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سخن سردبیر
ابتهاج،امیرهوشنگمعاصر،سرشناسسرایغزلاحترامبهرامیراثآینۀازشمارهاین

سبببهلزومًانهکنیم،میآغازاویادونامبا) ۱۴۰۲مرداد۱۹. د(»سایه«بهمتخّلص
کهموضوعاتیبااوادبیهایفعالیتازبخشیربِطحاظلبهبلکه،اوشاعریذوقومهارت

ازنظیربینگوییماگر(نظیرکمسراییغزلعنوانبهعمومًاسایه. شودمیعرضهنشریهایندر
بسطامیفروغیازپسباشد،بنااگر. شودمیشناخته) شعرپختگیوهمواریصیقل،نظر

کنیم،پیشنهادمعاصردورانسرایانغزلبهتریِنعنوانبهراشاعرچهاریاسه) ق۱۲۷۴. د(
ازمقدارآنفقطحاضر،یادداشتدراین،باوجود. بودخواهدسایهنامزْدنخستینگمانبی
وپژوهینسخهیعنیما،اصلیموضوعبهکهشدخواهدگفتهابتهاجشاعریهنر
است،فارسیشعرپژوهندگاِنعهدۀبراوشعراریابیونقد. شودمیمربوطاوشناسیمتن

مفروضهایگیریموضعوکنندنظراظهاراوشاعریهنربابدرتنهاکهاینبهمشروط
خودهایداوریدررااواجتماعیحتیخصوصی،زندگیرسمو راهوُخلقیاتوسیاسی
رنُظَتالوقالماإلیرنُظُا«؛دیگراوهنرواستدیگرشخْصاخالقچراکهندهند،دخالت

اجتماعی،ـ سیاسیهایروّیهواخالقاصولباهنرضوابطاختالط.»قالمنإلی
اعتمادیدرخوروموّثقواطالعاتکندمیمخدوشسختراهنرمندهنِردربارۀهاداوری

یاشاعرهایگفتهغیراخالقِیواخالقیمحتوایارزیابِیونقدعالوه،به. دهدنمیدستبه
دیگریحساببهرایکینبایدوکندمیفرقاوشخصاخالِقبِدوخوببانویسنده
.گذاشت

ومسائلبااوآشناییاست،نظرموردیادداشتایندرکهابتهاجامتیازاتازوجهی
مصححیتواننمیراسایه. استکاراینهایروشوخطیمتونتصحیحدرتنگناها
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مربوطانتقادیتصحیحعرصۀدراوعملیتجربۀتنهاکهرسدمینظربهزیراشمردایحرفه
ومراددیواِناصلبهنزدیکالمقدورحتیروایتیعرضۀبرایاوکهتالشیبهشودمی

انگیزۀبهکهناشرفالنسفارشبهنهراکارایناو. استکردهشیرازحافظخود،محبوب
دراوکوششسالچندثمرۀ. نبودهمناموفقوگرفتعهدهبرداشتخواجهبهکهارادتی
برخودمقدمۀدراو١.شدچاپتجدیدبارهاومنتشر،»کارنامهنشر«اهتمامبه،ش۱۳۷۳
وگرفتهبهره»اینویافتهموازین«ازحافظدیوانتصحیحدرکهکندمیتصریحدیوان

هنِروهّمتبهبود،گشایشیمایۀواعتنادرخوِراینکتهاگر«کهکندمیامیدابرازفروتنانه
کردهتمامراکارکهنداردادعاییهیچاوبنابراین،). ۲۱ص(»یابدتوسعه... رانظنصاحب
.است

بربایدکهپژوهانحافظاکثراساسِیاصلایندانستِنمعتبروصحیحضمِنسایه
ازرامحّققکهشودمییادآوررااشکالسهکرد،تکیهخطیهاینسخهیانسخهترینکهن
:داردمیحذربراصلاینوچرایچونبیاتخاذ

نسخۀ۱۴کهچناناستنزدیکهمبابسیارکهنهاینسخهتاریخکهاستایناول
سالُنهمولهاینسخهتنهاوسال،چهارتایککدامهرخانلریاستاددرواناشمستند

وزمانمرورحکِممشمولکهاستآنازکمتربسیارمدتاینودارندفاصلههماز
.شودآندرتصّرفوتحریفموجب

ازرامتنکهاندنگفتهکاتبانازیکهیچواستکتابتتاریخها،نسخهتاریخکهایندوم
.باشدنوشتهشاعربهترنزدیکمنبعیازولیدیگری،ازترردیکاتبیبساچه. اندآوردهکجا
اینخودپدیدآورندْهکهنباشدحافظدیوانچونمتنیهیچجهاندرشایدکهاینسوم
).۲۰ص(باشدداشتهرواآندرتبدیلوتغییرهمه

کیدکهنمایدمیچنینذلک،مع. استنظرامعانشایستۀوبجاسایهمطلِبسههراین تأ
ووسواسحاصِلکهقدرآنرا،خنسهایاختالفاکثریعنیباشد؛سوماشکالبربیشتراو

.داندنمیکاتبانسوادیکمیاتصّرفودخلازناشیشناسدمیشیرازخواجۀگراییکمال
کیداینباالاقلـ دیگریشاعرهیچدربارۀکهاستاشکالیاین نشدهشنیدهـصراحتوتأ

حافظقدِربهکهشناسیمنمیرادیگریسرایندۀهیچچراکهاست،همینهمدرست. است

.است) ۱۳۷۶چاپ سوم، (به سعی سایهحافظدر این نوشته، به مقدمۀ ارجاعات. ١



۷/سخن سردبیر
وموشکافیشعرموسیقِیوکلماتچینشوآهنگخوشناب،پاکیزه،الفاظگزینشدر

. باشددادهنشانپسندیمشکل
موسیقیدلنشینِیوسخناجزاِءآمیِزوسواسانتخاباینتأثیرتحتسختخودکهسایه

داده،قرارخودعمدۀمالکراهاویژگیهمیننیزاوغزلیاتویرایشدربود،حافظشعردر
درتوفیقسایهالبته. استکردهپیشنهادرااوابیاتازمحتملروایاتتریِننزدیکآن،طبقو

پسنِدوذوقدامازَجستنوعادتآفتازازُجستندوری«بهمشروطرااسحّسکاراین
!دشواریابوسنگینبسیارشرطی: استدانسته) ۲۱ص(»روز

ازبیشوروِدوسویی،ازپیشازبیشپختگِیوکمالسویبهحافظتدریجِیحرکت
دیگرسو،ازآنموسیقایِیُبعدافزایشواوهایترانهدرخیالینازکوایهامظرافت،پیِش
وظیفۀاینواست؛رساندهاوجبهحافظشعردررامعنیوصورتآمیختگیدرهموپیوند

از«کهکندمیتصریحسایه. کندمیترخطرناکوترسختمراتببهرااودیوانمصّحِح
آنچهسایه،عقیدۀبه.)۱۹ص(»اندگفتهرابسیوگفتتوانمیهاسخنحافظشعرصورت
»همداستانی«و»همدستی«کند،میدسترسازدورو»گریزنده«لغزنده،راحافظشعر

دنباِلبهحافظدیواننویسدستنسخۀ۳۱دراو. اوستشعردرمعناوصورت
بهمگرتاگرددمیخواجهابیاتمحتوایِیوصوریهاِیداستانیهمترینمحتمل
آنازکاملیدیوانگفتبتوانیقینبهنزدیکاحتمالیبا«ویابد،دستآنهاتریِنحافظانه
بهرااوکهروایاتیکشفبرایسایه). ۲۱ص(»استشدهفراهمافالکیخاکِی
راخودموردمراجعۀنسِخیِکبهیکروایاتکرده،میکمککاملیدیوانچنانساختِنفراهم

میانازاو،باوربه. استبرگزیدهخودنظربهراترینحافظانهکرده،سنگینوسبکدقتبه
وپنجاهگذشتازپس«کهاستغنیقاسموقزوینیمحمدنسخۀهمهبهتریِنخ،نساین
ذلک،مع). ۴۸ص(»استحافظکالممنبعومأخذونسخهمعتبرترینهنوزسال،چند
کیداین ازاوغفلتباعثحافظهایغزلدرمعناوصورتمتقابِلوتنگاتنگپیوندبرتأ
براینهمقرناولنیمۀخنسچنانچهاو،نظربهمنتهااست؛نشدهدیواننسخقدمتاصِل

دیرترحتیونهمقرننیمۀازبازماندهنسخبهباید،وتوان،مینبود،کارسازهاگرهگشودن
. کردمراجعهنیز
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گرددیوانهمینبیتبیتازراحافظدیوانتصحیحهایمالکسایهکهگفتبتوانشاید
پیکرۀازنقشیآسمانی،اثرایندرویوارشیفتهتعّمِقودیوانمستمّرمطالعۀ. استآورده
درخواجهشعرهوّیتازهایینشانهتدریجًاوکردترسیماوضمیردرخواجهزبانوذهن
عنوانبهآنهاآزاوکهباشدهاییمالکهمانبایدهانشانهاین. آوردپدیدویجانودل

محسوسولیکس،همهبرآشکارنهموازیِناینواقع،در. استکردهیاد»تازهموازین«
هنریهایظرافتوفکریاسرارکشفدرابتهاج»راهنقشۀ«حکمدرسایه،امثالبرای
.استبودهویشعرمحتوایوصورتمیانلطیفپیوندهایوحافظ

همبلکهنبود،سرشارذوقوطبعباشاعریصرفًاابتهاجهوشنگکهاینکالمحاصل
دامنۀهکگواینداشت،پژوهینسخهوشناسیمتندردستیهمبودنظرصاحبشعرشناسی

.  بودمحدودبسیاراخیرحوزۀدراوفعالیت
.ک. م
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