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اوراق پریشان 8
رضا ضیاء
چکیده:نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب هشــتمین سلســله انتشــارات بــا عنــوان اوراق
پریشــان ،چندیــن مســئله را مطــرح کــرده اســت کــه بدیــن شــرح انــد:
 نکته ای در باب حکایت پنجم گلستان سعدی (باب عشق و جوانی) نکته ای کوتاه پیرامون کتاب سلیم نیساری در زمینه گزارش غزل های حافظ شیرازی اصالح غلط رایج در غزل منسوب به حافظ مداقــه ای کوتــاه بــر کتــاب حافــظ دل هــا بــه قلــم محمدمهــدی فوالدونــد در حــوزه حافــظپژوهــی
 رسم الخط نادرست بیتی از حافظ.کلیــدواژه :گلســتان ســعدی ،حکایــت پنجــم گلســتان ،ســلیم نیســاری ،حافــظ شــیرازی،
غــزل هــای حافــظ ،حیــدر بقــال شــیرازی ،حافــظ پژوهــی ،کتــاب حافــظ دل هــا.

أوراق مبعثرة ()8
رضا ضياء
يطــرح الكاتــب يف مقاله احلايل  -الذي حيمل الرقم  8من سلســلة مقاالته
ً
حتت عنوان أوراق مبعثرة  -عددا من املسائل بالترتيب التايل:
 - 1مالحظة يف باب احلكاية اخلامســة من گلســتان ســعدي (باب العشق
والشباب).
 - 2مالحظــة قصيــرة حــول كتــاب ســلمي النيســاري يف جمال نقــل ّ
غزليات

حافظ الشيرازي.

 - 3إصالح أحد األخطاء الشائعة يف الغزل املنسوب إىل حافظ.
ٌ -4
ّ
نقــد خمتصــر عــى كتــاب حافــظ دلها (= حافــظ القلــوب) بقلم حممد
ّ
اخلاصة بالدراسات عن حافظ.
مهدي فوالدوند ،أحد الكتب
ّ
 - 5تدو ين خاطئ ألحد أبيات حافظ الشعر ية.

ّ
األساســية :گلســتان ســعدي ،حكاية الگلســتان اخلامســة ،ســلمي
املفــردات
ّ
نيســاري ،حافــظ الشــيرازيّ ،
غزليــات حافــظ ،حيــدر بقــال الشــيرازي،
الدراســات عــن حافظ ،كتاب حافــظ دلها (= حافظ القلوب) ،ســنايئ،
ّ
ذم اخلمر.
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)Scatterd Papers (8
’By: Rezā Ziā
Abstract
In the form of the eighth article of a series of publications titled “Scattered papers”, the author has presented several matters which are as follows:
A note on the fifth anecdote of Sa›di›s Gulestān (love
)and youth chapter
A short note on Salim Neisāri›s book, and about its
report of Hafiz› ghazals
The correction of a common mistake in a ghazal
attributed to Hafiz.
A brief look at Hafiz-e Delhā, by Muhammad Mahdi
Fulādvand, which is a book in the area of Hafiz
studies.
The incorrect orthography of one of Hafiz›s verse.
Key words: fifth anecdote, Sa›di›s Gulestān, Salim
Neisāri, Hafiz, Hafiz›s ghazals, Heidar Baqqāl
Shirāzi, Hafiz studies, Hafiz-e Delhā, Sanāie, vilifying wine
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اوراق پریشان 8

ّ
محمدرضا ضیاء

دمی در گلستان

ْ
یکی را از علما پرســیدند که کســی با ماهرویی در خلوت نشســته و درها بســته و رفیقان 1خفته و نفس طالب
و شــهوت غالــب ،چنانکــه عرب گویدّ :
مر ٌ
ُ
الناطور ُ
«الت ُ
غیر مانع» هیچ باشــد که بــه قوت پرهیزگاری از
یانع َو
وی به سالمت بماند؟
َ
َ
گفت :اگر از مه رویان به سالمت ماند از بدگویان نماند.
ُ
نفس ِه
االنسان من
ــــــــــل َم
ســــــــــوء ِ
ِ
َو إن َس ِ

2

َ
َ
ّ
المدعی َ
لیس َی ْسل ُم
ســــــــــوء ّ ِ
ظن
ف ِمن
ِ

شــــــــــاید پس کار خویشــــــــــتن بنشستن

لیکــــــــــن نتــــــــــوان زبان مردم بسـ ـ ـ ـ ــتن
***

این حکایت در باب پنجم گلستان سعدی (باب عشق و جوانی) آمده است .ظاهرش نکتۀ ّ
خاصی ندارد.
ِ
ِ
ِ
ً
عبارت عربی بسنده کردهاند و ظاهرا نکتۀ قابل عرضی
کلمات دشوار و آن دو
معنی
ِ
ِ
ِ
شارحان گلستان هم به ِ
در آن نیافتهاند .داستان هم ساده به نظر میرسد :کسی از یکی از علما «مسئله»ای پرسیده و گفته :یکی با
ماهرویــی در خلــوت اســت ،آیا به ســامت خواهد ماند؟ آن عالم هم جوابی داده کــه در ظاهر چندان مربوط
َ
َ
دست بدگویان نمیماند.
نمینماید :اگر هم از وسوسۀ ماهرو به سالمت بماند ،از
ِ
ً
ّ
ّ
احی داســتان توســط ســعدی اســت کــه قاعدتا نکتۀ
امــا در این حکایت آنچه ِ
نظر مرا به خود جلب کرد ،طر ِ

قالب استفتاء
آموزندهای هم که سعدی از آن میخواسته همین بوده .شما ِ
سؤال آن شخص را ببینید .او در ِ

پوشش سؤال ،خودش جواب را مطرح کرده .یعنی البد با خودش فکر کرده اگر همینطوری چنین چیزی
و در
ِ

برای همین ســؤالش از ابتدا «جهتدار»
را بپرســم احمقانه به نظر خواهد رســید و من هم به جوابم نمیرســمِ .
اســت! او مثل ّ
دســت ماهرویان در خلوت ،به ســامت دل و دین به در
بچۀ آدم نمیپرســد که :آیا میتوان از
ِ
ِ
ُبــرد؟ میگویــد« :یــک نفــر» (با این کار ،ذهن به یک آدم مشــخص جهت مییابد)  .1در خلوت نشســته  .2در
مراقب معشوق
شرایطی که «درها بسته»  .3آن هم وقتی «رفیقان /رقیبان 3خفته»اند( ،یعنی آنها هم که باید
ِ

باشــند حواسشــان نیســت) « .4نفس طالب» اســت( ،یعنی دلش هم میخواهد) و « .5شــهوت هم غالب»
شــده (ســؤالکننده بــه خــودش حق میدهد کــه از خصوصیتریــن حاالت مردم ســر دربیــاورد و در آن زمینه
ّ
ّ
برای همین به
قضاوت کند و
حق مطلب ادا نشدهِ ،
ِ
اظهار اطالع بنمایند) .با این همه باز هم میبیند انگار ِ
ّ
قول عربها:
زبان
علمی عالم است) تذکر میدهد اوضاع چنان است که به ِ
جناب عالم ،با لسان عرب (که ِ
ِ
ِ
ّ
ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
«التمــر یانــع و الناطــور غیر مانع» (یعنی :خرما رســیده اســت و باغبان هم مانع نیســت) .حاال در این شــرایط
«هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری ازو به سالمت بماند؟»
عاقالن ّ
متوجه میشــوند که این آقا ســؤال نمیکند .دارد جواب میدهد .آن «عالم» هم که خوب میداند در
ً
شــرایط ّ
عادی هم نمیشــد به چنین ســؤالی پاسخ گفت ،اآلن حواسش هســت که به این آدم اصال نمیشود
ِ
 . 1در چاپ فروغی و انوری و خزائلی و آیتی و اسالمیه «رقیبان» آمده است.
ّ
ظن مدعی در امان نیست.
 . 2اگر انسان از ِ
نفس خود نیز امان یابد ،از سوء ِ
بدی ِ
متون قدیم یعنی «مراقب» ،نگهبان.
 . 3رقیب در ِ
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ناشیرپ قاروا

برای همین میگوید:
جواب دادِ .
امثال تو در امان
اگر از مهرویان هم به ســامت بماند ،از
ِ
زبان ِ
دســت ِ
4
مثل تو آخــرش میخواهی حرف خودت
نخواهــد مانــد .یعنی یکی ِ

جواب من برایت مهم
برای مردم پروندهســازی کنی .تو هم
را بزنی و ِ
ِ
ً
نیســت .میخواهــی حکم بدهــی و اصال حکم را پیــش پیش صادر
اســتفتای تــو را نمیدهــم.
جــواب
کــردهای .بــه همیــن جهــت ،مــن
ِ
ِ

تــو پیــش از اینکه بــه قاضی بروی حکــم را صادر کــردهای و من باید
منویات تو را اجرا کنم.
***

صورت دولتی انجام شــود ،میلیاردها تومان هزینه برمیداشــت و
به
ِ
ً
یشــد و آخرســر
جای دو دفتر در پنجاه جلد منتشــر م 
احتماال هم به ِ
ّ
یشــد .جالبتر اینکه هزار نســخۀ
نقــدر دقیق و قابل اتکا نم 
هــم ای 
ً
خود
کتاب بینظیر تا سالها بهتمامی فروش نرفت .حقا ِ
چاپی این ِ
ِ
حرف حساب
آمار فروش ،نشانگر جامعهای است که در آن به ِ
این ِ
ّ
توجه نمیشود.
ـاوی
ـب ایــن مــی آن اســت کــه ایــن کتــاب فقط حـ ِ
بــاری ،تنهــا عیـ ِ
گــزارش  424غزل خواجه اســت و شــامل قطعــات و قصاید و  ...نیز

از ایــن جهــت فکر میکنم ســعدی در ایــن حکایت شــاهکار کرده.
او بــدون اینکــه هیچ دخالتی در روند ّ
عنوان
قصه داشــته باشــد و به
ِ
ِ
قالب قهرمان
نویســنده و
ِ
دانای کل حرفی زده باشــد ،سخنش را در ِ
ّ
بدون هیچگونه شعارزدگی و تصنع.
داستان زده است ،آن هم ِ

چرایی این مسئله ندادهاند.
نیســت .استاد توضیح خاصی دربارۀ
ِ
ِ
هــر چنــد این حــذف بارهــا مــورد نقــد حافظپژوهــان واقع شــده( ،از
ّ
جملــه در مواضع متعددی از شــرح شــوق اســتاد حمیدیــان) .بههر
ِ
ِ
حال دلیلشــان هر چه بوده ،ما را از دیدن نســخهبدلهای این اشعار
ّ
ـال
محروم ســاخته اســت .با توجه به وضعیت جســمی و ســن و سـ ِ
حضــرت اســتاد (که همــاره پاینده بــاد) ،بعیــد میدانم ایشــان خود

راســتش از ّاول کــه میخواســتم ایــن مطلــب را بنویســم همینطــور

دیگر دست به تحقیق و پژوهش دراینباره بزنند ،ولی از همینجا از
ً
ایشان خواهش میکنم که :اوال اگر ممکن است این مجموعۀ نسخه

شــاهد این
در ذهنــم بــود کــه بگویــم :مــا امروز هــم در جامعه فــراوان
ِ

را به یکی از مراکز پژوهش ـیای که خود صالح میدانند بســپارند تا از

موارد مشــابه ،ســؤال بــه نحوی
مشــکل هســتیم .در صــدا و ســیما و ِ

گزند روزگار مصون بماند .چون تا جایی که میدانم بعضی
آسیب و ِ

***

جهت پاســخ مشــخص
مطرح میشــود که از قبل حا کم و محکوم و
ِ
استّ .
حتی چند نمونه استفتاء از مراجع هم آماده کرده بودم که به
عنوان مثال بیاورم که ببینید ســؤالی که از «علما» میپرســند چقدر
ِ
ً
ّ
جهتدار اســت و اصال جوابش از قبل مشــخص اســت ،ولی وقتی
دیدم ســعدی این همه به شــعور مخاطب احترام گذاشــته و لقمه را

5

تصاو یـ ِـر ایــن نســخ بســیار نــادر و کمیاب اســت و تهی ـهاش محتاج
ِ
خود ایشــان اســت که امروزه نادر کالمعدوم
عزم و ارادۀ کســی چون ِ
اســت .دوم اینکه چند نفر از دانشــجویان یا استادان مستعد دست
بــه کار شــوند و کلیۀ اشــعاری را کــه در این پنجاه نســخه (بهاضافۀ
روش اســتاد روایت کنند.
چند نســخۀ نویافته) وجود دارد ،با همان ِ
ّ
اگــر چنین شــود بعیــد میدانم تا ســالها کاری بهانــدازه و اهمیت و

آماده در دهانش قرار نداده ،من هم خجالت کشیدم بیش از این به
ً
موضوع مستقیما اشاره کنم.

مفیدی آن انجام گردد.
ِ

سخنی با استاد سلیم نیساری

غزل [منسوب به] حافظ
اصالح ِ
غلط رایج در ِ

مصداق آدمهای کاری و بیسر و صداست.
برای من
ِ
سلیم نیساری ِ
بــرای حافــظ این همــه هیاهو شــده و این همــه کتاب
شــما ببینیــد ِ
ً
و مقالــه نوشــته شــده کــه انصافا نود درصدشــان انشــاءبافی محض
اســت ،ولی ســلیم نیســاری بی ّ
ادعــا و با آرامــش کتابــی در دو جلد
گزارش پنجاه نسخۀ حافظ قرن نهمی (که تا آن
منتشر کرد که در آن
ِ
نهایت ایجاز اســتّ .
حتی در بعضی نســخ بعدی جــواب را به این صورت
جــواب عالم در
.4
ِ
ِ
ِ
درآوردهاند که « ...از بدگویان به ســامت نماند»( .ص  119گلســتان ســعدی ،نسخۀ پکن،
به کوشــش برات زنجانی ،انتشــارات امیرکبیر) در این نســخه و بســیاری نســخ متأخر ،دائم
ِ
ایجــاز ســعدی را بــه اطنــاب تبدیــل کردهاند .یقیــن دارم اگر امروز کســی این ماجــرا را روایت
میکرد مینوشــت :عالم گفت ،... :آن بزرگوار گفت ... :آن اســتاد گفت ، ... :ولی ســعدی
فقط مینویســد« :گفت» و مابقی را به عهدۀ مخاطب میگذارد تا خودش بفهمد چه کســی
گفت.
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در میکـ ـ ـ ـ ــده بازسـ ـ ـ ـ ــت
المنـ ـ ـ ـ ــة هلل کـ ـ ـ ـ ــه ِ
روی نیازسـ ـ ـ ـ ــت ...
در او ِ
زان رو کـ ـ ـ ـ ــه مرا بـ ـ ـ ـ ــر ِ
ـتی و غرورسـ ـ ـ ـ ــت و ّ
از وی همـ ـ ـ ـ ــه مسـ ـ ـ ـ ـ ّ
تکبر
وز مـ ـ ـ ـ ــا همه بیچارگـ ـ ـ ـ ــی و عجز و نیازسـ ـ ـ ـ ــت
ّ
این غزل بهغلط در دیوان خواجه وارد شــده و در اصل از حیدربقال
شیرازی ،شاعر معاصر حافظ است .این مسئله هم نکته نویافتهای
نیست و نخستین بار نیز استاد میرافضلی در مجلۀ نشر دانش آن را
 . 5دوســت عزیــزم ســعید لیان در جایی اشــاره کرده که گویــا اوزان کوتاه و غزلهــای ّ
ملمع در
اولویت حذف بودهاند( .نقل به مضمون)
ِ
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6
سر ضبطی است که سالها
کشف و مطرح کردند .اکنون بحث بر ِ

صورت کامل
کــه اشــعار بینهایت لطیفــی دارد و یک غزلش هم بــه
ِ

در همــۀ دیوانهــای چاپی حافظ کــه تا کنون نگارنده دیده و نســخ

کار خــود ای زاهــد ایــن چه
ِ
وارد دیــوان حافــظ شــده اســت (بــرو بــه ِ

خطــیای کــه دکتر نیســاری روایــت کردهانــد و نیز تصحیــح جناب
ِ
ّ
میرافضلــی از دیــوان حیــدر بقــال 7به همیــن صورتی کــه در باال ذکر

دیوان حیدر شیرازی نیز ماجرایی هست
فریادست) .باری دیدم در
ِ

شد آمده است:
از وی همــــــــــه مســــــــــتی و غرورســــــــــت و ّ
تکبر...
بیــت بــا ایــن صــورت غلــط نیســت و میتــوان آن را معنــا کــرد ،ولی
ّ
دیوان
ِ
صــورت کهنتــر و دقیقتــری در نســخۀ خطــیای که همراه بــا ِ

راستای همین منازعات است.
که در
ِ
حضور شیخ ابواسحق بن محمود شاه گفته شد:
«این شعر در
ِ
خواجـوی دزد کابلـی از شـهر کرمـان میرسـد
ِ
یسـت او در شـاعری ،نـزد سـلیمان میرسـد
مور 
ـعر کـس
معنـی مبـر ای بوالهـوس! شـاعر نـدزدد ش ِ

حیدر به صورت عکســی به چاپ رســیده هســت که بر متن ترجیح
ّ
دارد :از وی همــه هســتی و غرورســت و ّ
تکبــر .با دقــت در این ضبط

معنـی بک ِـر شـاعران از عال ِـم جـان میرسـد
ِ

معانی «هســتی» (خودبینی و خودپســندی و
و بــا عنایت بــه یکی از
ِ

دزدی مکـن ای خـردهدان ،کاال ز دزدان کـن نهـان

انانیــت) 8ضبطی صحیح و برتر اســت ،بهخصوص که «مســتی» با
غرور و ّ
تضاد کامل با «بیچارگی
تکبر از یک جنس نیست و البته در
ِ

و عجــز و نیــاز» (در مصراع دوم) نیز نیســت .در صورتی که «هســتی»
تمــام ایــن خصایــص هســت .ایــن معنــی در
بــا معنــی مزبــور
ِ
واجــد ِ

متون پیش از حافظ نیز بیســابقه نیســت .از جمله در غزل سعدی
ِ

خواندهایــم« :بیــا کــه مــا ســر هســتی و کبریــا و رعونــت /بــه زیــر پای

ـردار دزدان میرسـد »...
بهر دزدی این زمان س ِ
کز ِ

12

قصــد مــن انتقامســتانی از خواجو نیســت ،ولی این نکته را ســندی
معاصران خواجو نسبت به شعر و شخصیت او.
دیدگاه
دیدم دربارۀ
ِ
ِ
خدای ّ
عزوجل جمله را بیامرزاد.

حافظ دلها ،نه نســخهبدلها (اســتاد محمدمهــدی فوالدوند،
نشر تاریخ ایران ،چاپ اول )1391

نهادیم و پای بر سر «هستی»» و با آنکه بعضی شارحان به این معنی
بی ّ
توجــه بودهانــد (ماننــد خطیــب رهبــر کــه آن را «اندیشــۀ خــودی»

عرصــۀ حافظپژوهــی عرص ـهای پرتلفات اســت! اهل قلــم با حافظ

معنی کرده 9خانم نیازکار در شرح خود بهدرستی به این ایهام اشاره

حاصل این انــس را با دیگران
ســروکار دارنــد و گاهی هوس میکنند
ِ
ظن خــود یار خواجه
نیــز بــه اشــتراک بگذارند و از آنجا که بیشــتر ،از ِ

کرده است.

10

شاعر اصلی به این صورت است:
دیوان
بیت پایانی نیز در
ِ
ِ
ِ
حیدر مســــــــــکین
دل
ای مجلســــــــــیان
ســــــــــوز ِ
ِ
ِ
از شــــــــــمع بپرســــــــــید که در ســــــــــوز و گدازست
خواجوی
بحــث ایــن شــاعر دور نشــدهایم نکتــهای هــم دربــارۀ
تــا از
ِ
ِ
کرمانــی و حیــدر شــیرازی مــیآورم .این بنده همیشــه گفتــهام که از
ً
این همه اغراق در حق خواجو ســر در نمیآورم .نیز اصال قبول ندارم
ً ّ 11
میان معاصران
حق خواجو را خورده باشــد .اتفاقا اگر در ِ
که خواجه ِ
حافظ کســی باشــد که درســت دیده نشــده ســلمان ســاوجی است
 . 6ر.ک به« :دو شــاعر همعصر ،حافظ و حیدر شــیرازی»؛ علی میرافضلی؛ مجلۀ نشــر دانش،
سال بیستم ،پاییز  ،1382ص .17 -10
 .7دیوان حیدر شیرازی؛ پژوهش سیدعلی میرافضلی؛ ص  ،75انتشارات کازرونیه.1383 ،
 . 8این معنی بدون شاهد در لغتنامۀ دهخدا و به نقل از برهان نقل شده است.
 .9شرح غزلیات سعدی؛ خلیل خطیب رهبر؛ ص  ،765انتشارات صفیعلیشاه ،چ هشتم
.1373
 .10شرح غزلیات سعدی؛ فرح نیاز کار؛ ص  ،1161انتشارات هرمس.1390 ،
 .11ر.ک به :اوراق پریشان  ،7شمارۀ پیشین همین مجلۀ آیینۀ پژوهش.

شــدهاند ،در بســیاری مواقــع نتیجــه چنــدان رضایتبخــش نبوده.
بارهــا دیــدهام افــرادی کــه در عرصــۀ کار خــود اشــخاصی ّ
موجهاند،
کارهای
آبروی حاصل از دیگر
ِ
وقتی چیزی دربارۀ حافظ نوشــتهاندِ ،
حافظ دلها
خــود را نیز به حراج گذاشــتهاند .یکی از این کتابها « ِ
ً
اتم آســمان ریســمانبافی دربارۀ
 »...اســت کــه انصافــا از مصادیـ ِـق ّ ِ
حافظ محسوب میشود و گرهی از این ّ
طره نگشوده است.
مرحــوم فوالدونــد کــه از مترجمان نامــدار قرآن کریم اســت این بار با
ً
روشــی کامال ذوقی و شــخصی به سراغ نقد روشهای رایج تصحیح
حاصل فطور
دیوان حافظ رفته اســت .ابتدا میپنداشتم این کتاب
ِ

دوران پیری اســت ،ولــی در ص  166اســتاد «مطلع تاریخ
و رخــوت ِ
ِ
ِ
این سودا و سود» را «آبانماه  »1362نوشته است.
نشــناس
وی کــه در مقدمــۀ کتاب ،خود را «شــاعر و پژوهشــگر و قرآ 
و باالتــر از همــه ملهــم از تأییــدات غیبــی» معرفــی کــرده (ص ،)11
ً
ابتــدا اساســا منکــر اصالــت نســخههای ( 827خلخالــی) و 862
 .12دیوان حیدر ،ص .96
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(قریــب) شــده اســت (ص  )17و در فصــول مختلــف از «حــدود اعتمــاد به نســخههای مادر» ســخن گفته و
«معیار تشخیص اصیل از دخیل و سخن پست از واال در دیوان خواجۀ شیراز» را برشمرده و بهشدت از روش
استادان مسلم این رشته مانند قزوینی و خانلری انتقاد کرده و ثمرۀ کار عالمهقزوینی را در تصحیح و تحشیۀ
حافظ حتی در حد «لغت معنی چنانکه در زمان قدیم مرســوم بوده» هم ندانســته و گفته که« :متأســفانه آن
مرحوم دشــوار یهای لغوی مقدمه را حل نکرده اســت ،فقط کوشــیده منشأ و مأخذ منقولعنه عبارات آن را
ً
ـ با آوردن نســخهبدلهای متعدد و خســتهکننده ـ ذکر کند و فقط وقتی واژه یا تعبیر آســانی در متن آمده ،فورا
معنای آن را در زیر صفحه نگاشته است»( .ص  )38
او حتی در ادامه ،دیگر کارهای قزوینی را هم در حد «مفردشناسی» دانسته و گفته که او هرگز نتوانسته «پای در
آستان پژوهش ابتکاری بگذارد»( .ص  )39نیز دربارۀ روش دکتر خانلری مرقوم داشتهاند« :ایرادی که به نسخۀ
آقای خانلری وارد اســت ،مانند همۀ نســخههای خواجه شــیراز (کذا) تکرار اغالط اســت و این یعنی درایت
را فــدای روایــت کــردن و نیــز عــدم عنایت کافــی به معانی ابیــات»( .ص  )19نویســنده در فصلی دیگر نوشــته
یشــود و «گره از برخی
که کتابش در چاپهای آینده باعث برانداختن «نســخهبدلهای بیربط و سســت» م 
نسخههای مجعول» میگشاید؛ زیرا «به یاری سنگ محکی که ما معرفی کردهایم»« ،فرق نظم سخیف از شعر
لطیف بازشــناخته خواهد شــد» .در ادامه نیز پیشبینی کرده که «شاید تا ده سال دیگر کتاب «حافظ دلها»
به دســت فارســیزبانان برســد ـ از ایران گرفته تا افغانســتان ،هند ،پاکســتان ،قفقاز ،تاجیکستان و دیگر نقاط
جهان و حتی گروهی از خاورشناسان ـ و آن را پاسدار گردند و  ...از نسخ ه های مشکوک دل بکنند»( .ص ) 100
ً
ً
مطالب غریب و بیربط اســت .مثــا در فصلی با
قصــد نقــد کتــاب در میان نیســت کــه انصافا گلچینــی از
ِ
ترکیبات دیوان حافظ (نه با مذهب منســوخ امثال
عنوان «صفحه کلید» اســتاد به توضیح برخی کلمات و
ِ
ِ
ِ
مذهب مختار خودشان) پرداختهاند .اینک چند نمونه از آنها (میکوشم تا میتوانم توضیحی
قزوینی ،بل با
ِ
اضافه نکنم):

جان جهان و وی ،همه به معنی
ص  :138آنکه :او ،تو ،شاهد هرجایی ،نگار ،جانان ،لعبت شهسوار ،دلبرِ ،
خدا است.
دخول گرد و
ص  :139ابرو :دو کمان زیبا و هاللگونه که مایۀ تکمیل زیبایی چشــم اســت و غیر از آنکه مانع
ِ
غبار به چشم میشود ،نقش اشارتگری را نیز ایفا میکند.
(و کس در پارسی توضیحی بدین جامعیت و مانعیت از ابرو به دست نداد)
ص  :140بادهفروش :کسی که باده میفروشد . ...
ص  :140بلبل :مرغ خوشنوا ،پرندۀ شــیدا ،عاشــق گل ،شــیدای معشــوق (=گل) ،عاشــق و شــاعر ترانهپرداز
باشید! (در معنای مجازی کلمه) ،خوشسخن ،بلیغ« ،مرغ عاشق طربانگیز بود گفتارش».
ص  :144چشم :عضو بیناییّ ،قوۀ باصره . ...
ص  :146خام :نقطۀ مقابل پخته . ...
دربانی میخانه فراوان کردم.
ص  :149دربانی :خدمتگزار ،خادم ،حاجب :گرچه
ِ
بین دربان و دربانی تفاوتی نمیبینند)
(گذشته از بدیهی ِ
بودن توضیح ،عجیب است که استاد ِ
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ً
ص  :158قلندر :احتماال از ریشه کالنتر= بزرگتر ،یا کلون در (!) میآید.
عالمت تعجب در اصل کتاب مندرج اســت ،یعنی اســتاد ،خود حرفی زده و خود نیز تعجب
توضیح آنکه
ِ
هنرمندی ایشان است.
کردهاند و این نشانۀ
ِ
زعم قوی آنست که ابواسحق
ص « :167در همین تاریخ [ ]758عبید زاکانی کتاب موش و گربه را سروده و ِ
ّ
موش و مبارزالدین گربه باشد».
در ادامــه چنــد فصــل دیگــر هســت کــه کوچکتریــن ارتباطی بــا تصحیح حافــظ نــدارد و کتاب را شــبیه به
کشــکولی ســاخته کــه جریــان ســیال ذهــن نویســنده در آن از ســویی نویــد داده که «به یــاری خــدا در کتاب
جداگانهای  ...راه درستی را که باید «شعر نو» در پیش گیرد را»(کذا) مطرح خواهد کرد (ص  )103و از سوی
دیگــر انتقــادات تندوتیز دیگری از «اســتعمار بداندیش» (ص  )100تا جریان واژهســازی (ص  )104و  ...نموده
ً
اســت .نویســنده پس از این همه آسمان و ریســمانبافتن ،نهایتا  99غزل حافظ را که معادل «رقم اسماءاهلل»
ً
اســت برگزیــده و در پایــان کتــاب آورده اســت .طرفه آنکه این  99غــزل عینا و بیهیچ کم کاســتی از «حافظ
انجوی» نقل شده در حدی که حتی عالئم سجاوندی آن چاپ نیز تغییر نکرده! کتاب با شعری از نویسنده
بیت آخرش این است :
در ستایش «خواجۀ شیراز» پایان یافته که ِ
عــــــــــذر شــــــــــاعر پذیــــــــــر اگــــــــــر ناچار
ِ

قافیــــــــــت را به شــــــــــایگان زده اسـ ـ ـ ـ ــت

رسمالخطی که همه را بهاشتباه انداخته
«پیام نسیم» شعر حافظ را با این صورت خواندهاند:
آلبوم ِ
جناب شجریان در ِ
«نکتۀ روح فزا» از دهن دوســــــــــت بگو

«نامۀ» خوشخبر از عالم اســـ ـ ـ ــرار بیار

ً
خوانش استاد ،بین «روح» و «فزا» فاصلهای در خواندن افتاده که کمی بیت را برای مخاطب دچار
اوال که در
ِ
َ
صورت روح /فزا .دیگر اینکه هر
تعقید کرده اســت .ترکیب باید پشــت سرهم خوانده میشــد؛ «روحفزا» نه به
ِ
دو کلمــه بایــد بــه صورت نکره خوانده میشــد :نکتهای /نامهای .از فضای بیت پیداســت کــه دلیلی ندارد
این دو کلمه به صورت مفرد ادا شود .شاعر میگوید :نکتهای روحفزا و نامهای خوشخبر بیاور .توضیح اینکه
در رســمالخط قدما تفکیکی بین این دو قائل نمیشــدهاند و هر دو را به یک صورت مینوشــتهاند و خود در
ً
هنگام خواندن آن را تفکیک میکردهاند .مثال مینوشــتهاند« :بر در شــاهم ،گدایی ،نکتۀ در کار کرد /گفت
بر هر خوان که بنشستم ،خدا رزاق بود» ،ولی میخواندهاند؛ «نکتهای» در کار کرد.
برخورد دوگانــه میکنند،
گــردن مصححان متون کهن اســت کــه در این مــورد
البتــه بخشــی از تقصیــر هــم بر
ِ
ِ
بــه ایــن صــورت که بعضــی را نکتۀ و بعضــی را نکتهای ضبــط میکنند( .دربــارۀ عالمه قزوینــی در تصحیح
َ
مصحح ایشــان (زوار و
معتبر
حافــظ ،نمیتوانــم دراینبــاره بهدرســتی قضاوت کنــم؛ چون حتی هر دو چــاپ
ِ
اســاطیر) هم دچار تحریفات رســمالخطی شده است ،ولی عیوضی و نیساری بهدرستی «نکتهای /نامهای»
موارد
ضبط کردهاند ).به نظرم برای اینکه هم جانب امانت رعایت شود و هم مخاطب بهاشتباه نیفتد ،باید ِ
مشــکوک را بــا همــان صورتــی که در نســخه هســت آورد و در پائین صفحــه ،تکلیف خواننده را بــرای چگونه
ّ
مصحح در این مورد نباید به سلیقۀ خودش اتکا کند؛ زیرا چنانکه خواهم آورد همیشه
خواندن روشن کرد.
الخط نسخه را حفظ کند؛ چون این رسمالخطها
با قطعیت نمیشــود حکم داد و بهتر همان اســت که رسم ِ
خــود حــاوی نکات ریزی اســت کــه گاه با این یکسانســاز یها از بین مــیرود .نگارنــده در هنگام تصحیح
فرمول یکسانسازی عمل میکردم،
اساس
«سفینۀ شاعران قدیم» به یکی از این موارد برخورد کردم که اگر بر
ِ
ِ
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جناس موجود در شعر ضایع میشد:
ِ
یــــــــــاری دارم چــــــــــو شــــــــــمع ،افروختۀ

ز یـ ـ ـ ـ ــن دلشـ ـ ـ ـ ــدۀ شـ ـ ـ ـ ــعبده آموختـ ـ ـ ـ ــۀ

او عاشــــــــــق دیگری و من عاشــــــــــق او

پروانـ ـ ـ ـ ــۀ صفت سـ ـ ـ ـ ــوختۀ سـ ـ ـ ـ ــوختۀ

پیداســت کــه مصــراع آخــر را بایــد چنین خوانــد «پروانــه صفت ،ســوختۀ ،ســوختهای» ،ولــی در این صورت
جناس ظاهری موجود از میان میرفت( .در مصراع دوم نیز شبیه این مسئله هست) لذا بنده هم در هنگام
صورت مزبور آن را آوردم.
چاپ به همین
ِ
متوجه ایــن نبودند که در بســیاری از این مــوارد باید به صــورت نکره
خــود مصححان هــم
ِ
البتــه گویــا گاهــی ِ
ً
خواند .مثال دکتر یوســفی در گلســتان ســعدی (ص  )75نوشتهاند« :طایفۀ حکمای یونان اتفاق کردند که مر
ً
این مرض را دوایی نیســت مگر زهرۀ آدمی  ،»...در حالی که احتماال «طایفهای» صحیح اســت؛ چون بعید
است همۀ حکمای یونان چنین حکمی کرده باشند( .خزائلی :طایفهای) نیز در ص « 82با طایفۀ بزرگان به
ً
کشتی در نشسته بودم  »...آمده که منطقا «طایفهای» صحیح است (خزائلی نیز همین را آورده)؛ چون بعید
کل بزرگان یک طایفه بوده باشند .در ص « 149با طایفۀ دانشمندان در جامع دمشق بحثی همیکردم»
است ِ

آوردهاند ،در حالی که باید «طایفهای  »...خواند( .خزائلی :طایفهای)

دزدان عرب  »...و «وقتی طایفهای حراث مصر شــکایت آوردند»
چنانکه در ص  60نیز بهدرســتی «طایفهای
ِ
ّ
(ص  )84و «مــرا در آن قربــت با طایفهای یاران اتفاق ســفر افتــاد ( »...در ص  )71ضبط کردهاند .دکتر انوری
ً
مورد باال را عینا مطابق با چاپ یوسفی آوردهاند.
تمامی شش ِ
چاپ عالمه قزوینی (و بسیاری دیگر) ،غزلهایی
نکتۀ گفتنی دیگر اینجاست که اگر دقت کرده باشید در ِ

های با قافیۀ «ه» آمده است (بعد از «دوش رفتم به
مانند «از من جدا مشو که توام نور دیدهای» در بخش غزل ِ
اصل
در میکده خوابآلوده» و قبل از «دامنکشان همیشد در ِ
شرب زرکشیده» .دلیلش همین است که در ِ
حرف «ه» قرار دارد.
نسخۀ خطی « ....که توام نور دیدۀ» آمده بوده و لذا در
بخش ِ
ِ
نمونــۀ دیگــری کــه گویــا هیچیــک از مصححان حافــظ (به جز مرحــوم عیوضــی و خرمشــاهی/جاوید و دکتر
قیصــری در دیــوان حافظ چاپ جوانۀ رشــد) به آن ّ
بدخوانی آنان به خوانندگان نیز ســرایت
توجــه نکردهاند و
ِ
زیبای ساقینامۀ حافظ است:
بیت
کردهِ ،
ِ
فریب جهان قصۀ روشــــــــــن اســــــــــت
ِ

ببین تا چه زاید ،شـ ـ ـ ـ ــب آبستن است

در اینجا هم شــهرام ناظری آن را در آلبوم «ســاقینامه /صوفی نامه» به همین صورت خوانده و در چاپهای
قرائت « ...قصهای روشــن
حافظــی هــم که بنده دیدم جملگی با همین صورت روایت شــده 13،در حالی که ِ
است» به ّ
صحت نزدیکتر است.

جمشید مظاهری (سروشیار)

ادیب و ّ
مورخ و استاد بازنشستۀ دانشگاه اصفهان1396-1321 .
ماتـم او داشـت هرکسـی
روزی سـهچهار ِ

آن سوز کمترک شد و آن اندهان برفت

ســــــــــر شغل و عمل شدند
آزاد و بنده با
ِ

صدر دین ،که به قهر از میان برفت
بیچاره ِ

 . 13من چاپهای سایه و خانلری و راستگو و قزوینی و مجاهد و قریب و انجوی و قیصری و یکتایی و قدسی را دیدم.
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حال انقراض (و بله منقرض شــدة) آدمهای شــفاهی بود .کمتر کســی میتوانســت فقط
نســل در ِ
مظاهری از ِ
ّ
طریــق نوشــتههایش بــه عمــق فضلــش پی ببرد .مگــر آنکه در آن رشــته تخصصــی داشــت و مطالبش را با
از
ِ
ّ
دقــت پیگیــری میکــرد .ولی اگر با او دمخــور بودی ،میفهمیدی چه دریای عمیقیســت .شــاید بزرگترین
ّ
«اهمیت» .برای
خصوصیت او را بتوان بیاعتناییاش بر شــمرد؛ بیاعتنایی به زمین و زمان ،به شــهرت ،به
ِ
همیــن هم بود که وقتی دورۀ کارشناسیارشــدش را تمام کــرد ،دیگر برای دکترا هیچ اقدامی نکرد و بالفاصله
(ریاست
پیگیری مرحوم معتمدی،
به تدریس در مدرســهای در ســده (خمینیشهر) اصفهان پرداخت و اگر
ِ
ِ
ّ
وقت دانشــگاه اصفهان) نبود ،شــاید تا آخر معل ِم همان مدرســه باقی میماند .از همین جهت هم بود که با
ِ
ّ
برای «بیســت شــدن» نبودّ .
اهمیت ندادنش
وجود فضل و
ِ
ِ
اهل تالش ِ
ســواد بســیار ،هیچگاه «شــا گرد اول» و ِ
ً
نظــر جامعه یا تاریخ مهم
بــه ایــن معنــا بود که مثــا فکر نمیکرد این موضوعی که در آن دقیق شــده ،چقدر از ِ
نفــس پرســش مهم بــود و به دنبالش میرفت .اســتاد جویــا جهانبخش میگفت کــه یکبار از
بــرای او
اســتِ .
ِ
تلفظ جایی پرســیده بوده و گفته بود که اســتاد همایی به صورتی و ایشــان به صورتی دیگر آن
ایشــان دربارۀ ِ
ّ
را نوشــتهاند .مدتــی بعد که میبیندشــان ،ایشــان میگوید :مــن دوباره به آن منطقه رفتــم و با اهالی صحبت
کــردم ببینــم خودشــان به آن منطقه چه میگویند ،دیدم بعضیشــان مثل من و بعضــی به صورتی که همایی
ً
گفتــه تلفــظ میکننــد .جناب جهانبخــش میگفت :من اصال موضــوع را فراموش کرده بودم و باورم نمیشــد
شبیه این موارد هم کم نبود و ربطی نداشت
برای این پرســش ســاده ،ایشــان این طور پیگیری کرده باشدِ .
که ِ
ً
شاگردانشان(خانم
دانشجوی سادۀ دورۀ کارشناســی .همین اخیرا یکی از
که پرســشگر ،جویا باشــد ،یا یک
ِ
ِ
جلســات آخر ســال ،هیچ دانشــجویی به جــز او در کالس حاضر
ســمیرا رکنــیزاده) میگفــت کــه در یکــی از
ِ
برای همین یک نفر پرداخته بود! از
نشــده و اســتاد بیاعتنا به این
ِ
غیبت همگانی ،تا آخر کالس به تدریس ِ
همین جهت هم بود که کتاب «تاریخ اصفهان» (میرزا حسن خان جابری انصاری) را برای حاشیهنویسی و
چاپ انتخاب کردّ .
حتی به ایشــان گفته بودم که شــما این همه نکته دربارۀ گلستان سعدی پیدا کردهاید و
کار مهمتری صورت
اگر این همه زحمت به جای تاریخ اصفهان بر
ِ
گلســتان ســعدی صرف شده بود ،چقدر ِ
ً
ُ
پی رسیدن به پاسخ مشکالتی
برای او
ِ
میگرفت .ولی ِ
پسند زمانه و ب ِرد تأثیر مطلقا اهمیتی نداشت و تنها در ِ
ِ
مقام تجویز و تأیید و توصیه عرض نمیکنم ،فقط دارم
بود که ذهنش را مشغول کرده بود .این حرفها را در ِ
ً
جای این کارها ،همان
توصیف میکنم .کما اینکه خودم به این مسائل نقد داشتم و حقیقتا آرزو میکردم به ِ
گلستان ،یا خاقانی یا ناصرخسرو را تصحیح کرده بود.
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