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 چکیده

دو   نسخهما  و  متخصصان  داریم: حافظ  مردم.  حافظ  و حافظ  دو  می که  چنانشناسان  توانیم 
فردوسی و در نتیجه دو شاهنامه هم داشته باشیم: شاهنامۀ فردوسی که مورد عالقۀ مصححان  

خوانندگان عادی و مردمانی  و متخصصان است و شاهنامۀ مردم که در طول تاریخ به دست  
های دلخواه تغییر کرده است. این دو گانگی خاص اند به صورتکردهمی   که از آن استفاده

  ر و رفیع الدین لنبانی و... کامالا آثار مورد عالقه و پرطرفدار است و گرنه دیوان انوری و ظهی
ه است که چگونه و با دست و منطبق بر عالقۀ محققان است. در این گفتار نشان داده شدیک

شناسی نداده و راه خود ن به قواعد و ضوابط آکادمیک نسخهچه رویکردهایی حافظ مردم ت
جلوه  است.  متخصصان جداکرده  حافظ  دیوان  از  فالهارا  در  تصرفات  و  تغییر  این  های  ی 

ز شعر  و تغییرات موردی ا  های حافظانه و اخذ و اقتباسها و تکیه کالم   هاحافظ، و ضرب المثل 
تا این حد که  هاو چاپ های شعر وی را در نسخههاحافظ نمودار گشته و در نتیجه دگرسانی 

یی هاتقید   سد راه این تغییر و تصرفات با همۀ رمی   گسترش داده است. به نظر  ،بینیممی   امروز
 ود. هم آورده همچنان باز خواهد بنات بازدارنده در روزگار ما فراکه دانش و فناوری و امکا

 ها  : دیوان حافظ، مردم، مصححان، فالهاکلید واژه         
 

 طرح موضوع 
موزون اندیشی و شعر دوستی و ادب آفرینی در ایران زمین همیشه یک مشخصۀ فرهنگی  

  گویم و نه ایران تا ذهنتان متوجه مرزهای کنونی ایران نشود. منظورمی  بوده است. ایران زمین 
دارند  می  ها و مردمانی که حافظ را دوستآن سرزمین   دایرۀ فرهنگ آریائی است یعنی همۀ

را در افق نگاه  ورزند، و آنمی  ی اندیشگی آریائی عشق هاو به فردوسی بزرگ و پیوستگی
ۀ خود  ی متعدد و متناسب با شغل و کار و پیشهاو ترانه  هابینند. دو بیتیمی  خود تازه و شاداب

نمیبر زبا بی آن  از کجان دارند و  امروز مردمان می  توانند سرکنند.  از آن جا که  گویم؟ 
ی آسیای مرکزی به ویژه تاجیکان و صفحات و کوهیان پامیر و هلمند و روستائیان  هاسرزمین 

والیات بادغیس و هرات بهتر از ساکنان تهران و اصفهان و مشهد با شعر پارسی و کلیتاا با  

 
 mgyahaghi@yahoo.co.uk، استاد زبان و ادبیات فارسی *



 1398پاییز ، 1)دورة جدید( شمارة  22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 144

خواهد  می  و مربوطند و زبانشان به شعر و ترانه مترنم است، حاال اسمش   سخن موزون مأنوس
 کند.  اشد یا فارسی یا تاجیکی فرقی نمیدری ب

ی  هاهمین طبع شاعرانه و ذوق ادبی دست آنان را برای پدید آوردن یا تصرف در سخن 
ی عامه  هاکالمبینید که بسیاری از تکیه  می  های مورد عالقه بازگذاشته استموزون و متن 

را ببینید که چگونه از   ها اگر نه موزون که دست کم آهنگین و خوش آواست. ضرب المثل
شنوند می  شود. حاال این مردم وقتی سخنیمی  طریق آهنگ و نغمۀ حروف بر تأثیر آن افزوده

توانند در آن تصرف و آن را مالیم ذوق و سرشت  می  رسد راحتمی  یا شعری به گوششان 
 بیگانه باشد.   ها ند، به ویژه اگر این شعر دور از ذهن و با زبان و نهاد اندیشگی آنخود کن 

برکشیدن   و  برجستگان  دیدن  بزرگ  هست  ما  مردم  فرهنگ  در  که  دیگری  خاصیت 
 دوست داشتگان است. دکتر شفیعی کدکنی در جائی نوشته است: 

تشخص یافته باشد که بتواند از  ای  از این سرزمین به گونهای  همین که انسانی در گوشه»
رهگذری توجه جمعی را به خود جلب کند مردم در مسیر زمان از او همان چیزی را خواهند  

  اندیشیده و چه می  ساخت که دلخواه ایشان است و کاری به آن ندارند که خود او چگونه
 (.  93 :1383 کدکنی، خواسته است«)شفیعیمی

سازند و معجزات و کرامات به  می  هاکنند، داستانمی  مبالغه  ها بارۀ آناین جاست که در
 کنند. می آنان را تنزیه هاو ناراستی هادهند و از کاستیمی نسبت هاآن

جا سخن از پیامبران و اولیاءاهلل و قدیسان نیست، وضع برخی از شاهان و صوفیان  در این
هم به همین منوال بوده است. از    ها ورهدر همۀ د  ها و زمینه  ها و شاعران و نخبگان همۀ رشته

گذشتگان در همین چشم انداز کاری من و شما در تاریخ، سلطان محمود غزنوی و شاه عباس  
و در عرفان شبلی و ابراهیم ادهم و منصور حالج  اند  صفوی و رضا شاه پهلوی از این دست

اهلل کرمانی و از شاعران فردوسی و عطار   نعمةی و باباطاهر و عین القضات و و عبداهلل انصار
از خروار که بیش از همه سرگذشتشان به افسانه  اند  و سعدی و خیام و حافظ و جامی مشتی

 تنزیه شده است.  هاپردازی نزدیک و شخصیت آنان در مسیر این افسانه پردازیو خیال
بل تغییر باشد که از  وقتی سرگذشت این افراد تاریخی تا این حد برای عامه منعطف و قا

  ها بشود متعالیانی در حد معصوم ساخت که در حضور دوستدارانشان نشود چپ به آن  هاآن
یشان خود به خود روشن است. دیگر نه تنها تصرف در  هانگاه کرد، تکلیف سخنان و اندیشه

  جایز شمردهبرای انطباق بر اندیشه و میزان فهم دوستدارانشان در هر دوره    ها الفاظ و آثار آن
کردن به عقیده و فهم و  تر و افکار آنان برای نزدیک هاشود، بلکه تغییر در آراء و اندیشهمی
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یا عارف   نیست که فالن شاعر  بعید  بود. پس  دانسته خواهد  نیز مجاز  این دوستداران  باور 
  حنفی که در مذهب او میان اهل تحقیق اتفاق نظر هست، شیعی و دوستدار اهل بیت معرفی 

پژوهشگرا بر  او  نحله و مشرب و طریقت  یا فالن عارف و صوفی که  است  شود  ن روشن 
مدار قلمداد گردد. همین حافظ که سخن بر سر اوست مصداق بارز  متشرع و فقیه و دیانت

متشرع؛ مداح  این مدعاست: حافظ عارف است یا عاشق؛ شیعه است یا سنی؛ فیلسوف است یا  
ایران آزاده؛  یا  اسالمگراست  است  محققانیا  هم  هنوز  و    پناه؟  دوستداران  غوغای  بیم  از 

 خود را در این موارد ابراز کنند.توانند به صراحت نظر میکیشان او نارادت
ساحت ندارم.هابه  کاری  فعالا  حافظ  اندیشگانی  دنیای  می  ی  که  او  شعر  سر  بر  آیم 

با هراندازه از فهم و درک و    هاشاعرانگی فارسی را مسخر کرده است. شعر او را همۀ طیف
دارند و یپناهی دوست مگرائی و اسالمایران  ت و ذوق و هنردوستی و شعرشناسی ودریاف

آن در  را  خود  ایجادمی  گاه  حق  آدم  برای  داشتن  دوست  و می  بینند.  مالکیت  حق  کند، 
براین در شعر  تواند به تغییر بینجامد. بنامی  دهد و هرتصرفیمی  مالکیت به آدم حق تصرف

جزئی و کلی، فکری    یی عمدی و سهوی، هاتصرف  ؛ حافظ در طول تاریخ تصرف شده است
این تصرفات و تغییرات و لزوم باز اندیشی در آن موارد و بازپیرائی شعر   و لفظی. مجموعۀ

تبدیل و  تغییر  و  فزودها  و  این کاست  از  قرنوی  از  پر هاها  و  فراگیر  زمینۀ کار    ی گذشته 
برای تصحیح  شناسان فراهم آورده و آن اهتمام  را برای محققان و نسخهای  زحمت و کم نتیجه

یی از ابیات حافظ در  هانویس و حضور نمونهدیوان حافظ بوده است. وجود هزاران دست
و دواوین و جنگ و مجامیع و تواریخ و در و دیوار ابنیه و امکنه و لزوم تأمل در    هاتذکره

چاپ مستقل    ها تر کرده است. نتیجه آن که تا کنون دهنان سنگین این وظیفه را برای آ  هاآن
ی  های نویافته در هر عصر و زمان از شعر حافظ پدید آمده و قفسههانویس و مبتنی بر دست

محقق   هاکتابخانه وظیفۀ  مثل  سنگین را  بوده  که  آن  از  مصححان  و  کار  ان  است.  کرده  تر 
و   انجوی  و  تا خلخالی و قزوینی  از جامع نخستین آن محمد گلندام  تصحیح دیوان حافظ 

خرمشاهی و نذیر احمد و رشید عیوضی و سلیم نیساری و   ینی و شاملو و سایه ونائ خانلری و
این اواخر با پیدا شدن نسخۀ عال مرندی علی فردوسی ادامه داشته و خواهد داشت و هرروز  

  ها شود، همچنان نوخواهد شد. در گذشتهمی  از گوشه و کنار دنیا پیدا شود که ای  که نسخه
ویژۀ و    کسانی  اهتمام  اشعار  اصالت  و  کلمات  برای صحت  و کوشش  فرزاد  مسعود  امثال 

دفتر   آوردن  فراهم  برای  نیساری  سلیم  مانند  افرادی  کوشش  یا  و  نسخ  جامع  برای  تالش 
واریانت  هادگرسانی مندلیف  جدول  تدارک  و  هاو  محققان  نظر  در  البته  نسخ  مختلف  ی 
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بینان حافظ »وسمه بر ابروی ان و فالتنم و مشکور اما برای عموم و دوستدارانشگاهیان مغد
انگاری   اهمال و سهل  از  ناشی  به تصرفات سهوی که گاه طبیعی و گاه  بوده است.  کور« 

سوادی یا کوره سوادی کاتبان باشد و بی کاتبان بوده کاری ندارم. این تصرفات چه ناشی از
از کم دقتی   بر مصححان و حتی  نتیج چه  تقریباا   وانندگان عادی هم  برخ ه یکسان است و 

است. بوده  تحریف  روشن  قبیل  از  زیرهامواردی  و می  ی  سهوها  همین  عداد  در    تواند 
 ی کاتبان قرارگیرد. ها کاریندانم

 اد بر کرشمۀ جادو نهاده ایم ـــبنی   تا سِحرِ چشم یار چه بازی کند که ما 
 که به علت بدخوانی شده است: 

 تا موج بحر چشم... -تصرف: ..   یا با .تا بحر چشم یار -
 و یا مورد دیگر:

 د گرد سلسبیل ـــو مورانن ـــهمچ  ان خطت بر گرد لبــسبز پوش
اند که تناسب »حور« با  شاید هم کاتبان پنداشته  که خوانده شده است: همچو حورانند.

 اند. عمد تغییر دادهرا بهسبیل« بیشتر است و آن»سل
بد خوانده شود بدون این که قصدی  ای  تحریر بیفتد یا واژهاین که یک کلمه از روال  

عمد واژه یا عبارتی و تعبیری یا بیتی  را تغییر دهد امر باشد یک چیز است و این که کاتبی به
دیگری است. مهم این است که این تصرفات با قصد و با غرضی معین پیش آمده باشد. از  

 ارد زیر اشاره کرد:توان به مومی هاجملۀ این قصد و غرض
 

 گشتگی موارد دور از ذهن به آشنای ذهن
مأنوس  ای وقتی یک کلمه برای خوانندۀ عادی و کاتب کم سواد نا آشنا بوده آن را به کلمه

که شده است:  «  ن وُصله اش درازکنیدشبی خوش است بدی» :  و آشنا بدل کرده است نمونه
وُ اش.  به  قصه  که  مصنوعی  گیسوی  یعنی  طبیعیصله  موی  به  بلندنمائی  و  تزیین    قصد 

یی به »قصه« تبدیل  ها(. این کلمۀ نا مأنوس در نسخه822:  2، ج1366اند)خرمشاهی،  افزودهمی
شده که کامال ا مأنوس است. هرچند که برخی مانند خرمشاهی همچنان معتقدند که حافظ  

 باید همان قصه را به کار برده باشد. 
که چون معنی  گرفت« می  ساقی به صوت این غزلم کاسه» مثال دیگر این مصرع است که:  

و یا در بیت زیر که کلمۀ مغولی    گرفت.می  گرفتن برایشان روشن نبوده، کرده اند: بادهکاسه
 و نامأنوس »تمغا« باعث شده که کل مصراع دستخوش تغییر واقع شود: 
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 معاشمرا که از زر تمغاست ساز و برگ  
 

 ت رند شرابخواره کنم؟ ـــرا مذمـــچ 
 

یا روایت متصرفانۀ  که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی.    شده است: مراای  که با تصرف جانانه
که اتفاقاا خوب هم حافظانه از کار درآمده   روشن است مرا وضع لقمه پرهیزی.  دیگر: چو

است. در بیت زیر »افسوس« به معنی استهزا و تسخر برای کاتب نامأنوس بوده و با اطمینان  
ز ابنای    « که شده است:نون که ز افسوس عوام اندیشمآن شد اک»  کنار گذاشته شده است:

اندیشم از گذشته  .عوام  که  است  همین جهت  در  محققا  ها به  اصل  ن  این  به  متن  تصحیح 
 .    (Lectido difficilior)  ترحیحاند که: دشوارتر صرسیده

 

 هنر و سرنوشت شعر حافظ
یکی دیگر از عوامل این تغییرات عمدی عرصۀ هنر است و یکی از این هنرها خوش نویسی.  

در عصر  تقریباا از همان روزگار حافظ بازار خوشنویسی در ایران و به ویژه در مکتب هرات و  
شدت نسبت به  هشود. خطاطان باالخص در شیوۀ نستعلیق نویسی بمی  کلی گرمه تیموریان ب

دهند.  می  چیز ترجیح  اعتنا هستند و زیبائی و تناسب در خط را بر هربی  قیود درست نویسی 
  براین کلمه و تعبیری را که در روال زیبانویسی خط خوشترخواهند زیبا بنویسند؛ بنا می  هاآن
  ها دهند که در ترکیب خط به زعم آنمی گزینند و به جای واژه یا تعبیری قرارافتد بر میمی

ایجاد بمی  ناخوشایندی  الخط  رسم  ویژه  به  رهگذر  این  در  زیبانویسی هکند.  فدای    شدت 
 شاید در تعریض به همین نوع کاتبان است که شاعری خطاب به آنان سروده است:  شود.می

 شترمرغ بر روی کاغذ نویسند   پشه باید نوشتناگر فی المثل 
ی  ها بیشتر و مؤثرتر از خط هنر موسیقی است که به زعم مصححان و محققان در تثبیت غلط 

خواند: »من و ساقی به هم سازیم و بنیادش  می   اند. وقتی استاد شجریان مصطلح بسیار نفوذ داشته 
این   به صوت  بنان: ساقی  استاد  یا  باده براندازیم« و  به هیچ طریقی مصححا می   غزلم  ن  گرفت؛ 

 گرفت« را جا بیندازند.  و »کاسه می   خارج کنند و »به هم تازیم«   ها را از ذهن توانند آن نمی 
  ی صدیق تعریف پیچیده و غلط هایاد دکتر محجوب به اعمال آهنگپیش زنده  هاسال

بشدت    هاکه مرحوم محجوب از آن  هاشمرد. برخی از این غلط خوانیمی  ی او را برهاخوانی
 شد. می آشفته بود به شعر حافظ مربوط بر
 

 تساهل در انتساب شعر به حافظ
 از آنِ   هاترین مضموناند بهترین شعرها و عالیخواستهمی گویی کاتبان و دوستداران حافظ

 اند بدون توجه گاه آن را به  پسندیدهمی بنابراین اگر جایی بیتی و یا مصرعی را .حافظ باشد
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 از دیوان حافظ بوده  ای  ترقیمۀ نسخه  ثال این دو بیت معزّی دراند. برای مدادهمی  حافظ نسبت
 و بعد از سوی کاتبان به دیوان اضافه شده و به حافظ نسبت یافته است: 

 

 کامل کردن دیوان با افزودن اشعار 

مأنوس آمده ی ناهای حافظ با ردیفهاو بعد هم چاپ  هایی دربرخی از دستنویس هاغزل 
 یی با ردیف ث و ج. های کهن نیست مانند غزلهاکه در نسخه

م نیســـدرد  را  الغی ــــا  درمان   اثـــــت 
 

 ت پایان الغیاث ــــا را نیســـــر مــــهج 
 

 :غزل بعد از آنو یا 
 ه بر سر خوبان کشوری چون تاجــتویی ک

 

 ر همۀ دلبران دهندت باج ـــزد اگــــس 
 

المثل در چاپ نیساری دیده  فیی دیگر آمده و  هاکه در چاپ قزوینی و بسیاری از چاپ
را    هان چاپ بوده این غزلشود؛ یعنی پنجاه نسخۀ قرن هشتمی دیوان حافظ که مبنای ای نمی

به ما حقنداشته این امر  اند جنس شاعر  بپنداریم دوستداران حافظ خواسته  دهد کهمی  اند. 
باشد و در دیوان او غزل به اصطالح جور  الفبا وهامحبوبشان  قافیۀ تمام حروف  با  جود  یی 

  ف »الغیاث« یا با قافیۀ توانی حافظ از آوردن غزلی با ردیداشته باشد تا به این وسیله شائبۀ نا
 زدوده شود.   هااز ذهن »ج« 

 

 تغییر در قالب شعر
به غزل سرائی شهرت داشته است بناحافظ میان مردم  او را که.  اند و  دیدهمی  براین قصاید 

آن را به    هادر برخی قصیده ظ قصیده بگوید با حذف برخی ابیاتخواسته که حافدلشان نمی
نزدیک اومی  قالب غزل  غزلیات  اند. گاهی هم  قصیده را عیناا  آوردهمی  کرده و در جزو 

 اند مانند:صورت ظاهر و مضمون و تعداد ابیات( در متن غزلیات آوردهتوجه به )بی
 ل برابرم ــــاد حمایــــر نهـــجوزا سح

 

و سوگندـــیعن   شاهم   خورممی  ی غالم 
 

 

 تصرفات ایدئولوژیک 
ی  هاتصرفات ناسخان و کاتبان در متون ادبی عرصهی باز و رنگارنگ  ها یکی دیگر از عرصه

رسد  می  برازد. به نظرمی  ایدئولوژیک است. این عرصه به طور ویژه به عموم خوانندگان بیشتر

 تخت ووبختونسلواصل وفالوسالوحالمال
نیک حال  وافر  ســـمال  سعد ـــو  فال  فرخ   ال 

 

 در شهریاری برقرار و بر دوام ـــادت انـــب
 رامباقی تختِ عالی بختِ  لِراضی نساصلِ

 

 ( 243، 1380)مایل هروی،                   
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یی که تعصبات عقیدتی و برخوردهای دینی بیشتر بوده اینگونه تصرفات در متون  هادر دوره
نویسی فارسی  پیداست در تاریخ نسخهه  ک چنان.  مورد عالقۀ عموم شدت بیشتری داشته است

  گیر ی نهم و دهم و به ویژه در دورۀ اول حکومت صفویان که شریعت نوینی جایها از سده
نسخهمی در  بیشتری  شدت  با  تمایل  این  به  هاشد،  سلیقه  این  است.  شده  اعمال  خطی  ی 

زیرها صورت مختلف  دستمی  ی  در  است  تصرفات   هانویس توانسته  و  شود  و   ظاهر 
 را سبب گردد:   ییهاگشتگی
 . حذف مطالبی که موافق عقیده من نیست -

 موافق نیستم. ها آنهایی که من با تغییر نام -

 پسندم.میعوت برای افرادی که من نتغییر یا حذف صفات، القاب و ن  -

 عقیدتی من.   مشرب و سلیقۀ افزودن القاب و صفات برای بزرگان دین بنا بر -
تصرفات در مقدمۀ شاهنامه هم با افزودن نام و نعت خلفا صورت گرفته که  از این گونه  

آمادگی    هاگونه اعمال سلیقهدیوان حافظ البته برای این   شود.ی کهن دیده نمیهادر نسخه
به این   .با این حال از طرق دیگر این سلیقه در این دیوان هم اعمال شده .کمتری داشته است

ی  هامعنی که چند غزل شیعیانه درمجموع غزلیات حافظ راه پیدا کرده که در بسیاری از نسخه
وعه راه یافته است  رسد از رهگذر همین تصرفات عمومی به این مجممی  کهن نیست و به نظر

 مانند غزل:
 جهان باش و شادباش  ی دل غالم شاها -

 و یا غزل:

 مقدّری که ز آثار صنع کرد اظهار -

آید که از سوی  می  شود و به نظری کهن دیده نمیهادر منقبت حضرت علی که در نسخه
 (. 127 :1385، ه قلمداد کنند)مینوی کاتبان شیعی وضع و جعل شده تا وی را شیع 

 

 تصرف در توالی ابیات
درتصحیح دیوان حافظ موضوع توالی ابیات است که به صورت    ها بحث  ن ترییکی از مهم 

فرزاد مطرح کرد ابتدا مرحوم مسعود  پسند  .جدی و علمی  افق کار و  مردم همیشه    اما در 
زیرا در غزل    ؛ مطرح بوده است. برخی هم اعتقاد دارند که ابیات غزل اصالا توالی بردار نیست

جایی  هارتباط باشد. کار جابو پیش از خود بی   اند به ابیات پس تومی  بیتی مستقل است و  هر
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و توالی منطقی را شاملو به نهایت رساند و از این رهگذر مورد نقد و   هاو تصرف در واژه
 به بعد(.  164: 1361گرفت)خرمشاهی، حتی مالمت هم قرار 

حرف مصححان این است که نباید در آنچه شاعر گفته تصرف کرد. تمام کوشش    عمدۀ
دهد عین یا بسیار نزدیک به چیزی  می  ویراستار و مصحح هم بر این است که آنچه به دست

این کوشش    ی خود. اما باید توجه داشت که همۀ باشد که خالق اثر گفته است. این به جا
یعنی   شود؛ می خط نمودار ن است که عمدتاا در مصروف به حفظ صورت ظاهر و قالب سخ 

ست؛ حال آن که سخن تنها  هابیشترین اهتمام مصحح مصروف به خط و تحریر اصیل ضبط
  و خط فقط وسیلۀ انتقال سخن است و اصل آن گفتار و صوت است.  شودمیدرخط منعقد ن

نا از خط کمتر  انتقال مع   دانیم که اهمیت صوت و گفتار و به اصطالح لهجه وگویش درمی
ب با تغییر لحن و شیوۀ ادای سخن معنی  با تصحیح  می  کلی عوضهنیست. گاهی  شود. اگر 

شویم این هرگز بدان معنا نیست که به  می  انتقادی متن به صورت مکتوب شعر حافظ نزدیک
با این تصحیح نزدیک شده  صورت ملفوظ دانیم حافظ شعر خود را  می  ایم. ما چهآن هم 

کرده و مثالا »بود و شد« را »بوذ  می  وانده است. آیا قاعدۀ دال و ذال را رعایتخمی  چگونه
در زبان او بوده   خوانده؟ فای اعجمی اصالامی  کرده؟ »خواستن« را »خُواستن« می  وشذ« تلفظ

معدوله و »یا« و »واو« مجهول چطور؟ بای حرف   « واو»کرده است؟  می  یا همه را »فا« تلفظ 
 کرده یا با کسر؟می اضافه را با فتح تلفظ

 خوانده است؟ می فی المثل این غزل را خود حافظ چگونه
نَوـــدُم و داس مـــک دیـمزرع سبز فل  ه 

بَخفتیدی وخُوَرشید دمید  گفُتم ای بخت 
 

 دَرَوتۀ خُویش آامد و هَنگام  ــیادُم از کش 
 ن همَه از سابَقه نَومَید مشَوـــت با ایـــگف 

     

از کجا که او هم مانند بسیاری دیگر از گذشتگان »گزاف« را گُذاف »دوزخ« را دَوژخ، 
کرده است؟ خدا بیامرزد همکار  تلفظ نمی  کِی را کَی، یِک را یَک، دو را دُو، شیر را شِر

نوشت با عنوان »زبان فارسی در  ای  ها پیش مقالهکه سالفقید ما دکتر تقی وحیدیان کامیار را  
: صص  1376  )وحیدیان کامیار،   عنوان »شعر حافظ را چگونه باید خواند؟« عصر حافظ« با زیر

 ید.   و در فوت و فن این کار پیچ (194 -151
این تغییرات در تلفظ را مِن مصحح که خودم را متخصص و متعهد به متن و به ناموس   
حافظ  خوانم که معلوم نیست اگر  می  اما همۀ متن را با قرائت خودم  .پذیرممی  بینممی  زبان

این هم نوعی تصرف    را بشنود باور کند که  سرودۀ اوست.  تسر از گور بردارد و این قرائ
 در شعر حافظ است.  
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قرائت شعرحافظ نه تنها برای عامۀ خوانندگان که در نظر اهل فن هم محل اختالف و  
است که در شکل متعارف و آکادمیک از آن به »اختالف قرائت« تعبیر  ده  گاه محل نزاع بو

قرائت اختالف  این  از  متعددی  موارد  است.  در  هاشده  در    را  و حتی  دیوان حافظ  شروح 
 (. 142-130صص :1361ک: خرمشاهی،.توان دید)رمی تصحیحات مختلف آن

حافظ  ای  کستگان« در سرگذشت افسانهداستان معروف قرائت تعبیر »کشتی نشستگان/ ش
افسانه همین  از  یکی  سرانجام  و  است  مشهور  عام  و  خاص  میان  کهدر  قول    هاست  از 

 گوید:می شاهناصرالدین 
 بعضی نشسته خوانند بعضی شکسته خوانند

 

 را   چون نیست خواجه حافظ معلوم نیست ما 
 

فرهنگ عمومی به صورت ضرب المثل شایع  همین مصرع دوم این بیت که تقریباا در افق  
را« ما  دار  معذور  حاضر)حافظ(  خواجه  نیست  »چون  که:  دارد  هم  دیگری  صورت    شده 

 (. 133: 1365)نجفی، 
ی میان دو شاعر سدۀ دهم  بکنم و گفتگوای  تاریخی اشارهای  در این جا بد نیست به نکته

در مورد این داستان بیاورم که بر پشت یک نسخه خطی به    )تائبی و نثاری تونی(  را  هجری
که موضوع چندان   دهدمی  محفوظ در کتابخانۀ مدرسه سپسهاالر آمده و نشان  917تاریخ  

 : هم عامیانه نیست
 سئوال نزاکت مآب تائبی خوش خصال:» 

یکس شمال  کن ـــپیک  گذر  تون  شهر  در   ر 
از دعا بگویش کای بیت خواجه حافظ بعد   ن 

نشستگانی بـــ»کشتی  ای  برخیز ـــم  شرطه   اد 
گویند  نشسته  بعضی  خوانند  شکسته   بعضی 
تا کدام است  برگوی  این دو  از   قول صواب 

 

را   دعا  رسان  من  از  نثاری  حضرت   وز 
 هرچند نیست مشکل، مشکل شده ست ما را 

ک ـــشای بـــد  بینیـــه  را« ـــاز  آشنا  دیدار   م 
کنــــه دلیلـــرکس  را ـــد  مدعا  اثبات   ی 

مدع نپویـــتا  دیگـــ ی  خطـــد  ره  را ـــر   ا 
 

 خصال نثاری صاحب کمال:جواب خوش  
نسی صبح ـــآمد  تائبـــم  از  یاران ـــی  به   ی 

بودند  کرده  تفتیش  حافظ  خواجه  بیت   در 
نشسته  دوراست کشتی  نظم  لطف  از   خواندن 

بای شکسته  ت ـــ کشتی  افتد ـــد  دور  یار   ا 
مانده  دور  روح  از  است  جسم  شکسته   یعنی 

اه معرفـــاز  دارم ـــل  صحیح  قول  هم   ت 

گل  محبت  گلشن  را وز  ما  شکفت   ها 
نشسته  شکسته کشتی  کشتی  را  را ها   ها 

فی معنی  هست  را هرچند  ادا  این   الجمله 
ب جویاـــوانگاه  دیـــ ز  آشنـــ د  را ـــدار   ا 

آم جستن  صور  نفخ  را ـــوز  صفا  شد   رزه 
را  دلگشا  نظم  این  خواندن  شکسته   کشتی 
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 جایی که خواجه خود هم دارد چو نی مقرر
برخیز شرطه  باد  ای  شکستگانیم   کشتی 

 

ای نیست  حد  دادن  قرار  را ـــ معنی  گدا   ن 
ک ـــباش بـــ د  بینیـــه  دیـــاز  را ـــم  آشنا   دار 

 

اند  گرفتهمی  شعر او ی بسیار نزدیک به حافظ با  هایی که مردم از زمانهااین میدان در فال
تر شده و آن را  نزدیک   ی حافظ به سلیقۀ باورمندان آنهافال  بسیار بازتر و آزادتر بوده است.

یی که متناسب با روحیۀ  هابرای تفسیر و تأویلِ آزاد هموارتر کرده است. این آزادی در تفسیر
فال فال و  از شعر حافظاندیش  و  می  خواه  بیشتر  یعنی دست  می  تر رخخودمانیشده  نماید 

خواه اقتضا کند، از  گر باز است که هرجوری که بخواهد و به هر نحو که روحیۀ فالتأویل
 تواند مترتب باشد.   می ی حافظهاآن برداشت کند یعنی یک هرمنوتیک تمام عیار بر فال

 
 های حافظیمثل

برد و شائبۀ عالقۀ مردم را به انطباق  می عمومیی که شعر شاعران را به طرف هایکی از گمانه
با خواست و دیدگاه   ، از شعر یک شاعر است  کند، استفادۀ مثلی می  تقویت  های آنهاآن 

 سیار نظرگیرتر از شعر حافظ است. که فی المثل در شعر سعدی بای مشخصه
مثل به  هااین  مختلف  موارد  در  و  دست  به  دست  مردم  بین  مرتب  حافظانه  فراوانی  ی 

به    شود، این در حالی است کهمی  ی موردی و استفادۀ تمثیلیهامصرف و از آن برداشت
 دالیل فنی شعر حافظ برای مثل شدن ظرفیت باالیی ندارد. 

 کس عیار زر خالص نشناسد چو محک -

 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش  -

 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد  -

 نرش نیز بگو عیب می جمله چو گفتی ه -

 کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن -

 هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام  -

انگش- سلیمانـــگر  نباشــــت   د ـــــی 
 

خاصی ـــچ  نگینیـــه  نقش  دهد   ت 
 

 ست که تقدیر بر سرش چه نوشت ا که آگه  -

 ( )که بوده است: تغییر کن  سندی تغییرده قضا راگر تو نمی پ -

 حکیم گر راحت ایگر رنج پیشت آید و  -
 

 ها خدا کند نسبت مکن به غیر که این    
 

نب ــــن درویشــــــو آیی ـــــگفتگ-  ودــی 
 

 و ماجراها داشتیم ـــــا تــــــه بـــگرچ 
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 ی را که بافتند سیاهـــت کســــگلیم بخ-
 

نتوان کرد   به آب زمزم و کوثر سفید 
 

 گوش سخن شنو کجا و دیدۀ اعتبار کو؟ -

 میان عاشق و معشوق فرق بسیار است -

 می حرام ولی به زمال اوقاف است -

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن -

داند  میکسی که ن  گوییم:می  خواهیم در شیوع خبری مبالغه کنیممی  و یا این مثل که وقتی
 ازی است.خواجه حافظ شیر

خواهند، پاک  می شناسانکه مصححان و متن  خواست دیوان منقحی چنانمی اگر حافظ
توانست  یک می  بود،می  و پیراسته به دست مردم برسد و از تصرف و تغییر شعر خود ناراحت

نسخۀ پاکنویس شده و خوانا و منقح از شعر خود فراهم کند و در اختیار دوستداران شعرش  
و انتخابی شعر  داده تا مردم همین طور آزادانه  می  رسد که او ترجیحمی  اما به نظر  .قراردهد

او را حتی اگر شده به صورت تک بیت بخوانند و با او زندگی و راز و نیاز کنند. حاال اگر  
 آمد.میبود مشکلی پیش نمی کلمات یا حتی بیتی غیر از ابیات او هم  غیر ازای کلمه

 شعر حافظ مثل تأویل آن باز است.  این اجازه بدهید اعالم کنم: باب اجتهاد درتغییربنابر
ست و هرکاری که دلشان خواست با  هاحافظ ملک آن  .دانندمی  مردم حافظ را از خودشان

این حق    کنند. به کسی هم مربوط نیست...می  کنند هرتصرفی را در ملک خودشانمی  او
 ور لطیفۀ عبید است که گفت: مالکیت مردمی بر شعر حافظ یادآ

رفت تا میوه بدزدد. خداوند باغ بدو رسید گفت:  می بان در باغ دیگری»خراسانیی به نرد
فروشم. گفت: نردبان در باغ من می فروشی؟  می  در باغ من چه کار داری؟ گفت: نردبان

 . (290 :1991، گفت نردبان از آن من است هرجا که خواهم فروشم«)عبید زاکانی
 حقشان محروم نکنیم. تر نباشیم و مردم را از  از پاپ کاتولیک 
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