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اوراق پریشان 10
محمدرضا ضیاء
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب نهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان اوراق
پریشــان ،چندیــن مســئله را مطــرح کــرده اســت کــه بدیــن شــرح انــد:
 تکرار قافیه در حافظحافظ شهریار
 ِ بدین ترانه آدمی در فرهنگ جامع زبان فارسی این اشعار از حافظ نیستکلیــدواژه :حافــظ ،حافــظ پژوهــی ،کتــاب فرهنــگ جامــع زبــان فارســی ،کتــاب شــرح
شــوق ،کتــاب حافــظ بــه روایــت شــهریار
أوراق مبعثرة ()10

حممدرضا ضياء

يتنــاول املقــال احلــايل ـ الــذي حيمل الرقــم  10ضمن سلســلة مقاالت حتت
ً
عنوان أوراق مبعثرة ـ عددا من املسائل ،وكما ييل:
 1ـ تكرار القافية لدى حافظ.
 2ـ حافظ شهر يار.
 3ـ أسوأ األحلان.
ّ
الفارسية.
 4ـ آدمي يف القاموس الشامل للغة
 5ـ هذه األشعار ليست حلافظ.

ّ
األساســية :حافظ ،الدراســات عن حافظ ،كتــاب فرهنگ جامع
املفــردات
ّ
زبــان فــارىس (= القامــوس الشــامل للغــة الفارســية) ،كتاب شــرح شــوق،
كتاب حافظ به روايت شهر يار (= حافظ عىل لسان شهر يار).

)Scattered Papers (10
’By: Mohammad Rezā Ziā
Abstract: In the form of the tenth article of a series
of publications titled “Scattered papers”, the author
has presented several topics which are as follows:
· Repetition of the rhyme in Hāfiz
· Hāfiz-e Shahriyār
· That›s the song
· Adami (human being) in the Comprehensive
Dictionary of the Persian Language
· These poems are not from Hafiz
Key words: Hāfiz, Hāfiz study, The Comprehensive
Dictionary of the Persian Language, Sharh-e Shoq,
Hāfiz be Revāyat-e Shahriyār

اوراق پریشان 10
تکرار قافیه در حافظ
ً
در شــعر قدیم تکرار قافیه در شــعری واحد را عموما مجاز ندانســتهاند «و ایطا قدم بر جای قدمی دیگر نهادن
ّ
موافق قافیتی دیگر آرند در
اســت در راه  ...پس چون قافیۀ مقدم را بر ِ
جای قافیۀ دیگر بنهند و یک قافیت را ِ
عیوب فاحش است در شعر» 2.البته
لفظ و معنی آن را ایطا خوانند» 1و دربارهاش گفتهاند که «ایطاء جلی از
ِ

محمدرضا ضیاء

قوانیــن جاری در این کشــور ،این یکی هم راههــای فرار و «تبصرههایی» دارد! این تبصرهها بیشــتر
مثــل دیگــر
ِ
ِ
ّ
فرمــی و ظاهــری اســت ،چنانکــه گفتهاند« :ال که قصیده دراز باشــد ،چنانکه از بیســت و ســی بیت که در
ّ
قول بعضی درگذرد .یا قصیده را دو مطلع باشــد ،پس شــاید که یک دو
اشــعار پارســی ِ
حد قصیده اســت به ِ
َ
قافیت در مطلع دوم باز گرداند» 3یا اگر قافیۀ مصراع اول در مصراع چهارم تکرار شود« ،رد القافیه» و صنعت
ِ
ِ
«تکرار قافیۀ عروض را
ســایر ابیات بیاید ،بیاشــکال اســت.
محســوب میشــود .اگر هم قافیۀ مصراع ّاول در
ِ
ِ
ِ
از مطالــع ایطــاء نشــمارند» 4بــا ّ
توجه به همین ماجــرا ،بعضی بزرگان تکــرار قافیه در حافظ را ناروا شــمردهاند.
تکرار قافیه را جزو «ناپرداختگیهای نســخۀ مرحوم خلخالی» دانســته و
ِ
اســتاد ما مرحوم جمشــید مظاهری ِ
کلمات قوافی» برشــمردهاند .مرحوم نیســاری نیز ابیاتی را کــه قافیۀ ّ
مکرر
«عیــب تکــرار
پنجاهوچهــار مــورد از
ِ
ِ
5
حافظ
دارند ،الحاقی محســوب داشــتهاند .از ســویی جناب خرمشــاهی حدود هشــتاد مورد تکرار قافیه در
ِ
قزوینی یافته و با استناد به آن نوشتهاند:
ســرای بزرگ فارسی از تکرار قافیه باکی نداشتهاند ،سهل است ،آن را نوعی
 ...شــعرای غزل
ِ

اظهار هنر میشمردهاند.

6

حدود زیادی این
بــاری ،کمال اســماعیل قطعهای دارد (چاپ بحرالعلوم ،ص  )681که بــه نظرم میتواند تا
ِ
دعوا را خاتمه ببخشد:
در شعر من به عیب نگیرند اهل فضل

ّ
مکررست
گر جایجای قافیه بعضی

معنی ،ســــــــــر ســــــــــخن َ
بــــــــــود و قافیه تنش

بر یک ترازو او دوسر ،آن چون دو پیکرست

گر قافیه دو باشــــــــــد و معنی یکی َبدســــــــــت

لیک ار به عکس باشد آن سخت در خورست

بوســــــــــتان ســــــــــخن را درختها
زیــــــــــرا که
ِ

اوضاع قافیهســــــــــت و معانی برو َبرسـ ـ ـ ـ ــت

یک میوه بر درختی چندان شگفت نیست

بر یک درخت میوه دو گونه عجبترست

ً
جزو
بیان نکتــهای میپردازد که بعدها در
کمــال بــه صراحــت دربارۀ
شــعر خود بــه ِ
شــعر ســبک هنــدی عمال ِ
ِ
ِ
المعجم شمس ،قیس رازی ،ص  ،289چاپ ّزوار.
.1
ِ
 .2همان ،ص .287
 .3همان.
 .4همان.
انتشارات فرهنگستان.
کتاب دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ،
سراسر
به:
 .5ر.ک
ِ
ِ
ِ
 .6برای تفصیل ماجرا ر.ک به :یادداشــت جمشــید سروشــیار در باب «حقیقتســتیزی ّ
مؤدبانۀ» ّ
خرمشــاهی ،مجلۀ نشــر دانش ،ســال پانزدهم ،شمارۀ
ِ
ِ
ِ
ِ
پنجم ،ص  79و نیز دو مقالۀ «گزارد حق حافظ خلخالی» و «حقیقتستیزی ّ
پیشین همان نشریه.
مؤدبانه» از این دو بزرگوار در دو شمارۀ
ِ
ِ
ِ
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شــیوهها و شــگردهای ایــن ســبک محســوب شــد .اگــر شــاعری

مختصر شــهریار آمده اســت .توضیحاتی که در موارد متعدد حاوی

میتوانســت بــا یک قافیــه دو مضمون بســازد ،نه تنها عیب شــمرده

اطالع ادبی خاصی نیست:

محاســن کار خود میشــمرد .اگر از این زاویه
نمیشــد ،بلکه آن را از
ِ

ً
غزل «دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما» کال این چند سطر
در ِ

قوانین دستوپاگیر را به نفع خلق زیبایی مصادره کردهاند.
ِ

گیر
در توضیــح آمــده« :از عقــل میرود به عشــق .آن دورهای بوده که ِ
ـات مغان ما نیز همدســتان شــویم
ـرای «در خرابـ ِ
صوفیــان افتــاده» (بـ ِ

نگاهــی اجمالــی به تاریــخ هنر بیندازیــم ،میبینیم که همیشــه این

چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار.

جیم فارســی صید و شــکار اســت (قدسی)( ».در
 )»...و «نخجیر با ِ

حافظ شهریار
ِ
حافظ به روایت شهریار (شرح یک صد غزل) ،به کوشش ابوالفضل
علیمحمدی  -دکتر حســن ذوالفقاری؛ نشــر چشمه ،تهران ،1381
 218صفحه.
علیمحمــدی در مقدمــۀ چهارصفحــهای خــود توضیــح داده که از
ســال شــصتوپنج به مدت یکســال به پیشــنهاد شــهریار نزد وی
حافظخوانــی میکــرد ه و این کتاب حاصل بازنویســی آن جلســات
است که در کل صد غزل از دیوان خواجه را در بر دارد.
غزلهــا را از نســخۀ عالمــه قزوینــی (نســخهای که

نخجیر ما»)
توضیح «...زلف بگشادی و باز از دست شد
ِ
ِ
ً
گاه نیز توضیحات یک غزل تماما مربوط به حواشی «داور» بر چاپ
قدســی اســت ،ماننــد ذیل غــزل  57که تــازه بعضی از آنهــا توضیح
واضحات اســت« :خدا را ،یعنی برای خدا (قدســی)» (ص  )79به
ّ
ً
طور کلی تقریبا نیمی از این حواشــی ،همین حواشــی داور بر چاپ
ِ
ً
قدسی است که عینا از آنجا نقل شده و در دسترس همگان هست.
توضیحات شــهریار نیز به صورت افراطی همه چیز را به مسائل
اکثر
ِ
یار مهجــور را ،مقصود
دینــی و عرفانــی نســبت داده؛ هر اشــارهای به ِ
ً
امام غائب (عج) دانســته و یا مثال «خیال روی تو در هر طریق همره
ماســت» در «اشــاره به توحید» تفسیر شده اســت( .ص « )152بارها
من دلشــده این ره نه به خود میپویم:
گفتهام و بار دگر میگویم /که ِ
پس آینه
جذبۀ عشــق الهی را میگوید که ایجــاد حرکت میکند .در ِ

مــورد قبــول شــهریار نبــود و چــاپ قدســی را بــر آن

طوطیصفتم داشتهاند  /آنچه استاد ازل گفت بگو ،میگویم :اشاره

ترجیــح مــیداد) میخوانــدم و اســتاد نظــر خــود را

به پیامبر اسالم است( ».ص « )210به می سجاده رنگین کن ،گرت

در مــورد هــر بیت بیان میکــرد  ...از آنچه بــر نوارها
ضبط شــده بود ،برخی به مناســبت ّاولین سالگرد

پیــر مغان گوید» چنین تفســیر شــده»:به می (با تأ کیــد) رنگینکردن
یعنــی بــا خضــوع و خشــوع خوانــدن نمــاز .با تعقیبــات خوانــدن ...

درگذشت استاد شهریار  ...با نام «بررسی اشعاری

یعنــی خداپســندانه و عاشــقانه و با خشــوع بخوان .ببیــن چه رندی

از حافظ از دیدگاه شــهریار» چاپ و منتشــر شد».

اســت»( .ص « )74ای صبــا بــا ســاکنان شــهر یــزد از مــا بگــوی /

(ص  10و )11

چوگان شــما :یعنی من حقناشــناس
گوی
ِ
کای سـ ِـر حقناشناســان ِ

شــگفتی ّاول از همینجا آغاز میشــود که چطور کسی که تصحیح
ِ
حافظ
چاپ قدسی را بر آن ترجیح میدهد؟!
ِ
قزوینی را قبول نداردِ ،

نمیشوم .عذرخواهی میکند»( .ص )77

قزوینی بیاشــکال نیســت ،ولی تفاوتش با قدسی از زمین تا آسمان

اطالعات تاریخی
ِ
جغرافیایی عجیب
و
ِ

است.
پس از این مقدمه ،پانزده صفحه به زندگینامۀ شهریار و مقدماتی از
اشــعارش اختصاص داده شده و سپس حسن ذوالفقاری در حدود
شــصت صفحه نکاتی دربارۀ زندگی و تأثیرپذیری شــهریار از حافظ
نگاشته است که ربط چندانی با کتاب ندارد و نبودش لطمهای به
کتــاب نمیزنــد .متــن کتاب به این صورت اســت که ابتــدا هر غزل
بــه صــورت کامــل از چاپ قزوینی نقل شــده و در ادامــه توضیحات

30
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قربانی خشونت پدر!
حافظ
ِ

نعمت حاجی
ـرق
«دریــای
ِ
ـتی هالل  /هســتند غـ ِ
ِ
ِ
اخضر فلک و کشـ ِ
قــوام مــا :حاجی قوام وزیر شــیخ ابواســحاق بود .حافظ هــم آن موقع
ِ

مجالس عیش و نوش
 18 ،17ســال داشــت .در آن ســن و ســال در
ِ
ً
پدر حافظ
آنها هم شرکت داشت .بعدا تائب شد .قرآن را تمام کردِ .
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خاطر شــرکت در آن نــوع مجالس آن قــدر او را زده بود که
یــک بــار به
ِ

« ...از بنــده بندگــی برســان شــیخ جام را :شــیخ جــام ابونصر احمد
ِ
جامی که از مشــایخ کبار اســت و او معاصر شیخ ابوعلی سیناست

ً
بنــده مجــددا کــه ایــن ســطور را میخوانــم بــاور نمیکنم کــه عزیزان

و کتــاب سراجالســایرین از اوســت (داور)»( .ص  )89پیشتــر
ً
گفتیــم کــه بخشــی از ایــن توضیحــات عینا حواشــی مرحــوم داور بر

حافظ از هوش رفته بود .پدرش هم حافظ قرآن بود ( .»...ص )82

بازنشــر این مطالب ،بدون هیچ توضیحی شدهاند.
چطور حاضر به
ِ
ً
اوال حاجــی قــوام کــه مشــاور و ندیــم ابواســحق بــوده ،در ســال 754
ً
درگذشــته کــه در آن وقــت حافــظ احتمــاال حــدود ســیوپنج ســال
داشــته ،نــه هفــده ،هجــده ســال .بارهــا نیز وصــف «مجلــس انس و
شــرب مــدام» او در دیــوان حافظ بــا ارادتی خالص
حریــف همدم و
ِ
ِ
ً
ّ
به چشــم میآید و اتفاقا هیچ نشــانی از ّ
تبری از او در دیوان نیســت.
ً
مرگ او
(دستکم پنج مرتبه به او صراحتا اشاره شده و خواجه زمان ِ
ماه ربیعاالخر اندر
را نیز با ذکر جزییاتی استثنایی ذکر کرده:
سادس ِ
ِ

اطالعات
کــردگار ذوالمنن) دیگــر آنکه
حکم
ِ
نیــمروز  /روز آدینــه به ِ
ِ

مربوط به توبۀ حافظ را از کجا به دست آوردهاند؟ چیزی که هست،

نقل دوبارۀ آن معلوم نیســت .اینجــا به جز آن
قدســی اســت و دلیـ ِـل ِ
ّ
خود توضیح است؛ تولد شیخ جام را 440
اشــکال ،مشــکل
داربودن ِ
ِ
نســینا را  428دانســتهاند .با این اوصاف چه نیازی
درگذشــت اب 
و
ِ
وفات ابنسینا به دنیا آمده و
است که جام را که دوازده سال بعد از ِ
معاصر وی معرفی کنیم؟ آن هم
حدود  110سال پس از او درگذشته،
ِ
ً
حاوی
در شرایطی که نامبرده در دو سطر معرفی شده که قاعدتا باید
ِ
اطالعات ممکن باشد.
حیاتیترین
ِ
جغرافیای
گاهــی بعضــی توضیحات نشــان میدهد کــه آن مرحــوم
ِ
باد شرطه برخیز
خوبی هم نداشــته است« :کشتی شکســتگانیم ای ِ
ـمت یــزد میرفته
ـدار آشــنا را :حافظ به سـ ِ
 /باشــد کــه بــاز بینیــم دیـ ِ

نزدیک ســیبار در دیوان خواجــه آمده که جملگی همراه با
واژۀ توبــه
ِ
ّ
طعن و طنز و نقد است و هیچگاه به عنوان امری جدی تلقی نشده

ـند این حرف
ایــن را گفتــه»( .ص  )79کاری بــه ایــن ندار یــم کــه سـ ِ

اســناد تاریخی نشــان میدهد تا امروز هیچ
و آخر اینکه تا جایی که
ِ

چیســت .عجیــب آن اســت کــه چطور بــرای رفتن از شــیراز بــه یزد،

پدر حافظ به دســت نیامده ،چه رســد به اینکه
ِ
ســند متقنی دربارۀ ِ
ّ
خشــونت جبلی او در آن حد بوده که بچه
پدرش حافظ قرآن بوده و
ِ
ّ
حد بیهوشی کتک میزده!
را برای شرکت در یک مهمانی تا ِ

میشــود از کشــتی اســتفاده کرد؟! در همین بیت توضیح «شــرطه»
ِ
هــم از عجایــب اســت« :شــرطه مأمــور شــهربانی اســت .بایــد اجازه

«مجالس
یــادگار
عیــن اینکه ایــن غزل را
ِ
ِ
از همــه غریبتــر ایشــان در ِ
تمــام ابیــات را عرفانــی معنــی کردهانــد؛
عیــش و نــوش» میداننــدِ ،

بدهــد کشــتی حرکت کنــد ،آن هم وقتی که باد موافق باشــد .آن باد
موافق را باد شرطه نام کردهاند»( .همان)

جام ما  :...ای ســاقی کوثر ،دل ما را با بادۀ
«ســاقی به ِ
نور باده برافروز ِ

توضیح واضحات

عشــق الهــی بیفــروز .چون ما از امام وارد اســام میشــویم ( .»...ص

)82
دل ما را  ...در شــیراز ترکهایی
«اگــر آن تــرک شــیرازی به دســت آرد ِ
ً
بودنــد کــه خیلــی زیبا بودند .در معنــی بزرگان را یــاد میکند و ظاهرا

ماه رخ دوست تمام است  :...مقصود از ماه تمام بدر
«در مجلس ما ِ
است»( .ص )135
ـامت توســت  :...یعنــی ســامتی همــه
«ســامت همــه آفــاق در سـ ِ
ِ

میگویــد تــرک .خــود حافــظ هم ریشــۀ خانوادگــیاش قشــقایی بود.
ّ
پــدرش از تویســرکان بــه شــیراز آمــده و حافــظ در شــیراز متولد شــده

منوط به سالمتی توست»( .ص )185

ترک شــیرازی
اســت .دو طایفه در شــیراز ســکونت دارند که آنها را ِ

«شدم فسانه به سرگشتگی که ابروی دوست/کشیده در خم چوگان

میگویند»( .ص )86

خویــش چــون گویم :انســان از خودش اختیاری نــدارد .نوعی جبر بر
گذشــتهاش حا کم اســتّ .اما نســبت به آینده مختار اســت»( .ص

ً
کاری به این نداریم که «ترک» در موارد بیشمار صرفا «زیبارو» معنی
ً
نژاد خاصی اشــاره ندارد( .هر چند آن تفســیر هم
میدهــد و الزامــا به ِ

)212

شناسی حافظ
بحث نسب
غلط نیست) ،ولی نقطۀ عجیب همین ِ
ِ
ً
و قضیۀ تویســرکانیبودن پدر و باقی ماجراســت که ظاهرا بر ســندی

اندیشــی ،حکــم آنچه تو فرمایی :پــرگار با دایره تناســب دارد»( .ص

استوار ،استوار نیست.

)218

«در دایرۀ قســمت ما نقطۀ پرگاریم/لفظ (کذا .صح :لطف) آنچه تو
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«حافــظ ،ار خصم خطا گفت ،نگیریم بر او /ور به حق گفت ،جدل
بــا ســخن حق نکنیــم :در جای دیگر هــم گفته :با دوســتان ّ
مروت با

بــر همۀ حاالت شــهریار وقوف دارنــد و عالقهمندند ببینند شــهریار،

دشمنان مدارا»( .ص )216

حافــظ را از چــه زاو ی ـهای مینگریســته ،مفیــد باشــد .نیــز ایــن نکته

حافظپژوهان ســودمند باشــد .شاید برای کســانی که به طور متمرکز

گفتنی است که مایهگذاشتن از دکتر شفیعیکدکنی در این موارد را

حواشی ناسودمند
دیگر
ِ

«مســتی به چشــم شاهد دلبند ما خوش اســت /زان رو سپردهاند به

دالیل تشــویق
چنــدان علمی و اخالقی نمیدانم .در مقدمه یکی از
ِ

زمام ما :یعنی عشق»( .ص )82
مستی ِ

گرانقــدر جنــاب آقــای دکتر محمدرضا شــفیعیکدکنی کــه «بیکم

ـفاهی اســتاد
بــه چاپ ایــن کتاب چنین ذکر شــده« :بهویژه پیام شـ ِ

جوانان چمن باز رســی /خدمت از ما برســان ســرو و
«ای صبا گر به
ِ

دلگرمی
و کاســت ،تمام گفتههای شــهریار را چاپ کنیــد» موجب
ِ
بنده و همکار عزیزم آقای دکتر ذوالفقاری شــد»( .ص  )11این بنده

«خدمت
کــه در قزوینی (نســخهای که شــهریار قبول نداشــته) آمــده
ِ

بانیان عزیــز این کتاب
ـدون آنکه ســخنم ناظر بــه
مد 
ِ
تهــا پیش (بـ ِ

ما برســان  »...اســت که پشتوانۀ نسخ اصیل و کهن را داراست .وی

باشــد) در جــای دیگــر هــم نوشــتهام که« :در ایــن ســالها در مقدمۀ

پیش ما که معمول
در تأیید ضبط قدســی گفته :
ِ
«خدمت ما یعنی ِ

بســیاری از کتابهــا دیدهام که گاهی نویســنده با نوعــی تواضع ...
ِ
نوشــته اســت اســتاد شــفیعیکدکنی به بنده امر فرمودند که این کار

گل و ریحان را» ضبطی که میبینید در قدسی آمده است و صورتی

نیســت ،بایــد گفت خدمت از مــا»( .ص  )91بدیهی اســت که این
ً
زبانی جدید گفته شــده و
ســخن شــهریار صرفا بنا بر ِ
ذوق روز و ِ
نحو ِ
ِ
وجهی ندارد.

را انجــام دهــم و آن را به چاپ برســانم .اطرافیان اســتاد میدانند که
چقــدر بــه جوانها بها و میدان میدهد و آنها را تشــویق میکند و در
بعضی موارد ،موضوعی یا کاری هم به آنان پیشنهاد میکند ،ولی:

«تنــت بــه ناز طبیبــان نیازمند مباد /وجــود نازکــت آزردۀ گزند مباد:
ّ
شــخصیت مهمی که هم معنویت داشته و هم
شــعر خطاب به یک

گرچـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــو نشـ ـ ـ ـ ــیند بـ ـ ـ ـ ــر زمین

قدرتی داشته گفته شده است»( .ص )185

خویشـ ـ ـ ـ ــتن بشـ ـ ـ ـ ــناس و نیکوتـ ـ ـ ـ ــر نشـ ـ ـ ـ ــین

معشــوق مرا پایان نیســت /هرچه آغاز ندارد ،نپذیرد
«ماجرای من و
ِ
ِ

ممکن اســت ایشــان در راهروی دانشــکده به کســی گفته باشند که

انجــام :خداجویــی (متــن :خداچویــی) در فطــرت انســان گذاشــته
ً
شده .عهد الست را قبال گفتم»( .ص )217

بلــه ،ایــن کار خوب اســت ،انجامــش دهید ،امــا این مــوارد را نباید

میمــون همایی
«ســایۀ طایــر کمحوصلــه کاری نکنــد /طلب ســایۀ
ِ
بکنیــم :طایــر کمحوصلــه کســی اســت کــه تــازه قــدم در راه عرفــان
گذاشــته اســت .هما :انســان کامل یا خــدا ،هر دو معنــی میدهد».
(ص )215
کشــتی نوح /هســت خاکی کــه به آبی
«یــار مــردان خدا باش که در
ِ
ِ
ّ
نخورد توفان [کذا] را :خا ک در کشــتی نوح اشاره به قصهای دارد که

چنان جلوه داد که گویی دکترشــفیعی شــبانهروز پیگیر چاپ فالن
کتاب بوده و فقدانش را ضربهای بر پیکرۀ ادبیاتپارسی میدانسته
است»( .مجلۀ کرگدن ،شمارۀ )64
ً
در مجمــوع میتــوان گفــت که اگر بانیــان کتاب حتما بــه چاپ آن
ّ
مصــر بودنــد ،میتوانســتند آن را شــاید در کمتــر از یــک دهــم حجــم
ـگران متخصص)
ـرای قلیلــی از پژوهشـ ِ
ـب مقال ـه و بـ ِ
فعلــی( ،در قالـ ِ

ارائه کنند تا شائبۀ کتابسازی منتفی شود.

در کشــتی نوح مشــتی خا ک بود که آب به او ســرایت نمیکرد [گویا
عالمت آن بود هرگاه خشــک یا
ضدآب داشــته!] و
یک جور
حالت ِ
ِ
ِ

بدین ترانه

تر میشــد نشــان از پایان یا شــروع توفان بود .بعضیها به آبی بخورد
توضیحات فراوانی که دربارۀ
خواندهانــد ( .»...همان) میپندارم در
ِ
بیــت بحثانگیــز داده شــده ،هیچیک بــه اندازۀ ایــن توضیح،
ایــن ِ

32

مباش بی مـ ـ ـ ـ ــی و مطرب که زیر طاق سـ ـ ـ ـ ــپهر
بدیـ ـ ـ ـ ــن ترانـ ـ ـ ـ ــه غـ ـ ـ ـ ــم از دل بدر توانـ ـ ـ ـ ــی کرد

غریب نباشــد .در تصحیح قزوینی (و ســایر نسخ معتبر) « ...به آبی
َ
نخ َرد» آمده و درست هم همان است.

دکتر حمیدیان در «شــرح شــوق» به «ترانــه» نپرداخته و دکتر قیصری

بــه هــر حــال بعیــد میدانــم ایــن حواشــی و یادداشــتها بــرای

در «یــک نکتــه از یــن معنــی» نوشــتهاند« :زیرا بــا نغمۀ شــاد مطرب و
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کنی»( .ص  ،248چاپ جامی)
دیگــر شــارحان نیــز کموبیش همیــن طور معنــی کردهانــد .تنها دکتر
هروی است که گفته:
 ...ترانــه :دوبیتی ،نغمه ،بــه معنی طنز و حیلهگری
ی و مطرب»
نیز هست و ترانه در مصراع دوم بدل «م 
در مصــراع اول آمده ،یعنی با این خوشطبعیها و
حیلهگریهــا میتوانــی غم از دل بــرون کنی( .ص
)612

آدمی در فرهنگ
جامع زبان فارسی
ـات ادبــی و
آثــار بنیادینــی کــه نبــودش سالهاســت تحقیقـ ِ
یکــی از ِ
 ...را بــا مشــکل مواجه کــرده« ،فرهنگ جامع زبان فارســی» اســت.
خوشــبختانه پــس از فــراز و فرودهــای بســیار تــا کنــون دو جلــد از
انبوه
ایــن مجموعــه بــه بــازار آمــده .امیدوار یــم ایــن فرهنــگ هــم بــه ِ
ـام فارســی نپیونــدد .هــر چنــد
دانشنامههــا و فرهنگهــای ناتمـ ِ

مفید بی منبع کم نیســت.
در
شــرح مرحوم هروی نکتههای ناب و ِ
ِ
اینجــا هــم ایشــان شــاهدی بــرای ایــن ســخن ارائه نکــرده ،بــا اینکه
صحبــت قابــل ّ
تأملــی کــرده و بــا ّ
لطف ســخن
توجــه بــه ایــن نکتهِ ،
مضاعف میشــود( .از دکتر دادبه شــنیدم که ایشــان بعضی نکات
را تلفنــی و حضــوری از اســتاد یزدگردی میپرســیدهاند و شــاید این
یادگارهای آن مرحوم باشد).
دقایق
ِ

ـرعتی کــه
ِ
خبرهــای خوبــی از ادامــۀ آن بــه گــوش نمیرســد و بــا سـ ِ
عمر ما وصال
اکنون در ِ
حال چاپ و انتشــار اســت ،بعید اســت به ِ

ـتر ایرانیــان ،ایــن فرهنگ به
ـرای بهرهبـ
ِ
بدهــد .ای کاش بـ ِ
ـرداری بیشـ ِ
صــورت آنالیــن بــرای گوش ـیهای هوشــمند عرضه شــود .مــن یقین
ِ

ـادی بهتــری از ایــن راه
دارم کــه کارایــی و بهــرهوری و نتایـ ِـج اقتصـ ِ
خود مــن از زمانــی کــه لغتنامۀ دهخــدا را بر
حاصــل خواهــد شــدِ .

برای «ترانه» به این معنی این شواهد را یافتهام:
به هر روی بنده ِ

روی گوشــی نصب کردهام ،اســتفادهام از آن چند برابر شــده است.
ً
دیجیتال آن
صورت
فرهنگ لغت جزو کتابهایی است که حتما
ِ
ِ
ِ

عمر تو ضایع بدین
مخور غرور که فردا چگونه خواهد بود /که چرخِ ،

صورت کاغذیاش ترجیح دارد .کمتریــن فایدۀ دیجیتالبودن،
بــه
ِ

هر چند که در پردهای از موزونی  /روزی به ترانهای به چنگ آورمت

افزودن معانی
امکان اصالح و ویرایش ســریع اغالط و رفع نواقص و
ِ
ِ
ِ
ِ
ـار آن بسیار باال خواهد رفت.
موارد جدید اســت .نیز
و ِ
ِ
سرعت انتشـ ِ
کار قبلیها
متأســفانه با اینکه در سـ ّـنت ما حاشیهنویسی و
تکمیل ِ
ِ
مرسوم است ،ولی در سالهای اخیر ،هر که آمده عمارتی نو ساخته

بیت کمال ،شــبیه به همان ایهامی هست
جالب اســت که در این ِ

طور موازی دو دانشــنامۀ جهان
اســت .آیا بهتر نبود به ِ
جای اینکه به ِ

ترانه کند (دیوان کمال اسماعیل ،چاپ بحرالعلومی ،ص )688

(همان ،ص )915

بیت حافظ آمده( .ایهام به اصطالح موسیقایی)
که در «ترانه» در ِ
نیز این بیت مشهور مولوی میتواند حاوی چنین ایهامی باشد:
ســوی خانهِ ،مه
بــه ترانههــای شــیرین ،به بهانههــای ّزر ین/بکشــید
ِ
خوب خوشلقا را
ِ

7

ســودی نیــز «ترانــه» را «اصطالح بادهنوشــان» دانســته که «مــراد از آن
قلقــل اســت کــه هنــگام ریختن بــاده از صراحــی به قــدح به گوش
میرسد»

8

اسالمی نیمهکاره داشته باشیم ،همت
اســام و دائرةالمعارف بزرگ
ِ
ً
کنون
به
انتشار یکی مصروف میکردیم؟ که اگر چنین بود ،قاعدتا تا ِ
ِ
کل آن منتشــر شــده بود و این همه انرژی و بودجه از میان نمیرفت.
ِ
ـورت بنیادین پیش
در همیــن مــورد هــم من میپندارم ا گــر کار به صـ ِ

ـب لغتنامۀ
میرفــت ،مــا اکنــون همیـ ِـن فرهنـ ِ
ـگ تاریخــی را در قالـ ِ
ً
دهخــدا تکمیــل کــرده بودیــم .مــن واقعــا در شــگفتم کــه ایــن بنیــاد
مدخل «سعدی» کمتر از یک
لغتنامۀ دهخدا چه میکند که هنوز
ِ

برای کتابهای مرجع موجود
صدم
مدخل «اسکندر» است و حتی ِ
ِ
ِ
ِ
در هــر مدخــل عالئم اختصــاری ایجــاد نکردهاند .البــد دیدهاید که

لطف سخن حافظ را
برای این ســخن نیز شــواهدی یافت شــودِ ،
اگر ِ

حجم خود مدخل
اسم کتابهایی که به آن ارجاع شده ،هم ِ
گاهی ِ

دوچندان خواهد کرد.

است و عبارت «به خط مؤلف» هزاران بار تکرار شده ،در صورتی که
عالمت اختصاری میشــد حجم قابل توجهی
گرفتن یک
با در نظر
ِ
ِ

حال جوالن اســت
از کتــاب کاســت .تــا این
جریان ســیال ذهن در ِ
ِ
بگویم که بنده به ذهنم رســید و به جناب استاد خرمشاهی هم این
 .7غزلیات شمس تبریزی ،دکتر شفیعیکدکنی ،چاپ سخن ،ص .232
 .8شرح سودی ،ج  ،2ص  ،874انتشارات ّزر ین.1370 ،

نکته را پیشــنهاد کردم که اگر در دایرة المعارف و دانشــنامه ،عالئم
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اختصــاری و حتــی عــددی برای منابع در نظر بگیریم ،حجم بســیار زیادی از آن کاســته خواهد شــد .به این
حد یک ســتون و حتی یک صفحه) به
صــورت کــه در دو دانشــنامۀ پیشگفته ،بخش بســیار زیادی (گاه در ِ
برای هر کتــاب عددی در نظــر بگیریم و منابــع را یکجا در آخر
ارجاعــات و منابــع اختصــاص یافتــه ،اگر مــا ِ
حجم این کتاب کاســتهایم .البته اگر بنا بر نشـ ِـر دیجیتال باشــد ،این
کتــاب مطــرح کنیــم ،صدها صفحه از
ِ

فرم چاپی راهگشا خواهد بود.
تطویلها مشکلی ایجاد نمیکند ولی در ِ

بــاری ،در ایــن میــان یــک نکتۀ کوچــک (در فرهنگ جامع زبان فارســی) به چشـ ِـم بنــده آمد که امیــدوارم در
چاپهای آینده اصالح شود:
معنی انسان سه شاهد برای قرن هفتم و قرن هشتم و قرن نهم آمده که هر سه اشکال دارد:
در
مدخل «آدم» به ِ
ِ
جوهر عشــق قدیم اســت ،آدم دی
جوهر عشــق اســت و
نظر فقیر ،فقیر
ِ
ِ
پیش ِ
«قرن  :7بدان که آدم پرده اســت ِ
بود (شمس تبریزی،ج  ،1ص )133

برآمد مصالح و اتمام ّ
مهمات دروغی گوید به از آدمی باشــد که از راســت گفتنش
برای ِ
قرن  :8اگر مرغی ِ ...
ِ
خس و خاشا ِک وحشت َ
روید (ثغری ،ص )46
قرن  :9هیچ آدمی نیست که نه روی به کار دارد که مقصد و قبلۀ وی است (عقیلی)227 ،
شاهد ّاول مراد از «آدم» حضرت آدم است و انسان مراد نیست.
ِ
شاهد این کلمه به معنی انسان باشد.
شاهد دوم و سوم نیز «آدمی» با یای نکره نیست که بتواند
ِ
اغالط احتمالی را بهسادگی
یشــود شواهد و
صورت نرمافزار و آنالین ارائه شــود ،م 
اگر این قبیل فرهنگها به
ِ
ِ
روش فعلی معلوم
شــورای علمــی آن کتاب ،در
بــه ثبت رســاند تا
ِ
ِ
صورت صوابدیــد اصالحش کنند ،ولی بــا ِ
نیســت افراد ّ
متولیان کتاب چند
همت کنند و همۀ این اشــکاالت را چاپ کنند و بعد هم بستگی دارد که
ِ
ً
پ بعدیای در کار باشد یا نه.
درصد از این نقدها را ببینند و اصال چا 

حیاتش نیافت
یکی در بیابان سگی تشنه یافت /برون از رمق در حیاتش نیافت
این بیت مشــهور ســعدی را بارها خواندهایم .اینجا کاری به این نداریم که ســعدی در این بیت نوعی تفنن و
ً
هنرنمایی کرده :معلوم نیســت ردیف «یافت» اســت ،یا «نیافت» .ســخن بر ســر این موضوع است که قاعدتا
ّ
َ
َ
قرائت صحیح «تشـ َـنه یافت» و «حیا ِتش نیافت» اســت .ما
نظر من ِ
«حیاتش نیافت» تلفظ میکنند .ولی به ِ
موارد عدیده (اگر نگوییم
متون ادبی به فتح بخوانیم ،ولی گویا در ِ
عادت کردهایم که «ش» سوم شخص را در ِ
ّ
ـان گفتاری میخوانیم.
همــۀ مــوارد) قدمــا آن را به کســر تلفظ میکردهاند .یعنی همانطــور که امروز هم در ز بـ ِ
شواهد این مسئله بیشمار است ،ولی برای نمونه این چند تا را از کمال اسماعیل بنگرید:
ِ
از خواجــــــــــه ،مــــــــــرا اگر نــــــــــوازش َ
نبود،

ـازش نبود
هجوش نکنم نه زآنکه س ــ ـ ـ ـ ِ

که آن کس که به مدح ،اهتزازش نبود

دانم کـ ـ ـ ـ ــه ز هجو ،احت ـ ـ ـ ـــرازش نبود!

 .9کمال اسماعیل ،ص  ،965چاپ بحرالعلومی.
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آویزش
لعل جــــــــــان ِ
تــــــــــا دورم از آن دو ِ

آمیزش
با دیدۀ مــــــــــن خواب نکــــــــــرد ِ

ّ
روی او دو صــــــــــف ِ مژهام،
در
ِ
فرقــــــــــت ِ

ریزش
برهــــــــــم نزنند جــــــــــز
ِ
گــــــــــه خون ِ

10

َ
نبود» و «جان َ
ســازش َ
آویزش» خواند ،در صورتی
امروزه ممکن اســت بپندارند که در این مورد باید «نه ز آنکه
تلفظ این کلمه همان است که هنوز در محاوره رایج است.
که میبینیم در این
رباعی کمالِ ،
ِ
ً
البته میدانیم که این مورد به کمال محدود نمیشود و مثال در شاهنامه هم مشابه این تلفظها را شاهدیم:
به زندان فرستاد لختی خورش /بلرزید زان کار دل در ِبرش

11

مشــهور ِ«اســتِ ،اس» میباشــد (شــبیه تلفظش در زبان
تلفظ
نمونۀ دیگری که شــبیه به همین مورد اســتِ ،
ِ
شعر قدما هست؛
امروز اصفهان شاخص و
ِ
پهلوی) که آن هم در لهجۀ ِ
مشهور آفاق است و در ِ
راحت درویشا ِنســــــــــت
وقتی که َدر او
ِ

از من بشــــــــــنو گــــــــــر بتوانی دا ِنسـ ـ ـ ـ ــت

َ
هرگــــــــــه کــــــــــهازل و ابد بهــــــــــم پیوندند

وقت عبادت آ ِنسـ ـ ـ ـ ــت
دل تو ِ
انــــــــــدر ِ

12

شعر ادیب صابر ترمذی هم آمده است:
این مورد نیز به کمال ختم نمیشود و از جمله در ِ
جــــــــــور از این برکشــــــــــیده ایوا ِنســــــــــت

کیوانسـ ـ ـ ـ ــت
که بــــــــــر او مشــــــــــتری و ِ

دم ســــــــــردی کــــــــــه برکشــــــــــد مــــــــــردم
ِ

هم از این برکشــــــــــیده ایوا ِنسـ ـ ـ ـ ــت ...

به ســــــــــه علت ز جان جــــــــــدا ماندند

کار آسا ِنسـ ـ ـ ـ ــت
جان ســــــــــپردن نــــــــــه ِ

هــــــــــر یکــــــــــی را بــــــــــه علتــــــــــی بردند

درمان آن بســــــــــی دا ِنسـ ـ ـ ـ ــت
گرچه
ِ

13

این اشعار از حافظ نیست
ای خسـرو خوبـان نظـری سـوی گـدا کـن

من دلشــــــــــدۀ بیسر و پا کن
رحمی به ِ

درد دل درویــــــــــش و ّ
تمنــــــــــای نگاهی
ِ ِ

چشم سیه مست به یک غمزه دوا کن
زان ِ

َ
گر الف زند ماه کــــــــــه :ماند به جمالت

بنمـای رخ خویـش و مـه انگشـتنما کن

ســــــــــرو چمان از چمن و باغ َزمانی
ای
ِ

بخـرام دریـن بـزم و دوصـد جامـه قبـا کـن

شـمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعاند

ای دوسـت بیـا رحـم بـه تنهای ِـی مـا کـن

بـا دلشـدگان جـور و جفـا تـا بـه کـی آخـر

آهنگ وفــــــــــا ترک جفا بهــــــــــر خدا کن
ِ

دشــــــــــمن بدخواه خدا را
سخن
مشنو
ِ
ِ

مسکین خود ای دوست وفا کن
حافظ
با ِ
ِ

 .10همان ،ص .931
 .11فردوسی ،چاپ مسکو ،به کوشش دکتر حمیدیان ،ص .1379 ،320
 .12کمال اسماعیل.896 ،
 .13دیوان ادیب صابر ترمذی ،چاپ یلمهها ،ص .49-48
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روی آن تصنیفی قدیمی نیز ســاخته شــده و جناب
دلیل آنکه بر ِ
نام حافظ آمده اســت و به ِ
این شــعر بارها به ِ

ـگ وفــا» اجــرا کردهانــد ،شــهرتی مضاعــف دارد( .در نســخۀ
شــجریان نیــز بخشهایــی از آن را در
آلبــوم «آهنـ ِ
ِ
بخــش بیشــتری از ایــن غزل را خوانــده بودند) نیــز در ص  259دیوان حافظ معرفت (نســخۀ
قدیمــی ،ایشــان
ِ
ّ
قول پژمان
محشــای دکترغنی ،چاپ افســت مروی ،بیتا ،بیجا) به نام او آمده .همو در حاشــیه نوشــته «به ِ

نام او ضبط شده» (همان) البته در
(چاپ ســوم) این شــعر از شوکت اصفهانی اســت .در بعضی تذکرهها به ِ

چاپی که بنده از دیوان پژمان در اختیار دارم (چاپ دوازدهم ،1389 ،امیرکبیر) این غزل و این نکته نیامده
است.
حافظ مزبور این غزل نیز به نام حافظ آمده که در چاپهای دیگر نیز چنین روایتی هست:
دیوان
در
ِ
ِ
جانان من بــــــــــرده دل و جان من
دلبر
ِ

جانان من
جان من دلب ـ ـ ـ ــ ِـر
ِ
برده دل و ِ

جان من
لب جانان من زنده شــــــــــود ِ
از ِ

ـان مـن
ـب جان ِ
زنـده شـود ج ِ
ـان مـن ،از ل ِ

رضوان من خا ِک سـر کوی دوسـت
روضۀ
ِ

رضوان من
خاک سر کوی دوست ،روضۀ
ِ

دل حیران من واله و شـیدای توسـت
این ِ

دل حیران من
واله و شیدای توست ،این ِ

مصر مالحت توراست
یوسف
ِ
ِ
کنعان منِ ،

کنعانمن
مصرمالحتتوراست/یوسف
ِ
ِ

سـرو گلسـتان من ،قامت دلجوی توست
ِ

ـرو گلستان من
قامت
ِ
دلجوی توسـت ،س ِ

نقد کمـال غیاث
حافـظ
خوشـخوان مـن ِ
ِ

حافظ خوشـخوان من
کمال غیاث،
ِ
ِ
نقد ِ

ـت «طردوعکــس» آمده .در
کتــب بدیعی نیز به عنوان شـ ِ
ـاهد صنعـ ِ
ایــن غــزل شــهرتی بســزا دارد و در بعضــی ِ
حاشیۀ این غزل نیز دکترغنی نوشتهاند« :پژمان در چاپ سوم حافظ ،صفحۀ  ،461میگوید :از کمال غیاث
شیرازی است» (ص  )271که این نکات نیز در چاپ فعلی حافظ پژمان نیامده است.

مستدرک
اغالط حافظ قزوینی چاپ اســاطیر صحبت شــد که این چند مورد از قلم
در اوراق پریشــان  9دربارۀ بعضی
ِ
افتاده بود:
ص  :315من چه گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس
صح :من چو ...
ص  :352میگشتم اندر آن چمن و باغ دمبهدم
چمن باغ دمبهدم
صح :میگشتم اندر آن
ِ

افسون عمرگاهی
ص  ... 368تعویذ جانفزایی،
ِ
صح :عمرکاهی
ص  :372شاید که به آنی فلکت دست نگیرد ...
صح :به آبی
ص  :324زشور عربدۀ شاهدان شیرینکار
صح :زشور و عربدۀ
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