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 ؛سلوکِ شعر

 *هایِ شعرِ حافظها و دگرخوانیپژوهی، همچون عاملی دیگر بر دگرسانیمتن
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 )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز***میثم جعفریان

 چکیده 
ل در همه تغییر و تبدینباشد که پدیدآورنده، خود این دیوانِ حافظشاید در جهان هیچ متنی چون »

ها، کارِ خودِ شاعر است که شعر را بدلها و نسخهاختالف ۀعمد»در واقع «. آن روا داشته باشد

اگر بخواهیم میانِ وجوهِ شاعرانگیِ  «.و معنوی پیش برده است گام به سویِ کمالِ لفظیبهگام

شینیان و هایِ شعر او با پی«همسانی» نیز و «نماییگسسته»، «گونگیمثل»، «گوییکم»حافظ یعنی 

انِ مکرری در سخن ۀمطالع»روزگارانش، پیوندی معنادار برقرار کنیم، این فرضیه که حافظ هم

گیرد. برآیندِ کلیِ این موارد و نیز اشاراتِ جامعِ دیوانِ او، قوت می داشته است، «دیگران استوارِ

 سان در متونِ ادبیِ هایِ شعرِ او به همانبدلالعمرِ حافظ است. گاه، نسخهپژوهیِ مادامنشانگرِ متن

ها ست که حافظ بدانا ایها ناشی از منابعِ مختلفِ علمیگذشته وجود دارد و گاه، اختالفِ نسخه

ها، یکی از عواملِ ایجادِ این دگرسانی ممکن است کهایناندیشیده است؛ گو ها اجعه و در آنمر

 افظ، فهمِ مستندترِ ذهن و زبانشعرِ ح «متونِ پنهانِ»هایِ حافظ باشد. جستجو در پژوهیهمین متن

 ۀهق و نسخ 183مورخ  هیاصوفیا ۀتاکنون نسخ .سازدمیترِ شعرِ او را ممکن و تصحیحِ علمی

 دیوانِ حافظمعتبرِ  حاتِ یدر تصح ،سرگروه و اساس ۀدو نسخ عنوانبههق  127مورخ  یخلخال

کل دو نسخه ش نیا تِیدر بابِ ضبطِ برتر، با محور نظراختالف ۀاند و عمدمورد توجهِ خاص بوده

 ۀنسخ نیترکهن ،هق که در حالِ حاضر 108 رخِمو   ۀنسخ چاپِ عکسیِو  ییگرفته است. با شناسا

 روایتِ  با اسینسخه در ق نیا یهااست ضبط یاست، ضرور دیوانِ حافظکاملِ  ۀشدشناخته

 <8>.رندیقرار گ انتقادییِ موجود، موردِ بررس یِهانسخه

 .بررسیِ انتقادی ،پنهان متنِ ها،دگرخوانی ،هاسانیدگر هق، 108مورخ  ۀنسخ :كلمات كلیدی

   02/00/8321 نهایی:د تایی                              07/03/8321: وصولتاریخ *
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 ماهیتِ : 8اندحافظ برشمرده شعرِ یهایدگرسانایجادِ  در را یمتعدد عواملِتاکنون پژوهان حافظ

اعر ش مربوط به خودِ آیا این تغییرات شود کهاز این منظر بررسی می ،در اولین گامها دگرسانی

وده سانی بدگر منشأ، عواملی غیر از این دو کهاینیا  و ؟اندبوده مؤثربان در ایجاد آن کات؟ است

 (88:8ج، 8311 )نیساری، ؟«محیطی عواملِ الحاقی و نفوذِ به خطِ  هایکاردست» مانندِ  ،است

پژوهان . حافظایشان است 3و خطایِ 2از سهو یشود ناشین میان آنچه به کاتبان مربوط میا از

 ربوطمنه به کاتبان بلکه  ،آن شدت و ضعفِ در نظراختالفتمامِ  ها را بادگرسانی املِوترین عمهم

 :به

 <3>«هنری گراییِآرمان»دلیلِ به  <2>«خود اشعارِ حافظ به تدوینِ تمایلِ عدمِ» الف(

 <1>«ناپرواییِ روزگار»و  <4>«علمی ۀمشغل»، 

 <7>«شناسیجمال مبانیِ تکاملِ»یا  <0>«ادبی تهذیبِ» ب(

 <2>«عصر سیاسی و اجتماعیِ فشارهایِ»و  <1>«اجتماعی دالیلِ» ج(

  دانند.می <80>«كلی هایِفردی و اختصاصی به جنبه مواردِ تغییرِ» د(

 گسترش داد: دیگر مهمِ ۀبا دو نکت تواناین فهرست را می

 یِ هافشار» عاملِ های این عامل نیز مانندِ: البته نمونه«حافظ دانشِ رتبتِ  تکاملِ» . 1

ممکن  هاست.یکی از علت هرحالبهمار است ولی شمعدود و کم ،«عصر یِ و اجتماع یاسیس

 عاملِ ، عقلی و نقلیِ عصرِ خود علومِ مختلفِ هایِحافظ در شاخه دانشِ مراتبِ تکاملِاست 

 تراکمِم هایِالیه تواند به ایجادِ می مخصوصاً این عامل، ده باشد.ها بوبرخی از ضبط جایگزینیِ

 اطِارتب ،مخاطب آن از سویِ  شاعر و هم کشفِ ایهام از جانبِ  ۀهم تعبی چراکه ،ایهامی منجر شود

 ایشان دارد. دانشِ  مستقیمی با مراتبِ 

 «یشناسجمال مبانیِ تکاملِ» عاملِ کنارِ تواند در می : همین عامل«حافظ متن پژوهیِ» . 2

، هنری رِاث در خلقِدیگری،  ۀمانندِ هر نابغ حافظ .دها باشدگرسانی ۀعمدکننده و تعیین از عواملِ

. ست«هاها و انگیزشگزینش» . او شاعرِندارد «آفرینشِ از هیچ»و  «از صفر شروعِ»به هیچ اعتقادی 

با  ،ندکپیشین یا فروتر از آن  اثری همسان با آثارِ خلقِ صرفِ کهآن جایِخود را  دماغیِ نیرویِ

از جاحظ و  5بوطیقاو  4رطوریقا متخصصانِ  که در مکتبِ ایشناسیادبی و جمال نقدِ  معیارهایِ

 ،ارسی و عربیپ نظم و نثرِ ، متونِ(40:8317)خرمشاهی، آموخته انی و زمخشریباقالنی و جرج

ذهنی و زبانی  ازنظرآنچه را  شناسانهسخن گذراند وخاطر می را از صافیِاعم از ادبی و علمی 
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 ،خود و دانشِ عصری ، واقعیاتِهنری هایی از نبوغِودهافزو با ارزش ندیگزیبرمپسندد می

 همین باشد. «رندانه شعرِ» ز معانیِشاید یکی ا .کندآفرینی میزبا

، انشورانهد و عربی و متونِ پارسی نظم و نثرِ حافظ با متونِ  شعرِ متنیِ روابطِ بررسیِ جریانِ در

، دادهیدست م بالی فراغِ اگر کرده ودر این منابع تتبع می ،دخو عمرِ سراسرِ شود که اومشخص می

 «و جهاننعیمِ هر د»را بر  «و کتابی یفراغت» که جاآنتا  کردهمی کتاب دریغ صرفِخود را بی وقتِ

قحط و  و حافظ ظاهرِ فقرِبا وجودِ  ،همه کتاباین گران بارِ  کهاینبا توجه به داده است. ترجیح می

یا و  6مدارس شیراز ۀکتابخان از طریقِ ه کاین احتمال هست  ،او خارج بوده از توانِ  ،کاغذ غالیِ

 به منابعِ  -(وششپنجاه :8321 )حافظ، «لیمِ سلطانمالزمتِ تع» ۀواسطبه - درباری ۀکتابخان

 دسترسی داشته است.نظرش موردِ

، ریشه در هادهد برخی دگرسانیوجود دارد که نشان می دیوانِ حافظشواهدی در 

 طوربه .کنداو نیز ارتباط پیدا می شناسیِجمال تکاملیِ با مبانیِ  زمانهم او دارد که هایِ پژوهیمتن

 ،اوست عِ طب ۀزاد ،نیقیبهبیقر احتمالبهاصیل و که  «الف صورتِ»ها مثال در بسیاری از دگرسانی

عینه ب ،است متعدد محرز با دالیلِ هابدانحافظ  ۀمراجع که احتمالِ ایو علمی ادبی نظم و نثرِ در متونِ

، دیگر با تجسس در متونِ  نیز اختالفی را از همان موردِ «ب صورتِ » ،حالدرعین. دارد وجود

سندیده و از پمیمتنی را  ،خود تکاملیِ شناسیِفرض کرد حافظ در مراتبی از جمال توانیابیم. میمی

 یشینصورتِ پ را جایگزینِ تربر صورتِ  ،با متنی بهتر ای دیگردر مواجهه باز وبرده آن بهره می

 کارکردِ  ،حافظ هایِ پژوهیبر متن تأکیدضمنِ الزم است که ما  نیز این نکته . یادآوریِاست کردهمی

 .گیریمنادیده نمیدر طولِ آفرینش و تکمیلِ شعر،  را او فردیِ هایِخالقیت مستقلِ

 رو بنمای رخ / بنمای مثال اول:

 آیدزن بر بگشای لب که فریاد از مرد و  بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

 (281:8317 )حافظ،   

 (717:8ج 8311 )نیساری، :هادفتر دگرسانیگزارش 

  183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  81: در رو  بنمای

  [107مورخ  :دیگر ۀ]نسخ 127اقدم نسخ  ←است  آمده  نسخه  2: در بنمای رخ

بنمای رو  :101 ۀنسخ ‖بنمای رو  خان / عود / نی / جال: ‖بنمای رخ / بها / سایه:  7قاف

 (40:8324 )حافظ،
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 ی و عقل به غارت دهبنمای رو

 

زلف و شهر به هم بر زن بگشای   

(844:8318 ،فاریابی )ظهیر  

 باغ و گلستانم آرزوست بنمای رخ كه

 

قند فراوانم آرزوست بگشای لب كه   

(227:8ج 8317 )مولوی،   

 رودشود / فرو  میفرو می مثال دوم: 

 باشی كه هم از غیرت درویشان است      شود از قهر هنوز خواندهفرو می گنج قارون كه

 (820:8317)حافظ،      

 (202:8ج 8311 )نیساری، :هادفتر دگرسانی گزارش

 1[188و  107مورخ  ۀمجموع ]+183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  21در  رود:می فرو 

 آمده است  127 ۀفقط در نسخ شود:فرو می

 رودفرو می :101 ۀنسخ ‖رود فرو می / نی / عود / جال / بها:خان  ‖شود فرو می سایه:قاف / 

 (1:8324 )حافظ،

فاخر پوشیده  ۀو جامخرامید یک بار[ مردی می=یک راه ]: ]...[ ترسول )ص( گف

 شودیم هنوزبرد و  فرووی را بر زمین  –تعالی-نگریست، خدایبه خویشتن می

 (241:2ج8323)غزالی،[ قیامت.تا به ]روزِ

. ریدکسی سنگ برگرفت تا بر او اندازد، بر پ دیوار بارو نشست بازی آمد بر سرِ مثالً

یستد، که من چون سنگی آید بجهم، فرو افتد، گردنش اما اگر خری بر آن بارو با

مس )ش .قارونچون  رودرود و میرود و میفرو می، درافتد؛ یا به گل بشکند

 (220:8311 تبریزی،

د از بای ،کندها را پشتیبانی میسانیدگر هر دو صورتِ ،متنی موارد که داللتِ گونهایندر 

 ،به قدمت، کثرت، اهمیت، اصالت توجه از اعمِن] متو تصحیحِ شناختی و ضوابطِ نسخه معیارهایِ

 =]نقلی / بالغی / عقلی دالیلِ بینِ جمعِ روشِ و در کل از [نسخ بودنِ ومانعجامعصحت و نیز 

البته  .کنیمفاده است «انتقادی گزینیِقرائت»و  هادگرسانی ترجیحِ برایِ ،متنی[ + مستنداتِپژوهینسخه

د و این سان باشهمگان یک نزدِ ،این مبانی هر یک از نسبت به هاو برداشت هاانتظار نداریم رویکرد

 است. علمناگزیرِ  ذاتی و ،نسبیت

 تحقیق: ۀپیشین
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به  توانمی -با نسبتِ متفاوت  -حافظ  شعرِ عقلی / نقلیِ انتقادی و تصحیحِ گزینیِقرائت ۀدر زمین

 / این کیمیای هستی ،زریاب خویی عباس / جام ۀآیین/ سید منوچهر مرتضوی،  مکتب حافظ

ن بهاءالدی/  نامهحافظ/ رشید عیوضی،  حافظ برتر کدام است؟ ،شفیعی کدکنیمحمدرضا 

 سید محمد / در پی آن آشنا / سعید حمیدیان، شرح شوق، / هاشم جاوید،  حافظ جاویدخرمشاهی، 

رواقی و دیگران در  علی ، حسینعلی هروی،برخی مقاالت از محمدعلی اسالمی ندوشنو  راستگو

اشاره  ابخارو  پژوهیحافظ ،کلک ،شناسیحافظ ،آینده ،نشر دانش، گلچرخ، سخن، یغما نشریاتِ

/  انتقادی و درایت گزینیِها به قرائت، برخی یادداشتموردی صورتِبه ،این منابع . در تمامِکرد

سخن  لطف مرتبط با این بحث: احتماالً یهاکتاببه  در این لحظه شود.الحافظ مربوط میروایت

سفانه أمت ،های حافظ / احمد مدنیو حافظ / مرتضی ضرغامفر و طبیبانه قرآنحافظ / محمود رکن، 

 دسترسی نداریم.

 قادیِانت گزینیِقرائت ،در این زمینه روو پیش جامع کوششِ -و تا این لحظه آخرین - اولین

 ،خانلری ترِبر تصحیحِ شش غنی و مقابله با -قزوینی تصحیحِ بر اساسِکه  جاوید است -خرمشاهی

ر ؛ دفراهم آمده است وصال و خرمشاهینورانی  -جاللی نائینی بهروز، -عیوضی، سایه، نیساری

 :چهارده تا هفده(8371) در مقدمه ذکرشده ۀگانهشت اصولِ  اعمال بامتن را  ،اختالفی مواردِ

 داختهپر هاضبط اند به نقدِها را مهم و معنادار تشخیص دادهاند  و در مواردی که دگرسانیبرگزیده

 .اندمطرح کرده ،متن را در رد و قبول خود / بالغیِ عقلی / نقلی و دالیلِ

 تحقیق: ضرورتِ

 ۀنور عثمانی ۀمتعلق به کتابخان ،هق 101مورخ  ۀنسخ عکسیِ چاپِ معرفی و انتشارِ  ،شناساییبا 

 كاملِ  ۀدش ۀشناخت ۀترین نسخكهن»حاضر  که در حالِ ،بهروز ایمانی به کوششِ  ،استانبول

 ،موجود هایِ این نسخه در قیاس با روایت نسخه های، ضروری است ضبطاست «دیوانِ حافظ

روایتِ  ۀبا کشفِ این نسخه، برخی معادالت در زمین کهآنویژه بهد. نقرار گیر انتقادی یموردبررس

ای را به در موردی خاص، ضبطِ نسخه ترپیشاگر مصححان  مثالًها، نظمی نوین یافته است. نسخه

ضبطِ  هق بر مسندِ 108 ۀبه پایمردیِ نسخ ،متأخراند، اکنون همان ضبطِ کردهبودن رد می متأخر دلیلِ

 128خلخالی مورخ  ۀنسخو هق  118ایاصوفیه مورخ  ۀنسخ نیازاشیپاقدم نشسته است. 

برِ در تصحیحاتِ معت ،سرگروه ۀدو نسخ عنوانِبه نسخ، قدمت و اهمیت و تبارشناسیِ منظرِاز  هق،

پژوهان در بابِ ضبطِ برتر، با حافظ اختالف آراء ۀعمد و اندخاص بوده موردتوجه دیوانِ حافظ
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 مالً عخانلری و عیوضی  تصحیحِ کهیطوربه هایِ این دو نسخه شکل گرفته است.محوریتِ روایت

 تصحیحِ  . در این میاناستقزوینی  تصحیحِ  خلخالی اساسِ ۀو نسخ است ایاصوفیه ۀنزدیک به نسخ

بسته  – تنیساری نیز ممکن اس تصحیحِ  خلخالی دارد و ۀنسخبا  یهشتاددرصد باً یتقر ایه مطابقتِس

 بر تکیم در مواردی حتی یا خلخالی و ۀایاصوفیه و یا نسخ ۀمنطبق بر نسخ – اتخاذشدهبه اصول 

 باشد.ای غیر از این دو نسخه

تواند تصحیحِ انتقادی چاپ نشده است و این نوشته می صورتِبه 108 ۀدانیم نسختا جایی که می

 ۀراجعمورد م منابعِ های این نسخه باشد. در بررسیِ برخی روایت -البته کوچک– هاجزو اولین گام

 هایدفتر دگرسان، کامل ۀشدشناخته ۀترین نسخقدیم عنوانبه 108  ۀعالوه بر نسخ ،ما در این سنجش
 ت. اس دیوانِ حافظ معتبرِ و همچنین تصحیحاتِ – نهم ۀسد خطیِ ۀته از پنجاه نسخبرگرف –

ین ا و ازایم کار قرار داده ها را مبنایِ، آخرین ویراستدیوانِ حافظ مختلفِ  تصحیحاتِ میانِاز 

و همچنین  «ارینیس سلیمِ  تصحیحِ»به و  «عیوضی رشیدِ  تصحیحِ »به  دیوانِ حافظیعنی  ،نظر در دو مورد

 دارد. ساختاری تفاوتِ  ،انتقادی گزینیِقرائت ما با کتابِ ۀمراجع موردِ  منابعِ  ،108 ۀنسخ یریکارگبه

نویسد: خرمشاهی در اهمیتِ رهیافتِ نقلی / عقلی / بالغی در تصحیحِ شعرِ حافظ می

افظ الحها تصحیحِ ارجمند است، اما درایتساله دارد و حاصلش دهای دویستالحافظ سابقهروایت»

( همو 132:8320 اهی،نوپاست]...[ و نیازمندِ پیشرفت و کسبِ دستاوردهایِ بیشتری است. )خرمش

نویسد: ( می111 )همان: «لزومِ جمعِ بینِ درایت و روایت»و   «به متون ۀگشایی مراجعمشکل» ۀدربار

متونِ  وناشده را مطرح کنند و به مددِ منابع و گاه حل شدهکشف مسائلشکالت و مصححان این م»

 .(140)همان: «را بگیرند هاآنپژوهیِ خود، جانبِ یکی از اساس، یا شعرشناسی و متن

ها رسانیدر دگ ؛«هانسخهاختالف » در برابرِ  است نیساری پیشنهادِ  «دگرسانی» اصطالحِ 

تاب  ای کاخر صبا زان طره بگشاید / زبه بوی نافه» در بیتِ مثالعنوانبهبحث بر سر این است که 

 صورتِ  یا وتر است درست و مناسب «زلف مشکین» ، ضبطِ«هادلجعد مشکینش چه خون افتاد در 

؛ «تائااختالف قر» ی است در برابرِخرمشاه پیشنهادِ «دگرخوانی» . اصطالحِ«جعد مشکین»

ان افشونست خسپهر برشده پرویزنی» بیتِ  در مثال طوربهبحث این است که  ها محورِ در دگرخوانی

بخوانیم  «نافشاست خونسپهر، برشده پرویزنی»، «پرویز است اش سر کسرا و تاج/ که ریزه

 قرائت کنیم. «افشانست خونسپهرِ برشده، پرویزنی»یا و 
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 ها را به روشِها و دگرخوانید مورد از دگرسانیچن تالش خواهیم کرد در این پژوهش

قرار  یموردبررس «نیِ انتقادیگزیقرائت» ۀو یا همان شیو <88>«تحقیقی-انتقادی-علمی»

 .دهیم

  كلمات اختصاری:

سلیم  دکتر نی:دکتر پرویز ناتل خانلری /  خان:دکتر قاسم غنی /  -عالمه محمد قزوینی قاف:

وصال /  ینوراندکتر  -دکتر محمدرضا جاللی نائینی جال:دکتر رشید عیوضی /  عود:نیساری / 

 :101 ۀنسخاستاد هاشم جاوید /  -استاد بهاءالدین خرمشاهی بها:استاد هوشنگ ابتهاج /   سایه:

 دیوانِ حافظکاملِ  ۀشدشناخته ۀترین نسخکهن

 :و بررسی بحث

  :ها[]اختالف نسخه هادگرسانی( 1
 حاكم/ قادرحکمت قادر( 1-1

 قادرحکمت  چه  نیو   اربی استغناست  چه    نیا

 ستیزخم نهان هست و مجال آه ن همهنیكا است

 (830:8317)حافظ،

 (308:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183 اقدم نسخ ← است نسخه آمده  81در  است:  حاكم قادر

 127 اقدم نسخ ←است   نسخه آمده  4در  حکمت است:قادر

 :101 ۀنسخ ‖است قادرحاکم  خان / نی: ‖حکمت است قادر قاف / بها / عود / سایه / جال:

 (2:8324)حافظ، حکمت استقادر

هر یک  در انتخابِ  ،مختلف از این کلمه هایِست و برداشتا« استغنا» ۀاین بیت واژ کانونیِ ۀنقط

 ۀه نمایندک عمده از این بیت را دو تفسیرِ .کننده استتعیین ،«حکمتقادر»و« قادرحاکم»های از ضبط

 : داندرا استغنای الهی می« استغنا»این  خرمشاهی کنیم.مطرح می دو نوع برداشت است،

همه ای دارد که اینهبالغ حکمتِحیرانم و در عجبم که خداوند چه استغنا و کبریا و 

و  وچراچون انسان و جهان هست و کسی را مجالِ کاروباررنج و دردِ نهان در 

 صلِ حافظ یا بلکه اندکی اعتراض به ا اشعریِ مشربِ این فکر مطابقِ اعتراض نیست.

 راوچچون انند و هردمایشاء می مطلق و فعالِ آن مکتب است که خداوند را قادرِ مهمِ
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 شمارند.شرعی می ادبِ اپسند و ترکِبندگان را ن از سویِ

 (372:8ج8311)خرمشاهی،

ی و بطر و کشتکبر و گردن»بلکه استغنای الهی استغنا را نه  نای ،خرمشاهی برخالفحمیدیان 

خواجه از حاکم : »نویسدداند و میمی« قدرقدرت امیران یا عامالنِ ناشی از قدرت در وجودِ  نیازیِبی

کوه ش کمترین کنند و مجالِمردم را در شیشه می درسری که خونِستمگر، مغرور و باد یا حاکمانِ

 به حکمت ضمنی هرگونه اعتراضِ احتمالِ  همو «.کنددهند انتقاد میبه آنان نمی دردی را و عرضِ 

 ر اقلیتِ است و هم د متأخرقزوینی هم  ضبطِ » کهاین کند و با بیانِ در این بیت رد میرا الهی  و مشیتِ 

 شاهدِ وانعنبه را حافظ این مثنویِ سومِ  بیتِ  و گزیندیبرمرا  «ر حاکم استقاد» ضبطِ  «نسخ کاملِ

 :کندمی خود ذکر گزینشِ

 در این وادی به بانگ سیل بشنو

 پر جبریل را اینجا بسوزند

 سخن گفتن که را یاراست اینجا

 برو حافظ در این معرض مزن دم

 

 که صد من خون مظلومان به یک جو 

 بدان تا کودکان آتش فروزند

ست اینجااستغنااهلل چه تعالی   

 سخن کوتاه کن واهلل اعلم

(8404-1:4ج8321)حمیدیان،  

ین مذکور در ا با استغنایِ بحث موردِ  بیتِ استغنایِ ضروری میانِ ۀهیچ مالزمرسد به نظر می

 با تیح کهاین ضمنِ .باشیم« قادر حاکم»ما ناگزیرِ از انتخابِ  تا وجود نداردمعنایی  ازنظرمثنوی 

 تِیکماح ۀاردربسعدی  سیر کرد.با خداوند فهم و تف رتباطِ توان بیت را در امی هم «قادر حاکم» ضبطِ

 .«سر قبول بباید نهاد و گردن طوع / که هرچه حاکم عادل کند نه بیداد است»گوید: می الهی

 ،)قرآن الهی استغنایِ  استغنا در هر سه معنایِ  ،دیوانِ حافظو هم در  قرآنهم در  (012:8323)سعدی،

 ؛ حافظ،273بقره: ،)قرآن اهللاز ماسوی ممدوح بشریِ  استغنایِ ،(810:8320 ؛ حافظ،0 تغابن:

مطرح  (117:8320؛ حافظ،1 لیل: ،)قرآن خداوند با تحدی در مذموم بشریِ و استغنایِ (402:8320

 است.

منی ض اعتراضِ ،(1تین:)قرآن،  وندخدا بودنِ «ینالحاکماحکم»تنها در حافظ در این بیت نه

 نِ سخ و جبرانِ استدراکنشینی و عقب ظاهراًکه دیگری از همین غزل  کند بلکه در بیتِمی

هم  (84 :مؤمنون ،)قرآن وندخدا بودنِ  «الخالقیننساح» در رندانه نماید،گفته میپیش آمیزِکنایه

 کند؛می وچراچون
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 .نیست..همه زخمِ نهان هست و مجالِ آه کاین    این چه استغناست یارب وین چه قادرحکمت است

 ورنه  تشریفِ  تو بر  باالیِ  کس  کوتاه نیست        اندامِ   ماستهر  چه  هست ،  از  قامتِ  ناسازِ  بی

پیرِ ما گفت: خطا بر قلمِ صنع نرفت / آفرین بر نظرِ پاکِ خطاپوشَش »یادآورِ  ،سیاقِ این دو بیت

ب را مخاط ، ذهنِ«هرچه هست از...ماست»و « پاک...ش باد آفرین بر نظرِ» با گفتنِ  حافظاست؛ « باد

 <82>ند.کمنصرف می یکلبه «انداممتِ ناسازِ بیقا»و « خطاپوش»از 

. تابدیبرنم اندیشه ۀعرصدر  را <83>«تابو و توتم»گونه هیچ حضورِ ،فلسفی تفکرِ ۀجوهر اساساً

 <84>« طِ مسلمقدس و  » هایِگزارهو  ،فلسفی از یک سوی نابِ تفکرِ هنریِ  تالقیِ ،هاالغزلاین بیت

ی که ذهن هایِ مواقف و ایستگاه انبوهِ از مرکزِ گریزهرچه هست این  است. دیگر از آن سویِ ی کالم

 ست.ا حقیقتاً مغتنم ،بنا نهاده بودند خرد و آزادی محمد غزالی و عضدالدین ایجی و دیگر معمارانِ

 یکیو  (382:8ج8327 ،شفیعی کدکنی) است ییصداچند ۀو مجموع یفونیپل کی دیوانِ حافظ

اگر مرگ داد است »<81> زهرآلودِ کشنده است: زِیتلخِ ت یِهاپرسش نیهم ،صداها نیاز بلندتر

 امدیر خوب نو»است:  یامیخ یِهاهمان خشم و خروش رِینظ ،حافظ تِ یب نیا ،<80>؟«ستیچ دادیب

خوره روح  مثلِ»است که  هاییزخم همان ،نهان یِهازخم نیا ،<87>؟«که راست بیصور، ع نیا

 <81>«.اظهار کرد یشود به کسینم»و  «تراشدیخورد و میرا آهسته در انزوا م

اصل  در "قادر" ۀاحتمال هست که کلم: »کرده است شنهادیرا پ "نادرحکمت"ضبطِ  یذکاوت 

 "نادر"مان و ه ستین یحکمت صفتِ مناسب یبرا "قادر" ۀکلم بوده و سهوالقلم شده باشد]...[ "نادر"

را  فرضِ ایشان ینهم قرنِ یِخط ۀنسخ چیکه ه( 843-4:8313 )ذکاوتی، .«رسدیتر به نظر مموجه

 .کندینم دییتأ

اما مردود  ،تواند اصیل باشدست که میا ایبه گونه «قادر حاکم» ضبطِ  رواییِ  /اینسخه ۀپشتوان

مرتفع  108 خِمور ۀنسخاد به نبا است ،این ضبط بودنِ  متأخر به دلیلِ صرفاً «در حکمتاق» ضبطِ  بودنِ

قادر » را به« قادر حاکم» حافظ ضبطِشاید  نیز اصیل است. اخیر ضبطِتوان گفت میو شود، می

 دگردیسیِ  دستخوشِ« قادر حکمت» ضبطِ  کهاین اما همچنان احتمالِ  .تغییر داده است «حکمت

 نیست. یدورودراز ه باشد احتمالِجهش یافت« قادر حاکم» ۀو به گون <82>ایدئولوژیک شده

ی، ذیلِ هقیب المصادرِتاجدر : توان اشاره کردیبالغی نیز م ۀکتن چندبه  ،عقلی عالوه بر استداللِ

«(. حکمه» .دهخدا ۀنام)لغت«. یلگام به دهن اسب کردن، بازداشتن از کار» آمده است:« همَکَحَ»

ه أی سِه فرمَکَلجام آمده است: أنا آخذ بحَجزئی از یز و ن «لجام» در زبان عربی به معنایِ «همَکَحَ»
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 ایهام با «همَکَ/ حَ تکمَحِ»بنابراین  .(«حکم» .العرب)لسان الحکمه: حدیده فی اللجام. ؛بلجامه]...[

 ۀمونن ؛دهدمیبعض تشکیل  قلبِ  جناسِ «مجال»با  است و در این معنا «لجام»به معنایِ  ،و مجاز

 :بینیممی خاقانی نیز ایهام را در دیوانِ گونهاین

 نصفاها یزد از هجا انیگر دم طغ  انمیآن که بود دزد ب میرج وید

 (00:8313 [)شمیسا،یلقانیب یرمج]رجیم=

روده همین مبنا س یقیِ کالم توجه دارد و احتماال برخاقانی از شاعرانی است که به محورِ عمودیِ موس

 است:

 بر دهان افکند ایاملگامم 

 زبان مار من یعنی سر کلک

 

 که چون ایام بودم تیز و توسن 

معین حکمتکزو شد مهرۀ   

(424:8ج8317)خاقانی،  

 گوید:انوری در همین مضمون می

 بر گردن اختیارِ احرار

 خروشِ مستوردر حنجرم از 

 

است... پالهنگ ستاکنون نه ردی   

زیرِ نای و چنگ است ۀنغمصد   

(74:8ج8372)  

 بر این ضبط باشد: ییدیتأتواند مستندِ متنیِ ما از عطار نیز می

 2ستیحکمت قیالکه  یمرا دان یامرزیگر ب

 خاک توست عطار عاجز قادراپادشاها 

 

 ر...از آمرزگا از بنده و آمرزش تیمعص 

 اریاخت یتیدر هر دو گ شود تا رشیدرپذ

(014:8327)  

 تاب خوی / عکس خوی (1-2 

 روگرم  كافتاب  بین  عارضش بر    خوی عکس 

 در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است

 (888:8317)حافظ،       

 (872:8ج8311 )نیساری، :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  82در  تاب  خوی:
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نسخه  82این  ۀازجملنیز  127 ۀ]نسخ 122اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  82در  عکس خوی:

 است[

تاب خوی  :101 ۀنسخ ‖تاب خوی  خان / نی / عود / سایه / بها / جال: ‖عکس خوی  قاف:

 (80:8324)حافظ،

 نویسند: می «عکسِ خوی»بر « تابِ خوی»با ردِ انتخابِ قزوینی و ترجیحِ جاوید  –خرمشاهی

و  از گرما تافته است بلکه خودِ آن است که بر عارضِ معشوق عکسِ خوی نیست

با « تاب» ضمناًتر است. پذیرفتنی« تاب» ،در آخرِ بیت« تب»تناسبِ  ]توجه به[ با

 (32:8371 ،دیجاو–یخرمشاههم تناسب دارد. ) «آفتاب»

 نویسد:حمیدیان در شرحِ بیت می

رَو)= گرمتاز و تندرو(؟ به گرم و آتشین(؟ گرم ۀرُو )= دارایِ چهررو: گرمگرم

گمانِ من هر دو ، هر یک به وجهی درست و مناسب است]...[ بعید هم نیست که 

رم گ»شاید  همهینبااایهامِ لفظی یا خوانش آورده]...[  صورتِبهو  عمدبهشاعر آن را 

ازی، یا گرمت با مضمون سازگارتر باشد]...[ حتی آفتاب با وجود گرمای چهره« رُو

-2:2ج8321و رشک نسبت به عرقِ عذارِ معشوق است. )حمیدیان، وتابتبدر 

8018) 

ایِ خطتوان یکسره حاصلِ سهو و را نمی «عکس خوی»که  است یاگونهها به ضعیتِ نسخهو

 تواند ویراستِ نهاییِ حافظ باشد.می «تابِ خوی» همهینبااکاتبان دانست. 

 بینیم:را در مستنداتِ متنیِ زیر هم می «آفتاب گرم رو»و تعبیرِ « ابو آفت وتبتاب»هماهنگیِ 

 تبو  تاباز مهر ماه طلعتت در  آفتاب

 

 را پی کندرو آفتاب گرمتیغ حکمت 

 م توخشتاب فیض لطفت مانع است ار نی ز 

 در اضطراب تعارضشمع چون پروانه پیش  

(810:8302 )خواجو،  

 روش...عزمت آورد خاک زمین را در تاب 

 شتبهمچو مه بگداختی اجزای خورشید از 

(33:8341)کمال،  

ست. افزون ا بررسیقابلنیز  بدان توجه نشده، ترپیش احتماالًکه  ترمهمای این دگرسانی از زاویه

ی حافظ به مراتب توان تصور کردمیقرائنی وجود دارد که این بیت  ، درشواهدِ شعری داللتِ  بر
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اجو نیز آمده، کمال و خو ۀکه در گفت «و آفتاب وتابتب»اظِ تر از صرفِ تناسبات و بازی با الفعمیق

 اندیشیده است.می

 نویسد:می هدایه المتعلمین فی الطبابوبکر اخوینی در 

وع بوند: ها دو ناین تب ۀ]...[ جملو تفسیدن تاببه پارسی مشتق بود از  تب

بود از بیماریِ دیگر و تا این  عرضیکی به ذاتِ خویش بیماری نبود چه 

اند و االورام خوانند و لقب کردهعهتابرا  تبو این  بیماری نرود این تب نرود

 این تب كه به ذاتِ خویشو]...[ به ذاتِ خویش بیماری بود. و  یهالرذاتگویند 

ه جنس بود]...[ یکی از این سه جنس نام وی حمی یوم بود و ]...[ به سبیماری بود

...[ ]روزه اعنی حمی یومتبِ یکسببِ این تب، گرم گشتن هوایِ دل بود]...[ 

 های گرم است و سببِ این تب را جز یک روز بقا نبود]...[ و بدانک تب از بیماری

از  عل؟[]= بالففعل یکی مالقات چیزی گرم بههای گرم پنج است: بیماری

]...[ و من اکنون اسباب چهارم حركاتِ بیرون از اعتدالِ بدن]...[ و بیرون

آن تب كه این حمی را چنانک واجب آید یکان یکان یاد کنم و آغاز او از 

]...[ آگاه باش که بدین تب]...[ اندکی سببِ او از گرمیِ آفتاب بوده بود

ده تب آم جاآند وز به آفتاب نشسته بوآید]...[ آنکس را آید که  خوی

وح هر سه راین چنین کس را  اگر این تب از رنجِ بسیار آید]...[ و باز بود

 (044-012:8344. )]...[اعنی روحِ حیوانی و نفسانی و طبیعی گشته بودگرم

 دستینازاای در مواضعی که مشخص شده است ارتباطِ مفهومیِ میان بیتِ حافظ و متونِ علمی

های های عارضی و بالعرض که ناشی از بیماریتب مانندِ اشتقاقِ تب از تاب؛ ؛آشکار است یخوببه

 در هایی که از مجاورتِنیز تب هست ]فردِ مبتال[ هر روزش تب است؛دیگر است و تا ]این بیماری[ 

 آید. شاید حتیوجود میشود و یا از تعب و خستگی و گرمتازی به گرمایِ آفتاب، عارض می

متنِ »و در با جستج موردبحثاز طریقِ ایهام بتواند مرتبط باشد. روابطِ بیتِ  «رُوحگرم»با « رُوگرم»

حافظ  بر شعرِ ایرا بی هیچ قرینه« معنا و ایهام حداکثرِ» خواهیماست. البته ما نمی گسترشقابل« پنهان

تصادف  سنتِ ادبی و یکسره حاصلِ توانینماو را  طبیِ اشاراتِ متعدد و دقیقِ اما مواردِ ،تحمیل کنیم

 نویسد:می قانونینا در سابندانست. 
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 یم فو تنبت منه بتوسط الروح و الدالقلب  یتشتعل ف بهیحراره غر یالحم

 ی: النیقسم یا یمن الناس من قسم الحم]...[ البدن عیجم یو العروق ف نییالشرا

من جهات  اتیو قد تقسم الحم( 1:3ج8222]...[)عرض یحم یمرض و ال یحم

 نهارانوائبها تعرض  یالت یه هیالنهار (0]...[)همان:هینهارو منها  هیلیو منها لی]...[ اخر

 هیاالسباب الباد یه یان اسباب کل اصناف حم (03]...[)همان:الیو فتراتها ل

[ ومی یاکثر اقالعها]ها=حم (2]...[)همان:المسخنه بالعرضاو  المسخنه بالذات

 یحم یف (82)همان:وم؛ی یاصناف حم یف (80-88]...[)همان:و بنداوهبعرق  کونی

اكثر و  یو من حراره الحمام و نحوه حم حراره الهواء: قد تعرض من هیحر ومی

 ومی یحم یف( 28-22]...[)همان:من شده حره الشمس عرضیذلک انما 

ضاره  یمح ریتص یحتالروح  نیتسخ یف بالغی: ان التعب قد هیتعب

 (.81]...[)همان:باالفعال

 / برو تا به بهشت برندت به بهشت( 1-8

 یکسر از كوی خرابات برندت به بهشت    حافظا روز اجل گر به كف آری جامی

 (830:8317)حافظ،   

 (321:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

  [188و  107 مورخ ۀ+ مجموع] 183اقدم نسخ ←نسخه آمده است   80در  بهشت:  به  برو تا

 24این  ۀنیز از جمل 127 ۀ]نسخ 183-4اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  24در  برندت به بهشت:

 نسخه است[

 :101 ۀخنس ‖برو تا به بهشت  خان / عود / جال: ‖برندت به بهشت  قاف / نی / سایه / بها:

 (84:8324)حافظ، برو تا به بهشت

 :یدگودیگری خود می حافظ در غزلِ ؛کندمیهر دو ضبط را تایید  اصالتِ ،هانسخه وضعیتِ

 حافظ   ۀقدم   دریغ    مدار   از  جناز

 

 که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت 

(812:8320 )حافظ،  

تواند که می هست «برندت به بهشت»ای در اشکال است اما نکتهبی «بهشتبرو به »با این حساب 

 ه جایِ ]بهشت اگرچه ن :که رسانداین را می با طنز ،دو ضبط هراین  آن را در جایگاهی باالتر بنشاند.

یچ بی ه ،کردگار چیست[ ۀجام ]تا در میانه خواست با به دست آوردنِ  ،گناهکاران است[ شخص
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 نایِ مع متضمنِ «برندت» . اما ضبطِکندورود به بهشت را احراز می جوازِ ،ال و جوابسؤمعطلی و 

ترام و شوی بلکه با احتنها بهشتی می، نهاین جام با کسبِ  کهاین ؛آمیزتر و واالتری استاحترام

یفات با رساخته نیست؛ این تش «برو» به بهشت راهنمایی خواهی شد و این معنا از خاص تشریفاتِ

 بیت به آیاتِ  این حافظ در سرودنِ احتماالً .آفریندی میبیشتر طنزِ یجهدرنتقض و تضاد و انت ،آن جام

 :نظر داشته است، زیر قرآنیِ

نم وکافران را گروه گروه به جه»« ]...[زمرا جهنمالذین کفروا الی  سیقو »

ی و کسان» «زمرا]...[ الجنهاتقوا ربهم الی الذین  سیقو »( 78زمر:)قرآن،  «]...[برانند

 «گروه به سوی بهشت راهبر شوند ، گروهاندردهرا که از پروردگارشان پروا ک

 (73:زمر)قرآن، 

 : گویدمخشری در تفسیرِ این آیات میز

د تعبیر شده است؟ در پاسخ بای «سوق»هردو گروه به  : چگونه از بردنِاگر بپرسند

 ؟[ و خشونتِ چنین ؛ سختی]ستیهمراه با س راندنِ ،دوزخیان : مراد از سوقِ گفت

دان و بردن به زن پادشاه به هنگامِ  از فرمانِ که با اسیران و سرکشانِ آنان است چنان

ت، آنان اس هایرکبمَ ، راندنِ بهشتیان . اما مراد از سوقِکنندآنان چنین می کشتنِ

دتر به هرچه زو بخشند تا]...[برند و به آنها شتاب میزیرا آنان را سواره به بهشت می

اعزامی به نزد پادشاهان چنین  هایدارالکرامه و الرضوان ببرند که با برخی هیئت

 (817:4)زمخشری،ج .ندکنمی

 : آمده است االسرارکشف در تفسیرِ

ه سخن را چنین گفت ن . ازدواجِرا گفت سیق و بهشتیان را گفت سیقدوزخیان 

به قهر و  راننددوزخیان را می، حال را و فرق است میان هر دو سوق تسویتِ

شتیان به ،[...سقر] کشند ایشان را به زجر و سیاست تا به آتشِ عنف، بر روی همی

 )میبدی، لدالخور و بر پرهای فرشتگان تا به جنهن و ناز بر نجائبِ  به عز  برندرا می

 .(437-1 :1ج

رینه حذف به ق دوم« برندِ: )»باشد بهشتیان و دوزخیان سوقِ اشاره به همینسعدی نیز  شاید عبارتِ

 (شده است
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و خداونگار  دبرن به بهشتصالح را  ۀبزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که بند»

 (800:ب8314 )سعدی، «.فاسق را به دوزخ

 توانِ ،و خراب اینچنین مست ،دهیم حافظانصاف می، جامالتزامیِ  ضمنی و با توجه به داللتِ 

 قِ راهبرسائ فرشتگانِ این بار بر گردنِ زحمتِ القاعده،علیراه رفتن نخواهد داشت، بنابراین 

 او را دوش به دوش به بهشت برند:خواهد بود تا  (28قاف: )قرآن، 

 ز لحد بر عرصات مست و مدهوش برندش

 

 بردندیبه دوش مدوشش  کدهیم یز کو

گساران الستقدح بادههرکه شد هم   

(012:8302 )خواجو،  

به دوش دیکشیامام شهر که سجاده م  

(311:8320 )حافظ،  

 جهتینازام و ه است ترناسبم ،هم در ارتباط با نکات قرآنی «برندت به بهشت» ضبط بنابراین

. با داو نخواهد بو حالِ بِمناس «برو» طبیعی طوربه رفتن است وراه ناتوان از  الیعقل مستِ که آدمِ 

 دارد. مقام این در را تناسب کمالِ «برندت»توجه به این موارد، 

 ( از در تقوا / از ره تقوا ؛ سر سفر / ره سفر1-4

 نهادن كسی كه از ره تقوی قدم برون

  

 به عزم میکده اكنون ره سفر دارد 

(814:8317)حافظ،  

 از در تقوا / از ره تقوا

 (487:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

  183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  28در  از  در  تقوا:

 127اقدم نسخ  ←نسخه  آمده است   1در  از ره تقوی:

از در تقوی  :101 ۀنسخ ‖از در تقوا  نی / عود / جال / سایه:خان /  ‖از ره تقوی  قاف / بها:

 (31:8324)حافظ،

کثرت و قدمتِ نسخ، در وضعیتِ  ازنظرها و نیز روایتِ نسخه بنا بر «از در تقوا» کهاینبا 

لکه اعتبار دانست، برا بی «از ره تقوا»توان از این منظر نمی صرفاًولی تری قرار دارد بخشاطمینان

 دهیم، بدین تقریر:را ترجیح می «از در تقوا»اعتقاد به اصالتِ ضبطِ اخیر،  نِضم

 «اد...ه از رهِ تقوا قدم برون ننهكسی ك»بر اساسِ تصحیحِ قزوینی بخوانیم:اگر بیت را 

تقوا خارج نشده بود، اکنون به عزمِ  ۀ[ از جادابداًبدین معنا خواهد بود: آن شخص که تاکنون ]
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 مکدستسفر دارد. این معنا متضمن یک مدحی است برای آن شخص،  ۀندیشمیکده، خیال و ا

. السالمی بوده ولی حاال به این روز افتاده استمربوط به احواالتِ سابقِ او؛ یعنی در گذشته آدمِ علیه

 :«ره تقوا»ضبط ییدتأشواهدی در 

 ام با دف و چنگزده ره تقوا هاشبمن که 

 

 اندنهاده ره تقواآنان که پای در 

 

 آن نفس نگشاد هرگز جز که از راه خطا

 

 این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد 

(232:8320)حافظ،  

انددنیا نهاده سرنخست بر  گام  

(301:8327)عطار،  

 وین قدم ننهاد بیرون یکدم از صوب صواب

(810:8341)کمال،  

 دِ برخور ۀاجاز وجهیچهبه -قرینه وجودِ به شرطِ-حافظ  شعرِ مخاطبِ این امرِ مسلمی است که

ات با آی« از در تقوا»دهیم دگرسانی او را ندارد. احتمال می سخنِ انگارانه و مختصر گرفتنِ ساده

« سرای» ( آمده است که در معنای30ِ)نحل: «دارالمتقین»یکجا تعبیر  قرآنقرآنی مرتبط باشد. در 

ویی باشد و گ« دار تقوا»یادآور و مترادف  تواندیممجاز  با ایهام و «در تقوا»و خانه است. در این معنا 

 ۀنکت«. ود...تقوا ب سرایِ تقوا پا بیرون نگذاشت و یکسره مقیمِ دارِ کسی که از درِ»گوید حافظ می

آمده  «قواتوصیه به ت» مرتبط و متناظر در بابِ  دو تعبیرِ قرآن تری نیز در این میان وجود دارد. در مهم

(، یکی انسان را 802:عمرانآل) «هقاتِتُ حق   قواهللَاتّ»( و 80)تغابن: «معتُطَاستَمَ قواهللَاتّ»است: 

. همین «است مقام الهی ۀشایست کهچنانآن»دیگری و  «تواند پروا کندمی هر آنچه»ند کتوصیه می

؛ 234:8ج8323آمده است.)طبری، «سزای» قرآنی به معنایِ سالخوردِ در متونِ «هقاتِتُ حق »تعبیر 

ان در زب «از درِ»( اگر بدانیم که «حَقَّ»قرآنی ۀ؛ فرهنگنام«حَقَّ»التنزیللسان؛ 227:2ج8308میبدی،

 است: «بندهی، زقیدرخور، سزاوار، الشایسته ، سزای و  » پارسی به مفهومِ

 کارزار   ازدرِ  سوار گزیده  هزارفرستاد بر میمنه سی

 )فردوسی( 

 

 ست فرا افکند به چاهخسی ازدرِ آنک

 

ست نشاندش بر سریرسری ازدرِوآنک    

«(ازدر. »دهخدا نامهلغت))فرخی(  
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 قرآنِی نظیرِ ترکیبِ بر ما آشکار خواهد شد. ،قرآندر « هقاتِتُ ق حَ»در بیت و  «تقوا درِ از» ربطِ

حَق  »کنیم عبارتِ بینیم و از این میان، گمان میرا در آیاتِ دیگر نیز می« حَق  تُقاتِه»

 صورتِبههمانی است که « حَق  قَدرِه وَ ما قَدَرُوا اهللَ » ۀدر آی( 07؛ زمر74؛ حج:28:انعام«)قَدرِه

بیتِ در این  «سزایِ قدر» صورتِبهو  -آیات ذیلِ- تفسیرِ میبدیو  تفسیرِ طبری ۀترجمدر « سزای»

 حافظ آمده است:

و دعای صبحدمی نیاز نیمشبی   تو شاها به دست حافظ چیست   سزایِ قدرِ  

(8320132:)حافظ،  

نایش این با ایهام مع «از درِ تقوا قدم برون ننهاد...كسی كه »با روایتِ دیگر بخوانیم:  لحا

[ تقوا بیرون نگذاشته بود حاال ]کارش به ]خانه، سرای و دارِاست: آن شخص که ]تاکنون[ پا از درِ

ترها هم آن شخص که]حتی قبل ،دیگر میکده است؛ به عبارتِ کَل ه[ راهیِسر و جایی رسیده که با 

تقوا برنداشته]و اقدامی درخورِ تقوا انجام نداده[ است،  ۀآدم درستی نبوده و[ تاکنون گامی شایست

  دارد. سفر ۀمیکده، خیال و اندیش اکنون به عزمِ

ایِ معنو « قدم / سر» ، تناسبِ« اَز / عَزم » آواییِ آهنگی و همتوان به همهمچنین از نظرِ بالغی می

 اشاره کرد.« عزم»مترادف با « داشتن ...سرِ» اصطالحیِ

 مستندات متنی:

 عشق ۀبر آستان هرگز كهآن

 

 ام کسیم بسی چون تو ندهایار گرفته

 

 خویش از پس چار دیواربگفت 

 

 پای ننهاده بود سر بنهاد 
(14:8311)سعدی،  

هیچ مجلسی از درِست هشمع چنین نیامد  

(801)همان:  

ام پای پیشننهاده عمرهمه  
(800الف:8314)سعدی،  

 (804ب:8314و أذی ندهند. )سعدی، و درمی بی من  قدمی بهر خدا ننهند]توانگران[  

 سر سفر / ره سفر

 (487:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 نسخه است[ 38این  ۀنیز از جمل 127 ۀ]نسخ 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  38در  سر سفر:

 نیامده است  ایدر هیچ نسخه ره سفر:
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سر سفر  :101 ۀنسخ ‖سر سفر  خان / نی / عود / جال / سایه: ‖ره سفر  قاف / بها:

 (31:8324)حافظ،

« زوینیق پرسش برانگیز در چاپِ تغییرهایِ» قزوینی و با عنوانِ نیساری با بررسیِ تصحیحِ 

 نویسد: می

 کتابت شده« سر سفر دارد»س قزوینی[، اسا ۀ،نسخ127خطی خ ]=خلخالی= ۀدرنسخ

دیده نشد. در زیر  «ره سفر»های خطی قرن نهم که بررسی گردید است و در نسخه

ی راه یافته سخه در چاپ قزوینم نصفحه نیز تصریح نشده که این تغییر با استناد کدا

 (822:8307. )نیساری،است

سخه، ، دو ناندایِ حافظ به کار گرفتههغنی در تصحیحِ متنِ غزل -ای که قزوینیه نسخهاز نُ

  83اساس است و جدیدترینِ آن متعلق به قرنِ  ۀو نسخ 127ترینِ آن مورخِ دار است که قدیمتاریخ

ق کتابت شده هـ88و  80و  2های شناسی و حدسِ ایشان در قرنه نسخهدیگر، بنا ب ۀاست. هفت نسخ

ی به یکی ضبطِ قزوینی متک هرحالبهاست. قزوینی منبعی برایِ متنِ انتخابیِ خود ذکر نکرده است. 

 ۀنسخ 72رقیبِ قرنِ سیزدهمی است، در برابرِ ضبطِ بی متأخر ۀنسختاریخ و یا هایِ بیاز این نسخه

 كدامهیچای كه این بیت را دارد نسخه 81از  هادفتر دگرسانیدر دارِ قرنِ نهمی. تاریخ

بعیت به ت -احتماالً– گزینیرا در قرائت «ره سفر»، خرمشاهی و جاوید همهینباا. ندارد «ره سفر»

 اند.از قزوینی، ترجیح داده

 گوید با مطلع:آن وزن و قوافی و ردیف است که سعدی می برغزلِ حافظ 

 کس این کند که دل از یار خویش بردارد

 هالک ما به بیابان عشق خواهد بود

 

دارد... ترسختمگر کسی که دل از سنگ    

 کجاست مرد که با ما سر سفر دارد

(812:8311)سعدی،  

 شواهد متنیِ دیگر:

 چون نامتناهی است ذره

 

 سفر ندارد این سرهر کو 

 

 خواجه سر این سفر ندارد 

(233:8327)عطار،  

 بختش ز قضا و از قدر نیست

(18:8317)بلیانی،  
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 سر سفر ندارمام غریب این کوی و شده

 

نشان غریبمتو نشان آشنایی من بی  

(848)همان:  

 باشد:ما  ترجیحیِ ضبطِ  هردو بر ییدیتأ تواندیماین بیت نیز 

 رفت نزاری هیهات سفرهر که گوید به 

 

ما ازدرنبرد سفر سر  گو نزاری به   

(118:8ج8378)نزاری،  

 ؛ یرغوی دیوان / یرغوی سلطانیَرغو / بُرغو( 1-5

 بلکه از یرغوی دیوان نیز هم            از قاضی نترسد می بیار   عاشق

 (222:8317)حافظ،  

 یَرغو / بُرغو
 (8204:2، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 نسخه است[ 31این  ۀازجملنیز  127 ۀ]نسخ 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  31در  یَرغو:

 ای نیامده استدر هیچ نسخه بُرغو:

 (00:8324)حافظ،یرغو  :101 ۀنسخ ‖یرغو  قاف / خان / نی / عود / سایه / جال / بها:

 بدیلِبی ح وصری با اجتهاد در برابر نصِّ حافظ و موسیقیدر کتاب  -دانموسیقی-مالح حسینعلی 

 نویسد:آورده می« بُرغو»، «یَرغو» یجابهها، نسخه تمامِ

نام این ساز  االلحانمقاصدای در موسیقی بادی]...[عبدالقادر مراغهسازی از آالت 

ارها کهای عمومی و پیدر جشن معموالً این ساز را  صورت بورغو ثبت کرده]...[را به

ت از را آورده اسحافظ در بیتی نام این س نواختند]...[سردر بارگاه سلطان میو بر 

 ثبت شده است]...[« یَرغو»، «بُرغو» ۀکلم یجابههای دیوان وی ولی در اکثر طبع

 (00-8:8318کند]...[. )مالح،را تقویت می« یرغو»جانب « قاضی» ۀهرچند قرین

 کند:بیان می گونهناییلِ گزینشِ خود را دال ،ایشان در ادامه

 ۀدارد،حافظ در مصراع اول کلم معنا یرغو و قاضی مشابهت تقریبی در ۀ: دو کلمامال

گری به بیان دی کهاینلو ر نیازی به تکرار آن نبوده است وقاضی را آورده و دیگ

از  نهاتنهکه در مصراع دوم آمده مؤید آن است که « هم»و « بلکه» ۀ: کلمباشد. ثانیاً

 یروببندگبدیوانی یا سلطانی )که همان شیپور قرق یا  یروببندبگقاضی بلکه از عالمت 

 : چون صدای شیپور یا کرنا یا برغو عالمتیا تعطیل کار است( نیز هراس ندارد. ثالثاً
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ن از قاضی، بلکه از اعالم جنگ سلطا تنهانهگوید: باش است حافظ میپیکار و آماده

برغو همین  ۀنیز ذیل کلم ]فرهنگ[ آنندراج دهم. صاحبنمیهم بیمی به دل راه 

 مثال آورده است. )همان(شاهد شیراز را به همین نحو]...[ ۀبیت خواج

 :نویسدیم« برغو»حمیدیان در پاسخ به استدالل مالح در گزینش 

از  عاشق کهاین نیامده است؛ ثانیاً« برغو»خطی یا چاپی  ۀحتی در یک نسخ اوالً

نوعی  ویلتأ ۀچگونه به خود اجاز است؛ ثالثاًراستی مضحک ترسد بهنمی کرنای

ضی تکرار قا« یرغو»این چه حرفی است که  اند؟؛ رابعاًکرنای به شیپور قرق داده

است؟ مگر چیزی به نام تناسب در شعر)اینجا میان قاضی و بازپرس( مطرح نیست؟ 

رغو در متون عصر به کار رفته، همه یرغو و یااین و مگر اشکالی هم دارد؟ خامساً 

 اید؟ )حمیدیان،را در متون حدود این عصر دیده« وبرغ»شما چند بار 

 (3481:4ج8321

یز یف مهدی ستایشگر )همان( و نتأل زمینموسیقی ایران ۀنامواژهدر  -به تبعیت-گزینش مالح 

تکرار شده « اصطالحات موسیقی در دیوان حافظ»ذیل مدخل  پژوهیحافظ و حافظ ۀدانشنامدر 

« یرغو» ۀالزم است تعریفی از کلم ،مالح گزینشِ ( قبل از نقد و بررسی208:8ِج8327 ،دادجواست. )

  «80یارغو» مغولی یا ترکیِ ۀواژ در ذیل دوران مغول دیوانیِ اصطالحاتِ فرهنگِداشته باشیم. در 

 آمده است:

ستری، بازپرسی؛ دادگ ۀگناه، استنطاق؛ شکایت؛ نزاع، دعوا؛ جلسبازپرسی، پرسش 

 ۀریشه با آن نظیر: یارغوچی)=قاضی در محکمدیوان یارغو. ونیز اصطالحات هم

-1:8317 بازپرسی(. )شریک امین، ۀجلسغولی، بازپرس( و یارغونامه)=صورتم

244) 

باید باشد « رغوقاضی و ی» فرقی میانِ حتماًکند که استنباط می« نیز هم»و « بلکه»مالح از تعبیرِ 

فرض  «مشابهتِ تقریبی در معنا»تا جمله معنای محصلی داشته باشد، از طرفی قاضی و یرغو را دارای 

یز از همین استدالل و برای گر ۀو بر پای دانداز قاضی می« بیانِ دیگری»و « تکرار»و یرغو را  کندمی

 کند.تکرار ، بُرغو را جایگزین می

لگوها و ا صورتبهرا « عاشق از قاضی نترسد می بیار / بلکه از یرغوی دیوان نیز هم» اگر عبارتِ

عاشق از ]الف[ نترسد بلکه از ]الف[ نیز ( 8ساختارهای نحوی تجزیه کنیم، خواهیم داشت: 
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معنایی یکسان فرض کنیم که در  ازنظر. این در صورتی است که قاضی و یرغو را مانند مالح هم

معنایی  رازنظمعنا خواهد کرد. حال با این فرض که قاضی و یرغو ن حالت، تکرار، کلِ عبارت را بیای

عاشق از ]الف[ ( 2کنیم، خواهیم داشت: ند ساختار نحوی جمله را بررسی میمتمایز هست امال

 ترسد.مین هم یزن یرغوی دیواناز  بلکه ،قاضیاز  تنهانهعاشق  :یعنی نترسد بلکه از ]ب[ نیز هم.

 معنادار است. تکراری وجود ندارد و عبارت کامالً ترتیبینابه

ضور و حتر، یعنی موضوعِ اجتماعیِ عمیق غیرمستقیم بهای اشارهعبارت، این رسد اما به نظر می

از هم، در روزگارِ حافظ است.  هم و نیز مستقلِ  موازاتبه قضایی و دو مرجعِ 8دو نظامِ حقوقی حیاتِ

بین متخاصمین حکم 2 «حقوقِ اسالمی فقه و منابعِ»ست که در آن بر اساس «دیوانِ قضا»یکی 

، دعاویِ «و قاآنی و خانی یاسای چنگیزی» ۀکه در آن بر پای« دیوان یارغو»شده و دیگری می

مجازات و ]...[ در لغتِ مغولی به چند معنا آمده است: 3یاسا»شده است. می وفصلحلحقوقی 

 ظاهراً »( که 20:8320)پلیو، ...[.، امر و دستورِ]خان]...[مغول ورسومآدابقوانین و  ۀمجموع]...[ تنبیه،

ا مجازات و نظم و غیره ر مطابقیِ کلمه باید دانست و معانیِ دیگر از قبیلِ حکم و فرمان را معنیِ

وقیِ به زبان حق، اگر یارغو ۀمسئل( »802:8321)موحد،«. آن باید تلقی کرد تضمنی یا التزامیِ معانیِ

«. است ماهوی قانونِ، 4یاسا کهآنحالاست،  دادرسی آئینِامروزی صحبت کنیم، ناظر بر 

 ( 807)همان:

مغوالن وقتی به ایران رسیدند محاکم خاص خودشان را دایر کردند که به آن یرغو 

گفتند و در این محاکم رسیدگی و حکم بر اساس یاسا بود و مسلمانان را آزاد می

گذاشتند که در مرافعات میان خود به قاضی]شرع[ مراجعه کنند. پس یک امیر یارغو 

کرد و یک قاضی که مسلمانان دعوی پیش که به مرافعات مغوالن رسیدگی می بود

                                           
1 legal system 

قیاس )فقه اهل سنت( -4عقل )فقه مذهب شیعه( / -4اجماع، -3سنت، -2قرآن، -1منابع فقه و حقوق اسالمی: 2 

 (.113-7:1324)کاتوزیان، 
3 yasaq 

ای ترکی است مرکب از ریشة یاس / یاز )=نوشتن( + اق )=پسوند صفت( )احمدی گیوی، احتماالً یاسا / یاساق واژه4 

بار از طریِق قومِ ترِک ایغوری با خط اند و اولکه قوِم چنگیزخان خط و کتابت نداشتهبا توجه با این (.343:1393

 اند، ممکن است محتوایِ واسطة ایشان مجموعة قوانینی مکتوب به خط ایغوری فراهم آوردهاند و بهآشنایی پیدا کرده

 باشند. ههایِ کتابت را مجازًا یاساق )=نوشته( نامیداولین تجربه
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مغول اسالم آوردند نیز ادامه  بردند و این وضع در آن روزگار که ایلخانانِاو می

 (824-1داشت. )همان:

الزم به  ،«ترسد بلکه از یرغوی دیوان نیز همقاضی نمی»گوید از حافظ می کهاین ۀدربار ضمناً

، «وان قضادی»بوده است که حافظ باالتر از  توجهقابلمهابت  ازنظر حتماً« دیوان یارغو»یادآوری است 

معادل ارغو ]ی متنوع، بکر و بدیعی که یارغوچی در دیوانِ  یهاشکنجهکند. از آن یاد می تأکیدبا دو 

ی، به کار شخص ۀتام و متناسب با ذائق اقرار از متهم، با اختیارِ  قاضی در دیوان قضا[ برای گرفتنِ 

ا ترجیح هبازجویی ۀو کشته شدن را بر ادام گاهی چندان سخت بود که متهم اقرار به جرم»بست می

 (882همان:«. )دادمی

 متنی در این استدالل: مستندِ

 یستنیاسۀ چنگزخان که در  شرع نه که در      خونِ منِ بیدل ریزیاین نیست که  رخصت    

 (72:8341)عماد فقیه،  

 یرغوی دیوان / یرغوی سلطان
 (8204:2، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  82در  یرغوی سلطان:

نسخه  82این  ۀازجملنیز  127 ۀ]نسخ 128اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  82در  یرغوی دیوان:

 است[

: 101 ۀنسخ ‖یرغوی سلطان  خان / عود / جال: ‖یرغوی دیوان  قاف / نی / سایه / بها:

 (00:8324)حافظ،یرغوی سلطان 

تی صورتی اصیل است و ح« یرغوی سلطان»کند. می ییدتأها اصالتِ هر دو ضبط را نسخه روایتِ

را در کنار هم آورده « قاضی و سلطان»توان شواهدِ شعری ارائه کرد. سعدی نیز آن می بر صحتِ 

 است:

 اندکمحاقاضی  و سلطان کندیمگر سیاست 

 

ایمهکند پیر و جوان آسودور مالمت می   

(810:8311)سعدی،  

 را در کنار هم ذکر کرده است:« دیوان و سلطان»در جای دیگر 
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 شناسعمل گر دهی مرد منعم 

 امین باید از داور اندیشناک

 

هراس سلطانکه مفلس ندارد ز    

و زجر هالک دیواننه از رفع   

(44الف:8314)سعدی،  

 فظ باشد:حا نهاییِ گزینشِ« یرغوی دیوان»، «دیوان» ایهامیِ کنیم با توجه به ظرفیتِ اما گمان می

عادِل و...که مدیوانِ قضا و دبیری و استیفا ، دیوان در معنایِ دیوانِ شعربه معنایِ « دیوان»

 :اهریمنانهای امروزی بوده است و دیوان به معنایِ ها و وزارتخانهسازمان

 مرا قبول شما نام در جهان گسترد

 

 کجا کنند دیوانکنون حکومت  دیوان

 

 مرا به صاحب دیوان عزیز شد دیوان 

(013:8323)سعدی،  

زکانگشتری به دست سلیمان رسید با  

(707:8302)خواجو،  

 (24:8312نسوی،«.)تمکن یافته دیواندر جای اصحاب  دیوان»

کی از بنابراین ی ،رفته استبه کار می« قضا دیوانِ » اصطالحی بوده که در برابرِ« یرغو دیوانِ»

که در دیوانِ حکومتِ مغوالن خواهد بود  غویییاریا « یرغو دیوانِ»اشاره به  «دیوان یرغویِ» معانیِ

« رغودیوان یا» ، اصطالحِ الکاتبتوردس در کتابِ .است شدهبرگزار می و تیموریان ایلخانان و

( و 113)همان:« دیوان قضا»( معادل 101)همان:« امارت یارغو»( و 100:2ج8321)شمس منشی،

 «ایرغو و یاس»توضیح دادیم  ترپیش کهچناندیگر  از طرفِ ( آمده است.111)همان:« منصب قضا»

 آمده است: الکاتبدستورمغوالن بوده است. در  اختصاصیِ  آیینِ

 ۀکه اهل اسالم، در اختالف احکام میان طوایف انام رجوع با شریعت شریفهمچنان»

 )شمس«. کنند، رجوع اقوام مغول نیز در قضایا با یارغو بوده ]است[می ]...[محمدی

 (821:8321؛ به نقل از موحد،100:2ج8321منشی،

 نِ از دیدن و شنید ،دوستآزاده و انسانِ نوع هر ایرانیِ احتمال داد که حافظ به مانندِ آیا می توان 

ه که ب-دیوانی  اینان در محاکماتِ هایِوضعیعزیز و وحشی ه به ایرانِاین قوم در حمل هایِددمنشی

ده خوان «دیو»و به ایهام آن شومان را اهریمن و  دردمند بوده -شدهیاسا انجام می یارغو و بر اساسِ نامِ

روی و عفاریتِ سیاه دیوانِ»عبارتِ  ،المصدورنفثه مؤلفِ الدین نسویکه شهابهمچنان است؟

تواند نمی« سلطان». پیداست که بردبه کار می «تاتار مهندسانِ» در وصفِ( را 43:8312) «منظرزشت

 اشکال است. بی هرچند که کامالً ،کند رسانگینهان را  این معنیِ
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 تقوا / خلوت تقوا  ۀ( پرد1-6

 به در افتادم و بس تقوی ۀنه من از پرد

 

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 

(830:8317)حافظ،  

 (321:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 [188و 107مورخ  ۀ]+ مجموع 183اقدم نسخ  ←است نسخه آمده  27در  خلوت تقوا:

 ۀتا )= نسخبی ۀو نسخ 127دیگر: ۀ] دو نسخ 128اقدم نسخ  ←است  نسخه  آمده 3در  تقوا:   ۀپرد

 ز خانلری( [

 آمده است 123 ۀفقط در نسخ تقوا:  ۀجام

 تقوی ۀخلو: 101 ۀنسخ ‖خلوت تقوا  خان / نی / عود / جال: ‖تقوا  ۀپرد قاف / بها / سایه:

 (84:8324)حافظ،]چنین؛ خلوت؟[ 

 ی،)عیوض«. تواند جای آن را بگیردخلوت ناظر به بهشت است. پرده نمی»نویسد: عیوضی می

880:8314) 

 :کنیمنی با آیاتِ قرآنی بررسی میاین بیت را در ارتباطِ مت

ذلک وی لباس التقو  قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا آدمیا بنی »

من م ابویک خرجأیا بنی آدم ال یفتننکم الشیطان کما » (20اعراف:)قرآن، «خیر]...[

لیریهما سوءاتهما]...[ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین  ینزع عنهما لباسهماالجنه 

 (21همان:]...[«)وجدنا علیها آباءناو اذا فعلوا فاحشه قالوا » "(27)همان:«الیؤمنون

دید آوردیم که هم عورت شما را لباسی پای فرزندان آدم ، به راستی که برای شما 

 (20اعراف:)قرآن، تجمل است؛ ولی لباس تقوا بهتر است]...[ ۀپوشاند و هم مایمی

پدر و مادر]نخستین[ شما را از  کهچنان، شیطان شما را نفریبد، ای فرزندان آدم

کار آششان را بر ایشان نان را از آنان برکند تا عورتبهشت آواره کرد]و[ لباس آ

و]اینان[ چون کار  (27)همان:ایم. یاطین را سرور نامؤمنان گردانیدهکند]...[ ما ش

 (21:)همانایم]...[. پدران خود را بر همین شیوه یافتهناشایستی انجام دهند گویند 

با  ،..«.پدرم نیز»با گفتن: شود که حافظ، مشخص میو تفسیرِ آنها قرآنبا دقت در آیاتِ 

ر زمخشری د است. اخیر را نشانه رفته ۀای از سرِ عمد، دقیقا مفاد آیرویکردی طنزآمیز و مغالطه

 نویسد:اخیر می ۀتفسیرِ آی
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 به آن پدرانشان همآورند که هرگاه مرتکبِ]...[ گناهی شوند، چنین عذر می»

است،  ن باطلکردند، پس بیایید و از آنان پیروی کنید]...[ این]...[ سخنِ آناعمل می

 (831:2)زمخشری،ج«. زیرا عذرِ]...[ آنان تقلید است]...[

به « واخلوت تق»و « تقوا ۀجام»تردیدی نیست. ضبطِ « خلوتِ تقوا»در اصالت و استواریِ ضبطِ 

 کند:را به ذهن متبادر می «خلعتِ تقوا»با ایهام  و در متن آیه« التقویلباس»ترتیب 

 اندتازه کردهتوبه و به ندم به  ایمان

 

اندنهاده تقواز  لباسوآن تازه را    

(301:8327)عطار،  

 (120:8323کرامت کن. )سعدی، تقوا ۀپیرایای، بخشیده خلعت ایمان کهچنانیارب 

ایِ بیت تری میانِ اجزتر و عمیقهایِ بیشتناسب «تقوا ۀپرد»رسد حافظ با انتخابِ به نظر می اما

 «ادنبه در افت»درج کرده است. « ادمافت»را در « آدم» ۀایجاد کرده است؛ حافظ کلم قرآنبا متنِ 

« پرده»طرفی  است. از در آیه« آباءنا» «أبویکم»نیز یادآور  «پدر»است.  در متنِ آیه« أخرج»همان 

 جناس دارد: «پدر»با 

در »نویسد: می : بیست و سه(8312)زیدری نسوی که به انواع جناس اهتمامی تمام داشته است،

 .(70)همان: «ند کیست خود را ابوالجمال نویسدتا ندان پدردری ورزیده ]...[ پرده عراق بسی 

« مستوری»( و در این معنا با «وقی.»العرب)لسان است« ستر»،«تقوا»ای یکی از معانیِ ریشه 

هماهنگ  «برون افتادناز پرده »کند که با را تداعی می «مستی» ۀخود کلم «ستوریم»متناسب است و 

 است.

ده دری»و هر آن، در معرضِ پرده بودنِ تقوا شاید به این معنا نیز باشد که قوامِ چندانی ندارد 

تعدد م می تواند ایهامی باشد، حافظ در مواردِ «بدر / به در» ۀبا توجه به این مفهوم کلم است و «شدن

 آورده است:« در»را با  «پرده»

 ندردبر شما پرده به جان دوست که غم 

  

دیگر اعتماد بر الطاف کارساز کن   

(387:8320 )حافظ،  

 «ده بودنج از پرخار»و با مفهوم موسیقایی « نبه در افتاد»تواند با ر معنایِ موسیقایی مید «پرده»

 گوید:ز هماهنگ باشد، حافظ جای دیگر مینی

  افتادیکی  برونحافظ  ۀنال زپرده

 

خوان بودیصبحن اگر نه همدم مرغا   

(180:8320 )حافظ،  
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؛ در اینهاست ۀنیز از جمل «پرده»متعددی ذکر شده که  معانیِ «لباس»قرآنی ذیلِ  ۀدر فرهنگنام

ست. دستِ کم به کار رفته ا «لباس»برای « پرده»هـق  مترادفِ  110، مورخِ قرآنز تفسیرِ کاملی ا

ششم و قبل  ۀدر سد «التقویلباس»یکی از مترادفاتِ لفظِ قرآنیِ  عنوانبه «پرده» ۀتوان حضورِ کلممی

 ۀشناسی دو واژاز نظر زبان« فردوس»و « پرده»هرچند  .از عصرِ حافظ را ممکن و مستند دانست

و واژه در این هر د بنیادینِ  و نیز معنایِ« پرد/فرد»حرفی و نزدیکیِ آوایی غیرِ مرتبط هستند، اما هم

دیگری  لیلِتواند دمی «(پالیز«/»فردوس«/»پرده» زبانِ فارسی شناختیِ)فرهنگِ ریشه «پوشش» مفهومِ 

یعنی « تقوا» به معنایِ بنیادینِ ترپیشهمچنان که  باشد.« خلوت»در قیاس با « پرده» ضبطِ بر برتریِ

 اشاره کردیم.« ستر: پوشش»

 باشد: «تقوا ۀردپ»تاییدی بر ترجیحِ اند تونیز می زیرمستندِ متنیِ  ،شدعالوه بر مطالبی که ذکر 

 ولیک تقوا ۀپردایم از ما برون افتاده

 

اندسازان نگارین همچنان در پردهپرده   

(024:8302)خواجو،  

 نیم: کارتباط دارد بررسی می ،همین مدخل ذکر شده در با آیاتِ را که ظاهرا یدیگر دگرسانیِ

 من چرا ملک جهان رامن چرا باغ جهان را / ناخلف باشم اگر من/  

 من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم   پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

 (277:8317)حافظ،        

 (8823:2، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  20در  :من چرا باغ جهان را

  124اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  0در  :ناخلف باشم اگر من

 [100دیگر مورخ  ۀ]نسخ 127اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  2در  :من چرا ملک جهان را

ناخلف  بها/ سایه/جال: ‖من چرا باغ جهان را  خان/ نی/عود: ‖من چرا ملک جهان را  قاف:

 (11:8324)حافظ، من چرا باغ جهان را :101 ۀنسخ ‖باشم اگر من 

اشکال و ها بیاز نظر روایتِ نسخه« من چرا باغ جهان را» و« من چرا ملک جهان را» دو ضبطِ

 اصیل است:

 ما را به جهان اگر به یک جو نخرند

 

نستانیمملک جهان را به جوی ما    

(144:8302)خواجو،  

 وز تو مویی به همه ملک جهان نفروشم     همچو خواجو دو جهان بی تو به یک جو نخرم        
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 (307)همان:           

 به همان صورت در بیت درج ،گریخواجو یا متنی د را از بیتِ «ملک جهان»حافظ ابتدا  احتماالً

 «باغ جهان( »3212:4ج8321)حمیدیان،« روضه»با « باغ» بعدی، با توجه به تناسبِ  کرده و در ویراستِ 

 را برگزیده است. ضبطِ  «ناخلف باشم اگر من»ساخته و دستِ آخر صورتِ نهاییِ  را جایگزین

 یاتِ دیگر دارد )همان( و با توجه به آ هایِ بیشتری نسبت به ضبط طنزآمیزیِ  «باشم اگر منناخلف »

 :گویدظ میکند. حاف، ارتباطِ متنیِ بیشتری با داستانِ حضرتِ آدم برقرار میهاآن یاد شده و تفسیرِ

 شکال و سوءِ تفاهمی پیش نیاید، من هم به تأسیالنسبِ من و یا در آدمیتِ من، ادر سلسه کهاینبرای 

تر و حتی زیرِ قیمت خواهم فروخت و در واقع پسرِ آن پدر رضوان را بسی ارزان ۀاز پدرم آدم، روض

 گوید:نیستم اگر چنین نکنم. عطار می

 عدن نفروشی به یک گندم چو آدم  گر بهشت

 آدم نباشی از  تو   هم  هم تو از یک جو کم ارزی

 (004:8327)عطار،       

 گوگو / خوبان پارسی( تركان پارسی1-8

 گو بخشندگان عمرندخوبان پارسی

 

را ساقی بده بشارت رندان پارسا   

(22:8317)حافظ،  

 (27:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183 اقدم نسخ ←نسخه آمده  است  7در  گو:تركان  پارسی

 ۀ]نسخ [188مورخ  ۀمجموع+ ] 181اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  23در  گو:خوبان پارسی

 نسخه است[ 23این  ۀنیز از جمل 127

 گوترکان پارسینی / عود / سایه / بها / جال:  ‖گو خوبان پارسی قاف / خان:

 نویسد: خرمشاهی می

برایِ تی نفسه فضیلگو هستند و این فیناخواه پارسی خوبانِ فارسی و ایرانی خواه و

آنان نیست بلکه نوعی حشو است. لطفِ معنی در این است که سخن از زیبارویانی 

 دوم در . دلیلِگویی نیز برخوردار باشندرسیباشد که عالوه بر زیبایی، از هنرِ پا

کلمۀ پارسا]...[ نهفته است، در اینجا پارسا به معنیِ پرهیزگار و پاکدامن نیست]...[ 
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نی فارسی )اهل فارس( است]...[ قاعدتا باید اینجا]...[]پارسا[ بلکه به معنی پارسی، یع

 (831-0:8ج8311)«.را در مقابلِ ترکان قرار داده باشد

 شوق آمده است:  در شرحِ

 پارسا: ایهام دارد به معنایِ پارسی]...[»

 تُركت: بگو به تَرکِ گویند

 که گر به دعوی از خانقه برآید تُركی

 

]سنایی[ پارساییتا بازرهی ز    

«.]نزاری[پیران پارسا را از دین و دل برآرد   

(722:2ج8321)حمیدیان،  

« گو / گفتن / گفته»و تشریحِ اصطالحاتِ موسیقاییِ « گوترکانِ پارسی»با ترجیحِ  شفیعی کدکنی

گشایی رمز «بخشندگان» ۀاز واژموسیقایی  گیری از همین کدهایِ با بهره، «بشارت»و « پارسی»و 

و اند هایند كه اصحابِ موسیقیِ قبایلِ ترک بودهبخشندگان همان بخشی»کند: می

 (341:8ج8327 ،شفیعی کدکنی«. )شودگفته می بخشیاکنون در شمالِ خراسان هنوز بدانها هم

جیحِ ضبطِ تر یلِ دیگری نیز درتوان دال، می«بخشندگان» ۀومِ ایهامیِ کلمبا استفاده از همین مفه

 ارائه کرد: «گوترکان پارسی»

رماِن تحتِ ف ول و تاتار و ترک را که با اتحادمختلفِ مغ تاریخ مغول، اقوامِ  اقبال در کتابِ  

 و در شرحِ  <20>کندحکومتِ واحدِ مغول را تشکیل دادند، در هشت گروه معرفی می ،چنگیزخان

-4:2ج8312)اقبال، اندایشان نیز بوده ترینِکه متمدن «رکانِ ایغورت»یکی از این اقوام موسوم به  حالِ

 نویسد:می (313

مانویانِ ایغوری]...[ از یارانِ چنگیزخان شدند و اختالطِ ایشان با تاتارهایِ چنگیزی 

( 310به زودی خطِ مخصوصِ ایغوری را ]...[ در میانِ مغول منتشر ساخت. )همان:

ای از ایشان دین بودایی داشتند، از علمایِ همغول پس از حشر با قومِ ایغور که طایف

ابت به دبیری و کت عنوانبهگفتند، جمعی را می بخشیدین بودایی که هریک را 

بخشی در میانِ مورخینِ قدیم معانِی  ۀخدمتِ خود گرفتند]...[ به همین مناسبت کلم

-2پرستی و عالم به سحر و جادو و منشی و کاتب را پیدا کرده است. )همان:بت

311) 

متحد و تحتِ فرماِن  یکی از اقوامِ-ای از ترکانِ ایغوری تا اینجا مشخص شد که طایفه

ه است. همین دو کتابت بو دبیریدیوانیِ ایشان شغلِ مشاغلِ  ۀداشتند و عمد نام «بخشی» -چنگیزخان



 232 ...همچون عاملی دیگر ,متن پژوهی ,سلوک شعر

این  لفِینیم. مؤبنیز می ،که در فنِ دبیری است المراتبدستورالکاتب فی تعیینروایت را در کتابِ 

بتِ تفویضِ احکامِ کتا»فصلی را به  -« در احکامِ دیوانی و تفویضِ اعمال» -کتاب ، در قسمِ دوم 

غلِ از احکامِ معارفه و انتصاب و تفویضِ ش اختصاص داده و در این فصل سه نمونه« مغولی به بخشیان

طغای »، «اوروک بخشی»کتابت را آورده و در هر سه مورد، شغلِ کتابت به فردی از بخشیان با نام 

رساند که در میانِ این احکام این را می واگذار شده است و محتوایِ  «یبخش بوقا 88قتلغ»و  «بخشی

 رسیده است.یافته و از پدر به پسر و یا فردِ دیگری از بخشیان مییفه، دبیری، نسل به نسل ادامه میطا

 : آمده است «کتابتِ احکامِ مغولی به بخشیان تفویضِ»اولِ این فصل با عنوانِ  ۀر نموند

زمین، در تحتِ تملک و تصرف آمد]...[ انواعِ مراحم و چون ]...[ ممالکِ ایران

ن صنایع، آن دانستیم که به هر طایفه عواطف در حقِ ایشان صدور یافت و یکی از آ

کتبتِ احکام، به زبانِ ایشان انفاذ و اصدار یابد تا مضمونِ آن به سهولت فهم کنند، 

االسالمِ بغداد و سایرِ بالدِ عراقِ عرب، احکام به زبانِ عربی از آن جملت، به مدینه

و .[بانِ فارسی]..یافت و به طوایفِ اعاجم و بالدِ جبال و بقاعِ فرس، به زصدور می

به  است و همواره شانیا انِیکچیو بت انیاکابرِ بخش یِاز قدما یچون اوروک بخش

بتِ به کت شان،یا نِ یکامکار و ملوکِ نامدار، مشغول بوده و در دواو نِ یمالزمتِ سالط

 ضیو تفوبد یمقدمه، راهِ کتبتِ احکامِ مغول نیاشتغال نموده]...[ بنابرا ،یاحکامِ مغول

 سانینویمغول و انیتکفلِ بخش ۀفیکه وظ ریشغلِ خط نیا قِ یدقا زا قهیدق چیرفت]...[ ه

این حکم نفاذ یافت تا امرا و وزرا و اصحابِ دیوانِ بزرگ و]...[  .باشد فوت نکند

 ۀواسطکامِ مغولی دانسته]...[ و اگر بهاز این تاریخ باز اوروک بخشی را کاتبِ اح

وخت، در بعضی اوقات از مالزمتِ دیوان و کتبتِ احکام کبرِ سن و استیالیِ شیخ

تقاعد نماید، هر کس از فرزندانِ خود و غیرهم که نیابت دهد و قائم مقامِ خود 

)شمس منشی، او دانند.  ۀگرداند نائب مناب و گماشته و قائم مقام و فروداشت

 (180-82:2ج8321

زبانه ها کاتبانی دوسهبخشی ۀآید که طایفبر می <28>از این نمونه و دیگر احکامِ تفویض

 ۀناملغتروایتِ  برو بنا <22>ها استمرار داشته استاند و این شغل در خاندانِ ایشان تا مدتبوده
این شغلِ خاندانیِ دیوانی از زمانِ مغوالن تا عصرِ ایلخانان و حتی تیموریان نیز کشیده  ۀ، دامندهخدا

 اند.رمتی تمام داشتهاست و در هر سه دوره ح
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 ۀواسط، هم بههابخشیان / بخشیدر معنایِ  «بخشندگان»، با توجه به توضیحاتی که ارائه شد

غلِ دیوانیِ شتری دارد و هم با توجه به ارتباطِ عمیق «گورسیترکان پا»، با اشتغال به موسیقی

ن دو منظر ضبطِ شود و از ایمیط مرتب «گوترکان پارسی»با  دبیری و لزومِ تسلط به زبانِ پارسی

 «بخشیان»در  «گوترکانِ پارسی»دهیم. البته ترجیح می «گوخوبان پارسی»را بر « گوترکانِ پارسی»

تاریخی از زاد و بودِ ترکان در شیرازِ زمانِ حافظ حکایت دارد و دستِ  شوند و شواهدِخالصه نمی

 احتماالً که <23>گویدکان به اشارت سخن میکم ابن بطوطه در سفر به شیراز در سه موضع از تر

هایِ کلی ترکانِ شیراز که در دورهطورِاند. بهگو نیز بودهه بر تکلم به زبانِ مادری، پارسیعالو

 ی نیزهمطورِ طبیعی به زبانِ پارساند و بهدر آن دیار سکونت داشتهاز حافظ،  ترپیشمختلف و حتی 

ال حگویند، ولی درهرزی و ترکانِ پارسیاند، ترکانِ شیراکردهمیگویش  [حیمل ۀلهج لحن و اب]

 دارد. تریقویداللتِ  ،بر بخشی بودنِ این ترکان -هرچند به طریقِ ایهام - مقامیهایِ قرینه

 ، در همین معناست:«بخشی»این بیتِ خاقانی در غزلی با ردیفِ  احتماالً

 هندوی سپیدت من ؛چشمیسیه تُرکتو 

 

بخشیخواهی کمرم  ،کلهم سازیخواهی    

(8011:2ج8317)خاقانی،  

 ( بزن مطرب سرودی / بگو مطرب سرودی1-1

 چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

 اندازیم  سر    پاكوبان   و   خوانیم  غزل   افشان دست   كه

 (227:8317)حافظ،    

 (8241:2، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  20در  مطرب: بگو

نسخه  82این  ۀنیز از جمل 127 ۀ]نسخ 128اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  82در  بزن مطرب:

 است[

بزن مطرب  :101 ۀنسخ ‖بگو مطرب  خان / نی / عود / جال: ‖بزن مطرب  قاف / سایه / بها:

 (00:8324)حافظ،

رفته به کار می "زدن"از  رای سرود بیشب "گفتن" در قدیم فعلِ»

 "سرود گفتن"در دیوان حافظ نیامده اما فعل  "سرود زدن"فعل ( »3413:4ج8321.)حمیدیان،«است

تنِ مفهومِ شدر دیوان آمده است. البته پوشیده نیست که گفتن با دا "سرود خواندن"و مترادف آن 
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 "رودس"نیز نه در ذیلِ  نامهلغتت. در بیان حافظ اس ۀبق شیوساز و مطای ایهامهاآواز خواندن از واژه

 (408:8314 شود. )عیوضی،فعل سرود زدن دیده نمی "زدن"ذیل و نه در 

واهدِ شعری ش ها کمتر بتوان تردید کرد؛تِ نسخهبا توجه به وضعی« بگو مطرب»در اصالتِ ضبطِ 

 این معناست: یدِنیز مؤ

 ساقی به نور باده برافروز جام ما

 
 دیوز یبرآمد باد نوروز یابر آذار

 

 استدی خوش در خَم این خُم که کبو

 

که کار جهان شد به کام مامطرب بگو    

(22:8320)حافظ،  
  دیرس دیگویکه م مطربو  خواهمیم یوجه م

(388)همان:  

استسرودی خوش که  گودل  ۀقص  

(47:8312)نظامی،  

ب ، که به مرات«بزن مطرب»در ضبطِ « بزن» ۀو کارکرد دوگان« ایهام ساختاری»اما با توجه به 

جمله تجزیه  اگر این مصرع را به دو گزینیم.آفریند ضبطِ اخیر را بر میمناسبت و ارتباطِ بیشتری می

ب( بزن مطرب  «رود بزن» ←کنیم، خواهیم داشت: الف( چو در دست است رودی خوش بزن 

 ۀشود و در جملمرتبط می «رود»با  «بزن» فعلِ اول ۀدر جمل. یعنی «سرود بزن» ←سرودی خوش 

  ست.انیز گواهی بر این استدالل  هق[108]مناسبت دارد. ضبطِ اقدمِ نسخ «سرود»با  دیگر

 :«رود زدن»/  «سرود زدن»متنی بر  شاهدِ 

 زدندمی سرودیخواجو  ۀمطربان از گفت

 

 که داند تا چه خواهد بود فردا

  

ننگ بودروی را از نام خواجو لیکن آن گل   

(480:8302)خواجو،  

و بیاور باده حالیبزن رود   

(230:2ج8372)انوری،  

در مفهومِ « دست/دستان زدن»و « خوش زدن»عبارتِ  ممکن است در این بیت، همچنین

ویتِ این متنی برایِ تق مستندِ، هرچند در این لحظه باشدبه کار رفته  ایهامی صورتِبه و موسیقایی

« زدن» فعلِ در مجموع تر است.همخوان« زدن»با « كوبیپای»و « افشانیدست»نیز نداریم.  فرض

 .تر استدارد و مناسب خوردگیبیت، گرهبا اجزایِ  مختلف و متعدد تِاجهاز 

 گوید:نحوی می استفاده از همین ساختارِ خود حافظ در جای دیگر با
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 مدام میسر شدیحافظ اگر مراد 

 

تخت خویشجمشید نیز دور نماندی ز    

(304:8320 )حافظ،  

 ← «مراد»است: در نسبت با  دوگانه ایهامیِ دارای کارکردِ «میسر شدی» که در این بیت فعلِ

شواهد  .«میسر شدی مدام...اگر» ← «مدام» ایهامیِ و در رابطه با معنایِ «اگر مراد میسر شدی»

 متنی بر این استدالل:

 غش و رفیق شفیقمقام امن و می بی

 

 اند مجانینعزم به تسلیم داده عنان

 

زهی توفیقمدام میسر شود گرت    

(370:8320 )حافظ،  

به بازوی نوفلمیسر نشد قیس  مرادِ  

(8401:8ج8378 )نزاری،  

 گوید:انوری میبا همین ساختارِ نحوی، 

 هیچ شکی نیستجود عدم گشت و  وجودِ

 

 که در جهان کرم کس ندید منظر جود 

(847:8372 انوری،)  

و در  «جود عدم گشت و نیست وجودِ»شود: می «عدم»در پیوند با  «نیست» بیت فعلِدر این 

 «.نیست هیچ شکی»شود: می «شک»ارتباط با 

را به طور ایهامی در ارتباط با چنگ )چنگ زدن( و هم با غزل)غزل « زدن»خواجو نیز در بیتی 

 زدن( آورده است:

 این نوا مرغ خوش نوا می ساخت

 

 وین غزل ماه چنگزن میزد 

(102:8302)خواجو،  

 آورده انیمی ۀقافی عنوانبهرا « رود و سرود»نظامی نیز متوجه بوده و  حافظ به این بیتِ  احتماالً و 

 است:

 رودیباربد بر خشک برزد چو 

 

 بدین تری که گفتم بر سرودی 

(371:8320)نظامی،  
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 ( غالم قامت سروم / غالم همت سروم1-9

 درخت تحمل كند جفای خزاننه هر 

   

 غالم همت سروم كه این قدم دارد 

(810:8317)حافظ،  

 (424:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 34این  ۀنیز از جمل 127 ۀ]نسخ 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  34در  :غالم همت سروم

 نسخه است[

 [121و  123دیگر:  ۀ]دو نسخ 128اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  3در  :غالم قامت سروم

 :101 ۀنسخ ‖غالم قامت سروم  سایه: ‖غالم همت سروم  قاف / خان / نی / عود / جال / بها:

 (31:8324)حافظ،غالم همت سروم 

 نویسد: خرمشاهی در نقدِ ضبطِ سایه می

م غال» ۀا حدودی ارزش آوایی دارد و گونفقط ت «غالم قامت»باید توجه داشت که 

تر است به این دلیل که در شعر فارسی پیش از حافظ این الصدقمحتمل «همت

ر چرخ همت آنم که زیغالم »صورت کلیشه به کار رفته است]...[ترکیب اضافی به 

م غال»، «یکرنگمکشان غالم همت دردی»، «سوزمرند عافیت غالم همت آن»، «کبود

 (400-8:8320 )خرمشاهی،. «همت آن نازنینم

نظر یفراوان حافظ بدان ب که به احتمالِ کنیمشاهدی متنی ارائه میاستداللِ ایشان ییدِ در تأما 

 :نبوده است

 كه این قدم دارد مآن غالم همت  خوشا کسی که از او بد به هیچ کس نرسد
 (8122:3ج8321ان،یدیبه نقل از حم 404:نیمی)ابن 

 ه وکلیش بسیار محتمل است، حافظ عبارتِکنیم استداللِ ایشان عرض میدر جهتِ خالفِ 

شواهدِ  لتِ دال تغییر داده باشد.« غالم قامت»ترِ تر و بدیعمناسب را به عبارتِ« غالم همت»دِ فرسودست

 متنی، بدین شرح است:

 قامت / قد:؛ تناسب  «غالمِ قامتِ ...م که...قد...»نحوی  ساختارِهمسانیِ 
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 او   قد بر    كه   ملعبت   آن   قامتِ  غالمِ

 

 بخرامد  از  خجلت گر كه  مآن  قامتِ  غالمِ

اند لطافت چو جامه بر بدنشبریده   

(207:8311)سعدی،  

چون در بوستان آمد سرودر پایش افتد  سربه   

(8884:8ج8378)نزاری،  

 سرو / قد:

 سیم اندامسرو قد ز رنگ و بوی تو ای 

 

 برفت رونق نسرین باغ و نسترنش 

(پیشین)  

 قامت / قد / سرو:

 قامت سروو قد ندهم دل به 

 

 که چو باالی دلپذیر تو نیست 

(200)همان:  

 سر / قدم:

 روزی اندر قدمت افتم اگر سر برود

 

 به ز من در سر این واقعه رفتند بسی 

 )همان(

 :گام / قدم :قام با ایهام

 بر کام دل باید نهاد قدم تگاماولین 

 

رانی بایدتدل در کام مشکال گر کام   

(082:8ج8378)نزاری،  

 :قام با ایهام: گام / سر / قدم

 تو گر برود گو برو سرم قدممدر 

 

توست گامهای گردنان جهان زیر سر   

(748)همان:  

وصاً خص. مرتبط باشد «اذان»با نماز و بانگ  «خزان» ۀدر کلم «ازان»ضعیفی هست که  احتمالِ

 ای بر این مفهوم است:نیز قرینه «قامت و قد» کلماتِ کهاین

 به وقت صبح درآیم ز خواب و برخیزم

 

الصاله من استقد قامت به بانگ چنگ که    

(782)همان:  

 :قد / قامت / اذان  تناسبِ نیز غالم / قام  و قافیگیِ
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 به کنیت و لقب ما چه التفات نمایی

 مسجد موذنسزد که بانگ نگوید دگر 

 

 تغالمو   ایمبندهکه  برای نام همین بس  

 که در نماز نیارد مرا جز آن قد و قامت

(834:8340)اوحدی،  

 ( صد عیب مرا / صد عیب نهان1-10

 خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند   داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید

 (820:8317)حافظ،    

 (087:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 128اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  88در  صد عیب نهان:

 127اقدم نسخ  ←نسخه  آمده است   2در  صد  عیب  مرا:

 صد عیب نهان  خان / عود / نی: ‖صد عیب مرا  قاف / بها / سایه / جال:

ای که ضرورتی بر "مرا"برایِ عیب و نبودنِ  "نهان"با وجودِ وصفِ  اساساً»نویسد: عیوضی می

 تر است. حافظ خود گوید:فصیحآمدنِ آن نیست، بیت 

 داری نیستدین پوشی من از غایتِ خرقه

 

«پوشممینهان  صد عیبِای بر سر پرده   

(280:8314)عیوضی،  

صد »حافظ ذکر کرده است، اصالتِ ضبطِ که عیوضی از خودِ  ها و مستندِ متنیوضعیتِ نسخه

 «بِ مراصد عی»ست که ویراستِ نهایی، کند اما با دالیلِ دیگر احتمالِ این هرا تایید می «عیبِ نهان

« ربپوشید / می / مطمرا / می»در آغازِ « م»توان به تکرارِ موسیقاییِ حرفِ باشد. از نکاتِ بالغی می

 نیز یرز بیتزه را در هم ای از تخفیفِباشد، نمونه« مَرأی» ۀتواند ایهامی به کلممی« مرا»اشاره کرد. 

 بینیم:می

 إذا ما النَّسعُ طال علی المَطی ه؟  مثلَ  معدانَ  بن  یحیی مَن را

 «فخفَّف الهمزه من رأی: أصلُ هذا»نویسد: این قاعده می ابن منظور در توضیحِ

 .(«رأی.»العرب)لسان

و  <24>)همان(  باشد.« ظاهر» به معنایِ« مرآه / مرأی»تواند با ایهام می« مرا» ز طرفِ دیگر،ا

 احتماالً  خواهد بود. «رئیو آشکار و مَ ظاهر صد عیبِ » به معنایِ «صد عیب مرا»در این مفهوم 

 مرتبط با همین معناست: ،های زیربیت
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 ده آن می که داری مرا آشکارا

 

 مرا آشکاربهه یا صلت دِ

 

گریزممده کز ریا می پنهانبه   

(322:8ج8317)خاقانی،  

قصیده بازفرست پنهانبهیا   

(8881:2)همان، ج  

 باشد: ئیا( و مُرپیشینایهامی به مُراء )=ریاکار؛  ،در بیت« مرامی...»هست که  نیز ضعیفی احتمالِ

 مخرقه ز تن بر کن ۀخرق

 

 دلق ازرق مرائیانه مپوش 

(722:8327)عطار،  

 ( ز دست رفت / به باد رفت1-11

 ایتیكف  نکردی و  داشتی  مایه  صد       باد رفتای دل به هرزه دانش و عمرت به 

 (334:8317)حافظ،         

 (8422:2، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  81در  ز دست رفت:

 نسخه است[ 1این  ۀنیز از جمل 127 ۀ]نسخ 181اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  1در  به باد رفت:

 123اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  7در  شد:ز دست 

ز دست : 101 ۀنسخ ‖ز دست رفت  خان / نی / عود / جال / سایه: ‖به باد رفت  قاف / بها:

 (70:8324)حافظ،رفت 

 آن ارائه کرد:  توان مستندی متنی بر درستیِاشکال است و میقزوینی بی ضبطِ

 ببخشا از کرم بر خاکساری

 

 که بی روی تو عمرش رفت بر باد 

(280:8310)عراقی،  

که  «دست»به معنای  «کف» ۀکلم ،ایهامی است ولی از نظرِ «کفی» ۀیایی از ریش ناقصِ «کفایت»

 عجم» در مفهومِ  «کف». از طرفی مناسبت دارد« تز دست رف» ضبطِ درج است با مُ «کفایت»در 

 در تضاد است: «از دست رفتن»با  «کردن

 کنینمیای دل به کوی عشق گذاری 

 زنییو گویی نم كفچوگان حکم در  

 

کنیداری و کاری نمی جمعاسباب    

کنیمیو شکاری ن دستباز ظفر به   

(110:8320)حافظ،  
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 غزلِ  ردیفِ هم وزن / قافیه / حافظ غزلِها را نیز دارد. قدمت و کثرتِ نسخه ۀاین ضبط، پشتوان

  :اوست <21> «غزلِ زمینِ»سعدی و به اصطالح در 

 از بهشت جزوی و از رحمت آیتی ای

 تطاول دراز کرد دستزانگه که عشق 

 

 حق را به روزگار تو با ما عنایتی... 

 معلوم شد که عقل ندارد كفایتی

(88:8311)سعدی،  

 صورتِبهجناس  در شعر حافظ با ایهامِ «هزار») :همسانی و تناسبِ صد / هزار/ ز دست رفت

 آمده است(« هرزه»

 اندر آیم گو درآیگر من از پای 

 

 بهتر از من صد هزار از دست رفت 

(240:8311)سعدی،  

 دیگر: شواهدِ

 خویشتن باش كفافراضی به 

 

 دهد دستخرم ار ک پای تو به جان میخا

نیست كفایتیتو چون  دستدر    

(232:8212)رکن صاین،  

باشد كفایتاثر دولت و آثار   

(301:8312،ساوجی )سلمان  

 در ره فرمان ( بر خط فرمان/1-12

 چو خامه در ره فرمان او سر طاعت

 
ایم مگر او به تیغ بر داردنهاده   

(814:8317)حافظ،  

 (487:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است  21در  بر خط فرمان:

 آمده است  127 ۀفقط در نسخ در ره فرمان:

بر خط : 101 ۀنسخ ‖بر خط فرمان  خان / نی / عود / جال / سایه: ‖در ره فرمان  قاف / بها:

 (31:8324فرمان )حافظ،

ر سهر آن کس که نفسش »نویسد: الدین جوینی میصاحبیه، خطاب به شمس ۀسعدی در رسال

 .(21-00:8313 )مینوی، «هی را نشاید و دولت بر او نپایددفرمانننهد شریعت بر خط فرمانِ 

 .(341:8314 )عبید، «سر بر خط فرمان او نهادهنظران کینم که]...[ صاحبآن خط مش ۀبند»
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 چون قلم سر بر خط فرمان نهدآفرینش 

 

 سر افکنده و پا کرده قلم چون خامهباد 

 

 چون دبیر خاص نامت بر سر فرمان کند 

(200:8318 )ظهیر،  

سر بر خط فرمان ننهد چون قلمت هر که  

(080:8302 )خواجو،  

بر  یو بالغ هیچ امتیازِ روایی« در ره فرمان»ها و شواهدِ متنی، ضبطِ وضعیتِ نسخه با توجه به

 نسخ ندارد. ضبطِ اکثر و اقدمِ

 حال آتش دل / سوز آتش دل (1-18

 توان شناخت ز سوزی كه در سخن باشد   حاجت كه سوز آتش دل چه  شوق   بیان

 (818:8317)حافظ،        

 (111:8، ج8311نیساری، ) :هادفتر دگرسانیگزارش 

 183اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  22در  حال آتش دل:

 88این  ۀنیز از جمل 127 ۀ]نسخ 183-4اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  88در  سوز آتش دل:

 نسخه است[

سوز  :101 ۀنسخ ‖حال آتش دل  خان / نی / عود / سایه / بها / جال: ‖سوز آتش دل  قاف:

 .(32:8324 )حافظ، آتش دل

 .شود بهتر استمی «سوز» ۀکلم تکرارِ چون مانعِ «حالِ» ضبطِ: نویسندجاوید می -خرمشاهی

 (280:8371 ،جاوید -)خرمشاهی .دارد «حاجت»اهنگی هم با تناسب و هم

را  «سوز آتش دل» 108 ۀنسخ متِدکند و قهر دو ضبط را تایید می ها اصالتِ نسخه وضعیتِ 

ا ر «سوز» تکرارِ ،خود شناسیِهمه شاید حافظ در مراتبی از جمالاین. با ست برسریتاییدی

. ترجیح داده است «سوز»را به « حال»هی پژوالجمال و نیز متنعلم مبانیِ پسندیده و با تکاملِمی

 :تهاساین «دل آتشِ حالِ» ما در ترجیحِ متنیِبالغی و  دالیلِ کاتبان هم دور نیست. سهوِ احتمالِ

 آتش دل حالشوق چه حاجت که  بیان

 

باشد سخنی که در سوزتوان شناخت ز    

(234:8320 )حافظ،  

 نشود. همچنیرهنمون می« قال»و « حال» ما را به تقابلِ، بیت اولِ عِدر مصر «بیان»و « لحا» تقابلِ

 .«سخن»و « بیان»در برابرِ « سوز» و «حال»تقابلِ است 
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 حالبگذر ار واقفی ز  قالیکدم ز 

 

 کان را که حال هست چه حاجت بود به قال 

(412:8302 )خواجو،  

، «سخن»و « سوز»دیگر  عِ و در مصر «حاجت»و  «حال» آغازینِ حروفِ توان به تناسبِنیز می

 :اشاره کرد

 چه حاجت كه حالِ دلنی نی به پیک و نامه 

 

 حاجتخود  حالِ به شرحِ  حیرتندارم من در این 

مشیرِ ما دانم که نانوشته بخواند   

(10:8340 )اوحدی،  

دانمکه او داند که من چونم اگرچه من نمی  

(400:8327 )عطار،  

 عربی به معنایِ در زبانِ «هخونَسُ»از مصدر  «خنسُ»و « خنسَ»این نکته نیز الزم است که  ذکرِ

 :کامال متناسب است «دل آتشِ»و با  («سخن.»العرب)لسان است «تب» و «گرما»

 خاست تبدر دل خاقانی ارچه آتش 

 

آورد سخنآب حیاتش نگر که در    

(8842:2ج8317 )خاقانی،  

 :دل است آتشِ  ،تب منشأ ،سنتی پزشکیِ منابعِ  بر اساسِ کهاین وصاًخص

الدم فی  و و تنبت منه بتوسط الروح غریبه تشتعل فی القلب الحمی حراره»

 ن  إ: »و در جای دیگر( 1:3ج8222 نا،ی)ابن س« شرایین و العروق فی جمیع البدنال

 هنسخالمو بالذات أ هسخنالمسباب البادیه أسباب کل أصناف حمی هی األ

 .(2)همان: «بالعرض

 :[تاختالف قرائا=]ها دگرخوانی. 2

 رودرود / طفلِ یکشبه رهِ یکساله مییطفل، یکشبه رهِ یکساله م (2-1

 طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر

 
رودیکشبه ره یکساله می كاین طفل   

(281:8317)حافظ،  

 رودطفل، یکشبه رهِ یکساله میخرمشاهی:  ‖ رودطفلِ یکشبه رهِ یکساله میسایه: 

 دهد که در این خوانشرا ترجیح می «رودکاین طفل،یکشبه ره یکساله می» خرمشاهی قرائتِ

 نویسد:ترجیح میاین  . و در دالیلِ «یکساله رفتن»زمان است برای  قیدِ «یکشبه»

سی از ک )به صورت صفت و موصوف( این اشکال را دارد که عرفاً یکشبه ( طفل8ِ

د یکساله را بتوان یکشبه، رهِ ( فرضا هم که طفلِ 2راه رفتن ندارد؛  یکشبه انتظارِ طفلِ
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اگر  رود.یکساله را در چه زمانی می برود، این ابهام و اشکال باقی است که رهِ

فل خرج ا به صورت صفت برای طیکشبه ر چراکهشود، دیگر نمیبگویید یکشبه، 

 (770:2ج8311 )خرمشاهی، اید.کرده

 نویسد:باره می این حمیدیان در

من بر روی هم،  هریک از این دو خوانش دارای لطفی و مزیت خاص خود است.

از )شاید با عمد  اریدهم، اما این لخت را مشمول ایهام ساخترا ترجیح می «طفلِ»

 (2080:4ج8321 )حمیدیان، دانم.سوی شاعر( می

ه عرفا اشکال را دارد ک نیا کشبهی طفلِ»ایشان که:  اولِ خرمشاهی باید گفت دلیلِ نظرِ در نقدِ 

عنایی که م همان بر طبقِ  چراکهسهوالقلم است  احتماالً  «راه رفتن ندارد انتظارِ کشبهی از طفلِ  یکس

و  است «شعر»کنایه از  در اینجا «طفل» (770-7:2ج8311 )خرمشاهی،است ایشان از بیت بیان کرده

 :گویدمیانوری در بیتی نیز . «شهرت و رَوایی»کنایی در معنای است شعر نیز اسنادی  راه رفتنِ

 و حرص دانی چیست شعرانوری 

 

و آن دگر دایهطفل  این یکی   

(724:8370 )انوری،  

ا در چه یکساله ر این ابهام و اشکال باقی است که رهِ»: کنندمطرح می ایشان که یدوم اما اشکالِ 

 :متنی زیر این استدالل را بسنجید با مستنداتِ ؛وارد است از جهتی« زمانی می رود؟

 مركب میمون میرآفرین بر 

 

 رفته در یک خطوه یک ماهه رهی 
(842:8324 )منوچهری،  

طفل، راهِ یکساله را در یک شب  است، نظیرِ:ماهه را در یک گام پیموده یک هِار ،رکبیعنی: مَ

 رفته است. همچنین است در مثال زیر:

بخاری زنی بخواست. بعد از سه ماه پسری بیاورد. از پدرش پرسیدند این پسر را چه نام نهیم؟ 

؟[ ایلچی نام باید چاپارِ ]چنین؛او را چارپارِ راه نه ماهه را به سه ماه آمده استچون گفت: 

 (442:8314 )عبید، کرد.

 نویسد:راستگو در پاسخ به این اشکال می

ن طفلِ ای"بگوید  کهاینبه جای  "ایهامِ حذف" ۀتوان گفت که حافظ به شیومی»

ساله فل یکشبه ره صداین ط"، گفته است: "رودیکشبه، یکشبه رهِ صدساله می

 (311:8372 )راستگو،«. "رودمی



 251 ...همچون عاملی دیگر ,متن پژوهی ,سلوک شعر

ت، پذیر اسصدساله چون ایهام»نویسد: می آوردهرا  «سالهصدره » «ره یکساله»راستگو به جای 

 گونهینا خود را ضبطِ  ایهامیِ معانیِ ایشان. «نماید[ قزوینی بهتر میچاپِصحیح: ] ۀاز یکساله نسخ

 .«آیدها برمیشود؛ ب(راه و کاری که از صدسالهصد سال طی می الف(راهی که در»کند: بیان می

 (317-2:8372 )راستگو، صدساله. داند یعنی شعرِو صدساله را کنایه از شعر می

 كاین طفل، یکشبه ره»: خرمشاهی با قرائتِبا این حساب هر دو قرائت معنادار و رواست. 

ر من یکشبه ره یکساله این طفل نوزاد و نوپای شع»: یعنی «رودیکساله می

  پیماید.یکساله را در یک شب می دیگر راهِ به عبارتِ ؛(770-7:2ج8311خرمشاهی،«)پیمایدمی

 یک زمانِ که در» نم شعرِ : یعنی طفلِ«رودیکساله می طفلِ یکشبه رهِ كاین»: سایه با قرائتِ

آن  رِاز عم بیش از یک شب ]یا یک شبانه روز[ و (133:2ج8311 )مرتضوی، «سروده شده شب

ب شعری که در یک ش»یا و  دیگران است «ۀیکسال شعرِ» پایِری همدر شهرت و عالمگی ،گذردنمی

ر مدعیان دیگ ۀیکسال ۀورزید با شعرِ  (همان) «لطف و شیوایی کمالِ من زاده است از حیثِ  طبعِ  از بکرِ 

 کند.و همکاران برابری می

 طفلِ یکشبه:

 هوشش نبردطفلِ یک روزه چرا 

 

 که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد 

(807الف:8314 )سعدی،  

 راهِ یکساله:

 بهشتی درختی تو ای پادشاه

 

 که افکندهای سایه یکساله راه 

(10)همان:  

 «سالهیکره »را به جای  «صدسالهره » بیت، ایهامیِ یِمعان از یکی از گشاییضمنِ گره راستگو

بهتر  ]...[کسالهیاست، از  ریپذهامیصدساله چون ا»: سدینویم خود انتخابِ توجیهِو در  هانتخاب کرد

 دهدمی صدساله را انجام یکساله هم همان کارِ ،پذیریایهام از نظرِ (317:8372 )راستگو، .«دینمایم

 ضوابطِ  ز نظرِا یابد.تری نیز میمناسب رقیب مراد باشد معنایِ معاصرانِ ۀیکسال و به خصوص اگر شعرِ

 زارشِ به گ .نهم را نادیده بگیریم قرنِ هایِنسخه تمامیِ روایتِ توانیمنمیبه هیچ وجه  ،تصحیح

گی هم ،استثناء بدونِ  ،شوندای كه بیت را شامل مینسخه 82در  هادفتر دگرسانی

ثبت  «الهیکس رهِ»فریدون میرزای تیموری نیز  حافظِقدسی و  حافظِو حتی  دارند «یکساله رهِ»
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 مرتضوی،) بوده باشد نیز شیراز تا بنگاله راهِ  ،با ایهام ،یکساله مراد از این راهِ احتماالًاگر  اند.کرده

  کرد؟ ره یکساله صدساله را جایگزینِ توان رهِطور میچ (133:8311

 اربردِکدر  -انوری و سعدی- نحوی ساختارهایِ حافظ از استادانِ  ثیرپذیریِ تأ هرچند ما احتمالِ

/  یبازسعدی راه و رسم عشقکه » :مثالعنوانبه؛ دانیممعقول و محفوظ می فعل یا اسم را ۀدوگان

نویسد: سعدی راه یوسفی در شرح آن میکه  (841ب:8314 )سعدی، «تازیچنان داند که در بغداد 

 داند. لطفِمی)عربی( را  )عرب( در بغداد زبان تازی داند که تازیمی چنانآنو رسمِ عشقبازی را 

 -(401 )همان:شود معنیِ مذکور استنباط میبه قرینه، هر دو « تازی»سعدی در آن است که از  بیانِ

 ،شفیعی کدکنی) موجه است یفرض زین قرآن یِنحو یِهاحافظ از اسلوب اما احتمالِ تأثرِ

 .(282:3ج8327

 ،پیدرپی ۀچند جمل دو یا که اینحوی هایبا ساختار قرآن ما در برخی از آیاتِ ،مثالطورِبه

ذلک الم، »خوانیم: بقره می ۀسور ابتداییِ  در آیاتِ .روبرو هستیم ،پوشانی دارندوردگی و همخگره

وقف و ابتدا، یک  قرائت و اصولِ قواعدِ از نظرِ .(8-2بقره)قرآن،  «هدی للمتقین ،الریب فیه ،الکتاب

ذلک الکتاب اول( /  ۀالم )جملخوانیم: صورت است که می این مشهور وجود دارد و آن به قرائتِ

با  (.10:8ج8312)زمخشری،  (چهارم ۀ)جمل هدی للمتقین( / سوم ۀ)جمل الریب فیه ( /دوم ۀ)جمل

، با «الریب فیه، هدی للمتقین»: اخیر ۀدو جمل یعنی از دلِ ،دگرخوانی نیز وجود دارد این حال امکانِ

الریب / ال ریب فیه / » :اشکال استآید که هر چهار جمله بی، چهار جمله به وجود میدگرخوانی

شری زمخ «ال ریب فیه»بخوانیم یا  «الریب» بهتر است کهاین . در موردِ«فیه هدی / هدی للمتقین

 نویسد: می

ی مشهور آن است که وقف باید پس از فیه باشد اما از عاصم و نافع روایت شده رأ

اند که در این فرض واقف ناگزیر است ست که آنان پس از الریب وقف کردها

یم، ذکر کن قرآندر  بگیرد. اگر بخواهیم برای این فرض همانندیخبری را مقدر 

عرب  کهاین[. یا 10باک ]شعرا، فرماید: قالوا ال ضیر / گفتند: چه ست که میجاآن

مقدر در آن فیه خواهد بود. زیرا فیه ظاهر  عبارتِ[...]گوید: ال بأس: باکی نیستمی

 (14)همان: در عبارت، دیگر متعلق به ریب نیست.

 روشهمین  با کند،ذکر می قرآنی و ادبی شاهدی ،دگرخوانی وجوهِزمخشری برای یکی از 

 رآنق از متنِ  ،«ال ریب فیه / فیه هدی / هدی للمتقین» :هابندیبرای هر کدام از این جملهتوان می
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و  دیً هلما بین یدیه من التورات و  و نور و مصدقاً فیه هدیًو آتیناه االنجیل »شواهدی ارائه کرد:

)قرآن،  «من رب العالمینال ریب فیه تنزیل الکتاب  الم» (40مائده:)قرآن،  «للمتقینموعظه 
 (2سجده:

شفیعی ) «نظم ۀنظری»و  (22:8317 خرمشاهی،«)قرآن غیِبال اعجازِ» به از قائلینِ زمخشری

 نویسد:، مینحوی چنین ساختارهایِ در تحلیلِ (241:3ج8327 ،کدکنی

مالت ج به موجب پیوند بالغی و حسن نظم چنین ترتیب شگرفی یافته است که این

اند و راز و سازوار با همدیگر در میان آمدهسان بدون حروف عطف، همخوان بدین

د که گویی انجمالت چنان به همدیگر گره خورده این همخوانی آن است که این

 )زمخشری،اند[. همدیگر گذاشته ۀبر شاناند]و سر همدیگر را در بر گرفته

 (10:8ج8312

است که مربوط به چنین ساختارهایِ نحوی است. « وقفِ معانقه»یکی از انواعِ وقف در قرائت، 

( اشاره کرد که حکمِ 2؛ ابراهیم:72؛ اعراف:20توان به )مائده:می قرآنآن در  دیگرِ هایِ از نمونه

 کند.آراء تفسیری و کالمی و بالغی تغییر می بندی و وقف و ابتدا بر اساسِجمله

 ( از مکارمِ اخالق ، عالمی دگری / از مکارمِ اخالقِ عالمی دگری2-2

 تو كز مکارم اخالق عالمی دگری

 
 وفای عهد من از خاطرت به در نرود 

(284:8317)حافظ،  

 تو حمیدیان:خرمشاهی /  ‖ تو کز مکارمِ اخالقِ عالمی دگری / سایه: 12شفیعی كدكنی

 کز مکارمِ اخالق ، عالمی دگری

 د:دانمی -«خوانینادرست»ناشی از -« معنابی»ن را بود« از مکارمِ اخالقِ عالمی دیگر»خرمشاهی 

ی راستاز مکارمِ اخالقِ عالمی دیگر یعنی عالمِ دیگری بودن، معنایِ صریح و سر

 –خرِ اخالق]=اخالقِ[ با حرکتِ کسره در آ –دهد، زیرا معنایِ عالمی دیگرنمی

یعنی  شودترین معنایی که به ذهن خواننده متبادر میشود. زیرا نزدیکمغشوش می

اخالقی، آخرت، جهانِ دیگر، آن جهان و در عالمِ آخرت، نه اخالق هست نه بی

های اخالقی برای خودت عالمی تو که از نیکی زیرا آخرت، دارِ تکلیف نیست]...[

 (2347:4ج8327 ستی]...[. )خرمشاهی،/ جهانی / دنیایی ه
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که تابِ دو قرائت را دارند امکانِ دگرخوانی به  ،هایی اینچنینداریم در بیت اعتقاد کهاینضمنِ 

تو کز »، (، عجالتا با توجه به مستنداتِ متنی408-2:8320هر دو صورت وجود دارد )خرمشاهی،

 کنیم:را قرائتِ صحیح فرض می« مکارمِ اخالق، عالمی دگری

 پناه و ملجاء شاهی شهنشه اعظم

 
 در جهان از مرتبت ذاتت جهانی دیگر است
 

 فراغت است تو را از وجود هفت و چهار

 

 كه عالمی دگر است از مکارم اخالق 
(887:8318 )ظهیر،  

 قصر مرفوعت زمین را آسمانی دیگر است

(812:8302 )خواجو،  

 كه هست ذات تو خود عالمی به استقالل
(823:8341 )کمال،  

 محمد بن مظفر جهان فتح و ظفر

 

 جهان مکارم مالک ملک جهان،

 

 كه عالمی دگر است از بلندمقداری 
(812:8212 )رکن صاین،  

 داور دور زمان مبارز دین را

(222 )همان:  

 رای، فضولی چرا كند / وهمِ ضعیف، رایِ فضولی چرا كندوهمِ ضعیف(2-8

 وهم ضعیف رای فضولی چرا كند        فضل نیستای كه ره عقل و در كارخانه   

 (212:8320)حافظ،  

 رواست: ،متنی به داللتِ مستنداتِئت مطرح است که به نظرِ ما هر دو، در این بیت دو قرا

یکجا صفت « رایضعیف»در این خوانش، «. چرا کند یفضول ،یرافیوهمِ ضع»قرائتِ اول: 

 شاهدِ متنی:«. وهم»است برای 

 شده از جای به صد جای پدیدای گم 

 

پدیدعقلِ خودرای پیش تو نه جان نه    

(283:8310 )عطار،  

فعلِ جمله « رایِ...کردن»در این خوانش، «. وهمِ ضعیف، رایِ فضولی چرا کند»قرائت دوم: 

 است. شاهدِ متنی:

 کارزار و قصدِ تاختن ست رایِكرده  بر  لشکر   زمستان   نوروز   نامدار

 (022:8ج8311 نقل در خرمشاهی، 32:8324، )منوچهری

 گیری:نتیجه
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 تصحیحِ . متون است تصحیحِ در عالمِ او یک استثنا  شعر و شخصیتِ  مانندِبه دیوانِ حافظ تصحیحِ

 اختالفیِ به این نیست که مصحح یک نسخه را اساس قرار داده و مواردِ دیوانِ حافظ انتقادیِ 

 . بلکه در تصحیحِ «رها کند به امانِ خدا»ها دلبنسخه دیگر را بی هیچ داوری در قسمتِ هایِ نسخه

 ها، در کنارِن یادداشتتحقیقی الزم است تا ای ۀچندین مقال ها،دگرسانی بسیاری از حافظ برایِ شعرِ

ا ت»در این صورت است که  مجموعاً ارزیابی شوند و تنها ،شناسیجمال مبانیِها و نسخه روایتِ

زم است . یعنی همچنان ال«یک تن نیست کارِ»حافظ نزدیک شویم و این،  توانیم به زبانِمی« حدودی

اختالفی موردبررسی  ضعِحافظ را در موا شعرِ متعددِ هایِای خاص، الیهکدام از زاویهمحققان هر

 تحوالتِ  تواند بهمی موجود، هایِاز نسخه تربیشتر و کهن هایِار دهند. همچنین دستیابی به نسخهقر

این  ر عینِد اما ستگویا ظاهراً کهاینبا  دیوانِ حافظ منجر شود. دیوانِ حافظای در تصحیح ِگسترده

میسر  یشینپ گفتگومندی با متونِ از طریقِ آن جز  دارد که استنطاقِو عمیق خاموش باطنی  ،گویایی

  .صادق تواند بود نیزاو  شعرِ تصحیحِ اصل در موردِ  این خواهد شد؛ن

 :هانوشتیپ
 شعرِ گامِبهو گام و ناظر بر سیرِ تکاملی دیوانِ حافظبرگرفته از  «سلوکِ شعر»عنوانِ  1

؛ «روده مییکسال / کاین طفل یکشبه رهِ شعر سلوکِمکان ببین و زمان در  طیِّ»حافظ است: 

 کارنامه، هران:. )تحافظ به سعی سایههوشنگ ابتهاج، ایم: در تحریر چکیده از این منابع بهره برده

 . )تهران:افظناپذیر حماجرای پایاندعلی اسالمی ندوشن، محم«: گوییکم»؛ 28(. ص8320

 د،ناهی )تهران:ذهن و زبان حافظ.  بهاءالدین خرمشاهی،«: نماییگسسته»؛ 802(. ص 8311 یزدان،

در  را «العمر حافظ)عربی و فارسی( مادامخوانی دیوان»خرمشاهی تعبیرِ ؛ 12(. ص 8320

« intertextuality»را شفیعی کدکنی در معنای « متنِ پنهان» ( به کار برده است؛380:8320)

 .(200:8ج8327) اندترجمه و تعبیر کرده« نامتنیتبی»برد که دیگران به کار می

فرهنگستان زبان و ادب  . )تهران:حافظ یهادر غزل هادفتر دگرسانیی، سارینسلیم  2

 .82. ص8( ج8311 فارسی،

 .334. ص 3(. ج8327 سخن، . )تهران:این کیمیای هستیی، کدکن یعیشفمحمدرضا  8

 (. ص پنجاه و شش.8321 میراث مکتوب، . )تهران:دیوان حافظ، 4

 (. ص پنجاه و شش.8321 میراث مکتوب، . )تهران:دیوان حافظ، 5
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فرهنگستان زبان و ادب  . )تهران:حافظ یهادر غزل هادگرسانیدفتر ی، سارینسلیم  6

 .80. ص8(. ج8311 فارسی،

 .823. ص 8(. ج8327سخن، . )تهران:این کیمیای هستیی، کدکن یعیشفمحمدرضا  8

فرهنگستان زبان و ادب  . )تهران:حافظ یهادر غزل هادفتر دگرسانیی، سارینسلیم  1

 .88. ص8(. ج8311 فارسی،

 .823. ص 8(. ج8327سخن، . )تهران:این کیمیای هستیی، کدکن یعیشفمحمدرضا  9

فرهنگستان زبان و ادب  . )تهران:حافظ یهادر غزل هادفتر دگرسانیی، سارینسلیم  10

 .88. ص8(. ج8311فارسی،

 بنگرید به دیدگاه جالل خالقی مطلق در باب تصحیح متن شاهنامه )فردوسی، 11

 : نود و پنج(8ج8321

( را 822:8ج8327)شفیعی کدکنی، کالمی« تجاوزِ هنری به حریمِ تابوهایِ»این  ۀنمون 12

 بینیم:در حکایاتِ عبید زاکانی نیز می

من  یالمذهب فقال: أتشهد بالکفر؟ قال: ال إل ا عل یف الوجه رجالً حینازع رجل قب»

الصوره  حینظر رجل قب: »گرید یتی. در حکا«میأحسن تقو یأن  اهلل خلقک ف زعمی

م له و غال ،یفأحسن صورت یصو رن یقبح وجهه فقال: الحمد هلل الذ یالمرآه ال یف

عنده. فسأل رجل کان بالباب من صاحبه.  نکالمه. ثم خرج]الغالمُ[ م سمعیواقف 

  (402:8314د،ی. )عب«یاهلل تعال کذبی تیالب یفقال]الغالمُ[: هو ف

صو رکم »( و 4:نیت)قرآن،  «میاحسن تقو یلقد خلقنا االنسان ف»است در باب  یآشکار طنزکه 

 (3تغابن:)قرآن، «. فأحسن صوَرکم

 .822. ص 8(. ج8327سخن، ی، این کیمیای هستی. )تهران:کدکن یعیشفمحمدرضا  18

 .201. ص 8(. ج8327سخن، . )تهران:این کیمیای هستیی، کدکن یعیشفمحمدرضا  14

لیف تامس تأ« mortal question»کتابی است با عنوان اصلی  کشندههای شپرس 15

کند: مطرح می« مرگ»در موضوعات مختلف و از جمله  نهایی بنیادینیگل که نویسنده پرسش

 (01-77:8327) اگر مرگ پایان قطعی و ابدی حیات ما باشد]...[ آیا مردن چیز بدی است یا نه؟»

 داستان رستم و سهراب ۀدر خطب 208:8ج8321 فردوسی، 16

 72:8320 خیام، 18
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 2-80:8313 صادق هدایت، 11

پنجم.  . سالبهارستان ۀنام ۀدر مجل«. هابدلنقش ایدئولوژیک نسخه»شفیعی، کدکنی،  19

 .23. ص80و  2(، دفتر 8313اول و دوم. )بهار و زمستان ۀشمار

 -1قوم کرائیت  -4قبایل اویرات و آرالد و جالیر  -3قیات  -2تاتار و قنقرات  ۀقبیل-8 20

 .(313-4:2ج8312)اقبال، ترکانِ قراختایی -1ترکانِ قرلق  -7ترکانِ ایغور  -0نایمان  ۀقبیل

 خوانیم: در نمونه و نوع سوم از این احکام می 21

 مالزمتِ دیوانِ بزرگ مشغول است]قطلو=مبارک؟[ بوقا بخشی از قدیم باز به  چون قتلغ

ر دقائقِ اند مصاحب بوده و بو با جماعتِ بخشیان که به کتبتِ احکامِ مغولی اشتغال داشته

این نوع از احکام وقوف یافته]...[ دقایق و وظایفِ این شغل مهمل و نامرعی نگذارد؛ 

 فوت نشود اند،آن واجب دانسته ۀچنانکِ هیچ دقیقه از آنچه بخشیانِ دیگر مالحظ

 .(183)همان:

هایی که شغلِ خاصِ حکومتی در میانِ خاندانِ ایشان چنین خاندان دیگرِ هایاز نمونه 22

اره ها و دیگران اشها و رشیدیتوان به خاندانِ برمکیان و جوینیچرخیده، میدست به دست می

 کرد.

 .(210و211و242:8320) ابن بطوطه 28

المنظر]...[ فالن منی بمرآی و مسمع أی بحیث أراه و »نویسد: می« مرآه»همو در معنای  24

أسمع قوله]...[ المرآه و المرأی کقولک المنظر و المنظره ]...[ و فی المثل: تخبرعن مجهوله مرآته 

 «(رأی» .)لسان العرب «.أی ظاهره یدل علی باطنه

و  است نقدِ ادبی در زبانِ فارسیِ عصرِ صفوی و بعد از آن ۀطالحِ ویژاصیک »« زمین» 25

 یعیشفمحمدرضا است. بنگرید به: « در یک غزل "وحدتِ وزن و قافیه و ردیف"مقصود از آن 

 .22. ص 8(. ج8327 سخن، )تهران: این کیمیای هستیی، کدکن

 یادداشت ها
 بریم.نویسیِ کاتبان به کار میهایِ دستاشتباهها و بدلما اصطالحِ دگرسانی را در مفهومی شاملِ نسخه .8

 نادانسته و غیرِعمد .2

 عمدادانسته و به .3

 rhetoricصناعتِ خطابه،  .4

 poeticفنِ  شعر،  .1
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مدارسِ متعددِ دیگر شیراز  الدین و مدرسۀ مجدیه و خاتونیه وگاهِ قواممانند درس .0

 (.82:8317)خرمشاهی،

 كلمات اختصاری: .7

ساری / دکتر سلیم نی نی:دکتر پرویز ناتل خانلری /  خان:دکتر قاسم غنی / -عالمه محمد قزوینی قاف:

استاد  ه:سایدکترنورانی وصال /  -دکتر محمدرضا جاللی نائینی جال:دکتر رشید عیوضی /  عود:

نسخۀ ترین کهن :101نسخۀ استاد هاشم جاوید / -استاد بهاءالدین خرمشاهی بها:هوشنگ ابتهاج /  

 شدۀ کاملِ دیوانِ حافظ.شناخته

اند مقدم 183از نظر قدمت، بر نسخۀ  188و  107غزل مورخ ها، دو مجموعههرچند در دفترِ دگرسانی .1

غزل هستند، در سراسرِ این  11شوند و تنها شاملِ کمتر از که نسخۀ کاملی محسوب نمیاما به جهت این

 خ خودداری و به درج در داخلِ قالب بسنده کردیم.عنوانِ اقدمِ نسها بهتحقیق از ذکرِ آن

ت ثبت شده اس «حکمت است»به صورتِ  «ستحکمتی»در چاپِ محمدتقی تفضلی ضبطِ  .2

 (.718:8322)عطار، 

ای ترکی است مرکب از ریشۀ یار )= شکافتن( + غو / قو )=پسوند اسم آلت( احتماالً یارغو واژه .80

این نکته، استعمال آن در دعاویِ قضاییِ مغولی در معنایِ (. با توجه به 342:8313)احمدی گیوی، 

 بخشی( پذیرفتنی است.الخطاب، قطع، حکم، قضا )=فیصلهمجازیِ فصل

 احتماالً صورت صحیح این نام، قُطلو )=مبارک( باشد. .88

 (.2341:4ج8327منبعِ استنادِ ما در انتسابِ این قرائت به شفیعی کدکنی: )خرمشاهی،  .82

 منابع:

 8310بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان.  ۀ. ترجمكریم قرآن -

. وضع حواشیه محمد أمین الضناوی. القانون فی الطب(. 8222ابن سینا، حسین بن عبداهلل. ) -

 ج. بیروت: دارالکتب العلمیه3

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی ج.81 . علی شیری.العربلسان(. 8211ابن منظور، محمد. ) -

 . تهران: قطرهدستور تطبیقی زبان تركی و فارسی(. 8313احمدی گیوی، حسن. ) -

تصحیح جالل متینی. مشهد: دانشگاه  .هدایه المتعلمین فی الطب(. 8344اخوینی، ابوبکر. ) -

 فردوسی

 . تهران: یزدانناپذیر حافظماجرای پایان(.  8311محمد علی. ) اسالمی ندوشن،  -

 به اهتمام بحر العلومی. تهران: کتابخانه دهخدا دیوان.(. 8341الدین اسماعیل. )اصفهانی، کمال -

 . تهران: نامکتاریخ ایران(. 8312اقبال آشتیانی، عباس. ) -
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 تهران: علمی و فرهنگی ج2. تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. دیوان (.8370انوری، محمد. ) -

 . تصحیح سعید نفیسی. تهران: امیرکبیردیوان(. 8340اوحدی مراغی، اوحدالدین. ) -

لی و محمد برکت. تهران: فرهنگستان تصحیح کاووس حسن .دیوان(. 8317الدین. )بلیانی، امین -

 هنر

 شیرین بیانی. تهران: دانشگاه تهران ۀ. ترجمتاریخ سرّی مغوالن(. 8320پلیو، پل. ) -

 تهران: کارنامه. حافظ به سعی سایه(.  8320الدین محمد ) حافظ، شمس -

به کوشش . به تصحیح قزوینی و غنی. دیوان حافظ(.  8317)  الدین محمدحافظ، شمس -

 دار. تهران: اساطیرجربزه

 . تصحیح رشید عیوضی. تهران: امیرکبیردیوان حافظ(.  8311)  الدین محمدحافظ، شمس -

ن اوید و بهاءالدی. به کوشش هاشم جگزینی انتقادیقرائت(. 8371) الدین محمدحافظ، شمس -

 خرمشاهی. تهران: فرزان روز

. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. دیوان حافظ(.  8371)  الدین محمدحافظ، شمس -

 تهران: خوارزمی ج. 2

. به تصحیح جاللی نائینی و نورانی وصال. دیوان حافظ(.  8372)  الدین محمدحافظ، شمس -

 تهران: سخن / نقره

ج. تهران: فرهنگستان 1. شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 8321دوست، محمد. )حسن -

 زبان و ادب فارسی

 تهران: قطره  ج.1 .شرح شوق(. 8321حمیدیان، سعید. ) -

 ج تهران: مرکز2الدین کزازی. میرجالل ۀ. ویراستدیوان (.8317خاقانی، بدیل. ) -

 تهران: نخستان پارسی ج.4 .پژوهیحافظ و حافظ ۀدانشنام(. 8327خرمشاهی، بهاءالدین. ) -

 . تهران: ناهیدذهن و زبان حافظ(. 8320) .خرمشاهی، بهاءالدین -

 . تهران: طرح نوحافظ(. 8317. )خرمشاهی، بهاءالدین -

 ج. تهران: علمی و فرهنگی2. نامهحافظ(. 8311) .خرمشاهی، بهاءالدین -

 سهیلی خوانساری. تهران: پاژنگ . تصحیحدیوان(. 8302خواجوی کرمانی، محمود. ) -

 . تصحیح محمدعلی فروغی و قاسم غنی. تهران: اساطیررباعیات(. 8320خیام، عمر. ) -

 . تهران: دانشگاه تهراننامهافزارِ لغتنرمدهخدا، علی اکبر. )    (.  -

  نما. تهران: هستیحافظیات(. 8313ذکاوتی، علیرضا. ) -

 . دفتر نخست. تهران: نیآشنادر پی آن (. 8321راستگو، سید محمد. ) -
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 . تهران: سروشایهام در شعر فارسی(. 8372. )راستگو، سید محمد -

 . تهران: علمیگلگشت(.  8301ریاحی ، محمدامین. )  -

 . تهران: علمیجام ۀآئین(.  8301زریاب خویی، عباس. )  -

 . تهران: ققنوسج4مسعود انصاری.  ۀ. ترجمتفسیر كشاف(. 8312زمخشری، محمود. )  -

 . تصحیح امیرحسین یزدگردی. تهران: توسالمصدورنفثه(. 8312زیدری نسوی، شهاب الدین. ) -

 . تصحیح بهاءالدین خرمشاهی. تهران: دوستانكلیات(. 8323الدین. )سعدی، مصلح -

 . تصحیح غالمحسین یوسفی. تهران: سخنهای سعدیغزل(. 8311. )الدینسعدی، مصلح -

  . تصحیح غالمحسین یوسفی. تهران: خوارزمیبوستان، الف(. 8314) .الدینسعدی، مصلح -

 . تصحیح غالمحسین یوسفی. تهران: خوارزمیگلستان، ب(. 8314) .الدینسعدی، مصلح -

 . تصحیح عباسعلی وفایی. تهران: سخنكلیات(. 8312سلمان ساوجی، سلمان. ) -

تهران:  .مغولفرهنگ اصطالحات دیوانی دوران (. 8317شریک امین، شمیس. ) -

 فرهنگستان ادب و هنر ایران

 ج. تهران: سخن3. این كیمیای هستی(. 8327شفیعی کدکنی، محمدرضا. )  -

 تصحیح محمدعلی موحد. تهران: خوارزمی .مقاالت(. 8311شمس تبریزی، محمد. ) -

مدی . تصحیح علی اکبر احالمراتبی تعییندستورالکاتب ف(. 8321شمس منشی، محمد. ) -

 ج. تهران: میراث مکتوب2دارانی. 

 . تهران: میترانگاهی تازه به بدیع(. 8313شمیسا، سیروس. ) -

. تصحیح سید حسن. پتنه: موسسه تحقیقات و تتبات در انودی(. 8212صاین هروی، رکن. ) -

 زبان و ادبیات عربی و فارسی

 دانشگاه تهرانج. تهران: 7. تصحیح حبیب یغمایی. تفسیر طبری ۀترجم(. 8323طبری، محمد. ) -

 محمدعلی موحد. تهران: کارنامه ۀ. ترجمبطوطهابن ۀسفرنام(. 8321طنجی، محمد. ) -

 تصحیح امیرحسین یزدگردی. تهران: قطره .دیوان(. 8318ظهیر فاریابی، طاهر. ) -

 تصحیح پرویز اتابکی. تهران: زوار .كلیات(. 8314عبید زاکانی، عبیداهلل. ) -

 مهران افشاری. تهران: چرخ-. تصحیح مهدی مداینیدیوان(. 8327عطار نیشابوری، محمد. ) -

 تقی تفضلی. تهران: علمی و فرهنگیمحمد. تصحیح دیوان(. 8322) عطار نیشابوری، محمد -

 . تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخنمختارنامه. (8310. )عطار نیشابوری، محمد -

 . تهران: امیرکبیرحافظ برتر كدام است؟(. 8314عیوضی ، رشید. )  -

 ج. تهران: سخن4پیرایش جالل خالقی مطلق.  .شاهنامه(. 8321فردوسی، ابوالقاسم. ) -
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 ابن سیناالدین همایونفرخ. تهران: تصحیح رکن دیوان.(. 8341فقیه کرمانی، عمادالدین. ) -

 تهران: شرکت سهامی انتشار .علم حقوق ۀمقدم(. 8324کاتوزیان، ناصر. ) -

 . تصحیح مهدی محقق. تهران: بنگاه ترجمه و نشرالتنزیللسان(. 8344)مولف ناشناخته.  -

 . تهران: توسج2. مکتب حافظ(. 8311مرتضوی ، منوچهر. ) -

 سیما داد. تهران: میراث مکتوب ۀ. ترجمپژوهی مدرننقد متن(. 8324مک گن، جرم.ج. ) -

 . تهران: فرهنگ و هنرحافظ و موسیقی(. 8303مل اح، حسینعلی. ) -

 . تصحیح سید محمد دبیرسیاقی. تهران: زواردیوان(. 8324منوچهری دامغانی، احمد. ) -

 ۀ. به کوشش علی میرزایی. تهران: نگارآینده ۀیاد گذشته و اندیش(. 8321موحد، محمدعلی. ) -

 آفتاب

دکنی. محمدرضا شفیعی ک . گزینش و تفسیرشمس تبریز غزلیات(. 8317)الدین. مولوی، جالل -

 ج. سخن2

ج. 80تصحیح علی اصغر حکمت.  .االبراراالسرار و عدهكشف(. 8308میبدی، رشیدالدین. ) -

 تهران: امیرکبیر

 ج. تهران: علمی2تصحیح مظاهر مصفا.  .دیوان(. 8378نزاری قهستانی، سعدالدین. ) -

 به کوشش تصحیح وحید حسن دستگردی.. خسرو و شیرین(. 8320ای، الیاس. )نظامی گنجه -

 تهران: قطره سعید حمیدیان.

. تصحیح وحید حسن دستگردی. به کوشش سعید االسرارمخزن(. 8312) ای، الیاسنظامی گنجه -

 حمیدیان. تهران: قطره

. تهران: فرهنگستان زبان ج2.  های حافظدر غزل هادفتر دگرسانی(. 8311نیساری ، سلیم. ) -

 و ادب فارسی

 تهران: بهمن .های حافظای بر تدوین غزلمقدمه(. 8307) نیساری ، سلیم -

مصطفی ملکیان و جواد حیدری. تهران:  ۀترجم های كشنده.پرسش(. 8327نیگل، تامس. ) -

 نگاه معاصر

 اصفهان: صادق هدایت .بوف كور(. 8313هدایت، صادق. ) -

 مشهد: آستان قدس رضوی. قرآنی ۀفرهنگنام(. 8372یاحقی، محمدجعفر. ) -

 مقاالت: -

. پژوهیحافظ و حافظ ۀدانشنامدر  «.مکارم اخالق عالمی دگری»(. 8327خرمشاهی، بهاءالدین. ) -

 2347-1. صص 4تهران: نخستان پارسی. ج
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 .پژوهیحافظ و حافظ ۀدانشنامدر  «.اصطالحات موسیقی در دیوان حافظ»(. 8327دادجو، در ه. ) -

 821-281. صص 8جتهران: نخستان پارسی. 

. بهارستان ۀنام ۀدر مجل «.بدلهانقش ایدئولوژیک نسخه»(. 8313شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -

 .23-880. صص80و  2اول و دوم. بهار و زمستان. دفتر  ۀسال پنجم. شمار

ادبیات و علوم انسانی  ۀدانشکد ۀمجلدر  «.صاحبیه ۀرسال»(. 8313مینوی، مجتبی. ) -
 .21-00. صص 37( 8دهم ) . سالدانشگاه فردوسی

 های خطی:نسخه -
 ۀشدشناخته ۀترین نسخدیوان حافظ. كهن(. 8324الدین محمد. )شمسحافظ،  -

استانبول.  ۀنور عثمانی ۀکتابخان 1824 ۀدستنویس شمار هجری. 101كامل. كتابت 

 برگردان. به کوشش بهروز ایمانی. تهران: میراث مکتوبنسخه


