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چکید هه ه
کسی سااخۀ ما ر  801ه.ق ،متعلااق بااه کتابخا ااۀ ا ر ثما یااۀ
چاپ
با شناسایی ،معرفی و ا ِ
ِ
تشار ِ
سیوان حتافظ اساات ،ضااروری اساات
استا ب  ،که در حا ِ حاضر ،کهفت یف نسخح شنااتح شدب
کامل ص
ص
روایت سخههای م ج د،
ضباهای این سخه ،در قیاس با
بررسی ا تقادی ش د؛ بهویژه آ که با کش ِ
ِ
ِ
روایت سخهها ،ظمی ین یافته است .بهط رمثا اگر پیشتاار،
این سخه ،برخی معادالت در زمینۀ
ِ
ابا
ضبا سخهای را به د
یل متأخرب دن ،رد میکردها د ،اکن ن همان ضا ِ
در م ردی خاص ،مصححانِ ،
ِ
ضبا اقد شسته اساات .پاایش از ایاان ،سااخۀ ایاصا فیه
متأخر ،به
پایمردی سخۀ  801ه.ق بر ِ
مسند ِ
ِ
تبارشناسی سخ ،به ن ِان
منظر قدمت ،اهمیت و
ِ
م ر  813ه.ق و سخۀ خلخا ی م ر  827ه.ق ،از ِ
جه خاص ب دها د و ماادۀ اخاات ِ آر ِاّ
دو سخۀ سرگروه ،در
ِ
معتبر سیوا صن حافظ ،م ِرد ت ِ
تصحیحات ِ
ریت روایت های این دو سخه شکل یافته است .تا جااایی کااه
بان ِ
ضبا برتر ،با مح ِ
حاف پژوهان در ِ

جزو او ین گا ها
میدا یب سخۀ  801ه.ق به ص ِ
رت ا تقادی تصحیح شده است و این شته میت ا د ِ

بررسی برخی روایتهای این سخه باشد .منابع م ِرد مراجعۀ ما در این سنجش ،ا وه باار سااخۀ
در
ِ
ِ
احیحات معتبا ِار
 801ه.ق ،سفت ص سگ سان ها –برگرفته از پنجاه سخۀ خ ِی سدۀ هااب– و هم نااین تصا
ِ
سیوان حافظ است.
ص
کلیدواژهها ه :دی ان حاف  ،سخۀ  801ه.ق ،تصحیح ا تقادی ،ضبا برتر ،حاف پژوهی.
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قدم هه ه
هم ه

شی ههای رایج در بان تصحیح مت ن ،چهار گ ه استز « .1تصحیح بر مبنای سخۀ اساااس؛  .2تصااحیح ا تقاااطی؛
 .3تصحیح به شی ۀ بینابین تصحیح بر مبنای شی ۀ  1و )2؛  .4تصحیح قیاساای» جهااا بخش1390،ز .)29تجرباۀ
گرانبهایی که از تصحیح ّ
مصححان برتر سیوان حافظ پیش روی ماست ،شان میدهد که سیوان حافظ به هی یااک از
این اص تصحیح ،بهط ر م لق تن میدهد.
م
این که چرا میت ا یب هی یک از این اص را م لقااا در تصااحیح سیتتوان حتتافظ معتباار باادا یب ،اشاای از شووی هوهۀه
م
شاعرانر هی و کیفیتهتدوینهاشعا هر اوست .معتبرترین سند در بان حیات و آثار حاف  ،فع محاادود بااه همااان مقدماۀ
جامع دی ان اوست .بنابر روایت جامع دی ان ،اشعار حاف در زمان حیات و تحت ظارت خا د شااا ر تاادوین شااده
ِ
است و او بار جامع دی ان او -گلندا  -)1است که در ترتیب و تب یب اشعار حاف پیشگا ب ده است .تااا زمااا ی کااه
م
دی ان سبتا کاملی ،م ر به تاریخی پیش از  791ه.ق –سا وفات حاف  -شناسایی شده ،این فرض بااه قا ّ ت خا د
م
باقی است .اما همین روایت جامع دی ان ،ما ع از آن یست که دیگرا ی یز همزمان با وی و یااا پا از او ،مسااتق بااه
جمع اشعار حاف و تدوین آن اقدا کرده باشند.
در باب کیفیت شاعرانگی حافظ در جای دیگر (واحد و جعفریان )212:1398 ،بیان کردهایم که
دگرسانی(=اختالف نسخه)های دیوان حافظ بیش از آنکه ریشه در سهو و خطای کاتبان داشته
باشد ،عمدتاً ناشی است از:
ااپروایی روزگاار؛ ن)
ایی هنری ،مش لۀ لمی و ا
ا ) ِد تمایل حاف به
اشعار خ د ،به ِ
تدوین ِ
ِ
لت آرمانگر ِ
ِ
ِ
اارهای سیاساای و
ا
فش
اان
ا
هم
اا
ا
ی
ی
اا
ا
اجتم
ال
ا
دالی
ج)
؛
ای
ا
شناس
جما
ی
اا
ا
مب
ال
ا
تکام
اان
ا
هم
یا
ادبی
تهذیب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اش حاااف ؛ و)
ا
دا
ات
ا
رتب
ال
ا
تکام
اا)
ا
ه
؛
کلی
های
جنبه
به
اختصاصی
و
فردی
ارد
م
ییر
ت
د)
؛
صر
ی
ِ ِ
ِ
ِ
اجتما ِ
ِ
ِ
متن پژوهیهای حاف .
یعنی دگرسا یهای سخههای معتبر و قدیمی سیوان حافظ ،در واقع تحریرهای ابتدایی ،مت سا و هاییای اساات
که حاف خ د رضه داشته است .به احتما بسیار ،جامع یا جامعان دیا ان او ،بااه تکغز هااا یااا مجم ااهغز هایی
دست مییافته و -به فراخ ر بخت و اقبا و ا تخان -تحریرهای متفاااوتی از یااک غااز را ثباات میکردها ااد .باار ایاان
م
اساس ،طبیعتا ا تظار داریب که یک سخه بهط ر م لق شامل همۀ تحریرهای هایی ک حاف باشااد؛ هم نااان کااه
به این کته یز واقفیب که هی یک از سخ معتبر و قدیمی قرن همی یست که به کلی تهی از تحریرهای هایی باشد.
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از این روی «مصحح سیوان حافظ اگزیر است که احتما استفاده از هر سخۀ ساادۀ هااب را کااه در خا ر اسااتناد
باشد ،از ظر دور دارد .اما کتهای که در این خص ص م رح میش د ،این است کااه چااه ما ک و ضاااب های بارای
گزینش یک قرائت معین در برابر ضباهای متعدد سخههای خ ی معتبر است؟ یساری ،1387،مقدمهز.)12
این مختصر در واقع پاسخی به همین پرسش است .در این رو از تصحیح -که پیش گرفتهایب -مثلث هی را فاارض
ظ 1و
ی ،در ضاالع دیگاار ،متووونهپنهووانهشووعرهحوواف ه
میکنیب ،که در یک ضلع آن ،داللتهنسخهخطیهمعتبوورهسو هد هۀهنهمو ه
ی و در ضاالع س ا  ،بوطیقوواه =شااا را گی/هپ ئتیااکه/ه)Poeticهوهرطوریقووایه =رسااا گی/هرت ریااک/ه
مسووتنداتهمتن و ه

)Rhetoricهحاف قرار دارد .در بررسی م اضع اخت فی میان سخ معتبر ،هرگاه یااک ضاابا ،از هاار سااه زاویاۀ ایاان
مثلت تأیید ش د ،میت ان امیدوار ب د که به ذهن و زبان حاف تا حدودی زدیک شدهایب .ما فاارض ماایکنیب ،ضااب ی
ح قرار گیرد ،حافظا هتر است.
هرمهتصحی ه
أس این ِ
که در ر ِ

در این تحقیق ،از یک س مشخص ساختهایب که ضاابا مختااار مااا م ااابق بااا کاادا سااخه /سخههاساات؛ یااز

وضعیت کثرت و قدمت سخ را در گزار دگرسا یها بهط ر دقیق و کامل باز م دهایب .هم نااین گزارشاای از ضاابا
ا تخابی تصحیحات معتبر هفتگا ه را بیان کردهایب .سخۀ  801ه.ق را به ن ان قاادیبترین سااخۀ شااناخته شاادۀ کاماال
سیتتوان حتتافظ باارای او ااین بااار بررساای ا تقااادی کااردهایب .در کنااار ت جااه تااا بااه روایاات سااخهها ،رو
ی-تحقیق هی را به ن ان د یل ترجیح و تثبیت متن به کار بسااته و تااا حااد امکااان اسااتدال های خا د را بااا
ی-انتقاد ه
علم ه
مستندات متنی پیش از صر حاف و یا هب صر او همراه کردهایب.
از دیدگاه شفیعی کدکنی خستین کتهای که یک مصحح مت ن ک سیک باید بدان ت جه داشته باشااد ایاان اساات
که «همه چیز را همگان دا ند .پ هی ک

یست که همااه چیااز را بدا ااد»

ار1389،ز )225؛ بنااابراین تااا حااد

امکان در محدودۀ سخ معتبر و بر پایۀ استدال های قلی /متنی /ب غی ،ضب ی را ترجیح و ضباهای دیگاار را -باای
آن که باطل بدا یب -در مراتب بعدی اهمیت قرار دادهایب.
قه
پیشینۀهتحقی ه

شعر حاف میت ان به مکت حتتافظ /منا چهر مرتضا ی ،یینتتح
گزینی ا تقادی و
تصحیح قلیِ /
در زمینۀ قرائت ِ
قلی ِ
ِ
ام /باس زریان خ یی ،ایف کیمیای هست  /محمدرضا شفیعی کدکنی ،حافظ ب ت کدام اس ؟ /رشااید ی ضاای،
رت ما ردی ،برخاای یادداشااتها ،بااه
حافظنام  /بهاّا دین خرمشاهی و… اشاااره کاارد .در تما ِاا ایاان منااابع ،بهصا ِ
گزینی ا تقادی یا همان درایت /روایتا حاف  2مرب ط میش د.
قرائت ِ
 .1تعبیر از شفیعی کدکنی است.
 .2تعبیر از خرمشاهی است.
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کلماتهاخهتصاری ه :ه
قافه:

مه محمد قزوینی-دکتر قاسب غنی

خانه :دکتر پرویز اتل خا لری
نیه :دکتر سلیب یساری
عوده :دکتر رشید ی ضی
جاله :دکتر محمدرضا ج ی ائینی -دکتر را ی وصا
سایهه :استاد ه شنگ ابتهاج
بهاه :استاد بهاّا دین خرمشاهی-استاد هاشب جاوید
سیوان حافظ.
خ هۀه 801ه :کهنترین سخۀ شناختهشدۀ
نس ه
کامل ص
ِ
هرچند در سفت ص سگ سان ها ،دو مجم هغز م ر  807و  811از ظر قدمت ،باار سااخۀ  813مقد ا ااد ،چا ن

اد سااخ خا دداری و بااه درج در
اسر این تحقیق ،از ذکا ِار آنهااا بااه ن ِان اقا ِ
سخۀ کاملی محس ن میش د ،در سر ِ
داخل ق ن بسنده کردیب.
ِ
فی سیوان حافظ را که بر پایۀ هفت تصحیح برتاار
اهب دو هزار و صد م رد از م
در این مقا ه میک شیبِ ،
اضع اخت ِ
ِ
و سخۀ  801ه.ق استخراج کردهایب ،به روشی که در همین مقدمه آمده است ،بررسی کناایب .در ایاان گفتااار ،بررساای
بیتها ه بر اساس ا فبا ،بلکه چینشی است با رویکرد و گاهی اهمیتسنجا ه .متن بیت م رد بحاات ،م ااابق دیا ان
م
ی بااه
ی ،چیووز ه
ی /لطفو ه
مصحح قزوینی است؛ یز او ین ص رت دگرسا ی ،ضبا مختار ماست؛ مث در ماادخل چیووز ه
ّ
دالیلی که گفته شده ،از ظر ما وجه برتر است و مدخل مصدر بدان است.
یه
بحثهوهبرررس ه
یه
)1هچیزیه/هلطف ه

ملک در سجدۀ آد زمینب س تا ّیات کاارد

که در حسن ت

فی دید بیش از حد ا سا ی
حاف 1387،ز)359

ی
چیزیه/هلطف ه
یه هاه :یساری ،1385 ،ج2ز )1535ه
گزارشهدفترهدگرسان ه
چهی هزیه :در  21سخه آمده است ← اقد سخ 813
ه
لطفیه :در  7سخه آمده است ← اقد سخ  [ 821سخۀ  827یز ازجملۀ این  7سخه است]
الز چیزی ‖ نسخۀه801ز چیزی حاف 1394،ز)69
قافه/هبههاز فی ‖ خانه/هنی/هعوده/هسایهه/هج ه

تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از …
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م
ظاهرا کاتبی از «چیزی» خ شش یامده و آن را به « فی» اص ح کرده… د یلاای بارای اادو از
ضبا کهنترین و اکثریت سخ در میان یست 1384ز .)525

حمیدیانز

ّ
شا ر ،فرد م رد ظر را اس ۀ اکمل ا سا ی یا ا سان آرما ی دا سته ،که پیداست باالترین حد ستایش

از یک ا سان است .محمد دارابی بیت را خ ان به حضرت محمااد ص) میدا ااد .بااه مقتضااای
ّ
قدسیه « الک ما خلقت االف ک»  ،1395ج5ز .)3980

یکی از شگردهای حاف در مدح ،همین است که خ ان را از حصار شخصیب دن و زمانمندی خااارج کاارده و

ّ
اتساف و کلیتی در آن ایجاد میکند که ظرفیت تأویل یز مییابد .ممکن است حاف در این شاای ه از خا د قاارآن متااأثر
ب ده است .م ۀ بارز چنین برداشتهای دوگا ه از مخاطب سخن ،در سا رۀ ی سا آمااده ،کااه از دیاار باااز تاااکن ن،
محل بحت و اخت

ب ده است و هر کدا از آراّ ،ه ادارا ی دارد؛ در داستان ی س و ز یخا میخ ا یبز

ّ
ّ
و راودته[…] و غلقت االب ان و قا ت هیت ک قا معاذ ا له ا ه ربی أحسن مثوای[…] ی س ز

.)23

بحت بر سر «رب هی» در بارت «قا معاذ ا له ا ّ ه رب هی احسن مث ای» استّ .
«ربی» درست در جااایی قارار گرفتااه
است که هب میت ان آن را ادامۀ «قا معاااذ ا لااه» دا ساات ،یعناای ّ
«ربای» همااان «ا لااه» باشااد ،و هااب میتا ان آن را

جملهای مستقل فرض کرد ،یعنی مراد از ّ
«ربی»« ،ش هر ز یخا» باشد .وجه دو من قیتر اساات و میتا ان از همااین
ّ
س رۀ ی س  ،مستند متنی بر آن ارائه کرد .آ جا که ش هر ز یخا به او میگ یدز «و قا ا ذی اشتراه[…] المرأتااههأکرموویه
مثواه[…]» ی س ز .)21

«أکرمیهمثواه» ی س ز  )21معاد و بارت دیگری از « َ
ی» ی س ز  )23استّ .اما در اداماۀ همااین
أحسنهمثوا ه

ف فی االرض» ی س ز )21؛ یعنی در گاه ط ی فا ل اکرا و احسااان
آیه ب فاصلههمیفرمایدز «و کذ ک مکناهلیوس ه
دربارۀ ی س  ،هب خداو د است و هب زیز مصر .بعید یست این ح ۀ بیان ،از روی مد و با ت جااه بااه همااین گاااه
ّ
ط ی و ت حید افعا ی باشد .در اواخر س ره میخ ا یبز «وقا یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربو هی حقاا و
ن ب هی[…]» ی س ز  .)100در اینجا ی س از احسان پروردگار ساابت بااه خا د و یکاای از مصااادیق آن یاااد
قد أحس ه
میکند و پیداست که از کشته شدن و از قعر چاه برآمدن تا به زت و جاااه رساایدن ،همگاای احسااان ّ
رن ی سا در
حق او ب ده است.
ّ
زمخشری بر ق او رفته استز «ربیز ّ
سیدی و ما کی ،یرید ق فیر» الکشا  ،ذیل آیه) مؤ ا روضال نتتان و
روحال نان یز ظر م ابق زمخشری است ،اما احتما دو را هب به کلی رد

کرده است>2<.
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بهاهوهنمادهاهدرهشعرهحافظ ه :ه
لپذیریهخطا ه
نمون هههایهدیرریهازهتأوی ه

سزایهقد هر تا شاااها بااه دساات حاااف چیساات

یاااااز یمشاااابی و د ااااای صاااابحدمی
حاف 1390،ز)537

م
روی سخن ظاهرا با «شاه» و حکبران و سل ا ی اساات ،امااا هم نااان میتا ان شوواه را در معنااای خداونو هد یااز
م
َّ
حقهقدره» ّ
حجز  )74است؛ چراکه «سووزایهقوود هر» دقیقااا
دریافت .د یل و مستند متنی در این باره ،آیۀ «و ما قدروا ا له
ترجمۀ «حقهقدره» است .ت ضیح این که یکی از معا ی ف «حو ه
وق» در متا ِن قرآ اای ما نااد تفستتی ص طۀت ی و تفستتی ص
ی» است>3<.
میبدی و… «سزا ه
ّ
حاف به شدت مراقبت میکند راه بر تأویل اشعار باز باشد ،گا اینکااه در ذهاان و ضاامیر خا د یااز بااه چنااین

تکثرگرایی در معا ی و تأوی ت و گریز از ابتذا معتقد ب ده است و ایاان کتاۀ مهااب از شاااخصهای فااارق میااان او و
دیگر شا

ران است>4<.

بحت اصلی ما بررسی اخت

ی /لطف هی» اسااتز بااه ظاار میرسااد حاااف خا د
سخه و تصحیح ضبا «چیز ه

ی» اص ح کرده باشااد .امااا هم نااان احتمااا اینکااه ضاابا غریااب
ی» را به ص رت هایی «چیز ه
ص رت او یۀ «لطف ه
ی» ،ما نااد «آ هن» ،باار یااک
ی» تحری شده باشد یز ،دور از ذهن یساات« .چیووز ه
ی» ،به ص رت ملم س «لطف ه
«چیز ه
مفه مبهب و سربسته اشارت دارد ،که با ضبا «لطف هی» این کته از میان میرود .به فرض اگر حاف در بیتز
شاهد آن یساات کااه ما یی و میااا ی دارد

بنااادۀ طلعااات آن باااا کاااه آنوووی دارد
حاف 1390،ز)197

ف و لطیفو هه یااز در
ی دارد» ،مفه همان ب دّ ،اما هزار بار از تر .ا بته لطو ه
میگفتز «بندۀ طلعت آن با که لطف ه
مت ن ما به معنای مبهب و هان کاربرد داردز
یفهایست هااا ی کااه شااق از او خیازد

که ا آن ه ااب عاال و خااا ز گاریساات
حاف 1390،ز)143
َ

ی» بنابر جهاتی ،بر ضبا «لطف هی» برتری مییابد .در بیت م رد بحاات ،سااخن از « َملو ه» و
و ی باز ضبا «چیز ه
م
«آد هم» رفته است و احتماال به داستان خلقت آد و سجدۀ ایشان اشاره دارد؛ در آیات مرب ط به این ماجرا میخ ا یبز
ّ
ّ
و ذ قا ّربک لم ئکه ی جا ل فی االرض خلیفه قا ا[…] قا إنیهاعلمهماهالتعلمون .و لاب
ّ
آد االسماّ کلها[…] .وهإذهقلنا للمالئکههاسجدواهآلد هم فسجدوها[…] بقرهز )30-4

ّ
ّ
در این آیات خداو د به م ئکه میفرمایدز « ی أ لبهمها ال تعلم ن و لاب آد االسااماّ…»؛ بااه احتمااا بساایار،
ی» در بیت حاف  ،ترجمهای است از و اشارتی است به همین «مها»ی قرآ ی .به ما ند بیاات حاااف « ،مو ها»
تعبیر «چیز ه
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در آیۀ اخیر سخنی است سربسته و معماو که خداو د با م ئکه در میان میگذارد و در بارات بعاادی از ایاان ّ
معماا
ی» اساات ف هنگنامتح ق نت « ،مااا») .محتا ای
پرده برمیدارد .در ترجمههای کهن قرآ ی یکی از معا ی «مها»« ،چیز ه
َ
ی» هر چه هست حجت م جهی است که َملک را قا ع کرد تا بر آد  /آدمی سجده بر د.
این «مها  /چیز ه
ابن ربی دربارۀ ا تراض او یه و -در هایت -سجدۀ فرشتگان بر آد میگ یدز
[…] و عندهآدمهمنهاالسماءهااللهیههماهلمهتکنهالمالئکههعلیها.هو حا آ که چیزهایی از اسااماّ
ا هیه زد آد ب د که م ئکه از آن خبر داشتند 1386ز 523-4؛ .)158-9

ظیر همین کته را ابن فارض در ّ
تائیۀ کبری میگ یدز
و ّأن موا باای ،با جبااا  ،و کااان طوو ه

ّ
ّ
ُرهسووینا بهااا ،قباال ا تجلاای اادکت
1382ز )47

ه

فکر میکنیب با ت جه به اشتراکات فظی و مضم ی< ،>5مشکل بت ان در تأثر حاااف از ابنا فااارض تردیااد کاارد.
هب ابن ربی و هب ابن فارض از ف «مها» استفاده کردها د ،که احتماال من بااق اساات باار «مو ها»ی قرآ ای و همخا ان
ی» در بیت حاف .
چهی هز ه
است با « ه
رکن صائن میگوید:

در د خلااقهتووو از شاای ۀ احیااای م ا ات ه

ی کااه در ا فاااس مساایحا باشااد
هساات چیز ه

ه
بهتاار از حساان در رخ ات چیووزی اساات

1959ز )242
د مااااااان پایبساااااااتۀ آن اسااااااات

ه

همانز )9

«ت هو» در «ملک در سجدۀ آد زمینب س ت هو یت کرد» ،ممکن است به ص رت طیا وارهای از معااا ی ،خ ااان
ی ،بااا پاای و
ق و یا پیامبرهاسال هم باشااد >6<.بااا ت جااه بااه مسااتندات متناای ،ضاابا چیووز ه
ح ،معشو ه
به نوعهانسا هن ،ممدو ه
ی
تانهای معنایی میقی که در ب طیقای حاف معه د است ،هبخ ا ی بیشتری دارد؛ از جهت س یز ضاابا چیوز ه
مستند است به یکی از سخههای سرگروه م ر  813ه.ق که اکثریت سخ و هم نین اقااد سااخ یعناای سااخۀ 801
ه.ق یز مؤید آن است.
ته
)2هازهآنهدمی ه /ازهآنهزمانهکه؛هزهچشممهبرفت ه /زهچنرمهبرف ه
ازهآنهدم هویهکووههزهچشووممهبرفووتهرودهعزهی هوز ه
ه

کنارهدامن هموونههم وووهرودهجیحووون هاسووت
حاف 1387،ز)122
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ازهآنهدمی ه /ازهآنهزمانهک هه ه

یه هاه :یساری ،1385 ،ج1ز)216
گزارشهدفترهدگرسان ه
ازهآنهدمیه :در  2سخه آمده است← اقد سخ  ،827سخۀ دیگر 874
ازهآنهزمانه :در  25سخه آمده است← اقد سخ ]807+[ 813
ازهآنهنفسه :در  6سخه آمده است← اقد سخ 843
قاف/هبها/سایهه :از آن دمی‖ خان/نی/هعود/جاله :از آن زمان ‖ سخۀ 801ز دارد

1

ته
زهچشممهبرفت ه /زهچنرمهبرف ه

یه هاه :یساری ،1385 ،ج1ز)216
گزارشهدفترهدگرسان ه
زهچشممهبرفته :در  8سخه آمده است← اقد سخ 827
زهچنرمهبرفته :در  25سخه آمده است← اقد سخ ]807+[ 813
قهاف/هبها/سایهه :ز چشمب برفت‖ خان/هنی/هعود/جاله :ز چنگب برفت ‖ سخۀ 801ز دارد
خرمشاهی -جاویدز
شاید «چنگب» را به تناسب «رود» آوردها د .و ی ازآ جاکه سخن از گریستن اساات ،از چشااب رود
روان میش د .و ی از «چنگ» رود روان می ش د .حاااف خ اسااته ،رود بااه معنااای فرز ااد را هااب
بیاورد« .از چشب رفتن» معنی غایب شدن دارد ،و ی «از چنگ رفتن» یعنی مردن و از دساات دادن
کسی 1378ز .)71

ی ضیز
گذشته از آن که ایها تناسب چنگ و رود بر فصاحت بیاات میافزایااد ،تاارجیح ضاابا فروتاار یااک
سااخۀ غیاار قاباال ا تماااد باار ضاابا برتاار[…] سااخه[های] اقااد بااه هاای روی قاباال ت جیااه
یست 1384ز .)86
با دقت در ضبا سخۀ  813ه.ق و  827ه.ق میت ان گفت «ازهآنهزمووانهکووههزهچوونرمهبرفووتهرودهعزیو هز» و «ازهآنه

دمیهکههزهچشممهبرفتهرودهعزی هز» دو ص رت پیشین و پسین بیت هستند؛ یعنی هر یااک از ایاان دو ضاابا -بااا حفا
همین هیئت و ترکیب -ص رت او یۀ بیت است و یا اص ح هایی آن.
ضبا «ازهآنهزما هن» و «ازهآنهدم هی» ،از ظر دال ت بر زمان ،ارز یکسا ی دار د و میت ا نااد جااایگزین هماادیگر
م
ش د ،اما با ت جه به قرینههای مقامی« ،از آن دمی» سبت به «از آن زمان» بهتاار اساات؛ چراکااه اوال «د هم» ا وه باار
 .1هرچند سخۀ  801ه.ق این بیت را دارد ،با ت جه به رو شناسی ارائه شده در مقدمه و ظر به اهمیت بیت آن را بررسی کردیب.
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معنای «زما هن» ،به مفه «خو هن» یز هست .جزّ «حو هن» در «جیحو هن» ایهامی به «خو هن» دارد کااه از ایاان ظاار یااز
ضبا «د هم» برتری دارد .یز با ت جه به بیت او و دو همین غز « ،د » در این بیت مناسبتر استز
ز گریااه م و هرد همهچشاامب شسااته در خووون اساات ه

ببین کااه در طلباات حااا مرهدموهان چا ن اساات

بااه یاااد عاال تاا و چشااب مساات میگ اات

زجا غب می علاای کااه میخا ر خووون اساات
حاف 1390،ز)131

ه
ز خون دیده کنارم پر است هر دم و نیست

امیااد آنکااه دم ی در کنااار او باشاام
(اوحدی)283: 1340،

دیگر این که «د هم» با جناس ،یادآور «دم هع» یز هستز
لو تمزجها بالدم من ادمع اجفانی

یزداد لها صبغ فی احمرها القانی
(خاقانی)1066 :2 1387،

ب صیری میگ یدز
أماااان تااااذکر جیاا اران بااااذی ساااالب

مزجاات دمعوواه جااری ماان مقلااه بوود هم
قل در حکیمی1383،ز )240

ابن فارض در قصیدهای میگ یدز
فماان فااؤادی هیااب ااان اان قااب
م
م
قاااض اتاای فاای حکمااه جبااا ه
ط ااا
و
ه

و ماان جفاا َی دمووع فاااض کا ّ اا َ
دیب…
ّ
أفتی بساافک دموی فاای ا حاال و ا حاار
ابن فارض1382،ز )128-9

در م ههای اخیر ارتباط «دم هع /د هم» هما ند بیت حاف است؛ جز اینکه حاف بااه تجریااد صاانایع ادباای گارایش
بیشتری دارد و یکی را به قرینۀ دیگری حذ کرده است .یکی از معا یهرو هد ،گریو هه اساات حسفسوست 1393،ج:3
«رود») .د هم به قرینۀ رو هد در معنای گرهی هه) ،باز دم هع را تدا ی میکند و ضبا بهتری است .با حاظ این معااا ی ،حاااف
با ایها گفته استز از آن دمی [=زما هن]؛ از آن دمی [=خو هن]؛ از آن دمی [=دم هع =اشک] که…
ن)» یز میت ا د از دالیل برتری ضبا «از آن دمی» باشدز
ارتباط م سیقایی و ایهامی «د هم /دا هم در دام ه
گر داشتی د ااب بااه زر و ساایب دسااترس

هاار د هم در آسااتین تا میریخاات دامنووی
اوحدی1340،ز )403

در بیت م رد بحت ،یکی از معا ی «رو هد» ،رودخانههاست؛ در این بیاات «چشو هم» ا وه باار معنااای اصاالی ،بااه
م
ت با ایهااا و جناااسز رفاات /تاار )
تناسب «رو هد /کناره ه(=ساحل) /جیحو هن» ،یادآور «چشم هه» یز هست .احتماال رف ه
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ف را یز تدا ی میکند ،که با ضبا چش هم تناسب بیشتری میآفریندز
طر ه
جا ااا د ااب از فااراق رویووت خووون اساات ه

چشمم ز غمت چ چشمۀهجیحوون اسوت

آن خااا کااه باار رخاات هادهساات دمووی ه

باار روی ماانش ااه کااه ببیاانب چاا ن اساات

ه

اوحدی1340ز )437
ّ
ال ا ااااطو ورف ااای یناااا و الا جاااد ینتباااه

در خا اب رفته بخااتب و بیاادار ما ااده چشوم ه

خاقا ی1387،ج2ز )1241

ه
محج ن در قد سیوان حافظ ب سع سای و در ذیل این بیت می یسدز

«ضبا [=خا لری][…] به ظر من بر ضبا سایه ترجیح دارد .در ضبا سااایه «رود» در مصاراف
م
ّاو با ایها به معنی رودخا ه در برابر چشب) گرفته شدهّ .اما برای رودخا ه معم ال صفت « زیز»
را می آور د و حا آ که در ضبا با آمدن «چنگ» از «رود» معناای سااازی باادین ااا در ایهااا
میآید و این «رود» میت ا د زد دار ده و از دۀ آن زیز باشد1373 ».ز .)261

این قد چندان وارد یست؛ چراکه در این بیات ،بحاات از ا ّازت و خا اری هرو هد [= ا ی ساااز] م اارح یساات.
هم نین ملز یستیب حکب ایها تناسب را به تمامی اجزای بیت سرایت دهیب ،گ این که این کااار از ظاار لااب باادیع
یز چندان روشمند یست .همین قدر که «ز چشاامب برفاات رود [=رودخا ااه]» ،کااافی اساات و زیاز با دن و زیاز
خ ا دن رو هد از بان تحمیل امری امراد است و ام ل ن .با این حا ممکن است کسی باار زیاز با دن رودخا ااه در
م
این بیت اصرار ورزد و یا بر آن خرده گیرد .اوال یکی از معا ی رو هد ،فرزن هد است که در این معنا ،رودهعزی هز معاااد اساات
با فرزندهعزی هز .شاهد متنی در معنای ایهامی رودهعزی هزز
دردیساات باازرص ماارص فرزنوودهعزهی وز ه

باار جااان زی ازت دگاار ای ان درد مباااد
اوحدیز)439

از جهت دیگر عزی هز برای رو هد در معنای رودخان هه یز صفت مناسبی استز
المطرهالعزهیز ،و قیلز م ر عزه شدید کثیر ،الهیمتنووعهمنووههسووهلهوهالهجبوولهاالههأسوواله[…] ارض
معزوزهز اصابها ّز من ا م ر .وا ّعزاّز ا م اار ا شاادید ا اباال .وا ّعازاّز ا شا ّاده[…] و ا ّاز ا ما ُ
ااّ
یعز[…] اذا سال[…] لسان الع ب « زز»)

بر مبنای این دو بارت ،عزی هز ب دن رو هد هب به معنای روانهبود هن آن است و هب بدین معناساات کااه رگبااار درهببااار
ب ،امید ساحلی یست.
چشمۀ چشب حاف به گ های فراگیرهشدههاستهکه از این سیلهخونا ه
م
گ ،ضبا «ز چنگب برفت» را برتر میدا د .امااا احتماااال
محج ن با ت جه به تناسب م سیقایی سازهای رو هد و چن ه
ی را بااه قریناۀ رو هد
ی و رو هد برقرار کرده است .نا ه
حاف به ص رت پ شیدهتری ،همین تناسب م سیقایی را این بار میان نا ه
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ی ،د هم و چش هم را آورده استز
حذ کرده و از م ئمات نا ه
چو ماندم بیزبان چون نای جان در من دمید از لب

که تا چون نای سوی چشم رانم دم بااه فرمااانش
(خاقانی)313-4 :1 1387،

برای م ههای بیشتر از خاقا ی ،ک همان ج1ز  275و .)430

« زیز» ممکن است از بان ایها و یز مجاز به قۀ مایک ن ،اشاره به داستان ی س فرز د یعق ن یز باشدز
کز غمش جااب بیاانب حااا پیاار کنعااا ی
یوسووفهعزیووزمهرفووت ای باارادران رحماای
حاف 1390،ز)541

زیز در بیت اخیر ،هب به معنای گرامی و هب به ایها و مجاز) اشارتی است به جاه و مقا آتی ی س <>7ز
عزیووزهمصوور بااه رغااب باارادران غیاا ر

ز قعاار چاااه برآمااد بااه اوج جاااه رسااید
حاف 1387،ز)313

احتما دیگر وج د راب ه میان «چش هم» و «عزیو هز» اساات .چشااب بااه ن ان ضا ی از تاان مااا زیااز اساات و در
گرامیداشت بدان مثل ز ندز
به چشم خوار مبین در من ای چو دیده عزیز

که همچو بنده عزیزی سزای خواری نیست

(نزاری1371ج)896 :1

هم نین «عزی هز» در زبان ربی به معنای «کح هل» است و از ایاان جهاات یااز ارتباااط اساات ارتری بااا چشو هم دارد؛
هجران روده ه(=فرز د) ،به سان فقدان کح هل بینش حاف است .اخ ینی در بان «ا ماّ ا ناز فی ا عینین» می یسدز
[…] و

مات خاص آن ب د که دیدار کب گردد و دیدۀ چشب تیره گااردد و[…] ا ج وی[…] بااه

چشب ا در کشد[…] عزیز یا سرمۀ روشنایی و به جمله هر زهرهای را که به چشب[…] بکشد سا د
دارد

1344ز 1.)280-1

ی» یااز باشااد ،کااه در ایاان
احتما ضعیفی یز هست که «ر هو» در «رو هد» ،از بان دگرخ ا ی ،ایهامی بااه «ر هو /رو ه
مفه  ،از آن دمی [=زما ی] که ز چشمب برفت رو [=روی] ،یعنی غایب شدز
بل که در هاار چااه گااه ماایکنب آن ماایبینیب
تاا مپناادار کااه آن روی ز چشاامب باارود
زاری 1371،ج2ز )137

جملهبندیهای بیت با ت جه به ایها ساختاری ،اینگ ه قابل تقریر استز

 .1کتابخا ۀ جامع طب  .1.5کتابخا ۀ جامع طب سنتی-اس می .قبز مرکز تحقیقات کامپی تری ل اس می]CD.ROM[ .)1393 ،
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 .1از آن دمی که ز چشمب برفتز از آن دمی [=خ ن/ایهاماز دمع=اشک] که ز چشمب برفت [=جاری شد]
 .2از آن دمی که ز چشمب برفت رود زیزز از آن دمی [=زما ی/خ ی] که ز چشمب برفاات [=جاااری شااد/غایب
شد] رود [=رودخا ه/فرز د] زیز [رودخا ۀ همهگیر/فرز د گرامی]
 .3ز چشمب برفت رود زیزز ز چشمب برفت [=جاری شد/غایب شااد] رود [=رودخا ه/فرز ااد] زیااز [رودخا اۀ
همهگیر/فرز د گرامی]
خاقا ی همخ ان با این بیت و غز حاف  ،در «مرثیۀ فرز د » میگ یدز
از طاارن روزه بگیریااد و بااه خووونر یزهسرشوو

ه

ااه بااه خاا انریزۀ ایاان خ ا ااۀ زر بگشاااید[…]

ور بگرییااااد بااااهدرد از دمهدر یووووایهسرشوو و

ه

ماااااهی را هااااب راه خباااار بگشااااایید[…]

گ

آری آتاااش اجااال و باااا باااهبر فرز اااد اسااات ه
از یناااااان مناااااا ُمااااارد چااااارا د مااااان ه

هم اا شاامع از مااژه خونوواب جگاار بگشااایید

کنیاااد ه

شد جگاار چشوومۀ خا ن ،چشووم باار بگشااایید[…]

اااه کمیااااد از شااااجر رز کااااه گشاااااید رص آن ه

رص خووووون هم ااا رص آب شااااجر بگشااااایید

گیسااا ی چنوووگ و رص باااازوی باااربا ببریاااد ه

گر یووووه از چشووووم نووووی تیز گاااار بگشااااایید

خبااار مااارص جگرگ شاااۀ مااان گااا

رفووووتهفرزنوووود شااااما زیاا ا ر و زر بگشااااایید

خاقا ی 1387،ج1ز )234-9

ه

رفتن د آرا از کنار و خ ن از چشبز
بااااه قهسااااتان در از آرا د جاااادا گشااااتب

چنان کااه خووونهزهدوهچشوومم هازار بااار برفووت[…]

کنار من چه شا د گاار ز دیااده پاارخووون اسووت ه

کاااه ایااان چناااین دو د آرامااابهازهکنوووارهبرفوووت
زاری 1371،ج1ز )924

ه
)3هازهشع هل هۀهاوهخنددهشمع/هبرهشع هل هۀهاوهخنددهشم هع ه
آتشهآنهنیسووتهکووههازهشووع هل هۀهاوهخنووددهشووم هع ه

آتووشهآنهاسووتهکووههدرهخوورمنهپروانووههزدنوو هد

ه

حاف 1387،ز)193

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)628
گزارشهدفترهدگرسان ه
برهشع هل هۀهاوهخنددهشم هعه :در  40سخه آمده است← اقد سخ 813
ازهشع هل هۀهاوهخنددهشم هعه :در  1سخه آمده است← 827
قاف/بها/سایهه :از شعلۀ او خندد شمع‖ خان/عود/نی/جاله :بر شعلۀ او خندد شمع‖ نسوخ هۀ 801ه :باار شااعلۀ او
خندد شمع حاف 1394،ز)23
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م
در ادبیات مادگرایا ۀ رفا ی «آتش» معم ال مایندۀ شااق اساات و «شاامع» مایناادۀ معشا ق و
«پروا ه» م دگار اشق .حاف در این بیت در پی بیااان دوگا اۀ شااق اسااتز شااق بااا معشا ق
سازگارتر است تا با اشق .آن گ ه که آتش م جب برافروختگی و خندۀ شمع است و بر باد دهندۀ
هستی پروا ۀ اشق .م ال ا پیش از حاف گفته ب د کهز
خرمن
ِ
یااااک میاااال اشااااقان الغاااار کنااااد
شاااااق معشااااا قان دو ر افروختاااااه

میل معش قان خا

و خا

فاار کنااد

شاااق اشاااق جاااان او را سااا خته

آتش شق آن آتشی یست که از شعله و تابش آن ،وج د شمع معش ق بخندد و بنازد…» :1387
.)184-5

ا ریز
آتش [ شق] است که پروا ه را
آتش [واقعی] ِ
آتش آن یست که از شعلۀ او شمع روشن ش د [بلکه] ِ
بی اره کرد و هستیا را بر باد داد1389 .ز )251

هرویز
آتشی که جسب شمع را میس زا د آتش یست و شمع با رز فتیلۀ خ د باار چنااین آتشاای خناادۀ
استهزا میز د…  ،1392ج2ز .)777

خرمشاهی -جاویدز
ضبا قزوینی [=از شعلۀ او خندد شمع] بهتر است زیرا شمع بر شااعلۀ آتشاای میخناادد ،بلکااه از
شعله میخندد .خندۀ شمع هب همان تحرکات و رقص و سااان شااعلۀ شاامع اساات« .از» هااب ِاز
م
ش ئی و ّلیت است .ضمنا بر چیزی خندیدن [=به چیزی خندیدن] یعنی ریشخند و تمسااخر کااه
در اینجا م ردی دارد 1378ز .)237

خرمشاهی در قد سیوان حافظ به تصحیح یساری می یسدز
به بارت دیگر [حاف ] میخ اهد حساسیت و ب ک شی اشق [=پروا ه] را در مقایسه و مقابله بااا
بیدردی و بیا تنایی و سر به ه ایی معش ق شان بدهد .ذا میگ یدز آتش برای شمع یااک چیااز
است و برای پروا ه چیز دیگر[ .آتش] برای شمع مایۀ [استنباط شده به ماادد حاار «از»] خنااده و
بیاثر و بیدردا ه است .اما آتش شق واقعی آن است که در خرمن هسااتی پروا ااه زد ااد 1390ز
.)557
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ی ضی در قد تصحیح سایه از این بیت ،می یسدز
سایه ضبا سخ کهن را «آن قدر بیاهمیاات تلقاای کاارده کااه ذکاار سااخۀ بااد را هااب الز دیااده
است1384 ».ز .)212

یساری در سفت سگ سان ها ،ضبا سخۀ  827را در قسمت «اشتباههاهوه هکمبودهها» آورده ،می یسدز
آتش آن یست که [ ] شعلۀ او خندد شمع کلمۀ «از» بعد از «که» بااه خااا دیگااری باااالی سا ر
افزوده شده است ).یساری ،1385 ،ج1ز.)631

ی ضی یز در بان ضبا سخۀ  - 827با تفاوت ا دکی -ظری مشابه با یساری داردز

م
کاتب سخۀ « 827بر» را از قلب ا داخته و بعدا خ د کاتب یا شخصی دیگر در باالی دو واژۀ «که»
و «شعلۀ» ،ف «از» را با قلب ازکتری افزوده است پیشین).

م
م
چگ ه میت ان م مئن شد کلمهای که کاتب جا ا داخته ،حتما «ب هر» ب ده است؟ م ابق ظاار ی ضاای ،احتماااال
م
چ ن میان دو واژۀ «ک هه» و «شعل هه» فضا کب ب ده ،کاتب بعدا با قلب ازکتری حر کبحجااب و حیا «ا هز» را افاازوده
است .حا اگر این افزوده ،اصیل باشد ،دیگر ریز و درشت ب دن آن م رح یست.
ی ضی دربارۀ ضبا مختار خ د می یسدز
«خندیدن بر چیزی» به معنی استهزاّ و تمسخر است و در این بیت یز به همان معنی به کااار رفتااه
ّ
است .میفرمایدز شمع که حدت آتش شق را میبیند که چهسان پروا ه را به س ختن وا میدارد بر
بیحا ی شعلۀ خ د که به آرامی میس زد ،استهزاّ میکند .ضبا صحیح ضبا [برهشعلۀهاوهخندده
شمع] است و الغیر همانز .)213

قد و بررسی دگرسا ی «برهشع هل هۀهاوهخنددهشمعه ه/هازهشع هل هۀهاوهخنددهشم هع»ز
«برهچیزیهخندیدن» به معنای استهزاء و تمسخر است .اصا ت این ضبا ،تردیدپذیر یست ،اما
ممکن است ضبا برتر باشد؛ حاف خ د در جای دیگر و در معنای استهزاء گ یدز
ترسب این ق کااههبوور دردکشااان میخندنوود ه

در سااار کاااار خراباااات کنناااد ایماااان را
1390ز )87

م
این که خرمشاهی میگ یدز «تمسخر در این بیت جایی دارد» ،روا یست؛ یعنی میت ان صرفا بدین اسااتدال -کااه
خ د سقیب است -ضبا صحیح «ب هر» را مردود دا ست.
م
بنابر دالیلی که بیان میش د ،جا تا ضبا مختار قزوینی =ازهشع هل هۀهاوهخنددهشووم هع) را برتاار ماایدا یب؛ در کتااان
تاریش زبان فارس خا لری1395،ج3ز  )313-4در معا ی فر ی و مجازی «ا هز» آمده استز
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درهبیانهعلتهوهسببز « ا من از وی ز ده خ اهد ما د؛ هی ج ان ت ا ست گفت از گریستن».
مستند متنیز
مسکین تاان شاامع هاز هد اپاااک بسا خت

زریااان تااانشهازهد شااابه اک بسا ا خت

پروا ااه چ ا دیااد ک ا ز د پاااک بس ا خت

شااا د جااان تاااک بسا خت

بر فرق سر

خاقا ی ،1387،ج2ز )1270

لز «کهن گشته این داستانها ،هز من  /همی ش د بر سر ا جمن؛ یکی آ نااد کااه ا هز ایشااان
وسیلههوهواس هط هۀهجریانهفع ه
مارت ا ب است ».مستند متنیز
م
خاقا ی در قصیدهای که احتماال حاف از آن متأثر ب ده است ،حر اضافۀ «بو هر /ا هز» را در سرتاساار قصاایده بااا ردیا
«برریست هی» آورده استز
کاا شااکر قی کااه از رشااک زبااا ش هاار زمااان ه

…
ی ه
حاال ا هز آن چشااب بوو هر آن دهااان برریسووت ه
همان ،ج1ز )586

هم در جای دیگر حر اضافۀ ا هز را به معنای وسیل هه آورده استز
گر چه جااان از روزن چشااب از شااما باایروزی اساات

از در ی ووهی گوووش میبینوود شااعا ات شااما
همان ،ج1ز )10
کااار آمیختها اااد

بربا ازههشووتهزبووانهگویوود و خا د اشن اساات

زیااابقش گا ا یی در گا ا

چ ا اوحاادی سااخن از آن دیااده خ اهااد گفاات

گریاااز یسااات حااادیت ما ارا ز تااار گشاااتن

همان ،ج1ز )151
اوحدی 1340،ز )317

ت /م جب /منش هأ خندههبودن ه ،که م ابق اساات بااا ظاار
بر این اساس« ،ازهشعلههخندید هن» به یک ا تبار ،یعنی ماهی هۀ /عل ه
خرمشاهی -جاوید .حاف میگ یدز آتش آن یست که شعل ههاشهماهی هۀهخندههشمعهشو هد…؛ با ت جه بااه یکاای دیگاار از
معا ی «ا هز» در تاریش زبان فارس « ،خندیدنهشمعهازهشعل هه» یعنی ازهطریقه /باه /ب هه وسیلهه/هبههواسو هط هۀ شووعل هه خندیوود هن.
میگ یدز آتش آن یست که شمعهبههواس هط هۀ ه/هوسی هل هۀهشع هل هۀهآنهبخند هد…
ن»
اما میت ان از مفه استهزا هء یز در این بیت چشبپ شی کرد .گمان میکنیب حاااف بااا ت جااه بااه معنااای « ِمو ه
ُ

وی» «ضااحک»)
ربی ،این معنا را یز در بیت گنجا ده است .در لسانالع ب آمده استز «ضحکتهبووههوهمنووههبمعنو ه
ت/هواس هط هۀ چیزی یا ا هز چیزی خندیدن به یک معناست .قرینۀ اطمینانبخش دیگاار کااه بتا ان بااه کمااک آن،
یعنی بههعل ه
هب «ا هز» را در بیت حف کرد و هب معنای استهزا هء از آن قابل استنباط باشااد ،مااتن قت ن اسااتز وجووههالز همز «و امرأتااه
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ّ
یز «وأ ه ه اضح ه و ابکی» جبز  )43در م اردی هب کااه «ضووح ه»
ت…» ه دز )71؛ وجههمتعد ه
قائمه فضحک ه
با حرفهاضاف هه آمده ،این حر اضافه تنها منحصر است به « ِم هن»ز
تز ّ
«فتبسب ضاحکاهم هن ق ها» ماالز  )19و بااه معنااای اسووتهزا هءز
ن» به معنای علی ه
فعل «ضح ه» با حر اضافۀ «م ه
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ن ا ذین آمن ا یضحکو هن… فا ی ا ذین آمن ا م هن ا کفاار یضووحکو هن ».م ففااینز )29-34
«ان ا ذین اجرم ا کا ا م ه
ّ
ترجمۀ آیات اخیر م ابق ت مح تفسی طۀ یز «حقا که آن ک هااا کااه گناهکار ااد ب د ااد ا هز آن ک هااا کااه بگروید ااد
م هیخندیدن هد… امروز آن ک ها که بگروید د ا هز کافران هم هیخندن هد ».طبری ،1393،ج7ز )1998
از فح ای آیۀ اخیر و ترجمه و تفسیر کهن آن ،چنین برداشت میش د که «مو هن…یضووحکو هن= ا هز…هم هیخندنو هد»
یعنی ب هر ایشا هن /بدیشا هن  /ب هه ایشانه-به قصد تمسااخر -م هیخندنو هد .خنووده در ایاان آیااات بااه معنااای خنو هد هۀهاسووتهزای هی و
ریشخن هد است .در شاهنام  1یزهازهچیزیهخندید هن در معنای استهزا هء به کار رفته استز
بخنوود هد هماای بلباال از هاار دوان

چ باار گاال شاایند گشاااید زبااان
فردوسی ،1375،ج5ز )292

در لغ نامح سهخدا ا هز در معنای ب هه یز آمده است ،که ممکن است تأییدی بر ضبا ترجیحاای مااا باشااد؛ بنااابراین
اختیار ا هز هب شاملها هز و هب شاملهب هر خ اهد ب دز
بخندیوودهازهاو شاااه و خفتااان بخ اساات

درفااااش بزرگاااای باااارآورد راساااات
فردوسی ،در لغ نام «از»)

بر…خندیدن استهزاّ) = از…خندیدن استهزاّ)ز
گل بین که به غنج و ناز خواهد خندید

ب ر عااالم پاار مجاااز خواه د خندی د

صااد دیااده ببایااد کااه باارو گریااد زار

آن دم که ز غنچه باز خواه د خندی د
(عطار)301-7 :1386 ،

هرچند ضبا «ازهشعلههخندیدنهشم هع» از میان سخ چهاال و دو گا ااه ،تنهااا مسااتند اساات بااه سااخۀ  ،827و اای بااا
ی که شرح آن گذشت ،ساابت بااه ضاابا «بووره
شناختی که از این سخه در دست است و یز با ت جه به معنایهس ههگان هها ه

شعلههخندیدنهشم هع» برتری و با شی ههای شا را گی حاف تناسب بیشتری دارد.
دیگر مستندات متنیز
بر = استهزاّ  /از = لیتز
برهگریاۀ ماان خنوودی ازهغایاات د سا زی

رسب است ازاری را خا ن از مااژه بگشااادن
زاری1371،ج2ز )209

 .1به دال ت شفاهی دکتر آید ل
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از = وسیله  /بر = استهزاّز
ت ا را رسااد بااه باای از بااات شاایرینتر

اگاار از آن دهاان تنااگ بوور شااکر خنوودی
همان ج2ز )434

ته
)4هدلهخرمهباهاوسته/هرخهخرمهباهاوس ه
آنهسیه هچردههکههش هویرهینیهعووالمهبوواهاوسووت ه

ت
چشمه همهیرو هنهلووبهخنوودانهدلهخوورمهبوواهاوسو ه

(حافظ)123:1387،

ه

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)250
گزارشهدفترهدگرسان ه
ته :در  16سخه آمده است← اقد سخ  +[ 813مجم ۀ م ر ]811
رخهخرمهباهاوس ه
ته :در  20سخه آمده است← اقد سخ  [ 824سخۀ  827یز ازجملۀ این  20سخه است]
دلهخرمهباهاوس ه
قاف/بها/سوایه/جاله :د خاار بااا اوساات‖ خوان/عود/هنویه :ر خاار بااا اوساات‖ نسوخ هۀ 801ه :ر خاار بااا
اوست حاف 1394،ز)6
«رخهخر هم» و «دلهخر هم» هر دو از تعابیر رایج ادن پارسی است و هاار دو ضاابا م ااابق روایاات سااخهها کااام

م

ُ
خ خوور هم» اساات .امااا «د هل
خ» و «خ هر» در خر هم) ،ص رت او یه همان «ر ه
اصیل است .با ت جه به تناسب حرفی میان «ر ه

ب» ا صاانعتی اساات باادیعی« .دلهخوور هم»
ب» است و «قل ه
خر هم» دارای وجه حافظا هتری است« .د هل» به معنای «قل ه
بارت دیگری است از «قلبهخر هم»« .خر هم» با جناس قلب همان «خم هر» اساات کااه بااا جاازّ « َمو هی» در میرووو هن یااز
متناسب است .همین صنعت را شا را ی از ف خ اج به صا رتی آشااکار و مبتااذ و در بخااش جداگا اۀ ّ
معمیاات

دی ان خ د آوردها د >8<.مستند متنی در تأیید ضبا «د خر »ز
زهااای یاااب کرمااات در ساااخا بهاااارا گیز

چنا کااه گشاات ه ا ای یاااز از او محج ا ن

دهاااان ال اااهرخا ب بخناااده بااااز گشاااای

از اباار ج ا د در آن ااب یکاای یوومهمقلوووب
ا ری1372،ج2ز )523

دل/هقلب خر هم = خم هر)».
ِه
ب َی هم = َم هی)» است ،که معاد است با «
ب» همان «قل ه
« َیمهمقلو ه
خاقا ی به شی ۀ حاف گ یدز

همااه قلووبهوجووو هد و شاا ۀ صاار

عااااایبوار آتشخااا ار و ریماااان…
خاقا ی1387،ج1ز )495

کزازی دربارۀ این بیت خاقا ی مینویسد:
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اگر آمیب = ترکیب) قلب وج د را ژر بکاویب و قلب را در معنی باشگ ه باادا یب ،ایهااامی در آن
هفته میت ا د ب دز باشگ ۀ وجود ،دوجو خ اهد شد .دوج کنایۀ ایماست از خ ار و باایارز »
کزازی1386 ،ز .)503

حاف خ د جای دیگر گفته استز
ساااایۀ قاااد تااا بااار قاااا بب ای یساااید

ک روحیست کااه باار ظااب رماایب افتادساات

م
عکس رو هح معاد است با حو هر.
س ایهاما ا صنعتی بدیعی است .بنابراین کتۀ ظری  ِ ،ه
عک ه

1390ز)114

یپنداشتیمه/هماهپنداشتی هم ه
)5هم ه

موواهزهیووارانهچشوومهیووارهیهداشووتیم ه

خودهغلطهبوودهآن وههمواهپنداشوتیم
حاف 1387،ز)294

ه
یه هاه :یساری ،1385 ،ج2ز )1225ه
گزارشهدفترهدگرساهن ه

آن هه هماهپنداشهتهی همه :در 27سخه آمده است← اقد سخ  [ 821سخۀ  827یز ازجملۀ این  27سخه است]
یپنداشهتهی همه :در 8سخه آمده است← اقد سخ 813
آن هه هم ه
قاف/هنیه :آ ه ما پنداشتیب‖ خان/هبها/عود/هسایه/هجاله :آ ه میپنداشااتیب‖ نسوخۀه 801ه :آ ااه ماا پنداشااتیب
حاف 1394،ز)61
هرویز «ما از یاران ت قع کمک و یاری داشتیب اما آ ه تص ر میکردیب ادرست ب د ،1392 ».ج 3ز )1491
حمیدیانز «غز به احتما بسیار تحت تأثیر غز بدا اسع جبلی است…
مااا ز سااار ساا دای تاا بگذاشاااتیب ه

د ز تاا ا یکبااااارگی برداشااااتیب…

تااا جفاکاااار آمااادی در دوساااتی ه

ماااا وفاااادارت همااای پنداشاااتیب…

ه

 ،1395ج 4ز )3451

ی ضیز
«میپنداشتیب» در این بیت فصیحتر است و از پشاات ا ۀ ضاابا کهنتاارین سااخهها یااز برخا ردار
میباشد 1384ز .)395

خرمشاهی  -جاویدز
ضبا قزوینیز «آ ه ما پنداشتیب» .این ضبا ]«آ ه میپنداشتیب»[ ا بتااه بهتاار از ضاابا قزویناای
است و با وج د «پنداشتیب» آوردن «ما» حش است به خصا ص کااه «میپنداشااتیب» بااا «ی» در
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مصراف او «یاری داشتیب» هبخ ا ی دارد 1378ز .)466

این سخن که «با وج د پنداشتی هم آوردن مها حش است» ،با ت جه به دوا ی ب غی از ف اطنان تأکیاادی و یااز بااه
گ اه بیتهای دیگری از خ د حاف قابل قد استز
در میخا ها بگشااا کااه هاای از خا قااه گشا د

گرت باور ب د ور ه سخن این ب د و ماهگفتیم
1390ز)438

ه
مو و ها درس ساااحر در سااار میخا اااه نهوووادی هم ه

محصاا ا د ااااا در ره جا ا ااااه هااااادیب
همانز )439

ه

در غز ی هب که حمیدیان از بدا اسع جبلی قل کرده است« ،مها» دو بار تکرار شده استز
مها ز سر س دای ت برذاشتی هم /مها وفادارت همی پنداشتی هم .قابل ت جه این که در مصراف اخیر ،هااب «مو ها» و هااب «مو هی»
برای فعل «پنداشتیب» ،یکجا بکار رفته است .بنابراین «مها /م هی» به خ دی خ د ،هی کدا باار دیگااری تاارجیح اادارد.
م
احتماال حاف ابتدا «مها پنداشتیب» گفته و بعدها بنااابر کتااهای ایهااامی ،صا رت «مو هیپنداشااتیب» را برگزیااده اساات.
ی
ی پنداشتیب» را دارد و هب قابلیت خ ا ش بااه گ اۀ « َمو ه
ت ضیح اینکه «میپنداشتیب» هب ظرفیت قرائت به ص رت « ِم ه

پنداشتیب»ز

حاف خ د میگ یدز
سااخن درساات بگاا یب میتاا ا ب دیااد

که می خ ر د حریفااان و ماان ظاااره کاانب
1390ز)417

که قابلیت قرائت به هر دو ص رت « ِم هی خ ر د» و « َم هی خ ر د» را دارد .زاری در وص باده و بااا کنااار هااب قارار دادن
« ِم هیَ /م هی» همین معنی ایهامی را آفریده استز

آفتاااابش گفاااتب و ِمو ویدان کاااه هسااات ه
کا َموی در چشااب مااا ب ا دی چنا ااک ه
ه

آفتاااااانهاز کاااا او در اضاااا ران
تشااانهای ا ااادر بیاباااان در ساااران…
 ،1371ج 1ز )582

حاف میگ یدز ما از یاران چشب یاری داشتیب و ی این ا تظار ما غلا ب ده اساات ،یعناای حاااف بااه غلااا ا تظااار
کرامت از یاران داشته است .اما در الیۀ ایهامی میگ یدز ما از یاران چشبا تظار یاری و دوسااتی با دیب تااا حریفااان بااه
جامی دستگیری فرمایند و روان تشنۀ ما را به جر های َمی دریابند و دادگستری ه که بل َمیگستری کنند ،دردا کااه ایاان
م
پندارها اساسا غلا ب ده است.
زاری در بیان صریح و آشکار دیگری به ما ند حاف َمی دادن را ی یاری میدا دز
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مَی بده زود که در دادن مَی یاریهاست

کار این است دگرها همه بیکاریهاست
(همان

)730 :1

نه
)6هچشمهجها هنبینه/هنورهجها هنبی ه
توواهرفووتهمووراهازهنظوورهآنهچشوومهجهووانبین ه

کسهواقفهماهنیستهکههازهدیدههچهاهرفووت
حاف 1387،ز)137

ه

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)330
گزارشهدفترهدگرسان ه
نورهجها هنبینه :در 13سخه آمده است← اقد سخ 813
چشمهجها هنبینه :در 17سخه آمده است← اقد سخ  [ 821سخۀ  827یز ازجملۀ این  17سخه است]
قاف/بهووواه :چشاااب جهاااانبین‖ خوووان/هنی/عوووود/هسوووایه/جاله :ا ا ر جهاااانبین‖ نسوووخۀه 801ه :ا ا ر
جهانبین حاف 1394،ز)14
حمیدیانز
«جهانبینز صفت چشب ،و در م ارد فراوان جا شین م ص

=چشب) .از دیده چهها رفتز ایها ز

ا  .چه اشکها روان شد؛ ن .چه چیزها از چشبها مح و هان شد ،1395 ».ج2ز .)1547

استع میز
«چشب جهان بین در این غز اشقا ه ،معنی و تفسیر رفا ی دارد… معشا ق بارای اشااق مثاال
چشب زیز است .از دیده چهها رفت ،یعنی چه اشکهایی که ریختب ،1388 ».ج1ز .)284

بر اساس شرح حمیدیان مفه مصراف اینگ ه خ اهد ب دز «تا مرا از ظر آن ِر [چشا ِاب] جهااانبین رفاات…» یعناای

«از دیدۀ حاف ِ ،ر چشب رفته است».

«چشب جهانبین» معنای میقتری پیدا میکند .تشبیه یااار بااه چشو ِومهجهووا هنبی هن ،ارجمناادتر اساات از
اما بیت با
ِ

ن» دیگاار صووفته
عینهچش هم اشق است .در این مفه «جهووا هنبی ه
نورهجها هنبی ه
تشبیه او به ِ
ن .یار هتنها نورهچشم ه ،بلکه ِ

چش هم یست بلکه یارهچونهچشمهعاشقهاستهکههعاشق،هبدانهچشم،هجهانهراهم هیبین هد.

وه بر این بهبسیار احتما  ،ممکن است «واقفهمها» در معنای ایهااامی آمااده باشااد« .مو ها» در معنااای اصاالی و
ت وهازهحالهموواهآ گوواهه
ت» یعنی کسی واقفهبرهحالهماهنیس ه
ظاهری ضمی هر است ،که در این ص رت «کسهواقفهماهنیس ه

تز
نیس ه
که آ گووه اساات کااه کاااووس و کاای کجااا رفتنااد

ف است که چ ن رفاات تخاات جااب باار باااد
که واق ه
حاف 1390،ز)174
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در ایااان ا دیشاااه صاااابر بااا د یاااک ساااا

ف کسااای بااار حساااب آن حاااا
شاااد واقو و ه
ظامی1390،ز )279

ب» باشد ،آ گاه «ک واق ما یست» یعنی هوویکهکووسهبوورایهبووازهایسووتاندنه
اما اگر «مها» به معنای «ما هء» ربی و «آ ه

اینهآبهروانهچشمهماهکاریهوهفکریهنم هیکن هد .قرینهای که این معنای ایهامی را تق یت میکند ارتباطی است کااه میااان
«واق » در معنای «ت ق و ایستایی» با «رفت» در مفه روا ی /پ یایی /جریان /سریان /ساای ن وجا د دارد .از ایاان
و خاارو  /فا ران کننااده»

منظر «چش هم» یادآور «چشم هه» یز هست و «جها هن» ،ااه «دنیو ها» کااه «جهنووده /پرجا
م
چشمهجها هن یکجا و با ایها و جناس یعنی چش هم هۀهجهنده .ضمنا «جها هن» در ارتباط با چش هم ،بااه معنااای
خ اهد ب د ،و ِ

ت یعنی چه یاری از دیده غایب شد یا چه آباای /خا ی /خ ااابی از دیااده
«تپیدنهوهضربانهچش هم» یز هست .چ هههاهرف ه
روان شد.
معنای بیت بنابراین احتماالتز یار در حکب چشمی است که حاف جهان را بدان چشب می گرد و حااا کااه یااار
از ظر او غایب شده است ،از چشمۀ جهندۀ چشب حاف خ ابی روان است و در این وضااعیت ااه کساای از حااا او
آگاه است و ه فکری به حا خ ان چشمش میکند؛ چشب یز از شدت و حارارت خ ااان روان ،دچااار ضااربان و
تپش و جهش شده است.
محمد بن زکریای رازی می یسدز
اذا ضمدت بحب اآلس مع ا سیران یسکن االورا ا حاره ا عارضه لعین[…] ا بادروج ضمد به مع
شران سااکنجبین سکن ضربانهالعینه  2000ج1ز  61بااه دال اات کتابخا اۀ جااامع طااب .1.5
.)1393

ابن سینا در داروی مفردهای به ا «أفسنتین» می یسدز

م
ینفع من ا رمد ا عتیق ،خص صا ا نب ی اذا ضمد به ما تحت ا عین ،و من ا فشاوه ،و ان اتخااذ منااه
ضماد با میبختج سکنهضربانهالعین1هو ورمها همان ج1ز  344به دال ت کتابخا ۀ جامع طااب

.)1393 .1.5

مستندات متنیز
چشب جهانبین یار در حکب چشمی است که اشق جهان را بدان /بدو میبیند)ز
آن کاا کااه تاا را عزیووزتاار از جااان دیااد ه

می ت ا ااااد تاااا را کناااا ن آسااااان دیااااد

تووووهچشووومهمنوووی گااارت بیااانب شااااید ه

زان روی کااه چشااب خاا یش را تاا ان دیااد

ه

ار1386،ز )278
1. throbbing in the eye
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جهانبین صفت چشب)ز
پاااایش باااااالی تاااا همباااااالی تاااا

گاااا هر از چشوووومهجهووووانبین آور
خاقا ی 1387،ج2ز )948

م
بستن /بند آوردن؛ آگاه ب دن) ما ضمیر؛ ایهاما آن)ز

واق

گ گشووا هد هۀ جااا ب بااه دساات مهاار کووههبن و هد هد؟
ر ه

که از خ اص به دوران ه دوست ما ااد و ااه خ یشااب

خاقا ی1387،ج2ز )1220

ه
ای چااااارا چشووووو هم ط فانبااااااار مووووو ها ه

ل مباااا ها هز کاااار مووو ها
بااایش از ایااان غافووو ه
اوحدی1340،ز )84

ه

چشب  /چشمهز
ش چنین ز گریااه بج شااد ه
کسی که چش هم هۀهچشم ه

چگ ااه راز د خاا د ز چشااب خلااق بپ شااد؟

ه

جهان  /جهندهز

دریااای دو چشااب او می َجساات و تهاای میشااد

همانز )174
آگاااااه بااااد کااااان ُدر دریااااای دگاااار دارد
م ی 1387،ج1ز )384

بااار جااااه ایااان جها هنجهنووود هه چاااه ا تمااااد ه

چاااه ب ساات جاااه جهااان تاارک جاااه کاان
زاری 1371،ج2ز )239

ه

برای م ههای مرتباز رک اوحدی؛1340ز 207-8؛ 225؛ 235؛)342
)7هاینهشیوهه/هآنهشیو هه ه
روزهنخستهچووونهدمهرنوودیهزدی هومهوهعشووق ه

شوورآهآنهبووودهکووههجووزهرههآنهش هویوههنسووپرهیم

ه

حاف 1387،ز)296

یه هاز یساری ،1385 ،ج2ز)1242
گزارشهدفترهدگرسان ه
اینهشیوهه :در 32سخه آمده است ← اقد سخ 813
آنهشیوهه :در 5سخه آمده است← اقد سخ  [ 822سخۀ  827یز ازجملۀ این  5سخه است]
قاف/بهاه :آن شی ه‖ خان/نی/عود/سایه/هجاله :این شی ه‖ نسخۀه 801ه :این شی ه حاف 1394،ز)59
ی ضیز «بدیهی است که با وج د «شرط آن ب د» در این مصراف «جز ره این شی ه» فصاایحتر[…] اساات1384 ».ز
)398
ث» در بان بیت شیخ فریدا دین ارز
شفیعی کدکنی در ت ضیح «اینهحدی ه
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زیاارا کااه کااافر اینجااا مساات بیااد آمااد ه

گر مست هاینهحوودیثی ایمااان تا راساات الیااق ه

ه

ه

چنین می یسدز
«این حدیتز منظ ر ا ب رفان و سل ک است و ا تخان این تعبیر برای بیان این ا ب خ د تیجاۀ
اسل ن بیان ص فیه است که همیشااه از اشااارت بااه جااای بااارت اسااتفاده میکننااد .ظیاارز ایاان
جما ت ص فی ه) ،این راه تص ) ،این ق

صا فیه) ،ایاان معناای تصا ) کااه در متا ن ادن

ص فیه رواج بسیار دارد ».زبور پارس  ،ص 292؛ قل در ی ضی1384 ،ز )54-5

ت» و پیمان ف ا سان دربارۀ ت حید رب بی خداو د استز
ت» در بیت اشاره به آیۀ «الس ه
تعبیر «روزهنخس ه

ّ
«و ذ أخذ ّربک من بنیآد […] أ ست ّ
بربکب قا ا بلی شهد ا أن تق ا ی ا قیامه ا ّکنا ن هووذها
غافلین» قرآن ،ا را ز .)172

ن
تعبیر «هذها» و ارتباط فظی و معنایی آیۀ قرآن با بیت م رد بحت ،میت ا د سا مین د یاال باار برتااری ضاابا «ایو ه

ن /آ هن» و دیگااری از جا ااب شاافیعی کاادکنی در
شی ه» باشد .پیشتر به دو د یل ،یکی از س ی ی ضی در تناسب «ای ه
ن…» در مت ن ص فیه ،اشاره کردیب .مجم ف این دالیل و یااز روایاات سااخهها مااا را در تاارجیح
تبیین تعبیر ب غی «ای ه
ضبا «اینهشیوه» م مئنتر میسازد.
از بان تقریب به ذهن و باورپذیر ب دن ارتباط هذهای قرآ ی و اینهدر بیت حاااف  ،کااب و کیا دقتهااای خاااص
حاف در گزینش و کاربرد تعابیر و کات قرآ ی ،با مثا های دیگری

یز قابل اثبات است>9<.

قهادبهکوشهوهگ هو ه
قهادبهکوشهگ هو ه/هدرهطرههی ه
شه هوهگ هو ه/هدرهطرههی ه
قهادبهبا ه
قهادبهباشهگ هو ه/هدرهطرههی ه
)8هدرهطرههی ه
گن اه اگرچ ه نب ود اختی ار م ا ح افظ

تو در طریق ادب باش گو گناه من است
(حافظ)122:1387،

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)214
گزارشهدفترهدگرسان ه
شهگ هوه :در 16سخه آمده است← اقد سخ 813-4
قهادبهکو ه
درهطرههی ه
قهادبهکوشه هوهگ هوه :در 8سخه آمده است← اقد سخ 818
درهطرههی ه
قهادبهباشهگ هوه :در 1سخه آمده است← 827
درهطرههی ه
شه هوهگ هوه :در هی سخه یامده است← تلفیقی است از «درهطریقهادب»هم ااابق « + 827بواشه
قهادبهبا ه
درهطرههی ه
وهگو»هم ابق 813
شه هوهگ هوه :در  7سخه آمده است← اقد سخ 813
قهادبهبا ه
ب هرهطرههی ه
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قاف/هسایهه :در طریق ادن بااا گا ‖ بهوا:هدر طریاق ادن بااا و گا ‖ نوی:هدر طریاق ادن کا
عود/جاله :در طریق ادن ک

و گ ‖ نسخۀه 801ه :در طریق ادن ک

گا ‖ خوان ه/ه

گ حاف 1394،ز)11

خرمشاهی–جاویدز «ضبا قزوینی[=ت در طریق ادن با گ [ مرج ح اساات؛ زیارا با دن «و» هااب از ظاار معناای
الز یا الاقل م ل ن است ،هب از ظر وزن شعر و خ شاهنگتر شدن آن1378 ».ز .)70
گفتنی است ضبا مختار خرمشاهی-جاوید ،به ینه در هی سخهای وج د دارد ،بلکه ا تخان ایشااان تلفیقاای
ب» و جاازّ دو از سااخۀ  813ه.قز
است از سخۀ  813و  827ه.ق؛ جزّ او از سخه  827ه.قز «ت هو درهطریووقهاد ه
«باشهوهگ هو».
ی ضی ضبا «ت در طریق ادن ک

و گ گناه من است» را «ق یتر» فاارض میکنااد ،بااه ایاان د یاال کااه آن را

خا ی از «ا دک تنافر حرو ادن با » میدا د و یز معتقااد اساات ،سااخههایی کااه «و» ربااا دار ااد ،از آوردن آن
غفلت کردها د 1384ز .)85
خرمشاهیز
«م ابق معتقدات اشعری است که قائل به اختیار و آزادی افعا ا سان یست و بر آن است که اگاار
هب ارادۀ فعل از ا سان باشد قدرت بر ا جا آن را خداو د ایجاد میکند[…] حاف در این بیت باار
آن اساات کااه طبااق ادن شاار ی ،گناااه یااا فعاال قباایح را بااه خاا د منتسااب بدا ااد ااه بااه
خداو د[…] 1385ج 1ز .)312

حمیدیانز
«اشارهای بااه خاسااتگاه گناااه ،و یااا گناااه خسااتین[…] آد و حا ا در اسا

و ساایب خا ردن در

مسیحیت[…] است ]…[ ،بیت دارای ژرفایی ویژه و طنزی یرومند است ،ا بتااه بااا ایها هااایی در
کل بیت همراه است[…] ا  .ما گناه کردهایب اما به اختیار و ارادۀ خ دمان ب ده بلکه امری از اای
است .با این وج د ،ادن حکب می کند که ت حاف ) گناه را بر گردن بگیری و بگ ییز من مرتکب
م
شدها […] معنای دیگر «گناه اختیار ما ب د» این است که مااا گناااه اختیااار کااردیب= اصا گناااه
کردیب« .اختیار در این معنای دو مصدر به معنای مفع

=مختار ،برگزیده) است[…] بنااابراین

معنی چنین میش دز با آ که گناه را ما مرتکب شدهایب ،ادن اقتضا میکند که آن را بر گااردن خا د
بگیریب ،1395 ».ج 2ز .)1301-2

ما با ق به ا تسان دربست حاف به مرا و مسلک اشااعریگری و یااز سرسااپردگی او بااه هاار ما یفساات فکااری
دیگری م افق یستیب .دالیل این مخا فت را بگذارید تا وقتی دگر .اما دربارۀ این بیت احتما ماایدهیب حاااف ضاامن
اشارتی به طرز تفکر اشعریچیها ،طنزی ظری در مصراف خست گنجا ااده اساات؛ اگاار اجازای مصاراف را پا و
م
پیش کنیب ،یکی از معا ی م رد ظر حاف -با در ظر داشتن این کته که مراد از اختیووارهموواه ه(ماااّ=آن) ،مجااازا باااده و

سال پنجاه و سوم

93

تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از …

م

م

ظهاگرچو هههاختیووارهمو هاهگنوواهه
ظ ← حوواف ه
ب» باشد -احتماال این گ ه استز گناههاگرچ هههنبو هدهاختیارهمو هاهحوواف ه
کارهآ ه
ایهاما « ِ

نهبو هد… حاف در بیت دیگری یز ظیر چنین ترکیب ایهامی را آورده استز
ی و حاااف بااه شااق سا خت ه
جان رفت در سر َمو ه

یهمو و ها کناااد
یسااایدمی کجاسااات کاااه احیوووا ه
1390ز)257

ه

ب» و با ایها و مجاز) «م هی وهباده» باشد.
در اینجا یز «مها» هب میت ا د ضمی هر باشد و هب در مفه «آ ه
حاف با استفادۀ ابزاری از تفکر اشعری ،منتقد اشعریمساالک خا یش را خلااع سا ح میکنااد و در ااین حااا
م
کتهای سنگینتر را به ایها بر او تحمیل میکند .از یک طر و ظاهرا) میگ ید گناهکاری ما از روی اختیااار یساات
م
م
و در ا جا گناه مجب ریب و در ین حا و ایهاما) میگ ید بادهخ اری ما اساسااا گناااه یساات و معصاایت محسا ن
میش د.
در م رد مصراف دو حمیدیان می یسدز
« خت دو هب ایهامی استز ا  .به مخاطب = خ د ) میگ یدز ت بر گردن خ د گیر و بگا ز
من حاف ) کرده ا ؛ ن .ت ادن به خرج ده و بر گردن بگیر ،که ص ح ت در همین است ،اگر بدی
دیدی به گااردن ماان گ ینااده؛ اگرچااه در حقیقاات مخاطااب هااب خا د اوساات 1395 »).ج 2ز
ِ
.)1302
در ذیل ظر ایشان ،احتما میدهیب ص رت مناسبتر مصراف چنین استز «توووهدرهطریووقهادبهبوواشهگوووهگنوواههموونه
ن» آمده و هب در معنااای «گووویه
ت»؛ مصراف دارای ایها واژگا ی و ایها ساختاری است« .گ هو» هب به معنای «گفت ه
اس ه

وهچوگا هن» .ایها ساختاری و دگرخ ا ی مصراف اینگ ه استز جملۀ او ز توهدرهطریقهادبهباش،هیعنیز تا [ما ز راه
و] طریق ادن با ؛ جملۀ دو ز توهدرهطریقهادبهباشهگو،ه ه(با جابجایی اجزای کا ) یعناایز توووهدرهطریووقهادبهگوووه

ش در راب ه با چوگان)ز
با ه
بوواش در صاا جان حکمااش گوووی ه

هاااب سااامعنا و هاااب اطعناااا گووووی
سنایی1382،ز )15

ه

ش
ش ،معاد است باز درهطریقهادبهگوه ه(=گوی)هبا ه
درهصولجانهحکمشهگویهبا ه
ت در راب ه با گفتف).
جملۀ س ز گوهگناههمنهاس ه
این ایهامات ساختاری با هر یک از ضباهای دیگرز «با و گ  /ک
اوحدی «در آدان باده خ ردن» میگ یدز
َموویهخوووریهاعتوورافهکوونهبووههگنوواه ه
ه

گ /ک

و گ » به کلی از بین میرود.

تاااا گاااردد حااارا سااار و سااایاه…
1340ز )539
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کتۀ دیگر این که به دال ت سایر واژگان ترکی و م ی در سیوان حافظ و دیا ان شااا ران پاایش از حاااف <- >10و
م
ش» را هب به ن ان هفعلیهپارس هی و هب ایهاما بااه مفها «سو هر» در زبااان ترکاای)
ا بته با قید احتما ضعی  -حاف «با ه
ش بااه معنااای سو هر در سیتتوان لغتتاتالت ک کاشا ری یااز آمااده اساات کاشا ری1375،ز .)293
به کار برده است .با ه
راب ۀ «س هر /گ هو» و «گویه ابزار بازی)  /گویه گفتن)» در سیوان حافظ سابقه داردز
شد کسی کااه چااه کا ی اساات و ایاان چااه گ ساات

سو و هرهاااا چا ا گو و هوی در سااار کا ا ی تا ا بااااختیب

واق

بااای گفاااتوگووو هوی ز ااا تااا د را همیکشاااد

بااا زلااف دلکااش تااو کااه را روی گفتوگوساات

ه

()135:1390

و یز برای ش اهد دیگر از حاف ك همان .)432 ،402 ،227
ی»ز
ش»«/س هر»«/گو ه
مستندات متنی در بان «با ه
از آ کااه تاارک ادن باشوود ار بااه پااا باارویب

ز پی دویاادن او جااز بااه سوور طریقاای یساات

اوحدی1340،ز )306

ه

تاااااااج ااااااز و اااااا فرسااااااتادی

بووواش تااااج کیاااان کاااه بااار سووور چااار
ه
یااد ماان آن رخسااار ب ا تااا در تاانب بهاشوو هد فاا
باار یاادگاه ار بگااذرد چوگووا هن بااه دساات از ال ااه ر

خاقا ی ،1387،ج 2ز )1246
ه

چناادان کااه دار دسااترس بهاشو هم بااه جسااتوج ی او ه
ی او
جااز تاان شاااید خاااک ره جااز س و هر زیبااد گووو ه
پیشینز  )332ه

ه

ش گوهگناه ،ممکن است با ایها ساختاری «با گ گناه» را بت ان یک جملۀ مسااتقل ایهااامی
با ت جه به بارت با ه
فرض کرد .در این حا ت حاف این معنا را یز اراده کرده استز حاف اگرچه اختیااار مااا = بااادهخ اری) گناااه با د ]و
م
یست[ ]به فرض که این کار گناه هب باشد و[ اص گ ]اختیار ما = باده)[ گناه با ]چه خ اهد ب دن[.
در این حا ت جملۀ «گ …با » یعنی اهمیتی دارد /مهب یست؛ ظیرز
مکاارر شااد ق ا افی بوواشهگووو ،رمااز دگاار دار
ه

ه هر یلی و مجنا ی ااه هاار داری و ح جاای
زاری 1371،ج2ز )414

مااای در سووور و سااار ز مااای پااار آشااا ن
ه
شااکنج ز اا پریشااان بااه دساات باااد مااده
ه

ّ

گوووووووو بووووووواش ساااااااتیزۀ ااااااادویب
همان ج2ز )175
مگاا کااه خاااطر شاااق گوووهپریشااانهبوواش
حاف 1390،ز )343ه

در بیت اخیر حاف «شکنج ز » معش ق را -به قرینۀ «گا » -خااب چ گااا ی فاارض میکنااد کااه «خاااطر پریشااان
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شاق»« ،گ ی» این چ گان است .به معش ق میگ ید سبت بااه پریشااا ی ز ا خا د و بااه تبااع ،پریشااا ی خاااطر
شاق ،این گ ه بیا تنایی مکن و مگ ی که خاطر اشقان [اص ] گ پریشان با [چه خ اهد ب دن].
رتز توووهدرهطریووقهادبهبوواشهوهگوووهگنوواههموونه
این ضبا از ظر علمهمعان هی هب قابل تحلیل است .در هر دو صا ِ

ت ،چ ن هر دو جمله ا شایی و از ا ف امااری اساات ،وصاال شایسااته
است/هتوهدرهطریقهادبهکوشهوهگوهگناههمنهاس ه
ش در پی آزار هو هر چه خ اهی ک هن… بک هن معاملهای هویاان د شکسااته
است .حاف خ د در جای دیگر میگ یدز مبا ه

بخ هر… کزازی1385،ز  )250-1اما هم نان که میدا یب «در زبان و ادن پارساای ،پی ستگی[=وصاال] در دو جملااه،
وارو ۀ گسستگی =فصل) در آن دو ،به «شایستر هی» ا جا میگیرد ،ه به «بایسووتر هی»[…] جملااههای گسسااته را بااه
هی روی میت ان به یگدیگر پی ست[…] یک در جملههای همگ ن ،میت ان بر آن ب د که اگاار دو جملااه را بااه هااب
بپی دیب زیبندهتر است؛ اما اگر آن دو را گسسته بیاوریب یااز ،معنااای سااخن دیگر[گا ن] خ اهااد شااد؛ و چناادان بااا
اصر خسروز
شی ایی و سختگی سخن اساز خ اهد ب د[…] ِ
بااه ز هااار خاادایب ماان بااه یمگااان ه

چشاااب د را بااااز کااان بنگااار کا ا

کاااا بنگاااار گرفتااااار مپناااادار
ز آ کااه فتاااد آ کااه یکاا بنگرساات
همانز )248-9

ه

ش /باش ه» و «گو ه» ا زامی یست .کتاۀ باریااکتری یااز در بااان
بنابراین از منظر لب معا ی ،وصل میان دو جملۀ «کو ه
چگ گی فصل و وصل این دو جمله در میان هست که ضبا مختار ما را تق یت میکند؛ یکاای از ا ا اف کاربردهااای
فصل در میان دو جمله ،کاربردی است که میت ان آن را شبههکمالهانقطا هع امید که «زما ی در سااخن کاااربرد مییابااد
که دو جمله چنان باشند که اگر آن دو را به یکدیگر بپی دیب ،معنایی جز آن چه سخن ر میخ اسااته اساات ،از آن دو بااه
ذهن آورده میش د» همانز .)247
رتز توهدرهطریقهادبهباشهگ هو… ،گ هو
در ص ِ

وه بر این که فعلی ا شااایی و امااری اساات ،بااا ایهااا بااه معنااای

ش /کوشهو ه» ،معنای ایهامی مراد حاف در فعل گو هو بااه کلاای
ی و چ گان) یز هست .در این حا ت با ضباه ه«کو ه
گو ه
م
از میان میرود .با ضبا «باشهو ه» یز اگرچه وصل میان دو جملۀ همگ ن ر ایت شده اساات ،امااا اوال فصاال ایاان دو
ش/
جمله به رسایی جم ت آسیبی میز د و قا دهای از لب معا ی ادیده گرفته میش د؛ یعنی میان دو جملاۀ «کووو ه
م
باش»هو «گو»همیت ان واوهوص هل آورد یا چنین کرد ،ثا یا وجه مهبتری از اص وصاال و فصاال ر ایاات میشا د ،بااا
این تفاوت که گسستگی بر خ

قا دۀ پیشین ،ا زا آور است؛ یعناای میااان دو جملاۀ «بوواش ه» و «گووو ه» شاابه کمااا

ا ق اف برقرار است و به جهت معنای ایهامی گو ه ،آوردن وا هو میان این دو جمله بر خ

معنای مراد گ ینده است.
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)9ههواییهدارده/هصداییهدار هد ه
عوووالمهازهنالووهوۀهعشووواقهمبووواداهخوووالی ه

کههخوشهآهنگهوهفوورحبخشههوووهاییهدارد
حاف 1387،ز)159

ه

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)440
گزارشهدفترهدگرسان ه
یهدار هده :در 26سخه آمده است← اقد سخ 813
ص هدهای ه
یهدار هده :در 2سخه آمده است← اقد سخ  ،827دیگری 864
هوهای ه
یهدار هده :در 4سخه آمده است← اقد سخ 875
هنوهای ه
قوواف/هبها/سووایهه :هاا ایی دارد‖ خووان/نی/عود/جاله :صاادایی دارد‖ نسووخۀه 801ه :صاادایی دارد حاااف ،
1394ز)34
ی ضی در قد ضبا قزوینی و سایه و خرمشاهی -جاوید می یسدز

ّ
« لت ترجیح ضبا یک سااخه [=  ]827باار ضاابا هفاات سااخۀ کهنتاار [-819 -818 -813

 ]824 -823 -822 -821معل شد .حاف در بیتی زدیک به همین مضم ن فرم ده استز
از صدای سخن عشااق ندیاادم خااوشتر

یادگاااری کااه دریاان گنبااد دوّار بمانااد»
()154 :1384

حمیدیان در قد ضبا قزوینی[=ه ایی] می یسدز «پیداست که با ا ۀ شاق چناادان تناساابی اادارد1395 ».ج3ز
)1865
بر خ

ظر ی ضی و حمیدیان« ،ه ا» بیشتر از «صدا» با اجزای بیت تناسب و هماهنگی دارد .هاار چنااد کااه

ضبا «صدا» اصیل است ،اما برتر به ظر میرسد« .هوها» به معنای عش هق اساات لستتان العت ب) و در ایاان معنااا بااا
م
عشا هق در بیت م رد بحت و عش هق در بیت آغازین همین غز کام متناسب استز
ساارد اساات هوووها ا پاایش آر ماای و آتااش

چ ن اشااک و د عاشووق کااز یااار همیپ شااد

یااا میکااده یااا کعبااه یااا شاارت یااا زهااد

اینجااا تاا ان کاارد بااه یااک دل دوهوووهایاای
خاقا ی 1387،ج1ز )625 ،671

یکی دیگر از معا ی «هوها»« ،خال هی» است فرهنگنامۀ قرآ ی) .ذیل آیۀ «و افئدتهب هووها» اباراهیبز )43مترادفاااتی
از قبیل «ته هی /خال هی…» آمده است .در این حا ت میان «ه ا» و «خا ی» راب ۀ معناداری وج د داردز
از گاااو بااه ماار آیااد و از ماار بااه ماااهی

وز ماهی ساایمین سا ی دلهوایههووایی
خاقا ی 1387،ج1ز )624
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م
یعنی د های اشق.هاحتماال د هلهایههوای هی هم نین معاد افئدتهمههووها اساات .در ایاان صا رت اگاار د را در معنااای
ب ن و شکب و معده فرض کنیب؛ یعنی درونهای تهی و آمادۀ بادهخ اری.
م
ی
از جهت س «هوها» با «آه هو» جناس دارد و احتماال در مح ر م دی ک  ،با «خطها» که یادآور آهووویهخطووای ه
است ،راب همند خ اهد ب دز
اف اۀ آهووو شدهساات ااا زمااین از صاابا

قد دوپیکاار شدهساات پیکاار بااا از هووا
همان ج1ز )55

د حلقهتن و حلقه بااه گا

اساات همااه تاان

در حلقااه سااگ تااازی و آهووویهخطووایی
همان ج1ز )626

برای شان دادن ت جه حاف به راب ۀ «هوها» با ایها و جناس=) «آهو هو» و «خطو ها» ،در محا ر ما دی غااز  ،تا ا ی
ابیات را بررسی میکنیبز
Aز اااا ب از ا اااۀ شااااق مباااادا خاااا ی

کااه خاا

Bز پیر دردی کااش مااا گرچااه اادارد زر و زور

خاا

آهنااگ و فاارحبخش هاا ایی دارد
ااابخش و خ اااپ

خاادایی دارد

بر اساس سفت سگ سان ها ،در تما  32سخۀ قرن همی که شااامل ایاان دو بیاات اساات ،بااه ا وۀ سااخۀ  801ه.ق،
ت ا ی بیتها به همین ترتیبز  B-Aاست ،بدون هی فاصلهای.
م
هم نین ممکن است «هوها» در معنی «خال هی» و تهی و میانکاواک ،با «نال هه» و ایهاما «نا هل» متناسب باشدز
در بیت دیگری از حافظ این هماهنگی میان نال و ناله آشکارا مورد توجه بوده است:
کاا ه ا اادوه فراقاات بااه چااه حیلاات بکشااد

حاف خسته که از نالووه تاانش چا ن نووالیساات
1390ز)145

ای میانتهی و خال هی و کاواک» اشاااره شااده اساات .در لستتانالع ب یااز
در لغ نامح سهخدا از معا ی «نا هل» به « یِ /
آمده استز

«قا جریرز

و ُمجاشااع قصووب هوووت أج افااه

اا ینفخاا ن ماان الخنوووره طاااروا

أی هب بمنز ه قصب ج فه هواءه أی خال الفؤاد هب».

ب و خنو هر به معنای هن هی /نا هل با هوها در معنای خاله ه(=خا ی) متناسب است.
قص ه
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در لغ نامح سهخدا از معا ی هوها به با هد اشارت رفته است «ها ا»)؛ از ایاان ظاار یااز هوواهبااا جاازّهبووا هد در همبووا هدها

گ و نغمههوهراه آمده است که باز بااا ناصاار م ساایقایی دو بیاات
متناسب خ اهد ب د .در همان منبع از معا ی هوها ،آهن ه
او غز

گ تناسب دارد>11<.
ش ،نغم هه ،راه ،آهن ه
ب ،سا هز ،نوها ،نق ه
ما ند مطر ه

نتیج هه ه

است ،تحقیقاای از ایاان دساات الز اساات ،وگر ااه

تقاد راسخ داریب برای هر ضبا از سیوان حافظ که محل اخت
ا ِ
ِ
راحتترین کار آن ب د ،که سخۀ یافتۀ کهن را ،یعناای همااین سااخۀ  801ه.ق را بااه ن ان سااخۀ اساااس قارار داده،
ایر سااهل
سایر سخهها را بیهی استدال ی ،به ص ِ
ِ
رت مایشی قاشی میکردیب ،اما ترجیح دادیب به جااای مسا ِ
ضبا ِ
ّ
توان حتتافظ بااه
و کمی ،ر ِاه سختتر و کیفیتر را برگزینیب .هر چند در این شی ه ،رو ِد تصحیح بسیار کند است ،اماا سیت ص
ّ
جهت ویژگیهایی که دارد ،چنین دقتها و سختگیریهایی را به جد اقتضا میکند.
ِ
ته ها ه
یادداش ه

 .1در این باره بنگرید بهز ایما ی ،مقدمۀ سیوان حافظ تهرانز میراث مکت ن .)1394،صااص ساای و ااه-چهاال؛ه
اتل خا لری ،مقدمۀ سیوان حافظ تهرانز خ ارزمی .)1375،ج .2صص1145-9؛ه یساری ،مقدمت ای بت
تدویف غزلهای حافظ تهرانز بهمن .)1367،صص13-21؛هافشینوفایی« ،گل ا دا » در سانشتتنامح حتتافظ
و حافظپهوه تهرانز خستان پارسی .)1367،ج .4صص2086-7؛هقزویناای ،حتتافظ از سیتتدگاه عالمتح
قزوین  .به ک شش اسما یل صارمی تهرانز لمی .)1367،صص.203-4
 .2در تفسیر اخیر آمده استز

سید و خ اجۀ من است و و ی عمت من ،یعنیهشوهرهتوهعزی هز .و ّ
یز او ّ
«رن» اینجا بااه معناای
انههرب ه
م
َ
م
ّ
سید [= آقا] است ،أحسن مث ای ،ای أ ز نی منزال حساانا .وا مثا یز ا منااز و ا مقااا […] مارا یکا
داشت و اکرا کرد ،و اگر من این ا دیشه کنب ظا ب باشب و ظا مااان را با ف حاای و ظفااری و بقااایی
ّ
باشد .زجاجهگفت:هرواهباشده هکههبهه«رب»هخدایهراهخواستهیعنی خدای من -جل ج ه -با من
یک یی کرد و مقا و منز ت رفیع کرد .و ق او او یتر است خزا ی1371،ج.)46 :11

م
 .3ا بته این تأویل قابل تعمیب به همۀ م ارد مدحی یست ،بلکااه کااام در چااارچ ن من ااق کا و قرینااههای
م ج د و مستندات متنی امکانپذیر است؛ یعنی این گ ه یست که هر کجا در سیوان حتتافظ «شاااه» دیاادیب،
بیمحابا به «حضرت حق» تأویل کنیب.
م
 .4مث اگر دیگران مصداق را در کنار ماد بازگ میکنندز
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اشک این طایفه توفان دگر گشت ولیک

عشق تو نوح است اندیشۀ توفان نبرد
)(خاقانی841 :2 1387،

یا اگر م ی و سعدی آشکارا در مدح پیامبر میگ یندز
بااااا کشااااتیبان در ایاااان بحاااار صاااافا

ح ثااااا یای ِای مصاااا فی
کااااه تاااا نووووو ه
)(Rumi,1929,Vol.3:364

چه غب دی ار امت را کااه دارد چا ن تا پشااتیبان

ح کشااتیبان
چه باک از م ج بحر آن را کااه باشااد نووو ه

) 1384نز 50

حاف بیهی اشاره به مصداق ،میگ یدز
ای د ار سااایل فناااا بنیااااد هساااتی برکناااد

ح است کشتیبان ز ت فان غب مخ ر
چ ن ت را نو ه

)(326:1390

که بر اساس روابا متنی ،قابل ت بیق بر هر دو مصداق ذکر شده در شااعر خاقااا ی و م ا ی و سااعدی و یااز
مصادیق محتمل دیگر است .در هر حا غرض شان دادن ظرفیت تأویلپذیری خ انها و مادها در شااعر
حاف است .در بیت م رد بحت ،احتما ق یتر آن است که سخن در م رد پیامبر اسا باشااد ،و اای ایاان،
ما ع از اط ق آن به ف ا سان ،شاهدان و معش قکان زیباروی ،و یز ف ن پادشاه و حکبران وقت یست.
 .5در جای دیگر قصیده گ یدز
وهفوویهشووهدتهالسوواجدینهلمظهووری
و ایناااات روحا یااااه االرضااااین ،فاااای

فحققوووتهأنووویهکنوووتهآدمهسوووجدتی
ّ
مالئووو و ل ّیااا این ،أکفااااااّ رتبتااااای
ابن فارض1382،ز )92

ک برن ا کریب» ق ن ،ا ف ارز  )6که به ما ند بیت حاف  ،خ ااان بااه
 .6ظیر آیاتی چ ن «یا ایها االنسا هن ما ّغر ه
ک = ت هو» بهره برده است .دربیتهای زیر یااز «تو هو» و «خوو هد» اشاااره بااه ا ف
نوعهانسا هن است و از ضمیر « ه
ا سان استز
ص نع را برتاارین نمونااه ت ویاای

خااط بیچااون و بیچگونااه تااویی
)(اوحدی523 :1340،

در روی خود تفر صنع خدای کن

کاییناااۀ خاااداینما میفرساااتمت
)(حافظ168:1390،

احتماال از این ظر که پیامبر مظهر کامل اسماّ و صفات ا هی است ،یکی از مصادیق سااخن حاااف و بلکااه
م
ّ
مصداق اکمل ت هو ،پیامبر اس است .با ت جه به حدیت «کنت ّبیا و آد بین ا ماّ و ا این» ،بیاات میت ا ااد
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اشارتی به سبقت وج د ری پیامبر باار ا بیاااّ و بناایآد و یااا م ج دیاات بااا ق ۀ پیااامبر در وجا د آد باشااد.
هم نین بیت اشارهای است به این م ض ف که وج د لماای و یناای پیااامبر در میااان پیااامبران ،از ا ف «او
ا دیشه پسین شمار» است ،یعنی م ئکه در آن حظۀ سجده بر آد  ،زمینب س پیامبر یت کرده ب د د.
مستندات متنی دیگر:
رساام تاارنج اساات کااه در روزگااار

پاایش دهااد میااوه پااس آرد بهااار

کن ت نبی اً چااو علاام پاایش باارد

خاااتم نباااوت باااه محمّاااد ساااپرد

اول بی ت ار چااه بااه نااام تااو بساات

نااام ت و چااون قافی ه آخ ر نشساات
(نظامی)12 :1389 ،

این م ض ف را سعدی صریحتر بیان میکندز
کلیمی کااه چاارخ فلااک ط ور اوساات

همااه نورهااا پرتااو نااور اوساات…

شاابی برنشساات از فلااک در گذشاات

به تمکین و جاه از ملک در گذشت…

خاادایت انااا گفاات و تبجیاال کاارد

زم ین ب وس قاادر ت و جِبری ل کاارد

بلنااد آساامان پاایش قاادرت خجاال

ت و مخلااوق و آدم هنااوز آب و گاال
)(1384الف36 :

راقی در مدح پیامبر و از زبان پیامبر میگ یدز
حسن رخم ز ص ورت آدم پدی د ش د

در حال س جده ب رد فرش ته براب رم
)(308 :1386

م
 .7در داستان ی س  ،رود زیز [= فرز د زیز =گرامی /مجازا زیز مصر)] از چشب یعقا ن غایااب میشا د و
در چشب یعق ن سیل سرشک ،شبا روزی جاری میش د .یعناای از چشااب یعقا ن رود و رود ،هااردو بااههب
ف و ّابیضت عیناه فها کظاایب» ی سا ز  )84در ایاان آیااه
میرود و روان میش دز «قا یا اسفی لی یوس ه
م
م
م
واژه «ی س » معاد رود ایهاما و مجازاز رودخا ه /فرز د) و « ین» معاد چشب ایهاماز چشاامه) در بیاات
حاف است .در همان داستان سخن از پیراهن خ ین ی س

یز هستز «و جاّوا لی قمیصه بود هم کااذن»

ی س ز.)18
.8

ب مصا ّ
اح را باازن
ل و پووایهمقلووو ه
قلبهنعو ه

بر سر شااه تااا باادا ی ااا ساایبا دا ماان
خ اج 1369،ز )562

 .9شفیعی کدکنی در بیتز
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گفااات آن روز کاااه ایااان گنباااد میناااا میکااارد
حاف 1390،ز)215

م
در بان اینکه چرا حاف مشخصا ف «حکی هم» را ا تخان کرده است؟ میگ یدز

«حکیب» از اسماّ ا هی است که در قرآن به کرات آمده [اساات][…] بااه ظاار ماان ا تخااان کلماۀ
حکیب بسیار مناسب و حسانشده است[…] قرآن «حکیب ب دن» خدا را در راب ه با آفرینش ا سان
م رح میکند .آ جا که خداو د خ ان به فرشتگان میگ ید میخا اهب خلیفااهای باار زمااین قارار
دهب[…] و فرشتهها ا تراض میکنند و بعد از خلقاات آد و تعلاایب اسااماّ و خباار دادن از آنهااا و
جز فرشتگان ،قا ا سبحا ک ال لب نا اال ما لمتنا ا ک ا ت ا علیب ا حکیب بقرهز  )32میبینید
در این بافت معنایی مشخص که سخن از دادن استعدادهای بی هایاات اسااماّ) بااه ا سااان اساات
حکیب ب دن خدا م رح میش د .و حا باز میگردیب به غز حاف  .میگ ید «جا جهااانبین» را
حکیب کی به ت داد .اگر شما ارتباط این بیت را با قرآن دریابید مت جه خ اهید شااد کااه حاااف واژه
«حکیب» را بسیار هشیارا ه برگزیده است و این کلمه قابل تع یض با هی کدا از کلمااات مشااابه
خ د یست» 1397ج 3ز .)273-4

 .10اسما یل تاجبخش« ،بررسی واژههای ترکی در سیوان حافظ» .در مجلۀ اسب فارست  .دورۀ جدیااد  .1شاامارۀ
 .5-3بهااار و تابسااتان ،)1390صااص227-44؛ سااجاد آیااد ل  « ،گاااهی بااه واژههااای ترکاای شاااهنامۀ
فردوسی» .در مجلۀ متفشناست اسب فارست  .دورۀ جدیااد .شاامارۀ  .2تابسااتان ،)1396صااص 11-36؛
محم د ابدی؛ بدریه ق امی؛ محمد شادروی منش« ،کلمات ترکی -م ا ی در دیا ان شاام » .در مجلااۀ
یینح می ا  .شمارۀ  .54بهار و تابستان ،)1393صص 232-59؛ محم د ابدی؛ بدریه ق امی« ،کلمااات
ترکی ترکی م ی و ثما ی) در غز یات م ا ی» .در مجلااۀ یینتح میت ا  .60 .بهااار و تابسااتان،)1396
صص 11-30؛ ی س اص ری بایق ت« ،ترک سن سن گ ی من بررسی بازتااان فرهنااگ ترکاای در دیا ان
خاقا ی شااروا ی)» .در مجلااۀ زبتتان و اسبیتتات فارست  .سااا  .72شاامارۀ  .240پاااییز و زمسااتان،)1398
صص .1-21
گ و نغمو هه آورده اساات.
 .11ا بته الز به ذکر است دهخدا هوها را از طریق ف هنتتگ ناظتاالطۀتتا در معنااای آهنو ه
معنای راه برای هوها یز یادداشتی است به خا مؤ
اساس یادداشت مؤ

و چ ن فرهنگ اخیر ،متأخر از صر حاف اساات و یااز

بر ما روشن یست ،در این معا ی ،جا ب احتیاااط را پاااس ماایداریب ،امااا در مفها

م سیقایی هوها تردیدی یست.
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کتابنام هه ه
ق ن ک یت .)1386 .ترجمۀ بهاّا دین خرمشاهی ،تهرانز دوستان.
ابن سینا ،حسین بن بدا له .) 1999 .القانون ف الیت  .وضااع ح اشاایه محمااد أمااین ا ضااناوی3 .ج .بیااروتز
دارا کتب ا علمیه.
 .)1389 .قانون .ترجمۀ بدا رحمان شرفکندی «ههژار»8 .ج .تهرانز سرو .
ابن ربی ،محمد .)1386 .فصو

الیکت .ترجمه و شرح محمد لی م حد -صمد م حد .تهرانز کار امه.

ابن فارض1382 .ها) .سیوان .تصحیح کر ا بستا ی .بیروتز دار صادر -دار بیروت.
ابن منظ ر ،محمد .) 1988 .لسانالع ب .لی شیری .بیروتز دار حیاّ ا تراث ا عربی.
اخ ینی ،اب بکر .)1344 .هدای المتعلمیف ف الی  .تصحیح ج

متینی .مشهدز دا شگاه فردوسی.

استع می ،محمد .)1388 .سرس حافظ .تهرانز سخن.
ا ری ،حسن .)1389 .صدای سخف عشق .تهرانز سخن.
ا ری ،محمد .)1376 .سیوان .تصحیح محمدتقی مدرس رض ی2 .ج .تهرانز لمی و فرهنگی.
اوحدی مراغی ،اوحدا دین .)1340 .سیوان .تصحیح سعید فیسی .تهرانز امیرکبیر.
جها بخش ،ج یا .)1390 .راهنمای تصییح متون .تهرانز میراث مکت ن.
حاف  ،شم ا دین محمد .)1390 .حافظ ب سع سای  .شر کار امهز تهران.
 .)1388 .سیوان حافظ .به تصحیح سلیب یساری .تهرانز سخن.
 .)1387 .سیوان حافظ .به تصحیح قزوینی و غنی .به ک شش بدا کریب جربزهدار .تهرانز اساطیر.
 .)1385 .سیوان حافظ .تصحیح رشید ی ضی .تهرانز امیرکبیر.
 .)1378 .ق ائ گزین انتقاسی .به ک شش هاشب جاوید و بهاّا دین خرمشاهی .تهرانز فرزان روز.
 .)1375 .سیوان حافظ .به تصحیح و ت ضیح پرویز اتل خا لری2 .ج .تهرانز خ ارزمی.
 .)1372 .سیوان حافظ .به تصحیح ج ی ائینی و را ی وصا  .تهرانز سخن  /قره.
حسندوست ،محمد .)1393 .فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی5 .ج .تهرانز فرهنگستان زبان و ادن فارسی.
حکیمی ،محمدرضا .)1383 .اسبیات و تعهد سر اسالم .قبز د یل ما.
حمیدیان ،سعید .)1395 .ش ح شوق .تهرانز ق ره.
خاقا ی ،بدیل .)1387 .سیوان .ویراستۀ میرج ا دین کزازی2 .ج تهرانز مرکز.
خا لری ،پرویز .)1395 .تاریش زبان فارس 3.ج .تهرانز .
خرمشاهی ،بهاّا دین .)1397 .سانشنامح حافظ و حافظپهوه  .تهرانز خستان پارسی.
 .)1390 .ذهف و زبان حافظ .تهرانز شر اهید.
 .)1385 .حافظ نام 2 .ج .تهرانز لمی و فرهنگی.
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خزا ی یشاب ری ،حسین .)1371 .روض ال نان و روح ال نان فت تفستتی القت ن .تصااحیح محماادجعفر یاااحقی-محمااد
مهدی اصح20 .ج .مشهدز آستان قدس رض ی.
خ اج ی کرما ی ،محم د .)1369 .سیوان .تصحیح سهیلی خ ا ساری .تهرانز پاژ گ.
رکن صائن هروی .) 1959 .سیوان .تصحیح سید حسن .پتنهز م سسۀ تحقیقات و تتبعات در زبان و ادبیات ربی و فارسی.
زمخشری ،محم د1430 .ها) .الکشا  .تصحیح خلیل مأم ن شیحا .بیروت .دار ا معرفه.
 .)1389 .کشا  .ترجمۀ مسع د ا صاری 4 .جلد .تهرانز ققن س.
سعدی ،مصلحا دین ،1384 .ا ) .بوستان .تصحیح غ محسین ی سفی .تهرانز خ ارزمی.
 ،1384 .ن) .گلستان .تصحیح غ محسین ی سفی .تهرانز خ ارزمی.
سنایی ،مجدود .)1382 .حدیق الیقیق  .تصحیح مریب حسینی .تهرانز مرکز شر دا شگاهی.
س دی ،محمد .)1395 .ش ح غزلهای حافظ .ترجمۀ صمت ستارزاده .تهرانز گاه.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1397 .ایف کیمیای هست 3 .ج .تهرانز سخن.
طبری ،محمد .)1393 .ت مح تفسی طۀ ی .تصحیح حبیب ی مایی7 .ج .تهرانز دا شگاه تهران.
ار یشاب ری ،محمد .)1389 .منیق الیی  .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .تهرانز سخن.
 .)1386 .مختارنام  .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .تهرانز سخن.
ی ضی ،رشید .)1384 .حافظ ب ت کدام اس ؟ .تهرانز امیرکبیر.
فردوسی ،اب ا قاسب .)1398 .شاهنام  .پیرایش ج

خا قی م لق4 .ج .تهرانز سخن.

 .)1375 .شاهنام  .پیرایش ج

خا قی م لق8 .ج .کا یفر یاز فردا.

قزوینی ،محمد .)1367 .حافظ از سیدگاه عالمح قزوین  .به ک شش اسما یل صارمی .تهرانز لمی.
کاش ری ،محم د بن حسین .)1375 .سیوان لغات الت ک .ترجمۀ محمد دبیرسیاقی .تهرانز پژوهشگاه ل ا سا ی.
کزازی ،ج

ا دین .)1386 .گزارش سشواریهای سیوان ااقان  .تهرانز مرکز.

لسان التنزیل .)1344 .تصحیح مهدی محقق .تهرانز بنگاه ترجمه و شر.
مظفری ،لیرضا .)1387 .وصل اورشید .تبریزز آیدین.
مک گن ،جر .ج .)1394 .نقد متفپهوه مدرن .ترجمۀ سیما داد .تهرانز میراث مکت ن.
ّ
م ح ،حسینعلی .)1363 .حافظ و موسیق  .تهرانز فرهنگ و هنر.
م ی بلخی ،محمد .)1387 .غزلیات شمس تۀ یز .گزینش و تعلیق محمدرضا شفیعی کدکنی2 .ج .سخن.
میبدی ،رشیدا دین .)1361 .کشف االس ار و عده االب ار .تصحیح لی اص ر حکمت10 .ج .تهرانز امیرکبیر.
زاری قهستا ی ،سعدا دین .)1371 .سیوان .تصحیح مظاهر مصفا2 .ج .تهرانز لمی.
ظامی گنجهای ،ا یاس .)1390 .اس و و شی یف .تصحیح وحید حسن دستگردی .به ک شش سعید حمیدیان .تهرانز ق ره.
 .)1389 .مخزن االس ار .تصحیح وحید حسن دستگردی .به ک شش سعید حمیدیان .تهرانز ق ره.
یساری ،سلیب .)1385 .سفت سگ سان ها سر غزلهای حافظ .دو جلد .تهرانز فرهنگستان زبان و ادن فارسی.
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 .)1367 .مقدم ای ب تدویف غزلهای حافظ .تهرانز بهمن.
هروی ،حسینعلی .)1392 .ش ح غزلهای حافظ4 .ج .تهرانز شر .
یاحقی ،محمدجعفر .)1372 .ف هنگنامح ق ن  .مشهدز آستان قدس رض ی.
Rumi, Jalalu'Ddin. (1929). Mathnawi. Edited by Reynold A. Nicholson. Volume 3.
Leiden: Brill
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