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«لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست»
تصحیح یک ترکیب (گنج قناعت) در غزلیات حافظ و ابیاتی از دیگر شعرا
امیرسلطانمحمدی* 

چکیده
نگداشتن نقطه و سرکج (سرکش) در نسخ قدیمی از طرف کاتبان ،هم برای کاتباان و هام
برای مصححان و محققان دردسرهایی را خلق کردهاست .ایان الاهوه بار تر ار ت مادی
شاالرانی چون حافظ در اشا ار خاود و دساتبرد ت مادی کاتباان اماناتخاوار در اشا ار
ش راست .نگذاشتن سرکج در دیوان حافظ در دو موضع و چند ب ت مورد ادالای نگارناده
در متن ش رای دیگر ،باالث به اشتباه افتاادن مصاححان دردیادهاسات .باه خااطر هما ن
موضوع (نگذاشتن سرکج) ،در دو جا ت ب ر «دنج قناالت» در دیوان حافظ باه شا «کانج
قناالت» تصح ح و ثبت شدهاست .اما با توجه به شرایط کتابت و با در نظر دارفتن م ناا و
شرایط ش ری در متن و همچن ن در نظر درفتن سابقة رواییِ ترک ب که در چندین حدیث
به ش «القنااله کنزٌ» آمدهاست ،ترک ب درست همان «دنج قناالات» اسات کاه در دیاوان
حافظ در یک مورد برای جناسسازی و در یک مورد وجود البارت همش «کانج دن اا»
باالث تصح ح سق م دردیدهاست .این م ض (کانج قناالات) در چناد موضاع از شا رای
دیگر هم وارد شدهاست.
کلیدواژهها:تصح ح ،دنج قناالت (خرسندی) ،کنج ،سابقه متنی ،سابقه روایی .

 .1مقدمه
نگذاشتن نقطه و سرکج در کتابت متون ی ی از دردسرهای بزرگ مصححان بوده و هسات
مثهً در غزل ات س دی بحث بر سر این ه «به دیگران بگذاریم» یا «به دیگران نگذاریم» کادا
ارجح است؟ یا در دیوان حافظ «تو مگر بر لب جویی به هوس بنش نی» یا «ننشا نی» ناشای
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از هم ن م ض است .جالب این ه در ب شتر موارد هار دو وجاهم مطارم ،مایاداتی در ماتن
شاالر و متون ش رای دیگر دارد .این مشتی از خروارها نمونه و انادکی از بسا ار شاواهدی
است که میتوان ذکر کرد .بحث این مقال ن ز بحثی است ،نشأت درفته از هم ن م ض  ،اما
با دو تفاوت ی ی این ه در طبعهای مشهور و غ ر مشهور موجاود ،وجاه پ شانهادی اصاهً
وجود ندارد .دیگر این ه از نظر نگارنده با دالیلی که خواهد آمد ،وجه مختار از قضا ،وجهی
است که در طبعهای حافظ ن ست! به نظر ی ی از خاص تهای خط فارسی در کتابت متون
ادبی (نگذاشتن سرکج) در دو ب ت حافظ و چند ب ت از دیگر ش را قرائتی سق م را حاصا
کردهاست .اما ب ت مورد نظری که ما شاکلة اصلی بحث را بر آن استوار است:
هر آن اه کنانج قناالات باه دانج دن اا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنای
(حافظ)115 :5131،

در ادامه با بررسی وجوه دونادون قرائت باال را به محک صحت خواه م زد.

7.7لزومتحقیق 
ش ر و ادب ات هر ملت بازتاب شان وش وه آن ملات اسات .شا ر فارسای کاه دنج ناهای
بیبهاست ،آینة تمدن باش وه و بی نظ ر ایرانی در طول االصار اسات .بناابراین پاشوهش در
این دنج نة باارزش برای روشنتر کردن زوایای آن بایسته و الز است .اللیالخصوص کاه
بخشی از آن دیوان غزل ات حافظ باشد.

1.7پیشینةتحقیق 
غ ر از چاپ قزوینی که در مقدمه ذکر شد ،ب ت در چاپ خاانلری ن از مثا طباع قزوینای
است فقط در ی ی از نسخه بدلها «کننج فراغت» آمده که مسلماً غلط است( .ن.ک :حاافظ،
 )710-711 :5112در «دفتر ددرسانیها» ن ز وجه مختار متن ،ه چ تفاوتی با ضابط قزوینای
ندارد ،ولی در ددرسانیها (نسخه بدلها) به جای «کنج قناالات» یاک نساخه (یجاا) «کانج
فراغت» دارد و یک نسخه (مط) «کنج دو الالم» آمادهاسات! (ن.ک :هماو )5112 :5131،در
حافظ خرمشاهی که نسخة خلخالی ،نسخة اساس آن است ،ن ز ب ت دق قاً باه شا نساخة
قزویناای اساات( .ن.ک :همااو )5259 :5131،در چاااپهااای نااای نی و نذیراحمااد( ،ن.ک:
همو )111 :5112،بهروز( ،ن.ک :همو )071: 5111،ادیب برومناد( ،ن.ک :هماو)019: 5119،
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فرزاد (همو ،)012 :5112،دیوان کهنة حافظ باه تصاح ح ایارف افشاار( ،ن.ک :هماو:5111 ،
 )173حافظ پشمان( ،ن.ک :همو )222 :5111،ساایه (ن.ک :هماو )115 :5191،ن از ب ات باه
هم ن ش مشهور آمدهاست .فقط راستگو که قصد ابروآرایی داشته چشم ب ات را درآورده
و ت ب ر کنج فراغت را در متن به جای کنج قناالت قرار دادهاست! (همو)012 :5191،
حال یک سوال مهم مطرم است و آن این که آیا در تمامی نساخ ،بارای ترک اب «دانج
دن ا» و «کنج قناالت» (مطابق با ب ت به ش لی که آمد) اولی سارکج داشاته و دومای سارکج
نداشتهاست؟ خوشبختانه برای جواب به این سوال و از قضا هم ن مورد طرم شده ،ن ساری
که ب شترین غور را در نسخ مربوط به دیوان حافظ (پنجاه نسخه) داشاتهاسات ،ماینویساد:
«حرف گ در نسخههای مت لق به سده نهم هماهجاا باهصاورت ک نوشاتهشادهاسات .در
بس اری از کلمات مشابه به س اق مضمون البارت و با توجه به م نی جمله میتاوان اماهی
مناسب را مشخص نمود( ».ن ساری 57 :5131،مقدمه) حال چگونه وقتای تماامی نساخ هار دو
وجه را بدون سرکج نوشتهاند ،نباید حتی احتمال قرائت دیگاری را مفارود دانسات!؟ آن
هم قرائتی که چنان ه خواه م دید ،به نظر بهتار ماینمایاد .دویاا ایان تسااه در تصاح ح
چنان ه خواه م دید ،باالث شدهاست ،ب ت حافظ چ ازی بارخهف آنچاه او سارودهاسات،
خوانده و فهم دهشود .البته همانطور کاه خواهدآماد ،ایان مشا در ماتنهاای دیگار ن از
رسوخکرده است.

 .2بحث اصلی
در ادامه بررسی م نای آرایهای -م نایی ب ت و بررسی نمونههایی از دیگار متاون ،همچنا ن
بهاارهد ااری از روایااات ،ض ا ف قرائاات مشااهور را نمایااان و قرائاات صااح ح را نمااودار
خواه م بود.

آرایهایبهبیتبامحوریتدیوانحافظ 
7.1نگاهيمعنایيـ 
ب ت:
هر آن اه کانج قناالات باه دانج دن اا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنای

خط ب رهبر آوردهاست« :کنج قناالت دوشة سرای خرسندی (است اره م ن ه) هرکسای
دوشة سرای خرسندی و آسوده دلی را با زر و خواستة دن ا مبادله کرد دویی یوسف را کاه
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الزیز مصر شد با همه حسن و جمال به کمترین بهایی فروختاه اسات( .خط اب رهبار:5131 ،

 .115شرم اب ات) خرمشاهی توض حی در باب این ب ت ن اورده و برای توض ح کلمة قناالت و
یوسف ما را به توض حات دیگری ارجاع دادهاست( .ن.ک:خرمشاهی )5259 :5191،ذوالنور کانج
قناالت را اضافه تشب هی درفتهاست و دنج دن ا را اضافة اختصاصی یا تشب هی و اشارهای باه
داستان برادران یوسف کردهاست (ذوالنور 5521 :5119 ،شرم اب ات) و دیگر ها چ .حم ادیان در
«شرم شوق قناالت را م ادل زهد راست ن مید رد و م تقد است ،زهاد در اصا الربای باه
م نی قناالت است و در ادامه آیهای را که اشاره به فروختاه شادن یوساف توساط بارادران
دارد ،ذکر میکند( .حم دیان 1771 :5175 ،شرم اب اات) شرم هروی ،ثروت ان و ق صری ن ز ن تاة
تازهای به دست نمیدهد و مطالب و توض حات آنهاا در بااب ب ات شاب ه باه توضا حات
شااارحان دیگاار اساات( .ن.ک :هااروی5715 :5119 ،توض ا حات و ثروت ااان1973 :5132،توضاا حات،
ق صری)5092 :5171،

چنان ه دذشت شارحان البته به دل نسخی که در دست داشتهاند ،با توجاه باه لاف و
نشری که ب ت را آراستهاست ،یوسف را کنج قناالت و کمترین ثمن را دنج دن ا درفتهاند .آیا
م ادلة مقاب درست است؟
کنج قناالت = یوسف

دنج دن ا = کمترین ثمن

آیا کسی که یوسف را میفروشد ،مث این است که کننجی را میفروشد؟ آیا بهتر ن سات
بگوی م :یوسفی که باارزش است ،چون دنجی است و دن ا که دوشه و ب رولاهای بایارزش
است ،کنجی است؟ دویا ت ب ر کننج الزلت چن ن ت ب ری را به ذهان مصاححان متباادرکرده
است؟ آیا ادر اضافه ها را به ایان شا بخاوان م ،م ناا و تصاویر بهتاری از ب ات حاصا
نمیشود؟ «دنج قناالت» و «کننج دن ا» .در این شرایط میتوان م دنج قناالت را اضافه تشاب هی
بگ ریم ی نی کسی که قناالت دنج مانند دارد و کنج دن ا را یا به شا اضاافه اسات اری یاا
تشب هی یا حتی تخص صی ت ب ر کن م ی نی دوشاهای از دن اا .بادین صاورت م ادلاة زیار
برقرار میشود:
دنج قناالت = یوسف

کنج دن ا = کمترین ثمن

و م نایی که در این حالت از ب ت حاص میشود به این ش اسات کاه « ادار کسای
قناالت را که یک دنج باارزش است ،بدهد و با آن کنج دن ا را بخارد ،مثا ایان اسات کاه
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یوسف را بفروشد و در ازای آن بهای ناچ زی را دریافت کند ».حافظ در ب تی دیگر با اندک
تفاوتی این تصویر را باز هم خلق کرده است:
یار مفروش به دن ا که بسای ساود ن ارد

آن ه یوسف باه زر ناساره بفروختاه باود
(حافظ)231 :5131 ،

تفاوت این ب ت با ب ت مورد بحث این است که فقط به جای قناالت ت ب ر یاار باه کاار
رفتهاست .حال درستتر ن ست که یار را «دنج» و دن ا را «کانج» بگ اریم و باا هما ن ب ات
حافظ نت جه بگ ریم که ت ب ر «کنج» برای قناالت مناسب ن ست؟ ضمن این ه حافظ بااز هام
ت ب ر «کنج» را برای دن ا بهکاربردهاست:
تاارا ز کنگااره الاارش ماایزننااد صااف ر

نش من تو نه این کنج محنات آبااد اسات
(همان )10:

مهدوی دامراانی ب ات را باه شا
)02 :5132

زیار تصاح ح مایکناد( .ن.ک :مهادوی دامراانی،

هر آن اه دانج قناالات باه دانج دن اا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنای

با توجه به توض حات م نایی آمده و این ه دن ا م انی اسات و ت ب ار کنانج بارای م اان
مناسب است و ن ز نمونههای زیاد این مضمون در متون که برخی ذکر افتاد ،باید قرائت کننج
دن ا را پذیرفت نه دنج دن ا .ضمناً با توجه به لف و نشر ب ت ،دن ا که در نظر ش را بایارزش
است و م ادل کمترین ثمن است ،باید کننجی باشد نه دنج که داللت بار ماوردی ارزشامند
دارد .و این ه به این ش جناسی ن ز در ب ات شا خواهاد درفات کاه در شا ر حاافظ
پربسامد است و مث برخی از جناسسازیهای کاتبان مخ م نا ن ز ن ست ی نی با توجه به
نظر حافظ ادر کسی که دنجی را بدهد و بخواهد کننجی را بخرد که بایارزش اسات ،مثا
کسی است که یوسف را میدهد و پول کمی مید رد .بس ار سست است که بخاواه م ،اوالً
دن ای دنی را دنجی فرد کن م و در ثانی بگوی م :ادر کسی دنجی بدهاد و دنجای بگ ارد
زیان ار است ،چون زیانی مترتب بر آن م امله نخواه بود .بنابراین ب ت بایاد باه شا زیار
تصح ح شود:
هر آن اه دانج قناالات باه دانج دن اا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنای
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1.1نگاهيبهتركیب(گنجقناعت)بامحوریتمتوندیگر 
ب ت را با نمونههایی دیگر از ش ر دیگر ش را برابر مینه نم .الراقی دارد:
دنج حسنی و نپندار که دننجی در جهاان

وآن چنان دنجی الجب در کانج ویرانای
باااااااااااااااااااااااااااااااااا
اود)573
:5113
(الراقی،

بنابراین م شوق ،دنجی است که در کنج ویران دن ا س نی دزیدهاسات .باه ایان شا
م ادلة زیر حاص میشود:
جهان = کنج ویرانی
(م شوق) انسان = دنج حسن
حال ادر م ادلة ب ت باال را با م ادلة ب ت حافظ کنار هم قرار بده م ،مسلماً دنج حسان
و م شوق م ادل با یوسف هستند که در ب ت حافظ به ش مضمر به قناالات تشاب ه شاده
است و بدین ش ت ب ر «دنج قناالت» ت ب ر درسات خواهادبود و کانج ویرانای در شا ر
الراقی م ادل با کمترین ثمن است که به ش مضمر به دن ا تشب ه شدهاسات ،بادین شا
باید «کنج دن ا» ت ب ر و ترک ب درست باشد:
کنج ویرانی = جهان (کنج دن ا)
دنج حسن = یوسف (دنج قناالت)
خاقانی ن ز ت ب ر کنج را برای جهان بهکار بردهاست و دنج را با آن همراه کرده است:
دوشااهای از خلااق و کنجاای از جهااان

باار همااه داانج روان خااواهم دزیااد
(خاقانی)592 :5133 ،

در نمونههای زیر ن ز «کننج» م ادل با یک م ان و «دنج» با یک مفهو باارزش است:
تا در این زنادان فاانی زناددانی باشادت

کنج الزلات د ار تاا دانج م اانی باشاد
(الطار)52 :5112،

ش ر یزدان را که دنج دین در این کنج خراب

بی غام و رنجای دل الطاار آساان بردرفات
(همان)529:

کااه دن ااا باااز «کنجاای» و دیاان بااه النااوان یااک مقولااة باااارزش یااک «داانج» اساات.
نمونههای دیگر:
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ن ساات باادین کاانج درون ،دن ااا  ،داانج

نامااااد اینجااااای ز بهاااار منااااال
(ناصرخسرو)277 :5137،

ی نی در این کنج دن ا دنجی ن ست .خواجو ن ز فرماید:
کردهایم از ملک هستی کنج الزلت اخت اار

وین دل ویرانه دنج و ن ستی دنجور ماست
( خواجو)113: 5111،

در نمونههای زیر قناالت با «دنج» برابر نهادهشدهاست که نشان میدهد ،این ترک ب با ن
ش را مانوس بودهاست که اللتش در بخش ب د روشن خواهدشد:
کااارده قناالااات هماااه دااانج ساااپهر

در صااادف داااوهر روحاااش دفااا ن
(سنایی)101 :5133،

در من اندر ملک دین دنج قناالت دارمای

خویشتن را مل ات الاالم م سار داویمی
(الطار)391 :5112 ،

ضمناً برابرنهادی یوسف با دنج در هفتپ ر نظامی و با قناالت در قصااید خاقاانی کاه
هر دو از ش رای تاث ردذار بر حافظند ن ز آمدهاست:
چااااه کناااد و باااه دااانج راه ن افااات

یوسااف خااویش را بااه چاااه ن افاات
( نظامی)112 :5139،

جالب این ه در طبعهای قدیمی این ب ت کننج آمده بودهاست( .ن.ک :همان)112 :5101 ،

چااو یوسااف باارآیم بااه تخاات قناالاات

درآویاااز از چهاااره زریااان قنااااالی
(خاقانی)017 :5133،

س دی ن ز ،در ب تی در بوستان از ت ب ر دنج قناالت بهره میبرد:
بااه صاابرش در آن کاانج تاریااک جااای

باااه دااانج قناالااات فااارو بااارده پاااای
(س دی)221 :5111 ،

از آنجا که خرسندی در م نای قناالت در متون آمده است و جلوتر توضا ح آن خواهاد
آمد ،مثالهای زیر ن ز ت ب ر دنج بودن خرسندی (قناالت) را ال ان میسازند.
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اقباااال تماااا پااااک دیناااان دارناااد

آناااان طلبناااد لااا ن ایناااان دارناااد

خرسندی و الاف ت نهانی دنجی است

وین دنج نهاان دوشاه نشا نان دارناد
(اوحدی)002 :5102 ،

دلاات خرسااند کاان تااا جااان نبرسااد

کااه خرسندیساات دنجاای کااان نبرسااد
(الطار)225 :5112 ،

شف ی ن ز در توض حات ذکر کردهاند که خرسندی در م نای قناالت اسات(.هماان)035: ،

خاقانی ن ز با خزینه به جای دنج ،خرسندی را همانند نهادهاست:
خاصانه چون خزینة خرسندی آن توست

الامانااه از فرشااتة روزی ضاامان مخااواه
(خاقانی)191 :5133 ،

در همة مثالهای باال ،کنج به محلی اطهق شده است و دنج به ماوردی غ رماادی مثا
م انی یا خود کلمة قناالت که برهانی استوار بر مدالای نگارنده است .با تما تفاسا ر بادون
شک ب ت مورد نظر باید به ش زیر تصح ح شود:
هر آن اه دانج قناالات باه کانج دن اا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنای

ی نی کسی که قناالت چون دنج را بدهد و ب رولة دن ا را بخرد ،مث این است که یوسف
را بفروشد و درهمی چند بگ رد.

9.1بررسيبیتبانگاهيروایي 
بهرهد ری حافظ از قرآن و احادیث موضوالی است ،دیگران از آن مفص دفته و نوشتهاناد.
(ن.ک :خرمشاهی 10-01: 5131،و شم سا 90 :5133،و دادبه )11-05 :5117 ،البته نادفته نماند که ایان
امر (بهرهد ری از قرآن و احادیث) مختص حافظ ن سات و کمتار شااالری در ادب فارسای
وجود دارد که بهرهای از این دو منبع نبرده باشد .اللت آن هم کامهً واضح است م اتبی که
ش را در آن تحص اللم میکردهاند ،اصلیترین منابع تحص لیاش هما ن قارآن و احادیاث
بودهاست ،حافظ ن ز از این تأثر برکنار نباوده و ساوای قارآن از احادیاث پ اامبر ،ائماةدین،
صحابه و الرفای بزرگ بهرهها بردهاست و این الناصر بر ش ر او تاث ردذار بودهاست.
راجع به ب ت مورد نظر ن ز باید دفت :چند حدیث مشهور داریم کاه ماا را در تصاح ح
ب ت یاری میکند .در این احادیث قناالت به «دنج» یا مال و بین ازی تشب ه شدهاست .پ امبر

«لیکن این هست كه این نسخه سقیم افتادست» تصح ح یک04 ...

اکر صلی اهلل الل ه و اما اللی الل هالسه در فض لت قناالت میفرمایناد« :القنااعـة کنازٌ ال
یفنی» یا «القناالة مالٌ الینفد» یا «ال کنز أغنی من القناعة» (ن.ک :فروزانفر 520 :5191،و نهجالبهغاه،
 )195 :5132با این سابقة روایی ب د مقرون به محال است که حافظ ت ب ر «دانج قناالات» را
که زیبایی ادبی-آرایهای آن محرز شد ،وادذارد و ت ب ر نامناسب کنج قناالت را باهکاار بارد.
ضمن این ه در مثنوی این ت ب ر با ذکر قائ حدیث در دفتر اول و پنجم ،دوبار آمدهاست:
دفاات پ رمباار قناالاات چ ساات داانج

دااانج را تاااو نمااایدانااای ز رناااج
(مولوی)551 :5112،

چااون قناالاات را پ مباار داانج دفاات

هاار کساای را کاای رسااد داانج نهفاات
(همان) 700:

الطار ن ز در منطقالط ر دارد:
شااد غناااق القلااب جااان افاازای ماان

شاااد قناالااات کناااز الیفناااای مااان
(الطار)002 :5131،

این اب ات و پایههای روایی آن نشان میدهد که در اب اتی کاه در بخاش قبا  ،همراهای
قناالت و خرسندی را با دنج نشان میداد ،ن ز بردرفته از هم ن روایت بودهاند .با تماا ایان
تفاس ر و ضمن این ه دن ا ن ز در احادیث به م انهایی چون زندان (الدن ا سجن الماامن) یاا
منزل دذران اطهق شدهاست یا به قول خود حافظ رباط دودر است ،ت ب ر کننج برای م اان
مناسبتر است و بدون شک ب ت باید به ش لی که ذکر شد ،تصح ح شود.

 .3دفع دخل مقدر
مم ن است کسی مدالی شود در ش ر حافظ ت ب ر «کنج قناالت» بازهم کاربرد داشاته اسات
و ب ت زیر را به النوان شاهد مثال ب اورد:
دنج زر در نبود کنج قناالات بااقی اسات

آن که آن داد به شاهان باه دادایان ایان داد

پاسخ :اوالً اثبات شیق نفی ماالدا نمیکند .در ثانی در اینجا ن ز هرچند ،مث ب ات ماورد
مناقشه نشانهای درونب تی برای اثبات یا رد این ت ب ر (کنج قناالت) ن ست ،ولی دل روایای
مذکور میدوید :همان «دنج قناالت» در اینجا ن ز باید ضبط درست باشد و این ب ت ن از باا
ت ب ر دنج قناالت زیباتر میشود .خوشبختانه برای این مورد پشاتوانة نساخهای ن از موجاود
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است .از نسخ مورد بررسی خانلری (دنج زر و دنج قناالت) در دو نسخه (ط و ) بار روی
هر دو ترک ب سرکج آمده است و در هفت نسخه روی ه چ دا سرکج دذاشته نشدهاست.
(کنج زر و کنج قناالت) (حافظ 221: 5112،ذکر نسخه بدلهاا) باا ایان اوصااف از لحااخ نساخهای
مجموالاً در این مورد کفة ترازو باه سامت دانج قناالات مایچرباد .حاافظ در ایان ب ات
میفرماید :ادر دنج زر نداریم دنج قناالت که داریم خدا بنا بر الدالتش باه هار کسای یاک
دنج دادهاست .به شاهان دنج زر دادهاست و به ددایان دنج قناالت و این ت رار ال بی را بار
ش ر حافظ مترتب نمیکند و نمونههای زیادی از ت رار در اب ات حافظ داریام .نموناة زیار
ت رارش ،شب ه به ت رار هم ن ب ت است:
الادو چااو ت ا کشااد ماان سااپر ب نااداز

که ت ما به جز از نالهای و آهای ن سات
(همو)521 :5131 ،

الدو ت دارد از جنس پوالد ولی ت حافظ از جنس آه است .یا اب ات زیر که مشاتی از
خروارها ت رار در ش ر حافظ است:
نه من ز بی الملی در جهان ملولم و باس

مهلت اللما هم ز اللام بای الما اسات
(همان)10 :

الروس طبع را زیاور ز ف ار ب ار مایبناد

بود کز دست ایامم بدست افتد نگاری خوش
(همان)172 :

ب ت زیر به خاطر جناسسازیِ برخی کاتبان ،حافظپشوهان را به دردسر انداخته است:
ساقی و مطرب و می جمله مه ّاست ولی

ال ش بی یاار مه ّاا نشاود یاار کجاسات
(همان)12:

چون «مه ّا» در مصراع دو ت رار شدهاست ،برخی کاتبان برای این ه آرایاهای بار ب ات
ب اویزند و جناسی ساخته ،آن را تبدی به «مهنّا» کردهاند .غاف از این ه ،ایان جنااسساازی
م نای بلند ب ت را از ب ن بردهاست .در جایگاهی که جان الاشق به دست م شاوق اسات و
م شوق مقامی دارد که داه از م شوق ازلی قاب تشخ ص ن سات ،آیاا بهتار اسات بگاوی م:
ال ش بدون م شوق دوارا (مهنّاا) نمایشاود یاا اصاهً الا ش بادون م شاوق فراهم(مه ّاا)
نمیشود؟ ولو این ه لواز ال ش فراهم باشد .البته برخی از حافظپشوهان و محققان بهنا ن از

«لیکن این هست كه این نسخه سقیم افتادست» تصح ح یک01 ...
مهنّا را ترج ح دادهاناد! (اما ن ریااحی 125 :5190،و خرمشااهی 532: 5191،و سروشا ار)523 :5190،

مثالهایی که برخی از این محققان از دیگر متون برای اثبات وجه مهناا آوردهاناد ،از لحااخ
م نایی ه چ ارتباطی به ش ر حافظ ندارند و در ش ر حافظ ایان جنااس ادار االماال شاود،
برخهف دیگر مثالها م نی ب ت را فاسد یا سست میکند .در ب ت زیر از سا دی در جاای
خالی چه کلمهای مناسبتر است؟ «مه ّا» یا «مهنّا»؟
ددر به هر چه تو دویی مخالفت ن نم

که ال ش بی تو …… نمیشود ماا را
(س دی)051 :5111،

خوشبختانه س دی در این ب ت کلمة «م سر» را دذاشته که متارادف باا «مه ّاا» اسات و
م نی ش ر هم بدین ش خ الانگ ز و شاالرانه است و هم ن ب ت دل لی روشن برای دفااع
از قرائت ضبط «مه ا» در ش ر حافظ است .در جامع نسخ ن ساری ن ز فقط سه نساخه وجاه
مهنا را آوردهاند و این موضوع ن ز برهانی قوی بر وجه صح ح مه است .نهایتااً بایاد دفات:
وقتی م شوق حاضر باشد ،ب ت زیر حاص است:
مطرب و یار و من و شامع و شاراب

این چن ن ال ش مه اا خوشاک اسات
(مولوی)225 :5139،

حال ادر یار نباشد ،ال ش مه ا نخواهدبود ،آنگونه که حافظ میفرمایند.
حتی در برخی موارد ن ز برخی کاتبان خواستهاناد ،ت ارار قاف اه را کاه از ویشدایهاای
سب ی ش ر حافظ است (ن.ک :م ن 109 :5117،و خرمشاهی )307 :5131 ،اصهم کنناد ،کاه بااز
هم مش آفریدهاند .برای نمونه در ب ت زیر:
دوش کن پند ای پسر وز بهر دن ا غم مخور

دفتمت چون دُر حدیثی دار تاوانی داشات
5131ا:اوش
هااااااااااااااااااااااااااااااااا
)139
(حافظ،

کلمة «هوش» را به جای «دوش» آوردهاند .چون دوش در این غازل در ب ات زیار ن از
قاف ه شدهاست و از نظر کاتبان ایراد ت رار قاف ه داشتهاست (ایطااق)( .ن.ک :شامس قا س رازی،
 )129-123 :5133و آن را تبدی به هوش کردهاند:
در حریم الشق نتاوان د زد از دفات و شان د

زان ه آنجا جمله االضا چشم باید بود و دوش
(همان :همانجا)
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غاف از این ه حافظ ت رار قاف ه از ویشدیهای سب ی اوست و ن ز مرواریاد و دُر را کاه
هم زینتی است برای دوش و هم م نی سخنان چون مروارید میدهد ،باا م ناایی دو پهلاو
چندین بار دیگر هم با دوش آورده است از جمله:
ز شوق روی تو حافظ نوشات حرفای چناد

بخوان ز نظمش و در دوش کن چو مروارید
(همان ) 125 :

نصا حت داوش کاان کا ن دُر بسای بااه

از آن دااااوهر کااااه در دنج نااااه داری
(همان)129:

نصا حت داوش کاان کا ن دُر بسای بااه

از آن دااااوهر کااااه در دنج نااااه داری

آری داه کاتبان چن ن م املههایی با اش ار حافظ کردهاند و به خ ال خود ش ر را آراساته
یا مبرا از ال ب کردهاند .در ب ت آغازین این قسمت ن ز کاتباان بارای سااختن یاک جنااس
م نای بلند و پشتوانة روایی آن را از ب ن بردهاند .با این اوصاف ب ت مذکور که ن از بایاد باه
ش زیر صح ح باشد:
دنج زر در نبود دنج قناالت بااقی اسات

آن که آن داد به شاهان به ددایان ایان داد

پارادوکسی که از ویشدیهای اصلی شا ر حاافظ اسات (شاف ی:5113،

ضمناً بدین ش
 )011در ش ر ش مید رد .درنهایت باید این ب ت حافظ را که در برخای از نساخ حاافظ
موجود است و بیشک از خود اوست ،ح م مح می بر تأی د ت ب ر «دنج قناالت» بگ ریم:
برو دنج قناالت جوی و کنج الاف ت بنش ن

که ی د تنگدل بودن به بحر و بر نمیارزد
(حافظ 127 :5131 ،اب ات اضافه بر متن)

 .3نمونههای مشابه مشکل در دیگر متون
ترک ب غلط مورد نظر (کنج قناالت یا خرسندی) در جاهاای دیگاری ن از قابا پاید اری
است برای مثال در خسرووش رین نظامی ن ز این مش رسوخ کرده است:
باادان نگذاشاات آخاار بنااد کااردش

به کنجای از جهاان خرساند کاردش

در نگاه اول و با توجه به فضای ب ت ب رون از داستان مش لی به نظر نمایرساد .بادین
ش م نی ب ت چن ن است :ش رویه ب د از برکناری خسرو ،او را زندانی و باه دوشاهای از
جهان قانع میکند .اما این بررسی ب ت ب رون از داستان است ،ضمن این ه خسارو در اداماة

«لیکن این هست كه این نسخه سقیم افتادست» تصح ح یک03 ...

داستان به کنجی از جهان قانع نمیشود ،بل ه با ش رین است که شاد میشاود و از دن اا باه
دیدار با همو قناالت میکند .ادامة اب ات همراه با ب ت مذکور یکبار از نظردذرانده میشود:
باادان نگذاشاات آخاار بنااد کااردش

به کنجای از جهاان خرساند کاردش

در آن تلخاای چنااان برداشاات بااا او

که جز ش رین کسای نگذاشات باا او

دل خساارو بااه ش ا رین آنچنااان شاااد

کااه بااا صااد بنااد دفاات هسااتم آزاد
(نظامی)050 :5133 ،

چنان ه در اب ات مشخص است ،وقتی خسرو زندانی میشود ،ش رویه او را با یک چ از
خرسند میکند و تنها یک چ ز را مایة آرامش او در آن تلخی قارار مایدهاد و آن ،شا رین
است .بدین ش بدون شک در مصراع دو اب ات باال «دنج» درسات اسات ی نای وقتای
ش رویه خسرو را به بند کش د و زندانی کرد او را تنها با یک دنج خرساند کارد و آن دانج
ش رین است و این دونه ب ت اول تناسب تا با ب ت دو دارد .بدین م نا که خسرو به یاک
دل به بند کردنش خرسند بود و آن حضور دنجی چون ش رین در کنار او باود کاه تلخای
زندان با دنج ش رین مذاق او را ش رین میکرد و دویی با حضور او در بند نبود و آزاد باود.
ن تة مهمتر این ه خرسندی در متون دذشته در م نای شااد باودن ن سات ،بل اه در م ناای
قناالت بهکار میرفتهاست( .ن.ک :دهخدا :5199،ذی خرسندی) اب ات زیر به خاوبی م ناای
کلمة خرسندی را در متون کهس ک اثبات میکند:
باااروی ت اااز شمشااا ر طماااع بااار

ز خرسااندیت بایااد ساااخت سااوهان
( ناصرخسرو)119 :5137،

بااادانچت بدادناااد خرساااند بااااش

که خرساندی از دانج ایازد الطاسات
(همان)529:

در ب ت اخ ر چنان که مشخص است ،پشاتوانة روایای ب ات ن از دنجاناده شاده اسات
(القناعة کنزٌ) و برهان دیگری است بر اصالت ترک ب «دانج قناالات» .بادین صاورت بایاد
دفت :ب ت نظامی در خسرو و ش رین ن ز باید به ش زیر اصهم شود:
باادان نگذاشاات آخاار بنااد کااردش

به دنجای از جهاان خرساند کاردش

بدین ش ش ر نظامی چنان ه سبک اوست هم به تلم ح و هم به ایها تناسابی آراساته
میشود .ب ت س دی ن ز دویا ن از به چن ن تصح حی دارد:
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دنج آزاددی و کنج قناالت مل ی است

که به شمشا ر م سار نشاود سالطان را
(س دی)931 :5111 ،

احتمال بس ار زیاد کنج آزاددی و دنج قناالت بودهاست .مهدوی دامرانی در این ب ت ن ز
هر دو را دنج ت ب ر کردهاند (مهدوی دامرانی )5132:17،که به ایان وجاه ت اراری قبا ح شا
مید رد .س دی میتوانست با یک الطف این ت رار قبا ح را شا ندهاد و بساراید :دانج
قناالت و آزاددی الخ .ضمناً شاهان از آنجا که در فتوحات هم صاحب فتوحات ارضی و هم
فتوحات نقدی میشدند ،س دی میدوید :دنج و کنجی وجود دارد که شااهان باا شمشا ر
نمیتوانند ،تسخ ر کنند و آن کنج آزاددی و دنج قناالت است .هم در ب ت زیر ن ز از الب اد
باید ت ب ر درست همان دنج قناالت باشد که به ش زیر آمدهاست:
بااه کاانج قناالاات داارت راه ن ساات

ز دیوانگااااان رهنمااااایی طلااااب
(الب د زاکانی )12 :5111 ،

اصوالً برای یافتن دنج ن از به رهنماست چون راهش مشخص ن ست ،ناه کنانج .حاافظ
فرماید:
فرصت شمار طریقة رندی که ایان نشاان

چون راه دنج بر همه کس آش اره ن سات
(حافظ)525 :5131،

س دی ن ز در آغاز بوستان دارد:
کساای ره سااوی داانج قااارون نباارد

ودااار بااارد ره بااااز ب ااارون نبااارد
(س دی)221 : 5111،

ب ت زیر از سنایی ن ز بدون شک ب ت باید اصهم شود:
ای تاااوانگر باااه کااانج خرساااندی

زیااان بخا ا هن کناااارهد ااار کناااار
(سنایی)221 :5133،

اول این ه توانگر دنج دارد نه کنج در ثانی چنان ه یادآور شادیم ،خرساندی در م ناای
قناالت است و مسلماً سنایی ن ز در این ب ت به پشتوانة روایی دنج بودن قناالت نظار داشاته
است .بدین ش کنج خرسندی باید به دنج خرسندی تصح ح شود .در ب ت زیر از الطاار
ن ز دویا ب ت ن از به اصهم دارد:
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دل الطااااار تااااا کااااه جااااان دارد

کاانج الشااق تاارا خااراب بااس اساات
(الطار)15: 5112،

کنج الشق ی نی چه؟ مگرنه این است که جای دنج در خراب است؟ پس مسالماً دانج
الشق است که در خرابة دل الطار است .حافظ میدوید:
تا دنج غمت در دل ویرانه مق م اسات

همواره مرا کوی خرابات مقاا اسات
(حافظ)11 :5131،

 .4نتیجهگیری
خاص ت خط فارسی و نوع کتابت کاتبان و حتی داه االمال سل قة آنها کسانی را که با نساخ
خطی و متون کهس ک سروکار دارند به دردسر میاندازد .داهی تشخ ص صح ح از ساق م
آنقدر دشوار است که جدا کردن سره از ناسره غ رمم ن میدردد .ولی داه با تشخ صهاا و
بررسیهای درون متنی و ب رون متنی و بررسیهای جانبی دیگر میتاوان باه وجاه صاح ح
دست یافت .در این مقال نگذاشتن سرکج بر روی کلمات که از ویشدیهاای کتابات نساخ
خطی در قرن نهم بودهاست و تسامح مصححان باالث دردیدهاست که دو ب ات از حاافظ و
اب اتی از دیگرصح ح ضبط نشود .با بررسی سابقة وجه مورد نظر در ب ن ش را ،م نای اب ات
و سابقة روایی «القناالة کنز» و مواردی مشابه مشخص میشود که در برخی از ماوارد کلماة
«کنج» در حق قت «دنج» بودهاست .در مواردی که این کلمه باا قناالات و خرساندی هماراه
است به خاطر سابقة روایی «القناالة کنز» جای شا ی را بارای پاذیرش ایان وجاه (دانج)
نمیدذارد .دو نمونه از این موارد سق م در دیوان حافظ مثبت است که ذکر آن رفت و چناد
مورد دیگر در دواوین یا منظومة ش رای دیگر که در متن آمد.
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