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A rare opacity (tashif opacity) in Hafez poetry and confluence of variances
Amir Soltanmohamadi

Abstract
Opacity one of the literary arenas is considered by poets who are interested in poetry.
Its different forms, such as proportions, contrasts, and variations of the early poetry
periods, have attracted literary critics and poets. Poets have had a great deal to take
advantage of this beautiful array and evolve it. Particularly poets who have also been
focused on poetic beauties alongside the meaning of poetry. Examples of using this
array were evident in the Azerbaijani style, and later in more detail in the Iraqi style.
Nezami and Khaghani are poets who have used this array and its many types. Later
in the Iraqi style, which was presented with imagination alongside meaning, this
array was also used by many poets.
Hafez, through the use of the past poetry tradition, has fertilized his poem both in
Arabic and in Persian. In the context of illustration, he has also benefited from the
past poetry tradition. He has brought the best meaning alongside the best of the
poetic images. And created the best examples of Persian poetry. It is one of the
artifacts Hafiz has used in his image. In addition to Hafez's attention to the array of
archetypes, Hafez's social and cultural atmosphere has not been affected by the use
of ambiguity. In a society protected by hypocrisy if it has the equivalent of an array,
it is undoubtedly absurd. In addition, the words have two meanings and in fact two
faces.
Among the cases Hafez has used, the opacity symmetry is most applicable. But there
is a kind of opacity that hobbyists have not paid much attention to. This is an excuse
to read. The reason for the lack of attention to this idea is due to the weariness of this
collection and other printing facilities and contemporary writing conditions. In the
past, they transcribed poetry books to replicate them. Although each episode had a
variety of linear features, it was not significant at all in the written terms. This
writing culture has made some poets, using this same feature, use words that have
different meanings displaced in such a way that two different forms of reading can be
read. Hafez also occasionally uses the same method to write words without a point
and put that word in a condition that can be read in two forms. This kind of
exploitation of the guard has made some of the scribers one of these variants real.
But with care in the context of poetry, we find that Hafiz has placed signs for each
face, and this shows that Hafez has used both words for the meaning of his poem. As
a result, it is not necessary to discuss some of the arguments that are used to select
some of the faces, since Hafez has taken into consideration both the array of both.
But the new line-up does not have the capability to provide both forms of the word,
and therefore, in some prints, only one word form is entered. Consequently, in the
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case of controversial examples, such as prepared (Mohaya) and well-off (Mohana),
Nest (Ashyane) and Threshold (Astane), My awareness (Khebratam) and my
astonishment (Heyratam) Luxury (Tajamol) and tolerance (Tahamol) Black (Siahi)
and brave(Sepahi), crooked (kaj) and deaf (kar) Mole (khal) and status (Hal) And so
on Hafez has been considered in both forms.
Keywords: Hafez, dual recordings, Tashif opacity, reconciliation of the editions
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یک ایهام نادر (ایهام تصحیف) در دیوان حافظ و تالقی وجوه
امیر سلطانمحمدی



چکیده
حافظ شیرازی یکی از محبوبترین شاعران پارسیزبان است .این محبوبیت در گرو زبدگی اشعار او و به اوج رساندن معناا و
صورت در خلق شعر است .وی معانی بلند را از مبانی دینی و عرفانی و مضامین متعالی را از شااعرانی چاون سانایی عطاار
مولوی عراقی سعدی و دیگر شعرای بزرگ فارسیزبان گرفته و در صورتآرایی کسانی چون خاقانی را الگو قرار داده اسات
و شعر را به پایگاهی رسانده که دستیابی بدان محال شاده اسات .یکای از ویژگایهاای منحصاربهفارد حاافظ توجاه ژرف و
باریکبینانة او به آراستن صورت شعر است .ازاینرو وی از تمام قابلیتهای زبانی بهخصوص قابلیت نوشتاری و خطای بهاره
جسته است تا الیههای شعر را زیبا و عمیق سازد .ازآنجاکه نگارش متون در قدیم به شکل ماشینی نبود و در گذاشتن نقطاه و
سرکش اهمال و امساک صورت میگرفت حافظ با بهرهگیری از همین اصل از رسمالخط قدیم واژگانی را که با گذاشاتن یاا
نگذاشتن نقطه و سرکش متفاوت قرائت میشدند در موضعی قرار میداد که قابلیت خوانش به دو شکل را داشته باشاند و باه
این شکل آرایهای بسیار نادر با عنوان «ایهام تصحیف» خلق کارده اسات .بررسای نموناههاایی از ایان آرایاه گویاای نکتاهای
نسخهشناسی است و آن اینکه برخی از اختالف ضبطهای بحثانگیز حاصل همین ابتکار حافظ بوده که از قضاا در برخای از
نسخ هنوز ردِپای این خالقیت حافظ باقی مانده است .با شناسایی این خالقیتِ حافظ (به کارگیری ایهام تصحیف) میتوان باه
نقطة «تالقی وجوه» یا «آشتی وجوه» در برخی از ضبطها در دیوان حافظ دست یافت .این نکته نشان میدهد رسمالخط کنونی
حداقل در برخی مجالها تصحیح دیوان حافظ را غیرممکن میسازد.
کلیدواژهها :حافظ وجوه دوگانه ایهام تصحیف تالقی وجوه
مقدمه
ایهام یا توریه آرایهای است که در آن کلمهای با دو معنی دور و نزدیک در بیت به کار میرود و در کتب سنتی مربوط به علوم
زیباییشناسی از آن با عنوان ذومعنیین تخییل تخیّل و مغلطه یاد شده است (وطواط بیتا39 :؛ شمس قایس رازی :1336
335؛ تاجالحالوی  40 :1340و رامی  )66 :1341و گاه برخی تعریفها به تعریف ایهام تناسب نزدیک میشود .بعدها میارزا
ابوطالب فندرسکی ایهام را دقیقتر و با انواع آن بررسی و تحلیل کرد ( .)81-85 :1381در بین معاصران نیز همایی (:1376
 )276شمیسا ( )124-126 :1384کزازی ( )139 :1381راستگو که موارد جدیدی از ایهام را نیز شناسانده است (13 :1379
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به بعد) و دیگر محققان به آن پرداختهاند و انواع آن را دقیق بررسی کرده و گاه نمونههایی جدید از آن نشان دادهاند.
بیشک نسق و نظام فکری شاعر و جامعة او از پس جلوههای متفاوت کالم او سوساو خواهاد کارد .یکای از جلاوههاای
کالمی که بازتابدهندة فلسفة اندیشهورزانة شاعر و جامعة اوست استفادة او از لوازم زیبااییشناسای و فناون بالغات اسات.
زمانة حافظ زمانة برادرکشی پدرکشی تهمت تجاوز قتل و انواع خیانتهای موحشی است که ذکر آن در تاریخ مثبت است
(غنی  84 :1386به بعد) .بقا در چنین زمانهای به حقیقت دشوار است .در چنین جامعهای که تندباد بال مزاج دهر را تبه کرده
اگر کسی طالب بقاست باید چون نخبگان جامعه (شیخ و حافظ و مفتی و محتسب) تزویر کند .ریا و تزویر عامل تنازع بقا در
جامعة سیاه و تاریک زمانة حافظ است .در جامعهای که هر لحظه ممکن است حاکم آن به زیر کشیده شود و حاکمی دیگر باا
لوازم فکری دیگر بر سر کار بیاید افشای آنچه در دل است به بهای جان افراد تمام میشود .روزی در قدم ابواسحاق قادحی
پر میشود؛ روزی با شیخ شدن محتسب در میخانهها بسته میشود؛ روزی دور شاهشجاع و می دلیر نوشیدن است و باری این
سلسله را آخری نیست؛ جدای از اینکه پادشاهان نیز احوالشان چون برق جَهان است و کارشان چون آتش .در چناین برهاهای
است که حافظ خود اذعان به لونی از ریا و تزویر دارد:
حااافظم در مجلساای دردیکشاای در محفلاای

بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم
(حافظ )478 :1382

آری در این جامعه کار از ریا میرود .این ریا و دوچهرگی اگر بخواهد معادلی در فنون بالغی برای خود بیابد بایشاک
ایهام است .در این آرایه نیز یک واژه دو یا گاهی چند بازتاب معنایی دارند چونان فردی مُرائی که در یک جامعه دو یاا چناد
شخصیت از خود بروز میدهد .ریای مذکور در جامعة حافظ باعث بازتاب این آرایه به شکل بسیار غلایظ در شاعر وی شاده

است همین غلبة ایهام باعث شده بسیاری از محققان برای ایهام در شعر حاافظ جایگااه ویاژهای قائال شاوند (مرتضاوی

202 :1338؛ همو  445 :1384و شفیعیکدکنی  .)308 :1370منظور نگارنده از ایهام هماة جلاوههاای آن از تباادر اساتخدام
تناسب و تضاد است؛ ازاینرو منافاتی با ادعای شمیسا در میان نیست که وجه غالب را ایهام تناسب میداند نه ایهام باه شاکل
خاص آن ( شمیسا .)124 :1383
در بین نمونههای پژوهیده نگارنده نمونهای را که طرح خواهد کرد (ایهام تصحیف) به شکل عنوان و مدخلی جدیاد در
جایی نیافته است  . 1ازآنجاکه خواندن نسخ قدیمی بدون نقطه و سرکج (سرکش) فضلی بوده است و کسانی که از این توانایی
بیبهره بودهاند مالنقطی خوانده میشدند (جمالزاده  )516 :1382اصوالً اهل فض gنگاشاتههاای خاود را بادون نقطاه
مینگاشتند یا تسامحی در گذاشتن نقطه روا میداشتند .از طرفی دیگر تصحیف نوعی از جناس است کاه باا در نظار نگارفتن
نقطة دو کلمه شبیه به هم نگاشته میشود.
«ایهام تصحیف» از نظر نگارنده نوعی از ایهام است که یک کلمه بدون در نظر گرفتن نقطاه سارکش و حرکات دارای دو
امالی محتمل تواند بود و از قضا هر دو امالیِ محتمل متناسب با فضای معنایی و سیاق بیت است .گویا بهکاارگیری آغاازین
این آرایه را باید در سبک آذربایجانی دنبال کرد .در این سبک توجه بیش از حد به صورت باعث مایشاد کاه شااعر از تماام
قابلیتهای زبانی برای بهبود سرودة خویش بهره جوید .یکی از قابلیتهای صورتی شعر کالسیک خط و طرز نگاارش شاعر
(ماشینینبودن اهمال و امساک در گذاشتن نقطه و نیاوردن سرکج) است 2 .شکل نگارش گاه این اجازه را باه شااعران مایداد
که کلمه را به شکلی بنگارند که به شکل دو لفظ قابلیت خوانده شدن و طبعاً معناشدن را داشته باشد؛ برای مثال نظاامی باا در
نظر گرفتن امتناع از منقوطبودن کلمات گفته است:
مااارا کاااز عشاااق باااه نایاااد شاااعاری

مبااادا تااا زیاام (بااازیم) جااز عشااق کاااری
(حافظ )33 :1388
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تا زنده هستم کاری جز عشق مرا مباد جز عشق کاری برای بازی من مباد .خاقانی نیز از این ایهام بهره جستهاست:
در کنف فقر بین سوختگان خامپوش (ناوش)

هر یکی از قرب و قدس چون ملک و پادشاا
(همان)369 :

خامپوش به معنای کسی که خام (پوست دباغتنشده) میپوشد از طرفی با کنف (ریسمان پوست کمان) مرتبط است کاه
سجادی است و از طرفی دیگر به ایهام تصحیف خام نوش در معنای کسی است که شراب خاام ماینوشاد از ساویی دیگار
متناسب با سوختگان است که در نسخة پاریس استنساخ شده است و از مضامین شهرة ادبی است .برخی کاتبان بایتوجاه باه
تعمد شاعران بزرگ در خلق چنین وضعیتی بعدها وجه مناسبتر باه زعام خاود را برمایگزیدناد و آن را بار اسااس هماان
دریافت منقوط میکردند و کاتب دیگر که وجه دیگر را کشف میکرد وجه مکشوف خود را به شکل دیگر استنساخ میکارد
و این خود عامل برخی اختالف نسخ میشد؛ غافل از آنکه شاعر صورتساز هر دو وجه را متناسب با رسمالخط قدیم منظاور
داشته است .حافظ نیز ازآنجاکه در پی به اوج رساندن معنا و صورت در شعر خو بوده است از این دقیقه غفلات نکارده و تاا
آنجا که فضای شعری به او اجازه میداده از این امکان بهره میبرده است .او از شیوة نگارش سنتی و غیرماشینی بهطور کلای
نقطهگذاری و سرکج به طور اخص برای فربهکردن زیباییشناسانة شعر خود بهره بردهاست و گاه برخی از اختالف نسخی کاه
محققان را به جار و جنجال کشانده ناشی از همین ظرافت خالقانة حافظ در سرودن شعر است .ازهمینروست که طرفهاای
متخالف تحقیق هریک برای وجه مطلوب خود نشانههای درونمتنی و بیرونمتنی دارند؛ چون شاعر برای هر دو وجه تمهیدی
اندیشیده است تا هر دو وجه در شعر بارگذاری شوند و توجیهپذیر باشند .نکتهای که ظن نگارناده را در ایان زمیناه بادل باه
یقین میکند این است که در برخی از نسخ بازمانده خوشبختانه این وجوه بدون نقطه و سرکش حفظ شدهاناد کاه حااکی از
اصالت و لزوم بررسی چرایی آن است .این موضوع خود نشاندهندة نکتهای مهم در تصحیح دیوان حافظ است که با امکاناات
شیوة خط فرهنگستان و خط امروز این کار ممتنع به نظر میرسد 3 .ضامناً نکتاة ادعاایی نگارناده ساوای ماواردی اسات کاه
رسمالخط جدید زیباییهای شعری منظور شعرا را مکتوم میگذارد.
بحث اصلی) ایهام تصحیف در دیوان حافظ

4

5

الف) ایهام تصحیف با نقطه
در مورد این بخش حافظ با قراردادن مخاطب در موضع کلماتی که با تفاوت در نقطهگاذاری -کاه طبعااً در قادیم درباارة آن
اهمال میشد -معانی متفاوتی برداشت میکند جذابیت شعری خود را صدچندان میکند .نگارنده ظن قریب به یقین دارد کاه
در این موارد حافظ خود چنین کلمات را بدون نقطه مینگاشته و منقوطشدن این موارد مربوط به کاتبان و ناسخان بوده است.
آستانه و آشیانه
رواق منظر چشم من آشیانة (آستانة) توست

کرم نما و فارود آ کاه خاناه خاناة توسات

«آشیانه» ضبط غالب مصححان است و در تأیید حضور آن شکی نیست و معنای آن نیاز روشان اسات؛ اماا درباارة وجاه
«آستانه» که وجه منتخبِ مصَحَح خانلری با وجود اقلیت نسخ بوده است (حاافظ  )87 :1362بایاد گفات آساتانه در معناای
قسمت پایین چارچوبة در پایینخانه و پایماچان و در برابر آسمانه صدر و رواق به معنای پیشگاه و ایوان باالی خانه اسات.
موالنا به تقابل صدر و آستانه این گونه اشاره میکند:
آساااتانه و صاااادر در معنااای کجاساااات

مااا و ماان کااو آن طاارف کااو یااار ماساات
(همان)88 :

در این صورت حافظ قسمت باال و باارج چشم خود را برای معشوق آستانه و بخشی ناچیز یاد میکند .نکتاة دیگاری کاه
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وجه آستانه را در نظر حافظ شعرخوان و شعردان تأیید میکند بیت زیر از نظامی است که گویا در ذهن حافظ هنگام سارودن
بیت مذکور مثبت بوده است:
در باااازن کااااان در آسااااتانة اوساااات

باایگمااان شااو کااه خانااه خانااة اوساات
()210 :1387

نکتة جالب توجه اینکه در دو نسخه از مجموع نسخ نیساری یعنی «که» (ناور عثمانیاة اساتانبول) و «ناط» (کتابخاناة ملای
وین) این کلمه غیرمنقوط ضبط شده است (نیساری  )59 :1385که حاکی از اصالتی است و فرضیة نگارنده را در تعمد شعرا
عموماً و حافظ خصوصاً در غیرمنقوط نگاشتن این قبیل کلمات برای قرائت دوگانة آن تقویت میکند.
مهنا و مهیا
بیت پرجنجال دیگری که گویا همین نوع هنرنمایی حافظ عامل آن بوده بیت زیر است:
ساقی و مطرب و می جمله مهیاسات ولای

عیش بییار مهیا (مهنا) نشود یاار کجاسات

بیت در اکثر نسخ خطی و چاپی با وجه مهیا ضبط شدهاست اما وجه مهنا نیاز کاه در برخای نساخ ازجملاه دو نساخه از
مجموع نسخ نیساری بازتاب دارد (نیساری  )158 :1385که گویا بینقطه نگاشتن آن را ذوالوجهین نموده است .سعدی بیتای
با این مضمون دارد و چون به اندازة حافظ در بند بهرهکشی از صورت شعر نبودهاست:
دگر باه هرچاه تاو گاویی مخالفات نکانم

کااه عاایش باای تااو میسّاار نماایشااود مااا را
(حافظ )413 :1366

لفظ «میسّر» قابلیت ایهامزایی وجه بدون نقطة حافظ را نداشته است و از این روست کاه یکای از جلاوههاای صدرنشاینی
حافظ در دیوان غزل اثبات میشود .حافظ با بهرهگیری از خاصیت خط وجهی ایهامی را انتخاب کرده است .از طرفی با وجاه
«مهیّا» حافظ معنای شعر را عروج میدهد که خوشی بیحضور معشوق فراهم نمیشود و از طرفی با وجه «مهنّا» ضامن اینکاه
جناسی را ملحوظ میدارد ذهن مأنوس به تفاسیر قرآن و احادیث حافظ را به نمایش میگذارد .عیش مهنّاا یاا عایش هنای از
ترکیبات پرتکرار روایی است .طبری در تفسیر «واعتدنا لها رزقاً کریماً» مینویسد« :واعتدنا لها فی االخره عیشا هنیئاً فی الجناة»
( )2/22 :1422یا «انتهوا عائشین عیشاً هنیئاً فی الجنان» ( )79 :1981و بیشک حافظ به آنهاا نیاز نظار داشاته اسات 6 .موالناا
جاللالدین ایرانی نیز عیش و خوش (مهنّا) و مهیّا را که حافظ با بهرهگیری از ایهام تصحیف در دو لفظ آورده در سه لفظ در
بیت زیر جمع کرده است:
مطاارب و یااار ماان و شاامع و شاااراب

ایاانچنااین عاایش مهیّااا خوشااک اساات
()201 :1387

حیرتم و خبرتم
با چنین حیرتم (خِبرتم) از دست بشد صرفة کاار

در غم افزودهام آنا از دل و جاان کاساتهام

در بیت باال نیز حافظ از این قابلیت بهره جسته است؛ برخی نسخ مثل نسخة خلخالی که نسخة اسااس قزوینای و غنای و
اکثر نسخ نیساری  )1030 :1385( 7بوده است وجه حیرت را دارند و معنای آن نیز در شرح بیت روشن اسات .حیارت از
اصطالحات عرفانی است و عالقة حافظ برای استفاده از این اصطالحات بر کسی پوشیده نیست اما با وجاه خِبارت نیاز کاه
وجه برگزیدة خانلری است (حافظ  )626 :1362بیت معنای زیبایی حاصل میکند .خبرت یعنی فطنت و زیرکای .ساعدی
نیز در گلستان دارد« :و زینجا گفتهاند خداوندان فطنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان بار حاذر بایاد باود» (:1366
 .)48با این اوصاف حافظ متناسب با وجه خبرت میگوید :با چنان زیرکی و فطنتی که داشتم نفع و فایدة امر از دساتم بیارون
رفت .در یک نسخه از نسخ خانلری واژة بحثشده غیرمنقوط است (حافظ  )627 :1362که نشاندهندة اصالتی غیرمخادوش
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است .این شکل بهرهگیری حافظ از دو وجه در یک کلمه را میتوان «تالقی وجوه» یا «آشتی وجوه» در تصحیح نام نهاد.
شیخ جام یا شیخ خام
حافظ مرید جاام مای اسات ای صابا بارو

وز بنده بندگی برسان شایخ جاام (خاام) را

در این بیت تأملبرانگیز بدون نقطه نگاشتن باعث قرائت دوگانة جام و خام میشاود .شایخ جاام از طرفای یاادآور شایخ
احمد جام است که حافظ شاید به تعریض از او یاد میکند و میگوید :ما مرید جام می هستیم (و نه طبعاً احمد جام) ای صبا
برو و اظهار بندگی ما را به شیخ جام ابالغ کن .از طرفی نیز شیخ جام میتواند در معنای جاامی کاه شایخ پیار و ماراد اسات
باشد :چنانکه بابافغانی نیز دارد:
خوبی همین کرشامه و نااز و خارام نیسات

بساایار شاایوههااای بتااان را کااه نااام نیساات

مس اتان اگاار کننااد فغااانی بااه تااو بااه میاال

پیااری بااه اعتقاااد بااه از شاایخ جااام نیساات
()56 :1316

البته با این تعبیر نیز بوی تعریض به شیخ احمد جام به مشام میآید .اما وجه دیگر «شیخ خام» است؛ بدینصورت منظاور
حافظ این است که به شیخ خام و نپخته -که نوعی تناقض و تعریض نیز در خود دارد -اظهار بندگی مارا برساان و بگاو مان
مرید جام می هستم .البد حافظ به طنز و تعریض به شیوخ ِنپخته در سیر و سلوک میخواهد بگوید :این پیر چون مریاد جاام
نبوده خام است .متناسب با این مضمون را در جایی دیگر نیز گفته است:
زاهااد خااام کااه انکااار ماای و جااام کنااد

پختااه گااردد چااو نظاار باار ماای خااام اناادازد

یکی از نسخ خانلری و همچنین نیساری وجه خام را مضبوط دارند و اکثر نسخ جام است اما بعید است حافظ صارفاً باه
یک جنبة این واژه توجه کرده و به خامی شیوخی که باید پخته باشند نگاهی نداشته باشد.
محتاله و مختاله
از ره ماارو بااه عشااوة دنیااا کااه ایاان عجااوز

مکاره ماینشایند و محتالاه (مختالاه) مایرود

مجموع نسخ نیساری حاکی از برابری حدودی هر دو وجه است .محتاله در معنای حیلهگار در فرهنا هاا منادرج اسات
(دهخدا :ذیل محتاله) و با این وصف معنای بیت روشن است و حیلهگری دنیا که به پیرزنی مانند شده است در متون ادبی باه
وفور یافت میشود و آوردن شاهد الزم نیست .اما مختال یعنی مغرور و متکبر و مختالاه صافت مؤناث آن اسات و طبعااً زن
متکبر معنا میدهد  8و دنیا ازآنجاکه در روایات و متون مؤنث فرض شده حافظ نیز او را با وجهی دیگار زن متکبار مفاروض
داشته است .به این صورت معنای بیت چنین خواهد بود که نشستن عجوز دنیا مکاره (با حیلهگاری) اسات و راه رفاتن او باا
تکبر و غرور است .با این وجه یعنی راه رفتن با غرور لفظاً و معناً یادآور آیة «وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ» ( )37-36 /17است .با این وجه گویا دنیایی که با مکر با انسان نشسته و او را فریفته بود برمیخیزد و به خااطر
موفقیتش با غرور از کنار او عبور میکند .این نکته نیز شایان ذکر است که در یکی از نسخ نیساری (که) این وجاه غیرمنقاوط
است (نیساری  )771 :1385و طبعاً برای دوگانهخوانی چنین ضبط شده است ولی متأسفانه هر کاتبی با منقوطکردن آن یکای
از وجوه منظور حافظ را کاسته و بیت را مخدوش کردهاند.
عاقل و غافل
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشاق

برو ای خواجة عاقل (غافل) هنری بهتر از این

خواجة عاقل که ضبط اکثر نسخ و وجه مختار نیساری و خاانلری اسات طنازی در خاود دارد کاه خواجاه را باه طناز و
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تعریض عاقل خطاب میکند و در حقیقت او را نادان میداند .اما با وجه غافل که وجه گزیدة ادیب برومناد اسات (:1367
 )395حافظ از پردة طعن و تعریض بیرون میآید و رندوار و بایپاروا خواجاه را غافال خطااب مایکناد .نموناة ایان گوناه
خطابهای بیپردة حافظ در غزلهای او کم نیست:
مااااا را بااااه رناااادی افسااااانه کردنااااد

پیاااااران جاهااااال شااااایخان گماااااراه

میبینیم که با دو وجه متفاوت دو وجه زیبای معنایی شکل میگیرد که حافظ هر دو را در یک فضا گنجانده و نهایت بهاره
را از آن یک فضا برده است.
برانیم یا براییم
بده کشاتی مای تاا خاوش بارانیم (بارآییم)

از ایاااااااان دریااااااااای ناپیداکرانااااااااه

متناسب با وجهِ برانیم معنای بیت چنین است که کشتی باده را بده تا از دریای عشق باخوشی برانیم و حرکت کنیم (یعنای
دردهای عشق را با خوشی تحمل کنیم) خواجو متناسب با این وجه دارد:
کشتیای بر خشک میرانیم در دریای عشاق

وین تن خاکی چو چشم افتاده چون لنگر بار آب
()188 :1336

با وجهِ برآییم نیز یعنی بیرون آمدن از دریای غمهای عشق منظور است .فردوسی در پادشاهی لهراسپ در بیتی در وصف
گشتاسپ آوردهاست:
چاااو آماااد ز دریاااا باااه آرام خاااویش

کتااااایون دریااااا دلااااش رفاااات پاااایش
( :1386دفتر پنجم)3 :

انتخاب و انتحاب
سااوادنامة مااوی ساایاه چااون طاای شااد

بیاض کم نشود ور صد انتخاب (انتحاب) رود

انتخاب در معنای جداکردن گزیدهکردن و نخبهگزین کردن از دواوین شعراست و در اینجا منظور چیدن موهاای سافید از
موهای سیاه است که در بین مردان هم خضابکردن  9مو و هم چیدن موی سفید معمول بوده است .در مثناوی نیاز حکاایتی
طنزآمیز آمده که دالّ بر همین موضوع است:
آن یکاااای مااااردِ دومااااو آمااااد شااااتاب

پااااایش یاااااک آییناااااهدار مساااااتطاب

گفااات از ریشااام ساااپیدی کااان جااادا

کااااه عروساااای نااااو گزیاااادم ای فتاااای

ریاااش او ببریاااد و کااال پیشاااش نهااااد

گفااات تاااو بگااازین مااارا کااااری فتااااد
()450 :1362

باری وقتی موهای تو سفید شد و موهای سیاه تو از بین رفت اگر موهای سفید را انتخاب کنی و بچینی سفیدی موی تو
کم نخواهد شد .اما وجه انتحاب که در هی نسخهای ضبط نشده است در معناای ساخت گریساتن و زاریکاردن نیاز جلاوة
معنایی زیبایی به بیت میدهد .با این اوصاف یعنی وقتی پیری فرا برسد با صد گریه و زاری نیز نمیتوان موهای سفید را کام
کرد (جلوی پیری را گرفت).
تحمل و تجمل
از من اکنون طمع صبر و دل و هاوش مادار

کاین تحمل (تجمل) که تو دیدی همه بر باد آماد

در صورت اول معنا مشخص است و حافظ میگوید :تحملی و توانایی برای حمل صابر هاوش و عقال را کاه قابالً در مان
سراغ داشتی اکنون بر باد رفته است .اما در معنای تجمل یعنی صبر عقل و دل من تجمالت من بود که اکنون بر باد رفته است.
کژ و کر
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بیت زیر در اکثر نسخ به شکل زیر مضبوط است:
دی گلهای ز طرهاش کردم و از سار فساوس

گفت که این سیاه کج کوش به مان نمایکناد

متاسفانه دخالت لهجهای و بیتوجهی کاتبان و مصححان باعث گردیده هنرنماایی اعجاابآور حاافظ در پاس پاردة ایان
تصحیحات محرَّف این بیت بماند .بیت چنانکه در برخی نسخ نیساری نیز هست به شکل زیر است:
دی گلهای ز طرهاش کردم و از سار فساوس

گفت که این سیاه کژ (کر) کوش به من نمیکناد

این نظر صائب را جمشید سروشیار پیشتر متذکر شده بود (سروشیار  )131 :1374البته وی باور داشت که این کژ 10باه
تصحیف کَر را به ذهن مخاطب متبادر میکند ولی نگارنده معتقد است که حافظ این وجه را بدون نقطاه نگاشاته اسات و از
قضا در این مورد نیز با ایهام تصحیف روبهروییم نه ایهام تبادر تصحیف؛ یعنی از طرفی و باا وجاه اول بیات ایانگوناه معناا
میشود که این سیاه کژرفتار گوش به من نمیکند .اشارهای است ضمنی به سرکشی برخای غالماان و بایتاوجهی باه فارامین
اربابان خود (سعدی  .)307 :1366از اینرو اصالً بعید نیست طره نام غالمان نیز بوده باشد چون حافظ در مواضاع دیگار

از طره به گونهای بهره میبرد که القای نام بَرده بودن در ضمن معنای اصلی را میکند:
گفتم گره نگشودهام زان طره تا مان باودهام

گفتا منش فرمودهام تاا باا تاو طارّاری کناد

در جایی دیگر نیز آن را به هندو اضافه میکند و بدینصورت این احتمال هم محل توجه میشود که طره نام غالمان سایاه
بوده است و این فضای بیت مدنظر ما را که در یک وجه ترکیب سیاه کژ دارد بهخوبی روشن میکند:
ماان سرگشااته هاام از اهاال سااالمت بااودم

دام راهاام شااکن طاارة هناادوی تااو بااود

بیت زیر از خواجو نیز همین نکته را القا میکند:
مشنو که گر آن طارة زنگایوش هندوسات

تاارک فلکاای بناادة هناادوی تااو نبااود

اما با وجه «کر» نیز بیت معنایی درخور و حافظانه دارد و آن این است که این سیاه (زلف) چون کر اسات باه مان گاوش
نمیکند و بیتوجهی او از اینرو موجّه است .با این وجه بیت دیگری از حافظ فرا یاد میآید:
پیش کماان ابارویش الباه همایکانم ولای

گوش کشیده است از آن گوش به من نمیکناد

سیاهی و سپاهی
سلطان مان خادا را زلفات شکسات ماا را

تا کی کند سیاهی (سپاهی) چنادین دراز دساتی

سیاهی در وجه اول در معنای زلف سیاه معشوق است که البد درازدستی کرده و بر صورت یا لبان معشوق تعارض کارده
است .سپاهی نیز وجه دیگری است که بیشک حافظ آن را در پروردن بیت در نظر داشاته اسات .حاافظ باه سالطان خوباان
(معشوق) شکایت میبرد که تا کی سپاهی زلف تو میخواهد دل ما را غارت کند .با این فضا بیت یادآور غاارتگری ساپاهیان
سلطان در تاریخ اجتماعی-سیاسی عصر خودکامگی است (قلی  )82-98 :1371حاافظ در جاایی دیگار نیاز چناین ایهاام
تصحیفی در نظر داشتهاست:
خزینااة دل حااافظ بااه زلااف و خااال مااده

که کارهای چنین حد هر سیاهی (سپاهی) نیسات

شعرا نیز بسیار زلف را به سپاه تشبیه کردهاند و به هی وجه غرابتی ندارد؛ خواجوی کرمانی گوید:
چون تارک مان ساپاه حابش بار خاتن زد

از مشاااک ساااوده سلساااله بااار نساااترن زد

مسکین و مشکین
مکش آن آهوی مشکین (مسکین) مرا ای صیاد

شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند

مکتوبشدن مسکین یا مشکین بدون نقطه دو وجه را پذیرفتنی میسازد و از قضا هر دو نیز وجوهی هساتند کاه تارجیح
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یکی بر دیگری بالمرجح است و نیاز به تفصیل و توضیح نیست.
عین و غبن
بیت دیگری که در این باب میتوان متذکر شد:
بیااا وز غاابن (عااین) ایاان سالوساایان بااین

صاااراحی خاااون دل و باااربط خروشاااان

غبن در معنای زیان و ضرر است و در این صورت معنای بیت چنین است که بیا و ببین که از زیان این ریاکااران صاراحی
خون دل شده (پر از شراب) و بربط فریاد برداشته است (تغنی میکند)؛ یعنی برای زیان مُرائیان شراب و طرب به کاار اسات.
اما با وجه عین که در یکی از نسخهبدلهای خانلری است (حافظ  )775 :1362نیز بیت معنای بلناد و دلپاذیری ماییاباد .از
عین یا چشم کسی دیدن در معنای کسی را مسئول کاری دانستن است و خاقانی نیز در بیتی دارد:
من مخمور اگر مستم ز چشم یار مایدانام

مرا از من جدا کارده اشاارتهاای پنهاانش
()624 :1388

در این صورت حافظ میگوید :اینکه صراحی خون دل و بربط در حالت نواخته شدن است از چشم سالوسیان و ریاکاران
است .با این وجه حافظ بسیار رندانه چنان که شیوة اوست فضای بادهگساری و غنای خود را به گردن مرائیان مایانادازد و از
چشم آنها میداند .نگارنده بیت زیر را نیز هرچند پشتوانة نسخهای ندارد مشمول ایهام تصحیف میداند:
بی جمال عالمآرای تو هر روزم شب است

با کمال عشق تو در عین (غبن) نقصانم چو شامع
()624 :1388

میجوشد و میخوشد
ای آفتاب خوبان میجوشد (میخوشد) انادرونم

یااک ساااعتم بگنجااان در سااایة عنایاات

با جوشیدن معنای بیت روشن است؛ یعنی از گرما درونم به جوشش افتاده است پس ای معشوق مرا در سایة توجه خاود
قرار بده تا در سایة خنک تو بیاسایم .اما خوشیدن در معنای خشکشدن است و از قضا خوشیدن درون مثل خشک شدن رگ
از شدت ترس یا گرما است؛ فردوسی نیز دارد:
شماسااااس را خواسااات کایاااد بااارون

نیاماااد بااارون کاااش بخوشاااید خاااون
(فردوسی )33/1 :1373

خالقیمطلق گویا به خاطر دقت نکردن در نقطهها «نجوشید» را به جای «بخوشید» ضابط کارده اسات (فردوسای :1386
)313/1؛ حال آنکه در نسخة فلورانس به شکل کامالً مشخصی «بخوشید» استنساخ شده است (فردوسی بیتا :ورق . 11 )105
بیت زیر نیز که گویا از فردوسی است و نگارنده آن را در شاهنامه نیافت ضبط خوشیدن را تأیید میکند:
نشاااد هااای کاااس پااایش جویاااا بااارون

کاااه رگشاااان بخوشاااید گاااویی ز خاااون
(دهخدا :ذیل خوشیدن)

در این صورت حافظ از گرمای فراق اندرونش خشکیدهاست و در تاب آن مایساوزد و از معشاوق مایخواهاد او را در
سایهای پناه دهد.
حال یا خال
یکی از ابیات زیبایی که از نظر نگارنده حافظ در دو موضع آن از این ایهام بهره بردهاست بیت زیر است:
حال (خال) دلم ز خال تو هست در آتشش وطن

چشمم (جسمم) ازآن دو چشم تو خسته شدهست و نااتوان

در مصرع اول معنای بیت با وجه «حال» روشن است و بینیاز از توضیح .اما ممکن است وجاه دوم کاه وجاه دور اسات
نیاز به توضیح داشته باشد .خال دل سویدای دل است که شاعران از آن مضامین زیادی ساختهاند:
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این سویدای دل من که حمیرا صفت اسات

صااافی از تهماات صاافوان بااه خراسااان یااابم
(خاقانی )296 :1387

اوحدی نیز فرماید:
ترک کلهداری شبی کرد این مپرسایدم کاه شاد

ساار سااویدای دلاام سااودای آن تاارک خااتن
()585 :1340

بدینصورت حافظ میفرماید :خال دل من به خاطر خال رخ تو در آتش قرار گرفت؛ یعنی دل من از زیبایی خاال تاو بار
آتش است .زیبایی مصرع آنجا جلوهگر میگردد که بدانیم خال معشوق نیز بار آتاش ماأمن دارد و ازایانرو خاال دل خاال
صورت معشوق را نمودار و الگوی خود قرار میدهد و بر آتش قرار میگیرد .زرینکوب نیز همین وجه را تأییاد کارده اسات
( )403 :1368حافظ بارها خود صورت معشوق را به آتش و خال معشوق را بر آن آتش به سپندی تشبیه کرده است:
جااان عشاااق سااپند رخ خااود ماایدانساات

مشااعل چهااره باادین کااار برافروختااه بااود

و در این بیت مشهودتر تصویر بیت بحثشده را با وجه خال تفسیر میکند:
باار آتااش رخ زیبااای او بااه جااای سااپند

بااه غیاار خااال ساایاهش کااه دیااد بااه دانااه

و معنای این بیت از قطعات حافظ و ارتباط خال با سویدای دل روشن میگردد:
سازِ چن

آهن عشرت صحنِ مجلس جای رقص

خااالِ جانااان دانااة دل زلاافِ ساااقی دام راه

بیشک مصححانی که وجه حال را پذیرفتهاند از زیباییهای مستور وجه خال بیخبر بودهاند وگرنه اگر بخواهیم متناساب
با رسمالخط کنونی فقط یک وجه را ضبط کنیم بیشک خال اولی است.
اما در مصرع دوم هر دو وجه روشن است .با وجهی چشم عاشق از زیبایی چشمان معشاوق باه خااطر گریاه و زاری بار
عشق او ناتوان است و با وجهی دیگر جسم عاشق از چشم زیبای معشوق و عشق آن خسته و ناتوان است .نکتة مهام درباارة
این بیت این است که اصالً بعید نیست «دو چشم تو» تحریف «چو چشم تو» باشد که از قضا باوجودِ اقلیت نسخ وجه گزیدة

نیساری است ( )1276 :1385بدینشکل بیت بسیار فخیمتر و منسجمتر است .ازاینرو بیت با وجه مفروضِ خال و چشام

چنین معنا میشود که خال دل من به خاطر خال روی تو در آتش مأوا گزیده برای همین چشمم مثل دو چشم تو (از گریاه و
زاری) بیمار و ناتوان است.
موارد دیگری نیز در این بخش شایان ذکر است اما چون در یکی از موارد میتوان انقلت وارد کرد نگارنده از آوردن آن
موارد امتناع دارد؛ برای مثال در بیت زیر:
وفااا خااواهی جفااا کااش باااش حااافظ

فااااِنَّ الاااربحَ و الخسااارانَ فااای التجااارِ

اگر بیت منفرداً لحاظ شود التجر البحر را به خاطر میآورد و از قضا با البحر مضامون شاایعی نیاز شاکل مایگیارد کاه
شاعران اصوالً دریا را محل سود و زیان میدانند :چون به قول سعدی «سفر دریاست خطرناک و سودمند یا گنج برگیری یا در
طلسم بمیری».
یا زر به هر دو دست کند خواجاه در کناار

یااا مااوج روزی افکناادش زنااده در کنااار
()53 :1366

از قضا ربح و بحر جناس شبهمقلوب نیز دارند اما التجر در موضع قافیه است و از این رو باید گفت :ایهام تبادر تصاحیف
ملحوظ است.
ایهام تصحیف با سرکش
ننگ و نیک
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در این مورد نگاشته نشدن کلمه با سرکش دو وجه خوانشی را برای آن مفروض میدارد که در این مورد نیز گویا به تعمد
حافظ از گذاشتن سرکش امتناع کرده است تا هر دو وجه به شکل ایهام قابل قرائت باشاند .درباارة زیار کاه البتاه عاالوه بار
سرکش نقطه نیز دخیل بوده آمده است:
نام حافظ رقم نیاک (ننا ) پاذیرفت ولای

پیش رندان رقم سود و زیان اینهمه نیست

مصرع دوم این بیت هر محققی را بیشتر مجاب میکند که حافظ نه به اتفاق و نه برای تبادر بل به تعمد کلمااتی چناین را
در موضعی قرار میدهد که بتوان دوگونه قرائت از آن داشت .اگر صرفاً وجه رقم نیک را بپذیریم نام نیک برای رندان اهمیتی
ندارد و اگر رقم زیان بگیریم رقم نن
داشت؛ چون نن

برای رندان اهمیتی ندارد و بدون حضور این دو وجه شرح بیت نیاز به تساهل خواهد

یا نیک نمیتواند مطلقاً و علیحده سود و زیان باشد .به هر حال نیاز به حضور هر دو وجه (نن

و نیاک)

در بیت الزامی است تا معنای بیت تمام و کامل افاده شود و حافظ با بهرهگیری از ایهام تصحیف این امکاان را در یاک کلماه
شدنی ساخته است .وجه گزیدة خانلری ( )66 :1362و نیساری (« )314 :1385نیک» است؛ ولای برخای از نساخهبادلهاای
را دارند .شایستة توجه آنکه در یکی از نسخه بدلهای نیساری (نط) این وجه بدون نقطه و سرکش است.

ایشان وجه نن

دکران و دگران
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولای

دام تزویر مکن چون دگران (دکران) قرآن را

یکی از زیباترین ایهام تصحیفها در این بخش در بیت زیر خودنمایی میکند؛ ضبط مشاهور نیاازی باه توضایح نادارد و
دگران در اینجا البد کسانی هستند که مطعون حافظاند و حافظ آنها را که در جامعاة تااریخی زماان حاافظ دارای نفاوذ نیاز
بودهاند مزوّرانی میداند که قرآن و لوازم دین را برای عوامفریبی همچون دامی برای رسیدن به اهداف خود به کار میبرناد و
دیوان حافظ مشحون از این تعریضات به آنهاست .وجه دیگر اما آن است که شمیسا به نقل از آثارالحق 12نوشته اسات« :مارغ
دکران مرغی است جنگلی که آواز بسیار خوشی دارد که شبیه آیههاای قارآن اسات .مارغهاای دیگار وقتای آواز قشانگش را
میشنوند دورش جمع میشوند .مرغ دکران ناگاه به یکی از آنها حملاه کارده شاکار مایکناد مایخاورد» ( .)130 :1388در
فرهن ها البته چنین مدخلی نیامده است اما اگر حافظ با نام این مرغ آشنا بوده باشد یکی از زیبااترین ایهاامهاای تصاحیف
شکل گرفته است .بدینشکل حافظ در معنای دور مراد کرده است که مثل مرغ دکران قرآن را دامی بارای رسایدن باه اهاداف
ناپسند خود مکن.
کنج یا گنج
گنج زر گر نبود کنج (گنج) قناعت بااقی اسات

آن که آن داد به شاهان به گادایان ایان داد.

در وجه اول (حافظ) میفرماید :اگر گنج طال نداری به کنج قناعت برو و در گوشة قناعت زندگی کن این وجهای اسات
که در بیشتر متنهای مصحَح دیوان حافظ نیز هست و در شروح نیز با این وجه شرح شده است .اماا باا وجاه دوم نیاز بیات
معنای درخور و زیبایی پیدا میکند؛ یعنی اگر گنج زر نداری گنج قناعت که هست خدا بنا به عدالتش به شاهان گنج زر داده
است و به گدایان گنج قناعت .متناسب با این وجه پشنوانة روایی نیز داریم که قناعت را گانج قلماداد مایکناد .در روایتای از
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه در فضیلت قناعت میفرمایند« :القناعةُ کنزٌ ال یفنی» یاا «القناعاة ماالٌ الینفاد» ( فروزانفار :1376
 )104یعنی قناعت گنج فناناپذیر است .این حدیث آنقدر مشهور بودهاست که به شکل ضربالمثل درآمده و بعدها کسانی که

راجع به قناعت صحبت کردهاند اصوالً از این حدیث بهره برده و قناعت را مال یا گنج دانستهاند .امام علی(ع) در نهج البالغه
میفرمایند« :ال کنز أغنی من القناعة» ( نهجالبالغه  .)371 :1380به لحاظ بررسی نسخهای نیز این نکته شاایان ذکار اسات کاه
«حرف گ در نسخههای متعلق به سدة نهم همهجا بهصورت ک نوشته شاده اسات .در بسایاری از کلماات مشاابه باه سایاق
مضمون عبارت و با توجه به معنی جمله میتوان امالی مناسب را مشاخص نماود» (نیسااری  19 :1386مقدماه)؛ اماا ساؤال
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مهمی که پیش میآید این است که در مواردی که هر دو وجه مناسب سیاق مضمون یا عبارت باشد تکلیف چیست؟
قدمی و قدحی
از نظر نگارنده در بیت زیر چون میم در نسخ حلقهاش باال نوشته میشدهاست کامالً شبیه کلماتی (با لحااظ غیار منقاوط
بودن و رسمالخط نسخ) چون ف ق خ ح ف و شبیه به آن است و حافظ از این شباهت نگارشی بهرهای تام جسته و ایهاام
تصحیفهایی زیبا خلق کردهاست:
گر به کاشانة رندان قدمی (قادحی) خاواهی زد

نقاال شااعر شااکرین و ماای باایغااش دارم

در وجه اول خواجه میفرماید اگر قدمی به کاشانة رندان بنهی با می و نُقل شعر از تو پذیرایی خواهیمکارد .در وجاه دوم
که برخی از نسخهبدلهای نیساری آن را حفظ کرده است «قدحی» است .وجه زیبایی که معنای محصل شعر چناین خواهاد
بود :اگر بخواهی در کاشانة رندان جامی بزنی/بنوشی ما از تو با نقل شاعر و شاراب بایدُرد پاذیرایی خاواهیم کارد .ترکیاب
قدحزدن و جامزدن نیز در شعر قبل از حافظ و شعر او هم هست:
چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقااب

فرصت عیش نگاه دار و بازن جاامی چناد

ناقوس و ناموس
آنجا کاه کاار صاومعه را جلاوه مایدهناد

ناقوس (ناموس) دیر راهب و نام صالیب هسات

با وجه «ناموس» که وجه برگزیدة خانلری ( )144 :1362و نیساری ( )275 :1385است ناموس دیار و ناام صالیب پیوناد
معنایی محکمی دارند و حافظ بارها نام و ناموس را کنار هم آوردهاست؛ یعنی آباروی دیار راهاب و ناام و اعتباار صالیب در
جایی هست که کار صومعه را جلوه میدهند .اما با وجه دیگر ناقوس دیر راهب و نام صلیب از لوازم جلوة کار صومعه اسات
و طبیعی است که ناقوس و صلیب از لوازم دیر راهبان است.
امالک و افالک
ملااک ایاان مزرعااه داناای کااه ثباااتی ندهااد

آتشی از جگر جام در امالک (افالک) اناداز

ازآنجاکه حافظ در مصرع اول ملک آورده است آتش در امالک انداختن کامالً روشن اسات و در اکثار شاروح و طباعهاا

همین وجه آمده (خانلری 1362؛ نیساری  )902 :1385و شرح شده است .ضمن اینکه یادآور رسم «اگار شاراب خاوری
جرعهای فشان بر خاک» هم هست .اما با وجه افالک که در دو نسخهبدل خانلری ضبط و حفظ شده است نیز الیهای زیباا از
بیت نمودار میشود .اول اینکه حافظ آسمان و افالک را به مزرعه تشبیه کرده است و سرسبزی مزرعه با سبزی آسمان تناساب
تام دارد .همچنین اگر منظور از مزرعه آسمان باشد با واژة «ثبات» به معنی استقرار یافتن لطیف خواهد بود؛ چون آسمان قرار
و استقراری ندارد .از طرف دیگر جرعه بر آسمان پاشیدن به نشانة تحقیر کسی نیز گویا رسمی باوده اسات کاه گااه شااعران
دربارة آسمان بسیار به آن اشاره کردهاند .خاقانی گویا در بیت زیر اینگونه از جانب دوست تحقیر شده و این قهار دوسات را
با رسم جرعه بر خاک افشاندن که به نشانة یادکرد گذشتگان بو ده تلطیف و توجیه کرده است:
دوست جام می کشید و جرعهها بر من فشااند

خاااک او بااودم ساازای جرعااة او آماادم

معینالدین بختیار در نزهةالمجالس در باب جرعه بر آسمان پاشیدن به رسم تحقیر بیتی از معینالدین بختیار آمده است:
جااایی رساای از کمااال کااز کاااس مااراد

ماای نوشاای و جرعااه باار سااپهر اناادازی
(به نقل از خلیل شروانی )147 :1375

حافظ خود نیز به آن شاره دارد:
جرعااة جااام باار ایاان تخاات روان افشااانیم

غلغاال چناا

در ایاان گنبااد مینااا فکناایم

یا
ساغری نوش کن و جرعه بر افاالک فشاان

چند و چند از غم ایاام جگار خاون باشای
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ازاینرو وجه شراب بر افالک افشاندن نیز موجّه و دلنشین میافتد و این جز به اراده و ذوق سالیم حاافظ در بهارهگیاری
حداکثری از امکانات خطیِ زبان نبوده است.
گِله و گَله
در مواردی نیز میتوان ایهامهایی یافت که در یک موضع با حرکت متفاوت دو وجه قابل قرائت خواهد بود؛ نمونة زیر از
همین نمونههاست:
قیاااس کااردم و آن چشاام جادوانااة مساات

هزار ساحر چون سامریش در گَلاه (گِلاه) باود

گله در معنای رمه معنای مشخص و نزدیکی است که با این وجه اکثر شارحان بیت را معنا کردهاناد .اماا گِلاه طباق قاول
مجتبایی در معنای مردمک چشم نیز هست ( )115 :1385و این بیت از موالنا شاهدی است بر این مدعا که به ضرورت مشدد
آوردهاست:
از غبااااااار ار پاااااااک داری گِلااااااه را

تاااو ز یاااک قطاااره ببینااای دجلاااه را
()1116 :1362

بنابراین وجه زیبای دیگر در بیت نمودار میشود که جلوهای دیگر دارد؛ یعنی قیاس کردم و دریافتم که آن چشام جادواناة
مست هزار جادوگر چون سامری در مردمک خود دارد؛ یعنی بسیار فریبا و ساحرانگیز اسات و حاافظ بارهاا فریاب چشام و
جادوگری آن را مضمون ابیات خود قرار دادهاست و نیاز به تذکار و شاهد نیست.
نتیجه
حافظ برای اعتالبخشیدن به شعرش عالوه بر توجه به معنا بیشترین توجه به صاورت شاعر را نیاز داشاته اسات .او از تماام
ظرفیتهای زبانی برای زینتدادن شعر خود بهره برده است .یکی از این ظرفیتهای زبانی خط است .در گذشته برای کتابت
کلمات از خط غیرماشینی استفاده میشد و در نگاشتن کلمات گذاشتن نقطه سرکش و حرکت اهمال میشد؛ حافظ گاه کاه
زبان شعری به او اجازه میداد از این خصیصة نگارشی بهره میجست و کلماتی را کاه باا تغییار نقطاه سارکش و حرکات
تفاوت معنایی پیدا میکند با قراردادن در یک موضع و امتناع از گذاشاتن نقطاه سارکش و حرکات دو معناا را از آن بارای
مخاطب متصور میساخت و به مخاطب تلقین میکرد .این آرایة نادر را که در کتب بالغی سنتی نامی از آن نیامده است بایاد
«ایهام تصحیف» نامید.
این ظرافت حافظ در بسایاری از ماوارد در حیطاة درک کاتباان نیاماده و یکای از وجاوه را باه سالیقة خاود منقاوط یاا
حرکتگذاری میکردند و همین نکته عامل برخی از اختالف نسخ شده است .از اینرو برای مثال در نسخهای وجاه «مهیاا» و
در نسخهای دیگر «مهنا» استنساخ میشده است و اگر وجهی غریب میبود مثل «انتحاب» به کل از دیوان حافظ سترده میشد.
دو نکتهای که این نظریه را تقویت میکند یکی این است که هر دو مورد قابلیت برداشت توجیهات زیباییشناختی تأییادات
درونمتنی و بیرونمتنی دارند؛ دیگر اینکه برخی از این موارد در برخی از نسخ به شکل غیرمنقوط و غیرمتحرک باقی ماندهاند.
این موارد در باب نسخهشناسی غزلیات حافظ را باید «تالقی وجوه» یا «آشتی وجوه» نامید.
مجموع چنین مباحثی نشان مایدهاد حاداقل در بااب دیاوان حاافظ و دیاوان شاعرایی چاون خاقاانی و نظاامی کاه باه
صورتآراییهایی چنین در شعر هم توجه داشتهاند رسمالخط کنونی قادر به بازتاب زیباییهای منظور آنها نیست و در برخی
موارد آنها را مستور میدارد.
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پینوشتها
 .1شمیسا با بهرهگیری از مقالة جمشید سروشیار از نوعی ایهام در ذیل ایهام تبادر یاد میکند که ایهاام تباادر تصاحیف اسات
( )136 :1386و ضیایی نیز مواردی دیگر از آن را مطرح کرده است ( )51-66 :1381که تفاوت اصلی آن با دیدگاه نگارنده در
این است که نگارنده معتقد به نوعی ایهام است که با تصحیف شکل میگرفته است و هر دو وجه منظور شاعر بوده نه اینکاه
شاعر قصد متبادرکردن آن را داشته است .راستگو در این زمینه تا حدودی به نظر نگارنده در ایهام جنااس گوناهگاونخاوانی
نزدیک است و توجیه دیدگاه ایشان و برخی مثالهای وی نیز مبیّن ایهام تصحیف در نظر نگارنده است ()99-101 :1379
 .2در این زمینه باید گفت :توجه قدما به نوشتار شعر بسیار زیاد بوده است و با آن تصویرآفرینیهایی کردهاند که مقالة حاضار
نمونة کوچکی از آن است .ازاینرو این ایراد شمیسا که برخی جناسهای تصحیف را فاقد ارزش بدیعی مایداناد (36 :1386
پاورقی) وارد نیست؛ چون ایشان به این نمونهها با معیار موسیقایی و سمعی نگریستهاند اما مسلماً قدما به لحااظ بصاری باه
آنها توجه داشتهاند؛ چون شعر همیشه و الزاماً با تغنی خوانده نمیشده است .این که حافظ در گوشة چمنی کتاب میخواناده
مسلماً اگر آن کتاب شعر یا اثر هنری بوده است گاه زیباییهای بصری را القا میکارده اسات .در غارب نیاز شاعر کانکریات
( )concrete verseشعری است که به لحاظ موسیقایی ارزشی ندارد بلکه شکل نوشتن این شعر است کاه القاای مفهاومی
میکند (وحیدیان کامیار )6 :1375
 .3قصد نگارنده در این مقال ایهامسازی و بستن مواردی نیست که هرگز به ذهن حافظ نیز خطور نکرده است؛ مواردی چاون
«منقار بالغت کلک» که برخی نوشتهاند :با بال قط (بدون بریدن سر قلم هنگام نوشتن) ایهام تباادر دارد (سابزعلیپاور :1386
 )189حقیقتاً اگر حافظ به مسائلی اینچنینی در سرودن شعر میاندیشید قریحة شعری او میخشکید .یا مواردی کاه در کاالم
عوامالناس کمبهره از سواد نوشتار هم یافت میشود؛ مثل «بخت از خوابدر آمدن» که برخی قلم زدهاناد کاه حاافظ باا بهاره
بردن از بخت و خواب خواسته تخت را به ذهن متبادر کارده اسات (ضایایی )61 :1381؛ حاال آنکاه خاواب باودن بخات
اصطالحی عوامانه است و در بر زبان همه جاری .در موارد اینچنینی هم باید توجه حافظ و هم جنبة زیباییشناساانة کاار باا
بدیع بودن آن پیش چشم باشد و گرنه پژوهش بیفایده و از اعتبار ساقط است و تأویل زیباییشناسانه جای آن را میگیرد.
 .4برای مثال در اکثر چاپهای جدید دیوان حافظ بیت زیر به شکل زیر درج شدهاست:
تااا در ره پیااری بااه چااه آیااین روی ای دل

باااری بااه غلااط صاارف شااد ایااام شاابابت

حال آنکه مسلماً حافظ برای تبادر «به چه» را طبق نسخ خطی «بچه» نگاشته است تا یادآور کودک باشد و با پیاری و شاباب
تناسب داشته باشد.
 .5نمونههای ذکرشده مربوط به حافظ قزوینی و غنی است و از آنرو که یافتن ابیات به شاکل الفباایی بارای مخاطباان آساان
است از ذکر هربارة صفحه و منبع خودداری میکند مگر در مواردی که به ضرورت از طبعهای دیگر نقل شده باشاد .فقاط
موارد داخل پرانتز یا مربوط به نسخ بازماندهای است که بازتابدهندة ایهام تصحیف در نسخة قدیمه بوده یاا حادس نگارناده
در حضور ایهام تصحیف در آن کلمه است.
 .6برای بحث بهرهگیری حافظ از قرآن و احادیث بنگرید به ( خرمشااهی  64-45 :1385و شمیساا  74 :1388و دادباه
)55-41 :1369
 .7بیت در ضبط نیساری عالوه بر وجه مورد مناقشه اختالف دیگری نیز دارد و آن به شکل زیر است:
با چنین حیارتم از دسات نشاد صارفة کاار

در غم افزودهام آن از دل و جاان کاساتهام

 .8عجیب اینکه این واژه گویا به خاطر همین بیت حافظ و وجه محتاله که در معنای حیلاهگار اسات در لغتناماة دهخادا باه
معنای حیلهگر ضبط شده است؛ حال آنکه این واژه عالوهبر اینکه از ریشة «خال» یعنی تو خالی بودن است و به ابر توخاالی و
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فریبنده هم مختالة گویند (مسعود  :1992ذیل خال و ذبیدی  :1994ذیل خول) در معنای متکبر بودن هم هسات کاه البتاه
در اینجا نیز متکبر تو خالی است و از قضا زن متکبر (امراة المختالة) را هم مثال آوردهاند.
 .9رودکی میگوید
من موی خویش را ناه از آن مایکانم سایاه

تااا باااز نوجااوان شااوم و نااو کاانم گناااه

چون جامهها باه وقات مصایبت سایه کنناد

ماان مااوی از مصاایبت پیااری کاانم ساایاه
()21 :1383

 .10در تأیید نظر استاد سروشیار در مواهب الهی «معینالدین یزدی» که همعصر حافظ است شعری از حافظ ذکر شده اسات

و به جای «کج» ضبط درست «کژ» آمده است (غنی )33 :1386

 .11نگارنده نسخة فلورانس را از لینک زیر به صورت تصویری در اختیار داشته است.
www.mehremihan.ir/.../2924.html
 .12نگارنده صفحة ارجاعی شمیسا و قبل و بعد آن را با دقت قرائت کرد و بسیاری از صفحات این کتاب را تورق کارد اماا
نتوانست مطالبی را که شمیسا بدان ارجاع دادهبود بیابد!
منابع
 .1قرآن مجید ترجمة محمد مهدی فوالدوند .تهران :نشر وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی.

 .2نهجالبالغه ( .)1380ترجمة جعفر شهیدی .تهران :علمی و فرهنگی.
 .3بابافغانی شیرازی ( .)1316دیوان .به تصحیح احمد سهیلی خوانساری .تهران :اسالمیه.
 .4تاجالحالوی علی بن محمد ( .)1383دقایق الشعر .تصحیح محمد کاظم امام .تهران :دانشگاه تهران.

 .5جمالزاده .محمدعلی ( .)1382فرهن

لغات عامیانه .تهران :سخن.

 .6حافظ شمسالدین محمد ( .)1383دیوان حافظ .تصحیح عالمه قزوینی شرح خطیبرهبر .تهران :صفیعلی شاه.
 .)1362( _______________ .7دیوان حافظ به تصحیح دکتر پرویز خانلری تهران :خوارزمی.
 .)1367( _______________ .8دیوان حافظ .به تصحیح ادیب برومند .تهران :پاژن .
 .)1386( _______________ .9دفتر دگرسانی غزل حافظ .به کوشش سلیم نیساری .تهاران :فرهنگساتان زباان و ادب
فارسی نشر آثار.
 .10خاقانی افضلالدین ( .)1388دیوان .تصحیح ضیاءالدین سجادی .تهران :زوّار.
 .11خرمشاهی .بهاالدین ( .)1385حافظ حافظة ماست .تهران :قطره.
 .12خلیل شروانی جمال ( .)1375نزهةالمجالس .تصحیح مقدمه حواشی و توضیحات از محمد امین ریاحی .تهران :علمی.
 .13خواجوی کرمانی ابوالعطاکمالالدین ( .)1336دیوان .تصحیح احمد سهیلی خوانساری .تهران :کتابفروشی بارانی.
 .14دادبه اصغر (« .)1369نگاهی به تأثیر احادیث در شعر حافظ» .حافظشناسی .جلد سیزدهم.55-14.
 .15دهخدا علی اکبر ( .)1336لغتنامه .تهران :مجلس شورا.
 .16رامی حسن بن محمد ( )1385حقایق الحدایق .تصحیح محمدکاظم امام .تهران :داشگاه تهران.
 .17راستگو سیدمحمد ( .)1379ایهام در شعر فارسی .تهران :سروش
 .18رودکی ابوعبداهلل ( .)1383دیوان .شرح و توضیح منوچهر دانشپژوه .تهران :توس.
 .19زبیدی مرتضی ( .)1994قاموس المحیط .بیروت :دارالفکر.

یک ایهام نادر (ایهام تصحیف) در دیوان حافظ و تالقی وجوه 129 /

 .20زرینکوب عبدالحسین ( .)1368نقش بر آب .تهران :معین.
 .21سروشیار جمشید (« .)1374گزارد حق حافظ خلخالی» .نشر دانش .فاروردین و اردیبهشات .شامارة  .87ساال پاانزدهم.
صص.50-42
 .22سعدی مصلحالدین ( .)1366کلیات سعدی .تصحیح محمدعلی فروغی .تهران :امیرکبیر.
 .23شفیعی کدکنی محمدرضا ( .)1370موسیقی شعر .تهران :آگاه.
 .24شمس قیس رازی ( .)1336المعجم فی معاییر االشعار العجم .تصحیح محمد قزوینی .تهران :دانشگاه تهران.
 .25شمیسا سیروس ( )1383نگاهی تازه به بدیع .تهران :میترا.
 .26شمیسا سیروس ( .)1388یادداشتهای حافظ .تهران :علم.
 .27طبری محمدبن جریر ( .)1422جامعالبیان فی التفسیر القران .جلد  .22بیروت :دارالمعرفة.
 .28غنی قاسم ( .)1356یادداشتها و حواشی غنی بر دیوان حافظ .تهران :سیروس.
 .)1386( ___________ .29شاهنامه .دفتر پنجم .تصحیح جالل خالقی مطلق .تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.
 .)1373( __________ .30شاهنامه .مجلد اول .نسخة مسکو زیر نظر سعید حمیدیان .تهران :قطره.
 .)614( __________ .31شاهنامه .نسخة فلورانس بیجا.
 .32فندرسکی میرزا ابوطالب ( .)1381رسالة بیان بدیع .تصحیح سیده مریم روضاتیان .اصفهان :دفتر تبلیغات اسالم.
 .33فروزانفر بدیعالزمان ( .)1376احادیث و قصص مثنوی .تهران :امیرکبیر.
 .34قلی علیرضا ( .)1371جامعهشناسی خودکامگی .تهران :نی.
 .35کزازی میرجاللالدین (  .)1381بدیع .تهران :کتاب ماد.
 .36مجتبایی فتحاهلل ( .)1385شرح شکن زلف یار .تهران :سخن.
 .37مرتضوی منوچهر ( .)1370مکتب حافظ .تهران :ستوده.
« .)1338( __________ .38ایهام یا خصیصة اصلی سبک حافظ» .نشریة دانشکده زبان و ادبیات فارسی تبریاز .شاماة .49
سال یازدهم .صص.224-194
 .39مسعود جبران ( .)1992الرائد معجم .بیروت :دارالعلم المالیین.
 .40مولوی جاللالدین ( .)1362مثنوی معنوی .به تصحیح نیکلسون تهران :امیرکبیر.
 .41نظامی الیاسبن یوسف ( .)1388خسرو و شیرین .تصحیح حسن وحید دستگردی .تهران :قطره.
 .)1387( .____________ .42هفتپیکر .تصحیح حسن وحید دستگردی .تهران :قطره.
 .43وحیدیان کامیار تقی (« .)1375علم بدیع و مروارید آویخته بر گردن خوک» .آشنا .شمارة  .28سال پنجم .صص .3-11
 .44وطواط رشیدالدین (بیتا) .حدایقالسحر .به اهتمام عباس اقبال آشتیانی .تهران :کتابخانة سنایی و طهوری.
 .45همایی .جاللالدین ( .)1361فنون صناعت و بالغت ادبی .تهران :توس.
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