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  ي تصحيح و توضيح بيتي از حافظ درباره

  
  *دكتر جواد مرتضايي

  دانشگاه فردوسي مشهد
  

  
  مقدمه. 1

ناشي از دخل و تصرّف خواسـته   ي شعر فارسي    ها   اختالف در ضبط كلمات تقريباً در تمامي ديوآن       
ي خطّي از اين آفت و بال در          ي اين اهمال متأسفانه هيچ نسخه       و در نتيجه  .  است 1ي ناسخان   و ناخواسته 
توان يافت كه عيناً در ضـبط         نمي ي خطي در ميان نسخ خطّي        دو نسخه  اً تقريب اي كه    بگونه ؛امان نمانده 

 ؛   متفـاوت اسـت    يتـا حـدود   ي ديوان حـافظ       اين موضوع درباره   2.كلمات و عبارات مانند يكديگر باشند     
ي    بـه وسـيله    يبعـض دست نساخ و    ه   ب يبرخگونه كه اختالف نسخ در ضبط كلمات ديوان اشعار او            بدين

يـك  كـرده،   اعمال ميدر طول زمان بر شعرش    خود شاعر    كه    را ها  اين تغيير و تصرّف    .خود او بوده است   
گام به گام به عالي ترين حد هنري زباني و معنـوي           را   شعرش   خواسته  رد كه مي  دليل عمده و اساسي دا    

   .نزديك نمايد
 در  م، بـه خـصوص    ي صرف نظـر كنـ     يي موارد استثنا  ياگر از بعض  ... «: شفيعي كدكني معتقد است   

ها، شـخص خواجـه    ن اختالف نسخهي ايوان حافظ، تا قرن نهم، عاملِ اصليكهنسال دهاي  ي نسخه   رهيدا
 حافظ كه مباحث مربوط به اختالف       يي دوستداران جد    امروز بر همه  . ن محمد، حافظ، است   يشمس الد 

وسته يش پ ي خو يات ادب ي در سراسر ح   يب كرده اند، مثل روز روشن است كه و        ي تعق يها را تا حد     نسخه
 :421 ،ي كدكن يعيشف( » .ش بوده است  يدن به جوانب گوناگون هنر خو     يسرگرم پرداخت و تكامل بخش    

ل دخل و تصرّف شاعر در يا دال يل  يوان خواجه با ذكر دل    ي از د  يزشواهديي مطلب ن    وي در ادامه  ). 1368
 كه با صرف وقت و دقّت -فظ وان حايي د ز در مقدمه يهوشنگ ابتهاج ن  . واژگان شعرش ارائه نموده است    

  : سد ي نوين باره مي در ايي با ذكر نمونه ها-ح آن پرداخته يار به تصحيبس
اگر از بعضي خطاهـاي كاتبـان كـم سـواد، كـه تـشخيص آن دشـوار نيـست، بگـذريم و برخـي                         «
، مانـد  هاي سمعي و بصري آنان را ناديده بگيريم، سهم مختصري براي عمد و غـرض كاتبـان مـي          اشتباه
ها كار خود شاعر است كه با دشواري و موشكافي شـگفت آوري شـعر را                 ها و نسخه بدل    ي اختالف   عمده

                                                           
 استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي *
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  .)1373: 21 ابتهاج،(» .گام به گام به سوي كمال و تعالي لفظي و هنري برده است
 نزديـك بـه   ي، هجـري قمـر  792 و سال وفـات حـدود     727با توجه به سال والدت خواجه حدود        

هـاي او   ها بـر تعـداد غـزل    توان براي او در نظر گرفت، كه با تقسيم اين سال      اعري مي پنجاه سال عمر ش   
بدين ترتيب حافظ شاعري است كم گوي اما ديرپسند و گزين گوي . رسيم به حدود ده غزل در سال مي

عناصر شعرش بوده، از مضامين و عواطف گرفتـه          ي  كه در طول ساليان مشغول پيرايش و پرداخت همه        
ترين عامل امتياز شـعر او بـر         كه اصلي  - به لحاظ اهميت زبان نزد حافظ     . ژگان و تصاوير و موسيقي    تا وا 

 آنچه در گزينش كلمات و چگـونگي سـاختار ابيـات در سـير تكـامي مبـاني جمـال                     - ديگر اشعار است  
 بـه    قانون و اصل اصالت موسيقي است كه در طـول دوران شـاعريِ رو              ،شناسي شعرش بسيار مؤثّر بوده    

كمال شاعر مد نظر او بوده و باعث تغييرات متوالي و پي در پي در ابيات و انتخاب و جايگزيني واژگـان                      
 به تصحيح بيتي از ابيات او پرداخته اسـت و در ايـن              ،اي ديگر براساس اين اصل      شده و نگارنده در مقاله    

اي اسـت كـه از نظـر قـانون      نـه  بـه گو ،اما گاه اختالف در ضبط كلمه   . مقال جاي پرداختن به آن نيست     
 از ارزش يكسان برخوردار است، اما با توجه به ارتباط عناصر معنـا              ،اصالت موسيقي هر دو ضبط متفاوت     

يابد كه در ادامه به تصحيح و توضيح           ضبطي بر ضبط ديگر ترجيح مي      ،و خيال دو مصراع در محور افقي      
  .پردازيم بيتي از اين زاويه مي

  
  بحث و بررسي. 2

   است با مطلعدر ديوان حافظ غزلي
 بتي دارم كه گرد گـل زسـنبل سـايبان دارد       

  

ــوان دارد     ــون ارغ ــه خ ــي ب ــار عارضــش خطّ  به
  

چنـين  » حـافظ بـه سـعي سـايه    «ي مختلف، بجز چاپ ها چاپكه ضبط مصراع اول بيت دوم آن در          
  :است

 غبار خط بپوشـانيد خورشـيد رخـش يـارب         
  

  دارد  جاودان  حسن  كه  هد  جاودانش )حيات :يا( بقاي  

 ،انـد    فعل مصراع اول به داليلي كه مصحح محترم ابراز داشـته           "حافظ به سعي سايه   "و تنها در چاپ         
  :منفي ضبط شده

 غبار خط نپوشانيد خورشـيد رخـش يـا رب         
  

 دارد   جـاودان     حسن  كه     ده  حيات جاودانش   
  

  )193 همان،(
ي مختلف و اشاره بـه معنـي بيـت از بعـضي     ها چاپت در هاي بي كه پس از شرح كوتاه نسخه بدل    

ه    "بپوشانيد" بجاي   "نپوشانيد"شروح و ذكر داليل استاد هوشنگ ابتهاج مبني بر ترجيح ضبط             با توجـ 
همان . كنيم ضبط صحيح بيت را ارائه دهيم         سعي مي  ،به ارتباط عناصر معنا و خيال در محور افقي بيت         

      يكسان است و تنها     "حافظ به سعي سايه   "ي مختلف جز    ها  چاپل در   طور كه اشاره شد ضبط مصراع او 
لذا  .است    "بقا" و در بعضي ديگر      "حيات" ها  چاپكه در بعضي     ي اول مصراع دوم است      اختالف دركلمه 

ـ  تكـرار،   از يبراي جلوگير  ،ها  چاپو ها هنگام شرح نسخه   اسـتفاده  (...) ت  جـاي مـصراع اول از عالمـ       ه  ب
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  :كنيم مي
      ي جاودانش ده كه حسن جاودان داردبقا … 

  )1368: 157غني، /قزويني(
ي   متعلّـق بـه كتابخانـه     : ي آ    نـسخه  .حيـات : ن. بقاي: آ :ن چاپ يدر ا ها     نسخه بدل  يضبط و معرف  

ي  ي سـليمانيه   در كتابخانـه 9945ي   به شـماره  "ي دوادين   مجموعه"ي به نام    ا  اياصوفيه كه در مجموعه   
: همـان (ق كتابت آن به پايـان رسـيده         .  هـ 813هاي رجب سال      در نيمه  …شود  يداري م  استانبول نگاه 

ي اسـتانبول و جـزو        ي نـور عثمانيـه      ي متعلـق بـه كتابخانـه        نسخه: ي ن   نسخه). مقدمه، پانزده تا هفده   
  ).همان، بيست و يك و بيست و دو(ق .  هـ825 تاريخ كتابت …باشد  مي3822ي   به شمارهاي مجموعه
  دانش ده كه حسن جاودان داردبقاي جاو …

  )115، 1362پژمان بختياري،(
معنـي ابـديت    . بقاي جاودانش : قزويني: ت فقط آمده است   ي بر ب  يه ا ين چاپ به عنوان حاش    ي در ا 
  . شود مورد مي بي يا ي بقا نهفته است و استعمال جاودان تا اندازه در كلمه
  بقاي جاودانش ده كه حسن جاودان دارد …

  . )248، 1،جلد1362ي،خانلر(
به آقـاي دكتـر     : ي ح   نسخه. حيات جاودانش ده     :ك  ح، : ن چاپ يدر ا ها     نسخه بدل  يضبط و معرف  

متعلّـق بـه   : ي ك نسخه). 1132 ،2 ج  همان، (821اصغر مهدوي استاد دانشگاه تهران تعلق دارد، مورخ   
  . )1134همان، ( 825 تاريخ  ،3822اي به شماره  ي نور عثمانيه استانبول و جزو مجموعه كتابخانه
 نـسخه   يضبط و معرفـ   ). 1372: 201 جاللي نائيني، (بقاي جاودانش ده كه حسن جاودان دارد        ... 

 827ي    اي مكتوب در سـنه        نسخه: ق). 788همان،  (حيات جاودانش   : ن   ي، ق، ف،  : ن چاپ يها در ا    بدل
يافت و سپس علّامه قزويني و دكتر قاسم غني  به اهتمام سيد عبدالرحيم انتشار   1306كه ابتدا در سال     

) طوپقـاپو ( در كتابخانه سليمانيه 822ي مكتوب در  نسخه: ن. آن را اساس طبع انتقادي خود قرار دادند     
  .142 و947اسالمبول به شماره 

 و 836مـورخ  : ي.  كتابـت شـده  1020ي مرحوم فتح اهللا فـرود و در تـاريخ    متعلّق به كتابخانه  : ف
  )31ـ25 همان،. ( دكتر اصغر مهدوي استاد دانشگاه تهراني كتابخانهمتعلق به 
ن غـزل بـه     يـ ل ا ي ذ )1382: 184 خرمشاهي،(  بقاي ،دارد حسن جاودان     بقاي جاودانش ده كه   …

  ]. ذيل غزل به عنوان نسخه بدل[حيات : ت فقط آمده است يي ب هيعنوان حاش
 رخـش يـارب    خورشـيد  خط نپوشـانيد   غبار

  

 كه حسن جـاودان دارد      نش ده حيات جاودا   
  

  )1373: 193 ابتهاج،(
: 11،  7،  6 غبار خط بپوشـانيد   : 16،  15،  12،  10،  9،  3: ن چاپ يها در ا     نسخه بدل  يضبط و معرف  
  . بقاي جاودانش ده: 16، 15، 12، 11، 9، 6، 3/ ]بدون نقطه در واج اول[ غبار خط بـپوشانيد
 كتابخانـه   818مورخ  : 6. استانبول) سليمانيه(ي اياصوفيه      كتابخانه 813مورخ  : 3: ها معرّفي نسخه 
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 824مـورخ   : 9. ي دكتـر اصـغر مهـدوي تهـران           كتابخانه 821مورخ  : 7. ي حيدر آباد هندوستان     آصفيه
مـورخ  : 11. ي نور عثمانيـه اسـتانبول       كتابخانه 825مورخ  : 10. ي سبزپوش در گور كهپور هند       كتابخانه

. ي دكتر اصغر مهدوي تهـران        كتابخانه 836مورخ  : 12. بدالرحيم خلخالي تهران  ي سيد ع     كتابخانه 827
ي ملـي     ي اول قرن نهم كتابخانـه       شايد نيمه : 16. ي خلخالي بوده    قزويني و غني كه براساس نسخه     : 15

  .)706-711همان، (تهران   ايران،
بـه غبـار و ايهـام       )  چهره موي رسته بر  (، به تشبيه خط     "بپوشانيد"در معني و شرح بيت، با ضبط        

خـط عـذار ماننـد    «: اشاره و چنـين نوشـته شـده   ) يكي از هفت نوع خط و قلم   (ي غبار     موجود در كلمه  
خـط يـا    . غباري رخ چون خورشيدش را پوشانيد؛ خدايا عمر جاودان به او بده زيرا حـسن جـاودان دارد                 

ي   ي خـط، گونـه      سـبزه كـه     ايـن د با   گوي  موي چهره را به مناسبت نرمي وريزي به غبار تشبيه كرده، مي           
 از حسنش كاسته نشده، پس اين حسن جاوداني اسـت و بـر اثـر گذشـت                ،مانند خورشيدش را پوشانده   

 ايهـامي   "غبار خـط  ". خدايا عمر جاويدان هم به او بده      . شود  زائل نمي  ،روزگار و انبوه شدن موي صورت     
اي كـه مثـل       ، يعني مـوي چهـره      است و نازك هم به خطّ غبار دارد كه نوعي خطّ نوشتني بسيار ظريف            

  .)1378: 512-511، 1ج  هروي،(» .خط غبار نرم و ريز است
 و تنهـادكتر محمـد      4هاي ديگر نيز كم و بيش همين معني و توضيحات ذكر شـده             در بعضي شرح  

 اشاره كرده   ، و شرح و توضيح بيت، بدون ذكر آدرس و نشاني          "بپوشانيد"استعالمي ضمن ترجيح ضبط     
خط مـوي كـم پـشت بنـاگوش         «:  آمده "نپوشانيد" "بپوشانيد"جاي  ه  هاي معتبر ب     در بعضي نسخه   كه

گويند و خالف آنچـه       رويد و آن را خطّ سبز هم مي         هاي جواني بر صورت مرد يا زن مي        است كه در سال   
ر خـط،   غبا. بعضي از ادبا خطّ سبز را خاص پسران ساده روي ديده اند، صورت زن نيز چنين خطي دارد                 

هـاي    دهد و هـم اشـاره بـه ايـن اسـت كـه يكـي از قلـم                    ي كم رنگ موي بناگوش را نشان مي         هم سايه 
شود و در اينجا نظر بـه آن معنـي             خطّ غبار است كه بسيار ريز نوشته مي        ،خطّ فارسي   ي اصليِ   گانه شش

. بلندي به او بـده    خدايا عمر   . ي او را پوشانده است       درخشندگي چهره  ،ي خط سبز    اين سايه . غبار نيست 
: هاي معتبر آمده كـه بـاز معنـي دالويـزي دارد              هم در بعضي از نسخه     "…غبار خط نپوشانيد  "در متن   

) 1382: 360 ،1استعالمي، ج   (» .كند  نمي روي او چنان درخشان است كه غبار خط تا بندگي آن را كم            
  . منبعي نداردوي آقاي خرمشاهي شرح  الزم به توضيح است كه غزل مذكور در حافظ نامه

 فعـل   "حافظ به سعي سـايه    " تنها در    ،طور كه گفته شد در بين چند چاپ و شرح حافظ           اما همان 
استاد ابتهاج در مقدمه ضـمن اشـاره بـه چنـدين بيـت و               . آمده   "نپوشانيد"مصراع اول منفي و بصورت      

جيح ضـبط مـذكور را      هاي ديگر، به اين بيت هم اشاره كـرده و دليـل تـر              داليل ترجيح ضبطي بر ضبط    
  :اند چنين نوشته

پوشاند و اگـر      نمي غبار، خورشيد را  . ها بپوشانيد ضبط شده كه بي شك غلط است          در اكثر نسخه  «
كـه چـون بردميـد ديگـر     (بپوشاند هم موقّت و گذراست و اين با مضمون بيت، حـسنِ جـاودان و خـط              

  .)1373: 36-35 ابتهاج،(» .درست درنمي آيد) ست ماندني 



139  /  ي تصحيح و توضيح بيتي از حافظ درباره  _______________________________________

 "نپوشانيد"بر   "بپوشانيد"به نقد راي و نظر استاد ابتهاج و ذكر داليل ترجيح ضبط       كه    آن از   پيش
، داليل ترجيح ضـبط     )حيات/ بقا(ي اول مصراع دوم       ها در ضبط كلمه     بپردازيم، با توجه به تفاوت نسخه     

  .كنيم اي مي  هم اشاره"بقا"بر   "حيات"
ي ح در     نـسخه  (821ي دكتر اصغر مهدوي مورخ        ن نسخه هاي قديمي و معتبري چو      اوالً در نسخه  

ي خلخـالي كـه اسـاس تـصحيح           و نـسخه  )  در چاپ ابتهـاج    7ي    ي شماره   چاپ مرحوم خانلري و نسخه    
ي ق در چاپ دكتر جاللي نـائيني و           نسخه (827 مورخ   ،مرحومان علّامه قزويني و دكتر قاسم غني بوده       

ي نـور عثمانيـه       ي كتابخانـه    و نيـز نـسخه    )  در چـاپ ابتهـاج     15ي    ي شماره   دكتر نوراني وصال و نسخه    
 در چـاپ دكتـر اكبـر    "ن" در چاپ مرحـوم خـانلري و        "ك"عالمت اختصاري    با (825استانبول مورخ   

) طوپقاپو(ي    ي سليمانيه   ي كتابخانه   و نسخه )  در چاپ ابتهاج   10ي    بهروز و دكتر رشيد عيوضي و شماره      
 در چـاپ    "ط" در چاپ جالل نائيني و نوراني وصـال و           "ن"ت اختصاري   با عالم  (822اسالمبول مورخ   
بـا   (836ي دكتر اصـغر مهـدوي مـورخ           ي ديگرِ كتابخانه    و نسخه )  در چاپ ابتهاج   8ي    خانلري و شماره  

 "حيـات "، ) در چاپ ابتهـاج 12ي    در چاپ جالل نائيني و نوراني وصال و شماره         "ي"عالمت اختصاري   
  . بدين ترتيب ضبطي اصيل و داراي اعتبار استآمده و  "بقا"جاي ه ب

ها در   در تصحيح ديوان حافظ ـ جز اصلِ قدمت نسخه ،طور كه در مقدمه گفتيم همانكه  اينديگر 
بـه  (  اصل معتبري است ـ قـانون اصـالت موسـيقي    5هاي ديگر كه عموماً ضبطي بر ضبطح تأييد و ترجي

اصلي اساسـي اسـت كـه در تـرجيح          ) ها  واجو صوري    و موسيقي و زيبايي صوتي       6ويژه موسيقي معنوي  
 در "ج" و "ح"ي هـا  واجتـشابه شـكل صـوري    .  تا حدي بدان نيـز توجـه شـده      "بقا" بر   "حيات"ضبط  

تواند دليـل ايـن تـرجيح و اختيـار            ي مصراع مي     در ادامه  "حسن جاودان " و قرينه اش     "حيات جاودان "
  . باشد

اي است كـه مرحـوم پژمـان متـذكّر آن       بقا نكته «ي   به جا  "حيات"سومين دليل بر رجحان ضبط      
 معناي جاودانگي نيز نهفتـه اسـت و   "بقا"ي  در كلمه: شده است و ما نيز به آن اشاره كرديم و آن اينكه      

  .  براي آن نوعي حشو است"جاودان"آوردن صفت 
. "نپوشانيد" بر   "بپوشانيد" بر سر مصراع اول است و داليل ترجيح ضبط           ،اما بحث و موضوع اصلي    

 ،همانطور كه در صفحات پيشين آمـد      . رويم  ها مي   ي بررسي مصراع دوم، به سراغ نسخه        ابتدا چون شيوه  
خـانلري،    بهروز و عيوضي، جاللي نائيني و نـوراني وصـال،           عالوه بر شش چاپ و تصحيح قزويني و غني،          

دكتـر برزگـر    (فظ  پژمان، خرّمشاهي و شروحي چون شرح سودي، شرح دكتـر هـروي، شـاخ نبـات حـا                 
ي قزويني و     و حافظ دكتر خطيب رهبرـ كه البته براساس نسخه        ) دكتر استعالمي (، درس حافظ    )خالقي

 فعـل بـصورت   "حافظ به سعي سـايه "اند و تنها در چاپ   آورده"بپوشانيد"غني است ـ بيت را با ضبط  
 31در  . ن اشـاره كـرده انـد      ي اثـر بـه آ        با دليلي كه مـصحح محتـرم در مقدمـه          . است  آمده "نپوشانيد"

هـا را در پايـان اثـر ارزشـمند خـود       اي كه در تصحيح مورد استفاده ابتهاج قرار گرفته و نشاني آن  نسخه
 آمـده؛   "نپوشـانيد " ضـبط    ، نـسخه  2 غزل مـورد نظـر وجـود دارد و تنهـا در              ي   نسخه 12اند، در    آورده
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ي مـورخ     نسخه: 19ي    نسخه شماره : ار است ها از اين قر      كه شرح كوتاه آن    21 و 19ي    هاي شماره   نسخه
 843ي مـورخ   نـسخه : 21ي  ي شـماره  ي دانـشگاه آن آربـر، ميـشيگان، آمريكـا و نـسخه       كتابخانه 823

 نيز كه در 11 و 7 ،6ي  و سه نسخه) 1373: 713-712 ابتهاج،(ي بادليان، آكسفورد، انگلستان  كتابخانه
ي   اند و شـش نـسخه       ضبط كرده ) بپوشانيد(ا بدون نقطه     واج اول فعل ر    ،شان گذشت  صفحات قبل شرح  

انـد و      آورده "بپوشـانيد " فعل را به صورت      ،كه پيش از اين معرفي شدند     ) 16،  15،  12،  10،  9،  3(ديگر  
  .بيت موردنظر را ندارد) 708 همان،(ي طوپقا سراي استانبول   كتابخانه822مورخ : 8ي  ي شماره نسخه

اند بالسويه است و نه به نفع ضـبط   ي واج اول فعل را نگذاشته كه نقطهاي   حكم در مورد سه نسخه    
 با شش "بپوشانيد" ضبط ،ها ، اما از لحاظ تعداد و اعتبار نسخه"نپوشانيد" و نه به نفع ضبط "بپوشانيد"

 21 ي  ي شماره نسخه از اين دو نسخه، كه  اين ضمن ؛ با دو نسخه"نپوشانيد"نسخه ترجيح دارد بر ضبط 
ي   ي شـماره    ي مذكور است مگر نسخه       است كه از لحاظ تاريخ كتابت متأخّرتر از شش نسخه          843مورخ  

ي اول قرن نهم باشد و تاريخ دقيـق آن   اند شايد مربوط به نيمه  كه آن هم مصحح محترم حدس زده    16
هـا ضـبط      پس اينجا تعداد و اعتبار نسخه     . شامل شود  را   850 تا   801تواند از سال      مشخص نيست و مي   

د كـدام               . كند   را تأييد مي   "بپوشانيد" ا ببينيم ارتباط دو مصراع در محور افقي عناصر معناو خيال مؤيـام
  ضبط است؟

 گَـرد   "غبـار "رويـد و      هاي تازه است كه بر عارض مي        ريش و محاسن و موي     "خط"يكي از معاني    
خطي با قلمي سخت ريز چنـان  .  يكي از هفت قلم جديد است"ار يا قلم غبار  خط غب "بسيار نرم است و     

 تـشبيه بليـغ اسـت كـه     "غبار خط"تركيب ) 1372: 14632 و 8648دهخدا،  (.كه به زحمت توان ديد  
در شـعر   . مانند شده است و غبار ايهام دارد به دو معنـي كـه ذكـر شـد                ) مشبه به (به غبار   ) مشبه(خط  

شـود و    ممدوح و معشوق مذكّراست و وصف رخـسار و انـدام او مـي         غالباًده و غزل،     به ويژه قصي   ؛فارسي
هاي آن كـم نيـست و كمتـر شـاعري را      ي اوست كه ابيات و نمونه يكي از اين اوصاف، وصف موي چهره  

ي يار نه تنهـا باعـث         بر چهره ) موي نورسته ( وجود خط    پس 7.توان يافت كه از آن سخن نگفته باشد         مي
رودكـي،  . انـد  ي حسن و زيبايي او دانسته شده، و در وصف آن داد سـخن داده   نيست بلكه مايه   زشتي او 

  :ميان مردم دانسته) خاللوش(ي يار را باعث ايجاد فتنه و آشوب  پدر شعر فارسي، رستن خط بر چهره
ــي     ــدر خط ــرخ ان ــل س ــرد گ ــشيديبگ  ك

  

 تــا خلــق جهــان را بفكنــدي بــه خاللــوش  
  

  )1373: 130رودكي،  (
  :هاي او برشمرده ي زيبايي فرّخي سيستاني هم خطّ يار را به عنبر مانند كرده و از جمله

 چـشم   نـرگس  و   لـب    بيجـاده  و  خط   عنبرين
  

 ديـم   مي رو و   سخن   حجازي و   موي   حبشي  
  

  )1363: 246 فرخي سيستاني،(
ي را زيـر پـر خـويش    عطّار خطّ يار و معشوق را به طوطي يي مانند كرده كه جهان حسن و زيبـاي            

  :درآورده است
ــرآورد   ــر بــ ــط او پــ ــوطي خــ ــو طــ ــر آورد      چــ ــر پــ ــسن در زيــ ــان حــ  جهــ
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 بخــوش رنگــي رخــش عــالم برافروخــت    
  

ــرآورد    ــي بـ ــش رنگـ ــبزي خطـ  ز سرسـ
  

  )1371: 167 عطّار،(
  : آن را نگارش قلم آفرينش خدامي داند سعدي 

ــه چــشم ــان نظــران كوت ــر ورق صــورت خوب  ب
  

 نع خـدا را   خط همي بيند وعارف قلـم صـ         
  

  )1366: 413 سعدي،(
كند و چنين چهره و صورتي را         مانند مي  8و صائب صورت و چهره بدون خط را به سفالِ بي ريحان           

  :داند زشت مي
ــد   ــل باش ــگ ورق گ ــه رن ــد ب ــره هرچن  چه

  

نيست   ريحانش  كه  است   سفالي سبز   خط  بي    
 

  )1375 :789 ،2ج صائب،(
يـدن  يت بر اين كه صورت يار در هر صورت زيباست و بـا رو              كه شاهد خوبي اس    -و در بيتي ديگر     

اش   از زيبايي يار با وجود خـطّ چهـره         - گردد  شود بلكه افزون هم مي      نمي موي بر چهره زيبائيش كاسته    
  : خزان تعبير كرده است به بهارِ بي

 را بس اسـت    جهان ما    رويان   تازه خطي از  نو
  

 است  سب را ما   خزان  بي بهار   برگ سبزي زان    
  

  )505همان، (
  :كند ي يار اشاره مي حافظ نيز خود در بيتي ديگر به زيبايي و شگفتي خط بر نگارستانِ چهره

 گرد رخت  خط مور   آن   است   افتاده   غريب  بس
  

 غريب  مشكين خط  نگارستان در نبود  گرچه  
  

  )1373: 14 ابتهاج،(
  

  گيري نتيجه. 3
يان بسياري ابيات، به عنوان شاهد اين است كه رستن مـوي بـر             منظور از ذكر اين چند بيت، از م       

استاد ابتهاج در رد    . سازد  نمي كاهد و عيبي و نقصاني بر حسنِ جمالش وارد          نمي ي يار از زيبايي او      چهره
. پوشاند و اگر بپوشاند هـم موقّـت و گـذرا اسـت              نمي  خورشيد را  "غبار": اند كه    گفته "بپوشانيد"ضبط  

 انـد،   قـرار داده   "غبار خط و خورشـيد رخ     "هاي دو تشبيه بليغ       ي استدالل خود را بر مشبه به       يعني پايه 
خواهـد   اصل در تشبيه مشبه است كه نظر گوينده و شاعر را متوجه خود ساخته است و مـي                 كه    آنحال    

او مـوي رسـته     ي    يار را پوشانده؛ يعني بر چهـره      ) مشبه(رخ  ) مشبه(لذا خط   . آن را به چيزي مانند كند     
 اما اين امر باعث نشده تا از زيبايي جاويدان و هميشگي او كاسته شود پس شاعر براي ممـدوح و                      است،

اي    قرينه ،در مصراع دوم      "حسن جاودان "تركيب  . معشوق از خداوند حيات جاودانه نيز طلب كرده است        
اي از زيبـايي جاودانـه او    ي او ذره  با اين توضيح كه رويش مو بـر چهـره  "بپوشانيد"است بر تأييد ضبط     

  .نكاسته است
تـر و    منطقـي "بپوشانيد"بدين ترتيب ارتباط دو مصراع در محور افقي عناصر معناو خيال با ضبط             

 معني نهايي بيـت بـا تـرجيح          و زيباتر و سازگار و موافق با مضموني رايج در شعر كالسيك فارسي است            
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  :اين ضبط از اين قرار است
ي چـون خورشـيد يـار را          چهـره ) "غبـار "با توجه به ايهام موجود در       (ه و ريز و لطيف      موي نورست 

پوشانده است، خداوندا حيات جاودانه به او عطا كن زيرا زيبايي جاويد و هميشگي دارد و ايـن خـط بـر                      
 و  "غبـار خـط   "كـنم بـين       ي آخر اين كه گمان مـي        نكته. ي او از حسن جاودانه اش نكاسته است         چهره

ي معني غبـار تيرگـي اسـت و           الزمه:  تناسبي ظريف و پوشيده توسط شاعر ايجاد شده        "يات جاودان ح"
كند و حيات جاودان نيز بـا نوشـيدن آب             تاريكي و سياهي را نيز به ذهن تداعي مي         "غبار خط "تركيب  

 را اگر ايـن تناسـب و تنـاظر ظريـف    . گردد و آب حيات را بايد در ظلمات جستجو كرد    حيات حاصل مي  
 بـر    "بپوشـانيد "د ديگـري اسـت بـر تـرجيح ضـبط             بپذيريم، مؤي  "حيات جاودان " و   "غبار خط "ميان  

  ."نپوشانيد"
  

  ها يادداشت
 كه متأسفانه بال و آفت متون كالسيك ماست ـ  -دخل و تصرّف ناسخان نسخ خطّي فارسي را  -1

د ارادي، ذوق و شم زباني و ادبـي ناسـخ           در موار . توان تقسيم نمود    به دو نوع كلّي ارادي و غير ارادي مي        
اي از علم و ادب، كم يا بسيار، داشته باعث بر اين شده كه خود براساس همـان ذوق و شـم، يـا                          كه بهره 

در موارد غيـر ارادي مـسائلي از قبيـل نيـاز            . ها بيفزايد و يا بكاهد      يا برآن   كلمات و عبارات را تغيير دهد،     
بـي دقّتـي و      ،دقّـت در نـسخه بـرداري، كـم سـوادي           عت و شتاب عـدم    مالي به كار استنساخ و لذا سر      

خوانـده و     در مواردي كه متن را ديگري براي ناسخ مي        (حوصلگي، نادرست خواندن، نادرست شنيدن       بي
  . مؤثّر بوده است…و) نوشته او مي

ف و تحـسر     با ابراز تأس   ،ي نظامي عروضي    ي كليات چهار مقاله      مرحوم عالّمه قزويني در مقدمه     -2
ي ما را  از اينجا حال كتب قديمه: نويسد هاي بسيار نساخ در اين متن كم حجم مي از تصحيفات و تصرّف

ي حال نساخ ايراني در جهل و قلّـت معرفـت و بـا                كه چندين قرن از زمان تأليف آن گذشته با مالحظه         
يت كتـاب و نحـو ذلـك از شـروط الزم            مقابله با اصل و سماع بر اساتيد و اجازه در روا          كه    ايني    مالحظه

تـوان قيـاس       در ايران ابداً معمول نبوده است مـي        ،براي نسخ و نقل كتاب كه در ميان عرب مرسوم بوده          
اي از فساد و تحريف رسـيده كـه            به درجه  …غالب كتب ادب و تاريخ و دواوين شعراي بزرگوار ما         . نمود

نظـامي عروضـي،    ... (ها را باز نشناسد      آن ، آن نشان دهند   ها را به مصنّفين اصلي      اگر في الواقع اكنون آن    
  )كاـ كببي تا، 
؛ نيز  463-421 ،»اين كيمياي هستي  «موسيقي شعر، فصل    : براي ديدن تفصيل اين بحث، نك      -3

  . به بعد21ي  ، مقدمه، صفحه"حافظ به سعي سايه"
ته و تازه، بـا توجـه   ريش نورس: غبار خط:  چنين آمده"در جستجوي حافظ  " از جمله در كتاب      -4

شده، تشابه آن ـ در ذهن حافظ   خطّ غبار يكي از هفت نوع خط بوده و بسيار باريك نوشته ميكه  اينبه 
محاسن نو رسته، صورت درخشانش     : غبار خط بپوشانيد خورشيد رخش    . ـ با ريش نو رسته، جالب است      
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 "غبـار خـط  "ره به ايهام موجـود در     دكتر خطيب رهبر بدون اشا    ) 1367: 258 ،1جذوالنور،. (را پوشانيد 
ي خط بـر عـذار چـون مهـر تابـان يـار بردميـد، پروردگـارا، زنـدگي                      سبزه: مختصر و كوتاه نوشته است    

در كتاب شرح سودي نيز به ايهام       ) 1369: 162 خطيب رهبر، . (اش ببخش كه زيبايي جاويد دارد      پاينده
 چـون خورشـيد جانـان را يعنـي گونـه اش را        غبار خط يعني ريش تازه رخ     : هموجود در بيت اشاره نشد    

 …خدايا به او حيات ابدي بده كه حسن ابدي دارد، يعني صـاحب يـك زيبـايي ابـدي اسـت                      . پوشانيد
  ). 1366: 751، 2ج سودي،(

اي كه گـرد رخـسار    موهاي تازه رسته: خط:  نيز چنين بيان داشت    "شاخ نبات حافظ  "مؤلّف كتاب   
ي تشبيهي، خط تازه رسـته معـشوق بـه غبـار              اضافه -1: خط ايهام دارد  غبار  . خوب رويان برآمده باشد   

خـط غبـار ماننـد معـشوق        …يكي از هفت قلم جديد است، خطي يا قلمي سـخت ريـز             -2 .مانند شده 
برزگرخـالقي،  . (خدايا به او عمر هميشگي عطا كن، زيرا جمال جاودان دارد. ي زيباي او را پوشانيد      چهره
309 :1382(  

 ،هـا  زيـرا تـاريخ نـسخه   .  هميشه دليل بر اعتبار و صحت نسخه نيست        "اقدم نسخ "الت  اصلِ اص  -5
. اي را كه از روي آن استنساخ كرده ننوشـته           ها ست و هيچ ناسخي نشاني و تاريخ نسخه          تاريخ كتابت آن  

اي بـسيار قـديمي و معتبـر          اي كه تاريخ كتابت آن متأخّرتر اسـت از روي نـسخه             لذا ممكن است نسخه   
  .شته شده باشدنو

موسيقي معنوي توسط بعضي صنايع بديعي زيبا و برجسته نظير ايهام، پارادوكس، حـساميزي،        -6
چه از صنايع بديعي كـه در كتـب معـروف بالغـت يـاد شـده و ارزش و                  آن«: شود  ايجاد مي  … تلميح و 

 -1. بـل اسـتوار اسـت     ها ست كه بر محور تداعي نوعي تنـاظر و تقا            تواند داشته باشد، همĤن     اعتباري مي 
تقابـل يـا مراعـات     -5تلمـيح   -4تبيين و تفسير  -3حساميزي :بيان نقيضي ب: الف…مطابقه -2ايهام  
از . ردالعجز علـي الـصدر   -9ي االعداد  سياقـه -8تنسيق صفات   -7تأكيد المدح بما يشبه الذّم       -6نظير  

 بـه دو گـروه قابـل        ،مانـد    باقي مـي   ،نهگا اين مجموعه كه بگذريم آنچه از صنايع بديعي دويست و بيست          
تواند برخـوردار از نـوعي موسـيقي          هايي از همين صنايع است كه به هر حال مي          يا صورت : تقسيم است 

گشايد، بلكه بهتر است همه را در عناوين محدودتري   نميها، مشكلي را صوتي يا معنوي باشد و تعدد نام
ي صـوتي و معنـوي نيـست و ايـن گونـه صـنايع                 از مقولـه  تـر شـود يـا         ها آسان   بگنجانيم تا آموزش آن   

كند مگر عامل بيكاري و تنبلي و غفلـت از             توجيه تواند  راجزديوانگي وجنون وحماقت عامل ديگري نمي     
  )1368: 313-307شفيعي كدكني، ( ».ي وجودي ادبيات و نقش خلّاقيت در هنرها فلسفه

موسيقي «:  آمده "موسيقي شعر "ه و ارجاع به كتاب       هم با اشار   "ي هنر شاعري    نامه  واژه"در كتاب   
ايـن  . هاي موجود در بين كلمات و مفاهيم شعر اسـت           ها، تضادها و تشابه    تقارن   ها، هنري مجموع تناسب  

 يك شعر، يعني مـصراع و بيـت يـا در تركيـب كلّـي اثـر                   تواند در كوچكترين جزء     هاي پنهان مي    ارتباط
، حساميزي و بسياري از صنايع معنوي بديع از قبيل مطابقه، ايهـام          پارادوكس. شعري وجود داشته باشد   

  )1376: 260ميرصادقي، (» .دهند و مراعات نظير، جلوه هايي از موسيقي معنوي را در شعر نشان مي
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ي خط بـه معنـي         از شاعران مختلف ذيل ماده     شاهد مثال عنوان  ه  ابياتي كه ب  :  نك ،براي نمونه  -7
  . استي دهخدا آمده ر لغت نامهريش و محاسن و سبيل د

 تـا  ريزنـد    آن آب    درون كننـد و    كـشت    سـبزه    آن   كـه بيـرون      ي سـفاليني    كوزه :ريحان    سفال -8
  )1364: 441 ،2ج  گلچين معاني،. (يكپارچه سبز شود

هـا و تناظرهـاي      تناسب.  يكي از عناصري كه بر غناي موسيقي معنوي شعر حافظ افزوده است            -9
تناسبات آشكار براي خواننده و مخاطب بارز و نمودار         . ده و پنهان ميان كلمات بيت اوست      آشكار و پوشي  

توان تناسبها و تناظرهاي پوشيده و پنهان و در عـين             است و در اين ميان تنها با تأمل و دقّت بسيار مي           
ذيـل فـصل    ،ي لـب دريـا   تقي پورنامـداريان در كتـاب گمـشده   . حال ظريف و زيباي ابيات او را دريافت  

تناظرهـاي  "و     "هـاي معنـايي كلمـات      تناسـب " در دو بخش     "صورت و ظرافيت هنري در شعر حافظ      "
هـاي بـديعي، آوردن    يكـي از صـنعت  :  نمونه هايي را ذكر كرده و نوشته است"ي خطّي يا لفظي   پوشيده

ز  اين صنعت بديعي در شـعر حـافظ مثـل شـعر بـسياري ديگـر ا                 …كلمات نظير يكديگر در شعر است     
شاعران و نيز نثر مصنوع فارسي فراوان است، اما در شـعر حـافظ نـوعي تنـاظر پوشـيده ميـان كلمـات                        

هاي خطّي و لفظي ميان بعضي كلمات موجود در شعر و كلماتي است               توان ديد كه مبتني بر شباهت       مي
لمات موجود  ي ك   كه در ذهن خواننده وجود دارد و از طريق تداعي اين كلمات موجود در ذهن به وسيله                

  .)1382: 104-132پورنامداريان، (آيد  در شعر نوعي احساس تناظر در ذهن خواننده پديد مي
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