
  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٧٧

  ∗ي قندهارمحمد سلطان خطِّ  به حافظواِنيد

 نسخة خطّي ،نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, ميکروفيلم نور در مرکز
سلطان . ١مضبوط است) م ۱۳۸۹/ه ۷۹۱ :م( ديواِن حافظ  ازي کوچکمطلّا و مذهب

را در وان يد اين )يکتابت خف (نستعليق عاليخطِّ  م به ۱۶۶۷/ه ۱۰۷۸ سال  درمحمد
هاي چاپي ذيل استفاده  در مطالعة نسخة نامبرده از نسخه. شهر قندهار کتابت کرده است

  :شود هاي اختصاري آنها داده مي گرديده است که نشانه
انتشارات , اهتمام ابوالقاسم انجوي شيرازي به,  حافظ شيرازيمحمد خواجه ديواِن  =ب

  .ش ه ۱۳۵۸ چاپ پنجم, انتهر, حسن علمي سازمان محمدچاپخانة , جاويدان
با تصحيح و مقدمه پژمان ,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسالغيب لسان  =پ

  .ش ه ۱۳۶۲, تهران, مؤسسة انتشارات اميرکبير, بختياري
  .م ۱۹۹۵/ش ه ۱۳۷۴, تهران, سعي هوشنگ ابتهاج سايه به, حافظ  =ج
 روي نسخة چاپي قدسي از,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسديواِن  =چ

  .ش ه ۱۳۵۱, تهران, ميرخاني, نوشته و با چند نسخة قابِل اعتماد ديگر مقابله شد
  .م ۱۹۹۲, پتنا, خدابخش اورينتل پبلک الئبريري, ليهونسخة شاهاِن مغ,  حافظديواِن  =خ
, انتشارات دانشگاه پهلوي, تحقيق از مسعود فرزاد, گزارش از نيمه راه, حافظ =س

  .ش ه ۱۳۵۲, شيراز
حيدرآباد دکن , کتابخانة آصفيه,  هجري۸۱۸براساِس نسخة مورخ ,  حافظديواِن=ص

, عابد, کتابخانة شرقي و ادارة تحقيقات, که اکنون بنام حکومت آندراپرادش) هند(

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ١٠/٢/٢٠٠٧استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
  .١٢در٧: ؛ اندازة خارجي٨در٣٠/٤: اندازة داخلي  .1
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مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي , پروفسور نذير احمد, ترتيب و تنظيم
  .م ۱۹۸۸, نو ليده, سفارت جمهوري اسالمي ايران

, از سيف جام هروي, براساِس مجموعة لطايف و سفينة ظرايف,  حافظغزلياِت  =ط
  .م ۱۹۹۱, نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, پروفسور نذير احمد

تصحيح و توضيح سيد علي  به,  حافظ شيرازيمحمدالدين  شمس خواجه ديواِن  =ع
  .ش ه ۱۳۷۲, تهران, آرمانچاپخانة , ستارگان,  رفيعيمحمد

, تهران, مؤسسة انتشارات اميرکبير, کوشِش ايرج افشار به,  کهنة حافظديواِن  =ف
  .ش ه ۱۳۶۶

 قزويني و دکتر محمداهتمام  به,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسديواِن  =ق
  .ش ه ۱۳۲۰, تهران, چاپ سينا, سرماية کتابخانة زوار به, قاسم غني

  .هجري ۱۲۸۹شعبان , مطبع منشي نولکشور,  حافظديواِن  =ل
/ ه ۱۳۲۲چاپ چهارم , لکهنو, مطبع نامي, مع اصطالحات صوفيه,  حافظديواِن  =م

  .م ۱۹۰۴
 رضا جاللي محمداهتمام سيد  به,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسديواِن  =ن

  .ش ه ۱۳۵۲چاپ سوم , نتهرا, مؤسسة انتشاراِت اميرکبير, ناييني و دکتر نذير احمد
  .کانپور, مطبع قيومي,  حافظديواِن  =ي

که در نسخة , ي شامل غزليات و رباعيات و مقطّعات ذيل استنسخة قندهار
  :هاي معتبر موجود است ويژه در نسخه به, هاي ديگر اما در نسخه, قزويني نيست

  غزليات
  ١يم تو داني و دل غمخور ماتما برف . ۱
  ٢و جام همچون آفتابدمد ک صبح دولت مي . ۲
  ٣ز باغ لطف تو دارد رياض رضوان آب . ۳

                                                   
 .ي, م, ل, س, خ, ب  .1

 .ي, ن, م, س, خ, ب  .2

 .ي, م, خ, ب  .3
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  ١ست هغمش تا در دلم مجرا گرفت . ۴
  ٢آيد ز دل برآمدم و کار برنمي . ۵
  ٣اند صورت خوبت نگارا خوش بآيين بسته . ۶
  ٤رسد کارم ز دور چرخ بسامان نمي . ۷
  ٥گفتم که خطا کردي و تدبير نه اين بود . ۸
  ٦آيد مژده اي دل که مسيحا نفسي مي . ۹

  ٧تو گر زانکه دسترس باشدمرا بوصل  . ۱۰
  ٨يش ازين انديشة عشاق بودبپيش ازينت  . ۱۱
  ٩بيا که رايت منصور بادشاه رسيد . ۱۲
  ١٠بريد باد صبا دوشم آگهي آورد . ۱۳
  ١١ميخانه شد حافظ خلوت نشين دوش به . ۱۴
  ١٢در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد . ۱۵
  ١٣دادگرا ترا فلک جرعه کش پياله باد . ۱۶
  ١٤ آخردار دال چندم بريزي خون ز ديده شرم . ۱۷
  ١٥جانا ترا که گفت که احوال ما مپرس . ۱۸

                                                   
 .ي, م, ل, ب  .1

 .ي, م, س, خ, پ, ب  .2

 .ن  .3

 .ي, م, ل, س, ب  .4

 .ي, م, س, خ  .5

 .ي, م, ل, ف, س, خ, ج, پ, ب  .6

  .ل, س  .7
 .ي, ن, م, ل, ف, س, خ, ج, پ, ب  .8

 .ن, ج, پ  .9

 .ي, ن, م, ل, س, خ, ج .10

 .ي, ن, م, ل, س, خ, ج, پ, ب .11

 .ل, س, خ, ب .12

 .ل, س, خ, ب .13

 .ي, م, ل, س, خ .14

 .ي, ن, م, ل, ط, ص, س, ج, ب .15
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  ١گرد عذار يار من تا ننوشت دست خط . ۱۹
  ٢بعهِد گل شدم از توبة شراب خجل . ۲۰
  ٣اگر برخيزد از دستم که با دلدار بنشينم . ۲۱
  ٤خرم آن روز کزين منزل ويران بروم . ۲۲
  ٥روِز عيد است و من امروز درين تدبيرم . ۲۳
  ٦گرچه از آتش دل چون خم مي در جوشم . ۲۴
  ٧ان گل پيدا شد از طرف چمنرايت سلط . ۲۵
  ٨برو زاهد باميدي که داري . ۲۶

  مقطّعات
  ٩نديد…… او …… دل . ۱
  ١٠جاوداني… دريغا خلعت حسن و جواني . ۲
  ١١عاجل… صباح عيد بد و سادس ربيع االول . ۳
  ١٢بوي… شاها مبشّري ز بهشتم رسيده است . ۴

  رباعيات
  ١٣تا کار بکام دل مجروح شود . ۱

                                                   
 .ي, م, ل, ف, خ  .1

 .ي, ل, س, خ, ج  .2

 .ن, م, ل, ص, س, ج, پ, ب  .3

 .ن, م, ل, ص, س, ج, پ, ب  .4

 .ي, م, ل, س, خ  .5

 .ن, ط, ص, س, ج, پ, ب  .6

 .ي, ل, ص, س, ج, پ  .7

 .ي, م, ل, س, خ  .8

 .م, ل, ف, ص,  پ,ب  .9

 .ف, س .10

 .ي, م, ل, س, خ .11

 .ي, ل, س, خ .12

  .ي, ن, م, ل, خ .13
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  ١در سنبلش آويختم از روي نياز . ۲
  ٢بي با تو بروز آوردمجانا چو ش . ۳

در صورتي که در , وک قرار داده است مشکغزليات و رباعياِت ذيل را مسعود فرزاد
  :هاي ديگر که بعضي از آنها معتبر است موجود است نسخه

  غزليات
  ٣عشقت نه سرسري است که از سر بدر شود . ۱
  ٤مرا مي دگر باره از دست برد . ۲
  ٥کنم هر نفس از دست فراقت فرياد مي . ۳
  ٦يا ماية شباب بيارساق . ۴
  ٧نيست کس را ز کمند سرزلف تو خالص . ۵
  ٨ز چشم بد رخ خوب ترا خدا حافظ . ۶
  ٩کسي مباد چو من خسته مبتالي فراق . ۷
  ١٠اي برده دلم را تو بدان شکل و شمايل . ۸
  ١١بسحر چشم تو اي لعبت خجسته خصال . ۹

  ١٢رهروان را عشق بس باشد دليل . ۱۰
  ١٣اي از فروغ رويت روشن چراغ ديده . ۱۱

                                                   
 .ن  .1

 .ي, م, ل, س, خ  .2

 .ي, م, ل, ف, خ  .3

 .ي, م, ل, ف, خ, ب  .4

 .ي, م, ل  .5

 .ي, م, ص, خ  .6
 .ي, م, ل, ف, خ  .7

 .ي, م, ل, ف, خ  .8

 .ي, م, ل, خ  .9

 .ي, ن, م, ل, پ .10

 .ي, م, ل .11

 .م, ل, ف, خ .12

 .ي, م, ل, خ, ب .13
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  ١ازم رهان ز رنجوريبيار باده و ب . ۱۲
  ٢چون از جهان خوبي امروز کامگاري . ۱۳
  ٣چه قامتي که ز سر تا قدم همه جاني . ۱۴

  رباعيات
  ٤گفتم که گله باتّفاق اصحاب . ۱
  ٥نوش که عمر جاوداني اينست مي . ۲
  ٦خبري خالي نيست عشق تو ز هر بي . ۳
  ٧هي پرداختنه جان تو باسرار اٰل . ۴
  ٨هجرت که بجان من درويش آمد . ۵
  ٩ز وفا دشمن شدهر يار که دم زد ا . ۶
  ١٠دوش از غم دل دمي نخفتم تا روز . ۷
  ١١کن گر مست نه اي مست نمايي مي . ۸
  ١٢گل را ديدم نشسته بر تخت شهي . ۹

  ١٣آنم که پديد گشتم از قدرت تو . ۱۰
در صورتي , ليات و رباعيات ذيل را مردود قرار داده استز مسعود فرزاد غعالوه به

  :چاپي موجود استهاي  که در بعضي نسخه
                                                   

 .ي, ن, م, ل, خ  .1

 .ي, م, ل, خ  .2

  .م  .3
 .ي, م, ل, خ  .4

 .ي, م, ل  .5

 .م  .6

 .م  .7

 .ي, م, ل, خ  .8

 .ي, ن, م, ل, خ, پ  .9

 .ي, م, ل, خ .10

 .م .11

 .م .12

 .م .13
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  غزليات
  ١ا جمالت عاشقان را زد بوصل خود صالت . ۱
  ٢مدتي شد کاتش سوداي او در جان ماست . ۲
  ٣اگر بلطف بخواني مزيد الطاف است . ۳
  ٤گردد سرسوداي تو اندر سرما مي . ۴
  ٥هوس باد بهارم بسر صحرا برد . ۵
  ٦براه ميکده عشّاق راست در تگ و تاز . ۶
  ٧مقدم گل راح روح بخشد باز صبا به . ۷
  ٨شنوم بوي جان از آن عارض بيا که مي . ۸
  ٩خوشتر از کوي خرابات نباشد جايي . ۹

  رباعيات
  ١٠خط بين که فلک بر رخ بدخواه نوشت . ۱
  ١١اي روح تو در لطافت آيينة روح . ۲
  ١٢تو سر تعشّق داردسر دل با  . ۳
  ١٣گرد شکرت مورچه ره خواهد کرد . ۴

  
                                                   

 .ي, م, ل, ف  .1

 .ل  .2

 .ي, م, ل, ب  .3

 .م, خ  .4

 .ي, ل, خ, ب  .5

 .ي, م, ل, خ  .6

 .ي, ل, ب  .7

 .ي, م, ل  .8

 .ي, م  .9

 .ي, م .10

 .م, ل .11

 .م, خ .12

 .خ .13
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  ١دي هر نفسي نهاده بر کف ساغر . ۵
  ٢اي شاهجهان بر من درويش ببخش . ۶
  ٣ دوست ترا دوست که دارد جز مناي . ۷
  ٤بر دل غم روزگار تا کي داري . ۸
  ٥گل گفت اگر دستگهي داشتمي . ۹

, است که اگرچه در نسخة قرويني نيست قندهاري داراي غزليات و رباعيات نسخة
  :هاي ديگر موجود است اما در نسخه

  غزليات
  ٦هر آن خجسته نظر کز پي سعادت رفت . ۱
  ٧دانستعارف از پرتو مي راز نهاني  . ۲
  ٨سزد که از همة دلبران ستاني باج . ۳
  ٩اند نسبت رويت اگر با ماه و پروين کرده . ۴
  ١٠بفر دولت گيتي فروز شاه شجاع . ۵

  رباعيات
  ١١با آنکه دلم در غم عشقت خونست . ۱
  ١٢چون چنگ سرزلف تو در جنگ است . ۲

                                                   
 .م  .1

 .م, خ  .2

3.  … 

 .م. خ  .4

 .ي, م, ل  .5

 .ي, م, ل, خ  .6

 .ي, م, ج  .7

 .ي, م, ل  .8

  .ي, ل, خ  .9
 .ي, م, ل, ج .10

 .ي, م, ل .11

 .ي, م, ل .12
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  ١چون تيغ زند اجل سپرها هيچ است . ۳
  ٢آن ترک پري چهره که قصد جان داشت . ۴
  ٣ ترا بنده شده استتو بدري و شمس مر . ۵
  ٤هم خاطر تو بر من غمناک افتد . ۶
  ٥زان بادة ديرينة دهقان پرود . ۷
  ٦آيد اين گل ز بر هر نفسي مي . ۸
  ٧حافظ ورق سخن درآيي طي کن . ۹

  ٨گفتم که چه خالست بدين شيريني . ۱۰
  ٩از بيکس و عاجزي و مسکيني . ۱۱

ه در کنيم ک  غزليات و رباعيات و مقطّعاِت ذيل نسخة قندهاري را نقل ميدر آخر
  :هاي خطّي ديگر موجود است اما در نسخه, شود هيچ نسخة چاپي يافته نمي

  آيـد؟  ا مـي اين چه باديست کزو بـوي وفـ      آيــد ي مــشک خــتن از بــاد هــوا مــيبــو
ــي    دهـد از بـاد نـسيم        نگهت بوي ختن مـي     ــک خطــا م ــر از مل ــارواني مگ ــد ک   آي

ــنم  ــرود جــان ز ت ــا ن ــدارم دل ازو ت ــر ن   آيـد  ي ريـا مـي    سـخنم بـو   گوش کن کز      ب
  آيــد  ز هــوا مــيديــده بربنــد کــه پيکــان  پيش تير غمش اي دل سپر از سينه بساز        

  آيــد ادشاهيـست کـه يــادش ز گـدا مـي    پ  پرسـيد   عشق ابروي تو پيوسـته مـرا مـي        
ــي    پاي فـرو رفـت بگـل      اگر  ز اشک   نيست ا  ــا م ــو حي ــرا از ت ــشم م ــردم چ ــد م   آي

ــز بهــار  ــز کــه گلري ــاد مپرهي   ١٠آيـد   و عيش بصد برگ و نوا مـي       طرب    حــافظ از ب
*  

                                                   
  .خ  .1
 .ي, ل  .2

 .ل, خ  .3

 .ي, م  .4

 .ي, م, خ  .5

 .م  .6

 .م, ل  .7

 .م, خ  .8

 .م  .9

 .عليگره, کتابخانة دانشگاه اسالمي عليگره, ٩١شمارة , )خطّي( ديوان حافظ ؛ع .10
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  وان چشم خماريِن تو خواب از چه گرفـت       زلفيِن تو پيچ و خم و تاب از چـه گرفـت           
  ١سر تا قدمت بوي گـالب از چـه گرفـت             بـرگ گلـي بـر تـو نـزد         يچون هيچ کس  

*  
ــش و آب زد ــر آت ــد   ســت هدل آتــش غــم ب ــاب ز دي ــواب زداي هخون ــت ه ره خ   س

  ٢سـت  هوين رنگ نگر که ديده بـر آب زد          سـت ررد د آدل  بـين کـه هـر       ب طـره اين  
*  

ــدتشـــمع ــه نـــداري رسـ   در کــوي وفــا خانــه نــداري رســدت      ا ســـر پروانـ
ــدت  م دوســت مــدارا ياينــت نرســد کــه گــوي   ٣آري اگـــرم دوســـت نـــداري رسـ

* 
  بــاد از ســر غيــرتش پريــشان دل کــرد   خـون گلـي حاصـل کـرد        رهـزا  هبلبل ب 

  ٤نـاگهش ازل نقـش امـل بـاطن کــرد؟       بـود  هواي شکري دل خـوش     هطوطي ب 
* 

ــد چنــان برخيزنــد      گوينــد کــساني کــه ز مــي پرهيزنــد     ــسان کــه ميرن   ز ان
  ٥تا بـو کـه ز خـاک مـان چنـان انگيزنـد             يم مـــدامنـــمـــا بـــامي و معـــشوق از آ

* 
ــار  ــاده بيــ ــة ســ ــل در آبگينــ   وان محـــرم و مـــونس ســـر آزاده بيـــار  آن لعــ

ــار   دانــي کـه مــدت عـالم خــاک   چـون مـي   ــاده بيــ ــذرد بــ ــه ازو درگــ   ٦بادشــ
* 

ــانش    ــط ريح ــد خ ــه خوانن ــو ک ــط ت ــنبل نکــشد ســر از خــط فرمــانش      خ   س
ــه   د صـورت چـين؟    نـ گر در رخ تـو کـج نک        ــاش ب ــشمانش   نقّ ــشد چ ــشت ک   ٧انگ

* 
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  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٨٧

ــم    ــس پرس ــشان اطل ــت ن ــگ رخ   وز چشم خوشـت حـديث نـرگس پرسـم           از رن
  ١د کـس پرسـم    يک روز نه بينمـت ز صـ         صد سـال نـه بينـيم نـه پرسـي ز کـسي        

* 
ــ  ــر ت ــن مه ــدهم وم ــان ن ــار آس ــدهم       اي نگ ــان ن ــت ج ــرد خط ــيش زم ــا پ   ت

ــست   ــان من ــوت ج ــه ق ــت ک ــاقوت لب ــدهم   را آن   ي ــان ن ــزار مرج ــد ه ــدو ص   ب
  

                                                   
 .خ  .1


