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کارُبردهایش. یعنی:  ریِن فارســی اســت؛ لیک نه در همــۀ 
َ

ُبــرِد زباِن َشــّک میــدوار«، از واژگاِن آشــنا و ُپرکار
ُ
واژۀ »ا

پــاره ای از کارُبردهــاِی این واژه نیز هســت که - َدســِت کم - در نخســتین نگاه، َمدلوِل خــود را بر خوَکردگان به 
کارُبردهاِی ِامروزین هویدا نمی ساَزد. زباِن معاِصر و 

میدوار«، در بیتی است از شیِخ ُبُزرگوار َسعدِی شیرازی - ِرْضَواُن اهلِل 
ُ
کارُبردهاِی اندَک ناآشناِی »ا یکی از این 

یغ  َجل بی ِدر
َ
ْیه -، آنجا که در چکامه ای به آغازۀ »به هیچ باغ نبود آن دَرخت مانندش / که ُتندباِد أ

َ
ٰی َعل

َ
َتَعال

بوبکِر َسعِد ِبْن زنگی ُسروده است می فرماید:
َ
که در سوِک َسعِد أ َبرَکنَدش« 

زنگی ِبـــــــــــــــْن  ســـــــــــــــعِد  بوبکِر 
َ
أ َســـــــــــــــعِد   نُمـــــــــــــــرد 

فرزندش ّمیـــــــــــــــدواِر 
ُ
ا ســـــــــــــــایۀ  هســـــــــــــــت  کـــــــــــــــه 

 گر آفتاب بُشـــــــــــــــد ســـــــــــــــایه همُچنان باقیســـــــــــــــت
پیوندش و  خویـــــــــــــــش  و  باد  حـــــــــــــــرم  هِل 

َ
أ بقاِی 

)کّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم محّمدَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیغمائی[، ]باْزچاپ زیِر َنَظِر: َبهاء الّدیِن 
میرَکبیر، 1389 هـ. ش، ص 762(.

َ
سۀ ِانِتشاراِت أ مشاهی[، چ: 15، تهران: مَؤّسَ ُخّرَ

کــه از بــراِی َقصائــِد شــیِخ  َســعدٖی ِپژوِه محتــرم، آقــاِی َبهاءالّدیــِن ِاســَکنَدرِی َارَســنجانی، در توضیحاتــی 
کرده اند، در توضیِح این بیت َمرقوم داشته اند: می 

َ
شیریْن ُسَخِن شیراز َقل

»ظاهرًا: زیرا سایۀ فرزنِد او محّمد ... ]که هنوز خردسال است و[ به آینده امیدوار، ]بر سر مردم[ هست«.

سۀ  )قصایِد شیِخ شیراز َسعدی، مقّدمه و َترَجَمه و َشرح: َبهاءالّدیِن ِاسَکنَدرِی َارَسنجانی، چ: 2، تهران: مؤّسَ
ِانِتشاراِت َقدیانی، 1386 هـ. ش، ص 331، هاِمش(.

کاِت خویش بر این حواشی و توضیحات نوشته اند: سپس در ِاسِتدرا
»و شاید امیدوار در اینجا به معناِی امیددهنده آمده باشد«.

)همان، ص 451(.

مینویسم:
بظاِهر، نه آن معناِی نخست، ُدُرست است، و نه این معناِی ُدُوم، دقیق.

کار می َبریم؛ لیک در این بیِت شیخ َسعدی، به معناِی  میدوار« را امروزه ما غالًبا به معناِی راجی/َرجاَمندبه 
ُ
»ا

کار َرفته است. َمرُجّو )َنعِت َمفعولِی َرجاء / آنچه مورِد رجاست / آنچه بدان ُامید بسته شده است( به 

 چکیده: 
واژه امیدوار از واژگان پرکاربرد 

زبان فارسی است؛ لیک نه در همه 
کاربردهایش. یعنی پاره ای از 

کاربردهای این واژه وجود دارد که 
در نخستین نگاه هویدا نمی شود. 

نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد 
یکی از کاربردهای واژه امیدوار را در 
بیتی از سعدی شیرازی مورد دقت 
نظر قرار دهد. همچنین، کاربرد واژه 
امیدوار را در معنای مرجّو در بعضی 

از دیگر متون قدیم و شاهنامه 
فردوسی متذکر می شود.

کلیدواژه: معنای واژه، امیدوار، 
مرجو، راجی، رجامند، سعدی 

شیرازی، شعر سعدی.

مٖیــــــــدوار
ُ
ا

ویبهبهانۀبْییتازَسعدی(
َ

غ
ُ
)یکَبحِثل

مقــالــه

جویا جهانبخش
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سۀ ِانِتشــاراِت َقدیانی، 1386 هـ. ش،  شــیراز َســعدی )چ: 2، تهران: مؤّسَ
کرده اند: ص 334، هاِمش(، بیت را اینگونه معنی 

که چون بمیرد، آثار نیک از او  »کســی امیدوار )به رحمت الهی تواند بود( 
میان مردم به جای ماَند«.

، ناِظــر بدان اســت که »ُامیــدوار« به  کــه َمتیــن نیز هســتـ  ایــن َبیانــات - 
که بتــوان ِاحِتمال داد  گمــان می کنم  معنــاِی »راجی« باشــد. بــا این همه 
کار رفته باشــد. یعنی: به  میــدوار« به معنــاِی »َمرُجّو« به 

ُ
کــه در اینجــا نیز »ا

کسی، می توان او را از  کسی می توان َرجا داشت و پس از مرِگ  رستگارِی 
که آثار نیکی از  هی و بخشــودگِی آْنجهانی َمرُجّو قرار داد 

ٰ
حیِث َرحَمِت ِإل

ذارده باشد.
ُ
گ خود به جاْی 

کِر شــیخ  ِ
ّ

خیرالذ
َ
که واژۀ »ُامیدوار« در بیِت أ گفتیم - این  البّته - ُچنان که 

َسعدی  نیز به معناِی »َمرُجّو« باشد، ِاْحِتمال است.

میدوار«  را در معناِی »َمرُجّو«، 
ُ
کارُبرِد »ا باری، افزون بر آن دو شعِر َسعدی، 
در َبعِض دیگر متوِن َقدیم نیز می توان دید.

خــاِق ناصــری َجنــاِب خواجــه َنصیرالّدیِن 
َ
نمونــه را، در کتــاِب َنفیــِس أ

کــه از َقضــا در همان روزگاِر شــیِخ  وســّی - 
ُ

ُه الُقّد َس اهلُل ِســّرَ
َ

طوســی - َقــّد
کــه خواجــه می فرماَید:  گردیــده اســت،2 آنجا  شــیراز َســعدی نیــز تألیف 
خاِق 

َ
بــود ...« )أ »...هنــوز در طریــق اســتصاح بــود و صالحشامیــدوار

ناصــری، َتصحیــِح ُمجتبــٰی مٖیُنــوی و َعلیِرضــا َحْیــَدری، چ: 7، تهــران: 
شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خوارزمی، 1391 هـ. ش، ص 77(، بظاِهر باید 
میــدوار« را بــه َهمان معنــاِی »َمرُجّو« دانســت. در واژه نامه ای هم که 

ُ
واژۀ »ا

طاِبعــاِن دانشــوِر کتاب از بــراِی آن پرداخته اند )نگــر: همان، ص 432(، 
معناِی »امیدوار« را در این َمقام »مورِد امیدواری« دانسته اند. 

میدوار«، ِعاوه بر َمعانِی َمشــهور و َزبانَزِد 
ُ
در لغت نامه  ِدهُخدا، زیِر َدرآیۀ »ا

ایــن واژه - یعنــی همــان ُمٰفــاِد راٖجــی و ُمرَتجــی و آِمــل و ُمنتِظــر و طاِمع و 
َکــم َهمه َکس می دانــد، دو َمعنــاِی دیگر َدرج  کــه  بیش و  ماننــِد اینهــا - 

شده است:
ذخیــرۀ  از  شــاهد  دو  یکــی  بــا  واِثــق«  و  امیــد  دارای  و  »مطمئــن  یکــی، 
خوارزمشاهی و فارسنامه ابِن َبلخی که َپساْن تر بدانها خواهیم َپرداخت.

ناِن لغت نامه، »یادداشت  ُدُوم، »جای امید، محل امید«؛ که به َتعبیِر ُمَدّوِ
کَبِر ِدهُخدا 

َ
مه َعلٖی أ

ّ
ف« است؛ یعنی از ِإفاداِت َمکتوِب َشخِص َعا ِ

ّ
مؤل

شــودِن َبغداد 
ُ
گ 2. نظــر بــه ُمعاَصَرِت خواجۀ طوســی و شــیخ َســعدِی شــیرازی، و اینکه خواجــه را در 

کوخاِن مغول می داِنســتند و َســعدی را َمرثیه گوِی واَپســین َخلیفۀ َعّباسیان، داستانی  همگاِم هوال
ر کرده که خواجه فرموده باشــد َکِف  رده اند و بــاو یان هــم آن را آو َجعــل کرده انــد و برخــی از قّصه گو

پاِی َسعدی را چوب بَزَنند و ...!
یان شهرتی  یان و قاجار راِن َصَفو یا در دو ت آیتی است! )ولی گو

َ
این داســتان را که در َســخاَفت و َنذال

زگاِر ما ِجــّدی نگرفته اند و  هِل َفــّنِ رو
َ
یــخ و أ دب و تار

َ
قــاِن أ داشــته اســت(، البّتــه هیچیــک از ُمحّقِ

نباید هم می گرفته اند!
ْه بوده است.  بانَزد و َمَحّلِ َتَوّجُ َمرد همواره َز

ْ
َغَرض، ُمعاَصَرِت این دو ُبُزرگ

ْ
ال

شــیخ َســعدی، جاِی دیگر، در یکی از آن َغَزلهاِی ِحْکمی و َانَدرزی اش 
دَعلــِی ُفروغــی )»ُذکاء الُملِک« ثانی( در ُزمــرۀ »َمواِعظ«  کــه زنده یــاد محّمَ
کــرده اســت، یعنــی: در َغَزلــی بــه آغــازۀ »برخیــز  گنجانیــده و َرده َبنــدی 
ُکنیم«  ُکنیــم / تقصیرهــاِی رفته بــه خدمت َقضــا  مانــت َوفا 

َ
تــا بــه عهــِد أ

می فرماید:

شهریار و  ســـــــــــــــاالر  خدمِت  به  َقبا   بستن 
ُکـنیم َعـبـا  در  ـَنــــــــــــــــه 

ُ
گ کــــــــــــــــه  ّمیدوارتر 

ُ
ا

میرکبیر، ص 801(.
َ
)کّلّیاِت سعدی، چ أ

در اینجــا نیــز »ُامیــدوار«،  بــه معناِی »َمرُجــّو« به کار رفته اســت. یعنی: به 
رباِب ُقدَرت بپردازد 

َ
ُکَند1 و به خدمِت  أ هِل ُدنیا بر َتن 

َ
اینکه آدمی جامۀ أ

هِل دیاَنــت و َپرهیز و 
َ
بیشــتر می تــوان ُامید َبســت، تا اینکــه بظاهر جامــۀ أ

َنهکاری و ِعصیان، پیشه ساَزد.
ُ
گ ُکَند و در باطن،  پارسائی را در َبر 

بوبکر 
َ
در ُزمرۀ َمراثِی شــیِخ ُســَخنداِن شیراز، سوْکُسروده ای َهست از براِی أ

َســعد بــِن َزنگی، بــا این آغازه: »دِل شکســته  که َمرَهم ِنَهــد دگربارش؟ / 
که از پاْی َبرَکَند خارش؟« و در آن فرموده است: َیتیِم َخسته 

برود جهان  از  کـــــــــــــــه  وجودی   ُامیدوار 
آثـارش بـنـیکی  بماَنــــــــــــــــد   میاِن َخلق 

میرکبیر، ص 763(.
َ
)کّلّیاِت سعدی، چ أ

میدوار« به چه معناست؟ »راجی« است یا »َمرُجّو«؟
ُ
در این بیت، »ا

که ُمفــاِد »راجی«  گویــا شــاِرحان به همــان َمعنــاِی ُپرکارُبرْدَتــر و َمعروْف تر 
گرفته اند. باشد 

دیِب َفقید، َمرحوِم دکتر َجعَفِر ِشــعار، در ُگزیدۀ قصایِد ســعدی )چ: 13، 
َ
أ

تهــران: َنشــِر َقْطــره، 1388 هـــ. ش، ص 189(، در بیاِن َمعنــاِی این بیِت 
شیخ نوشته است:

گــذارد، امیدوار )به  که بمیــرد و آثار نیکی از خــود به جای  »یعنــی کســی 
رحمت الهی( تواند بود )و ممدوح چنین است(«.

فاِضِل محترم، آقاِی َبهاءالّدیِن ِاســَکنَدرِی َارَســنجانی، در قصایِد شیِخ 

ْحیاًنا میاِن این دو هســت، در مقالــۀ »قبا«ِی 
َ
کــه أ بــارۀ »عبــا« و »قبــا« و َمدلــوِل هریــک و َتقاُبلی  1. در

د ـ، به خواستارِی: عّباِس  َســعدی )چاْپ ُشــده در: با قافلۀ شــوق - َارْج نامۀ دکتر محّمدعلِی ُمَوّحِ
ِد طاِهرِی ُخسروشــاهی، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت  عّباْس زاده - و - باِقِر َصدرٖی نیا، به اهِتماِم: محّمَ

گفته ام. ُستوده، 1393 هـ. ش، صص 451 - 475( بَشرْح سخن 
در اینجا َبَسنده گرانه خواننده را به ِدَرنگ در عبارتی َچند از گلستاِن بیَخزاِن شیِخ شیراز فرامی خوانم 

َرم:
َ

ذ
ُ
و می گ

ل و َتســلیم و 
ُ
یشــان ِذْکرســت و ُشــْکر، و خدمت و طاَعت، و إیثار و َقناَعت و توحید و َتَوّک »َطریِق درو

ردی 
َ
ّمــا َهرزه گ

َ
یشســت، وگر در َقباســت!؛ أ ــل. هرکه بدین صفتها موصوفســت، بحقیقت درو َتَحّمُ

ُکَنــد در خواِب  ز  زهــا بــه شــب آَرد در َبنِد َشــهوت، و شــبها رو بٖی نمــاز، َهواپرســِت َهَوســباز، کــه رو
َید هرچه بر زبان آَید، ِرندست، وگر در َعباست!«)کّلّیاِت  ت، و بخوَرد هرچه در میان آَید، و بگو

َ
َغفل

میرکبیر، ص 97(.
َ
َسعدی، چ أ

مقاله مٖیــــــــدوار: )یک َبحِث ُلَغوی به بهانۀ بْیتی از َسعدی(  اُ
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گمــاِن راِقــم، هیــچ یــک از ایــن دو شــاِهد را در َمعنــاِی مــورِد اّدعا، به  بــه 
اصطاْح »ُظهور«ی نیست.

َمعنــاِی  می َرَســد  نظــر  بــه  خوارزمشــاهی،  ذخیــرۀ  از  منقــول  شــاِهِد  در 
گویا همان َمعنــاِی »جای امید، محل  پیشــِنهادی خــوب جا نمی افتد و 
کودکان بیشــتر می توان ُامید بست  امید« ُمناِســب باشــد؛ یعنی: در مورِد 
که بهبود حاصل شود. با این همه، داورِی قطعی موکول است به مراجعه 

که ِعجالًة در دسترِس نگارنده نیست. به متِن ذخیرۀ خوارزمشاهی 

ِکراَمنــِد ابِن بلخــی، بُوضوح  ُکَهــن و  کتــاِب  هــی در شــاِهِد َمنقــول از 
َ

وانگ
ِد این معناست -  ّیِ کتاب نیز ُمَؤ می توان دید - و بازبینِی عبارت در متِن 
که همان َمعناِی »َمرُجوْ« که ما در شــعِر َســعدی و ُجز آن پیشِنهاد کردیم، 

نیک ُمناِسب است.

که اســتاد یوُســف الٰهادی4  کتاِب َنفیِس ابِن َبلخی هم  در ترَجَمۀ َعَربِی 
َترتیب داده اند و در ِمصر به چاپ َرســیده اســت، عبارِت مورِد َنَظر ُچنان 

ِد پیشِنهاد و ِاسِتنباِط ماست: ّیِ که ُمَؤ َفهم ُشده 

َمل قائم فی أن یتم هذا العمران بیمن الدولة القاهرة ثبتها اهلل«.
َ
 »واأل

ه: یوُسف 
َ
َم ل

َ
ة َو َقّد َقه و َترَْجَمه َعِن الفاِرسّیَ

َ
)فارس نامه، ابن الَبلخّی، َحّق

ة،1421 هـ. ق، ص 135(. قافّیَ
َ

الَهاِدی، الَقاِهرة: الّدار الّث

ــّفار فی الَمناِســِک و  ذکار للُحّضاِر و الّسُ
َ
ُکَهن به ناِم لطاِئف األ کتابی  در 

که از یادگارهاِی َســدۀ ششــِم ِهجری اســت و چــاِپ ُحروفِی  اآلداب هــم 
آن )البّتــه بــا َســلیقه ای بســیار خــاّص و ناُمَتعاَرف( َچندی اســت که در 
گرفته، »ُامیدوار / اومیدوار« به معناِی  اختیاِر دوستداراِن متوِن َقدیم قرار 
ِق َرجاست َچند بار به کار رفته است.

َّ
آنچه ُامید در آن توان َبست و ُمَتَعل

ــزارِش َمــزاراِت ُبخــارا، َدربــاِب »خواجــه إمــام 
ُ
گ کتــاِب یادُشــده، در  در 

کبیر« آمده است: بوَحفِص 
َ
أبوحفص أحمد بِن حفص« َمعروف به »أ

کار تو جیســت؟ کفت: کلمه ال  کــه اومیدوآرترین  »ایــن بزرک را برســیَدن 
کفت: این فتوی دآدن  کآر تو چیســت؟  ک ترین  کفتند: بیمنا اله اال اهلل. 

که درو مآنده ایم. ...«.

ــّفار فی الَمناِســِک و اآلداب - کهْن ترین  ذکار للُحّضــاِر و الّسُ
َ
)لطاِئــف األ

بوَجعَفر َشمس الّدین 
َ
متِن پارسی در شناخِت راِه َحج از ُبخارا تا َمّکه - ، أ

د بِن ُعَمر بِن َعبِدالَعزیِز مازه / 511 - 566 هـ. ق، تصحیح و حواشی  محّمَ
از: َرسوِل َجعَفریان، چ: 1، تهران: َنشِر ِعلم، 1392 هـ. ش، ص 86(.

4. هرکجا هست خدایا! بَسالمت دارش!
ّیامــی کــه به ُمناَســَبِت بعِض نشســتهاِی فرهنگــی و ِعلمی در »مرکِز َنشــِر میــراِث مکتوب« و 

َ
یــاد بــاد أ

َمقام و ُفروَتِن ِعراقی با مــا یار بود! یاد باد آن 
ٰ

ُجــز آن، َســعادِت ِاســِتفاضه از َمحَضِر این ُتراْث ِپــژوِه واال
کنــون سالهاســت از ایــن َمــرِد ِمْفضال خبری نــدارم؛ هرچند کــه - ِبَحمِد اهلِل و  زگاران، یــاد بــاد! ا رو

یارِت َبعضی َمکتوبات و َمنشوراتش ُمْسَتْسِعد و ُمْسَتْسَعد  بوده ام. ة - به ز الِمّنَ

ــٰی ِبُغْفَراِنــِه - اســت، و البّتــه بماَننــِد بســیاری از دیگــر 
َ
ــَدُه اهلُل َتَعال - َتَغّمَ

هی  تــی َســزاَمند و َتَنّبُ
َ
َغــوِی آن واژه شــناِس بزرگ، ُمشــَتِمل بر ِدّق

ُ
ِإفــاداِت ل

ُستودنی.3

کــه از بــراِی ایــن َمعنــاِی »ُامیــدوار«، یعنی »جــاِی امیــد، محّلِ  شــاِهدی 
امیــد«، بــه دســت داده انــد، بیتــی اســت از سخْن گســتِر شــیٰوازباِن َعصِر 

خِی سیستانی، از این قرار: َغزَنوی، َفّرُ
 باغی چـــــــــــــــو نعمت ملکان پایـــــــــــــــدار و خوش 
امیدوار روزگار جوانـــــــــــــــان  کاخـــــــــــــــی چـــــــــــــــو 

که ما دربارۀ آن  این َمعنی و این شاِهِد لغت نامه، بدان معنٰی و َبرداشتی 
دو بیِت َسعدی َمجاِل طرح دادیم بسیار نزدیک است.

نــوری، چ: 1، تهران: 
َ
در فرهنــِگ بزرِگ ُســخن )به سرپرســتِی دکتر َحَســِن أ

خِی سیستانی  ِانِتشاراِت ُسَخن 1381 هـ. ش، 1/ 574(، همین ُسرودۀ َفّرُ
را آورده و واژۀ »ُامیــدوار« را در آن ُدُرســت بــه همــان َمعنــٰی گرفته اند که ما 
خی،  در شــعِر َســعدی گفتیم و گرفتیم. یعنی: »ُامیدوار« را در این بیِت َفّرُ
بــه معنــاِی »آن که یــا آنچه به او )آن( امید وجــود دارد؛ مایۀ امید« )همان، 

گرفته اند. همان ج، همان ص( 

ُبــرِد واژۀ »ُامیدوار«  کار کــه در لغت نامه  ِدهُخدا از براِی  ّمــا آن دو شــاِهد 
َ
و أ

بــه معنــاِی »مطمئــن و دارای امید و واِثــق« آورده اند و البّته  بــه پنداِر این 
کمترین - َعَفا اهلُل َعنه! - جاِی بحث دارد اینهاست: 

اینعلت]سل[امیدوارترباشدوعالجبهترپذیرد.   آنچهکودکانراافتداز
)ذخیرۀ خوارزمشاهی(. 

گــردد. )فارســنامه ابِن  کــیبفردولــتقاهــرهثبتهــااهللتمام اســت امیــدوار
بلخی ص 147(.

3. شــاهنامه ِپژوِه داِنْشــَوِر کرماْنشاهانِی باشندۀ سپاهان، َجناِب آقاِی ُمَهنِدس ُمصَطفٰی جْیحونی - 
غت  نامه  ِدهُخدا با عنواِن »یادداشــت 

ُ
َحِفَظــُه اهلُل َو َرَعــاه ـ، زمانــی می گفتند که ُخصوِص آنچه در ل

کَبِر ِدهُخداســت، غالًبا 
َ
م و ِاســِتنباِط َعاّلمه َعلٖی أ

َ
ف« َدرج گردیده اســت و یادگاِر ُمســتقیِم َقل ِ

ّ
مؤل

یک و بســیار َارَزنده ای ِاشــِتمال دارد که نباید از آن غاِفل بود و البّته َحق به دســِت  ْنهــاِی بار بــر َتَفّطُ
َجناِب جْیحونی است. 

ِت  نــد و اهتماِم َارُجمنِد خود، ِذّمَ
َ
ِت ُبل کَبِر ِدهُخدا، خوش باد! که با هّمَ

َ
ک بــر عاّلمــۀ َفقید، َعلٖی أ خــا

یش ســاخته اســت، و بَحْق در عصِر »های و هو«ِی  ِت خو بۀ َمعاِرف و ُعلوم را َقریِن ِمّنَ
َ
همۀ ما َطل

م 
َ
که از ِقَبِل ُدالِر بی َبَرکِت نفتی َعل یلی  رایانه ها و غوغاِی دانشگاهها و ِپژوهشگاههاِی َعریض و َطو

گر »آْب«داشَتنشــان از براِی ِعّده ای،  که ا ُشــده اســت  و ... و ...، یعنی با وجوِد یک جهان »چاه« 
مثاِل او، 

َ
م اســت!، هنوز کارهاِی او و أ

َّ
م نیســت، »ناْن«داشتنشــان از براِی ِعّده ای دیگر، ُمَسل

َّ
ُمَســل

بی َبدیل است و َرشک انگیز.
یدۀ نشابور  یشــتن بدین بْیِت شــور مثاِل خو

َ
یشــتن و أ ندی ها و َارُجمندی ها، در حّقِ خو

َ
با دیدِن آن ُبل

گفت: که  ل باَیَدم ُشد  ُمَتَمّثِ
کار آمد ِحّصۀ َمرداِن َمرد

فت آمد، ایْنت َدرد!
ُ
گ ِحّصۀ ما 

َکدَکنــی، چ: 1، تهــران:  یــر، مقّدمــه ]و[ َتصحیــح و َتعلیقــات: دکترمحّمدرضــا َشــفیعِی  )َمنِطــق الّطَ
ِانِتشاراِت ُسَخن، 1383 هـ . ش، ص 438، ب 4539(. 

ری دیگر از َسر می گرفت«! کاش دو آری، - به قوِل َفّیاِض الهیجی - »... آسمان ای 

مٖیــــــــدوار: )یک َبحِث ُلَغوی به بهانۀ بْیتی از َسعدی(مقاله  اُ
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کوفه، آمده است: کتاب، در َبیاِن َمزاراِت ناحیۀ  در همان 
یارت حسین است - رضی اهلل عنه - و منقبت او را نهایت نیست ...« یارتی درین راه، ز »... و امیدوارترین ز

)همان، ص 157(.

حمد بِن ِإسحاِق ُسرمارِی ُبخاری، آمده است:
َ
ْکجاِی أ کتاِب دیرینه، دربارۀ خا جاِی دیگر در همان 

یــآرت او امیدوآرترین  »و ســوآر دیــن و مــرد ربانــی ابواســحق احمد اســحق الســرماری - رحمــة اهلل علیــه - و ز
یآرتهآست، و ...« ز
)همان، ص 102(.

                                             ٭٭٭

کنون که داماِن سخن گسترده است، بجاست از یک کارُبرِد واژۀ »ُامیدوار« در شاهنامه فردوسی نیز یاد کنیم  ا
که ای بسا دربارۀ آن در نظر آید: و از ِاحِتمالی 

گزارِش پاره ای از گفت و شنودهاِی نوشیروان  حَمه ـ، در شاهنامه، در  ْیِه الّرَ
َ
فرزانۀ طوس، حکیم فردوسی - َعل

و بوزرجمهر، می َسراَید:
شـــــــــــــــهریار نامـــــــــــــــَور  ازو   بُپرســـــــــــــــید 
اّمیدوار؟ کیســـــــــــــــت  مردمـــــــــــــــان  از  که 

کوشاترســـــــــــــــت که  کس  کآن  گفت   ُچنین 
نیوشاترســـــــــــــــت دانش  به  گوشـــــــــــــــش  دو 

کتاِب  )شاهنامۀ فردوسی، به َتصحیِح ُمصَطفٰی جْیحونی، چ: 3، اصفهان: شاهنامه ِپژوهی، 1380 هـ. ش، 
چهارم، ص 1816، ب 2540 و 2541(.

که: ُخسرو َانوشیروان، دربارۀ »راجی« می ُپرَسد یا »َمرُجّو«؟ ... ُپرسش در باِب  کنون می توان ِدَرنگید و ُپرسید  ا
که می توان بدو ُامید َبست و ُامید داشت؟ کسی  کیستِی  کیستِی داَرندۀ ُامید است یا 

ْه به ســیاِق ُســَخن و َدرونمایۀ پاُســخ، شــاید بتوان ِاحِتماِل ُدُوم را َترجیح  داورِی َقطعی آســان نیســت؛ با َتَوّجُ
که بر َنظیِر این ُپرسش و پاسخ ها ِاشِتمال داَرند  ْه به َنقلهاِی ُمشاِبِه بعِض متوِن دیرین و باستانی  داد و با َتَوّجُ
ق و ...، چ: 1، تهران: مرکِز داِئرة الَمعاِرِف بزرِگ ِإســامی، 

َ
)َســنج: یادداشــتهاِی شــاهنامه، َجاِل خاِلقِی ُمطل

ُمور!
ُ
ُم ِبَحقاِئِق األ

َ
ْعل

َ
ی الّظاهر ِاحِتماِل نُخست را؛ َواهلُل أ

َ
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