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در اين مقاله سعي شده است تا بـه  . غزليات حافظ در شبه قاره هند به نگارش درآمده است
اختصار، به نوآوريهاي قابل توجـه در شـرح برخـي ابيـات و مقايسـة آن بـا ديگـر شـروح و         

كتـاب بـه آن پرداختـه، اشـاره      همچنين به ايهام دوگانه خواني بعضي مصرعها كه نويسندة
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 . مقاله بر گرفته از پايان نامه دكتري است با عنوان تصحيح كتاب بحر الفراسه. 1

دكتر جليل تجليل، استاد : هشتي، استادان مشاوردكتر سيد علي محمد سجادي، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد ب: استاد راهنما 
  .ت تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران، و دكتر اسمعيل حاكمي واال، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علوم و تحقيقا

  nayervafaei@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.  2
  .ساكن هستند) شهري نزديك الهور(نام يكي از سلسله هاي افغان كه در قصبه قصور .3
  هاي واليت هرات در شمال باختري افغانستان استيكي از شهرستان .4
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  مقدمه 
آوازه و شــهرت روز افــزون اشــعار خواجــة شــيراز در شــبه قــاره، همــواره ادب دوســتان و   

انسنگي نويسندگان فارسي زبان اين سرزمين  را بر آن داشته، تا طي ساليان متمادي آثار گر
در ميـان ايـن آثـار، كتـاب     . ذارندرا در زمينة شرح و تفسير ابيات حافظ از خود به يادگار گ

اثر عبيداهللا خويشكي چشتي از جمله شروحي است كه در اين زمينه نگاشته » بحرالفراسه«
  . شده است

ل نويسندة اين كتاب، عبيداهللا خويشكي، از علما و عارفان مسلمان شبه قاره، كـه در سـا  
فصلنامه مركز تحقيقات ( .با بهره گيري از شروح ديگران اين كتاب را به نگارش درآورده است 1077

    او عالوه بـر ايـن كتـاب، حـدود پنجـاه اثـر ديگـر نيـز در         ). 107ص : فارسي ايران و پاكستان، رشيده حسـن 
به پنجاه » 1آثار و احوال خويشكي«در كتاب . هاي مختلف از خود به جا گذاشته است زمينه

  .او اشاره شده است 2و يك اثر
كتاب بحرالفرسه در اصل در دو مجلد نوشته شده، جلد نخست از آغاز غزليات تـا حـرف   

هرچنـد او در ايـن كتـاب،    . سين را در بر دارد و جلد دوم شامل باقي غزليات تا انتهـا اسـت  
ا گـاهي در شـرح برخـي    اشعار حافظ را بيشتر از ديدگاه عرفاني مورد بررسي قـرار داده؛ امـ  

ابيات به نكات قابل توجهي نيز اشاره كرده است؛ كه در اين مقاله بـه برخـي از آنهـا اشـاره     
  .  خواهد شد

  
 پيشينة تحقيق

از آنجا كه اين كتاب به صورت نسخة خطي ميباشد، نه تنها تاكنون كار مسـتقل و جـامعي   
اي  ابهاي تاريخ ادبيات نيز هـيچ اشـاره  ها و كت در مورد اين كتاب انجام نشده، بلكه در تذكره

به اين كتاب و نويسندة آن نشده است؛ جز آنكه در كتـاب سـبك شناسـي نثـر شميسـا در      
آورده شـده  » نسـخ خطـي دورة صـفويه   «نام اين اثر و نويسندة آن در ذيل» پانوشتها«بخش
  . )233ص: سبك شناسي نثر، شميسا(. است

  

                                                 
  كتابي است از محمد اقبال مجددي كه به زبان اردو نوشته شده است . 1
در اينجا براي كوتاهي كالم فقط به يازده اثر بازمانده عبيـداهللا  .ر تنها نامهايشان مانده و يازده اثر نيز باز مانده استاز اين پنجاه و يك اثر، چهل اث .  2

شـرح  (جامع البحرين في زوائـد النهـرين   -3، )خالصه بحرالفراسه(خالصه البحر قديم و جديد -2بحر الفراسه در شرح ديوان حافظ،  -1:اشاره ميكنيم
تـذكره مشـايخ   (معـارج الواليـت   -6، )تذكره مشايخ افغان قصـور (اخبار االوليا -5، )شرح ديوان حافظ(خالصه البحر في التقاط الدرر -4 ،)ديوان حافظ

فوايـد   -9، )در بـاب فقـه و تصـوف   (تحقيق المحققين في تـدقيق المـدققين   -8، )شرح دفتر اول مثنوي معنوي(اسرار مثنوي و انوار معنوي -7، )هند
 تحفه دوستان،شرح بوستان  -11بهارستان، شرح گلستان،  -10 العاشقين،
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  شيوة پژوهشي
 ،حـافظ ارائـه داده انـد     در مورد برخـي ابيـات   شارحانديگر ه معاني كه ب، ابتدا در اين مقاله

شرح همان بيت از كتـاب بحرالفراسـه پرداختـه و از ميـان معـاني      ذكر  هآنگاه بشده؛ اشاره 
مختلفي كه نويسندة كتاب براي يك بيت ارائه داده، تنها معني را كه در شروح ديگر بـه آن  

  .نوآورانه دارد، ذكر ميگردداشاره اي نشده و تا حدودي جنبة 
كتابخانة مجلس كه بـراي   17846الزم به ذكر است مثالها بر اساس نسخة خطي شماره 

براي آن در نظر گرفته شده، تنظيم گرديده ) الف(تصحيح، نسخة اساس قرار گرفته و نشانه 
  .شمارة درج شده در برابر آن، شمارة برگه در نسخه خطي است. است

***  
  1اگر بگسست معذورم بدار           دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود رشتة تسبيح

ميگويد ببخشيد كـه تسـبيحم پـاره    «: در شرح اين بيت چنين آمده استدر حافظ نامه 
شد تقصير من نبود كشمكش شيريني در پيش بود كه سر رشتة كار از دست من بدر رفتـه  

  ).753ص : 1حافظ نامه، خرمشاهي، ج (» .بود
از جمله حافظ يك جا ميخواهد عذري بياورد، ...« : زرين كوب در شرح اين بيت ميگويد

گوي او عذري كـه بـراي     هاما ذوق لطيف. عذر براي آنكه رشتة تسبيح زهدش پاره شده است
اين امر پيدا ميكند اين است كه بگويد دسـتم در دامـن معشـوق بـود آن هـم نـه معشـوق        

لطف شـوخي  . ر از وي به ساقي سيمين ساق تعبير تواند كردكه شاع معشوق بازاري، خانگي
اينجاست كه همه سنتها را در هـم ميشـكند، همـه قيـدها را بـرهم ميزنـد و از ايـن همـه         

كوچـه  (» 2.ميخواهد عذري بتراشد براي يك ترك اولي كه احتياج به عذر خـواهي هـم نـدارد   

  ).78ص : رندان، زرين كوب

دليل قابل توجهي را بـراي پـاره شـدن رشـتة تسـبيح و       در كتاب بحرالفراسه، نويسنده
ارتباط آن با در دست داشتن ساعد ساقي سيمين ساق بيان كرده كه در ديگر شروح ديـده  

  :بدينگونه . نشد
ي يعني اگر رشتة تسبيح من بگسست مرا معذور دار كه دستم در ساعد ساقي بود، اَ... «

به ذكر حـق مشـغول بـودم و ذكـر براصـابع بـه       به مقابلة رشته تسبيح، من برانگشت ساقي 
كمـا فـي المشـكوه    . متابعت آن حضرت است به خالف ذكر برتسبيح كه ايـن بـدعت اسـت   

                                                 
  دستم اندر دامن ساقي سيمين ساق بود: مصراع دوم اين بيت در نسخه قزويني به اين صورت آمده است - 1
  هر دو شرح خرمشاهي و زرين كوب بر اساس نسخة قزويني است - 2
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التسبيحات رسول اهللا  فـي يديـه او يـده     هنّ اي عد: المصابيح عن رجل من بني سليم قال
  ).155: الف(»  .و اين توجيه از غايت تصرف و تدبر است) الحديث(

  1گره از زلف يار باز كنيد              شبي خوش است بدين قصه اش دراز كنيد معاشران
در ميـان شـارحان   » قصـه  « همانگونه كه ميدانيد در مصراع دوم اين بيت بر سر كلمـة  

و هر كدام بـا توجـه بـه    » وصله « خوانده و برخي » قصه « اختالف نظر است؛ بعضي آن را 
در اينجا براي نمونه به شرح چند تن از شارحان . داخته اندكلمة مذكور، به شرح اين بيت پر

  :در باب اين بيت ميپردازيم
اعتراض هنرشناسان و اربـاب ذوق   « :نويسدآيينه جام مي بعباس زرياب خويي در كتا 

در قرائـت قصـه هـم     .....بـرد وارد نيسـت  وصله را براي زلف به كار نمي ةبر اينكه حافظ كلم
يدانم آن هم از خود حافظ باشد و آن اينكه حافظ بارها از زلـف بـه   لطفي هست كه بعيد نم

اش دراز كنيد، نظر بر اين  وقتي حافظ بگويد بدين قصه... دراز تعبير كرده است  ةقصه و قص
... اي بس دراز و بلنـد اسـت    اي بس دراز است، همچنان كه شب هم قصه دارد كه زلف قصه

معني لفظـي  ... .پيوند دهيد تا شب باز هم درازتر شود دراز مرموز را به هم ةپس اين دو قص
قصه منظور حافظ نبوده است تا ايراد شود كه قصه از براي كوتاه كردن شـب اسـت نـه دراز    
كردن آن، بلكه طوالني بودن و بي پايان بودن آن بوده است چنانكه ميگويد ايـن قصـه سـر    

  .)395 ص: آينة جام، زرياب خويي(» .دراز دارد
وصـله  . بي شبهه قصه درست است«: خرمشاهي در كتاب حافظ نامه مينويسد لدينبهاءا

معناي دراز كردن شب هم بيشتر همانا گشودن گرههاي سر ديگر اينكه ....لغتي مهجور است
اصلي و اولي دراز كردن شب عيش نيست بلكـه بلنـدتر كـردن     يعني معناي . زلف يار است

  ).822 ص: حافظ نامه، خرمشاهي( ».است يعني همان گيسوي يار ؛گيسوي يارشب 
در كتاب بحرالفراسه از آنجا كه نويسندة كتاب هنگام شرح، نسخه هاي گوناگون ديـوان  

» حيلـه  « كلمة » قصه و وصله « حافظ را در اختيار داشته لذا در اين بيت به جاي كلمات  
د در ضـمن شـرح بـه ايـن     را بكار برده  و معناي قابل توجهي را ارائه نموده است؛ البته خـو 

معناي بيت با توجه به . وارد شده، اشاره كرده است» قصه« موضوع كه در بعضي نسخ كلمة 
  :در كتاب بحرالفراسه چنين است» حيله«كلمه  
گره از زلف يار باز كنيـد و  ! اي ميخواران! تقرير معني مجازي آن است كه اي معاشران«

رسـد چنانكـه شـاعري    ن تاريكي شب به هم ميچون به گشادن زلف معشوق، تاريكي همچو
   :گويد 

                                                 
در كتاب بحرالفراسه به اين صورت . شبي خوش است بدين وصله اش دراز كنيد: مده استمصراع دوم اين بيت در نسخه خانلري به اين صورت آ . 1

  شبي خوش است بدين حيله اش دراز كنيد: آمده
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  چون زلف را گشادي و تاريك شد جهان               اكنون فتاد شام و غريبان كجا روند 
و بعضـي از  . شب دراز كنيد كه امشب خوش است و حيلة درازي وي، گشادن زلف يار است

مي در عشرت ايشان فتور اهل دنيا را رسمي است كه چون در عشرت باشند و به زوال شب 
ميچينند حتي كه از هـيچ جـاي، شـعاع    ها بر نشينند و روزنهافتد در خانة مظلم و تاريك مي

آفتاب درون آن خانه نيفتد و اندرون، انواع شب افروز و شمع و فـانوس ميسـوزنند تـا آنكـه     
  ).226: الف(» .خواهند مشغول ميشوند ة شب باشد و به عشرت مادام كه ميمثاب

تحرير معني حقيقي آنست كه معاشران كنايت از سالكان « : ر ادامة شرح آورده استو د
.... و قصه چنانكه در بعضي نسخ است مراد از قصة عشق باشد كه غير متناهي اسـت ..... است

گره از زلف يار باز كنيد چـه زلـف   : بعضي از اهل فضيلت در توجيه معني مجازي فرموده كه
  ).226: الف(»  ...خوش را دراز كردن الزم است  يار، شبي خوش است و شب

» حيلـه و قصـه   « چنانكه مالحظه شد نويسندة كتاب، بيت را با توجه به هـر دو كلمـة   
شـاهي آمـده، نيـز بيـان     را كه در شروح زرياب خويي و خرم شرح نموده و در ضمن شرحي

  . كرده است
  شحنه در واليت ما هيچ كاره نيستما را به منع عقل مترسان و مي بيار              كان 

ما را از اينكه عقـل مـانع و مخـالف عشـق     « : در حافظ نامه در شرح اين بيت آمده است
است مترسان و قصه كوتاه كن و مي بيار چرا كه در واليت ما كه واليت عشق اسـت شـحنة   

  ).378ص  :1حافظ نامه، خرمشاهي، ج (» .عقل، نفوذ كالمي ندارد و همانا حاكم معزول است

از (» .يعني در واقع معزول اسـت و هـيچ كـاره   «: زرين كوب در شرح مصراع دوم ميگويد

  ).82ص : كوچة رندان، زرين كوب

در كتاب بحرالفراسه عالوه بر معني مذكور، معنـي ديگـري را نيـز بيـان كـرده و در آن      
  :نسبت داده» مي« را به » كان شحنه«مرجع 

بيار كه ايـن شـحنة   » مي « اي هر كدام ناصح يا ساقي  يعني ما را به منع عقل مترسان
و ...... عقل در واليت ما هيچ كاره، اي هيچ  چيزي نيست كه مـانع از ايـن امـر خواهـد شـد     

در واليت ما هيچ كاره كه به »  شحنة  مي« باشد يعني » مي « يمكن كه آن شحنه مراد از 
  ).98: الف(» .معني مرد ناقص عقل است، نيست بلكه صاحب كار است

  1بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر        زانكه زد بر ديده آب از روي رخشان شما

                                                 
  ز آنكه زد بر ديده آبي روي رخشان شما: مصراع دوم در نسخه قزويني به اين صورت آمده است . 1
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چـه فـروغ   ما بيدار خواهـد شـد،   خفتة بخت همانا  «:خطيب رهبر در شرح اين بيت ميگويد
: ديوان حافظ، خطيـب رهبـر  (» روي شما اشك شوق از چشم ما روان كرد و زنگ خواب غفلت را ربود

  ).20ص 

در كتاب بحرالفراسه در شرح مصراع دوم نكتة قابل توجهي آمده كه خالي از لطف نيسـت و  
  :در هيچ شرحي ديده نشد، چنانكه

است به آنكه روي معشوق را به آفتـاب تشـبيه داده؛   » رمز«و ببايد دانست كه درينجا « 
  . آيدزيرا كه شخصي كه ناظر به سوي آفتاب گردد، الجرم آب در چشم او پديد 

و قيل رسم جهانيان است كه محبوبان، به بالين عاشقان حقيقت رسند تـا بـر احـوال او    
عاشـق خفتـه   ] بـر [مطلع شوند و از او قطرات عرق كه از صفات محبوب است اگـر برآمـده،   

به بيداري رسيده است، كه به اين دولـت،  ] او[بچكد، زود بيدار شود، گويا بخت خواب آلودة 
  ).30: الف(» ...مشرف گشته

  جمالت آفتاب هر نظر باد                    ز خوبي روي خوبت خوبتر باد
در شرح اين بيت تمام تفاسير موجود به همـان معنـاي متـداولي كـه از بيـت اسـتنباط       

خـدا كنـد كـه    « :چنانكه خطيب رهبر در شرح اين بيت مـي گويـد  . ميشود، اشاره كرده اند
» .و رخسار نكويت از نظر حسن روز بـه روز زيبـاتر گـردد   چهره ات نور بخش هر ديده باشد 

  ).142ص : ديوان حافظ، خطيب رهبر(

نويسندة كتاب بحر الفراسه عالوه بر معناي متداول آن، براي مصراع اول معنايي را ارئـه   
  :داده كه خالي از لطف نيست؛ چنانكه

يا آنكه خوبي تو بـه   توجيه معني آنكه خوبي تو آفتاب، يعني روشني بخش هر نظر باد« 
حيثيتي تابنده باد، چنانكه نظر به سوي آفتاب نميتواند ديد به سوي خـوبي تـو هـم نتوانـد     

  ).171: الف(» .ديد
  قرآن ز بر بخواني با چارده روايت       1عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ

ر چهـارده  اگر تو هم مثل حـافظ قـرآن شـريف را د   « : سودي در شرح اين بيت ميگويد
وصـول  . روايت از حفظ بخواني باز هم براي وصول كافي نيست بلكه عشق به فريادت ميرسد

الي اهللا با عشق است نه با از بر خواندن قرآن سبعه با چهارده روايت؛ و الّا به قياس اين الزم 
  ).581ص : 1شرح سودي، ج (» .مي آمد تمام كساني كه قرآن شريف را خوانده اند، اولياءاهللا باشند

نويسندة كتاب بحرالفراسه در اين بيت عالوه بر معني متداول، معناي ديگري را نيز ارائه 
  : داده است؛ بدين گونه

                                                 
  عشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ :مصراع اول اين بيت در شرح سودي اين گونه آمده است . 1
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يا آن كه عشق، تو را به فرياد خواهد رسانيد، اي از حرارت عشق به فرياد خـواهي آمـد و   ...«
اد بخـواني؛ چنـان كـه    يـ ] از[آشفته خواهي شد اگر چه مثل حافظ قرآن به چهارده روايـت  

   :شيخ سعدي گويد 
  )126: الف(»  اگر خود هفت سبع از بر بخواني         چو آشفتي الف با تا نداني

***  
  زان يار دلنوازم شكريست با شكايت          گر نكته دان عشقي خوش بشنو اين حكايت

  : در كتاب بحرالفراسه در شرح اين بيت، چنين آمده است
اهل فضيلت فرموده تواند كه در اين بيت تعريض بـر بيـت مولـوي معنـوي     بعضي از ...« 

  : باشد؛ حيث قال
  بشنو از ني چون حكايت مي كند           از جدائيها شكايت مي كند 

يعني هر چند من از يار جدا هستم و جدائي مقتضي آن است كه شكايت به وجـود آيـد   
شكايت، شكر ادا مـي نمـايم و بـه ثنـاء و      چنان كه مولوي معنوي فرموده؛ اما من به موضع

و بعضي از ناظران گفته كـه شـكر در   .....حمدت او زبان مي گشايم و اين مرتبة كامالن است
حالت وصال است و شكايت در هنگام فراق چنانكه بيت مذكور مثنوي بر اين مطلب مشـعر  

  ).126: الف(» .است
شاره نشده است و به صحت و درستي هرچند در هيچ يك از شروح موجود، به اين نكته ا

آن نميتوان اطمينان داشت، اما با توجه به آشنايي حافظ با آثار موالنا به گفتة زريـن كـوب،   
  .  چنين ديدگاهي بعيد به نظر نميرسد

نشان آشنايي بـا مولـوي   « : زرين كوب در مورد آشنايي حافظ با مثنوي معنوي ميگويد
بلكـه   1ميشـنود » ني« يك جا مثل او بيان بي زبانان را از نه فقط . گه گاه در كالم او هست

» انتخـاب  « در يك مورد نيز در اشاره به موي سپيدي كه در بين موهايش هست طوري از 
صحبت ميكند كه گويي به يك حكايت معروف مثنوي نظر دارد؛ دربارة آن يكي مرد دو مـو   

هم سخنش از لحاظ لفظ يا معني در چند مورد . 2كĤمد شتاب پيش يك آيينه دار مستطاب
  .)70ص : از كوچة رندان، زرين كوب( ».3يادآور پاره اي ابيات غزليات موالناست

  ماجرا كم كن و بازآ كه مرا مردم چشم         خرقه از سر به در آورد و به شكرانه بسوخت

                                                 
  حديث بي زبانان بشنو از ني/ زبانت در كش اي حافظ زماني: حافظ .1
  بياض كم نشود گر صد انتخاب رود/ سواد نامة موي سياه چون طي شد: حافظ .2
هواداران كويش را چو جان خويشتن / رم مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دا: براي نمونه فقط به يك بيت اشاره ميكنيم؛ حافظ .3

  مرا قوليست با جانان كه جانان جان من باشد/ مرا عهدي است با شادي كه شادي آن من باشد: مقايسه شود با اين بيت موالنا.دارم
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  شـتي آشاعر خطاب به يار خـود مـي گويـد     « :نامه در شرح اين بيت چنين آمده  در حافظ
 ةجدايي مـن از تـو خرقـ    ةيعني ماي . مكن و بازگرد كه منعي در كار نيست  كنان را طوالني

 چه تصـور ميكـردي،   .انداخت و تو را از من ميرماند  ريايي من بود كه مرا به قيد و تكلّف مي
تابيهـا و   اينك به همت مردمـك چشـم و بـي    .ي هستما  پيشه پوش رسمي و زهد  من خرقه

رفع ريا و رفـع   ةدر شده است و به شكرانبه سالوس از سر يا تن من  ةهايش آن خرقيافشاگر
  ).185: 1حافظ نامه،خرمشاهي، ج ( ».تسوخته و نابود شده اس  ل يا حجابي كه بين ما بود در آتشئحا

حافظ ميگويد نقار را كنار بگذار كه مردمـك چشـم   « : شميسا در شرح اين بيت ميگويد
اشــك گــرم شــوق ( خــود دور كــرد و بــه شــكرانة رفــع نقــار گريســت مــن، ســياهي را از 

يادداشتهاي حافظ، (» .يعني ميگريستم، مردمك سياه چشم را از گريه، سفيد كرده بودم)......ريخت

  ).338ص : شميسا

را در معنــاي » مردمــك چشــم« ركيــب نويســندة كتــاب بحرالفراســه در ايــن بيــت، ت
معناي خاصي را وضع كرده، آنگـاه بيـت را   »  سوزاندنخرقه «به كار برده و براي » معشوق«

  :به اين صورت شرح كرده است
تقرير معني آنكه ماجري كم كن و از نصيحت باز آ؛ يا آنكه ماجري كردن تـو، بـه ايـن    «

از عشق باز آي و در راه شريعت اقدام نمـاي كـه سراسـر متابعـت     : معني كه مرا ميگويي كه
كه معشوق، خرقة مرا كه از لوازم شريعت اسـت و بـي او    حضرت رسالت است، كم كن؛ زيرا

از سر من بـرآورده و بـه شـكرانة آن كـه در راه او درآمـده ام       1داخل شدن درو مشكل است
سوخته است پس بي او، داخل شدن در طريق شريعت از جمله محاالت است چنان كه بيت 

  . ستبر اين معني مشعر ا» .....خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد« 
اگر گويي سوختن را به شكرانه چه مناسبت است گويم شكر اعم است از آن كه به لسان 
يا به جنان يا به اركان واقع شود پس متعارف است اگر عزيزي در منزل عزيزي نـزول كنـد   

» .صاحب منزل به جهت عزت او مفرش فاخر بگسترد و عود و عنبر و نحـو آن بخـور نمايـد   
  ) 127: الف(

  اي بسا رخ كه به خونابه منقش باشد       2گر ازين گونه زند نقش برآبخط ساقي 
اينگونـه كـه   ) الف: مصراع اول ايهام دارد« : در حافظ نامه در شرح اين بيت چنين آمده

) ب....خط عذار ساقي، نقش اميد آرزومندان و هوا خواهانش را بر آب ميزند و باطـل ميكنـد  
» ...بر رخسار خوش آب رنگ خود خال و خط نقش ميكنداينگونه كه ساقي بر آب رخسار و 

  )620ص : 1حافظ نامه، خرمشاهي، ج (

                                                 
  يعني بدون خرقه داخل شدن در شريعت مشكل است: معناي جمله . 1
  خط ساقي گر از اينگونه كشد نقش بر آب: استدر بحرالفراسه مصراع اول به اين صورت آمده  . 2
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هـم بـه معنـاي    ين بيت را هم  عرفاني معنـي كـرده   در كتاب بحرالفراسه، نويسندة كتاب، ا
در باب معني مجازي يادآوري اين نكته الزم است كه  ساقي در گذشته . مجازي آن پرداخته

ه يا در عين ياري، به ساقيگري ميپردازد يا از بركت سـاقيگري بـه مقـام    برابر با معشوق ك« 
اين ساقيان غالمان خوبرويي بودند كه در بزمها « . )160ص : 1حافظ نامه، خرمشـاهي،ج  (» .ياري ميرسد

بنابراين خط ساقي همان مويهاي تازه دميـده   ).لغت نامه، دهخـدا (» .به حريفان ميپيمودند» مي« 
يكي از مضامين شعر فارسي در ارتباط « نكتة ديگر آنكه . است) ساقيان(المان بر روي اين غ

اين است كه معشوق كودك است، نخست خط و به اصطالح ريش ندارد ولـي  .........با معشوق
شاهد بازي در ادبيات فارسي، (» .سرانجام ريش در مي آورد و از اين زمان به بعد ديگر به درد نميخورد

  ).51ص : شميسا

  :  نويسندة كتاب بحرالفراسه نيز در اين بيت به همين موضوع اشاره ميكند؛ چنانكه 
اگر خط به معني مصطلح عاشقان باشد تقرير معني آنست كـه اگـر خـط معشـوق بـه      «

، رخسار عاشقان از گريه به سبب زوالِ حسنِ 1رخسارة معشوق كه به آب مناسبت دارد برآيد
  .معشوق به خونابه منقش باشد

ا آنكه آب به معني شراب باشد يعني چون پيالة شراب را پركرده به عاشـقان ميدهـد و   ي
عكس خطّ او در آن شراب مشاهده ميرود اي بسا رخ عاشقان بـه سـبب گريـة زوال حسـن     

  .معشوق به خونابه منقش باشد
يا آنكه نقش برآب عبارت از سريع الزوال باشد و درين بيت بيان حسـن معشـوق باشـد     

چون خط ساقي به غايت حسن به روي ساقي به هم آورده همچو نقش بـرآب، سـريع   يعني 
شـود بسـا رخ   يابـد و مزيـل حسـن مي    الزوال است يعني به اندك مدت تبديل به كثرت مـي 
  .عاشقان كه از تذكر اين مقدمه به خونابه منقش باشد

كـه   يا آنكه خط ساقي كه موجب و باعث نقش برآب اسـت، اي باعـث اشـكهايي اسـت     
  ].رخسار عاشقان را [آيند و منقش خواهند گردانيد  ميهمچو مرواريد است، بيرون 

يا آنكه ساقي كنايت از معشوق حقيقي باشد و نقش برآب كشـيدن كنايـت از امـر بـه     ...
يعني چون ايـن امـر در كـالم     2فَليضحكوا قليالًً وليبكوا كثيراً: گريه باشد كما في قوله تعالي

  ).229: الف(» .گريندته بسيار عاشقان ميباني وقوع يافر
  3روي بايست           غره مشو كه گربة زاهد نماز كرداي كبك خوش خرام كجا مي

                                                 
  برآيد در اينجا يعني بلند شده و تبديل به محاسن شود . 1
  82: توبه . 2
  غره مشوكه گربة عابد نماز كرد: در بحرالفراسه مصراع دوم اين بيت اين گونه آمده است - 3
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. محققان اختالف نظر اسـت  بين» گربة زاهد « در اين بيت در باب پيشينه و منشاء اقتباس 
ظ متـاثر از گربـة   گربة زاهد حـاف ) 1: كلي در اين زمينه سه نظريه پيشنهاد شده استبطور«

بعضي آن را طنـز و تعريضـي   ) 2عابد عبيد زاكاني در منظومة طنز آميز موش و گربه است؛ 
در حق عماد فقيه ميدانند كه به گمان ايشان بـين او و حـافظ در جلـب نظـر شـاه شـجاع       

موزش را تقليد هيات و حركـات  رقابتي بوده؛ و گويند عماد براي كرامت نمايي، گربة دست آ
اي  عـده ) 3. كرده اسـت هنگام نماز عماد به او اقتدا مي زاران آموخته بود، به طوريكه بهگنماز

ديگر از محققين از جمله شادروان مينوي آن را اشاره به گربة عابد در كليله و دمنه دانسـته  
   )549ص : 1حافظ نامه، خرمشاهي، ج (» .اند

ميكند كه هر چند بـه صـحت و   در كتاب بحرالفراسه، نويسنده به داستان ديگري اشاره 
  :درستي آن نميتوان اطمينان داشت، اما ايراد آن خالي از لطف نيست، بدين قراركه

درين بيت تلميح به قصه باشد و آن قصه آنست كه در زمان سابق راهبان معابد خـود  « 
بهر  را از بهر فراغ عبادت در جبال وصحراها ميساختند و منازل نيز همانجا ميپرداختند و از

دفع شرّ موش، گربه نگاه ميداشتند اتفاقاً گربة راهبي بر در صومعه او نشسته بود بـه هـر دو   
كه  خرام در آنجا ميگذاشت چون گربه را ديدنمود كبكي خوشدست با لعاب خويش وضو مي

جويد به هر دو دست روي خود ميشويد دانست كه گربه از بر در راهب نشسته رضاي حق مي
اهد و متقي شده،  هيچ نهراسيده خرامان از پيش او عبور مي كرد گربـه ناگـاه   تاثير راهب، ز

از قفا در آمده كبك را در گرفت از آن باز همين  قصه ضرب المثل شده در حق شخصي كه 
  ).210: الف(» .ظاهراً با عمل نيك پرداخته باشد و باطناً به مكر و فريب ساخته

  
  ايهام دوگانه خواني

در اين نوع، هر دو « . خواني آن است كه بيت را بتوان به دو گونه قرائت خواندايهام دو گانه 
  ).408ص : يادداشتهاي حافظ، شميسا(» .قرائت صحيح است

در كتاب بحرالفراسه، نويسنده در بسياري از ابيات به هـر دو قرائـت اشـاره كـرده  و بـا       
در اينجـا بـه   . بيات ارائه داده استتوجه به اين دوگانه خواني، نوآوريهايي را در شرح برخي ا

  :چند نمونه از آن اشاره ميكنيم
  گو نام ما ز ياد به عمدا چه مي بري                   خود آيد آنكه ياد نياري ز نام ما

نويسندة كتاب در اين بيت، عالوه بر معناي ظاهري كه در ديگر شروح آمده اسـت، مصـراع   
وانــده در نتيجــه شــرح قابــل تــوجهي را ارائــه داده دوم را بــه صــورت اســتفهام انكــاري خ

  :  چنانكه.است
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و ممكن است كه تقرير معني چنين كنم يعني هرچند نام ما را از ياد خود عمداً فرامـوش  « 
  )48: الف(» .و اين امر دال بر غايت محبت است. ميكني فاما خود ناگاه مي آيد تو را نام ما

  گفتي         جواب تلخ ميزيبد لب لعل شكر خارابدم گفتي و خرسندم عفاك اهللا نكو 
در اين بيت نيز مصراع دوم را عالوه بر قرائت طبيعي به صورت استفهام انكـاري خوانـده   

  :است و بيت را چنين معني كرده
احتمال دارد كه به واسطة استفهام انكـار بـود،   » زيبد«و بعضي از فضال گفته كه لفظ « 

  .)20: الف(» .زيبد نمي: اي
   1برو اي زاهد و دعوت مكنم سوي بهشت       كه خدا روز ازل ز اهل بهشتم نسرشت

  :در اين بيت نيز مصراع دوم را به صورت استفهام انكاري خوانده است
و مي تواند كه مصراع ثاني استفهام باشد يعني مـا را خـداي تعـالي بهشـتي نسرشـته      « 

  ).125: الف(» .ت چه ميكنيي سرشته است پس دعوت من به جانب بهشاست؟  اَ
  در اشك ما چو ديد روان گفت اين چه جوست     چندان گريستم كه هر كس كه برگذشت

و يـك بـار   »  روان«در اين بيت نيز نويسندة كتاب هنگام قرائت يك بار مكث را بعـد از  
  :قرار داده و بيت را با توجه به هر دو قرائت شرح كرده است» ديد«بعد از 

اين چه جوست؟ يا آن : در اشك ما چون ديد كه روان است، گفت: عني آن كهتقرير م«  
  ).115: الف(» اين چه جوست؟: را ديد به شتابي گفت] ما[كه چون در اشك 

  ما را اي صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را              كه سر به كوه و بيابان تو داده
و يك بار بعد »  بگو« ك بار مكث را بعد از در اين بيت نيز نويسندة كتاب هنگام قرائت ب

  :قرار داده و بيت را با توجه به دو قرائت شرح كرده است»  لطف« از 
به واسطة، سـببيت اسـت يعنـي    » به لطف « و بعضي از اهل فضيلت فرموده كه  قوله « 

  ).57: الف(» .اي صبا به واسطة حصول تلطف معشوق را بگوي كه ما را پريشان نموده اي
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  است مصراع دوم اين بيت در نسخه هاي گوناگون، به شكلهاي ديگر ضبط شده. 1
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  نتيجه
با توجه به آنچه گذشت ميتوان گفت كه نويسندة كتاب بحرالفراسه در شـرح برخـي ابيـات    

 او در شـرح ابيـات، نـه تنهـا بيـت را از     . حافظ، دست به نوآوريهاي قابل تـوجهي زده اسـت  
ديدگاههاي گوناگوني كه در ديگر شروح موجود، يافت ميشود، مورد بررسي قـرار داده بلكـه   

ابيات نگاهي ديگرگونه انداخته و معاني نو و بي ماننـدي را از خودارائـه داده   گاهي به برخي 
( از طرف ديگر، نويسندة كتاب گاه در شيوة خواندن برخي ابيات، بـه دو نـوع قرائـت    . است

  .توجه داشته و بيت را با توجه به هر دو قرائت شرح كرده است) ايهام دو گانه خواني
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