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تایزخ وصال ، 1396/5/18 :تایزخ پذزرش1397/3/5 :

یک نسخة منقح مفقود از حافظ
امیر سلطان محمدی



چکیده
سالها پیش ،باستانی پاایزی دی دو شااای از شااای هاا حااظ شناسای (شااای هشات و نها ) ،زکای از ظاضا ن
حاظ شناس به نام مجدزاد صهبا یا هارا با اثر او دی باب حاظ (سخنی چند دی باب احااال و اشااای حااظ ) مارظای
کرد .ایزش اثر و صاحب آن و ظضل تقدم ازن هر دو ،دی محاظل حاظ پژوهی نادزد گرظته شد اسا  .مجادزاد صاهبا
پسر مجدالدزن کرمانی از بییگان دوی مشروطه اس  .او نسخها از دزاان حاظ داش

که دی اثر ناامبرد از آن نساخه

بهر برد اس  .ازن نسخه به بیان خادِ مجدزاد صهبا و تأزید بییگانی مانند باستانی پایزی  ،عباس اقبال ،قاسا غنای و
یئیس وق

باستانشناسی اصفهان ،نسخها منحصربهظرد باد اس  .ازن نسخه ابیات و ضبطهازی داشته که دی بسایای

از نسخهها و چاپها ماجاد از دزاان حاظ نباد اس

و نیس  .متأسافانه سرناشا

نیس ؛ اما نشانههازی از ازن نسخه دی اثر مجدزاد (دیبای حاظ ) باقی ماند اس
کرد اس  .مااید دزگر از ازن ابیاتِ باقیماند نیی دی دس
اندزشة حاظ اس  .با بریسی برخی از وجا ثب

اس

کناانی ازان نساخه مشاخ

که قاس غنی به زک مااید آن اشاای

که گاهی ،وزژ و منحصر به ظرد و ه خاان با سبک و

شد دی ازن اثر ،که تاجه نگایند ازن گفتای بار آن بااد اسا  ،و باا

تطابق آنها با نسخه ها مشهای دزگر و دالزل سبکی ا ظکر حاظ  ،سادمند هاین ابیات اندکِ باقیماند از ازن نسخة
مفقاد دیزاظته میشاد.
واژههای کلیدی
حاظ شناسی؛ مجدزاد صهبا؛ نسخة صهبا؛ وجه اصح
1ـ مقدمه
سال ها پیش باستانی پایزی دی حاظ شناسی ضان مارظی جااد مجدزاد صهبا و کای او دی باب حاظ و حاق تقادم آن
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اثر نسب

به آثای دزگر ازجاله اثر غنی ،از نسخه ا زاد کرد که از آنِ صاهبا بااد اسا  .باساتانی پاایزی دی آن مقدماه آوید

اس که ازن مردِ بسیایدان ،به آن نسخه اعتقاد کامل داش و اشاای که برا شاهد دی اثر خاد با عناان سخنی چناد دی بااب
احاال و اشاای حاظ ذکر کرد  ،از آن نسخه باد اس  .او دی پاویقی بیان میکند که از سرناشا
صهبا بیاط ع اس

و گاان میبرد ازن نسخه دی دس

داماد صهبا ،محااد خلیلپاای ،باشاد (ن .ک :باساتانی پاایزی :1367 ،

 .)146-148باستانی پایزی دی ازن مارظی از اصل و نساب صاهبا و تخصا
بییگداش

ازان نساخه پاس از مار

هاا او ساخن مای گازاد و سارانجام پاس از

صهبا و اثر و نسخة منحصربهظرد او ،به نشر اثر صهبا دیبای زندگی حاظ میپردازد.

عباس اقبال نیی دی مقدمه ا که بر ازن اثر نگاشته اس
میکند (هاان .)156-155 :نیاز کرمانی نیی از بییگانی اس

با تأزیدِ ظضال صاهبا ،بار ایزشااند اثار و نساخة او تأکیاد
که اثر صهبا یا ستاد اس

(هاان.)154 :

غنی دی کتاب بحث دی آثای و اظکای و احاال حاظ  ،هیچ اشای ا به ظضلِ تقدم صهبا ،دی جازگا اثار کاه تاحاد
مقدم بر کای ازشان اس  ،نداید (!)؛ اما دی زک جا ،از نسخة بدون تایزخ صهبا زاد می کناد کاه باه نقال از یئایس ادای
باستان شناسی اصفهان ،ازن نسخه یا از یو گاان ،به قرن ده مرباط می داند (ن .ک :غنی .)206 :1386 ،او از بیتای دی
ازن اثر زاد میکند که دی هیچ نسخها از نسخهها دزاان حاظ نیس
پیش از این کین نه رواق چـر ازرق برکشـند

و دی مدح ابااسحاق ازنجاس :

دور شــاه کامکــار و عهــد بواســحاق بــود
(همان)

شازد ازن بی
و بیانگر آن اس

دی عهد سخ گیر ها امیر مبایزالدزن و مبانی سیاسی آلمظفر  ،از دزاان حاظ سترد شاد باشاد
که ازن نسخه اصالتی کامل داید و بازد متقدم تر از گاان زادشد باشد .البته شاازد ها پاس از نااباد

آلمظفر دوبای ظضا نشر زاظته اس  .بههرحال اظیونبر خاد مجد ،تأزید بییگانی مانند باساتانی پاایزی  ،عبااس اقباال،
قاس غنی ،نیاز کرمانی و یئیس وق

باستانشناسی اصفهان ،بیانگر هاز

اصیل ازن نسخه اس .

تنها نشانه و بازتابی که از نسخة نامبرد باقی ماند  ،هاان وجه از اشاای اس

که ازشان دی کتاب زادشاد دی بااب

احاال و اشاای حاظ آوید و باستانی پایزی دی دو بخش با عناان «سخنی چناد دی بااب احااال و اشااای حااظ » دی
شاای هشت و نه حاظ شناسی آن یا چاپ کرد اسا

(ی .ک :مجادزاد صاهبا ،1367 ،ج 163-240 :8؛ هااان ،ج :9

 .)237-178هاین تاداد ابیاتی که دی آن اثر آمد اس  ،ضبطها دیخای تاجهی ایائاه مای کناد کاه بیاانگر اصاال

آن

نسخه اس ؛ به طای که برخی از ناانه ها آن دی تصحیح ها مشهای دزاان حاظ وجاد نداید؛ ماال دی جاام نساخ
نیسای که بیی ترزن کای دی زمینة نسخه پژوهی حاظ اس  ،نشانی از هاة ضبطها ازن نسخه نیس ؛ اما ازان نساخه
اصالتی داید که به سادگی از کنای آن نای تاان گذش  .هاة ازن نکتهها اهای

ازن نسخه یا دوچندان می کند .دی ادامه باا

بیان برخی از ازن ناانه ها ،دالزل مطلاب و صحیحبادن آن وجا ایائه می شاد و قضاوت پازانی بر عهد حااظ پژوهاان
خااهد باد .به ازن امید که یوز ازن نسخه زاظ

شاد و دی دسترس قرای گیارد ،شاازد باا وجااد آن نساخه ،برخای از

مشک ت دزاان حاظ گشاد شاد.
2ـ بحث
دی ازن بخش ابتدا ابیاتی از حاظ و وجا آن دی چاپ ها مشهای بیان می شاد که دی اثر صهبا نیای وجااد داید .ساسس
تفاوت آن ابیات با ضبط نسخة صهبا بیان میشاد و با دالزلای دیونمتنای (نااناههاا از دزااان حااظ ) و بارونمتنای

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ
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(ناانههازی از شاعران دزگر) و سبک ززبازیشناسی شار حاظ  ،ایزش نسخة مجد بریسی خااهد شد.
2ـ1
قاضی مجدالدزن اسااعیل دی نسخهها بریسیشد ازان پاژوهش وجااد داید،

دی قطاه ا که برا ماد تایزخ مر
چنین آمد اس :
ناف هفتـه بـد و از مـاه رجـ
کنــ

رحمــت حــ منــ

کـاف و الـ
او دان وانگــه

برپازة ازن ضبط و وجه مشهای« ،یحا
بیس وزک اس

که مطابق با بیس

که برون رفت از ایـن خانـة بـ
ســا تــاری وفــاتش طل ـ

نظـ و نسـ

از رحمــت ح ـ

حق» ماادل سال هفتصد و پنجا و شش اس « .کاف و الف» نیای برابار باا

و زک ما یجب می شاد .نافِ هفته نیی اگر اواسط هفته پنداشته شاد ،بازاد زکای از

یوزها دوشنبه تا چهایشنبه باشد؛ اما باتاجهبه تقاز تطبیقی ،بیس وزکا یجاب باا نااف هفتاه (دوشانبه ،ساهشانبه،
چهایشنبه) برابر نیس  ،بلکه با شنبه برابر اس ! (ن .ک :ووستنفلد و ماهلر .)152 :1360 ،بی شک نسخه ها ازن ضابط،
از پیشینهها نادیس
بی

ذهن کاتب سرچشاه گرظته اس  .گاان می یود کاتب ،یوز مر

ززر به شکل «کاف و الف» آمد با خطا ذهنی زا بصر به بی
بــه روز کــاف و الــ

از جمــادیاالولــ

شا ابااسحاق ازنجاا یا کاه دی

بحثشد داخل کرد اس :

به سا ذا و دگـر نـون و حـا علـ االطـقق
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )181 :

دی نسخة صهبا به جا وجه «کاف و الف»« ،آخر یوز» آمد اس
دوشنبه اس

و آخارزن یوز یجاب مطاابق باا تقااز تطبیقای،

(ن .ک :ووستنفلد و ماهلر .)152 :1360 ،اگر حتی ناف هفته بهطای سخ گیرانه ،سه شنبه گاان برد شااد،

باتاجهبه ازنکه دی تطابق یوزها هفته با ما ها و سالها تقاز ِ تطبیقی ،امکان زک یوز اخت ف هسا

(ن .ک :هااان:

مقدمه سی و سه) ،سه شنبه آخرزن یوز یجب باد اس  .دیستی ازن وجاه کاه باه سابب ذوقای نباادن بیا  ،از تردزاد
دس برد کاتبان نیی خالی اس  ،بیانگر اصال

نسخة صهباس .

دی ابیاتی که صهبا از قصازد ازن نسخه می آوید نیی گاهی مااید ایجح دزد میشاد؛ برا مالاال باه بیا

ززار اشاای

میشاد:
پیـــام آورد از یـــار و در پســـش جـــام

دی نسخة صهبا« ،ما مهربان گیرد» ضبط شد اس

بـــه شـــادی ر آن یـــار مهربـــان گیـــرد

و ززبازی ازن ضبط ،به سابب تناساب مهار و ماا بار ضابط «زاای

مهربان» ایجح اس .
2ـ2
ابیاتی که از غیلها نیی ذکر میشاد ،وجا سادمند داید؛ برا مالال بی
حاظ و حتی دی ذهن مأناسان با دزاان او به ازن شکل مشهای اس :
عــ

ازن بی

دیــدار تــو دارد جــان بــرلــ آمــده

ززار دی هااة تصاحیحهاا بریسایشاد

1

بــازگردد یــا برآیــد چیســت فرمــان شــما

ازنظر مانازی و تألیفی ،ززبا و بدون مشکل اس ؛ اما دی نسخة صهبا باه شاکلی آماد اسا

کاه اظایون بار

لطاظ  ،پشتاانة سبکی و نسخهشناسی نیی داید:
عـ

دیــدار تــو دارد جــان و بــر ل ـ

آمــده

بــازگردد یــا برآیــد چیســت فرمــان شــما
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )211 :
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تنها دی زکی از نسخهها نیسای  ،بی

به ازن شکل ضبط شد اس

که مشخ
بی

بخش اشتباهات و کابادها آوید اند؟! حال آنکه به نظر مییسد شکل دیس

نیسا

چارا ازشاان ازان وجاه یا دی

هاین باشد؛ زانی جان ،عیم دزدای تاا یا

داید ازازنیو (مانا واو) بر لب آمد اس  . ...بیشتر کاتبان هنگام نسخهنازسی« ،واو» یا ناایناشاتند؛ محاادامین یزااحی
بحث کاملی دی ازن باب دی کتاب گرانقدی خاد ،گلگش  ،داید (ن .ک :یزاحی .)170 :1374 ،دی ازان باای نیای بایتردزاد
«واو» نگاشته نشد اس

و بی

به هاین شکل که دی بیشتر دزاانها آمد  ،جا اظتااد اسا  .لیومای ناداید کاتاب ،واو یا

بنازسند که ماجاد نباد اس  .سرانجام بازد گف

ازن «واو» ،مفید مانا نیی هسا

دینتیجه» داید .واوهازی از ازن قبیل با ماانی دزگر دی دزاان حاظ هس
(ن .ک :شفیای کدکنی« )23-12 :1368 ،واوِ» آخر دی دو مصراع بی
روزه یکسو شد و عید آمـد و د هـا برخاسـت

که شفیای به ناانه هازی از آن اشاای کارد اسا
ززر مانازی برابر با هاین واو نامبرد داید:

م ز خمخانه به جوش آمد و م باید خواسـت

یاستگا نیی از ناعی واو دی دزاان حاظ زاد می کند که ازقضا برا ازن بی
اس

و ماناازی مااادل «بناابرازن ،ازازانیو و

(ن .ک :یاستگا .)69 :1370 ،ناانه هازی از واوها دزگر نیی هس

شکل ،بدون واو ،دی چاپ دزاانها حاظ واید شد اس ؛ بی
بـــه صـــفای د رنـــدان صـــبوح زدگـــان

بسیای خااش مای اظتاد و آن واو تفسایر

که به سبب پرهیی کاتبان دی ناشتنشان به هااان

ززر از ازن ناع اس :
بــ

در بســته بــه مفتــا دعــا بگشــایند

گاان می یود بازد به شکل «یندان و صباحی زدگان» باشد .عد ا برا تاجیه خااندن «ینادان صاباحی زدگاان» ،از
مطابق
اس

ماصاف و صف

زاد کرد اند که دی نحا عربی یعاز

می شاد؛ اما ازن ماضاع دی دستای ظایسی خ ف قیااس

و شار حاظ از آن به دوی اس  .ظقط دی چاپ خانلر که به ضاف ضبط اول پی برد اس  ،بی

باه شاکل «باه

صفا دل یندان که صباحیزدگان »...آمد اس  ،اما باتاجهبه تاضیحات آمد وجهِ با «واو» دیس تر و ززباتر میناازد.
2ـ6
دی بیشتر دزاانها تصحیحشد حاظ  ،بیتی به ازن شکل آمد اس :
صــراحی ّ و حریفــ گــر

بــه چنــ

بــه عق ـ نــوش کــه ایــا فتنــهانگی ـ اســت

افتــد

عادت دی خاانش نسخهها دی دسترس ،مالل نسخة مرحام قیوزنی و مرحام خانلر  ،باعث شد اس
ذهن ها هاین گانه نقش بندد و با تساهل و مدایا ،برداشتی نیی از آن ایائه شاد؛ اما اگر دق
چنین تصحیحی مطرح اس

ازن بیا

دی

شاد پرساش و مشاکلی دی

و آن ازنکه ناشیدن صراحی به عقل ماکن اس ؛ اما اگر حرزفی ه به چنگ اظتد ،بازاد باه

عقل ناشید!؟ نسخة صهبا وجه جالب و بدون مشکلی ایائه میکند:
صــراح ای و حریف ـ گــر

بــه چنـ

بــه عق ـ کــوش کــه ایــا فتنــهانگی ـ اســت

افتــد

(مجدزاده صهبا1631 ،ال )191 :

ازن وجه به گاان بسیای ،وجه دیس

و منتخب حاظ باد اس

ازن وجه با ظضا به هاش بادن و عاق نه یظتایکردن که دی بی
اگر چه بـاده فـر بخـش و بـاد گلبیـ اسـت

گفتنی اس

و با آن ،ضاف تألیف بی
اول غیل آمد اس

به بان

چن

زدود می شاد؛ هاچنین

نیی تناسب کامل داید:

مخور م که محتس

تیـ اسـت

حاظ تابیر مالل «به عقل کاش» یا برا به صدق کاش ،به جبر خاطر ما کاش ،به عشرت کاش ،باه

عذی نی شبی کاش و به صبر کاش نیی به کای برد اس
باد اس ؛ برا مالال برا صبر دی بی

و «به چیی کاشیدن» دی مانا بر آن چیی ها

ززر چنین آمد اس :

گاایدن یازج

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ
به صبر کوش تـو ای د کـه حـ رهـا نکنـد
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چنــین ع یــ نگینــ بــه دســت اهرمنــ

بیتردزد چان کاتبان ،صراحی یا دزد اند زا شنید اند تابیر «به عقل کاش» یا چندان متناسب با مذاق خاد ندزاد اناد
و آن یا به عاد زا ناخادآگا به «به عقل ناش» تبدزل کارد اناد؛ غاظال از ازنکاه حرزاف ناشایدنی نیسا ! دی مجاااعِ
نسخه ها نیسای نیی تنها سه نسخه «به عقل کاش» داید؛ ولی وجه انتخابی نیسای  ،بیشتر نسخه ها (سی و دو نساخه)
و هاان «به عقل ناش» اس  .دی چهای چاپ مشهایِ پژمان ،خانلر  ،انجا  ،بهروز و عیاضی ،هاگی «به عقال نااش»
آمد اس  .سرانجام ازنکه «کاش» متناسب با چنگ ،ازهام تبادی گاش یا دی بی

ازجاد میکند .با ازن تاضیحات با وجاه

که اگر جام و هادمی برا عیش باه دسا

آوید عاق ناه یظتاای کان ،چاان ازاام

«به عقل کاش» به ازن مانی اس

ظتنه انگیی و حاک ِ محتسب ،تیی اس  .باتاجه به ظضا کلی غیل که گازی دی گیرودایها امیرمبایزالدزنی سارود شاد ،
ازن وجه م ز اس  .ضان ازنکه با ازن وجه ،طنی از ناع طنیها حاظ بار بیا
زازل کنند عقل اس

و اگر به دس

ناانههازی دی شار حاظ داید که بی
من و انکـار شـرا

حااک اسا

و آن ازنکاه ،شاراب

کسی اظتاد ناگیزر با ناشایدن آن ،دزگار ناای تااناد عاق ناه یظتاای کناد .ازان طنای
ززر از آن جاله اس :

ایـن چـه حکایـت باشـد

غالبــا ایــن قــدر عقــ و کفایــت باشــد

اما اگر وجه «به عقل ناش» دی نظر گرظته شاد ،ضان ازراد نامبرد که حرزف یا نای تاان ناشید ،ازن مانی برداشا
می شاد که شراب یا با احتیاط و عاق نه (دی ظضازی دوی از چش محتسب و عاامال او) بنااش و البتاه ازان ماناا طنای
ماجاد دی وجه «به عقل کاش» یا نداید.
2ـ4
بی

دزگر دی غیل ا قصید ا دی مدح شا منصای آمد اس :
شــکر خــدا کــه بــاز در ایــن اوج بارگــاه

بر ضبط باال عیبی نیس ؛ اما بی

طــاوو

عــرش مــ شــنود صــیت شــهمر

دی نسخة صهبا به شکل ززر باد اس :

شــکر خــدا کــه بــاز در ایــن اوج بارگــاه

طــاوو

عــرش مروحــه ســازد ز شــهمر
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )266 :

بادبین ساختن از پر طاووس دی دیگا پادشاهان و بییگان یسای اس

که ساد نیی دی گلستان باه آن اشاای کارد

اس « :لبس ثان پاشید و بر بالش دزبا تکیه زد و غ می پر پیکر با مروحة طاووسی باال سرش ازساتاد » (سااد ،
 )102 :1381و خاقانی نیی دی جازگاهی گازد:
به دست همت از خاطر بران غ کـه سـلطانان

مگ ـ رانهــا کننــد از پــر طاووســان بســتان
(خاقان )442 :1688 ،

ازقضا ازن غیل ا قصید دی مدح منصای بن مظفر و دزاان اوس  .بی

با ازن ضبط لطاظتش دوچندان مایشااد و باا

ظضا غیل متناسب تر اس ؛ طاووس م زک که خاد پر و بال ها ززبازی داید ،شهسر شاعر یا مروحه ا قرای می دهاد و
دی بایگا پادشا دی دس

میگیرد؛ دی ازن مانا شاعر دی مفاخر ا برا مادوح و خاد ،طاووس عرش (جبرئیال) یا دی

بایگا شا با شهسر شاعر به شکل مخدومی شهسر به دسا

تصاای کارد اسا  .تحقیار عناصار آسااانی و عرشای بارا

بیی کردن مادوح و مفاخرات ،سنتی ادبی اس ؛ حسن غینا نیی چنین میگازد:
طـــــاوو

مقیکـــــه ز تـــــو شـــــاید

گــــر چــــو عنقــــا در آشــــیان مانــــد
(حسن غ نوی)12 :1632 ،
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ازن مانا بسیای خیال انگییتر از ازن اس

که آواز شهسر شاعر به طاووس عرش یسید اس  .سرانجام اگر زکای از دو

وجه ،تصازر دگرگان شد و اص ح شد ذهن حاظ باشد ،بیتردزد نسخة صهبا شکل اص ح شد دزگار نساخه هاسا .
تصازر باد زدن پادشا با پر طاووس آنگانه که شایسا دیبای کلااتی مانند شیر و خایشید می نازسد ،ترسی کنند ظضاا
دیبای نیی هس

(ن .ک :شایسا.)340 :1388 ،

دی پازان ازن بخش بازد گف
شهسر پرداخته شد اس

اص شهسر شاعر کنازه زا استاای از چیس ؟ دی شرح ها تنها به ذکر مانا لفظی کلااة

که بیتردزد بسند نیس ؛ زا بازد گف

شهسرش چنین و چنان اس

شاعر خاد یا دی بایگا ماادوح پرناد ا مایداناد کاه

و زا قلای که شاعر برا نگاشتن شار استفاد می کرد  ،از ناع پر باد اسا

قل برا مدح مادوح بهر برد  ،طاووس عرشْ آن پر ایزشاند یا مروحة دیگا پادشا کرد اس

و چاان از آن

که البته هااین وجاه

اخیر دیس تر میناازد.
2ـ1
دی بیتی دزگر چنین آمد اس :
شب االسد بـه صـید دلـ حملـه کـرد و مـن

گازا بی

گـــر الغـــر و گرنـــه شـــکار غضـــنفر

دی صدی به شبلی ،پسر شا شجاع ،و دی عَجُی به سالطان غضانفر ،پسار شاا منصاای ،اشاای داید .مشاکل

مصراع دوم ازن اس

که چگانه زک نفر خاد نای داند شکای الغر اس

اس  .دی نسخة صهبا ،بی

زا نه و ازن تاحد از ظصاح

حاظظانه باه دوی

به ازن شکل آمد اس :

شب االسـد بـه صـید دلـ حملـه کـرد و مـن

گـــر الغـــر ولیـــک شـــکار غضـــنفر
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )266 :

به ازن شکل ،ه بی

ظصیحتر و ه لطف مادوح شاملتر اسا

و اغاراق بیا

نیای بیشاتر مایشااد؛ ززارا شااعر

می گازد :الغرم ولی لطف شامل شا  ،مرا شکای خااهد کرد .حال آنکه بهطایکلی شاکای الغار مطلااب نیسا  .سااد
میگازد:
سعدی تـو کیسـت کـه در ایـن حلقـة کمنـد

چنــدان فتــادهانــد کــه مــا صــید الغــری
(سعدی)18 :1681 ،

دی بی

نسخة صهبا باازنکه شاعر ،صید الغر اس  ،هاچنان مادوح به او تاجه داید و ازان لطاف ماادوح یا نشاان

میدهد.
2ـ3
بی

دزگر به شکل ززر مشهای اس :
به شعر حافظ شـیراز مـ رقصـند و مـ نازنـد

ازن بی  ،خاد بدل بیتی اس

ســیهچشــمان کشــمیری و ترکــان ســمرقندی

که حاظ به دالزل اجتااعی و سیاسی یوز ،آن یا تغییر داد اس  .هاین بیا

بااال دی

نسخة صهبا به شکل دزگر آمد اس :
به شعر حافظ شیراز مـ گوینـد و مـ رقصـند

ســیهچشــمان کشــمیری و ترکــان ســمرقندی
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )119 :

ناززدن کسی به شار حاظ  ،اندکی غرزب می ناازد؛ اگر ناززدن دی مانا عشا کردن باشد نیی باز دوی از نظار اسا

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ

که کسی برا شار حاظ  ،عشا گر کند .شازد به سبب نامفهامی و ناامطلابیِ هااین وجاه اسا
به شکلها متفاوتی ضبط شد اس

نیسای و خانلر ازن بی
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کاه دی نساخه هاا

و کاتبان آن یا بسیای تغییار داد اناد؛ تنهاا پانج نساخة

نیسای  ،شکل منتخب متن ازشان یا (می یقصند و می نازند) داید و وجه نسخة صهبا یا نیی اصا آن یا ناداید .هاچناین
هیچ زک از سه چاپ بریسی شد دزگر (پژمان ،انجا  ،بهروز و عیاضی) وجاه نساخة صاهبا یا ناداید؛ اماا گازاا وجاه
دیس  ،هاین نسخة صهباس

که عد ا شار حاظ یا می گازند؛ زانی «مای خاانناد» و مصادی «گفاتن» و اظااالش باه

مانا «خااندن» بسیای ززاد اس ؛ مال ساد میگازد:
بنــا مطــر

مجلــ

بگــوی گفتــة ســعدی

شــرا

ان ـ

بیــاور کــه مــن نــه مــرد نبیــد
(سعدی)119 :1681 ،

زا ماالنا میگازد:
من خمشـ خسـتهگلـو عـارف گوینـده بگـو

زانکه تو داوود دم من چو کهـ رفتـه ز جـا
(مولوی)31 :1681 ،

عد ا دزگر هارا با ظضا طربانگیی گرو اول مییقصند؛ بنابرازن تصازر کلی ازن اس
دی محفلی می خاانند و عد ا با آن می یقصند .دی ازن خاانش ،استحکام اجیا بی

که شار حاظ یا عاد ا

بیشتر از ضابطی اسا

کاه دی آن

یقصیدن و ناززدن به شار آمد اس .
2ـ1
بی

ززر نیی از ابیاتی اس

که دی نسخة قیوزنی به ازن شکل آمد اس :

غنچــة گلــبن وصــل ز نســیمش بشــکفت

بی

به ازن شکل بهظاهر مشکلی نداید .بی

مرغ خوشخوان طر

از برگ گ سـوری کـرد

دی ضبط خانلر و متنِ دگرسانیها به شکل ززر اس :

نه شـگفت ار گـ طـبع ز نسـیمش بشـکفت

مرغ شبخوان طر

از بـرگ گـ سـوری کـرد

دی خاانش پژمان نیی اندک تفاوتی دزد می شاد؛ اما با تاجه به نگذاشتن نقطه و سرکش دی نساخه هاا ،ساقی نیسا :
«بشکف
دی ازن بی

ای گل طبا ز نسیاش نشگف » .تفاوت ها دی ضبط ها متفاوت نشان می دهد که به گاان بسیای خااد حااظ
تغییراتی ازجاد کرد اس  .وجه بسیای متفاوتی که نسخة صهبا ایائه کرد اس

نیی ازن گاان یا تأزید میکند؛

ززرا ازن وجه دی هیچ زک از پنجا نسخة نیسای و نسخه ها خانلر و سه چاپ بریسی شاد دزگار (پژماان ،انجاا ،
بهروز و عیاضی) نیامد اس ؛ وجه غرزب ازن نسخه دی برابر نساخه هاا دزگار برپازاة قاعاد گایزنش وجاه دشااای
( )Lectio Difficiliorبیاهای

نیس

و بسیای سادمند اس :

تهنیــــت را بــــه مبــــار

قــــد دختــــر رز
مــرغ خوشــخوان طــر

از بــرگ گ ـ ســوری کــرد

(مجدزاده صهبا1631 ،ال )222 :

به ازن مانا که مرغ خاش خاان برا تهنی گفتن به عشاق و مستان ،به سبب یسیدن قدوم مبایک شراب با بر

گال

سای طرب کرد و با او هادم شد؛ زانی آمدن شراب با خیال انگیی شاعرانه عامل طرب کردن بلبل با گل سای اس .
سای دی خاد ،مانا طرب و سای یا تبادی می کند و به هاین سبب با تهنی
داید؛ بهوزژ آنکه دختر یز دی ازن بی

نیی مانند بی

مطل  ،تکرای شد اس :

و مبایکی مصراع اول نیی تناسب بیشاتر
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دوســتان دختــر رز توبــه ز مســتوری کــرد

بی

به ازن شکل زادآوی یس سنتی برا استقبال از کسی اس

هارا باد اس  .هاچنین حسن تالیلی به ازن شکل بی
بر

شد بـر محتسـ

گل سای بهسبب آمدن دختر یز اس

و کـار بـه دسـتوری کـرد...

که تاز از سفر یسید ؛ ازان اساتقبال باا سااز و آواز

یا آیاسته اس

و آن ازنکه صدا خاش بلبال و طارب او باا

و ازن آواز بلبل ،تبرزکگفتن او بارا یسایدن دختار یز اسا  .باه گااان

بسیای ،حاظ ازن غیل یا باد از دوی مبایزالدزن سرود و بادها که مناسب

آن از بین یظته اس  ،وجه نساخة صاهبا یا

سترد و دزگر وجا غیرمناسبتی یا جازگیزن آن کرد اس ؛ ازن ماضاع بیانگر اصال

و قدم

نسخة صهباس .

2ـ8
بی

ززر نیی دی چاپها دزاان حاظ متفاوت با نسخة صهباس :
عــرو

بی

بخــت در آن حجلــه بــا ه ـ اران نــاز

شکســتهکســمه و بــر بــرگ گــ گــق

با ازن وجه مشکلی نداید؛ ظقط تابیر «شکستهکساه» کای غراب

زده

استااال داید؛ اما دیخای ظه اسا  .چاهبساا

کساه شکستن ناعی عیب ظاهر برا عروس به شاای یود؛ ززرا کساه ،شکلی از ما مصناعی اس

کاه زناان بارا

آیاستن خاد از آن استفاد میکنند (ن .ک :دهخدا :1336 ،ذزل کساه) و ماشاقی ازنچنین بیتردزد نقصای دی ظااهرش
وجاد داید که از ما مصناعی استفاد میکند.
بی

دی نسخة صهبا به شکل ززر اس  .ازن وجه نیی دی هیچ زک از نسخهها نیسای و چاپها بریسیشد دزگار

نیس ! اما بسیای مفید و حاظظانه اس :
عــرو

بخــت در آن حجلــه بــا ه ـ اران نــاز

بنفشــه بســته و بــر بــرگ گــ گــق

زده

(مجدزاده صهبا1631 ،ال )213 :

کایبرد بنفشه برا گیسا از مضامین اصلی شار اس

و به زادآوی آن نیاز نیس  .دزگر آنکه تناسب بین بنفشاه و

گل برا ما و صایت ،تناسبی بسیای شاعرانهتر اس ؛ بهگانها که دی اشاای سنازی نیی دزد میشاد:
ای از بنفشــه ســاخته بــر گــ مثــا هــا

در آفتـــا

کـــرده ز عنبـــر کـــق هـــا
(سنای )821 :1688 ،

زا دی ازن بی

از خااجا:

گرد مشک است کـه گـرد گـ رویـت بدمیـد

یـا بنفشـه اسـت کــه پیـرامن نسـرین بگرفــت
(خواجوی کرمان )14 :1663 ،

هاچنین بنفشه بستن ،غراب
داید و ازن سر به ززر  ،حال

استااال کساه شکستن یا نداید و به نظر مقبال تر می آزد .ضان ازنکه بنفشه سر به ززار
اظتادن یو صایت یا نیی زادآوی میشاد؛ آنگانه که عطای میگازد:

بنفشـــه ســـر بـــه خـــدمت پـــیش کـــرده

ولـــیکن پـــایبـــو

خـــویش کـــرده
(عطار)614 :1692 ،

سرانجام ازنکه ترکیب بنفشه بستن دی سن

شار وجاد داید .نظامی که حااظ باا اشااای او ماأناس ها بااد  ،دی

خسرو و شیرزن چنین بیان کرد اس :
گــــه آوردن بهــــار تــــر در آغــــوش

گهــ ـ بســــتن بنفشــــه بــــر بنــــاگوش
(نظام )141 :1688 ،

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ
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2ـ9
که دی چاپها حاظ ِ قیوزنی و خانلر و عیاضی به شکل ززر آمد اس :

بی ِ دیخای بحث دزگر ،بیتی اس

فلــک جنیبــهکــش شــاه نصــر الــدین اســت

ازنکه ملک دس

بیــا ببــین ملکـــش دســت در رکـــا

زده

دی یکاب پادشا زند ،شاعرانه اس ؛ اما اغراق آن دی ضبط صهبا به چند سبب برتر داید:

فلــک جنیبــهکــش شــاه نصــر الــدین اســت

بیــا ببــین فلکــش بوســه بــر رکــا

زده

(مجدزاده صهبا1631 ،ال )213 :

زکی ازنکه حاظ دی «باسیدن ظلک ،یکاب مادوح یا» ،به شار مشهای ظهیر تاجه داشته اس :
نــه کرســ فلــک نهــد اندیشــه زیــر پــای

تــا بوســه بــر رکــا

ارســقن زنــد

قــ

(ظهیر فاریاب )112 :1611 ،

ساد نیی به طان ،او یا چنین پاسخ گفته اس :
چـــه حاجـــت کـــه نـــه کرسـ ـ آســـمان

نهــــ زیــــر پــــای قــــ

ارســــقن

(سعدی)12 :1681 ،

دوم ازنکه باسه بر یکاب زدن ،شاعرانه تر اس

و اغراق و خیال انگیای بیشاتر داید و نگاا ِ هایشاه شاارخاان و

شاردان حاظ یا نیی زادآوی میکند .البته دوی از نظر نیس
گرظته باشد .شازد بخش اول شار« ،مَلَک» باد اس

که دی خاانش صهبا دی قسا

اول بی  ،اشتباهی صاایت

(ملک جنیبهکش .)...البته نساخه ا کاه ازان گااان یا تأزیاد کناد،

ماجاد نیس ؛ اما چان دی نسخهها قدزای نقطه نای گذاشتند و می یا باه شاکل سارباال مای ناشاتند ،ازان گااان ید
نایشاد.
2ـ12
بی

ززر نیی دی مقازسة چاپها بریسیشد با نسخة صهبا ،از ابیات دیخای تاجه اس :
سرشــک آمــد و عیــب بگفــت رویبــهروی

شــکایت از کــه کــن خــانگ اســت غمّــاز

حاظ چه عیبی داید که سرشک او گفته اس ؟ اگر بگازی عیب او عشق اس  ،بازاد ازان نکتاه یا اظایود کاه خااد
حاظ عشق یا هنر میداند و میگازد:
ناصح گفت که ج غـ چـه هنـر دارد عشـ

بــرو ای خواجــة عاق ـ  ،هنــری بهتــر از ایــن

زا:
عاشـ و رنـد و نظـربـاز و مـ گـوی فـاش

بهطایکلی عاشقی دی مضامین شار  ،یاز اس

نه عیب؛ و خاد خااجه چنین میگازد:

بــا مــدع مگوییــد اســرار عشــ و مســت

و اشک نیی آشکایکنند یاز اس

تــا بــدان کــه بــه چنــدین هنــر آراســتها
تـــا بـ ـ خبـــر بمیـــرد در درد خودپرســـت

نه عیب:

گــر کمیــت اشــک گلگــون نبــودی گــر رو

ک شدی روشن به گیت راز پنهان چـو شـم

با ازن تاصیفها ،نسخة صهبا به شکل ززر اس :
سرشــک آمــد و راز بگفــت رویبــهروی

شــکایت از کــه کــن خــانگ اســت غمّــاز
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )222 :
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به گاان بسیای هاین وجه دیس
غااز برا یاز اس
(عیب) اس

اس ؛ زانی اشک ها من آماد و یازم یا بارا خلاق آشاکای کارد .گفتنای اسا

و تناسب آوازی بین یاز و غااز نیی بیشتر اس  .شازد به سبب دل نشین و ماقال نبادن هااین واژ

که دهخدا نیی وجه «غیب» یا پیشنهاد کرد اس

که مانا برخاسته ،ماقال تر شاد (دهخدا .)46 :1363 ،با

ازن تاضیحات ،تاجیهی برا دظاع از وجه «عیب» باقی نایماند:
ترس ـ کــه اشــک در غ ـ مــا پــردهدر شــود

ویــن راز ســربــهمهــر بــه عــال ســمر شــود

2ـ11
بی

ززر نیی از ابیاتی اس

که وجه نسخة صهبا بر خاانش چاپها مشهای دزگر ترجیح داید:

مرا در خانه سروی هست کانـدر سـایة قـدش

فــراغ از ســرو بســتان و شمشــاد چمــن دار

دی نسخة صهبا چنین آمد اس :
مرا در خانه سروی هست ک بـاال و رخسـارش

فراغ از سـرو بسـتان و گـ هـای چمـن دار
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )114 :

هرچند وجه سازة قدش نیی شازسته میناازد ،لف و نشر ماجاد دی نسخة مجد ،لطاظ

بی

یا دوچنادان مایکناد و

حشا تصازر دی مصراع دوم (بلند قامتی) سازر چاپها یا از بین میبرد.
2ـ12
بی

دزگر که می تااند دی ازن نسخه دیخای تاجه باشد ،بی

مشهای اس

کاه ازقضاا آیا مختلفای دیباای آن

ایائه شد اس :
در پــ

آینــه طــوط صــفت داشــتهانــد

آنچــه اســتاد از گفــت بگــو مــ گــوی

بحث ها بسیای دیبای ازن ماضاع وجاد داید که طاطی یا پش
می گیرد و کسی از پش

آزنه برا او صحب

آزنه قرای نای دهند؛ بلکه طاطی جلا آزنه قرای

می کند؛ او گاان می کند که ه ناعش سخن میگازد و صاحب هاا باه او
کاه واژ «پاس» آماد اسا  ،مشاکلی

تلقین می شاد؛ دینتیجه طااطی ساخنگفاتن یا مایآماازد .حاال دی ازان بیا

مانازی ا مضاانی پیش می آزد که طاطی بازد جلا آزنه باشد! شایسا به ازن مشکل اشای می کند و تفسیر وزاژ داید
(ن .ک :شایسا )348-347 :1388 ،البته دی مالنا نیی بیتی هس
در پـــــ

آن آینـــــه اســـــتا نهـــــان

که تفسیر شایسا یا با وجه «پس» تأزید میکند:
حـــرف مـ ـ گویـــد ادیـ ـ

خـــوشبیـــان

(مولوی)896 :1632 ،

ازن بی

دی نسخة صهبا وجه دزگر داید که شازستة تاجه اسا  .دی آن بیا

مشاکل کساانی کاه وجاه «پاس» یا

نایپسندند ،گشاد میشاد:
در بـــر آینـــه طـــوط صـــفت داشـــتهانـــد

آنچــه اســتاد از گفــت بگــو مــ گــوی
(مجدزاده صهبا)194 : 1631 ،

«بر» دی مانی «برابر» بسیای استفاد میشاد و نیاز به تاضیح نداید .تنها زکی از نسخهبدلها نیسای کلاة «بار» یا
بهجا «پس» آوید اس

و متن نیسای نیی ضبطِ هاان بیشترزن نسخهها (پس) اس .

2ـ16
بی

ززر نیی از ابیات دیخای بحث دزگر اس :

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ
طاعت و پیمان و صـق از مـن مسـت

مطل

دی نسخة صهبا صایتی از بی
مطل

آمد اس
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که بـه پیمانـه کشـ شـهره شـد روز السـت

که نشانِ اصال

طاعت و پیمـان درسـت از مـن مسـت

داید و دی نسخهها خانلر و نیسای نیس :
که بـه پیمانـه کشـ شـهره شـد روز السـت
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )213 :

البته شااهد مبنی بر هاراهی «ص ح» و مستی نیی هس ؛ مالل:
صق از ما چه م جوی کـه مسـتان را صـق گفتـی
بــه دور نــرگ

البته پیاان و عهد دیس

داشتن و پیاان دیس

مســتت ســقمت را دعــا گفتــی

کردن ،از ترکیبات یازج دوی حاظ اسا  .حااظ دی غیلای چناین

میگازد:
به جان خواجـه و حـ قـدی و عهـد درسـت

کــه مــون

د صــبح دعــای دولــت توســت

عبید نیی دی یباعیات خاد ازنگانه سرود اس :
امشــ

مــن و چنگــ ای و معشــوقة چســت

بــودی بــه عــیش و عهــد کــردی درســت

بـــر روی زمـــین

مــ کشــت عقیــ و لؤلــؤ تــر مــ رســت

ســـاق ز بلـــور نـــا

(عبید زاکان )128 :1646 ،

کاه دی برخای از نساخه هاا

اما چیی دزگر که متناسب با وجه ناشته شد نسخة صهبا به نظر می یسد ،ازان اسا

خانلر و نیسای و دی متن بهروز و عیاضی به جا پیاانه کشی ،پیاان شکنی آمد اس ؛ اص باید نیس
ززر باد باشد که با تصحیحی التقاطی از نسخة خانلر و صهبا به دس
مطل

طاعت و پیمـان درسـت از مـن مسـت

بی

به شکل

میآزد:

که بـه پیمـان شـکن شـهره شـد روز السـت

مستی ،پیاانهکشی یا ه دیبرداید و بنابرازن پیاانه کشی ناعی حشا می ناازد؛ از ازن یو حاظ از کسی کاه اطاعا
پیاان دیس

از او میطلبد ،میخااهد از کسی که دی یوز الس

و

پیاانشکن باد اس  ،پیاان دیس

طلب نکند؛ با ازان

وجه ،مصراع دوم تالیل دقیقی برا مصراع اول اس  .ازن نکته نیی بازد اضاظه شاد که دی یوز السا

از بنادگان پیااان

گرظته شد و پیاان شکنی حاظ به هاان پیاان اشای داید .ضان ازنکه تضاد بین کلاة «دیس » به مانا سال (به غیار
از مانا ازهامی آن) و «شکستن» وجاد داید که حاظ دی بی
بکـــن معاملـــهای ویـــن د شکســـته بخـــر

ززر نیی به شکل دزگر  ،از آن استفاد کرد اس :
کــه بــا شکســتگ ارزد بــه صــده ار درســت

ساد نیی از تضاد ازنچنین با هاین مضاان دی غیلی بهر برد اس :
آن عهــد کــه گفتــ نکــن مهــر فرامــوش

بشکســت و مــن بــر ســر پیمــان درســت
(سعدی)238 :1681 ،

عطای نیی دی منطقالطیر با بهر گیر از کلاات شبیه و با تأکید بر پیاانشکنی عهد الس

چنین میگازد:

بســـتهای عهـــد الســـت از پـــیش تـــو

از بلــ ســر در مکــش زیــن پــیش تــو

چــــون بــــدو اقــــرار آوردی نخســــت

کـــ شـــود انکـــار آن کـــردن درســـت
(عطار)212 :1686 ،

سرانجام با ازن وجه با طنی ظرزف میگازد :من پیاان یوز الس

یا ها شکساتهام و دی شااای پیااانشاکنان یوز
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الست  ،دی دنیا تاق دیس پیاانی از من ناماقال اس  .شازد کاتبان چان بین پیاان و پیاانه جناس بااد اسا  ،ماناا
یا برا ساختن ازن جناس از بین برد اند.

بلند بی
2ـ14
بی

ززر از ابیات دزگر اس

که شازستة بحث اس :

حــافظ ز شــوق مجل ـ

دیــن

ســلطان غیــا

غافــ مشــو کــه کــار تــو از نالــه مــ رود

«غاظل بادن» ،وجه بی مانازی نیس ؛ اما حاظ از خادش طلب ناله داید و ناله با غفل
بی

به شکل ززر دیس

تناسب چندانی ناداید؛ گازاا

اس :

حــافظ ز شــوق مجل ـ

ســلطان غیــا

دیــن

خــامش مشــو کــه کــار تــو از نالــه مــ رود
(مجدزاده صهبا)181 : 1631 ،

ناگیزر تضاد بین ناله و خاماشی شاعرانه تر و به وجه گیزنش حاظ نیدزک تر اس  .وجه انتخابی دی حاظ خاانلر ،
عیاضی و متن دگرسانیها ،مالل وجه گیزنشی صهبا هاین «خامش» اس .
2ـ11
از ابیات دزگر که دیبای آن میتاان صحب
حــافظ حــدیث ســحرفری ـ

هیچ مشکلی دی بی

کرد ،بی

خوشــت رســید

ززر اس :
تا حد مصـر و چـین و بـه اطـراف رو و ری

نیس  ،اما نگاهی به وجه نسخة صهبا خالی از لطف نیس :

حــافظ حــدیث ســحرفری ـ

خوشــت رســید

تا حـد چـین و شـا و بـه اقصـای رو و ری
(همان)119 :

چین و شام زکی دی شرق و زکی دی غرب اس
از کلاة مسجداالقصی اس
از نظر اس

و دو ظاصلة دوی و متفاوت یا نشان می دهد؛ هاچنین اقصاا بخشای

و ازن مسجد دی یوم شرقی باد اس ؛ به هاین سبب اقصا مناسب تر از اطراف اس

که حاظ به سادگی از کنای چنین ازهامتناسب ززبازی گذشته باشد؛ به وزژ آنکه ازان صانا

و دوی

ادبای ،وزژگای

اصلی سبک اوس ؛ ضان ازنکه ساد نیی چنین میگازد:
شـــنید کـــه مـــردی اســـت پـــاکی هبـــو

شناســـــا و رهـــــرو در اقصـــــای رو
(سعدی)89 :1684 ،

2ـ13
بی

ززر نیی از دزگر ابیات بحثانگیی اس :
مبــاحث کــه در آن مجل ـ

با مقازسة بی

جنــون م ـ رفــت

ورای مدرســه و قــا و قیــ مســهله بــود

باال با بی

مبــاحث کــه در آن حلقــة جنــون مــ رفــت

ورای مدرســه و قــا و قیــ مســهله بــود
(مجدزاده صهبا)118 : 1631 ،

باتاجهبه ازنکه بین مجنان و جنان و حلقه و زنجیر زک ایتباط ادبی و مشهای اسا  ،چاهبساا وجهای کاه نیساای
بهظراس

دیزاظته ،ایجح باشد .نیسای باازنکه تنها هفد نسخة او «حلقه» باد اس  ،ازنبای به بیشاتر نساخههاا تااجهی

نکرد و «حلقه» یا دی متن آوید اس  .متن انجا نیی «حلقه» یا بهجا «مجلس» داید .خانلر نیی باازنکاه ،ساه نساخه

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ
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«حلقه» یا داشته ،اما دی متن هاان «مجلس» یا آوید اس ! عبید دی ایتباط جنان و حلقه چنین میگازد:
هـــر د ز شـــوق حلقـــة زنجیـــر زلـ ـ

او

دیوانـــه مـــ شـــود د آشـــفتهرای مـــا
(عبید زاکان )31 :1646 ،

اظیون بر آنچه بیان شد ،ابیات بسیای دی هاین اشاایِ بیانشد دی نسخة صهبا هس
نیامد زا دی حاشیه ها و پاویقی ها آمد اس ؛ اما ینگ و با ابیات ،حاظظانه اسا

کاه دی چااپ هاا مشاهای زاا

و دوی از گااان نیسا

باشد .از ازن نظر نیی ازن نسخه بسیای سادمند باد اس  .ازن اظیون بر قطاات و قصازد اس

کاه از آنِ او

که مجد ذکار مای کناد و

برخی از آنها دی چاپها مشهایحاظ نیس .
ابیات مغنی نامه تادادشان بسیای بیشتر و متفاوت تر از مغنی نامه ها دزگر اس
کرد اس ؛ به گانه ا که اول هر دو بی

یا حاظ آگاهانه یعاز

برگرظته از هاان شیا ساقی نامة نظامی اس
آمد اس

و شیا خاصی داید که گازا ازن شیا

از مغنی نامه ،مغنی یا خطاب قارای مای دهاد کاه گازاا

که اول هر دو بی  ،کلاة ساقی یا می آوید .ساقی نامها نیای باا مطلا ززار

که به بیان خاد مجد ،از نسخهها دزگر صحیحتر اس :
بیـــا ســـاق از مـــن بـــرو پـــیش شـــاه

بگــو کــاین ســخن کــای شــه جــ کــقه
(مجدزاده صهبا1631 ،ال )264 :

دی بریسی ها سای شد ،ناانه هازی ذکر شاد که خاصِ نسخة صهباس  .دی ازن نسخه شااهد بسیای بااد کاه بارا
مالال به متن قیوزنی ترجیح داش ؛ اما چان دی نسخة خانلر زا نیسای زا دزگر نسخه ها بریسی شد ذکر شد باد ،به
آن پرداخته نشد؛ بیتی که دی ادامه بریسی میشاد ،از ازن جاله اس .
2ـ11
دی نسخة قیوزنی بی

ززر آمد اس :

همــ رویــ بــه شــیراز بــا عنایــت بخــت

که به سبب تکرایِ بخ  ،اندکی سس
دوس » یا آوید اس ؛ اما بی
نسی زل

زهــ رفیــ کــه بخــت بــه همرهــ آورد

می ناازد و خانلر برا اص ح ازن وجه باه جاا «عنازا

بخا »« ،عنازا

دی نسخة صهبا به شکل ززر اس :

تـو شـد خضـر راهـ انـدر عشـ

زهــ رفیــ کــه بخــت بــه همرهــ آورد
(همان)228 :

دی متن حاظ نیسای نیی هاین ضبطِ نسخة صهبا دی ماتن آماد اسا

کاه بایشاک دیسا

تار و ززباازی آن نیای

پسندزد تر اس  .ناانه ها از ازن دس  ،بسیای باد که لیومی برا پرداختن به آنهاا نبااد؛ اماا دی برخای از ابیاات نیای
نسخة صهبا با دزاان ها دی دسترس تفاوت هازی داید که گازا دستکای ها خااد حااظ اسا

و دی مقابلاه باا دزگار

چاپها وجه دیس تر یا نایتاان انتخاب کرد؛ اما دیخای دظاع اس ؛ برا مالال «خناگ چاگاانی چرخا

یام شاد دی

ززر یان» (که دی بیشتر نسخهها ،دی ززر ززن اس ) ،ازسازی «یان» با «یام» و ازسا دزگر «ززر» با «ززن» تناساب داید و
زا مال مصرع «ززرکی یا گفت ازن احاال بین خندزد و گف » ،دی نسخة صهبا به ازن شکل اس « :ززرکای یا گفات ازان
احاال ،خاش خندزد و گف » که البته لطاظتی داید؛ زا «ز قار چا برآمد به اوج ما یسید» ،دی نسخة صهبا «باه اوج جاا
یسید» اس

که هر دو ،لطاظتی داید .هاچنین اس

میدان شاا»س .

«کا سر حق ناشناسان گا چاگان شاا» که دی نسخة صهبا «گاا
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شااهد دزگر نیی از ابیات بهجا ماند از نسخة صهباس
کرد؛ برا مالال ازن دو بی

که بی

که وجهی داید؛ اما نه میتاان از آن دظاع کارد و ناه آن یا ید

اول آن جیو ابیات بحثانگیی حاظ اس :

روز از از کلــک تــو یــک قطــره ســیاه

بــر روی مــه افتــاد کــه شــد حــ مســا

خورشید چو آن خا سـیه دیـد بـه د گفـت

ای کــاج کــه مــن بــودم آن هنــدوی مقب ـ

دی نسخة صهبا به ازن شکل آمد اس :
روز از از کلــک تــو یــک قطــره ســیاه
خورشید چو آن خا سـیه دیـد بـه مـه گفـت

بــر روی مــه افتــاد کــه شــد حــ مســا
ای کــاج کــه مــن بــودم آن حلقــة مقبــ
(همان)221 :

نسخة صهبا نشان می دهد که حتی کای بیی

نیسای نیی حک حاظ بس یا نداید و ازن ماضاع زک نتیجاة مطلااب

برا آزند حاظ پژوهی اس  .البته به ازن مانا نیس

که ازن نسخه ،از نسخههاا بایعیاب و کامال بااد اسا ؛ ززارا

کاستیهازی نیی دی ازن نسخه دزد میشاد؛ برا مالال دی نسخة صهبا دی بی
پایــة نظــ بلنــد اســت و جهــانگیری کــو

پازانی غیلی چنین آمد اس :

مــ کنــد پادشــه بحــر دهــان پــر گهــر
(همان)183 : 1631 ،

برپازة اط عات تایزخی« ،پادشا بحر» هاان تایانشا بن قطب الدزن اس

و دزگر نیاز نیسا

کاه دی مصاراع اول،

عبایت «جهانگیر کا» بیازد ،بهگانها که یابطة دو مصراع بهکلی قط شاد؛ حال آنکاه شاکل دیسا  ،هااان صاایت
که دی نسخهها شناختهشد دزد میشاد:

مشهای اس

پایــة نظــ بلنــد اســت و جهــانگیر بگــو

البته دی ازن مااید ماکن اس

تــا کنــد پادشــه بحــر دهــان پــر گهــر

خطاهازی نیی دی خاانش صهبا وجاد داشته باشد .به هر حال تا یوز که ازان نساخه

چهر نناازد ،هاین شااهد نامبرد نیی برا حاظ پژوهان غنیا

اس .

6ـ نتیجهگیری
اگر نسخة مرحام مجد زاظ

شاد ،بیتردزد به پژوهشها حاظ شناسی کاک شازانی خااهد کرد .نااناه هاازی کاه دی

ازن گفتای کاتا آمد ،نشان داد که ازن نسخه بازد نساخها اصایل و نیدزاک باه دوی حااظ باشاد و زاا ازنکاه از یو
نسخه ا اقدم و اصیل ناشته شد اس  .نبادن برخی ضبط ها دی کای بیی

نیسای و دزگر چاپها مااروف ،اهایا

ازن نسخه یا بیشتر می کند .البته زاظتن ازن نسخه به مانا تاامشدن کای حاظ پژوهی نیس  .ما مسحای کسی هستی کاه
با خلق ،صنا

می کند و چای ا جی ازن نیس

که هارا باز او باشی و طَرْف خاد یا از ازان بااز بربنادز  .شاازد

خاد او با هاین صنا  ،نامش یا بر جرزد عال ثب

کرد اس  .امید اس

یوز خبر پیدا شدن نساخة صاهبا و چااپ

آن ،مشتاقان و حاظ پژوهان یا زای یساند.
پ نوشت
 .1ابیات آمد دی متن پژوهش ،از دزاان حاظ به تصحیح قیوزنی و غنی اس ؛ البته به جی ابیاتی که منب دزگر برا آن ذکر شد
اس  .برا جلاگیر از ایجاع ها مکری و مشخ

و اظیونی حج ِ بی سبب و نیی باه ازان سابب کاه زااظتن غیلیاات حااظ دی

زک نسخة منقح مفقاد از حاظ
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دزاان ها تصحیحشد برا هاگان ظراه اس  ،ایجاعات ذکر نشد .ایجاعها مرباط به تصحیح ها خاانلر  ،انجاا  ،پژماان،
بهروز و عیاضی و دظتر دگرسانی غیل حاظ نیی به هاین گانه اس .
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