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اوراق پریشان 9
رضا ضیاء
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب نهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان اوراق
پریشــان ،چندیــن مســئله را مطــرح کــرده اســت کــه بدیــن شــرح انــد:
•شــعری از مالزمانــی شــاعر معاصــر شــاه عبــاس کــه بــه اشــتباه بــه فردوســی نســبت داده
شــده اســت.
•مطلبــی پیرامــون صفحــه آخــر تصحیــح مرحــوم حبیــب یغمایــی از ســفینه ای کهــن بــه نــام
«نمونــه نظــم و نثــر فارســی»
•یک رباعی نویافته از مجمع الرباعیات
•تصحیح بیت:

«بــر ســر خشــم اســت هنــوز آن حریــف
یــا ســخنی مــیرود انــدر رضــا» از ســعدی

•«آیا» در شعر حافظ و سعدی و سمک عیار
•اشتباهات تایپی دیوان حافظ چاپ اساطیر
•شرح دیوان حافظ از مرحوم شریعت
کلیــدواژه :مالزمانــی ،فردوســی ،شــعر فردوســی ،حبیــب یغمایــی ،نمونــه نظــم و نثــر فارســی،
مجمــع الرباعیــات ،ســعدی ،شــعر ســعدی ،آیــا ،شــعر حافــظ ،ســمک عیــار ،دیــوان حافــظ،
اشــتباهات تایپــی ،چــاپ اســاطیر ،شــرح دیــوان حافــظ ،مرحــوم شــریعت.

أوراق مبعثرة ()9
رضا ضياء
يتنــاول املقــال احلــايل  -الــذي حيمل الرقم  9ضمن سلســلة مقاالت حتت
ً
عنوان أوراق مبعثرة  -عددا من املسائل ،وكما ييل:
ً
ّ
املال زماين املعاصر للشــاه ّ
عباس ،وهي منســوبة خطأ
 - 1قصيدة للشــاعر
للفردويس.
 - 2مالحظات حول الصفحة األخيرة من تصحيح املرحوم حبيب يغمايئ
إلحدى املجاميع القدمية بعنوان منونه نظم و نثر فارىس (= منوذج من الشعر
والنثر الفاريس).
ً
ّ
ّ
الرباعيات.
الرباعيات املكتشفة حديثا من جممع
 - 3أحد
 - 4تصحيح أحد األبيات الشعر ّية لسعدي ،وهو:
بــر ســر خشــم اســت هنــوز آن حر يــف؟
يــا ســخىن مــىرود انــدر رضــا؟
ً
(= أمــا زال احلبيــب غاضبــا؟
أم ّإن هنــاك مــا يــي بالرضــا ؟)
 - 5مفردة (آيا) يف أشعار حافظ وسعدي ومسك ّ
العيار.
ّ
الطباعية يف طبعة (أساطير) من ديوان حافظ.
 - 6األغالط
 - 7شرح ديوان حافظ للمرحوم شر يعت.
ّ
ّ
األساســية :املال زماين ،الفردويس ،شعر الفردويس ،حبيب يغمايئ،
املفردات
ّ
منونه نظم و نثر فارىس (= مناذج من الشعر والنثر الفاريس) ،جممع الرباعيات،
سعدي ،شعر سعدي ،مفردة (آيا) ،شعر حافظ ،مسك ّ
العيار ،ديوان حافظ،
ّ
الطباعية ،طبعة (أساطير) ،شرح ديوان حافظ ،املرحوم شر يعت.
األغالط
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)Scatterd Papers (9
’By: Rezā Ziā
Abstract: In the form of the ninth article of a series
of publications titled “Scattered papers”, the author
has presented several topics which are as follows:
A poem by Mulāzemāni, Shah Abbās’s contemporary poet, which was attributed to Ferdowsi by
mistake.
An article titled “A Sample of Persian Poetry and
Prose” which is written about the last page of the
late Habib Yaghmāie’s correction of the Old Ship
)(Safine-ye Kohan
A newly found ruba’i from Majma’ al-Rubā’iyāt
Correction of one of Sa’di’s verse:
“Bar Sar-e Khashm ast Hanooz ān Harīf
”yā sokhani miravad andar rezā
The word “Ᾱyā” in Hafiz, Sa’di, and Samak Ayyār’s
poems.
The typos in Hafiz’s Divān (the Collection of Poems) published by Asātir publishing house.
The explanation of Hafiz’s Divān (the Collection of
Poems) by the late Shari’at
Key words: Mulāzemāni, Ferdowsi, Ferdowsi’s
poem, Habib Yaghmāie, A Sample of Persian Poetry
and Prose, Majma’ al-Rubā’iyāt, Sa’di, Sa;di’s
poem, The word “Ᾱyā”, Hafiz’s poem, Samak
Ayyār, Hafiz’s Divān (the Collection of Poems),
typos, Asātir publication, the explanation of Hafiz’s
Divān, the laste Shari’at
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ّ
محمدرضا ضیاء

این شعر از فردوسی نیست

یکی ابلهی شــــــــــبچراغی ُ
بجســــــــــت

که بی او نشــــــــــد عقد پروین درسـ ـ ـ ـ ــت

خــــــــــری داشــــــــــت آن ابله کــــــــــوردل

جــــــــــان خر متصل
جــــــــــان خودش،
به
ِ
ِ

چنــان ش ـبچراغی کــه نایــد بــه دســت

به خــــــــــواری بر آن گردن خر ببسـ ـ ـ ـ ــت

مــــــــــن آن شــــــــــبچراغ شهنشــــــــــاهیم
ِ

کــــــــــه روشــــــــــن کن مــــــــــاه تـــــ ـ ــا ماهیم

بخت ابلهشــــــــــعار
مــــــــــرا لیکن ایــــــــــن ِ

چنــــــــــان بســــــــــته بــــــــــر گــــــــــردن روزگار

اگر معنی شــعر «شــبچراغ» را بدانیم ،معنی شــعر کموبیش واضح اســت( .شــبچراغ :گوهری که در شــب
نسبت آن گوهر و این ابله و خر است .اگر سری
مثل
مثل روز بدرخشد) .شاعر نالیده که:
ِ
ِ
نسبت من و زمانهِ ،
ِ
ّ
آشــنایان سبک فردوسی میدانند که با
اند.
ه
کرد
نقل
فردوســی
نام
به
فاق
ات
به
را
شــعر
جا
ه
هم
بزنید،
گوگل
به
ِ
حکیم توس دیده
حال
زبان ِ
هزار من سریش به فردوسی نمیچسبد ،ولی گویا صاحبدلی آن را متناسب با ِ
ِ
ّ
معاصر شــا ه عباس اســت .همان که داســتانی
شــاعر
و به نام او ســند زده؛ در حالی که شــعر از «مل زمانی»،
ِ
ِ
صاحب تذکرة نصرآبادی نوشته:
مشهور با شاه عباس دارد.
ِ
ّ
دیوان او دیده نشد؛ اما از اشعار او ظاهر میشود که خیلی قدرت
شاعر زبردستی بود ،اگرچه ِ
ِ
داشــته .مشــهور اســت که دیوان خواجه حافظ را جواب گفته ،به خدمت شاه عباس برده،
گفــت :دیــوان خواجــه حافــظ را جــواب گفتهام .شــاه فرمــود که :جــواب خدا را چــه خواهی
گفت؟!

1

صفحۀ آخر نمونه نظم و نثر یغمایی
ســالها پیــش مرحــوم حبیب یغمایی ،ســفینهای کهن را به نام «نمونۀ نظم و نثر فارســی» تصحیح و منتشــر
ً
نقل دو رباعی به
کرد .ایشان طبیعتا تصویری از نسخه به دست نداده ،ولی در صفحۀ آخر این کتاب پس از ِ
نام کمال اسماعیل ،در پانویس مرقوم کردهاند:
ِ
پنج رباعی در صفحۀ آخر مجموعه خوانده نمیشود.

2

دلیل الفــاظ رکیک در چاپ خــود نیاورده
نکتــه اینجاســت کــه گویــا مرحــوم یغمایی یکــی از رباعیها را بــه ِ

است:

دی مــــــیرفتــــــــــــی بنــــاز چـــون خـــاتـونی

جنـــبان دوشـــی ز حسن 3و لـــرزان  ...ونی

ْ
و امروز ســــرت ز شـــــرم در پــــــیش بماند

ســــزای هر مأب ـ ــونی
هم ریــــش دهــــــــــــــد
ِ

ً
بیت دوم هم جز چند کلمه چیزی
خواندن
بیت اولش کال محو شــده بود و از ِ
رباعی بعدی بر ما میســر نشــد؛ ِ
ِ
 .1تذکرۀ نصرآبادی ،ص  ،349چاپ ناجی نصرآبادی ،انتشارات اساطیر ،تهران.1378 :
 .2نمونۀ نظم و نثر ،ص  ،272چاپ .1343
حدس دکتر مهرداد چترایی است .با سپاس از ایشان.
قرائت فعلی
 .3این کلمه خوانا نبود و
ِ
ِ
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( ناشیرپ قاروا ا

باقی نمانده ...«:روز /ازین دست بدین خوشی».
عنوان «دیگر») هســت که بنده موفق
از آن پنج رباعی ،دو رباعی (با
ِ
به خواندن آنها شدم:
آزاده بــــــــــه هیــــــــــچ دســــــــــترس مینرســــــــــد
وز بیخبــــــــــری بــــــــــه يــــــــــک هوس مینرســــــــــد

سر تو» در مصراع چهارم را
توانستهاند «تو» در مصراع دوم و «کنم اندر ِ

بخوانند .ایشان به ضمیمۀ این کتاب این چهار برگ را نیز به صورت
عکســی چاپ کردهاند .خوشبختانه چون بنده این رباعی منسوب
ـردن تکههای
بــه کمال اســماعیل را در حافظه داشــتم ،با ســر هم کـ ِ
عکس نسخه ،موفق به خواندنش شدم:
محوشدۀ موجود در
ِ
ـت پیغمبـ ـ ـ ـ ـ ِـر تو
ای روی تـ ـ ـ ـ ــو همچـ ـ ـ ـ ــو دسـ ـ ـ ـ ـ ِ

ايــــــــــام به ناكســــــــــان چنان مشــــــــــغول اســــــــــت

پیغمبـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـ ــق رهبـ ـ ـ ـ ــر تو

كــــــــــز مشــــــــــغولی بــــــــــه هيچكس مینرســــــــــد

ترسـ ـ ـ ـ ــم کـ ـ ـ ـ ــه دیـ ـ ـ ـ ــن موسـ ـ ـ ـ ــوی نگـ ـ ـ ـ ــذاری
مـ ـ ـ ـ ــن دیـ ـ ـ ـ ــن ّ
محمـ ـ ـ ـ ــدی کنـ ـ ـ ـ ــم در سـ ـ ـ ـ ــر تو

نــام کمالاســماعیل آمــده 4و در
ایــن شــعر در ســفینۀ صائــب بــه ِ

نام اشــرفی ســمرقندی آمده
ِ
جنگ رباعی به نقل از چهار نســخه به ِ
ً
5
و احتماال از هموست:
صورت بســیار
پایــان صفحه به
رباعــی دوم نیز که در
کامــل
صــورت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مخدوش آمده ،به این صورت است:

فصــــــــــاد بــــــــــه نیــــــــــش آبگــــــــــون از دســــــــــتت
بگشــــــــــاد ِره چشــــــــــمۀ خــــــــــون از دســــــــــتت
ّ
دســــــــــت تو کس زنــــــــــده َ
نجســــــــــت ال خون
از
ِ
وان نیــــــــــز بــــــــــه زخم شــــــــــد برون از دســــــــــتت
کامــل ایــن رباعــی نیــز در (ص  )219ســفینۀ مرعشــی (بــه
صــورت
ِ
ِ

هند به نام کمال اسماعیل یافته و در ص « 43گفتارهای پژوهشی»
(چــاپ بنیــاد موقوفات افشــار) آوردهاند .فضای رباعــی هم با کمال
ـب تام
اســماعیل و همزیســتی او بــا یهودیـ ِ
ـان جوبــارۀ اصفهان تناسـ ِ

ـاپ بحرالعلومــی نیامــده ،بعیــد
دارد و بــا وجــود آنکــه در دیـ ِ
ـوان چـ ِ

نیســت که از او باشــد .بنده نیز در تصحیح خود از دیوان کمال ،آن
را در پنج منبع دیگر هم به نام کمال یافتم که تفصیلش در حواشی
ِ
دیوان درج خواهد شد.

در صــورت محوشــدۀ عکســی ایــن رباعــی در مجمــع الرباعیــات،
مصــراع دوم «بــاد ب ـ ه حق» آمــده که گویا بــر ضبط ُجنــگ هند برتری

تصحیــح محمد افشــینوفایی و ارحام مرادی ،نشــر ســخن)1395:

دارد( .نوعــی دعــا بــا این مضمــون که ان شــااهلل با مدد پیامبــر ما ،تو

آمده است.

مسلمان شوی!)

یک رباعی نویافته از مجمع الرباعیات

ـاپ عکسـ ِـی بخش
ایــن رباعــی و خوانــدهشــدنش تنهــا بــه مـ ِ
ـدد چـ ِ

مجمــع الرباعیات کهنتریــن مجموعۀ رباعی بازماندۀ زبان فارســی

محوشــده انجام گرفت و این نشــان میدهد کــه در تصحیح متون،

ارزشــمند قرن ششم در طی روزگار از
اســت .متأسفانه این مجموعۀ
ِ

عکسی بخشهای ناخوانا چقدر میتواند مثمر باشد.
چاپ
ِ
ِ

جناب
بین رفته و تنها  4برگ آن به دســت ما رســیده .خوشــبختانه
ِ
بهــروز ایمانــی همین چند صفحه را تصحیــح و با توضیحات کافی
ســوم
و وافــی بــه چاپ رســانده اســت .وی ایــن چند برگ را در جلد ِ
همت جناب محمدحســین
کتــاب
ِ
ارجمنــد «اوراق عتیــق» که بــه ِ
ِ
حکیــم ،توســط مجلس شــورای اســامی چاپ شــده ،عرضــه کرده
اســت .مجموع رباعیهای باقیماندۀ این چهار برگ  54تاست که
از این تعداد ،چندتایی (در حدود دهتا) هم محو شده است.
رباعــی شــمارۀ ( 49ص  )41در کتــاب محــو شــده و ایشــان هم تنها
 .4صائــب ،بــرگ  ،225انتشــارات دانشــگاه اصفهــان و مجمــع ذخائــر اســامی ،بــه کوشــش
سیدصادق اشکوری.1385 ،
 .5میرافضلی ،جنگ رباعی ،ص  ،317انتشارات سخن.1394 ،

34

نخســتین بــار این رباعــی را مرحوم امیرحســن عابــدی در جنگی در
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در خاتمــه طــرح اعجــاب و پرسشــی نیــز هســت .کتــاب را کــه ورق
مــیزدم دیــدم که صفحــات  33و  34و نیــز  47و  48این کتاب به
ـکال صحافی
صورت دســتی کنده شــده اســت .ابتدا فکر کردم اشـ ِ
اســت یا کســی که به این صفحات «نیاز» داشــته آنها را «برداشــته»
ـورت عکســی همان
اســت! بعــد کــه دیــدم صفحــات  47و  48صـ ِ
صفحاتی اســت که رباعیهای چاپی از شــمارۀ  1تا  10در آن است.
ً
ً
فهمیدیم که احتماال این صفحات تعمدا برداشته شده .با مراجعه
ً
به دیگر نسخههایچاپی این کتاب ،متوجه شدم که آنها هم دقیقا
همیــن صفحــات را ندارنــد! با خــودم گفتــم که البد ایــن صفحات
ً
حاوی اشعاری است که «منافی عفت عمومی» و احتماال هزلیاتی
اســت که امکان چاپ نداشــته ،لذا بسیار ترغیب شدم که به اصل
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آنها «من دســترس توانم یافت»! 6و البته ســرانجام آن چند صفحه را

ـترس بنــده بــود 7،بــه همیــن صــورت ضبط
چاپهایــی کــه در دسـ ِ

یافتن همان مواردی که عرض شــد ،پیدا کــردم و در کمال
بــه ِ
امیــد ِ

کتابفروشی اسالمیه،
چاپ
ِ
شــده اســت ،ولی در بعضی نســخ و نیز ِ

پــس از جســتوجوی فــراوان مطمئــن شــدم کــه «مقامات مســئول»

نســخهبدلهای یوسفی نوشته شده که شــش نسخه« ،رضا» دارند.
ّ ً
ّ
متن یوســفی «رضا»ست و قرار نبوده متن را مجددا
با توجه به اینکه ِ
در نســخهبدل بیــاورد ،گو یــا منظــور ایــن بوده که شــش نســخهبدل،

«ناامیــدی» دیدم که از اشــعار «مــورددار» خبری نیســت! به هر حال
دستور کندن صفحات را دادهاند.
ِ
رباعی سانســور شده چه بود؟ تعدادی رباعی
حال میپندارید آن ده
ِ

که حاوی مدح خلفای راشدین بود .مالحظه میفرمایید؟  44رباعی
ِ
در مجموعــهای از حــدود هــزار ســال پیــش با ایــن همــه مصیبت به
دســت ما رسیده است و امروز «مسئوالن» مربوطه تشخیص دادهاند
کــه ده رباعــی آن بایــد از کتــاب کنده شــود تــا در کتابی با شــمارگان
هــزار عدد ،به دســت دوســتدارانش نرســد؛ یعنی پدران مــا در حدود
هزار سال چیزی را در آن شرایط دشوار حفظ کردهاند ،ولی ما امروز با
اینهمــه امکانات آنها را حذف میکنیم( .شــنیدم که چندی پیش
هم شخصی که مشغول تصحیح دیوان فوقی یزدی است وقتی برای
گرفتن نســخۀ خطی دیوان وی به کتابخانهای در یزد مراجعه کرده و
«مســئول» کتابخانه گفته که در این دیوان شــعرهای رکیک هست و

حتــر مینمایــد .در
جــای «رضــا»« ،صفــا» ضبط شــده کــه صحی 
بــه
ِ

ضبط سه نسخهبدل «صفا»ست
«صفا» داشــتهاند .در یغمایی هم ِ
(ص  149چــاپ یغمایــی) کــه همیــن درســت مینمایــد .یکــی از
معانی «صفا» در لغتنامۀ دهخدا نیز «آشــتی ،صلح ،ســازش» ذکر
ِ
شده که این شواهد نیز از همان مدخل نقل میشود:

 .1میخواهم ایشان را با همدیگر صفا دهم.
اهل خود بحثی شد و در اندک فرصتی باز با او صفا کردم.
 .2مرا با ِ

 .3فرمودنــد فالنکــس با یکــی خصومتی کرده اســت  ...میخواهم

ایشــان را با همدیگر صفا دهم( .هر ســه شــاهد از «انیــس الطالبین»
نقل شده).
شعر حافظ را نیز به یاد داریم:
این ِ

مــا آن را به شــما نمیدهیم!) نمیدانم ایــن حضرات مقدمۀ اینهمه

یجـ ـ ـ ـ ــرم برنجید و به تیغـ ـ ـ ـ ــم زد و رفت
آن که ب 

متون نظم و نثر را ندیدهاند که تمام حاوی مدح علیالسویۀ خلفای

بازش آر یـ ـ ـ ـ ــد خدا را کـ ـ ـ ـ ــه صفایـ ـ ـ ـ ــی بکنیم

راشــدین اســت؟ آیــا اینهمه تأ کیــدات مقامــات عالیرتبــۀ نظام را
مبنــی بــر پرهیــز از این اختالفات نشــنیدهاند؟ جالبتــر از همه آنکه
خود
دسترســی بنده به آن ده رباعی ممنوعه از طریق پایگاه اینترنتی ِ
کتابخانۀ مجلس (ناشــر کتاب) بود! دوستان ،دستکم در سانسور،
کمی «هماهنگتر» عمل کنید!

تصحیح بیتی از سعدی
ســوم اکثــر چاپهــا)
در همــان ابتــدای غزلیــات ســعدی (غــزل ِ
میخوانیم:

با این تفاصیل با ّ
بعد همین غزل:
بیت ِ
توجه به ِ
در صلـ ـ ـ ـ ــح آمـ ـ ـ ـ ــدهای یـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــاف
از ِ
ـدم خـ ـ ـ ـ ــوف روم یـ ـ ـ ـ ــا رج ـ ـ ـ ـــا
بــــــــــا قـ ـ ـ ـ ـ ِ

ً
و نیــز ترجیــح ضبـ ِـط دورتــر ،بایــد گفــت که قاعدتــا همیــن صورت،
ِ
اصلی گفته شیخ بوده است.
ضبط
ِ
ِ
بیت دیگری از این غزل نیز به این صورت ضبط شده:
ِ
خســــــــــتگی انـ ـ ـ ـ ــدر طلبـ ـ ـ ـ ــت راحت اسـ ـ ـ ـ ــت

ّ
خــــــــــر ِم
نفــــــــــس
ای
ِ
بــــــــــر یــــــــــار آمــــــــــدهای مرحبــــــــــا
از
ِ

همــۀ چاپهای مزبور به همین صورت ضبط کردهاند و دکتر انوری

قافلــــــــــۀ شــــــــــب ،چــــــــــه شــــــــــنیدی ز صبح؟

پایان مصراع عالمت سؤال درج کرده.
نیز در ِ

بــــــــــاد

دردکشـ ـ ـ ـ ــیدن

صبــــــــــا

بـ ـ ـ ـ ــه

امیـ ـ ـ ـ ـ ِـد

دوا

مــــــــــرغ ســــــــــلیمان چــــــــــه خبــــــــــر از ســــــــــبا
ِ

از شارحین ،خطیبرهبر و نیازکار نیازی به شرح این بیت ندیدهاند،

ســــــــــر خشــــــــــم اســــــــــت هنــــــــــوز آن حریف
بر
ِ

صورت فعلی آن را چگونه میشود به نثر درآورد:
ولی بنده نمیدانم با
ِ
طلب تو آســایش است .دردکشــیدن به امید دوا [راحت
جراحت در ِ

یــــــــــا ســــــــــخنی مــــــــــیرود انــــــــــدر رضــــــــــا

ً
بیت اخیر اســت .تقریبــا در همۀ
ســر
ِ
ضبــط آخرین کلمــۀ ِ
بحــث بر ِ

ً
 .6مصراعی است از کمال اسماعیل که مصراع دیگرش واقعا «منافی عفت عمومی» است!

ـور بیــت ،چنیــن چیــزی بشــود؛ در
اســت؟] .میپنــدارم صـ ِ
ـورت منثـ ِ
 .7محمدعلــی فروغــی (امیرکبیــر) ،بهاءالدیــن خرمشــاهی (دوســتان) غالمحســین یوســفی
ّ
(ســخن) ،حســن انوری (قطره) ،حبیب یغمایی (پژوهشــگاه علوم انســانی) ،مظاهر مصفا
(روزنه) ،فرح نیازکار (هرمس) اســماعیل صارمی و حمید مصدق (نشــر پیکان) برگنیســی
ِ
(فکر روز).
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اشــکال دیگری هم کــه پیش میآید این اســت که در این صــورت باید
حالــی کــه پیداســت چیزی کــم دارد.
ِ
معنی امروزی یعنی «آسان است» فرض کنیم؛ در صورتی
«راحت است» دوم را (که در تقدیر فرض کردهایم) به ِ
که چنین چیزی در متون کهن رایج نیست .همانگونه که برگنیسی بیت را چنین معنی کرده:

راه رســیدن به تو عین آســایش و آســانی اســت ،همانگونه که ّ
تحم ِل درد به
رنج کشــیدن در ِ

امید درمان آسان است.
ِ

8

باری ،در یکی از نسخهبدلهای یوسفی «به امیدت» آمده که گویا مشکل را حل میکند .با این ضبط معنی
امید تو دواست .البته گفتنی است
طلب تو آسایش است و درد کشیدن به ِ
ســر راســت میشود :جراحت در ِ

کــه ایــن کلمه (امید) در چاپهای یغمایی و انوری و فروغی و خرمشــاهی و صارمی فاقد نســخهبدل اســت

ـرایط
و اگــر نســخههای دیگــری در تأیید این ضبط یافته شــود ،راحتتر قابل پذیرش خواهد بود ،وگرنه در شـ ِ
سبک شیخ شیراز دانست.
ضبط مرسوم اکتفا کرد و بیت را دارای تعقید یا به نوعی
ِ
فعلی باید به ِ

«آیا» در شعر حافظ و سعدی و سمک ّ
عیار
تعریف لغتنامۀ دهخدا از «آیا» ،کموبیش در
«کلمهای است که بدان طلب دانستن و استفهام کنند» .این
ِ
فرهنگهای دیگر هم به همین صورت یافت میشود.
معنی اســتفهام ،گویای مطلب نخواهد
ولــی گاهــی در متون به حالتی از این کلمه برخورد میکنیم که افادۀ ِ
بود:

آیــــــــــا کــــــــــه ز دســــــــــت شــــــــــد ِعنانم

آوخ کـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ــب رسـ ـ ـ ـ ــید جانم

زمانی که با استاد تازهگذشتهام ،مرحوم جمشید مظاهری ،سعدی میخواندیم و به این بیت رسیدیم (که در
بند مشهورش درج است« :بنشینم و صبر پیش گیرم») ،ایشان مرا به این دقیقه ّ
توجه دادند .بعدها با
ترجیع ِ
عنایت به این نکته ،شواهد دیگری هم در این مورد یافتم:
مخمور آن دو چشمم ،آیا کجاست جامی
ِ

بیمار آندو لعلم،آخر کماز جوابی(حافظ)
ِ

که در اینجا هم «آیا» چیزی بیش از پرسش است.
حالت استرجا و استمداد دارد ،این
معنی پرسشی نیست و
اگر هنوز قانع نشدهاید که در این موارد« ،آیا» به
ِ
ِ

بیت نظامی شاید قانعتان کند:
ِ

مادر کــــــــــه عــــــــــروس را چنــــــــــان دید

آیا کـ ـ ـ ـ ــه قیامـ ـ ـ ـ ــت آن زمـ ـ ـ ـ ــان دید

9

کمربند شــاهی و
مقابل خود ،خورشیدشــاه پیوســته)،
ـپاه
ِ
در ســمک عیــار هــم در جایــی روزافــزون (که به سـ ِ
ِ
ّ
انگشــتری ارمنشــاه را میرباید ،سپس از خورشیدشــاه میخواهد که با همان کمربند و انگشتری (که مدتی
ِ
کار
ســپاه ارمنشــاه بــه دنبالش میگردنــد) به میدان رود تــا آنها بفهمند کــه
اســت
ِ
ِ
دزدیدن کمربند و انگشــتر ِ
نشــاه که کمربند و انگشــتر خود را
او بــوده .در صحنــهای کــه روزافــزون بــا این دو به میــدان میرود ،ناگاه ارم 
کمر منســت .یکی در میدان روید و او را بگیرید و بیاورید» .ســواری اســب در
میشناســد« ،گفت« :آیا مهر و ِ
میدان جهانید که روزافزون را بگیرد... .

ّ
ادات پرســش .شــاه تردیدی ندارد که
ـبهجمله اســت ،نه ِ
اگر دقت کنید ،در اینجا هم «آیا» نوعی هشــدار و شـ ِ
 .8غزلیات سعدی ،ص  ،17انتشارات فکر روز.
 .9لیلی و مجنون ،بیت  ،4111چاپ برات زنجانی ،انتشارات دانشگاه تهران.
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جواب آری یا
اینهــا مهر(=انگشــتری) و کمر (کمربند) اوســت .بنابراین وقتی هم که فریاد میزند ،کســی بــه او
ِ
ً
ســمت او حملهور شــوند.
واکنش اطرافیان شــاه این نبود که بیدرنگ به
نه نمیدهد .اگر پرســش بود ،قاعدتا
ِ
ِ
ّ
ً
ً
محل این پرسش نیست .روزافزون برای ضرب شصت نشاندادن ،اینها را دزیده و اصال با کمر
ِ
اصال در اینجا
ُ
ابزار مهم را برباید.
قلب دشــمن نفوذ کند و این ِ
و مهر به میدان میرود که همه ببینند و بفهمند او توانســته تا ِ
متن کتاب 10پس از این جمله «آیا مهر و کمر منست؟» درج شده محلی ندارد.
بنابراین
ِ
عالمت پرسشی که در ِ
ابیات سعدی نیز شاهدی است بر همین مدعا:
این ِ
ـان مــرا حــال بگفتــم بــه طبیــب
چشـ ِـم گریـ ِ

دهن خندان را»
گفت« :یک بار ببوس آن ِ

گفتــم« :آیــا کــه در ایــن درد بخواهم مردن»

که ُمحالست کهحاصل کنمایندرمانرا

و نیز در بوستان:
َ
یکــــــــــی ّمتفــــــــــق بــــــــــود بــــــــــر منکری
نشســــــــــت از خجالت عرقکرده روی

11

گــــــــــذر کرد بــــــــــر وی نکــــــــــو محضری
که آیا خجل گشــــــــــتم از شـــــــ ــیخ کوی
ِ

عدم اشــراف به همین نکته« ،که َآوخ»
که اینجا هم ِ
چاپ انوری گویا به ِ
وجه پرسشــی بیمعناســت .در ِ
دلیل ِ

چاپ خرمشاهی (ص  )340بیمعناست( .یوسفی
ضبط شــده اســت 12.نیز
ِ
عالمت سؤال در ِ
پایان بیت در ِ
عالمت ّ
تعجب ختم کرده است).
مصراع را با
ِ

اشتباهات تایپی دیوان حافظ چاپ اساطیر
قبول عام
از زمانــی کــه مرحــوم عالمه قزوینی دســت به تصحیح حافظ زد ،این چاپ بهحــق در جامعۀ ادبی ِ
ً
روی آن چاپ شــده اســت؛ هر چه ناشـ ِـر
یافــت و شــاید امــروز نتــوان دقیقا برشــمرد که چندمیلیون نســخه از ِ
ـام او به مخاطب
نام ِ
ِ
بلنــد «حافظ قزوینی» ،آنچه را خواســته به نـ ِ
ســودجوی نامعتبــر بــوده ،با سوءاســتفاده از ِ

صورت اولیۀ مصحح قزوینی /غنی دارد.
قالب نموده اســت .چاپهایی که گاهی تفاوتهای فاحشــی با
ِ
ِ
ســودمند قزوینــی و غنی بر این کتاب اســت ).البته متأســفانه
حواشــی
حذف
(کمتریــن ایــراد ایــن چاپها
ِ
ِ
ِ

ش نبود؛ چون در این نســخه
زمان حیات عالمه صورت گرفت ،خالی از لغز 
چــاپ
اصلــی قزوینــی هم که در ِ
ِ
ّ
کــه بــا خــط مرحــوم ّ
نویســی او انجام شــد ،معلوم نیســت کــه چه مقدار
افول خوش
«زر ین خط» کــه در
دوران ِ
ِ
ِ
پژوه بزرگوار دانســت .میپندارم
از بعضــی لغزشهــا کار کاتــب اســت و چه مقــدار را باید بر ذمــۀ آن دو حافظ ِ
قتــر صادر کرد.
خود قزوینــی بوده پیدا شــود ،میتوان حکمی دقی 
چاپــی اصلیای کــه در
اگــر نســخۀ
اختیار ِ
ِ
ِ
اصلی انتشــارات ّزوار ،باید از چاپ اســاطیر نام بــرد که نهتنها
بــا ایــن اوصــاف ،در این میان به غیر از نســخۀ
ِ
شــامل همۀ حواشــی مصححان بر چاپ اصلی اســت) ،بلکه چیزهایی هم
چــاپ مزبــور کم ندارد (یعنی
از
ِ
ِ

دیگر عالمه قزوینی بر حافظ که در یادداشتهای پراکندۀ او درج
نســبت به آن افزون دارد .از جمله
حواشــی ِ
ِ
بــوده و بــه ّ
همــت عبدالکریم جربــزهدار در این چاپ بــه پایان کتاب افزوده شــده ،کش ـفاالبیات نیز از دیگر
َّ
ّ
مصحح قزوینی بسیار امانتدارانه
اصلی
اساطیر دیوان حافظ است .نیز نسبت به نسخۀ
مزیتهای چاپ
ِ
ِ
روایــت شــدهّ .اما بــا همۀ این اوصاف ،در مواردی نادر این چاپ دچار لغزشهایی اســت که امید اســت در
نوبتهای بعدی اصالح شود:
 .10سمک عیار ،تصحیح مرحوم استاد خانلری ،ج  ،1ص  ،282انتشارات آ گاه.1362 :
ً
ّ
دلیل
به
گویا
نــدارد.
وجهی
ظاهرا
که
اند
ه
گذاشــت
ســؤال
عالمت
پایان این بیت
 .11بســیاری از چاپهــا از جملــه یوســفی و نیــازکار و انــوری و مصفا در ِ
ِ
بیــت دوم را «که مرادســت» ضبط کرده که
معنــای ایــن کلمــه ،در
ـدن
چــاپ یغمایــی و چاپ انوری به «نخواهممردن» تبدیل شــده .یوســفی ِ
نفهمیـ ِ
ِ
ِ
معنای آن را ّ
متوجه نمیشوم.
ِ
 .12کلیات سعدی ،ص .293
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ص  :68سبحان (در زیرنویس)

مگـر دیوانـه خواهـد شـد درین سـودا که شـب تا روز

صح :سحبان

سـخن بـا مـاه میگو یـم ،پـری در خـواب میبینـم
صح :دیوانه خواهم شد

ص :158
دگــر گویــد نمیخواهــم چــو حافــظ عاشـ ِـق مفلــس

بگوییــدش کــه ســلطانی ،گدایــی همنشــین دارد

«خدمتکار» غلط نیست ،ولی در چاپ اصلی «خدمتگار» آمده.
ص :339

صح :وگر گوید ...
توضیــح آنکــه دو مصــرع بــاال بــا صورتــی کــه ذکر شــد ،ربــط منطقی
ِ
نــدارد .گویا این مورد چیزی بیشــتر از اشــتباه تایپی اســت ،چون در
صورت «دگر
همین
ردیف «دال» و با
کشفاالبیات هم این بیت در
ِ
ِ
ِ
ً
گوید» آمده و «وگر گوید  »...اساسا در کشفاالبیات نیست.
ّ ّ
تجلی صفاتم دادند.
جام
ص  ...ّ :192باده ّاز ِ
صورت دوم درج
صــح :تجلــی /تجل ّی صفات( .در چاپ اصلی به
ِ
است).

بنوش می کـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ــبکروحی و لطیف مدام
علی الخصوض در آن دم که سـ ـ ـ ـ ــر گران داری
صح :علی الخصوص
ص :342
َ
نه گل از دست غمت رسـ ـ ـ ـ ــت و نه بلبل در باغ
همـ ـ ـ ـ ــه را نعرهزنـ ـ ـ ـ ــان جام ـ ـ ـ ـ ـهدرآن میداری
صح :جامهدران
ص :343

ص :199
معشــــــــــوق چون نقــــــــــاب ز رخ برنمیکشــــــــــد
هــــــــــر کــــــــــس حکایتی بــــــــــه ّ
تصور چــــــــــرا کند
ً
ابیات
ردیف شــعر «کنند» اســت و در
ســایر ِ
صح :چرا کنند( .اصال ِ
ِ

غزل هم صحیح نقل شده).

ـرت آصف که میبـ ـ ـ ـ ــرد پیغام
ز من به حضـ ـ ـ ـ ـ ِ
نظم دری
که یـ ـ ـ ـ ــاد گیرد و مصـ ـ ـ ـ ــرع ز من ب ـ ـ ــ ــه ِ
صح :یاد گیر دو مصرع

شرح دیوان حافظ شریعت
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مرحــوم شــریعت اســتاد دانشــگاه اصفهــان بود کــه بیشــتر در حیطۀ

گلبانگ دلافگاران خوش است.
ص  :117ناله کن بلبل که
ِ

دســتور زبان شهرت داشــت ،ولی این اواخر دیوان حافظ را نیز شرح

چاپ اصلی «افکار» ضبط است.
«افگار» ،غلط نیست ،ولی در ِ

نمــود .او در ایــن کتــاب ،در صفحــۀ ســمت راســت متــن غــزل را با

ساحر چون
ص  :209قیاس کردم و آن چشــم جاودانۀ مســت  /هزار
ِ

ســامریش در گلــه بــود (در کش ـفاالبیات ،ص  602هم این اشــتباه
تکرار شده است).

بگــذاری و تقطیــع عروضــی وزن آن آورده (بــر اســاس تصحیح
اعرا 
بعضی ابیات را با چاپ
قزوینی) و همراه آن ،تفاوت ترتیب غزلها و
ِ
کتــک ابیات دیــوان حافظ را به
خانلــری ذکر کرده اســت .ســپس ت 
نثر برگردانده ،کلمات و ترکیبات دشــوار را معنی کرده و در پایان هر

صح :جادوانۀ مست
بــوی آنکه دگر
ص  :219چــه جورهــا کــه کشــیدند بلبــان از وی  /به ِ

بیت ،مضمون کلی بیت را نیز در کمانک در حد جملهای مختصر
ً
ـاس ضبطهای قزوینی است و
نوشــته اســت .اصوال شــرح وی بر اسـ ِ
ّ
حتی گاه دربارۀ اشتباهات مسلم این چاپ نیز ،متذکر نسخهبدل

شده).

ها نشــده و مانند بســیاری شــارحان دیگر هر چه را در آن چاپ بوده

صح :از دی

غیرقابل اعتمادترین شروح ،همینهایی
معنی کرده است .به نظرم
ِ

نوبهــار بازآیــد (در کش ـفاالبیات ،ص  570هــم ایــن اشــتباه تکــرار

اســت کــه هــر چــه را در متــن آمده ،بــدون التفــات به نســخهبدلها

ص :223
خوش میکنم به بادۀ مشــــــــــکین مشــــــــــام جام
بوی ریا شــــــــــنید
کــــــــــز دلق
پــــــــــوش صومعــــــــــه ِ
ِ

صح :مشام جان

آسیاب
شــرح میکنند .این نوع شــارحان در واقع به ما میگویند که
ِ
ً
ُ
وضعیت
پی شــرح و توجیـ ِـه
ِ
مــا همهچیــزی خرد میکنــد و صرفا در ِ
موجود هستیم!

 .13دیــوان حافظ شــیرازی ،به کوشــش دکتــر محمدجواد شــریعت ،تهران :آترو پــات،1381 ،
 1120صفحه.

ص :287

38

خدمتکار دیرینم
حال بنده یادآور که
همان :ز ِ
ِ
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اصلــی متنی کهن
صــورت
در واقــع هــر تصحیــح ،تنهــا یک ورژن از
ِ
ِ

 .2به همین ترتیب است این بیت:
ُ
ای دل شـ ـ ـ ـ ــباب رفت و نچیدی گلی ز عیش

تمــام آن روایــت موافــق باشــد.
متخصـ ِ
ـص دیگــری صددرصــد بــا ِ
مصحــح کســی دیگــر را بــدون ّ
َ
توجــه بــه
بنابرایــن کســانی کــه متــن
ِ
صورت ضمنی تأییــد میکنند که
نســخهبدلها شــرح میکنند ،به
ِ

پیران هسـ ـ ـ ـ ــر مکـ ـ ـ ـ ــن هنـ ـ ـ ـ ــری ننگونـ ـ ـ ـ ــام را

روایت مصحح از آن متن اســت و بعید است
به دســت میدهد که ِ

قرار است «مشکالت» متن را به هر قیمتی شده «حل» کنند.
ً
 .1مثال این بیت را:

اغالط مشــهور چاپ قزوینی (و قدســی) اســت و از نســخۀ
کــه جــزء
ِ
صورت
قــرن نهــم تنهــا در خلخالی و دو نســخۀ دیگــر آمده و بــه این
ِ
ّ
تکلفآمیــز معنــی شــده اســت«:ای دل من جوانی رفــت و از زندگی
وقت پیری نکنــد هنری (با طنز و
گل شــادی و نشــاطی نچیــدی .در ِ
ِ

شهنشــــــــــاه بلند اختــــــــــر خــــــــــدا را ّ
همتی
ای
ِ

تعریــض و گوشــه و کنایــه) از خود بروز دهی و آبــروی خود را بریزی».

تا ببوســــــــــم همچــــــــــو اختر خا ِک ایوان شــــــــــما

(ص )15

چنین معنی کردهاند:

در حالــی کــه ضبـ ِـط صحیــح «بکــن هنــری» اســت و در تأییــدش

«ای پادشــاه خوشــبخت ،برای خدا ارادۀ خیــر و دعای خیری کنید

مقاالت متعدد نوشــته شده .آخرین مقال ه در اینباره را دکتر اصغر
ِ

تــا همچــون ســتارۀ فلکی که خا ِک قصر شــما را میبوســد (اشــاره به

دادبــه نوشــته؛ ایشــان در پایان بهدرســتی بیت را چنیــن معنی کرده

بلنــدی مقــام شــاه) مــن هم بتوانــم خــا ِک قصر شــما را ببوســم .»...
ً
معموال وقتی پادشاهان وارد قصر خویش میشدند مأمور مخصوص

است:

مقابل آنان خم میکرده و بر زمین میرســانده
درفــش ســلطنتی را در
ِ
ِ

اســت .ممکن اســت کلمۀ «اختر» در مصراع دوم را به معنی درفش
بگیریــم کــه هــم ایهــام دارد و هم بــا اختر دیگــر جنــاس کامل» (ص
برای این ســخن کــه درفش را
 )25بــه ایــن کاری نداریــم کــه منبعی ِ
جلوی شــاه چگونه خم میکردهاند ،به دست داده نشده (همانطور
ســخنان بیمنبع کم نیســت)،
امثال این مورد ،در این شــرح،
که در ِ
ِ
ً
ولــی نکته اینجاســت که اساســا ایــن ضبط غلط اســت و نیازی به
صورت درســت همان اســت کــه در همۀ
ایــن همــه تأویــات نبــود.
ِ
تصحیحهای متعبر آمده است.

14
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جوانــی و گذشــت و عاشــق نشــدی و از زندگــی بهــره نگرفتــی (و
ندانســتی کــه حیثیــت و اعتبــار و آبرو از عشــق یــار میآیــد و جوانی
سر پیری از اندک
خود را در گرانجانی و غفلت به باد دادی) .اکنون ِ
ـب آبرو و اعتبار عاشــق
ِ
فرصــت باقیمانــده غفلت مکن و برای کسـ ِ

«کام خــود آخـ ِـر عمــر از می و
شــو و بــه
ِ
فضیلــت عشــق آراســته گــرد و ِ
حیف اوقات که یکسر به بطالت برود».
معشوق بگیر /
ِ

16

مقدم توست
 .3شادی مجلسـ ـ ـ ـ ــیان در قدم و
ِ

جای غـ ـ ـ ـ ــم باد هر آن دل که نخواهد شـ ـ ـ ـ ــادت

ضبط غلـ ِـط قزوینــی را اصــاح کرد ه و
از معــدود مــواردی اســت کــه ِ
نوشتهاند:

 ...تا ببوســــــــــم همچو گردون خا ِک ایوان شــــــــــما
ّ
غلط مســلمی اســت که تنها در نســخۀ
ضبط اختر یکی از چندین ِ
ِ
ّ
دنبــال آن در چــاپ قزوینی آمده و حتی ســایه نیز که
خلخالــی و بــه
ِ
در اکثــر مــوارد از قزوینــی ّ
تبعیت میکند ،به آن تن نداده .پیداســت
حدود ســی نســخۀ قــرن نهم ،تنهــا در همین
کــه کلمــۀ «اختر» که از
ِ
ذهنی کاتب اســت که «اختــر» در مصراع ّاول
ســبق
خلخالی آمدهِ ،
ِ
ِ
ً
جای «گردون» نوشــته اســت و بدیهی است که
را اشــتباها دوباره به ِ
تکرار این کلمه نمیدهد.
شاعری چون حافظ به این سادگی تن به ِ
از دکتــر ابراهیــم قیصــری تعجــب میکنــم کــه ایشــان نیــز در شــرح
ِ
صورت غلط را بدون هیچ توضیحی معنا کردهاند.
خوبشان ،همین
ِ
 .14خانلری ،عیوضی ،نیســاری ،ســایه ،راســتگو از جمله تصحیحهایی هستند که «گردون»
ضبط غلــط خلخالی تبعیت
دارنــد .عجیب اســت که جاللینایینــی /نورانی وصال نیز از ِ
کردهاند.

حرف «را»
مــر :در اینجــا بر خــاف قاعده کلمۀ «مــر» که برای تأ کیــد ِ
سر مسندالیه آمده است .احتمال بسیار زیادی هست که
میآید بر ِ
این خطای کاتبان باشد و اصل این کلمه «هر» بوده است.

کاتبان
توضیح غلطی نیســت ،ولی باید گفت که :این مورد خطای
ِ
ِ
نســخههای قدیم نبوده ،چون جملگی سیوهشت نسخۀ قرن نهم،
همین «هر» را دارند.
برای دانشــمندی چون عالمــه قزوینی ویژگیهای
امالی نســخههای خطی کهن امری ناآشــنا نبوده
 .15بــرای مقــاالت ر.ک بــه :ابیات بحثانگیز دیــوان حافظ ،دکتر ابراهیم قیصری ،انتشــارات
توس ،ص  82و .83
 .16دقیقههــا «برخــی ابیــات تأمل برانگیز حافظ»؛ دکتــر اصغر دادبه؛ فصلنامۀ دریچه ،شــمارۀ
 ،44تابستان  ،1396ص  43تا .47
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وجود این معلوم نیست چگونه در غزل شمارۀ  18در بیت چهارم که تحریر نسخۀ
است .با ِ
جای «هر آن دل» چاپ شده است.
خطی «جای غم باد هر آن دل »...است« ،مر آن دل» به ِ
ضبط این کلمه در نســخههای خطی کهن و معتبر از دیوان حافظ که بررســی شــده است،
ـتناد دیــوان حافظ چاپ قزوینی و بــه اعتبار نام
در ایــن مصــرع «هرآندل» اســت .تنها به اسـ ِ
عبــارت «مــرآندل» گفتۀ اصلی حافظ شــناخته شــده و مصرعی که
مصحــح آن اســت که
ِ
ّ
ذکــر شــد به عنوان شــاهد مثالــی برای کار بــرد «مر» با حــذف رابطۀ «را» حتی در نوشــتههای
پژوهشگران از قول حافظ نقل گردیده است.

17

دکتر نیساری به مقالۀ دکتر سمیعی گیالنی اشاره کردهاند (در مجلۀ نشر دانش ،سال چهارم ،شمارۀ پنجم)
شــواهد دیگری از متون به دســت داده که در آنها هم «مر» بر ســر مسندالیه آمده( .به
که با اســتناد به این مورد
ِ
مثل این یکی نباشد!
جای اینکه پیش از مفعول بیاید) امیدوارم آن شواهدِ ،
اثـر ذکـر جمیـل اسـت
 .4تیمـار غریبـان ِ

جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست

نوشــتهاند« :اگــر نــام نیکویــی از مــردم شــهری شــنیدی بــدان که مردم شــهر مراقــب غریبــان هســتند و از آنها
معشوق من مثل اینکه این رسم و قاعده در شهر شما نیست»( .ص )139
دلجویی میکنندّ ،اما ای
ِ
اغالط واضح چاپ قزوینی اســت که از نســخۀ خلخالــی به آن راه یافته و دکتر نیســاری هم
ایــن مــورد هــم از
ِ
ِ
ذهنی مشــاهدۀ
ـتباهات نســخ آورده و نوشــتهاند« :تأثیر
جدول اشـ
ضمن
چهار نســخهای را که «اثر» دارند در
ِ
ِ
ِ
ِ
اثر نور و صفا نیســت]»( .دفتــر دگرســانیها ،ص  ،297چاپ
بــزم حریفــان ِ
کلمــۀ «اثــر» در بیــت قبلــی [ ...در ِ
ً
«سبب ذکر جمیل» کامال سر راست و منطقی است.
معنای بیت هم با
فرهنگستان)
ِ
ِ
کار خود ای دل خوش باش
ِ .5
اسم اعظم بکند ِ

که به تلبیس و َ
حیل دیو مسلمان نشود

18

کار خود را میکند و با نیرنگ
نام بزرگ خدا ِ
چنین معنی کردهاند« :نگران مباش و اطمینان داشــته باش که ِ

تسلیم دین حق نمیگردد»( .ص )455
و چارهسازی شیطان
ِ

ّ
برای اینکه دیو مســلمان شــود ،باید
بنــده متوجــه نشــدم که بــا این اوصاف ،یعنــی خواجه میخواهد بگویدِ :
اعظم اعتماد کن؟!
اسم ِ
دست به نیرنگ و چارهسازی زد و تازه با این کارها هم دیو مسلمان نمیشود ،لذا به ِ
تنگشیرینتمگرملکسلیماناست
دهان ِ
ِ .6

زیر نگین دارد
نقش ِ
خاتم لعلش جهان ِ
که ِ

مملکت سلیمان است؛ زیرا که نقش لبان او که چون نگین
شیرین او گویی که
«دهان کوچک غنچهمثال و
ِ
ِ
ِ
ّ
دهان یار به ملک ســلیمان ،یعنی همۀ جهان تشــبیه شده
لعل اســت بر همۀ جهان تســلط دارد  ...در اینجا ِ
است»( .ص )243
معتبر دیگر (عیوضی ،خانلری ،ســایه ،نیســاری و  )...مراجعــه میکردند ،میدیدند که
اگــر به تصحیحهای
ِ
ً
ـان یار ـ که
جملگــی آنهــا ُ«مهــر ســلیمان» دارند و نیــازی به این توجیهــات عجیب هم نبود .اصال تشـ ِ
ـبیه دهـ ِ
حالت تمسخر دارد .کما اینکه شاعری
لک سلیمان ،بیشتر
بناست مشبهبهای برای تنگی داشته باشد ـ به ُم ِ
ِ
ذم شبیه به مدح معشوق گفته است:
در ِ
ِ
 .17نیساری ،سلیم؛ مقدمهای بر تدوین غزلهای حافظ؛ ص .1367 ،115
محل نزاع حافظپژوهان بوده و در این مجال ما را با آن کاری نیست .در ص  54ابیات بحثانگیز دیوان حافظ ،نشانی  26یادداشتی
 .18که ضبطش ِ
که تا پیش از سال هشتاد بر این بیت نوشته شده ،به دست داده شده است.
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ای تنگتر از گوشــــــــــۀ میــــــــــدان بدنت

خار مغیــــــــــان بدنت
وی نرمتــــــــــر از ِ

لب هیزمشــــــــــکنت
جانم به
ِ
فــــــــــدای ِ

اشــــــــــتر به قطار مــــــــــیرود در دهنت!

ترکیب «ملک سلیمان» کاتبان را به اشتباه انداخته است.
شهرت
ذهنی و
سبق
ِ
گویا در این مورد هم ِ
ِ
ِ
کاذب این شرح است که گاهی عجیب به نظر میرسد.
اشکال دیگر ،عرفان بافیهای
ِ
ِ
ً
بیت:
مثال در ِ
بیم موج و گردابی چنین هایل
شب تاریک و ِ
ِ

سبکباران ساحلها
حال ما
کجا دانند ِ
ِ

نفس ّاماره دانستهاند.
«موج» را کنایه از ِ
یا در «به هرزه بی می و معشوق عمر میگذرد  /بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد» نوشتهاند:
«بدون شراب و یار عمر من به بطالت میگذرد ّاما قصد کردهام که از امروز بطالت و بیکارگی را رها کنم و به
(شراب عشق ازلی و معشوق حقیقی)»( .ص )271
کار می و معشوق بپردازم
ِ
ِ
بنــده ّ
نبود این توضیح آخری ،چــه لطمهای به بیت میزند و گفتنــش گره از چه چیزی
متوجــه نمیشــوم کــه ِ
ِ
ذهن مخاطب را به این سو ببرد که شائبۀ ریا در میان است؟! بهخصوص
میگشاید ،جز اینکه خدای نکرده ِ
جمــات معترضــۀ بیربــط در جایجای کتاب ،وقتی ســخن از می و معشــوق شــده در میــان آمده
کــه ایــن
ِ
است.

دیگر سهویات
غم جانانه بسوخت  »...نوشتهاند:
پایان ِ
در ِ
آتش دل در ِ
غزل «سینه از ِ

هنگام ورود مظفرانۀ شاه شجاع به شیراز پس از فرار او به ابرقو و کرمان سروده شده است»( ،ص
«این غزل به
ِ
ً
 )35در حالی که دکتر غنی (که ظاهرا منبع این ســخناند ،ولی در شــرح اشــارهای به ایشان نشده ) این نکته
ِ
آمدن عید مبارک بادت) گفته است.
را دربارۀ غزل بعدی (ساقیا ِ
شدن
در
شرح ِ
غزل «دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد» نیز نوشتهاند« :این غزل را گویا حافظ پس از کشته ِ
ِ
برای این سخن به دست ندادهاند و
شاه شیخ ابواسحاق سروده باشد»( ،ص  )201در حالی که هیچ منبعی ِ
بدون استناد به منابع کهن وجهی ندارد.
چنین سخنانی ِ
ّ
دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد»
در شرح «مدعی خواست که آید به تماشا ِگه راز /
ِ
ِ
ّ
«ابلیس مدعی قصد داشت که راز عشق را تماشا کند ،اما( .»...ص )305
آمده:
ِ
ــی و به معنی «راه رفتنّ ،
اســتاد عربیدان ما ندانند که تماشــا از ریشــۀ َم َش َ
تفرج کردن» است
باور نمیکنم که
ِ
ِ
و ّ
بین «تماشا گه»(= منظر ،گردشگاه) با «تماشا» تفاوت
صورت
حتی در
ِ
ندانستن چنین معنایی ،باز چطور ِ
ِ
راز عشق» معنی کردهاند.
قائل نشدهاند که «آمدن به تماشا ِگه راز» را
ِ
«تماشاکردن ِ
و البته این مورد از همه عجیبتر است:
«ز شور و عربدۀ شــــــــــاهدان شیرینکار

شکر شکستهَ ،س َمن ریخته ،رباب زده»

خاطــر هیجانهــا و فریادهای زیبارویــان خوشادا ،شیرینســخنیها به پایان رســیده و چراغها خاموش
«بــه
ِ
شده بود و موسیقی دیگر نواخته نمیشد»( .ص )843
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بیان عجز
مضمون این بیت را مبتذل کرد.
فکر نمیکنم بیش از این بشود معنی و
شکستگی شکر که به جز ِ
ِ
ِ

«شکستن
مقابل زیبارویان اســت ،اشــارتی خفیف هم دارد به
انکســار شــکر (که مظهر شــیرینی اســت) در
و
ِ
ِ
ِ
نیشــکر» در هنــگام مصــرف و آنچــه «شکرشــکنی» میگوینــد .اگر برای شــما هم ســؤال اســت که ســر و کلۀ
روغن چراغهــا ریخته و
«چــراغ» از کجــا پیــدا شــد ،بایــد بگویم که خــود توضیــح دادهاند که «ســمن ریختــهِ :
َ َ
َ ْ
امثال آن است)،
معنی «چربی» (و
ِ
چراغها خاموش شده»( ،ص  )843یعنی «سمن و سمن» عربی را که به ِ
روغن چراغ
معنــی
بــه
ِ
روغــن چراغ گرفتــه و ریختنش را بــه این معنــی گرفتهاند که چراغ افتــاده و به دنبالــش ِ
ِ

بین «شــاهدان» و ســمن،
هــم ریختــه! در صورتــی که واضح به نظر میرســد که در تشــبیهی مضمر و تفضیل ِ

شبیه همان که مولوی
شرم آنان ریخته /فروریخته است .درست ِ
[گلبرگ ِ
های] ســمن (یاســمن ،یاسمین) از ِ

پیش تو «فروریخت» ز خجلت  /که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد.
گل صدبرگ به ِ
گفتهِ :

ً
از دیگر اشکاالت این چاپ آن است که شارح بهصراحت در مقدمه نوشته که در این کتاب ،اصوال به هیچ
مفصل خود (که هیچگاه به
یک از شروح دیگر مراجعه نکرده و استفاده از شروح و مقاالت دیگران را به شرح
ِ

چاپ نرســید) ارجاع داده اســت .اشــکال دیگر کتاب نوع صفحهبندی آن است که برای سهولت در گرفتن
فــال حافــظ ،غزلیــات در یــک صفحه و شــرح در صفحۀ مقابــل آمده( .قطــع کتاب رحلی اســت) این نکته
باعث شــده که در بعضی صفحات حروف ریزتر انتخاب شــده و تناســب صفحهآرایی به هم ریخته است.
اگر از بعضی غلطهای فاحش این شــرح بگذریم ،در مجموع آن را میتوان از شــروح متوسط حافظ محسوب
داشت که به ریزهکار یهای دیوان خواجه نپرداخته و بیشتر برای مخاطب عام راهگشاست.
ـتن نقدی بــر این حافظ
پینوشــت :اســتاد
ِ
بزرگــوار مــا ،روانشــاد جمشــید مظاهری ،بارها ایــن بنده را به نوشـ ِ

اطاعت این دستور
ادب ظاهر مانع
تشــویق فرموده بودند .صادقانه معترفم که آشــنایی با شـ
ِ
ـارح درگذشــته و ِ
ِ
ِ
بود .امروز که این چند ســطر که «حرفی اســت از هزاران کاندر عبارت آمد» قلمی شــده ،امیدوارم دوستان مرا
رؤیت شــارح میرســید ،ولی
به فرصتطلبی متهم نکنند .بیش از هر کســی دلم میخواســت این نقدها به ِ
نقد صحیح است .به هر
مسائل علمی با
افسوس که در سرزمین ما،
تعارفات ریاکارانۀ روزانه آمیخته و مانع ِ
ِ
ِ

حال قاعده این است که حافظ را بیش از شارح و حقیقت را بیش از هردو دوست داشته باشیم.
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