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چکيده
در بيت دوم غزلی از حافظ به مطلع «ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش»،
واژهی بود در مصراع «همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطيف» ،همواره بحثبرانگيز
بوده است .از آنجا که این واژه در معنی فعل ماضی با حال و هوای این غزل مناسبتی
ندارد ،بعضی از مصحّحان دیوان حافظ به جای آن واژهی «هست» را که ضبط برخی
از نسخههاست ،گذاشتهاند و بعضی به دليل اینکه «بود» از پشتوانهی اکثریت و اقدم
نسخهها برخوردار است ،آن را همچنان در متن نگه داشته و گروه کمتری نيز ضبط
«بود و» را ترجيح داده یا «بود» را به «پود» تصحيح قياسی کردهاند .در این مقاله با
توجه به چهل نسخهی کهن دیوان حافظ و نيز دالیل معنایی و بالغی ،ضبط «بود» را
اصيل دانسته و نشان دادهایم که «بود» در اینجا ،نه به معنای فعل ماضی بلکه به معنای
همه /تمام به کار رفته است .این معنا برای واژهی مورد نظر هم در متون کهن شواهدی
دارد و هم در گویش بعضی نقاط ایران هنوز رایج است .در این معنا واژهی «بود» به
کلمهی «وجود» اضافه میشود« :بودِ وجود» .با این خوانش که هماهنگ با احساس
شاعر در طی غزل و نيز زمان شعر در ابيات آغازین آن است ،در عين حال که بر
اصالت ضبط بود تأکيد میشود ،اشکال معنایی مصراع نيز برطرف میشود.

واژههای کليدی :بود وجود ،دگرخوانی ،حافظ ،گویشهاي ایرانی.

 .1مقدمه
بیت دوم از غزل حافظ به مطلع «اي همه شکل تو مطبوع و همه جاي تو خوش »...در
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ( m.poormokhtar@gmail.comنویسندهی مسئول)

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی فرهنگ و زبانهای باستانی manouchehr_forouzandeh@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله95/11/18 :

تاریخ پذیرش مقاله96/4/28 :
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نسخهي مصحَّح خانلري به گونهي «همچوگلبرگ طري بود وجود تو لطیف /همچو سرو
چمن خلد سراپاي تو خوش» ضبط شده است .این بیت در نسخههاي گوناگون داراي
دگرسانیها و دگرخوانیهایی است که در آنها به جاي «بود وجود» ،بدلهایی چون
«هست وجود»« ،بود و وجود»« ،پودِ وجود» و «جمله وجود» دیده میشود .در این مقاله
پس از نقل و نقد دیدگاه حافظپژوهان دربارهي ضبطهاي گوناگون این واژه ،خوانشی نو
پیشنهاد میشود .نکتهي اصلی بحث آن است که واژهي «بود» را در بیت یادشده میتوان
با کسرهي اضافه خواند و آن را به معناي «همهي ،تمامِ ،کلّ» گرفت .معناي پیشنهادي
براي این واژه در گویشهاي استان کرمان (گویشهاي کرمان ،سیرجان ،بردسیر ،شهر
بابک ،زرند ،رابُر و )...و برخی استانهاي دیگر (گویشهاي سیستانی ،قاینی ،تربت
حیدریهاي) رایج است.
عالوه بر کاربرد «بود» به معناي گفتهشده در گویشها ،به کمک قرائن نسخهشناختی
نیز میتوان صحت خوانش «بودِ وجود» را اثبات کرد .وجودِ دگرسانیهایی چون «هست
وجود» و «جمله وجود» خود گواه این خوانش است .به نظر میرسد برخی کاتبان که
معنی همه/تمام را براي «بود» نمیدانستهاند ،با توجه به ضبطنشدن کسرهي اضافه در خط
فارسی« ،بود» را فعل ماضی پنداشته و از آنجا که در بافت بیت ،فعل ماضی مناسب به
نظر نمیرسیده ،آن را به فعل مضارع «هست» تغییر دادهاند؛ اما یکی از کاتبان که معناي
اصلی واژهي «بود» را میدانسته؛ ولی آن را مهجور تشخیص داده ،واژهي «جمله» را
ل» است .از دیگر قرائن زبانی-
جانشین آن کرده که دقیقا به همان معناي «همه ،تمام ،ک ّ
ادبی براي اثبات خوانش «بودِ وجود» (به معناي «همهي وجود») توازن و تقارن میان دو
ت مدنظر است که در آن« ،بودِ وجود» در مصراع اول قرینهي «سراپايِ» در
مصراعِ بی ِ
مصراع دوم قرار میگیرد و قاعدتا باید معنایی مشابه آن داشته باشد.
 .2پيشينهی پژوهش
پژوهشگران ادب فارسی در این نکته همداستانند که رفع مشکالت متون ادبی یکی از
کاربردهاي مهم گویششناسی و پژوهشهاي مربوط به فرهنگ عامه است (براي نمونه،
بنگرید به :رجایی بخارایی1347 ،؛ احمدي بیرجندي1377 ،؛ زمردیان15-13 :1379 ،؛
همان1382 ،؛ رواقی 1382 ،الف و ب؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی2 :1389 ،؛ مالمیر،
1391؛ همان .)1393 ،پژوهشگران ،در حل معضالت متون کهنی همچون شاهنامه ،تاریخ
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بیهقی ،اسرار التوحید ،تذکرهاالولیا و ...از فرهنگ عامه و واژگان کهنی که همچنان در
گنجینهي مردمی محفوظ مانده استفاده میکنند .از نمونهي این تحقیقات است آنچه
غالمحسین یوسفی در تبیین معناي واژهي «قصب الجیب» در گلستان آورده است (نک.
سعدي.)208-205 :1381 ،
شفیعی کدکنی در تصحیح اسرار التوحید و مجموعهي آثار عطار بارها به گویشهاي
خراسان استناد میکند .وي همچنین ضمن بیان ویژگیهاي زبانیِ علینامه به یکی دو
مورد گویشی نیز اشاره کرده است (نک :شفیعی کدکنی« 136 :1389 ،بهره»؛  166و 167
«مردآزماي») .علی رواقی در مقالهي دوقسمتی «گویشها و متون فارسی» نمونههاي
زیادي از کاربرد گویشها در درک معناي متون ادبی کهن را نشان داده است (نک :به
رواقی 1382 ،الف؛ همان 1382 ،ب) .کاربرد واژههاي گویشی در توجیه ابیات حافظ نیز
نمونههایی دارد که در ذیل به چند نمونه اشاره میشود:
شفیعی کدکنی ( ،424 :1370پانوشت؛ همان ،36 :1385 ،پانوشت) دربارهي پسوند
«وش» در کلمهي معروف «تلخوش» در شعر حافظ ،به لهجهي کدکن استناد میکند و
نمونهاي چون «شیرینوش» از آن گویش میآورد که در تأیید پسوند «وش» براي مزهها
سودمند است .صادقی ( :1378صص  )51-48معنا و ریشهي واژهي «شرطه» را در بیت
معروف «کشتیشکستگانیم ،اي باد شرطه برخیز  »...به کمک گویش کُمزاري روشن
میکند .مجتبایی ( 114 :1386و  )115واژهي «گله» را در بیتِ «قیاس کردم و آن چشم
جادوانهي مست /هزار ساحرِ چون سامريش در گله بود» به معنی «سیاهی چشم و
مردمک چشم» میداند که «در زبان آذري و برخی از لهجههاي ایرانی به کار میرود».
مجتبایی (همان )126-124 :همچنین معتقد است واژهي «میکشد» در بیت «من اگر خارم
اگر گل ،چمنآرایی هست /که از آن دست که او میکشدم میرویم» ،از مصدر «کِشتن»
است (یا در واقع به «کشیدن» و «کشتن» ایهام دارد) ،و در اینباره شواهدي از متون کهن
نقل میکند( .)1در تأیید دیدگاه وي میتوان افزود که درگویش رودباري نیز بنِ مضارع
«کِشتن» به صورت «کِش» به کار میرود (نک :مطلبی.)2()96 :1385 ،
برومندسعید معتقد است واژهي «گالب» در بیت «فرشته عشق نداند که چیست اي
ساقی /بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز» و یکی دو بیت دیگر از حافظ در معناي
معروف خود یعنی «عرق گل سرخ» به کار نرفته است .وي با استناد به گویشها این واژه
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را مرکب از «گلو+آب» به معنی «جرعه» و همریشه با «قُلُپ» میداند (نک :برومند سعید،
.)95 -93 :1383
 .3بحث
همچو گلبرگِ طري [ ]...وجودِ تو لطیف

ي تو خوش
همچو سروِ چمنِ خلد ،سراپا ِ

واژهاي که در بیت باال با نقطهچین مشخص شده به همراه «وجود» که پس از آن قرار
گرفته ،در نسخههاي کهن دیوان حافظ به شکلهاي زیر آمده است:
(بود وجود) الف :مکتوب در  827و پیش از آن :نسخهي نویافتهي مکتوب در 801؛ تـ
807؛ یجـ 813؛ ید 813-4؛ حیـ 818؛ طو 822؛ کجـ 823؛ کد 824؛ کهـ 825؛ خـ .827
ب :مکتوب بعد از  : 827ند 854؛ نط 859؛ قو 859؛ فخـ 875؛ پنـ 894؛ حصـ  .898ج:

بیتاریخ :تصـ ؛ تجـ ؛ تیـ( .هست وجود) الف :مکتوب در  : 827خ ب :مکتوب بعد از
 : 827لد 834؛ مجـ 843؛ نهـ 855؛ نحـ 858؛ قبـ 862؛ سد 864؛ سز 867؛ عد 874؛ فطـ
889؛ صجـ 893؛ صفـ 893؛ صد 894؛ فمـ 894؛ حکـ 874؟ ج :بیتاریخ :تم( .بود و
وجود) الف :مکتوب قبل از  :827کا  .821ب :مکتوب بعد از  :827نز 857؛ سو .866
(جمله وجود تو) بیتاریخ :تلـ.
توجه به آنچه در باال آمد نشان میدهد که از نظر بسامدِ تکرار :از  40ضبط این
مصراع 20 ،مورد «بود» را ضبط کرده است.
از نظر تاریخ کتابت نیز  10نسخهي مکتوب در  827و متقدم بر آن «بود» دارند؛ در
حالی که فقط یک نسخهي مکتوب در « 827هست» دارد و هیچ نسخهاي قبل از این
تاریخ ضبطِ «هست» را تأیید نمیکند .مشخص است که ضبط «بود» هم از نظر قدمت و
هم از نظر بسامد ،اصالت بیشتري را نشان میدهد .انتخاب مصححان دیوان حافظ از
وجوه مختلفی که ذکر شد ،به تفصیل چنین است:
در متن قزوینی-غنی (حافظ )246 :1367 ،و سایه (حافظ )280 :1376 ،به گونهي
«هست» ضبط شده است؛ اما از میان نسخهبدلهاي سایه  3مورد مطابق با متن (یعنی
«هست») و  8مورد «بود» ضبط کردهاند .خانلري نیز بر اساس  7نسخه (یعنی نسخههاي
ب ،ج ،هـ ،و ،ط ،ي ،ک) «بود» را در متن قرار داده است( .)3همچنین از میان نسخهبدلهاي
وي ،نسخهي «ل» ،که همان نسخهي اساس قزوینی و غنی است« ،هست» و نسخهي «ح»
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«بود و» ضبط کرده است (نک :حافظ 580 :1375 ،و )581؛ اما با اینکه  4مورد از
نسخههاي مورد استفادهي نیساري (یعنی نسخههاي خ مجـ عز فط) واژهي مورد بحث
را به صورت «هست» و  4مورد دیگر (یعنی نسخههاي یجـ حیـ طو کهـ) به گونهي «بود»
دارند ،وي در انتخابی شگفت به جاي «بود» ،صورت «پودِ» را در متن آورده و مینویسد:
«در نسخههاي خطّی سدهي نهم حرف پـ در غالب موارد به شکل بـ نوشته شده است؛
پس امالي «بود» را «پود» نیز میتوان خواند و قرائت «بود» یک دگرسانی محسوب
نمیشود» (حافظ .)287 :1387 ،وي در دفتر دگرسانیها نسخهبدلهاي این مصراع را
اینگونه گزارش میکند« :خ لـ مجـ نهـ نحـ قبـ سد سز عد فط صجـ صفـ صلـ قمـ حکـ
تمـ [یعنی  16ضبط از  39ضبط ( 38نسخه)] :هست وجود تو .کا نز سو :بود و وجود
تو .تلـ  :جمله وجود تو .در  19ضبط دیگر :بود وجود تو» (نیساري )962 :1385 ،و
سپس در پانوشت میافزاید« :چون کلمهي «بود» به معنی فعل ماضی در محتواي مفهوم
این بیت و پیام کلی غزل نامتناسب است ،اینجانب قرائت «بود وجود تو» را در ضبط
نسخههاي خطی با تأویل امالي کهن به امالي امروزین «پودِ وجود تو» میخوانم»
(همچنین بنگرید به نیساري 232 :1367 ،و  .)233خرمشاهی ( )576 :1390این قرائت
نیساري را بحق از «قراآت شاذ» میداند(.)4
حمیدیان در تحلیلی از نسخههاي یادشده مینویسد« :قزوینی و سایه :هست وجود
تو؛ برخی نسخ :بود و وجود تو؛ در این ضبط اگر مراد از «بود» فعل ماضی باشد مناسب
نیست؛ اگر آن را مصدر مرخّم بگیریم ،یا «بود» لغو و حشو خواهد بود و یا «وجود» .از
همه بدتر ضبط نیساري :پودِ وجود تو .جناب نیساري ،اگر «پود» باشد« ،تارِ» آن چه
میشود و کجاست؟ آیا تاکنون در جایی دیدهاید که «پود» را بدون «تار» آورده باشند؟ در
هر حال ،عجالتا ضبط قزوینی و سایه بدون مشکل به نظر میرسد» (حمیدیان/4 :1392 ،
.)2975
نگارندگان با بخشی از نظر حمیدیان و خرمشاهی( )5که ردّ ضبط نیساري باشد،
موافقند؛ با این توضیح که اگر ضبط «هست» درست باشد ،تکرار بسیار ضبط «بود» را در
اقدم و اکثر نسخ نمیتوان توجیه کرد؛ اما از سویی «بود» به عنوان فعل ماضی نیز به دو
دلیل خالی از اشکال نیست:
« .1بود» در نقش فعل ماضی درست نیست؛ زیرا غزل دربارهي زمان حال است .این
نکتهاي است که فرزاد ( )725 :1349بدان توجه کرده است« :بود ممکن است این فکر
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را در انسان ایجاد کند که حاال دیگر چنین نیست .به هر حال سرتاسر غزل دربارهي زمان
حال است ،نه ماضی» (فرزاد البته «هست» را در متن میپذیرد؛ ولی چنانکه گفتیم،
«هست» به لحاظ نسخهشناختی پذیرفتنی نیست).
به نظر میرسد به این دلیل که کاتبان «بود» را فعل ماضی پنداشتهاند ،آن را به فعل
مضارع «هست» تبدیل کردهاند؛ چنانکه دیدیم نیساري ( )962 :1385متوجه این نکته
شده است (همچنین بنگرید به :همان.)232 :1367 ،
 .2اساسا «بود» در بیت مورد بحث ،فعل نیست؛ چنانکه امیري ( ،)647 :1363عیوضی
( )317 :1384و راستگو ( )319 :1389نیز اشاره کردهاند ،در چهار بیت اول غزل اصال
فعل به کار نرفته است؛ پس فعل ماضی «بود» وجهی ندارد.
البته در این میان ،نظر برهانی ( 1366الف )26 :را باید استثنا دانست .وي در نقد نظر
امیري ( )647 :1363که در آن قائل به صحت ضبط «بود و وجود» در بیت مورد بحث
شده بود ،به استقالل ابیات حافظ اشاره میکند و نتیجه میگیرد که نبود فعل در ابیات
آغازین غزل ،نمیتواند دلیلی بر نبود فعل در بیت مورد بحث باشد .وي سپس در دفاع
از «بود» به معناي فعل ماضی مینویسد« :ذکر اینکه «وجود تو چنان بود و سراپاي تو
چنین است» چه عیبی دارد؟ به نظر بنده اصوال واو عطف زائد است».
در پاسخ به نقد وي باید گفت که اوال استقالل ابیات حافظ خود فرض ثابتنشدهاي
است و حتی اگر بتوان عدم استقالل ابیات را در برخی از غزلهاي خواجه ثابت کرد ،در
غزل مورد بحث نمیتوان چنین چیزي را نشان داد؛ دوم اینکه ایراد «بود» به معناي فعل
ماضی همان است که فرزاد نیز اشاره کرده است؛ یعنی این معنا را تداعی میکند که وجود
تو اکنون چنین نیست .ضمنا «وجود» و «سراپا» دو چیز مجزا نیستند؛ پس نمیتوان گفت
«وجود» تو چنان بود و «سراپاي» تو چنین است ،بلکه مصراع دوم را باید تأکیدي بر مصراع
دوم گرفت و از اینرو باید هر دو در زمان حال باشد( .)6اکنون که اشکاالت ضبطهاي «هست»
و «بود» (به عنوان فعل ماضی) آشکار شد ،باید دید ضبط /خوانش درستِ بیت چیست .به
نظر میرسد دو پیشنهاد قابل طرح باشد که در ادامه هر یک از آنها بررسی میشود.
پيشنهاد نخست :بو ِد وجود
این دگرخوانی را ظاهرا نخستینبار برهانی مطرح کرده است .وي با اشاره به نظر امیري
مبنی بر صحت ضبط «بود و وجود» مینویسد« :اما آن توهّم و تصوّري که قصد طرح آن
است ،توجه به معنی عامیانهي «بود» در گویش کرمانی است که به علت تشابه نسبی
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لهجههاي کرمانی و شیرازي وجود این شائبه تقویت میشود .در ادب رایج فارسی کلمهي
«بود» به معنی «هستی» و «وجود» و مقابل «عدم» استعمال میشود اما در گویش کرمانی
مفهوم دیگري هم دارد و شامل معانی «تمام» و «کامل» و «فقط» [کذا] یا مجموعهاي از
این مفاهیم است و در محاوره غالبا چنین استعمال میشود :قیمت این کتاب چهارصد
تومان بود است ....حال اگر این مفهوم نیز در زبان حافظ یا در عصر حافظ نزد پارهاي از
پارسیان [کذا] مرسوم باشد ،میتوانیم به همهي وجوه معنی «بود» در بیت مزبور توجه
نموده و ضبط مختار خانلري را مصاب و سایر ضبطها را تصحیف بدانیم؟» (برهانی،
 1366ب 184 :و .)185
نکاتی در تأیيد پيشنهاد نخست
به دالیلی که در پی میآید ،میتوان این پیشنهاد را پذیرفتنی دانست:
کاربرد «بود» به معنای «تمام» درگویشهای ایرانی
واژهي «بود» در کاربرد اسمی خود ،در گویشهاي کرمان (پورحسینی73 :1370 ،؛
صرّافی ،)46 :1375 ،بردسير (برومند سعید35 :1375 ،؛ آذرلی ،)60 :1387 ،زرند (بابک،
 ،)318 :1375سيرجان (بختیاري 400 :1378 ،سریزدي50 :1380 ،؛ مؤ ّیدمحسنی:1381 ،
 ،)33رابُر (آیینهنگینی ،)51 :1382 ،شهر بابک (حسینی موسی )72 :1384 ،و احتماال
مناطق دیگري از استان کرمان به معنی «همه ،تمام ،کامل ،کل؛ کلّا ،کامال ،بهکلّی ،بهتمامی،
درست» به کار میرود« :حساب ما بود شد» (پورحسینی :همانجا)« ،بودِ ماسّا ِر رِخت»:
تمامی ماستها را ریخت» (حسینی موسی :همانجا)« ،بودِ پولم را خرج کردم» (سریزدي:
همانجا) .در گویش سيستانی نیز «بود» به معنی «کامل و تمام» آمده است (محمدي
خمک .)74 :1379 ،این واژه در معناي یادشده در گویشهاي قاین (زمرّدیان:1368 ،
133؛ اکبري شالچی53 :1370 ،؛ آذرلی )60 :1387 ،و تربت حیدریه (دانشگر:1374 ،
 )51نیز به کار میرود.
شایان یادآوري است که گرچه با وجود پرسش از دوستان شیرازي و مراجعه به
فرهنگهاي مربوط به این گویش ،واژهي «بود» را به معنی یادشده در گویش شیرازيِ
امروز نیافتیم ،اما با توجه به کاربرد این واژه در کرمان ،سیستان ،قاین و ...احتمال اینکه
در شیرازِ روزگار حافظ کاربرد داشته باشد ،چندان دور نیست .بهویژه با توجه به اینکه
پژوهشگران معتقدند گویش کرمانی از دوران باستان شباهتهاي بسیاري به گویش
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شیرازي داشته است (نک :رضایی باغبیدي 39 :1382 ،و  )40و این شباهت تا به امروز
نیز مشاهده میشود .واژهي «بود» در معناي «کامل» حتی گهگاه در نوشتار امروز نیز دیده
میشود« :گاه از زیادتی علم ،یک استاد دو مقاله در یک شمارهي این مجله دارد تا «امتیاز
مربوطه» بود( )7شود» (رودسري.)74 :1371 ،
«بود» در این معنا ظاهرا با مصدر «بودن» ارتباط دارد و احتماال همریشه است (البته
نه لزوما داراي اشتقاق یکسان) با واژهي پهلوي ( bowandagیا قرائت سنتی آن
 )bavandakبه معنی «کامل ،تمام ،بینقص» (مکنزي53 :1373 ،؛ فرهوشی.)91: 1390،
این واژه به همین معنا در قرآن قدس به گونهي «بونده» به کار رفته است (قرآن قدس،
150 ،147 ،134 ،106 ،48 ،26 ،24 ،11 ،10 :1364؛ همچنین بنگرید به رواقی:1381 ،
 71و  ،72ذیل «بونده» و «بونده کردن»؛ نیز بنگرید به همان )412 :که عالوه بر قرآن
قدس ،از ترجمهي تفسیر طبري نیز شاهدي آورده است(.)8
اکنون ایراد مقدّر این است که چگونه حافظ در زبان «فصیح» خود ،از واژهاي «گویشی»
استفاده کرده است؟! در رفع این ایراد نخست باید گفت که آشکار نیست واژههایی که
امروزه «گویشی» پنداشته میشوند ،روزگاري واژههاي «معیار» نبوده باشند .در ثانی ،افزون
بر وجود ابیات و مصراعهایی به گویش شیرازي در دیوان حافظ ،چنانکه نشان دادیم
استفاده از واژههاي گویشی در توجیه ابیات وي بیسابقه نیست.
یک شاهد نسخهشناختی
دالیل در ترجیح «بودِ وجود» به کاربرد «بود» در گویشهاي یادشده ،محدود نمیشود.
یکی از نسخههاي دفتر دگرسانیها ،یعنی نسخهي «تلـ» ضبطی دارد که تأملبرانگیز است:
این نسخه به جاي «بود وجود تو»« ،جمله وجود تو» ضبط کرده است و «جمله» دقیقا به
همان معناي پیشنهادي ما براي «بود» تواند بود (بنگرید به نیساري .)962 :1385 ،به نظر
میرسد کاتب نسخهي «تلـ» متوجه معناي «بود» شده اما آن را مهجور تشخیص داده و
در نتیجه به «جمله» تبدیل کرده است.
ل بالغی
دلي ِ
()9

دلیلِ دیگري که میتوان بر درستی خوانش «بودِ وجود» اقامه کرد ،توازنِ بیت است؛
بدین ترتیب:
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همچو

گلبرگ طري

بود وجود

تو

لطیف

تو خوش
سراپاي
همچو سرو چمن خلد
در این توازن« ،بود وجود» در برابر «سراپا» قرار میگیرد و میتواند تأییدي باشد بر معنی
«تمام ،جمله» براي «بود».
با خوانش پیشنهادي ما ،حافظ در این مصراع میفرماید:
همه و تمامی وجود تو (نه جزئی از آن ،مثال قد یا لب یا چشم ) مثل گل لطیف است.
اگر به سه بیت آغازین غزل نگاهی بیفکنیم حضور قید همه و تمامی در آن نشان میدهد
که تمرکز ذهن شاعر روي مفهوم کلّیت وجود معشوق است .غزل اصال با واژهي همه
و تکرار آن آغاز میشود :اي «همه» شکل تو مطبوع و «همه» جاي تو خوش .در بیت
دوم همین حال و هوا ادامه مییابد:
همچو گلبرگ طري «بودِ = همه» وجود تو لطیف  /همچو سرو چمن خُلد «سراپاي =
همه» تو خوش
در بیت سوم مفهوم «همه» را که در دو بیت آغاز به اجمال و ک ّلی گفته بود ،به تفصیل
و ذکر جزئیات باز میگوید:
شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابرويِ تو زیبا ،قد و بااليِ تو خوش

این احساس حتی در بیت چهارم نیز ادامه مییابد:
هم گلستان خیالم ز تو پر نقــش و نگــار

هم مشـام دلم از زلف سمنساي تو خوش

«بود» به معنی «تمام» در متون ادبی
اکنون ببینیم آیا «بود» در معناي یادشده در متون ادبی کهن به کار رفته است یا خیر .بر
اساس نظر شفیعی کدکنی ،واژهي بود در بیتی از الهینامهي عطار به همین معنی به کار
رفته است .ایشان دربارهي بیت «چو چشم و ابروي او صاد و نون بود  /دلیلش نصِّ قاطع
نه ،کنون بود» (عطار  )131 :1387نوشتهاند« :کنون بود :یعنی اکنون به کمال رسید و تمام
شد .در خراسان ،ازجمله در مشهد و کدکن ،هنوز این کاربردِ «بود» زنده است .میگویند
«صد تومان بود ،به قرض او دادم» ،یعنی صد تومان تمام و کمال .در شعر عطار هم معنی
این است که دلیلش را نصّ قاطع به شمارآور و کامل شد و تمامی یافت .ریتر به تبعیّت
از یک نسخه (نسخهي  )Fمصراع را بدینگونه ضبط کرده است« :دلیلش نصِّ قاطع نه که
نون بود» و نشان میدهد که متوجه این معنی نبوده است» (همان)512 :
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عالوه بر نکتهي باال ،در شواهد زیر نیز میتوان چنین کاربردي از «بود» را دید؛ اگرچه
تشخیص معنی «بودن ،هستی» یا «کامل ،تمام» در برخی شواهد دشوار است:
کـــه از بـــود وجـــود خـــود بمردنـــد
در ایـــن ره پاکبـــازان گـــوي بردنـــد
بــــدان نقــــاش در بــــود وجــــودت

(عطار)80 :1363 ،
کــه نقــش ذات خــود اینجــا نمــودت

همـــه بـــود وجـــودم یـــار بگرفـــت

(همان)153 :
دل و جـــانم همـــه دلـــدار بگرفـــت

اگــــر بــــود وجــــودت پــــاک داري

(همان)153 :
حقیقـــــت زهـــــر را تریـــــاک داري

تــو اصــل اصــل کــل بــود وجــودي

(همان)117 :،
ز بـــودي تـــا بـــدانی کـــی نبـــودي

حجـــاب صـــورتت بـــردارم از پـــیش

(همان)161 :
کـنم بــود وجـودت جملگـی خــویش

بـــه معنـــی بگـــذر از بـــود وجـــودت

(همان)167 :
بــه حــق بنگــر حقیقــت بــود بــودت

زنـــد ســـوراخ در بـــود وجـــودت

(همان)192 :
عیــان کردســت مــر اســرار بــودت

بــه یــک ره محــو کــن بــود وجــودت

(همان)237 :
چــو دیدســتی عیــان مــر بــود بــودت

بســـوزان پـــردهي بـــود وجـــودت

(همان)263 :
بــه یــک ره کــن تــو پیــدا بــود بــودت

گـــذر کـــن اوّل ازبـــود وجــــودت

(همان)284 :
کــه تـــا یــابی عیـــانی بــود بـــودت

زمــــانی بگــــذر از بــــود وجــــودت

(همان)441 :
طلــب کــن در درون مــر بــود بــودت
(همان)457 :
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گفــت اي روشــن ب ـه تــو بــود وجــود

ایـــن بگفـــت و اوفتـــاد انـــدر ســـجود

بــــی جــــودِ وجــــودِ ســــیدِ مــــا

(همان)34 :1380 ،
خــــود بــــودِ وجــــودِ مــــا نشــــاید

مــاراوجود نیست،وگرهســتجودِاوســت

(شاه نعمتاهلل ولی)353 :1361 ،
بودِ وجـودِ مـا بـهحقیقت وجـودِ اوسـت

در کــتم عــدم بیــا و بــا مــا بنشــین

(همان)140 :
وز بــود وجــود خویشــتن هــم بگــذر

ممکن بـه خـودش بـود وجـودي نبـود

(همان)888 :
بــی جــود وجــود هــیچ بــودي نبــود

ایندور در بودِ وجود،او مرکز جود وجود

(همان)885 :
او اصلمقصـودِ وجـود،او وجـهخالقالعـدم
(صفیعلیشاه)204 :1367 ،

همچنین بسنجید با شواهد زیر از ترکیب «وجودِ بود»:
خدابین باش طاعت دمبهدم کن /وجود بود خود کلی عدم کن (عطار)342 :1363 ،
یکی دیدست و در یکی قدم زد /وجود بود خود جمله عدم زد (همان)384 :1371 ،
اناالحق گفت و س ّر دوست بشناخت /وجود بود خود یکباره درباخت (همان)437 :
ممکن است شواهد مربوط به «هیالجنامه»« ،جوهر الذات» و «اشترنامه» به دلیل تردید در
انتسابشان به عطار ،چندان معتبر و علمی نباشد ،اما باید توجه داشت که در این مقام،
سرایندهي این منظومهها مهم نیست ،بلکه آنچه اهمیت دارد کاربرد ترکیب «بود وجود»
در متون کهن است که اتفاقا چنانکه مشاهده شد ،داراي بسامد هم هست .شواهد شاه
نعمتاهلل ولی از دو نظر بااهمیت است؛ نخست اینکه وي معاصر حافظ است و با او
«مشاعره» ،در معنیِ قدیم کلمه ،داشته است و از سوي دیگر وي ساکن کرمان بوده است.
جمعبندی پيشنهاد نخست
مطابق این نظر ،چنین مینماید که ضبط درست و اولیه« ،بودِ وجود تو» بوده است .به
این دلیل که نشانهي اضافه در خط فارسی گذاشته نمیشود ،برخی از کاتبان آن را «بودْ
وجود تو» (یعنی فعل ماضی) خواندهاند و چون فعل ماضی در اینجا مناسب به نظر
نمیرسد ،آن را به فعل مضارع «هست» تبدیل کردهاند .یکی از کاتبان هم که متوجه معناي
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«بود» در بیت حافظ بوده آن را مهجور تشخیص داده ولی واژهي مترادف آن ،یعنی «جمله»
را در بیت قرار داده است :همچو گلبرگ طري ،جمله وجود تو لطیف. ...
پيشنهاد دوم :بود و وجود
پیشتر دیدیم که حمیدیان ضبط «بود و وجود» را که در برخی از نسخهها آمده است،
اینگونه نقد میکند« :در این ضبط اگر مراد از «بود» فعل ماضی باشد مناسب نیست؛ اگر
آن را مصدر مرخّم بگیریم ،یا «بود» لغو و حشو خواهد بود و یا «وجود»» (حمیدیان،
 ،1392ج)2975 :4؛ اما به نظر میرسد که «بود و وجود» نیز میتواند به دالیل زیر وجهی
داشته باشد:
« .1بود» در ترکیب «بود و وجود» اسم است و از اینرو معایبی را که براي «بود» در
نقش فعل ماضی برشمردیم ،ندارد .عیوضی ( )317 :1384این ترکیب را از مقولهي
ترکیبهاي عطفی مانند «روي و ریا» و «قد و باال» میداند و میافزاید« :ترکیب «سراپا» و
صورتهاي «شیوه و ناز»« ،خط و خال»« ،چشم و ابرو» و «قد و باال» در بیت بعدي [به
دلیل شباهت در عطفی بودن] مؤید صحت «بود و وجود» است» (همان.)318 :
« .2بود و وجود» در سه نسخهي نسبتا قدیم دیده میشود.
 .1 .2ترکیب «بود و وجود» در متون معاصر حافظ به کار رفته است:
«و از سر بود و وجود و زن و فرزند بهکلّی برخاسته» (شمس منشی ،1355 ،ج.)517 :1
جوقی قلندرانیم ،بر ما قلم نباشد /بود و وجود ما را باک از عدم نباشد (عبید زاکانی،
.)60 :1332
ظاهرا بر همین اساس است که برخی حافظپژوهان جانب «بود و وجود» را گرفتهاند؛
براي نمونه بنگرید به :امیري ( ،)647 :1363عیوضی ( 317 :1384و  )318و راستگو
(حافظ.)10()319 :1389 ،
 .2 .2در متونی که «بود وجود» به کار رفته« ،بود و وجود» نیز گرچه با بسامدي کمتر
دیده میشود ،از جمله در دو اثر منسوب به عطار ،یعنی هیالجنامه و اشترنامه:
تو اینجا حاکم بود و وجودي /کنی هر چیز اینجاگه که بودي (عطار)315 :1363 ،
اي محقق بگذر از بود و وجود /زانکه پیدا راه او پنهان نمود (همان)93 :1380 ،
همچنین بسنجید با ترکیب «وجود و بود» در جوهر الذات:
چو منصور تو یک آتش فروزم /وجود و بود خود در نار سوزم (عطار)543 :1371 ،
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تو را دیدم وجود و بود خود باز /که صنع خود نمودستی به اعزاز (همان)544 :
با این وصف وجه بود و وجود را جز  3ضبط از  40ضبط تأیید نمی کند و این در
حالی است که  20نسخه با معدل زمانی کتابت  ،836ضبط بود وجود را تأیید میکنند.
 .4نتيجهگيری
با توجه به چهل نسخهي قدیمی دیوان حافظ به نظر میرسد در غزلی از دیوان او با مطلع
«اي همه شکل تو مطبوع و همه جاي تو خوش »...صحت ضبط واژهي «بود» در مصراع
اول بیت دوم «همچو گلبرگ طري بودِ وجود تو لطیف» ،محتملتر است و سایر
ضبطهایی که در بعضی نسخ جانشین آن شدهاند به دالیل نسخهشناسی و معنایی و بالغی
مشکوک و محل تردیدند .در عین حال واژهي «بود» در مصراع مورد بحث ،فعل ماضی
نیست؛ زیرا در این صورت به هیچوجه با زمان غزل منطبق نخواهد بود .این واژه ،به
معنی «همه ،تمام» در بعضی از متون کهن به کار رفته و در گویش محلی بعضی از نقاط
ایران همچنان از جمله کرمان و نواحی آن مستعمل است .این معنا براي واژهي «بود» با
احساس شاعر در ابیات آغازین غزل که به کلیت و تمامیت معشوق معطوف است،
هماهنگ بوده و معناي مصراع را مشخص و از ابهام خارج میکند.
یادداشتها
 .1راستگو نیز ظاهرا با تأثیرپذیري از مجتبایی« ،میکشد» را در بیت یادشده به معنی «میکارد»
میگیرد (نک :حافظ.)415 :1389 ،
 .2بیت حافظ را بسنجید با مصراع دوم این بیت از عراقی :کارم به مراد خود چو نگذاشتهاي/
میرویَم از آن سان که توام کاشتهاي (عراقی)318 :1336 ،
 .3این واژه در فرهنگ واژهنماي حافظ نیز ،همان بود در معناي فعل ماضی محسوب شدهاست
(صدیقیان.)143 :1383 ،
 .4براي مشاهدهي قرائت شاذّ دیگري از نیساري ،بنگرید به نیساري ( :1384سراسر مقاله).
حمیدیان ( ،1392ج 2871 :4و  )2872مینویسد« :جناب نیساري ظاهرا حدّي براي خود در
ابداع و اختراع قایل نیستند ،چنانکه لخت دوم را به این صورت غریب درآوردهاند :هزار تعبیه
در حکم پادِ شاهانگیز».
 .5راستگو نیز معتقد است ضبط نیساري «چنگی به دل نمیزند» (نک :حافظ.)319 :1389 ،
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 .6برهانی پس از مقالهي ذکرشده ،در مقالهاي دیگر پیشنهاد تازه اي مطرح میکند که در
ادامه بررسی خواهد شد.
« .7بود» در اصل مقاله برجسته شدهاست.
 .8واژهي «بیده» به معنی «تمام ،کامل» بر اساس آنچه حسندوست ( ،1393ج )564 :1آورده
ظاهرا به واژهي موردبحث مربوط نیست.
 .9توازن در اینجا در معنایی وسیع به کار گرفته شده است که صنایعی چون ترصیع ،موازنه و
 ...را نیز در برمیگیرد .دربارهي توازن و انواع آن بنگرید به صفوي ( ،1390بهویژه مبحث «توازن
واژگانی» .)233-217 :این اصطالح را بسنجید با «تکرار نحوي» (وحیدیان کامیار 47 :1388 ،تا
 )49و «چینشآرایی چندزمینه» (راستگو 141 :1382 ،به بعد).
 .10استادان ،علی رواقی و جمشید مظاهري (سروشیار) نیز در پاسخ به پرسش شفاهی
نگارندگان ،صورت «بود و وجود» را ترجیح دادند.
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عبید زاکانی ،نظامالدین .)1332( .کلیات .تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران :اقبال.
عراقی ،فخرالدین ابراهیم همدانی .)1336( .کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی
متخلص به عراقی .به کوشش سعید نفیسی ،تهران :سنایی.
عطار نیشابوري )1387( .الهی نامه ،به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.
عطار ،محمدبنابراهیم .)1363( .هیالجنامه .تصحیح و مقدمهي احمد خوشنویس ،تهران:
کتابخانهي سنایی.
ــــــــــــــــــــــ .)1371( .جوهرالذات .دفتر اول و دوم ،تهران :اشراقیه.
ــــــــــــــــــــــ .)1380( .اشترنامه .به کوشش مهدي محقق ،تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.
عیوضی ،رشید .)1384( .حافظ برتر کدام است؟ تهران :امیرکبیر.
فرزاد ،مسعود .)1349( .حافظ ،صحت کلمات و اصالت غزلها .شیراز :دانشگاه پهلوي
(کانون جهانی حافظشناسی).
فرهنگستان زبان و ادب فارسی .)1389( .راهنماي گردآوري گویشها براي گنجینهي
گویشهاي ایرانی .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی (بارگذاريشده در وبگاه
فرهنگستان به نشانی .)persianacademy.ir
فرهوشی ،بهرام .)1390( .فرهنگ زبان پهلوي .تهران :دانشگاه تهران.
قرآن قدس .)1364( .پژوهش علی رواقی ،ج ،1تهران :مؤسسهي فرهنگی شهید محمد
رواقی.
مالمیر ،تیمور (« .)1391تصحیح و تبیین برخی دشواريهاي متون کهن بر اساس گویش
لري» .ادبپژوهی ،شمارهي  ،20تابستان ،صص.52-33
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ــــــــــــ« .)1393( .اهمیت گویشها و لهجههاي محلی در تبیین و تصحیح متون
عرفانی» .پژوهشهاي ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال  ،8شمارهي( 1پیاپی ،)26
صص .18-1
مجتبایی ،فتحاهلل .)1386( .شرح شکن زلف (بر حواشی دیوان حافظ) .تهران :سخن.
محمّدي خمک [سکایی سیستانی] ،جواد ( .)1379واژهنامهي سکزي (فرهنگ لغات
سیستانی) .تهران :سروش.
مدخل دُرج  .4مؤسسهي فرهنگی مهر ارقام ایرانیان.
مطلبی ،محمد .)1385( .بررسی گویش رودباري (کرمان) .پایاننامهي دکتري پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مکنزي ،دیوید نیل .)1373( .فرهنگ کوچک زبان پهلوي .ترجمهي مهشید میرفخرایی،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مؤیّدمحسنی ،مهري .)1381( .گویش مردم سیرجان .کرمان :مرکز کرمانشناسی.
نیساري ،سلیم .)1367( .مقدمهاي بر تدوین غزلهاي حافظ .تهران :علمی.
ــــــــــــ« .)1384( .حافظ و عرصهي شطرنج [دربارهي بیتِ «مباش غرّه به بازي
خود  ...حکم پادشاه انگیز]» .حافظ ،شماره ي  ،19ص.53
ــــــــــــ .)1385( .دفتر دگرسانیها در غزلهاي حافظ .تهران :فرهنگستان زبان و
ادب فارسی.
وحیدیان کامیار ،تقی .)1388( .بدیع از دیدگاه زیباییشناسی .تهران :سمت.

