
  نسخة خطّي عمدة ديوان حافظ  ٢٠٥

  عمدة ديوان حافظ خطّينسخة 

هاي جدي استاد ميرزا  غالباً با تحقيقات و فعاليت حافظ ديوانتاريخ ترتيب و تنقيح 
شود. اين دو دانشمند بزرگ و معروف ايران، نسخة  محمد قزويني و استاد غني آغاز مي

عد از سال ب ۳۵هجري (يعني  ۸۲۸خلخالي را که در سال  متعلّق به حافظ ديوانخطّي 
چاپ رسانده بود، براي  رحلت حافظ) استنساخ شده و يک مرتبه خود خلخالي آن را به

انتخاب کردند. عالوه بر اين چند نسخة ديگر کهن  حافظ ديوانترتيب و تنظيم متن 
ش ديوان چاپي حافظ  ه ۱۳۲۰قصد اصالح متن گردآوردند و در اواسط سال  سال را به

را بذوق  حافظ ديوانشتند. سپس دانشمندان ديگر ايراني، دست حافظ دوستان گذا را به
اي از  آور هندي هم نسخه خودشان ترتيب دادند. پروفسور نذير احمد دانشمند نام

تصحيح کرد که در ايران چاپ  ،نسخة گورکهپور است را که موسوم به حافظ ديوان
هجري را هم استاد  ۸۱۸مورخ  حافظ ديوانگرديد. اخيراً نسخة خطّي بسيار قديمي 

چاپ  مناسبت سمينار بزرگداشت حافظ به اند و اين نسخه به نذير احمد ترتيب داده
  رسيده است.

اين تمايل  ، دانشمندان بهحافظ ديوانهاي  در بيشتر چاپ که بايد يادآور شد
از  ،دستخط خود شاعر باشد نداريم بهکه  حافظ ديواناي از  اند که چون نسخه داشته
را براي ترتيب و تصحيح برگزينند که  حافظ ديواناي خطّي از  علمي بايد نسخهجنبة 

از  اي  که چنين نسخه کنند مي گُمانآنها دورة حيات حافظ استنساخ شده باشد.  نزديک به
هاي بعدي محفوظ بوده باشد. همچنين دانشمندان از جهت تصحيح  دخل و تصرف

نسخ معتبر ديگر مقابله و مقايسه  اي را بايد با انتقادي برآنند که محتواي چنين نسخه
کنند و نتايج آن را در پاورقي ثبت نمايند، يعني نسخه بدلها را که ممکن است بسياري 



  ٢٠٦  قند پارسي

  

هاي خود شاعر باشد، در پاورقي درج کنند. بعضي از محققان  دستکاري از آنها منوط به
ود از نسخه بدلها انتخاب ذوق و سليقة خ منظور تصحيح متن، کلمه يا کلماتي را به به
  گنجانند. کنند و در متن مي مي

خواستند تنها از  ي يا افرادي کتابي را که ميفرددرخواست و تقاضايِ  قبالً کاتبان به
کردند. عالوه بر خوشنويسان، بعضي از علما،  يک نسخة شناخته شده استنساخ مي

اي کتابت  از روي نسخه فضال، نويسندگان و شعرا هم آثار مورد عالقة خودشان را
لحاظ کتابت چندان معتبر نباشد و همين امر سبب شده است  اند که چه بسا از کرده مي

که چنين متون مشحون از اشتباهات بجاي مانده است. در اين مورد معموالً کاتب کاري 
زنيم که کار استنساخ ب توانيم حدس نسخه بدلها نداشت. در نتيجة اين وضع مي به

گرفت، و يا اگر دو يا چند نسخه پيش روي  براساس تنها يک نسخه انجام مي معموالً
شده است.  ذوق و سليقة خود کاتبان ترتيب داده مي کاتب بوده است نسخة جديد به

هاي خطّي وجود دارد که وجوه اختالف نسخ در حاشية  ناگفته نماند که بعضي نسخه
هاي  کتابخانه شود. در اسرِ نسخه ديده نميشود اما غالباً اين معني در سر متن ديده مي
گاهي اختالف نسخ روي حاشية آنها  اند که گاه مضبوط حافظ ديوانهايي از  هند نسخه

ه که اختالف داشتمرقوم شده لکن پيداست که کاتب و يا خوانندة آن نسخه، قصد ن
خواهم  نک ميشود. اي نسخ را از سرعمد نشان بدهد. اما گاه برخالف اين معني ديده مي

را معرفي نمايم که هدف کاتب آن اين است که اختالف  حافظ ديواناي از  نسخه
که خوانندة  مايدتوجه و احتياط ثبت ن با حافظ ديوانقرائت و نسخه بدلها را در سراسرِ 

اين شيوه از نيز رساند که قبل از قرن حاضر  اين نتيجه مي امروزي اين نسخه را به
اند که متوجه اختالف نسخ در  بوده، يعني علما و دانشمنداني بودهتصحيح موجود 

خواستند اين اختالف و تفاوت قرائت يک واژه، چند کلمه و  بودند و مي حافظ ديوان
  نشان بدهند. حافظ ديوانيا مصرع و احياناً بيتي کامل را در سراسرِ 

وظ در کتابخانة مؤسسة اي است محف از اين ديدگاه نسخة خطّي مورد نظرِ ما نسخه
خط اين نسخه نستعليق ريز و  .)۲۱۵۴ نو (شمارة آباد، دهلي مطالعات اسالمي، تغلق

زيباست و خط متن و نسخه بدلها يکي است. يعني کاتب متنِ ديوان و نسخه بدل 
لحاظ شباهت کامل خط يک نفر است. نسخه از لحاظ کاغذ و وضع و حال قديمي  به
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نيست که نسخه در چه  معلومنسخه نامعلوم است و اسم کاتب و است، تاريخ کتابت 
  استنساخ شده است.و کجا زماني 

حافظ اعم از غزليات و قطعات، قطعات تاريخ  در اين نسخه تمام اشعار منسوب به
آوري شده است. تعداد  بند، مخمس گرفته تا رباعيات جمع وفات، قصايد، ترکيب

عالوه رباعياتي هم  ، است به۸۴هارصد و تعداد رباعيات غزليات در اين نسخه بيش از چ
شود که  هست که در حاشيه کتابت شده است. از مندرجات اين ديوان استنباط مي

  حافظ بوده در اين نسخه بگنجاند. گردآورنده سعي کرده است هرچه منسوب به
ناسان و ش خصوصياتي که نقل شد، اين نسخه بايد مورد توجه حافظ توجه به با

شرح زير خالصه  هاي عمدة اين نسخه به دوستداران ادب فارسي قرار بگيرد. ويژگي
  شود: مي
مرکّب قرمز درج  در سراسر ديوان اختالف نسخ در زيرِ لغات و کلمات مربوطه با .۱

صورتي ديگر در زير همان مصرع آورده  شده است. بعضي اوقات، مصرع کامل به
رسد يعني کاتب  د اين نسخه بدلها به دو مورد ميشده است. در بعضي جاها تعدا

را مطالعه کرده و اختالف نسخ  حافظ ديواناين نسخه بدلها شايد دو نسخة ديگر 
 صورت زير: را در سراسر ديوان مرقوم نموده است. مثالً در بيتي از حافظ به

  شـود تلبيس و حيل ديـو مسـلمان ن   که به  اسم اعظم بکند کارِ خود اي دل خوش باش
» سليمان«نسخة ديگري کلمة  توجه به شايد با» مسلمان«در اين شعر زير کلمة 

هاي قزويني و استاد نذير احمد همين واژة مسلمان آمده  است. در چاپشده نوشته 
هاي قدسي، انجوي، پژمان بختياري و احمد  هاي ديگر مثل چاپ لکن در چاپ

ن بختياري در انتخاب کلمة مسلمان شاملو کلمة سليمان برگزيده شده است و پژما
  کند که: اظهار نظر مي

معناي مصطلح يعني  اين صورت ناصواب است اعم از آنکه که مسلماني به”
مفهوم ديگر يعني دينداري و اعتقاد  پيروي از شريعت غراي محمدي باشد يا به

يوي وسيلة د خداي فرد واحد. داستان انگشترين سليمان و ربوده شدن آن به به
سليمان هم چندان  معروف است، و تناسب ديو با ةصخر يا صخر موسوم به

  “.توضيح ندارد بديهي است که حاجتي به
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  در موردي ديگر اختالف مصرع کامل بدين صورت است:
  که بسـتگان کمنـد تـو رسـتگارانند      زدام زلف تو دل را مباد روي خـالص 

ان نيست، لکن در چاپ ستايشگر هاي قزويني و نذير احمد و پژم اين بيت در چاپ
  شود. در نسخه مورد نظر، زيرِ مصرع دوم اين مصرع آمده است که: ديده مي

  که خستگان کمند تو تاجدارانند
  مثال ديگر از بيتي ديگر:

  که موسم مي و معشوق و ناي نوش آمـد   تهنيــت پيـر مــي فـروش آمــد   صـبا بـه  
  قرار است: ضبط ديگر مصرع دوم از اين بيت بدين

  که موسم طرب و وقت ناي و نوش آمد
شده و ترجمة  فارسي ترجمه مصراعها و ابيات و حتّي هر بيت غزل عربي حافظ به .۲

  آن زير هر مصرع آورده شده است.
دهد که کاتبِ نسخه،  ر حاشيه اضافه شده که نشان ميدها و ابيات  بعضي غزل .۳

 مطلب را از نسخة ديگري بعداً نقل نموده است.
  مطلع زير در حاشيه نسخه رونويسي شده است: ثالً غزلي بام

  آيـد  اين چه باديست کزو بـوي وفـا مـي     آيـد  بوي مشک ختن از بـاد صـبا مـي   
  هاي استاد قزويني و نذير احمد و پژمان بختياري نيست. اين غزل در چاپ

  اين مطلع: همچنين غزلي داريم با
ــاد    ــزون ب ــه در ف ــو هميش ــن ت ــاله    حس ــه س ــت هم ــاد روي ــون ب ــه گ   الل

داراي نه  ي استاد قزويني و استاد نذير احمد و پژمان بختياريها چاپاين غزل در 
بيت است، در نسخة خطّي مورد نظر ما، اين غزل در متن هشت بيت دارد لکن 

  بيت مورد نظر در حاشيه نسخه رونويسي شده است:
ــاد   هر دل که نه در غـم تـو باشـد      از حلقــة وصــل تــو بــرون ب

ر حاشيه افزوده شده، اختالف نسخ در دها و ابياتي که  يد يادآور شد که حتّي غزلبا
  آنها هم ثبت گرديده است. از جمله زير مصرع اول بيت مذکور افزوده شده است:

  هر دل که ز عشق تست خالي
  شود. همين مصرع در چاپ پژمان بختياري ديده مي
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قوالِ مشايخ را که فکر و عقيدة سعي کاتب بر آن بوده است که اشعار شعرا و ا .۴
ه و صحت در روي حاشيه اين نسخه بياورد. حاشيعنوان  کند به حافظ را تأييد مي

 غزلي داريم از حافظ که در آن اين بيت است:
  ماللـت غصّـة، يـک نوالـه برآيـد      کـه بـي    ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت

  ده که:در حاشيه نسخه و در مقابل اين شعر نوشته ش
  اند: حضرت خواجه عبداهللا انصاري فرموده”

جويد، و  طلبد و از قسمت بيش مي يش ميپآدمي را سه چيز در رنج دارد. از وقت 
  “.خواهد از ديگران بخويش مي

يا  ۷۱۷فخرالسادات حسيني (متوفي  ،االرواحهةاشعاري از مثنوي معنوي، نز
نبوه هم در تصديق و تأييد و ن جامي و شيخ جمالي کموالنا عبدالرحٰمه)  ۷۱۹

حافظ نقل گرديده است. نيز در  شرح ابيات حافظ روي حاشيه ابيات مربوط به
  گويد: حاشية نسخه و مقابل اين بيت از حافظ که مي

  تلبيس و حيـل ديـو سـليمان نشـود     که به  باش خود اي دل خوش کارِ بکند اعظم اسم
  است که: از شرح موالنا جمالي اقتباس زير آورده شده

السالم، ديو اهرمن خواست که  منقول است که بعد گم شدن انگشتريِ سليمان عليه
بلقيس  السالم با السالم شده نزد بلقيس بيايد. اما سليمان عليه صورت سليمان عليه به

را بخوانيد. اگر » اعظم اسمِ«صورت من شده بيايد اين  گفته بودند که اگر اهرمن به
، نخواهم گريخت و اگر اهرمن خواهد بود خواهد گريخت. چون من خواهم بود

السالم شده پيشِ بلقيس آمد، بلقيس اين اسم اعظم  صورت سليمان عليه ديو به
، في الحال اهرمن گريخت، بلقيس از الحول وال قوة الّا باهللا العلي العظيمخواند: 

  .١اهرمن نجات يافت
  اين مطلع: بهغزلي از حافظ  موردعالوه بر اين در 

ــه ــد  صــبا ب ــروش آم ــي ف ــر م ــت پي   که موسم مي و معشوق و ناي و نوش آمد  تهني
  صورت زير نقل شده است: عنوان شرح، ابياتي از جمالي کنبوه به به

                                                   
  الشرح موالنا جمالي غفراهللا ذنوبه. نقل في  .١
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ــدارد ملحــد اســت   معني مرشد اسـت  فروش اينجا به مي   هرکــه او مرشــد ن
ــي و رهنم   سـت  يمرشد کامـل در اينجـا مصـطفٰ    ــم ول ــي و ه   اســتهــم نب

ــف  مــي ــف     کشــايد خــم وحــدت آن حري ــاک و لطي ــة پ ــدر شيش ــزد ان   ري
ــي    ــه م ــدر آبگين ــي ان ــون م ــد چ   رســـد آتـــش وحـــدت بســـينه مـــي  فت

ــرد   ــوش ک ــت ن ــامِ محب ــه او ج   چون صـراحي پنبـه دور از گـوش کـرد      هرک
ــام  ــه ز ک   قلقــــل آيــــد از دهــــان او مــــدام  چــون صــراحي برکشــد پنب
ــام وي  ــد از ک ــرون فت ــون بي ــاده چ   گـــردد ز مـــي جـــامِ ماالمـــال مـــي  ب
  هرکه دستش داد صـاحبِ حـال گشـت     جام چـون زان بـاده ماالمـال گشـت    

آمده است جمالي چنانکه  نيز موارد ديگراين نوع شرح منظوم از همين جمالي در 
جامي مالقات  دانيم، شاعر و عارف معروف قرن نهم ميالدي است. جمالي با مي

اکنون کشف شده، شامل شرحِ ديوان و يا ابيات حافظ کرده بود. آثارِ جمالي که ت
بريم  نيست. از يادداشتهاي مختلفي که روي اين نسخه از جمالي آمده است پي مي

انه اين اثرِ او متأسفصورت نظم و نثر شرح نموده بود اما  که جمالي شعرِ حافظ را به
  حاال در اختيار ما نيست و ظاهراً مفقود شده است.

 اين مطلع: اشيه نسخه و مقابل غزلي ديگر از حافظ بهدر روي ح .۵
ــه ــت ب ــاد  تن ــد مب ــان نيازمن ــاز طبيب ــاد   ن ــد مبـ   وجـــود نازکـــت آزردة گزنـ

  نقل گرديده که بدين صورت است:» مسيحي«مخمسي از شاعري متخلّص به
  مرا ز هر دو جهان جـز غمـت پسـند مبـاد    

  خاک رهـت جـز سـم سـمند مبـاد      سرم به
  غنچـه خيـره خنـد مبـاد    پيش لعل لبـت   به

  نـــاز طبيبـــان نيازمنـــد مبـــاد تنـــت بـــه
ــاد  ــد مبــ ــت آزردة گزنــ ــود نازکــ   وجــ

ــش مالحــت تســت   ــه ســوختة آت ــم ک   دل
  ولي اميد مـن از رحمـت و کرامـت تسـت    
  بباغ سروي و سروي سهي ز قامـت تسـت  
ــاق در ســالمت تســت  ــه آف   ســالمت هم

  بهــيچ عارضــه شــخص تــو دردمنــد مبــاد



  نسخة خطّي عمدة ديوان حافظ  ٢١١

  اعد بـدور دولـت تسـت   مرا که بخـت مسـ  
  يمـن همـت تسـت    فراغت از دو جهانم بـه 

  وجود بـاقي مـن از بقـاي صـحبت تسـت     
  جمالِ صورت و معني ز يمـن خـدمت تسـت   

ــاد    ــد مب ــت نژن ــاهرت دژم و باطن ــه ظ   ک
کند که  خصوصياتي اينچنين در نسخة مورد نظر اين حدس را در ما تقويت مي

ديمي است و استنساخ آن بعد از جامي و جمالي که در يم نسخه موجود تا حدي قيبگو
دوست،  همچنين کاتبِ اين نسخه علماند، انجام گرفته است،  زيسته سدة نهم هجري مي
تاريخ شعر فارسي بويژه شعرِ عرفاني فارسي آشنايي  و با شناس صاحبِ ذوق و سخن

  داشته است.
کنم  ظران ايران و هند عرضن دانشمندان و صاحب بهخواهم  در پايان اين بحث مي

که بگمانم، تا حد کافي انجام يافته بايد  حافظ ديوانکه بعد از کارِ ترتيب و تصحيح 
براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي تهيه گردد تا  حافظ ديواناي کامل از  نسخه

و چاپ انتقادي، متضمن شروح و نسخه بدلهاي درست کالم حافظ باشد  توجه به با
چنين  حقيقي حافظ را بدرستي دريابند. بديهي است براي رسيدن به دانشجويان شعر

مهمي تسلّط بر معارف قرآني، تاريخِ سياسي و اجتماعي اسالم و ايران، زبان و لهجه 
شيراز دورة حافظ و هم آداب و رسوم و سنن کهنِ ايران الزم است. اميدواريم که 

  دست ما برسد. به افظح ديوانزودي چنين متني از  به
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