميخود  چرايي اين موضوع
خـود بـه    ،هـم  ي حـافظ هابـدل مباحث مربوط به نسخه است كه شفيعي كدكني معتقد
تـأثير عوامـل    وا. »ت شعري اوستة خالقيبحث در هنر و شيو«صورت غيرمستقيم، 

و تبـديل بـه لحـاظ     ،يختشـنا  سياسي، تجديد نظر خود حافظ بنا بـه داليـل جمـال   
حـافظ  ي مختلـف ديـوان   هـا  ترين داليل اختالف بين نسخه موسيقي كالم را از عمده

باعـث شـده    ها همين اختالف بين نسخه .)421ـ420: 1368شفيعي كدكني ( ستا  دانسته
برتـر و   دستنويسـي پژوهان معاصر هميشه به دنبـال يـافتن    تا محققان و حافظاست 
و چـاپي بهتـر از    تصحيح ةشند تا بر اساس آن اقدام به ارائتر از ديوان حافظ با كهن

در همين راستا چندي پيش دو تن از محققان تاجيـك اقـدام بـه    . ندكنديوان حافظ 
معـروف بـه   اي  مش نسـخه هـا   در اين نسخه 1.ندكرد هجري 807نويس  دستچاپ 

حاوي  و فراهم آمده است 807و  806، 805ي هابا تاريخ »دوشنبه 555مجموعة «
   2.غزل و دو قطعه از اشعار حافظ شيرازي است 41

معـروف   »دوشنبه 555 ةمجموع«است كه در ايران به اي  اين غزليات در مجموعه
 3.شود ميفرهنگستان علوم تاجيكستان در شهر دوشنبه نگهداري  ةدر كتابخان و است

فـي  معر .دو كاتـب اسـت  و به خط  807و  806 و 805داراي سه تاريخ دستنويس 
نـد و  ا هانجام دادجداگانه استاد ايرج افشار پژوه و  دانش استاد ل اين مجموعه رامفص
 :1417؛ افشـار  14ــ 10 :1358پـژوه   دانش( دمراجعه كننمنابع توانند بدان  ميمندان  عالقه
ندان و دانشجوياني م ولي ما در اينجا براي عالقه .)29ـ 27 :1380؛ نيساري 1345-1371

ـ العـي از وجـود   اطكه احيانـاً   ن نسـخه ندارنـد و ايـن يادداشـت را نيـز از نظـر       اي
 807و  806و  805كنيم كه اين مجموعه در سالهاي  اجماالً يادآوري مي ،گذرانند مي

ـ بـن عبدالواحـد ال    ذوق به نامهاي محمدط دو كاتب خوشهجري توس روي و ابـن  ه
از ويژگيهـاي مهـم   . شده استبن عمر الحافظ المعلم ابرقوهي كتابت   بن عبداهللا  ميمن
ـ      وجـود رسـاالتي   ،سواي قدمت آن ،نسخه ت در مـتن و حاشـيه اسـت كـه از اهمي
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الـدين عراقـي،    فخر لمعاتند از ابرخي از اين آثار عبارت. اي برخوردارند العاده فوق
شـيخ   مقامـات الدين يوسف دامغاني،  ديوان محمود بن محمد بكراني، غزلي از جمال

 ،يمينعات ابنتخب اشعار مطهر شيرازي، مقط، ديوان عبيد زاكاني، منابوسعيد ابوالخير
در سـال   كـه  اين غزلياتنسخة چاپي ما در اينجا به معرفي  كه ،و غزلياتي از حافظ

اشـعار   .پـردازيم  ميانتشارات فرهنگستان هنر به چاپ رسيده است،  از سوي 1387
ي امريـزدان  هـا بـه نام دو تـن از محققـان تاجيـك،    توسـط   حافظ در اين مجموعـه 

 ةله كردن با چند نسخبنسخه و با مقاتكاً از روي عليمردان و ظاهر احراري، و صرف
اي بـر تـدوين    مـه مقدمة كتاب ارزشمند در مقد استاد نيساري. ديگر چاپ شده است

ي هـا ي آزاد و چاپهـا چاپ ةي جديد حافظ را به دو دسـت هارواج چاپ غزلهاي حافظ
سه گـروه   شاملنيز را ي مستند هاچاپ ،كه بر اساس آن ستا بندي كردهمستند تقسيم

شـهود انتقـادي   مو چـاپ مسـتند    ،چاپ مستند مشـهود   ،اي نسخهچاپ مستند تك
  چاپ مستند   مشخص باشد،خطي  ةنمايانگر يك نسخ نچاپي كه متن آ. دانسته است

 :1367نيساري ( 4را دارد همين وضعيتنام دارد كه كتاب مورد نظر ما نيز اي  نسخهتك
ـ غزل و دو قطعه دارد،  41كه  ق807 ةاين چاپ بر اساس نسخ .)41 شـده و از   هتهي

البتـه  . سـت ا  خطي و چاپي ديوان حافظ نيز بـراي مقابلـه اسـتفاده شـده     ةچند نسخ
تـالش بـر آن بـوده    وارد متن نشده و همه جـا   هابدلعبارتي از نسخه يا جا كلمه هيچ

يي نيز كه براي مقابلـه اسـتفاده   ها نسخه. اصل متن دست نخورده باقي بماند است كه
از يك نسخه كه طبق ادعاي مصححان از اوايل قرن هشتم است و  اند عبارت، ندا شده

، »ز«، »و«ي هـا هم كه بـا عالمت دقرن  ةچهار نسخو  5مشخص شده» ب«با عالمت 
پژوهشـگاه آثـار خطـي     يهااند و در ذخيـره دستنويسـ   مشخص شده» ط«و  ،»ح«

سـه چـاپ مهـم ايـران     هم كه غني و قزويني  ،، خانلرينيساريي هاچاپ .اند محفوظ
بـا   ،انـد، نيـز  نشان يافتـه » ه«، »د«، »ج«ي هابه ترتيب با عالمت و در اين اثرهستند 
توسـط كلثـوم    م1959اصل نسخه قبالً در سـال  . اند مذكور مطابقت داده شده ةنسخ

رسـيده  چاپ به ريليك سي به خطط همو م توس1971در سال  و هفي شدمعرگليموا 
ديريـر در مـورد ايـن نسـخه      ديدير يانيز م، 1965در سال  ،چاپاين قبل از  .است
   .منتشر كرد» معلومات تازه راجع به متن اشعار حافظ«با عنوان اي  مقاله
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يـاحقي آغـاز   محمدجعفر بسيار كوتاه دكتر  ةبا مقدمغزليات حافظ  ةچاپ گزيد
به دست يـك دانشـمند   «كه تمام نسخه  گويدميمة كوتاه اين مقددر  ياحقي. شود مي

اقل دو كاتب قبالً اشاره كرديم كه حدكه در حالي ،)8ص( »ابرقوهي كتابت شده است
مصـححان تاجيـك در    ،يپـس از مقدمـة دكتـر يـاحق     .انـد  به كتابت نسخه پرداخته

ـ كه اي  صفحه دو و بيستاي  مقدمه  555 ةمجموعـ «انـد، بـه معرفـي     كتـاب نوشـته   رب
و گزارشـي از   ،، معرفي صـفحاتي كـه اشـعار حـافظ در آن منـدرج اسـت      »دوشنبه
 45سپس در . اند پرداخته مورد استفاده براي مقابله با نسخهي خطي و چاپي ها نسخه

مقابله با نسخ خطـي و چـاپي مـذكور     هصفحه ابيات حافظ را آورده و در پاورقي ب
  .اند پرداخته

لين به طوري كه او. يوانهاي حافظ استي متفاوت با ساير دترتيب غزلها نيز به كل
ــا ايــن مطلــع اســت 807غــزل نســخة  ــي ب ــه خــدا « :ق غزل   اي غايــب از نظــر ب

قبـل از دو  (آخـرين غـزل    .»جانم بسوختي و به جان دوسـت دارمـت  / سپارمتمي
مطرب بگو كه كـار  / ساقي به نور باده برافروز جام ما« :لعي چنين داردهم مط )قطعه

 نيـز دقيقـاً در ميانـة غزليـات    » ....اال يـا ايهـا السـاقي   «غزل  .»جهان شد به كام ما
در مورد اختالف ترتيـب غزلهـاي منـدرج در ايـن     ( قرار دارد) يكمين غزل و بيست(

 .)1385نيساري :  كن ،مجموعه با ساير نسخ
انجـام   ق807 ةچـاپ بهتـري از نسـخ   مصححان براي ارائة يي كه هارغم تالشبه 
ي به نظر راقم سطور رسيد كـه در ايـن يادداشـت    اشكاالتدر مواردي جزئي اند داده

قـرار    مـي و مصححان گرا ناشري بعدي مورد توجه هاشايد در چاپ ،پردازد ميبدانها 
  .دنگير

اين نسـخه اسـت كـه مصـححان آن را     ، ذكر تاريخ كتابت اين چاپاولين اشكال 
  كـه  بايـد توجـه داشـت   . انـد  كردهاين تاريخ تأكيد  رروي جلد نيز ببر و ذكر  ق805

، بخـش  اسـت  كتابت شده ق805دوشنبه در سال  555 ةيي از مجموعهااگرچه قسمت
غزليـات حـافظ    ق را دارد، ضمن اينكه807و  806 نيز تاريخ كتابتاز آن اي  عمده
يي از مجموعه كـه  هابا توجه به تصوير بخش. اندكتابت شده ق807سال  هميندر   نيز

نيـز در اختيـار راقـم    آن  ة، و چنـد صـفح  هشد تآن كتاب ةديوان حافظ نيز در حاشي
ب مندرج است و در كنـار   46الف تا  45سه غزل حافظ در صفحات  6،سطور است
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غزليـات حـافظ   قسمت اعظم  .شود ميديده  به وضوح 807همين غزليات نيز تاريخ 
پس از اتمام متن ديوان عبيـد   7ديگر يخط هب ب 151تا  ب136صفحات  ةدر حاشي

با كتابت  الف 140 ةب تا صفح 136 ةدوازده غزل از صفح. زاكاني كتابت شده است
ب كتابت شده بـه خـط كاتـب     139 ةالبته غزلي كه در صفح. ابرقوهي مندرج است

د دارد و ه وجوالف دو غزل در متن و حاشي 141 ةصفح در. است ،يعني هروي ،اولي
غزل به خط ابرقوهي كتابت شـده   23ب  151 ةالف تا حاشي 145 ةصفح ةاز حاشي
 ةصـفح  ةب وجود دارد و دو قطعه نيز در حاشـي  154 ةغزل ديگري در حاشي. است
در خصوص دليل سروده شـدن   نيز كه در آغاز هر كدام مطالبي كتابت شدهب  152

و با توجـه   ق807تاريخ  به ب 46 ةصفح ةبا توجه به تصريح حاشي. استآنها آمده 
بـوده و بالفاصـله    ق807تاريخ ختم كتابت ديوان عبيد زاكاني نيز در سـال   به اينكه

 ،است، به احتمال قريب به يقـين شده پس از اتمام آن به كتابت اشعار حافظ پرداخته 
اگر آن ترك شـيرازي  (تنها يك غزل آن . اندشدهنق كتابت  807ظ قبل از اشعار حاف

رسـد در سـال    مـي به نظر و نه در حاشيه، كه در متن است ...) به دست آرد دل ما را
الـف تـاريخ    140 ةكه در صـفح  است به اين دليلآن هم كتابت شده باشد و  ق806

الـف بـه    145 ةنوشته شده و از طرفـي در پايـان صـفح    805كتابت نسخه صراحتاً 
يعنـي در   ،اين دو تـاريخ بين  نيزاين غزل  وبودن تاريخ كتابت تصريح شده،  ق806
كتابـت   806لذا احتمال دارد اين غـزل در سـال    ،است كتابت شده ،الف 141 ةصفح

بنـدي و   در دست نيست تا از جزئيـات صـفحه   ولي باز چون اصل نسخه ،شده باشد
خط غزل مذكور نيز متفاوت با خـط صـفحات    يو از طرف شويمي آن آگاه هاافتادگي

دارد؛ ولي آنچه مسلم است اينكه غزليات بعـد از   ميرا به تأمل وا  خوانندهبعد است، 
ـ از جمله (و مقدمه  و اينكه روي جلداند  كتابت شده ق805سال   17و  13ص : كن

  .صحيح نيستبودن تاريخ نسخه تصريح شده،  ق805به  ) ...و  22و 
اند كه استاد نيساري در چاپ خود از ديـوان حـافظ از    اشاره كرده 14در صفحة 

  دو بيت
 اي پادشاه صورت و معني كه مثل تو

  

 ناديده هيچ ديده و نشنيده هـيچ گـوش   
 

 چندان بمان كه خرقة ازرق كند قبول
  

 پـوش پيـر ژنـده   بخت جوانت از فلك 
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 دفتر دگرسانيهاكه استاد نيساري عين اين دو بيت را در در حالي اند؛ صرف نظر كرده
حان چنين اظهار نظري و دانسته نيست چرا مصح )2/958 :1385نيساري ( است  آورده
  .اند كرده

تـرين كـه تـا     هاي خطـي قـديم   در ميان نسخه« :اند نوشته 15همچنين در صفحة 
در جاي ... خطي حافظ شيرازي نسخة غزليات منتخب  [!]گرديده آثار امروز كشف 

» اشـعار « بايسـت  مـي » آثار«ضمن يادآوري اين مسئله كه به جاي  .»ايستد اول مي
ترين بودن نسخة مزبور نيز بحث كرديم كـه قبـل از نسـخة      گفته شود، در مورد قديم

هـايي كـه    همة نسـخه نظر از  صرف. چند نسخة ديگر نيز كشف گرديده است ق807
 ،كه چند سال پيش كشف و چاپ شده اسـت  ق،803اقل نسخة بدانها اشاره شد، حد

ولي ظاهراً مصححان محتـرم كمتـر در    ؛توانست مورد اشارة مصححان قرار بگيرد مي
   .شناسي در ايران هستند جريان نشر و پژوهش در حوزة حافظ

در برخي موارد دچار  ،غزليات مصححان هنگام قرائتنظر از موارد مذكور،  صرف
  .كنيم ميكه ذيالً به ترتيب صفحات چاپي بدانها اشاره  اند يي شدههابدخواني
  در بيت 33 ةدر صفح

 محــراب ابــرويم بنمــا تــا ســحرگهي
  

ــرآرم و در گــردن آورم   ــا ب  دســت دع
 

  الف 456
در همـان صـفحه در مصـراع     .ضبط شده اسـت » بردارم«به اشتباه » برآرم«به جاي 

بـه اشـتباه    ،»خـواهم «به جـاي   )همان(» وفا طبيببياي   رمت ميخواهم كه پيش «
  .آمده است» خواه«

بـه جـاي    )الـف  46(» دردم نهفته به ز طبيبان مـدعي «در مصرع  35 حةدر صف
  .ذكر شده است» در دم«، »دردم«

  در بيت 37 ةدر صفح
 بندطلروي مقصود كه شاهان به دعا مي

  

ــ  ــرش آين ــت ةمنظ ــت درويشانس  طلع
 

جـاي كتـاب ديـده    ضبط شده و اين نوع ضبط واژه در همه» آيينه«  ،»آينه«به جاي 
  .شده استشود كه باعث مختل شدن وزن  مي

» ملك« ،»ادب باش كه سلطان و ملك هحافظ آنجا ب«در مصراع  38 ةدر صفح 
در همـان   8.اسـت  نادرسـت اند كه  كردهگذاري  عالمت» ملُك«را با تأكيد به صورت 
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بـه جـاي حـرف     )الـف  137(» كوي خرابات روي برتابم چرا ز«در مصراع  صفحه
اش غالم نرگس جم«در همان صفحه در مصراع باز  .اند به كار برده» از«، »ز« ةاضاف

  .به كار برده شده است» جمالش«، »اشجم«به جاي  ،)همان(» آن سهي سروم
  تدر بي 39 ةدر صفح

 دل حافظ به زلف و خـال مـده ةخزين
  

 كه كارهاي چنين حد هر سياهي نيست 
 

  ب137
در اصـل نسـخه بـه صـورت      .چـاپ شـده اسـت   » كارهـايي « ،»كارهاي«به جاي 

  . ضبط شده است» كارهاء«
  در بيت 42 ةدر صفح

 من استةزين آتش نهفته كه در سين
  

 ايست كه در آسمان گرفتخورشيد شعله 
 

  الف 138
  .آمده است» شعله«، »ايشعله«جاي به 

 140(» حافظ از دست مده صـحبت ايـن كشـتي نـوح    «در مصرع  47 ةدر صفح
  .از قلم افتاده است» نوح« ةواژ ،)الف

  در بيت 51 ةدر صفح
 گفتم كجا ببخشـي بـر جـان نـاتوانم

  

 گفت آن زمان كه نبود جان در ميانه حايل 
 

  الف 145
يا رب ببينم «در همان صفحه و در مصرع  .است ضبط شده» ميان«، »ميانه«به جاي 

يكـي آنكـه در اصـل نسـخه      :، دو اشـتباه رخ داده اسـت  »آن را در گردنت حمايل
كاتب در ضـبط واژه   ،، گر چه بنا به قول استاد نيساري»گردنت«است و نه » گردن«

» گردنسـت «حان واژه را ديگر آنكه مصح ؛)2/1020: 1385 نيساري( اشتباه كرده است
  .اند كه اشتباه است و هيچ وجهي ندارد بط كردهض

  در بيت 52 ةدر صفح
 ايصنم تو چه مذهب گرفتـهاي نازنين

  

 تر از شير مادرسـت  كت خون ما حالل 
 

  ب 145
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 ةضـمناً شـمار  . آمده است» ز«به صورت مخفف » از« ةدر مصراع دوم، حرف اضاف
» الـف  145«آن را اسـت كـه مصـححان    » ب 145« آمده نكه اين غزل در آ يورق

  در همان صفحه در بيت .اند نوشته
 از آستان پير مغان سـر چـرا كشـيم

  

 دولت در اين سرا و گشايش برين در است 
 

  ب  145
  .اند نوشته» بر اين«را » برين«

  : 53 ةدر صفح
 اوستجايظلماتكهخضرآب از است فرق

  

 اكبرســت تــا آب مــا كــه منــبعش اهللا 
 

  همان
باز در همان صـفحه و همـان غـزل در     .اند نوشته» اش منبع«صورت را به » منبعش«

  بيت
 بـريمما آبروي فقر و قناعـت نمـي

  

ــه روزي مقدرســت   ــوي ك ــه بگ ــا پادش  ب
 

  همان 
گـر نبـود    گـنج زر «مصراع در در همان صفحه  .اند ضبط كرده» پادشاه«را » پادشه«

اند و بـاز در نسـخه    آورده »گنج« ،»كنج«به جاي  )الف 146( »تسكنج قناعت باقي
البتـه  . اسـت » كـنج «كه در مـتن اصـلي هـم     در حالي ؛اند اشاره كرده» كنج«بدل به 

ـ هم در اصل نسخه بدون سركش آمده و تنها » گنج« ـ  اب و » گـنج «تـوان   مـي  راينق
  .را از هم تشخيص داد» كنج«

  در بيت 56 ةدر صفح
 بينت كـوگفتم اي مسند جم جام جهان

  

 دولت بيدار بخفـت گفت افسوس كه آن  
 

   ب 146
  .آمده است» بيداد«، »بيدار«به جاي 

ـ لزلف او دامست و خـا «مصراع در  57 ةدر صفح  147(» آن دام و مـن  ةش دان
  .آمده است» دام ست«، به صورت »ستمدا« )الف

ضـمن   )147(» سرو كه چون خاك شوماي   بسر سبز تو«: عامصر 58 ةدر صفح
انـد   نوشته» سر«را نيز به تبع اصل نسخه » سرو«اند،  شتهنو» سر بر«را  »بسر«اينكه 

در اصل اين اشتباه كاتب بوده  ،البته همچنان كه گفته شد. كه وزن را مختل كرده است
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كتابت كرده و مصححان نيز بدون توجه به وزن مصراع و سـاير  » سر«را » سرو«كه 
همان صـفحه و  در  .اند نسخه ضبط كرده رويعيناً از  ي خطي و چاپي آن راها نسخه
  در بيت

 نديـدعيـبجزبهكهخودبينزاهد آن رب يا
  

ــ   ــيش در آيين ــدازةدود آه  ادراك ان
 

  ب 147
  .اند نوشته» آينه«را   ،»آيينه«اند و  آورده» آهش«، »آهيش«به جاي 

 )ب 147( »مباش غره به بازي خود كه در خبر اسـت «در مصراع  59 ةدر صفح
  .اند آورده »بازيي«را به صورت » بازي«

 ،)ب 149(» گلـه از دوسـتان مكـن حـافظ    اي  تو بنده«در مصراع  65 ةدر صفح
  .ضبط شده است» بنده«به پيروي از كاتب نسخه » ايبنده«

 ،)ب149( »اليهودشـان شـرب و احوال شيخ و قاضـي  «در مصراع  66در صفحة 
 ،نيسـت » و«حـرف عطـف   » اليهـود شرب«و » قاضي«رغم اينكه در نسخه بين  علي

هـا   اي بـه اخـتالف نسـخه    مصححان اين حرف را آورده، و در پاورقي هـيچ اشـاره  
همين مسئله را دكتر نيساري جـزو اشـتباهات كاتـب    كه الزم به ذكر است . دان نكرده

  :صفحه در بيتهمان در . )960 /2: همان( ذكر كرده است
 عشق است و مفلسي و جواني و نوبهار

  

 بپـوش   عذرم ببين و جرم به ذيـل كـرم   
 

  ب  149
  .ذكر شده است» واو«به اشتباه حرف عطف » كرم«و » ذيل«بين 

 ،)الف 150(» پرور ندارد شهد آسايشسماط دهر دون«در مصراع  67 ةصفح در
  .آمده است» ندار«به صورت » ندارد«

  در بيت 70 ةدر صفح
 محبــــت اوســــتةدل ســــراپرد

  

ــه  ــده آيينـ  دار طلعـــت اوســـتديـ
 

  الف 150
  .نوشته شده است» آينه«به صورت » نهيآي«

  در بيت 71 ةدر صفح
 اسـتچمندركهگلبرگهر تو روي نثار

  

 فداي قد تو هر سروبن كه بر لب جوسـت  
 

  الف  151
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  .اند آورده» بون«، »بن«به جاي 
، به جاي )ب154(» قدانچندان بود كرشمه و ناز سهي«مصرع در  74در صفحة 

در حالي كـه در اصـل نسـخه نيـز چنـين       ؛اند آورده »كه شمه«مصححان » كرشمه«
اسـتاد  . صي در باالي مصراع آمده كه قابل قرائت نيسـت واژة نامشخچيزي نيست و 

اند كه در اصل  آوردهداراي اشكال نيساري به همين دليل اين مصراع را جزو مواردي 
  .)129ـ128 /1 :همان( اند كاتبان مرتكب آن اشتباهات شده

اين است كه مصححان جمالت و عباراتي  ،توان اشاره كرد مياز ديگر مواردي كه 
اند، ولي با توجه به اينكه اين چاپ  آمده است حذف كرده هاكه در آغاز برخي غزلرا 

  بهتـر   ،اسـت بـوده  مشخصـي   ةو هدف معرفي نسـخ  شدهنسخه تصحيح از روي تك
السـعيد   للمـولي «عبـاراتي نظيـر    ؛شدميتن ذكر جزئيات مندرج در م ةهمبود كه مي

الـدين   الملـه و  لموالنـا شـمس  «، يـا  )الف 45( »اهللا همدغالدين محمد حافظ ت شمس
تر از اينها جمالت و عباراتي است كه  اما مهم... و) ب 136(» اهللا حمهمحمد حافظ ر
حافظ آمده است و به نوعي سبب سروده شدن قطعـات مـذكور را    ةدر آغاز دو قطع

 ؛انـد  ي متعـدد آورده هـا است و مصححان آنها را در پاورقي آن هم با غلط بيان كرده
  ةيكي قطع

 پادشاها لشكر توفيق همـراه توانـد
  

 كنـي  خيز اگر بر عزم نخجير جهان رو مـي  
 

  ب  152
اهل فضل را در شيراز  منادمهدر حالتي كه «: است كه در ابتداي آن نوشته شده است

خازن پادشاه سعيد شاه شجاع با شاه التفات نفرمود و بـر    ده، هفت نيم خواستند كرد،
كـه مصـححان مـتن،    » باده فرمود و موالنا محمد حافظ اين قطعه بگفت، رحمهم اهللا

، »نگـاه «را » شـاه «، »وزراي«را » خـازن «، »بـه «را » ده«، »مياومـه «را » منادمه«
قرائـت  » رحمه اهللا« را »رحمهم اهللا«و » زياده«را » بر باده«، »بفرمود«را » نفرمود«

  : ديگر عبارت از اين است ةقطع 9.اند كرده
 آن كيست تا به حضرت سلطان ادا كند

  

 كز جور دور گشت شـريك بهـا پديـد    
 

  ) همان(
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آنكه موالنا سـعدالدين   ايضاً موالنا محمد فرمايد در باب« :كه در آغاز آن آمده است
كـه مصـححان   » منصـب نـديمي  شيخ فريـد را  فارس داده بودند و  ]ي[قضا راي سان
  .)پاورقي 77ص ( 10اند قرائت كرده» را به درياب«را » فرمايد در باب«

اشـتباه   دوبيسـت و  گردد،  حان بر مياز اين موارد كه مستقيماً به مصحنظر  صرف
حان را در آنهـا  انـد و مصـح   شده هاكه كاتبان مرتكب آن است راه يافتهچند غزل در 

كه استاد دكتـر نيسـاري نيـز بـا      بود آن موارد راميهيچ دخالتي نيست، گر چه بهتر 
  11.كردندميكم مطرح يا دستاند، اصالح  مطرح كرده ترت هر چه تمامدق

 ةچيني شده نسخ بود در كنار متن حروفميسخن آخر اينكه، به نظر نگارنده بهتر 
شـد تـا    مـي چـاپ  ) سـيميله كفا(برگـردان   تصوير نسخه نيز به صورت نسخه ق807
پژوهشـي بـا    شناسـي و حـافظ   حـافظ  ةنظران حـوز  صاحبو مندان و محققان  عالقه
ي ديگـر، اگـر   هـا  و نسـخه  هـا آن با چاپ ةاصل نسخه و ابيات حافظ و مقابل ةمشاهد
اگرچه ايـن نسـخه   . دكردن ميجهت رفع مشكالتي در ابيات حافظ بود، اقدام اي  نكته

، باز به لحاظ قدمت نسخه و استشناسان رسيده  از حافظ تنيت چند ؤدر ايران به ر
بـه   تـر  منطقيبرگردان  چاپ آن به صورت نسخه ،نزديكي زمان كتابت به عصر حافظ

برگـردان   چـاپ نسـخه  «بـا عنـوان   اي  اسـتاد ايـرج افشـار در مقالـه    . رسيد مينظر 
يي را كه يك نسخه بايد دارا باشـد  هامورد از ويژگي ده )طرح مقدماتي( »مخطوطات

بـه   .)1384افشـار  ( 12اسـت  برگردان آن گردد، برشمرده براي چاپ نسخهاي  تا بهانه
در مـورد  افـزود و آن اينكـه،    هابـدان بتوان سطور شايد يك دليل ديگر اين نظر راقم 

ي متعدد، ها فردوسي كه به لحاظ وجود نسخه ةشاهناممتوني مانند ديوان حافظ و يا 
چاپ متن آنهـا وجـود دارد، چـاپ     ةو اظهارنظرهاي مختلفي نيز در زمين هاتصحيح
 حيتواند به تصـح  ميميت تاريخي باشد، بيش داراي اهوكمكه اي  برگردان نسخه نسخه

  . هر چه بهتر متن كمك كند
 ،جيـك انجـام گرفتـه   توسـط مصـححان تا   ق807 ةبه هر حال چاپي كه از نسخ

اگرچه داراي اشكاالتي است، به دليل در دسترس نبودن اصل نسخه و اينكه به رغـم  
اند، مغتنم  اهميت آن بسياري از مصححان ديوان حافظ به اين نسخه توجه نشان نداده

  .است
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  نوشتهاپي
سال بر خالف نظر مصححان، در ادامه اشاره خواهيم كرد كه تاريخ صحيح كتابت اشعار حافظ، . 1

  .805هجري است نه  807
ها، جنگها و منابع مختلـف  نگارنده در ابتدا مسير ضبط و ثبت ابيات و اشعار حافظ در مجموعه. 2

وار در ابتداي مقاله به عنـوان  هجري به صورت فهرست 807را از دوران حيات حافظ تا سال 
جموعة ديگري چاپ شد، لـذا از مقدمـة ايـن    مقدمه آورده بود كه چون همان بخش عيناً در م

 پـور رحـيم : در مورد سير ضبط اشعار حافظ در زمان حيـات او بنگريـد بـه   . مقاله حذف شد
1389. 

كه در دومـين همـايش   اي الديني در سخنرانيباقر كمال 1383كه در سال الزم به توضيح است . 3
تـرين نسـخة    و تسـامحاً آن را قـديم  في اين نسخه پرداخـت  ، به معرملي ايرانشناسي ارائه كرد

نتوانسـت بـه مـتن     انجـام داد نگارنده به رغـم تالشـهايي كـه    . باقيمانده از ديوان حافظ ناميد
مجموعـه   دست پيدا كند و بنا به اظهار مسئوالن انتشارات بنياد ايرانشناسي فعالً ويسخنراني 

با اين مطلب آشـنا   ينة ميراثآة ما نيز از طريق مجل. شر نشده استمقاالت دومين همايش منت
 .)262: 1383عزيزي  :كن(شديم 

شـود و   مياز چند منبع استفاده در آن ي، چاپ مستند مشهود چاپي است كه ساراز نظر دكتر ني. 4
چاپ مستند . در عين حال معلوم است كه هر كلمه يا عبارت در متن به كدام منابع مستند است

است كه عالوه بر مشخص بودن استناد هر كلمه يا عبـارت  مشهود انتقادي نيز عبارت از چاپي 
اگر قرائت منتخب متكي به ضبط اكثريت نسخ نباشد داليل ترجيح و انتخاب آن   در متن اشعار،
 .)41 :1367نيساري . كن( توضيح داده شوداي  در بخش ويژه

شخصـي پرفسـور    ةمجموعـ  به است،فان نسخه از اوايل قرن نهم بنا به ادعاي معراين نسخه كه . 5
. شناسايي و معرفي نشده است  تاكنون اين نسخه .تعلق داردسيفي، از دانشمندان تاجيك   نجمي

كه مصححان در  ص نشده است، اگر، همچنانخاگر چه تاريخ كتابت اين نسخه به طور قطع مش
-د يكي از مهمباشد، بدون تردي نهمتاريخ ابتداي قرن اين اند،  ر شدهمتذك) 28ـ 24ص (مه مقد

دارد از اشـتمال بـر آثـاري    چـرا كـه    خواهد بود؛شدة اخير محسوب هاي كشف ترين مجموعه
كه به احتمال ( عطار در متن مجموعه خسرونامةمثنوي  .2 ؛يبجالل طب گل و نوروز .1 :جمله

ار كـرده  ست كه استاد شفيعي كدكني بحث مفصلي در مورد نام اين اثر عطا نامه الهيزياد همان 
خاصـي نـام آن را بـه     فرد يا افـراد و است بوده  »خسرونامه«كه نام اصلي كتاب  نشان دادهو 

ديـوان   .4 ؛ديـوان مولـوي   .3 ؛)بـه بعـد   50 :1387شفيعي كدكني : كن(اند  بدل كرده نامه الهي
و قدمت احتمـالي  اين آثار از يك طرف . تخب غزليات سلمان ساوجي در حاشيهمن .5 ؛حافظ
 . دهد العادة مجموعه را نشان مي ت فوقاهمي ،طرفي ديگراز نسخه 



  113/هجري قمري  807 نسخةاشعار حافظ در 

پژوه ارجمند جناب آقاي سيد محمدتقي حسيني كه از راه لطف تصوير  از دوست فاضل و نسخه. 6
 .نهايت سپاسگزارمچند صفحه از مجموعه را در اختيار نگارنده قرار داد، بي

بـن عبدالواحـد    قسـمتي را محمـد  . است اين مجموعه به خط دو كاتب مختلفكه  اشاره كرديم. 7
. بن عمر المعلم ابرقوهي بن عبداهللا بن ابراهيم هروي كتابت كرده است و قسمتهايي را نيز محمد

اشعار حافظ توسط ابرقوهي كتابت شده است كـه داراي خطـي نيكـوتر و     ةظاهراً قسمت عمد
 .زيباتر از خط هروي است

نيز به همين صورت ضبط شـده   ق889و  ق813 ةر دو نسخد ق807 ةاين مورد به غير از نسخ. 8
ست، بـه ايـن   ا هبودهاي قرن نهم كه اساس چاپ دكتر نيساري نيز  ولي در يكي از نسخه ؛است

 .)32 :1387نيساري (» حافظ اينجا به ادب باش كه سلطاني و ملك«: شكل است
 :1417افشـار  (استاد افشار بوده اسـت  با توجه به اينكه تنها فتوكپي يا تصوير نسخه در اختيار . 9

  نيز در قرائت اين جمالت به مشكالتي چون عدم وضوح و افتادگي برخورده استادلذا  ،)1345
 ه اسـت را نتوانسـت » بر بـاده «و » با شاه«، »ده، هفت و نيم«از اين رو عبارت و كلمات  .است

ولي تصويري كـه در اختيـار   ، )1371 :همان( ستا  استفاده كرده(...) بخواند و به جاي آنها از 
آنكه با ده هفت و نيم آورد بـس  «ابيات حافظ به ويژه بيت  .نگارنده است نسبتاً خواناتر است

روشنگر بسياري از ابهامـات  ) 76ص (» كني فرصتت بادا كه هفت و نيم باده مي/ سودي نكرد
 .واژگاني در عبارت مورد نظر است

 خوانا نبوده» منصب«و » انسي«هاي  ، واژهدافشار در اختيار دار ظاهراً در تصاويري كه استاد. 10
 .)1372: همان( ستا  مشكل كردهدر قرائت قطعه دچار را و استاد 

ت از متن استخراج اند، با دق دكتر نيساري همة مواردي را كه كاتبان در ضبط ابيات اشتباه كرده. 11
نگارنده در . ستا  به آنها اشاره كردهتك غزلها كرده و در پايان توضيحات تكميلي خود بر تك

و براي پرهيـز از اطالـة كـالم و     ههايي از آنها به تناسب بحث اشاره كرد به نمونهاين يادداشت 
توانند براي مشاهدة آنهـا   مندان مي عالقه .نموده استنظر آنها صرفهمة رات از ذكر رار مكرتك
، 239، 237، 95، 81، 71، 70، 68، 60، 52، 43، 10، 5غزلهـاي شـمارة    :1385نيساري  به

 .مراجعه كنند 419و  271، 256، 246، 242
برگـردان چـاپ    نسخه كه به صورت نسخه 163وار به در ضمن اين مقاله فهرست استاد افشار. 12

  .اند شده اشاره كرده
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 ة، دورآينـة ميـراث   »)دوره مقـدماتي (برگـردان مخطوطـات    چاپ نسخه«، 1384، ـ افشار، ايرج
 .41ـ1، ص 29 ةجديد، شمار

، المحقق الطباطبايي في ذكـراه السـنويه االولـي،    »دوشنبه 555مجموعه «ق، 1417، ـــــــــ ـ 
 .1371ـ1345قم، ص  ،)بخش فارسي(الثالث المجلد 

 .1375 ،تهران ،كوشش پرويز ناتل خانلريبه  ،ديوانالدين محمد، حافظ، شمسـ 
علي بهراميـان و   كوششبه  ،)ساس نسخه نويافته بسيار كهنبر ا( ديوان ، ــــــــــــــــــــ 

 .1379، با توضيحات كاظم برگ نيسي، تهران ،صادق سجادي
، مقدمـه و شـرح امريـزدان    هجـري قمـري   805ة ، نسخغزليات ةگزيد ،ــ ــــــــــــــــــ 

 .1387، تهران عليمردان و ظاهر احراري،
سليم نيسـاري،  به كوشش ، هاي خطي سده نهم ديوان بر اساس نسخه ،ـ ـــــــــــــــــــــ 

 .1387تهران، 
، هـاي خطـي   فهرسـت نسـخه  ، »بنياد خاورشناسي شهر دوشـنبه «، 1358تقي،  پژوه، محمد دانشـ 

 .14ـ 10ص ، تهران
، بـه  نامـه مـزدك ، »اومدخلي بر بررسي اشعار حافظ در زمان حيات «، 1389پور، مهدي، ـ رحيم

 .فر و پروين استخري، تهرانكوشش جمشيد كيان
 .، تهرانموسيقي شعر، 1368رضا، شفيعي كدكني، محمدـ 
 .فريدالدين عطار نيشابوري، تهران ،نامهالهيمه بر ، مقد1387،  ــــــــــــــــــــــ 
شناسي آثـار ايرانـي    نسخهشناسي و  سخنرانيهاي گروه كتاب«، گزارش 1383عزيزي، غالمرضا، ـ 

 .27، دورة جديد، سال دوم، شمارة چهارم، پياپي آينة ميراث، »در دومين همايش ملي ايرانشناسي
 .، تهراناي بر تدوين غزلهاي حافظ مقدمه، 1367نيساري، سليم، ـ 
 .، شيراز)سده نهم(هاي خطي حافظ  نسخه ،1380،  ــــــــــــ 
 .تهران، ديگرسانيها در غزلهاي حافظدفتر ، 1385،  ــــــــــــ 
 .تهران ،هاي خطي سده نهم ديوان حافظ بر اساس نسخه ،1387،  ــــــــــــ 
  




