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 چکيده 
پروا یله اي را در بیت بیواژه حافظ نه مانند خواجوست که یکسره به قصد خلق ایهام، 

کند و نه مانند خاقانی است که لطف سخنش در تزاحم اظهار علم و فضل یاوه شود.  

سنتزي  هاي پیش روي،ایهامات علمی او همه برخاسته از مراتب دانشش است. نمونه 

روي الزم است اجزاي  است متعادل از وجه علمی سخن با بُعد شاعرانگی کالم، ازاین 

هایی علمی دارند، از هر نظر دقیق بررسی شود. فرض  زمینههایی که پسته از بیت آن دس

ها کمتر جزء عبث و نمایشی وجود دارد. هرچند بسیاري  گونه بیتما این است که در این 

از معارف قرون وسطایی ما در قیاس با علوم روز چندان سهمی از علم ندارد، با این 

به همه سخن شاعرانی چون خاقانی   موارد  بیشتر  در  همان و حافظ  بر  گونه طوردقیق 

هایی از حافظ را ضمن توجه  در این نوشته، بیت   .تطبیق استهاي آن اعصار قابل داده

اش مورد  ها و بوطیقاي وي به دستیاري متون متداول علمی عصري تام به روایت نسخه 

علمی داده   -انتقادي-تصحیح  قرار  درصورتی تحقیقی  ر ایم.  این  ازمنظر  که  وش 
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 . مقدمه 1

شدن پادشاه  ابط متنی میان داستان »عاشقادوارد براون در کتاب طب عربی ضمن تحلیل رو

)مولوي،   مثنوي  در  کنیزک«  »فی5:  1ج1396بر  فصل  و  فی(  القانون  در  الطب  العشق« 

الدین، در  نویسد: »درک و دریافت هرچه بهتر مثنوي جالل (، می112:  1ج 1999سینا،  )ابن

 (  Browne, 1921: v-vi; ibid: 87-88عصر موالناست.« )گرو تتبع در متون طبی هم

نویسد: »یک قسمت، یعنی تشخیص بیماري عشق از راه  نیکلسون در شرح مثنوي می

سینا وام گرفته شده است.«  واسطه، از عبارتی در قانون ابنواسطه یا بیاحساس نبض، به

ترین بحث در این زمینه از فروزانفر است که هم در شرح مثنوي  (. کامل28:  1،ج1393)

( مآخذ این  5 -2:  1393( و هم در احادیث و قصص مثنوي )43-41: 1ج1390) شریف 

ه.ق(، 236طبري )تألیف  ربّنبنالحکمه علیهاي طبی همچون: فردوسداستان را در کتاب

سیّداسماعیلذخیره خوارزمشاهی  )تألیف  ي  چهارمقاله505جرجانی  و  نظامی ه.ق(    ي 

 دهد. ه.ق( نشان می 551-2ي چهارم در طب )تألیف  عروضی، مقاله

زمینه در  مثالی  با  ادبی،  متون  فهم  و  شرح  در  را  علمی  متون  پی  اهمیت  نجوم  ي 

 خویی در شرح بیتی از حافظ:گیریم. زریابمی

 اع عیش بگیر ـــدح ارتفـ ز آفتاب ق

 

 بینمرا که طالع وقت آنچنان نمیــچ 

 (288:1387)حافظ،                 

نویسد: »ارتفاع اصطالح نجومی است و آنچه در نجوم مصطلح است گرفتن ارتفاع  می

(. این سخن  92:  1368  ستاره یا آفتاب است نه گرفتن ارتفاع از آفتاب.« )زریاب خویی،

: 3،ج1395، معناي »وسیله« است )خانلريتوجهی به کاربرد »از«، در اینجا، بهناشی از بی

»با«. در التفهیم هر دو صورت آمده است: یکی مطابق تعبیر    /( که معادل است با »به«314

( و دیگري منطبق بر  528:  1316حافظ: »از شمس ]...[، ارتفاع توانی گرفت« )بیرونی،  

(. این دو تعبیر تفاوت باریکی  527نقد و نظر زریاب خویی: »ارتفاعِ آفتاب بگیر« )همان: 

-258. حدیث مفصل این مجمل در آثار اسطرالبی بیرونی آمده است )رک. همان:  دارند

نظر از معانی ایهامی بیت، حافظ با عبارت »ز آفتاب قدح ارتفاع ]...[ بگیر«، (. صرف315
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کند که دقیقاً از )=با( آفتاب قدح )و نه با کوکبی دیگر( ارتفاع بگیر.  درواقع مشخص می

 اري گوید:خوان با بیت حافظ، نزهم

 ز آفتـــاب جمالـت گر ارتفــاع کنند 

 

 بــه فـــرق، خط تفاخر بر استوا داري 

 ( 455: 2،ج1371نزاري،  )            

 . حافظ و علوم عصر 1.1

توان تصور کرد که در مدارس  ي ربع رشیدي را اساس قرار دهیم، مینامهاگر روایت وقف

شامل فقه و تفسیر و حدیث و علم االبدان یا    االدیان،ي علمی: علمعصر حافظ دو رشته

 (. 145و130:  2536اهلل،  طب اولویت و اهمیت داشته است )رک. رشیدالدین فضل

میداللت نشان  فرامتنی  و  متنی  با  هاي  آشنایی  در  تبحر  بر  عالوه  حافظ  که  دهد 

زمان خود (  Scienceهاي معدود علوم )هاي متعدد منقول و معقول، نسبت به شاخهشعبه

 نیز اطالعی عام داشته است. 

دان و  معناي اصطالحی کلمه نیست؛ ولی شاعري آدابهرچند حافظ شاعر درباري به

دانسته است و  خوبی میگاهی معاشر سلطان و مالزم دربار بوده و لوازم دیوان را بهگاه

نامه  کاووس براي پسرش، گیالنشاه، در قابوسچنان بوده که کیاقتضاي آیین دیوان آن

 . آوردفصلی در طب و نجوم می

ي حافظ به متون معتبري از نوع  ي این سطور در اصل مراجعهممکن است خواننده

اي از این دست  القانون و التفهیم و... تشکیک کند. احتمال حضور و حیات متون علمی

 شود:تا عصر حافظ و آشنایی حافظ با این متون از چندجا تقویت می
ي  شود. نویسندهر جهان اسالم مربوط میدلیل اول به جایگاه علمی کتابی مانند قانون د»

ي طب و جامعیت قانون نسبت به کتب  چهارمقاله در باب متون درسی رایج در زمینه

نویسد: »طبیب از علم طب باید که فصول بقراط و مسائل حنین اسحق و  طبی پیشین می

و از کند]...[  مرشد محمد زکریاي رازي و شرح نیلی]...[ به دست آرد و مطالعت همی

ي ابوبکر اخوینی  ي ثابت بن قره یا منصوري محمد زکریا رازي یا هدایهکتب وسط ذخیره

استادي  یا کفایه بر  تمام  به استقصاء  یا  اغراض سید اسماعیل جرجانی  ي احمد فرج 

مشفق خواند، پس، از کتب بسایط یکی به دست آرد چون ستّه عشر جالینوس یا حاوي  
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ي  سینا یا ذخیره   اعه یا صد باب بوسهل مسیحی یا قانون بوعلیمحمد زکریاء یا کامل الصن

کند و اگر خواهد که از این همه مستغنی خوارزمشاهی، و به وقت فراغت مطالعه همی 

 (. 83: 1382باشد به قانون کفایت کند.« )نظامی عروضی، 

نویسد: »قانون کتاب ختم تحصیل طب بوده و فراگرفتن و فهم آن  سیدحسین نصر می

هاي متأخر ]...[ باز هم مقام  ي پزشکی داشته است. حتی در قرنعنوان هدف نهایی برنامه

زمین تا قرن هفدهم و در مشرق عالی قانون محفوظ بود. مؤلف آن، با رازي، در مغرب

 (. 221: 1393نصر، اند.« )زمین تا زمان حاضر ]...[ بر جهان پزشکی فرمانروایی داشته

ابن  براون،  نویسنده س ادوارد  چهار  را جزء  به ینا  بلکه  پارسی،  آخرین و ي طب  عنوان 

ایشان می  دانش آورد و می مشهورترین  اي، نظم سیستماتیک و طرح نامه نویسد: »ساختار 

فرد ي ادبیات پزشکی جهان اسالم در جایگاهی منحصربه منطقی قانون ]...[ آن را در حوزه 

به  کتاب گونه نشانده،  که  و اي  شایسته  زکریاي   هاي  الحاوي  چون  و ارجمندي  رازي 

 (Browne, 1921: 62اهوازي را عماًل در حاشیه قرار داده است.« ) الصناعه مجوسی کامل 

سینا »اصول طب نظري و عملی را چنان در کتاب قانون خود خالصه کرده است  ابن

: 1393ترین منبع طب اسالمی شده است.« )نصر،  که این کتاب از زمان وي تاکنون مهم

ها و نقدهاي متعدد در باب القانون ازجمله  ها و شرحتوان به خالصهطورخاص می( به219

الدین شیرازي )همان: الطب قطبالسعدیه فی( و تحفه222نفیس )همان:  موجزالقانون ابن

 ( تألیف شده در عصر حافظ اشاره کرد.226

از قانون است. فلیکس تائر    المعارف پزشکی به زبان فارسی، خود متأثر ترین دایرهمهم

سینا برگرفته  ي زیادي از قانون ابننویسد: »تا اندازهي خوارزمشاهی میي ذخیرهدرباره

 (.821: 2، ج1383ریپکا و دیگران، شده« )

ها بعد از  ي توجه اروپا به طب اسالمی و خاصه قانون گفتنی است »حتی مدتدرباره

در شهر فرانکفورت،    1588کرد. در سال  فاده میرنسانس هم، اروپا از طب اسالمی است 

 (. 65:  1389کوب، ي رسمی مدارس طب بود.« )زرینسینا ]...[ جزء برنامهقانون ابن

سده »از  است  ذکر  خامهشایان  به  کتاب  دو   ]...[ هشتم  شیرازي  ي  پزشک  ي 

- 86)شجاع مظفري  ه.ق( که شاه  806)د.  العطار  حسین انصاري معروف به زینبنعلی
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الخزائن که به سال  داشته است، به دست است: یکی مفتاح( سخت او را گرامی می759

ه.ق به پایان رسید ]...[ سه سال پس از آن او این کتاب را بازبینی کرد و به افتخار    767

: 1383دیگران،نامادري شاه شجاع، بدیع الجمال، آن را اختیارات بدیعی نام نهاد.« )ریپکا و  

جاي عبارت  ي دیگري هم از این متن، بهجا باید اشاره کنیم که در ترجمه( همین828،  2ج

را گرامی می»شاه او  آمده است: »شاهشجاع مظفري سخت  شجاع مظفري  داشته است« 

 (. 229: 1380چیزهاي زیادي از این دو اثر آموخت« )جرج موریسن و دیگران،

بر محافظت درس قرآن و بحث کشف کشاف )رک.    شجاع عالوهممکن است شاه

ي پزشکی نیز با  (. تفنناً در زمینه338- 337:  1ج1389: پنجاه و شش؛ غنی،  1394حافظ،  

هاي  که دقت باالي علمی حافظ در غزل است، همچنان  هاي مشترکی داشتهحافظ علقه

 طبیبانه، گواهی بر این مدعاست.

هاي معتبر علمی  افظ در دیوان خود به کتابهاي متعددي است که حدلیل دوم اشاره

 کرده است؛ براي نمونه: 

 دي گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید.1

 

 و ز  قانون  شفا  رفت ــ ه رنج تــ ات  ک ــ هیه 

 ( 161:1390)حافظ،                           

»باید گفت   نویسد:میي فرهنگی حافظ« با اشاره به بیت اخیر  خرمشاهی در بحث »زمینه

که صرف ایهام و تلمیح به یک کتاب ]...[ داللت تام بر اینکه شاعر آن کتاب را مطالعه 

ي نفوذ  کرده است، ندارد؛ اما دلیل بیرونی و عقلی در اینجا رساتر است و آن اینکه سیطره

اي چون زانهي فرفقط این دو کتاب، بیشتر از آن بوده است که فرهیختهسینا و نهآثار ابن

 (. 26:  1387خرمشاهی، ي نفوذ و تأثیر آن بر کنار مانده باشد.« )حافظ از حوزه

 ی میـ به صوت بلبل و قمري اگر ننوش .2

بهارذخیره بوي فصل  و  رنگ  از  بنه   اي 
 

 ت آخر الدواء الکّیـی کنمـ الج کــ ع 

 رسند ز پی رهزنان بهمن و ديکه می

 (498:1390)حافظ،                        

دنبال بیت اول  اي بنه از...« به ازنظر محور عمودي موسیقی کالم، قرارگرفتن »ذخیره

شده است؛ یعنی میان این دو بیت توالی و تناسب منطقی برقرار    طورکامل حسابغزل، به

)با لحاظ کاربرد طبیبانه الکَی»ي مَی(،  است. عالج، دوا، مَی  الدواء  با ذخیره که  «آخر   ،
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معناي   بر  ذخیرهعالوه  کتاب  به  ایهامی  معروف،  و  ثابتمتداول  ذخیرهي  یا  قره  ي  بن 

هیچ  خوارزمشاهی در  است.  متناسب  است،  شرحنیز  از  مانند  یک  حافظ  دیوان  هاي 

شرح  حافظ/خرمشاهی هروي/  شوق،  شرح  حمیدیان/  حافظ،  درس  استعالمی/  نامه 

ذخیره« اشاره نشده  هاي حافظ، به معناي ایهامی »هاي حافظ و سودي و شرح غزل غزل 

 اند. ي قاموسی واژه معنا کردهو شارحان آن را در محدوده

 کنیم که »القانونقدر اشاره میي ابوریحان بیرونی و مرجعیت آثار او نیز همیندرباره

سینا در طب و  المسعودي وي ]...[ در نجوم اسالمی همان منزلتی را دارد که قانون ابن

التنجیم او متن رسمی ]...[ در طی قرون متوالی بوده است.«  اعهصن   کتاب التفهیم الوائل

 (. 183و  35 :1393)نصر، 

 

 . ضرورت تحقيق 1.1

باب   از  حافظ  شعر  تصحیح  و  شرح  در  حافظ  عصر  متداول  علمی  متون  از  استعانت 

ورزي، تکلف و استخراج معانی نادَرخور از شعر حافظ نیست؛ بلکه موجب چنین  ذوق 

هاي علمی است؛ یعنی قرائن و دالیلی لفظی/ معنوي الزم است تا بتوان پیوند  پژوهش

ها را  هاي متداول علمی عصر او و نیز احتمال مراجعه بدانبینامتنی بیت حافظ را با داده

پیش شاید  نمونه  براي  خوانندهپذیرفت؛  کمتر  علم  تر  با  حافظ  بیت  این  ارتباط  به  اي 

 او متوجه بوده است: مهندسی مکانیک روزگار

 ه حیلت بکشد ــکوه اندوه فراقت به چ

 

 ستحافظ خسته که از ناله تنش چون نالی 

 ( 147:1390)حافظ،                          

به متون علمی متناسب   از مراجعه  بهتر بیت، گزیر و گریزي  حال آنکه براي درک 

فظ با ایهام، به »علم الحیل« و »جرّ  نیست. با توجه به تقارن »کوه« و »حیلت«، احتمااًل حا 

هاي  بندي نوین علوم، امروزه چیزي در مایهاثقال« اشارت دارد. علم الحیل ازنظر طبقه

کوب در بحث از علوم طبیعی، از تالش مسلمانان در  علم مهندسی مکانیک است. زرین

ید )رک.  گواجمال سخن میهاي مختلف علوم و ازجمله علم حیل و جرّاثقال به  حوزه

هایی مانند جرّاثقال هرون،  ي کتابوسیله(. ممکن است حافظ به74:  1389کوب،  زرین
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ي  میزان الحکمه خازنی، معرفه الحیل الهندسیه جزري و... معرفتی اجمالی به این رشته

 (.135: 1393علمی داشته است )نصر،

 

 . روش تحقيق ۲.1

کردهازیک مشخص  مطاطرف  ما  مختار  ضبط  که  نسخهایم  نسخه/  کدام  با  هاست.  بق 

ایم. طوردقیق و کامل بازنمودهها بهوضعیت کثرت و قدمت را نیز در گزارش دگرسانی

بار  ایم. براي اولینهمچنین گزارشی از ضبط انتخابی تصحیحات معتبر هفتگانه را بیان کرده

ظ در موارد ي کامل دیوان حافشدهي شناختهترین نسخهعنوان قدیمرا به  801ي  نسخه

انتقادي کرده به روایت نسخهمذکور بررسی   -ها، روش علمیایم. در کنار توجه کامل 

عنوان دلیل ترجیح متنی به : نود و پنج( را به1، ج1398تحقیقی )رک. فردوسی،    -انتقادي

هایی را دارد، محدود به مواردي  هایی که تاب و ظرفیت چنین بررسیایم. بیتکار بسته

هایی از این دست باز در دیوان حافظ  طورمسلّم بیتر این مقاله آمده است. بهنیست که د

 هست؛ براي نمونه بنگرید به شرح اصطالح علمی »جام عدل« )رک. معصومی همدانی،

1381  :18 -30.) 
 

 . کلمات اختصاری ۳.1

عود: رشید    /خان: پرویز ناتل خانلري/ نی: سلیم نیساري  /قاسم غنی  -قاف: محمد قزوینی

نایینی جاللی  محمدرضا  جال:  وصال   -عیوضی/  بها:    /نورانی  ابتهاج/  هوشنگ  سایه: 

ي کامل  شدهي شناختهترین نسخه: کهن801ي  هاشم جاوید/ نسخه- بهاءالدین خرمشاهی

 دیوان حافظ.
 

 . بحث و برررسی ۲

 وقت شباب و زمان شيب /. وقت زمان شباب و شيب1.۲

 چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند  ي حافظ بچکاند فسانهز دیده خون 

 ( 195:1387)حافظ،                   
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 (. 638:1، ج1385ها: )نیساري، گزارش دفتر دگرسانی

 چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند: 

ي  نیز ازجمله  827ي  ]نسخه  813اقدم نسخ    ←نسخه آمده است  16چو یاد وقت زمان: در  

 ه است[ نسخ  16این 

ي  نیز ازجمله  827ي  ]نسخه  813اقدم نسخ    ←نسخه آمده است  29شباب و شیب کند: در  

 نسخه است[  29این 

 چو یاد وقت و زمان شباب و شیب کند: 

 824اقدم نسخ    ←نسخه آمده است 5چو یاد وقت و زمان: در  

ي  نیز ازجمله  827ي  ]نسخه  813اقدم نسخ    ←نسخه آمده است  29شباب و شیب کند: در  

 نسخه است[  29این 

 چو یاد وقت شباب و زمان شیب کند: 

ي دیگر بی ]دونسخه  894اقدم نسخ    ←نسخه آمده است  3چو یاد وقت شباب و: در  

 تاریخ قرن نهمی[

 854اقدم نسخ   ←نسخه آمده است  7زمان شیب کند: در 

سایه/ بها: چو یاد وقت    ‖د وقت زمان شباب و شیب کندجال: چو یا  /عود  /نی  /قاف/ خان

  )حافظ،   : چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند.801ي  نسخه  ‖شباب و زمان شیب کند

27:1394 ) 

بی  - خرمشاهی زمان  »وقت  ) جاوید:  است«  در جاي  244:1378معنی  (؛ خرمشاهی 

(؛ استعالمی  189:  1393دهد.« )حافظ،  نمینویسد: »با هیچ رمل و اسطرالبی معنا  دیگر می

(؛ هروي  529:1، ج1388کند )رک. استعالمی،  »وقت« را »احوال خوش و ناخوش« معنا می

که در ]...[ خوشا معتقد است: »وقت در وقت زمان، به معنی کیفیت و حال آمده چنان

زمان در  فروشان، وگرنه وقت زمان معنایی نخواهد داشت؛ زیرا وقت و  وقت قباي می

 (.795:2ج ،1392معناي متداول هر دو یکی هستند« )هروي،  

ي مترادف در  عنوان دو واژه ي ترکیب »وقت زمان« گفتنی است وقت و زمان بهدرباره

هم، به  ازکلی متفاوتمتون ما کاربرد دارند؛ اما در این بیت، وقت و زمان در دو مفهوم به
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بر معناي عا دي، مفهومی کیفی و عرفانی نیز هست. وقت  کار رفته است. وقت عالوه 

 (.789:1389شود )رک. سجادي، اي روحانی و احوالی است که بر سالک وارد میتجربه

گوید: »مفهوم وقت با زمان متفاوت است. وقت آن گفتاري میشفیعی کدکنی در درس

..[،  شود مثل حزن، سرور، قبض و بسط ].ي روحانی است که بر انسان غالب میتجربه

 (. 69- 68:  3، ج1397وقت سهم سالک است از زمان«.) شفیعی کدکنی 

اي بُوَد که جنبش و »زمان اندازه  کنند:تري از زمان و وقت بیان میحکما تعریف دقیق

اي و نام  ها را همه قدَري بود و اندازهاند ]...[ و این جنبشگردش به وي سخته و انداخته

و اگر ]...[ جسم آب ]...[ جسم هوا گردد یا جوهري دیگر  این مقدار و اندازه زمان است  

]...[ این چنین بودن را کَون گویند و مقدار کَون را زمان نگویند؛ بلکه وقت گویند« )مرقی  

 (.289-288  :1366کاشانی، 

زمان جز همین معناي متعارف، معناي اصطالحی دیگري ندارد. زمان یکی از ابعاد  

اي  ي شاعران سنجهبی است. مفهوم زمان در زبان و اندیشهماده و مفهومی کمّی و نس

  است مخلوق و حادث که از قبَل خلقت آسمان و زمین و خورشید اعتبار یافته است: 

»اوّلیت و نخستی چیزها جستن بر دو گونه بود: یکی اوّلیت و پیشی به زمان ]...[ و چنین  

ستگان و روندگان نظري، طلب آغاز  اوّلیت نه بر حقیقت و درستی بُوَد ]...[ و چون شای

و نخستی کار جهان کنند، نباید که نخستی به زمان ]...[ جویند ]...[؛ بلکه زمان را نیز در  

 (.291- 290شمار جهان گیرند و آغازش را نیز بجویند« )همان:

 رد و شد شیدا ــچرخ چون دور ک

 

 ن و زمان پیدا ـن روشــد زمیــش 

 ( 510: 1340)اوحدي،           

ي روز« و  گانهدر اوراداالحباب عناوینی ازجمله »فصّ بیان اوقات و ازمان اوراد هفت

»فصّ بیان اوقات و ازمان اوراد شب« آمده است. از شکل کاربرد واژگان، پرواضح است  

به   اما در جزء دوم کتاب موسوم  به کار رفته است؛  که وقت و زمان در معناي عادي 

عنوان کمیّتی اعتباري  و عرفانی وقت نیز در جنب زمان به  اآلداب، به مفهوم کیفی فصوص

و قراردادي توجه شده است: »در سماع سه چیز نگاه داري: زمان و مکان و اخوان ]...[  
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و اما زمان ]...[ از روي ظاهر شب پسندیده باشد ]...[ و حقیقت زمان حقیقت وقت است.  

 (.  209- 208و  33: 1383چون وقت آمد شب و روز خود یکسان شود« )باخرزي،  

بنابراین در   شود؛طورخالصه وقت، کیفیتی است که در دل کمیت زمان حاصل میبه

به زمان«  »وقت  تعبیر  موردبحث  و بیت  است  دیریاب  البته  و  اصیل  معنادار،  طورکامل 

هاي این مصرع، همین دیریابی احتمااًل دلیل این همه تشویش و پریشانی در میان ضبط

جاوید از همین روي آن را به    -تبان بوده است و باز شاید سایه و خرمشاهیآن نزد کا 

ها، ترکیب »وقت زمان« منطبق بر ضبط اند، باوجود اینکه ازنظر روایت نسخهکناري نهاده

اقدم، اکثر و اهم نسخ است. اگرچه این امر دلیل کافی براي ترجیح ضبطی نیست؛ ولی 

 تواند باشد.والی و جوانب یک ضبط میکم دلیل کافی براي تأمل در حدست

هرچند ساختار نحوي ضبط »وقت و زمان شباب و شیب« مطابق است با بیت دیگري  

 هم از دیوان حافظ: 

 ی عشاق ــ نوایی از بیــ خوشبه وقت سر

 

 ي چنگ و چغانه یاد آرید به صوت و نغمه 

 ( 314:1390)حافظ،                         

وي ضبط مختار سایه: »وقت شباب و زمان شیب« نیز با بیت  و اگرچند ساختار نح 

 دیگري، باز از دیوان حافظ همخوان است: 

 مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

 

 م ـط و آواز نی کنــگ بربــ ار بانـــدر ک 

 ( 420)همان:                              

به نظر می دو صورت، تالشی است درجهت سادهاما  این هر  سازي ضبط رسد که 

 دیریاب اکثر و اقدم و اهم نسخ. 

»در شباب و شیب حرف    گره دیگر بیت در »واو« »شباب و شیب« و »یاد شیب« است:

»و«، واو مقارنه است و مقصود از آن این است که این دو با هم مقایسه شوند؛ یعنی یاد 

]گ واژهشباب  ]کنونی[.  شیب  با  مقایسه  در  جوانی  ذشته[  یا  شباب  شامل  فقط  یاد  ي 

شود؛ زیرا ظاهراً شیب ]و پیري[ همین وضعی است که شاعر اکنون دارد و نیازي به  می

 (.2378: 3، ج1395یاد کردن ندارد )حمیدیان، 

 کند:ذکر می  مقایسه  /مقارنه  /اي از »واو« مقابلهعنوان نمونهحمیدیان بیت سعدي را به
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 اندکی ماند و خواجه غره هنوز   عمر برف  است  و آفتاب  تموز

 (. 529: 1340(؛ چراغ و باد )اوحدي، 124: 1387هاي دیگر: سنگ و سبو )حافظ، نمونه

با توجه به آنچه گفته شد، بازنویسی تفصیلی مصراع به این صورت است: ز دیده  

]= حال خوش روحی/ روحانی[ زمان شباب  ي حافظ/ چو یاد وقت خون بچکاند فسانه

 حالی زمان[ شیب ]کنونی[.]گذشته[ کند ]در مقایسه با بی

نیز مقابل »شباب«   پیري و دوموي شدن را در جاي دیگر  حافظ »شیب« در معناي 

 آورده است:

 به طهارت گذران منزل پیري و مکن

 

 خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده 

 ( 491:1390،)حافظ                     

کنیم »و« در بیت موردبحث، عالوه بر معناي »مقابله«، معناي »مالزمه« نیز دارد. فکر می

اي پارسی  ب( است و هم واژهيي )شاي تازي از ریشهتوضیح اینکه »شیب« هم کلمه

هم پارسی،  زبان  در  »شیب«  باستان:  است.  ]ایرانی  »شیبیدن«  فعل  با  از    xsvaipaریشه 

ریشه  xsvaipي  ریشه واژه)فرهنگ  ذیل  فارسی،  زبان  و  شناختی  است  »شیب«([  ي 

به مجازاً  »شیب«  شیفتن«.  آشیب/آشفته/  شیب/  »شیبا/  نظیر  آن  و مشتقات  عشق  معناي 

 جنون و شیدایی است:

 ت فتنه را ز هالل معنبرش ـدي اس ـــ عی

 د کند شیفته شود ــه عیــو فتنـــآري چ

 

 بشیبد برابرش د  ـــالل دیــان هــ دل ک 

 الل معنبرش ـــوا ز هــــ ي ههــدیوان

 ( 301:  1، ج  1387)خاقانی،                

 اي از کاربرد »واو« مالزمه در دیوان حافظ:نمونه

 ي مراد استعشق و شباب و رندي مجموعه

 

 ع شد معانی گوي بیان توان زد ـچون جم 

 ( 228:1390)حافظ،                     

ق و شباب« دقیق معادل با »شباب و شیب« است. در این مفهوم حافظ با  تعبیر »عش

ناپذیر آن بوده است،  یاد ایام شباب و اطوار و عوالم آنکه عشق و شیب نیز از لوازم جدایی

 راند:خورد و خون از دیده میدریغ می
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 حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز 

 

 است ور عجب الزم ایام شباب  ـــ س ط ـ ب  

 ( 108)همان:                               

نیز مطرح میدرباره این پرسش  بیت  رابطهي  معناي  شود که چه  در  میان »شیب«  اي 

 اي از خاقانی این ابهام را تا حدي روشن کند: سپیدسري با »خون« وجود دارد؟ شاید قطعه

 ت فما هذا السواد له ـــوا خضبـــقال

الخض ذا   لتی قطرت اب ولکن مق ــما 

 ن فوق الخد منجمداً ــاضحی دم الجف

 

 ط کدور النون بالقلم]...[ ــق خــــبری 

 وداء کالحمم ـدت ســـی فبـــبعارض

 ا جفّ هذا حکم کل دم ـــودّ مـــفاس

 ( 1365:  2، ج 1387)خاقانی،          

بلکه خون دیدگان است که بر روي ما  می گوید این سیاهی، سواد خضاب نیست؛ 

 روان شده است. این سواد و خضاب، حاصل از خون خشکیده است: 

 ام در خون و خون چون خشک شد گردد سیاه  غرقه

 آلودمی پوشم کـه دیدي گرنــه خونخود سیــه                                        

 (610: 1همان، ج )                                                                           

 گوید:حافظ خود در جاي دیگر با اشاره به شیبت و هرم خود می

 گفتم اي بخت بخسبیدي و خورشید دمید 

 

 ا این همه از سابقه نومید مشو ـــت بــگف 

 ( 476:1390)حافظ،                        

شدن ایام  سپريمعناي فرارسیدن ایام پیري و  که در اینجا »دمیدن خورشید« با ایهام، به

شباب و ظاهرشدن موي سپید بر سر و صورت است. شباب با شب، هم ازطریق جناس  

و هم با توجه به تشابه میان سیاهی شب و سواد مو در ایام جوانی، ارتباط دارد. در مقابل،  

منظر »بخسبیدي« یعنی  روز و خورشید و صبح، یادآور سپیدي مو و شیبت است؛ ازهمین

وانی. همچنین »سابقه« با جناس و ایهام، »صابغه« را در معناي صبغ و  غفلت از فرصت ج

 کند:خضاب تداعی می

 ب برنایی من بوالعجب است ــ صبح ش

 

 یک نیمه از او روز و دگرنیمه شب است  

 ( 1271:  2، ج 1387)خاقانی،               
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 ح مشیبت دمید ــت صبـــ ی گفـــیک

 

 صالح]...[ و در خواب غفلت زهی بیــت 

 ( 361: 1344یمین، )ابن                   

ي دیگر تالش براي یافتن ارتباط وقت و زمان با چکیدن خون از دیدگان حافظ  نکته

بردند. هاي مختلفی بهره میاست. در قدیم براي محاسبه و پیمایش وقت و زمان، از روش

هاي آبی دو نوع  ها به اختراع ساعت آبی و خورشیدي منجر شد. ساعتهمین کوشش

سنج عمل  عنوان زمانو ظرف مانند دیگ و کاسه بهاست: در نوع اول، د  متفاوت داشته

بزرگ  کردهمی آبی، ظرفی  این نوع ساعت  در  از آب پر می  است.  ي  کردند و کاسهرا 

دادند. درست در  تر و بر روي سطح آب قرار میمُدرَّج خردي را درون این ظرف بزرگ

کردند.  تعبیه می  به درون ظرف خرد  وسط این کاسه، سوراخی براي نفوذ آب ظرف بزرگ

شدن و فروافتادن آن در کف ظرف  هر بار برآمدن آب از این مجرا و پرشدن کاسه و غرق

میبزرگ محسوب  زمانی  واحد  این  تر،  مسئول  میرآب(  )معمواًل  شخصی  است.  شده 

کرده که از طلوع خورشید تا قرارگرفتن  سنجی بوده است؛ براي نمونه او محاسبه میزمان

ان یا هر وقت مفروض دیگر، چه تعداد کاسه پر و غرق شده است. با  آن در وسط آسم

می کشاورزان  میان  آب  تقسیم  به  روش  از  پرداختهاین  غیر  آبی  ساعت  نوع  این  اند. 

 کشاورزي، در مواردي مانند نجوم و غیره نیز کاربرد داشته است. 

یا سنگ را  نوع دیگر ساعت آبی آن است که در آن، ظرف بزرگ مدرَّج از جنس فلز 

اند. با کردهي مشخص ایجاد میاز آب پر و در حوالی کف آن مجرایی با مقیاس و اندازه

ي مقدار آب  ي مدرّج ظرف و محاسبهتراویدن آب از آن ظرف و با توجه به دیوارهبیرون

 شده است. ي اندرون ظرف، ساعات روز و شب تعیین میباقی مانده
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این نکته که منبع و مخزن خون، قلب و دل آدمی است،   دهیم با توجه بهاحتمال می

ي حافظ درواقع تصویري از نوع دوم ساعت آبی است. حافظ از  چکیدن خون از دیده

بار است. گویی حافظ با ساعت آبی شدن ایام شباب اندوهناک و اشکبار و خونسپري

 کند.بلکه خونی دل و دیده، زمان رفته و مانده را محاسبه می

 نویسد: یحان بیرونی در التفهیم میابور
»و دانستن ساعات گذشته بر دو لون است. یکی آنکه ]...[ پنگان ساعت بر کار نهی اندر 

ي آن، چون آب، ]...[ و آن به وقتی باشد معلوم، یا برآمدن آفتاب یا فرو شدنش یا ماننده

ر نبَود چیزي که اندرو ست ]...[ وگر نیز آلتی حاضبرآید از آن آلت بدانی که چند گذشته

ي این از هر گوهري که باشد شاید. و زیرش  آب تواند بودن چون طاس و کاسه و ماننده

سوالخ اندر کنی ]...[ تو بر اختیاري به دو چیز، یکی آب اندر آوردن و دیگر آب بیرون 

یت  غاآوردن. اما اگر خواهی که آب اندر آید، آن جام سوالخ کرده بر سر آب بنه آبی به

شتاب او  روشنی و پاکیزگی و همی نگر هرگاه که پر شود و به آب غوطه خورد زود به 

دار تا آنگه که  ها همی شمر و نگاه همی  را بیرون آر و تهی باز بر سر آب بنه و غوطه

دان ]...[ و وقت بدان ]...[ و اما اگر خواهی  آفتاب یا ستاره پدید آید و شمار غوطه همی  

ي آب آوردن آب کنی، آن جام را بر چیزي چون دیگ پایه بنه و کوزهونکه کار بر بیر

گیر و پرآب کن و اندر آن جام بریز تا از سوراخ بدود یا بچکد. چون سپري شود و  

کن و عدد کوزه  خواهد بریدن، همان کوزه پرآب کن و به وي اندر ریز. و همچنین همی  

:  1316تاره تو را پدید آید ]...[ )بیرونی،  و ریختن آب نگاه دار تا آنگه که آفتاب یا س

528-530 .) 

 پنگان ساعت در التفهیم همانی است که ناصرخسرو نیز بدان اشارت کرده است: 

 که دانست از اول چه گویی که ایدون 

 

 د به پنگان ـــود شایـــان را بپیمـــزم 

 ( 83: 1388)ناصرخسرو،               

 نویسد:)=کاسه، پیاله، فنجان( میمهدي محقق در شرح پنگان 
نمودند کردند ]...[ تعیین میهایی که آب یا ریگ در آن می »در زمان قدیم زمان را با پنگان

]...[ دستورالعمل و قواعد این امر را »علم البنکامات« و کسانی که در این کار تخصص  

آورد  از »جزع« به میان می  االکفانی آنجا که سخنگفتند. ابنو تبحر داشتند »فنجامیین« می
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هاست، گوید: »الجل ذلک اُتُّخذت منه مجار للبناکم الرّملیّه و الماییه  ترین سنگکه سخت 

 (. 147-146: 1390لکی التتّسع سریعاً« )محقق، 

هق( در کتاب الجامع بین العمل و العلم النافع فی   602اسماعیل بن رزاز الجزري )د. 

نویسد: »و أصف ما صنعته  بنگان( می  /بنکام  /فنکان  /)= فنجانصناعه الحیل در باب پنگان  

( و در کیفیت ساخت آن 99تا:  و هو فنکان الکأس یُعرف منه مضی ساعات« )جرزي، بی

دهد: »یُثقَب فی الکأس خارجاً عن مرکزه ثقبٌ و یوضَع علیه من خارج الکأس  توضیح می

الجزعه  کأس ماءً و یجب أن یَخرج ذلک الماء منجزع دقیقه الثقب جداً ثمّ یُمأل الخرزهً من

 (. Al-Jazarī, 1988: 71؛ 100-99عشر ساعه مستویه و نصفاً تقریباً«)همان: فی اربعه

(  onyxجزع )=  شویم:االکفانی و الجزري به بیت حافظ منتقل میاز همین عبارت ابن 

یمانی الیه( هر دو گونهagateو عقیق )= تفاوتشان در فرم و  الیه  اي سنگ  هستند که 

شان است. جزع داراي خطوطی موازي است؛ اما عقیق از  دهندههاي تشکیلالگوي حلقه

ي یمانی که  »مهره  ي دهخدا آمده است:نامههاي مشوش سامان یافته است. در لغترگه

ته  ]...[ سفید و سیاه و سرخ و آمیخ ]...[ چشم را در سیاهی و سپیدي به وي تشبیه دهند

هاي  ]...[ رگ  ها برتري داردبه الوان باشد]...[ سنگی است که در صالبت از دیگر سنگ

رنگ با  مویین  سفید باریک  و  قرمز  و  سیاه  مختلط  می هاي  دیده  آن  در  شود«  ]...[ 

 ي »جزع«(.، ذیل واژهي دهخدانامهلغت)

 
شابه با آمیختگی  ها، ظاهراً مبار حافظ در آمیزش این رنگسپیدي و سیاهی چشم خون

دیده و سرخ جزع است. همین  و سپید  در حکم  الوان سیاه  اشکبار/ خونبار حافظ،  ي 
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آید و از مجراي  ي چشم او قرار دارد و خون از مخزن دل برمیجزعی است که بر دریچه

پیماید و بر  رفته را میچکد. حافظ با همین پنگان خونی، زمان ازدستجزع دیده فرومی

ي  بار است. درواقع مردمک سیاه و سپید چشم مانند دریچهب اشکبار و خونیاد عهد شبا

تراود. ممکن است با توجه به  جاي آب، از آن خون بیرون میکند و بهپنگان عمل می

پنگان مایی/ آبی و رملی/ شنی، بتوان اختراع پنگان دمایی/ خونی را از باب طنز به نام  

ي صبی و  ي مانده و گذشتهین پنگان فقط براي محاسبهحافظ زد؛ البته شاید ازمنظر او، ا

 شباب و شیب کاربرد دارد. 

 توجه است:ي خون و دل و دیده، قابلها نیز رابطهدر این بیت

 بریخت آورد ولی دیدهکفدل بسی خون به

 

 دم تو ـ ار مقـر در نثـل و گهـه لعــا کـــبی

 

 ه تلف کرد و که اندوخته بودـــاهلل کاهلل 

 ( 285:1390)حافظ،                        

 کشم به روزن چشمي دل میخانهز گنج

 ( 276:1387)همان،                        

ي میان دیده و پنگان در شعر حافظ را، خاقانی میان چشم و پالونه برقرار  نظیر رابطه

 کرده است:

 ه آه آتشینـــورنه جانم آهنین بودي ب

 

 ي آهن فرو پالودمی هدیده چون پالون  

 ( 609:1، ج 1387)خاقانی،              

آمیختگی سرخی و سیاهی و سپیدي دیده و جزع معناي دیگر »شیب« را نیز تداعی  

ي مفرد مذکر ماضی )از شاب یشیب( است، منظر شیب وجه مجهول و صیغهکند. ازاینمی

 . ي »شیب«(، ذیل واژهالعربلسانمعناي مشوب و آمیختگی )به

است. احتمااًل  ي سعدي نقل کردهي دهخدا ذیل »جزع« بیتی از یک قصیدهنامهلغت

 حافظ در سرودن این بیت، بدان بیت و قصیده توجه داشته است:

 ه را ز اشک ـر یکدانـــم گوهـــدُرّ یتی

 

 زع دو دیده پر ز عقیق یمان شودـــج 

 ( 796- 794:  1393)سعدي،           

شناختی زبان  فرهنگ ریشهمعناي زیر و فرود است در مقابل فراز. )همچنین به»شیب«  
ي »شیب«( شیب در این معنا، همچنین ممکن است ایهامی به »مغاک و  ، ذیل واژهفارسی
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حفره و لحد« نیز باشد. حافظ با انذار و تنبیه، از »شیب« و زیر خاک نیز یاد کرده است.  

 ت: ي سعدي آمده اسدر همان قصیده

 ا تمام ـــزاي مــ د و اجـنامی ز ما بمان

 

 در زیر خاک با غم و حسرت نهان شود 

 ( 796-794:  1393)سعدي،            

دهیم از متن قرآن است. در قرآن  آخرین احتمالی که در باب ضبط »وقت زمان« می

جا  یکب( آمده است. حافظ مفاد این سه کلمه را  يي )شي مشتق از ریشهتنها سه کلمه

گفته گواه  به  حافظ  اینکه  گو  است.  کرده  بیت جمع  این  استاد  در  او،  خود  راستین  ي 

 کردن معارف و نکات است. جمع

در یکی از این آیات یحیاي نبی در دعا و ندایی از سپید شدن موي و پیرسري خود  

(؛ در 4)مریم/    «ربّ انی وهن العظم منّی و اشتعل الرأس شیباً ]...[» سخن گفته است:

کند، یاد شده  عنوان روزي که هول و هراس آن کودکان را پیر میدیگري از روز قیامت به

شیباً.»است:   الولدان  یجعل  یوماً  کفرتم  ان  تتّقون  آیه17  /)مزمّل«  فکیف  در  سوم  (؛  ي 

اهلل الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوّه ثم جعل من بعد قوّه »خوانیم:  می

 .(55-54 /)روم« و شیبه ]...[ضعفاً

ي اخیر خداوند اطوار و حاالت انسان را از بدو خلقت و ضعف، تا قوّت و باز  در آیه

ي  ضعف و درنهایت شیب، برشمرده است. احتمال دارد حافظ »وقت« را با توجه به آیه

مان  اخیر در کنار »شیب« و »شباب« قرار داده است؛ چون »وقت« با ایهام و جناس قلب، ه

ي قرآن است. درواقع حافظ با ایهام و جناس، از »قوّت زمان شباب«  »قوّه/ قوت« در آیه

 کند: نیز با تحسّر یاد می

 دان که دواسبه رسید موکب فصل ربیع 

 

 دهر خرف باز یافت قوّت فصل شباب 

 ( 66:1، ج1387)خاقانی،                 

 قوّت: /مستند متنی در جناس وقت

ق را  شبــــروح  ده ـــوّت   د ــــاب 

 

 ه خواب دهد ـــل بـــ آز و امر  ــــس 

 ( 509:  1340)اوحدي،                   
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 واردــ ی بورد لـــرت اوقات ـــو عمّ

 ت فکري فی الحالل تورّعا ـــو دقق

 

 ت و اعتکاف لحرمه]...[ ــو صمت لسم 

 الح قُوتی قوّتی ـــی اصـت فـــو راعی

 (72: 1382فارض،)ابن                   

 ت را به وقت صواب ــش جان ـــآت 

 رـــه گهـــاي به قوّت خلیفهــتو ب
 

 ران به هفتاد آب]...[ ـــد اختـــانشسته 

 ه فعل آور ــــ ش را بـــوّت خویــــق

 (155: 1382)سنایی،                     

کند، معنایی است که  و »قوّت« را تقویت میاي دیگر که احتمال ایهام »وقت«  قرینه

منظور در ذیل »کهل« آورده است: یکی از معانی کَهل و کهولت، شیبت و پیداشدن  ابن

از سی مرد است که  بر سر و صورت  آغاز میوسهموي سپید  ایام  سالگی  انتهاي  شود. 

ي  یل واژه، ذالعربلسانشباب مصادف است با پایان کمال قوّت و آغاز شیبت و ضعف )

 »کهل«(.  

حافظ با ایهام، از قوّت و توانایی زمان شباب گذشته و ضعف و سستی شیب کنونی  

رفته و ضعف پیري، اشکبار ال بل که خونبار سخن گفته است و با یاد قوّت جوانی ازدست

ي حافظ، هم در رثاي ایام شبابِ به انواع شیب و عشق آلوده است که  است. سوگواره

گشته و هم در شکایت از روزگار شیب و پیري بر جاي نشسته، و هم در  حالیا سپري  

 یاد و فریاد از شیب و زیر خاک است.  

 

 را ام/ دم و دود سينه. دم و دود سينه۲.۲

 اي روي زبان من ببین اي که طبیب خسته

 

 ام بار دل است بر زبانکاین دم و دود سینه 

 ( 301:1387)حافظ،                         

 ( 1276:2، ج1385ها: )نیساري، گزارش دفتر دگرسانی

 818اقدم نسخ    ←نسخه آمده  است 13را: در  دم و دود سینه

ي  نیز ازجمله  827ي  ]نسخه825اقدم نسخ     ←نسخه آمده  است   17ام: در  دم و دود سینه

 نسخه است[  17این 



 119 ـــــــ ــــــ ميثم جعفریان هریس /اهميت متون علمی در شرح و تصحيح چند بيت از حافظ

 

:  801ي  نسخه  ‖را  نی: دم و دود سینه  ‖امها/ سایه/ جال: دم و دود سینهقاف/ خان/ عود/ ب

 ( 63:1394را )حافظ،  دم و دود سینه

ها از روي آن در پزشکی رایج  اي بیماريدیدن روي زبان و تشخیص پاره»  استعالمی:

خواهد؛ اما در این بیت »بار دل« یعنی غم هجران]...[ که به صورت  است و توضیح نمی

 (.999:  2، ج1388)استعالمی،  «آیدعر روي »زبان« حافظ میش

نگاه   را  او  زبان  ابتدا روي  بیمار  مزاج  تشخیص وضع  براي  »در گذشته طبیب  هروي: 

گفت زبانش بار دارد و این نشان امتالء معده  دید میکرد و اگر قشري روي زبان میمی

بینی از  ا باري که بر زبان من میگوید روي زبان مرا نگاه کن؛ امبوده است. به طبیب می

،  1392معده نیست؛ بلکه بار غم دل است، بیماري من عاطفی است نه جسمی« )هروي، 

 (. 1554: 3ج

نویسد: »اي کسی که طبیب معالج من رنجوري روي زبان مرا نگاه  و در معناي بیت می

 شسته است.« )همان(.خیزد مثل باري روي زبانم ناي که از دلم برمیکن؛ ببین که آه و ناله

دم و دود: از اتباع است= آه، همچنان که »دود« به تنهایی نیز به همین معنی  »حمیدیان:  

ي »سینه«( دارد. دل: ایهام به شکم یا  است. در عین حال »دم« ایهام به نفس هم )به قرینه

که امروز اي در معده است( چناني بار زبان، که ناشی از مشکل یا عارضهمعده )به قرینه

به کار می به معنی شکم  را فراوان  نه پزشک  هم »دل«  این طبیب خستگان،   ]...[ بریم؛ 

به بلکه  بیمار  بار روي زبان معالج  بیمار« است، یعنی یار.  قول خود خواجه »طبیب دل 

دارد.«   »طبیب عشق«  این  به  که  )یا غم عشقی( است  بار عشقی  در حقیقت  شاعر هم 

 (.3527: 4، ج 1395)حمیدیان، 

ترین غزل حافظ است و در هر بیت از این غزل، از مالیمات طبّ  این غزل طبیبانه

پسند و طبیبانه است که  تعبیري چند آمده است و »بعضی از تعبیرهاي غزل چنان طبیب

(. در یک بررسی  999:  2، ج1388رسد!« )استعالمی،  از ذهن و زبان حافظ دور به نظر می

شرح و تصحیح دقیق این بیت بدون مراجعه به منابع پزشکی    رسد کهاجمالی به نظر می

بخش نخواهد بود؛ یعنی الزم است بخش تب  کم اطمینانپذیر نیست یا دستسنّتی امکان

بیماري قفسهو  و  ریه  و  معده  و  جگر  و  قلب  کتابهاي  در  سینه  مانند  ي  اساس  هاي 
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هدایه ذخیرهالحاوي،  القانون،  خوارزمشاهی  المتعلمین،  پزشکی  ي  مهم  منابع  دیگر  و 

هایی  طوردقیق تحلیل و بررسی شود. منابعی که برشمردیم، انداممتداول در عصر حافظ، به

هایی که بدان اشارت رفته است، پهناي کار تحقیق را  که در این غزل یاد شده و بیماري

نسخه  نشان می اختالف  که مشمول  بیت موردبحث  از  بخش  آن  این مختصر  در  دهد. 

 تاحدامکان با استناد به برخی از منابع مذکور تصحیح شده است.  است،

معناي ضمیر ملکی به کار برده است؛ در این حالت »دم و منظر »ام« را بهحافظ ازیک

ي خبري  ي من«. با توجه به این نکته، حافظ با جمله ام« یعنی »دم و دود سینهدود سینه

به طبیب از خود  استرحام، گزارش حالی  احتمااًل شناسهارائه می  مفید  اما  »ام«،  کند؛  ي 

منظر بیت دیگر یک گزارش حال  معناي تازي آن در معناي »یا« نیز هست. ازاینایهامی به

ازجانب بیمار به محضر طبیب نخواهد بود؛ بلکه با ایهام سؤالی است که بیمار از طبیب  

ام ]=یا[ بار  و دود سینه،  اي روي زبان من ببین/ کاین دم  پرسد: »اي که طبیب خستهمی

 دل است بر زبان؟«

می طبیب  از  دالیل،  حافظ  و  عالیم  به  توجه  با  و  ببیند  را  او  زبان  روي  تا  خواهد 

تشخیص دهد که عوارض روي زبان او ناشی از »دم و دود سینه« است یا »بار دل«؟ این  

حالت دیگر بوي  حدي باشد که در یک حالت، بیم مرگ بیمار هست و در تفاوت اگر به

 اي در تصحیح متن ازمنظر علم طب خواهد داشت. العادهرود، اهمیت فوقبهبود می

 بررسی تعابیر بیت:

در این غزل روي زبان را دیدن، نبض و شدت و ضعف و ضرباهنگ آن را کنترل  

هاست.  بیماريکردن، نیز شیشه و قاروره دیدن، همه از دالیل راهنما در تشخیص و عالج  

ابن قانون  در  دالیل  فی  این  اللسان؛  جهه  من  مأخوذه  عالمات  فی  است:  آمده  نیز  سینا 

  131و  123:  3ج1999سینا،  عالمات مأخوذه من جهه النبض؛ فی احکام البول )رک. ابن

 (. 133و

  »دم« در بیت موردبحث ایهامی به »خون« و نیز »نفس« است. احتمااًل و ایهاماً به معناي   دم:

ناي و قصبه از  که  »رطوبتی  بود  »نفث« در مفهوم  تواند  نیز  برآید«  با سرفه  الریه همراه 

ي »نفث«(. در قانون، مقالت و فصلی در باب »نفث الدم« به  ، ذیل واژهي دهخدانامهلغت)
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(. نیز »فی کالم جامع  337و    322:  2معناي »برآمدن خون از گلو« وجود دارد )همان، ج

 (349: 2، ج1999سینا، فی النفث« )ابن

 نویسد:  سینا ذیل »فی نفث الدم« میابن
»الدم قد یخرج ثفال، فیکون من اجزاء الفم، و قد یخرج تنخّما، فیکون من ناحیه الحلق،  

و قد یخرج تنحنحاً، فیکون من القصبه، و قد یخرج قیأ فیکون من المريء و فم المعده،  

عاالً فیکون من نواحی الصدر و الرئه، و الذي  أو من المعده، و من الکبد، و قد یخرج س

من الصدر لیس فیه من الخوف أمّا فی الذي من الرئه، فان الذي من الصدر یبرأ سریعاً، 

وان لم یبرأ لم یکن له غائله قروح الرئه و کثیراً ما یصیر قروحاً ناصوریه یعاود کل وقت  

أي جهه أمکنتها،    الطبیعه علی دفع المادهبنفث الدّم ]...[ و اذا عرض االمتالء الدموي اقبلت  

إذا کانت أشد استعداداً، أو اقرب من مکان الفضل فدفعتها بنفث ]...[ و اذ کان نفث الدم  

من نواحی الرئه تعلق به خوفان، خوف من إفراطه و خوف من جراحته أن یصیر قرحه،  

 (. 234  -233« )همان:  و لیس کل نفث الدم مخوفاً  بل ما کان ال یحتبس أو کان مع حمّی

 نویسد: أخوینی در برآمدن خون از گلو می
»نیک نگاه باید داشتن چه بسیار بود که خون از سر فرود آید و به گلو فرو رود و باز  

برآید و بود که خون به قی برآید و آن از معده بود]...[ و بود که سرفه بود با خون برآمدن 

ردد ]...[ سبب برآمدن خون به نفث یا به سرفه  و این صعب مخاطره بود و به سل بازگ 

هاي شوشه ]=شُش[ را و نشان وي آن یا از تیزي اخالط بود که ببرد و بسوزاند مر رگ

هاي گرم برآید و با تب بود و خون سیاه بود که بیرون آید و اندک  بود که پس از نزله

ه خون بسیار برآید و به  اندک، و بود که از پس زخمی برآید ]...[ و نشان این آن بود ک 

رنگ خویش بود و بود که از بسیاري خون برآید و نشان این آن بود که امتالء بود و به  

 (. 321-319: 1344تن اندر خون بسیار بود]...[« )اخوینی، 

 ي طبی در همین باب گوید:ترین منظومهحکیم میسري در کهن

 ش بر دمد خون از گلو بر ــی کـــکس

 فتد این خون سلیم است ر از قی اوـــگ

 تنحنح]=سرفه[بردمد زويوگر خون بی

 اورا بر خیو]=آب دهان[ بر  باشد مرو خون  

 وي هیچ بیم است]...[ مترس از وي که نه ز  

 روي]...[ باشدازاینیمخطره]=خطرناک[علت
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 ون با خفه از بر برآیدـن خــــر ایــگ

 

 ن همیشه در گداز است ـــش ت ـ کسی ک

 صدید]=زردآب[وخون برآید از گلویش 

 ن را سلّ خوانند ـــن چنیـــان ایــطبیب

 

 زو صعبی فزاید]...[ ـــ ی کـــن سستـــمک

 (  99-98: 1395)حکیم میسري،             

 ال]=سرفه[ از دیرباز است ـ و آن کس را سع

 د او را بر خیویشــــون باشـــی خـبس

 ن بمانند ]...[ ــالج ایــــان در عـــو ایش

 ( 102)همان:                                   

بار دل در معناي ادبی، معمواًل بار فراق، عشق، غم، امانت، منت و مالمتی است    بار دل:

 شود:گاه بر زبان او جاري میشود و گاهکه بر دل انسان عارض می

 راق دوستان بس که نشست بر دلـم ـــ ار فـب

 

 او هیهات ن و بار غم  ـــگ مـــ ه تنـــسین

 

 وگل از اثر صحبت پاک راست چون سوسن

 

 ه به زیر محملمـــرود ناقروم و نمیمی 

 ( 158: 1385)سعدي،                    

 رد این بار گران نیست دل مسکینمـــم

 ( 425:1390)حافظ،                      

 ان بود مرا آنچه تو را در دل بودــبر زب

  ( 281)همان:                              

بار دل در معناي طبّی احتمااًل اشارتی است به امتالء خونی: »اکثر امتالءات القلب انّما  

المتعلمین در باب امتالء آمده  ( در هدایه376: 2، ج1399سینا،  هو من الدم و البخار« )ابن

 ]...[ از بینی و دهان و باروگ خون آید« )اخوینی،ها پر گردد و  است: »اگر خون بفزاید رگ

1344  :184.) 

 تواند اشارتی به دود آه و آتش سینه باشد:دود سینه در مفهوم ادبی می دود سینه:

 نـــاالن مــــي ن هــــدود آه سین

 

 ن افسردگان خام را ـت ایـــسوخ 

 (87:1390)حافظ،                 

النفس ]...[  ااًل اشاره به بخارات دخانی سینه است: اسباب ضیقو در معناي طبیبانه احتم 

نه نوع است ]...[ پنجم آنکه بخار دخانی اندر شش بسیار باشد و حرکت انقباض از بهر  

بیرون کردن متواتر گردد و به سبب غلیظی و بسیاري بخار سینه، دم زدن تنگ و دشخوار  

 ي جامع طب(. ابخانهنقل در کت   422-421:  6، ج1391باشد« )جرجانی،
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روي زبان دیدن از دالیل تشخیص بیماري است؛ اما احتمال دارد حافظ   روي زبان دیدن:

خواهد تا روي زبان او را ببیند و از روي خونی)= دم( که عالوه بر این معنا، از طبیب می

  بر آن هست، تشخیص دهد که آیا این خون، خون برآمده از سینه است یا از امتالء دموي 

 قلب )=بار دل( ناشی شده است؟ 

ي »دود«، شاید متناسب با این معنا باشد که بیمار از  همچنین روي زبان دیدن به قرینه

 اي سیاه شده است؟  ي چه عارضهواسطهخواهد تا تشخیص دهد که زبان او بهطبیب می
ریق غیر جیّد،  »و اسوداد اللسان فی االمراض الحاده عالمه علی الرداءه، و جفوف الفم و ال

و اذا یبس اوالً ثم خشن مع المنتهی ثم اسودّ فهو قاتل]...[ قیل اذا بان علی اللسان فی 

حمّی حاده کالحمص االسود أو کحّب الخروع فالموت قریب]...[ و تغیّر لونه فضل تامل 

ا  کیال یکون سببه شیئاً صابغاً. واعلم أنه لیس ینصبغ اللسان بالخلط الغالب فی کل حال م 

:  3، ج1999سینا، لم یکن مترقیا الیه بجوهره او ببخاره من بعض االعضاء المشارکه« )ابن

123 .) 

هاي  شدن زبان اندر تبها که از دهان و زبان باید جست: سیاهنویسد: »نشانجرجانی می

 ي جامع طب(.نقل در کتابخانه  758: 4، ج1391حادّه بد باشد.« )جرجانی، 

پرسد که آیا این دم )با ایهام( خون روي  بدانچه گفته شد، حافظ از طبیب میبا توجه  

زبان، خون دل و امتالي دموي است یا خونی است که از سینه و ریه برآمده است؟ خون 

ي ریه و سینه و شش یا همان سل باشد، روي زبان، اگر ناشی از ریش و زخم و قرحه

این خون، بار دل و امتالي دموي باشد، خطري  احتمال مرگ بیمار وجود دارد؛ ولی اگر  

 پرسد که آیا ماندنی است یا رفتنی؟ کند. درواقع حافظ از طبیب میبیمار را تهدید نمی

ي اینکه  سینا دربارهکند، باز از کتاب قانون است. ابناي که این فرض را تأیید میقرینه

هایی را ذکر  است؟« عالمت  کرده سر به بیماري سل کشیده»چگونه بدانیم که ورم چرک

ها: »و تسخن االصابع کلها سخونه ال تفارق حتی فیمن عاده أطرافه  ي اینکند. از جملهمی

که  طوريي انگشتان بهشدن همه(. گرم354:  2، ج1999سینا،  أن تبرد فی الحمیّات« )ابن

تان دست  شود، گرمی انگشحتی در کسانی که عادتاً در وقت تب دست و پایشان سرد می

 (. 481: 3، ج1389بردار نیست.« )همان، 
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 این عبارات یادآور بیت دیگري از همین غزل است:
 گرچه تب، استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت

 

 رود آتش مهر از استخوانهمچو تبم نمی  

 (452:1390)حافظ،                          

واژه  درعین »استخوان«  است،  پارسی  توجه اي  با  ابن   حال  عبارت  از  به  آن  در  که  سینا 

ي »سخن«([ بحث  العرب، ذیل واژه معناي گرما و تب )لسان ي »سخن« به »سخونه« ]از ریشه 

کرده است، ایهامًا با »تب« و »حّمی« و »آتش« ارتباط و تناسب دارد. احتمااًل تعبیر »سخونه ال  

 ت حافظ معادل است. رود« در بی تفارق« در قانون، با تب دیرپا و تعبیر »تبم نمی 

او قلّ أم جلّ  الدین فضلشهاب  مستندات متنی: اهلل در مذمّت دنیا گوید: »خمر و خلّ 

 ( 72: 4، ج1388الحضره، ثبات« )وصافبی
 چون ببینی یا ز دل یا از جگر وا مستعان  است و آن خون نیزهممن کنون خونیچشماشک

 (314:  1340)اوحدي،                    

برد ایهامی بخشی از کلمه، در دیوان حافظ سابقه دارد؛ براي نمونه در بیت زیر، کار

 معناي پارسی آن: ي خونین، ایهامی است بهدم در بنمودم )در معناي عربی آن(، به قرینه

 ودم به طبیبان گفتند ـن بنمــک خونـیـ اش

 

 ت و جگرسوز دوایی داردـ ق اســدرد عش 

 (200: 1390)حافظ،                      

 

 ره صومعه تا دیر مغان  /. ره از صومعه تا دیر مغان۳.۲

 ازي غیرت زنهار ــن مشو از بــزاهد ایم

 

 که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست 

 ( 133:1387)همان،                           

 ( 311:1، ج1385ها: )نیساري، گزارش دفتر دگرسانی

نیز    827ي  ]نسخه  813اقدم نسخ    ←نسخه آمده  است   23ره از صومعه تا دیر مغان: در  

 نسخه است[  23ي این ازجمله

هاي دیگر:  ]نسخه  866اقدم نسخ    ←نسخه آمده  است   3ره صومعه تا دیر مغان: در  

894   +894 ] 
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  ‖خان: ره صومعه تا دیر مغان ‖مغان  نی: ره از صومعه تا دیر /عود /جال /سایه /بها /قاف

 ( 8:1394: ره از صومعه تا دیر مغان )حافظ،  801ي  نسخه

 ر فنا منتظریم اي ساقی ـــب بحـــر لـب

 د ایمن مشو از بازي غیرت زنهار ـــ زاه

 

 همه نیستدان که ز لب تا به دهان اینفرصتی 

 که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

 (153:1390)حافظ،                             

»فرصت در اینجا ایهام دارد. یک معناي آن مهلت و زمان مناسب ]...[ و معناي   خرمشاهی:

دیگرش نوبت نوشیدن. در لسان العرب آمده است: و جاءت فرصتک من البئر، اي نوبتک  

است؛ پس »فرصتی  ي دهخدا هم ]...[ فرصت را »نوبت آب« معنی کرده  نامه]...[ در لغت 

، 1385دان« یعنی وقت را غنیمت شمار، یا بدان که نوبت نوشیدن من است« )خرمشاهی،  

 (.383  -382 :1ج

ي بحر، ایهامی کتابتی به یم در معناي دریا و  احتمال دارد ضمیر یم در منتظریم به قرینه 

ي ساقی در بیت  قرینه بحر دارد. همچنین حافظ با ایهام ساختاري و خوانشی، َمی را نیز به  

ي  کنیم به قرینه براین گمان می گنجانده است: »بر لب/ بحر فنا/ منتظري/ می ساقی...«. عالوه 

کند. در لسان العرب  بحر، فرصت/ فرصه، با جناس و ایهام، فرضت/ فرضه را نیز تداعی می 

ه النهر]...[ ثلمته  آمده است: »فرضه النهر: مشرب الماء منه ]...[ سقاها بالفراض، َاي من فرض 

 ي »فرض«(.  ، ذیل واژه العرب لسان التی منها ُیستقی؛ فرضه البحر: محط السفن« ) 

 خاقانی گوید: 

 رسد به مسیحي جو و سرکه نمیهـچو قرص

 روان برون فکن ملکاـــ ه شـــ را ز خطـــم

 

 ي حلوا د به حواري خوارهـــا رســــ کج 

 اي است در او صد هزار بحر بال که فرضه

 ( 28:  1387)خاقانی،                         

ارتباطی که خاقانی میان قرصه/ فرضه برقرار کرده، در شعر حافظ با ایهام، میان فرصه/ 

الدین اسماعیل نیز ملهم  به احتمال بسیار حافظ در این بیت از کمال   فرضه جاري است.

 بوده است: 
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 ر راه کرم چشم امل منتظر است ـبر س

 اف الهی مدد جان تو باد ــالط ه  ـــهم

 

 و در دهن گوري و من بر لب گورــت 

 

 ی بنشیند یا برخیزد؟ ــه فرمایـــمی چ 

 ه این عالم فانی به فنا برخیزد ـــا ک ــت 

 ( 485:  1348الدین اسماعیل، )کمال    

ـ از ل  ود ــن درازراهی نبــه دهـــب بـ

 ( 965)همان:                              

با این مقدمات، دگرسانی ره از صومعه تا دیر مغان/ ره صومعه تا دیر مغان را بررسی  

 کنیم:می

نویسد: »گذشته از  حمیدیان در نقد ضبط مختار خانلري )=ره صومه تا دیر مغان( می

گوي باذوقی  راستی کدام پارسیاتفاق نسخ با این وجه ]= ره از صومعه تا دیر مغان[، به

با   به شاعري  رسد  نجوید؟ چه  سود  »تا«  و  »از«  میان  تقابل  از  مورد  این  در  که  است 

به یک زبان.  در  وسواسی  و  دقت  »از«  چنین  آمدن  تغییر]...[  بر  بیت  داللت  براي  ویژه 

برساند.«   بیشتري  وضوح  با  مقصد  دربرابر  هم  را  مبدأ  تا  دارد  انکارناپذیر  ضرورتی 

 (. 1501:  1395)حمیدیان، 

براین، اشتراک اسلوب نحوي میان بیت حافظ »ره از صومعه تا ]به[ دیر مغان  عالوه

»از لب ]تا[ به دهن درازراهی نبود«، همچنین الگوي نحوي  اینهمه نیست« و شعر کمال  

مالحظه است: »فرصتی دان که ز لب تا به دهان این بیت دیگري، هم از این غزل قابل

 نیست«.همه 

کنیم افزون بر استدالل منطقی و مستندات متنی و الگوهاي نحوي مذکور،  گمان می

بحث است. در بخش اسطرالب التفهیم، یکی  به کمک متون علمی نیز این دگرسانی قابل

ي اجسام است؛ مانند »پهناي جوي«؛  گانهگیري ابعاد سهاز کاربردهاي اسطرالب، اندازه

 (.313- 311:  1316رازي مَناره یا دیوار یا عمود کوه« )بیرونی، »مَغی]=ژرفا[ چاه«؛ »د

ي ساقی و می، گویی حافظ با اسطرالب قدح و آفتاب  با توجه به این نکته و به قرینه

ي میان لب بحر فنا تا به درون آن را، همچنین مسافت میان صومعه تا دیر مغان  مَی، فاصله

 میان این مواضع، دراز راهی نبُوَد:  را پیموده و به این نتیجه رسیده است که
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 د از نور میـــ ام آمـــمنجم به ب

 

 هااع سطرالبـــ ت ارتفـــــگرف 

 (5:  1394)منوچهري،                

 مستندات متنی علمی:

 :اى از زمین که رسن برو نتوانى کشیدن و نتوانى پیمودندانستن پهناى جوى یا پاره

]=جوي[ و اسطرالب به دست راست بیاویز و به یک چشم نگر از  ي او  بایست بر کرانه

ي  ها، کرانهي آن لبنه که سوى تست و عضاده زیر و زبر بجنبان تا به هر دو سوالخ لبنهثقبه

 جوى بینى که برابر تست. زان سوى جوى چون دیده شود، بر خویشتن بگرد وز جاى 

بنگر و عضاده را مجنبان. پس    خویش مجنب و روى سوى دشت کن و هم از دو سوالخ

گاه از آنجا که ایستاده باشى  دار که دیده آید و بر وى نشانى اندیش. آنآن جاى را نگه  

چندان بود. و اگر نیز زمینى باشد  تا بـدان نشان بپیماى. چندانک باشد پهناء آن رود هم

ترین حدّ او چون  جوى و اندر آن حالى باشد که ترا همى باز دارد از رسیدن به دورنه  

ي جوى  ي او، او را بجاى جوى انگار و آن دورترین حدّش چون کرانهوحل و ماننده

بر دشتى افتد که مساحتش توان کردن. و این است   تا مقدارش  دان و همان عمل کن 

 (.312- 311: 1316هیأت جوّى )بیرونی،  

ي جوى دان« در التفهیم،  کرانهجاى جوى انگار« و »چون  عبارات »او را به  ي مهم:نکته

اي( دان« در بیت حافظ که با  معادل است با »فرصتی )با جناس و ایهام: فرضتی/ فرضه

 اي دان و انگار.ایهام یعنی: لب بحر فنا را فرضتی/ فرضه

 : دانستن مغى چاه

ي او ]=چاه[ و اسطرالب به دست چپ بیاویز تا ربع ارتفاع سوى تو  »بایست بر کرانه

ي  د و ربع سایه سوى چاه. و عضاده را بجنبان تا به یک چشم از هر دو سوالخ کرانهگرد

ي زمین چاه و مقدار سایه بدان که چند انگشت است  آب ببینى که برابر تو باشد یا کرانه

از جاى مُرى عضاده اندر ربع سایه و یاد دار آن مقدار، وز آن یکى انگشت کم کن و 

اى راست به باال بر رو تا به جایى رسى که  وز آنجا که ایستادهمرى بنه بر آنچه بماند.  

بى آن که عضاده را از    ي آب یا زمین چاه به یک چشم از هر دو سوالخ بینىهمان کرانه

 گه بپیماى از آنجا تا به زمین که لب آن چاه است. آنچه باشد، بدان نهاد بجنبانى. آن
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اى به دوازده  چاه بود. و گر این که پیموده  آید مغىانگشتان که یاد داشتى، بزن، آنچه گرد  

 (.313-312.« )همان: زنى، فراخى سر چاه گرد آید، آنکه قطر اوست 

 دانستن درازى مناره یا دیوارى اگر به بنش توان رسیدن:
گاه بدان گاه که چهل و پنج درجه گردد. آن »به پاى ارتفاع آفتاب را و رصد کن تا آن 

چندان ، آنچه باشد باالى او هممناره یا دیوار بپیماى از سر سایه تا به بنشي آن  وقت سایه

وپنج درجه نرسد یا اندر وقت خواسته  بَُود. و گر چنان است که ارتفاع بدان روز  به چهل

ها نگر  و به یک چشم به سوالخ لبنه  وپنج از اجزاى ارتفاع نهآید، مُرى عضاده بر چهل

گه که به جایى رسى که سر آن چیز به هر دو  ده مجنبان تا آنو پیش و سپس شو و عضا

آنچه باشد، باالي   .بپیماى تا به بن آن چیز  ي خویشگاه از جاى پایشنهسوالخ بینى. آن

 (.  313ي آن باالي آن چیز بود که خواستی.« )همان: خویش بر او افزاي تا جمله

 
ي اسطرالب، منطبق است. بیرونی وسیلهش بهبر لب بحر منتظربودن، دقیقاً بر طرز پیمای 

در متن عربی التفهیم، فعل انظر ]معادل بین/ نگر در متن فارسی التفهیم[ را آورده است  

ي نظر، همخوان است. همچنین فعل قف را آورده که با منتظر در  که با  منتظر از ریشه

معن بر  عالوه  منتظر  بنابراین  است؛  متناسب  درنگ  و  ترصد  و مفهوم  کاري  مترصد  اي 

معناي وقوف و ایستادن و نیز نگاه و نظاره است. در متن عربی التفهیم  بودن، بهايحادثه

خوانیم: »معرفه عرض النهر و مسافه علی االرض یحاول بین مساحته و بین الماسح  می

ثقبه   من  عینک  باحدي  انظر  و  بیمینک  االسطرالب  علق  و  شطه  علی  قف  حائل: 

 (.Al-Bīrūnī, 1934: 206-207الهدفه]...[«)
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ي دیگري  تواند قرینهکند که میاي علمی اشارت میبیرونی در کیفیت پیمایش، به نکته

»و اگر چنان بودى که چیزى ایستاده بودى    در تأیید ضبط ره از صومعه تا دیر مغان باشد:

 ]...[گرفته شدىاندر هوا، چون ابر و چون مرغ، و نجنبیدى، چندانک ارتفاعش بدو جاى  

 (.315-314:  1316.« )بیرونی، دورى او از زمین معلوم بودى

ي  آید که در این روش از سنجش، حتماً الزم است دو نقطهاز همین عبارات برمی

ي حقیقی وجود داشته باشد. حافظ نیز بر همین مبنا گفته است که از  مفروض یا دو نقطه

ا نیست.  این همه  مغان  دیر  تا  نکتهصومعه  نسخ،  ین  اکثر  اقدم/  اهم/  با ضبط  ي علمی 

که در تمام موارد نقل شده از متن التفهیم نیز،  تر بیان شده است. همچنانتر و صریحدقیق

 گونه است: از ... تا ...ها باشد، ایني فاصلهعبارتی که داّل بر مفهوم محاسبه
 

 . کاین حجره/ کاین گوشه ۴.۲

 جاي نصیحتب  ــم مطلـج دماغــدر کن

 

 کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است  

 ( 110:1387)حافظ،                           

 ( 168: 1، ج1385ها: )نیساري، گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ    ←نسخه آمده  است  22کاین حجره: در  /کین

ي  نیز ازجمله  827ي  ]نسخه  823اقدم نسخ    ←نسخه آمده  است   5کاین گوشه: در    /کین

 نسخه است[  5این 

: 801ي  نسخه  ‖عود: کین حجره  ‖خان/ نی/جال: کاین حجره  ‖سایه: کاین گوشه/قاف/ بها

 ( 7:1394کین حجره )حافظ،

جاوید: »گوشه« ازآنجاکه اصطالح موسیقی هم هست و با زمزمه، چنگ و    -خرمشاهی

 (.37: 1378)همان، شک بر حجره ترجیح دارد رباب ایهام دارد، بی

 راستگو:  
اي است که در بازنگري جایش را به »گوشه« داده است ]...[ چرا که  ه»حجره پیش سرود

نوازتري دارد؛ تر است، هم موسیقی گوشاي زیباتر و غزلیخود واژه»گوشه« هم خودبه

مه«،  اش با »زمزیابد و هم در معنی موسیقاییهم با »کنج« آغاز بیت پیوندي هنري می
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بخشد و هم با ایهام  گیرد و ایهام تناسب شیرینی به سخن می»چنگ« و »رباب« پیوند می

ي چنگ و رباب«  آورد که با »دماغ«، »نصیحت« و »زمزمهجناس »گوش« را به یاد می

 (. 246: 1، ج1395پیوند معنایی نیکویی دارد.« )راستگو، 

وجو مکن؛ زیرا این حجره  جست  ي دماغ من جایی براي پند و اندرزهروي: »در گوشه

ي چنگ و رباب پر است. حجره: اتاقک، غرفه. یعنی به عیش و شادي مشغولم  از زمزمه

که جاي خالی براي پند و اندرز ندارد.«  و در سرم جز آواي موسیقی چیزي نیست، چنان

 (. 109: 1، ج1392)هروي، 

 عیوضی: 
به نظر می »در وهله  با وجود  ي اول چنین  ]خرمشاهی رسد که  که مصّححان    - مرّجحاتی 

شود که ضبط نزدیک  اند، »گوشه« رجحان دارد و با اندک توجه معلوم می جاوید[ ذکر کرده 

یا مغز است. می به تمام نسخه  فرماید که  ها صحیح است. درین بیت مراد از حجره دماغ 

آن نیز براي  اي از  ي چنگ و رباب است؛ حّتی در گوشه ي فضاي دماغ من پر از زمزمه همه 

شنیدن نصیحت جایی باقی نمانده است. انتخاب »گوشه« مفهوم بیت را از عرش به فرش  

 کند ]...[«: تر می آورد. توجه به این بیت سعدي مفهوم بیت حافظ را روشن می 

 د ــه دگر پند پارسا گنجــ ال آنکــ مج  نماند در سر سعدي ز بانگ رود و سرود

 ( 71:  1384)عیوضی،        

، 1385داند )خرمشاهی،  خرمشاهی نیز مانند عیوضی بیت حافظ را متأثر از سعدي می

عنوان اصطالحی  اي که گوشه در آن بهترین مستند متنیالحال از قدیم( ما فی236:  1ج

ه  موسیقایی به کار رفته باشد، اطالع دقیقی نداریم و اینکه آیا در عصر حافظ نیز، گوش

توان  شدن این ابهام است که میمعناي خنیایی آن متداول بوده است یا نه؟ پس از روشنبه

با اطمینان خاطر، رأي به ارتباط گوشه با چنگ و رباب داد؛ یعنی در امر تصحیح متون،  

طوردقیق و تحقیقی و تجربی بررسی شود. ممکن  تاریخ تحوالت معنایی واژگان، باید به

حالیه وضعیت  سبباست  معنایی،  ازنظر  کلمات  گماني  و  حدس  که  ساز  باشد  هایی 

وجه همخوان با معناي همان کلمه در گذشته نیست. هرچند احتمااًل هر دو ضبط هیچبه
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تري با  گسترده /کنیم حجره ارتباط علمی/ پیچیدهاصیل است؛ اما در این لحظه تصور می

 دماغ و کل بیت دارد.

امّا منفعه جمله عظم القحف فهی    نویسد:سر )=القحف( میي  سینا در تشریح کاسهابن

 (. 43:  1ج1999سینا،  إنها جنه للدماغ ساتره و واقیه عن االفات )ابن

ي  دهد که ازجملهبرد و توضیح میها و درزهاي جمجمه را نام میدر ادامه استخوان

نگ است که  ي سر، یک جفت استخوان مسمّا به دوسي کاسهدهندههاي تشکیلاستخوان

 ي سر واقع شده است و مجراي گوش نیز در آن قرار دارد:  در طرفین کاسه

»و الجداران اللذان یمنه و یسره فهما العظمان اللذان فیهما االذنانُ و یسمیان الحَجَرتین  

 ( 45لصالبتهما« )همان: 

گر  »از سوي راست و چپ دو پاره]استخوان[ د  ي خوارزمشاهی نیز آمده است:در ذخیره

هاي دگر است، تر از پارهاست که سوراخ گوش اندر وي است و این هر دو پاره، سخت

الحجریان]:بدین العظمان  را  دو  هر  [  Squamous Part of Temporal boneسبب 

 (. 38:  1، ج1380گویند.« )جرجانی،

  
(Drake et al, 2015: 480 ) 

حافظ ضمن آنکه دماغ را ُحجره نامیده است، ممکن است از حجره با ایهام و جناس و  

 است:             مجاز به »َحَجر/ َحَجَرتین« نیز اشاره کرده باشد که ازنظر آناتومی بدن، جایگاه گوش 

 ي سنگ آمد در جلوه عروس رز از حجره

 

 پوشد   د گلنار همیـــ شي آهن  در حجله 

 ( 671:1، ج1387)خاقانی،                   
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 ر نه از شجر است ـــز حج ــزان گلی ک

 

 ان کنید امروز ـــون گلستـــره چــــحج

 ( 752)همان:                                  
 

 گيری . نتيجه۳

مانند شعر و شخصیت او، یک استثنا در عالم تصحیح متون است.  تصحیح دیوان حافظ، به

به این نیست که مصحح یک نسخه را اساس قرار دهد و   انتقادي دیوان حافظتصحیح  

ها »به امان خدا  بدل هاي دیگر را بی هیچ داوري، در قسمت نسخهموارد اختالفی نسخه

دگرسانی از  بسیاري  براي  حافظ  شعر  تصحیح  در  بلکه  کند«؛  مقالهرها  چندین  ي  ها، 

یادداشت این  تا  است  الزم  در  تحقیقی  نسخهها  روایت  جمال کنار  مبانی  و  شناسی  ها 

توانیم به ذهن و زبان حافظ  ارزیابی شوند و تنها در این صورت است که »تا حدودي« می

نزدیک شویم و این »کار یک تن نیست«؛ یعنی همچنان الزم است محققان هرکدام از  

ند. همچنین  هاي متعدد شعر حافظ را در مواضع اختالفی بررسی کناي خاص، الیهزاویه

اي  تواند به تحوالت گستردههاي موجود میتر از نسخههاي بیشتر و کهندستیابی به نسخه

ظاهر گویاست؛ اما در عین این گویایی، در تصحیح دیوان حافظ منجر شود. دیوان حافظ به

دقیق فهم  درجهت  آن  استنطاق  که  دارد  عمیق  و  خاموش  بهباطنی  جز  ي  وسیلهتر 

عصر  با متون متنوع )علمی، ادبی، نظم، نثر، فارسی و عربی( پیشین و هموگومندي  گفت

 ي تصحیح شعر او نیز صادق تواند بود. آن میسر نخواهد شد. این اصل درباره

 

 منابع 

 ي بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان. (. ترجمه1386. )قرآن کریم

. وضع حواشیه محمد أمین الضناوي،  بالقانون فی الطم(.  1999عبداهلل. ) بنسینا، حسینابن

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

»ههترجمه  قانون.(.  1389)ـــــــــــــــــــــــ.   شرفکندي  عبدالرحمان  ژار«.  ي 

 تهران: سروش.

 دار بیروت. -. تصحیح کرم البستانی. بیروت: دار صادردیوانهـ(. 1382فارض. )ابن
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  التراث   علی شیري، بیروت: دارإحیاءي  ترجمه.  عرباللسانم(.  1988منظور، محمد. )ابن

 العربی.

 . تصحیح حسینعلی باستانی راد، تهران: سنایی. دیوان(. 1344یمین، محمود. )ابن

مشهد: دانشگاه    ،تصحیح جالل متینی  هدایه المتعلمین فی الطب.(.  1344اخوینی، ابوبکر. )

 فردوسی.

 . تهران: سخن. درس حافظ(. 1388استعالمی، محمد. )

 . تصحیح سعید نفیسی، تهران: امیرکبیر.دیوان(. 1340اوحدي مراغی، اوحدالدین. )

 تصحیح ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.  االداب.فصوص(. 1383باخرزي، یحیی. )

. تصحیح جالل همایی،  التفهیم الوائل صناعه التنجیم(.  1316بیرونی، ابوریحان محمد. ) 

 تهران: مجلس. 

 ي احیاء طب طبیعی. . قم: موسسهذخیره خوارزمشاهی(. 1391جرجانی، اسماعیل. )

خوارزمشاهیذخیره(.  1380)  ـــــــــــــــــ جي  محرري،  محمدرضا  تصحیح   .1  ،

 پزشکی.تهران: فرهنگستان علوم 

)بی بن رزاز.  اسماعیل  میانهجزري،  العمل و  ه.ق(.    596- 618ي  تا. حدوداً  بین  الجامع 
ي، إسمعیل  ي الحیل الهندسیهکتاب فی معرفهدر:     .PDFالعلم النافع فی صناعه الحیل.

 .(qdl.qa)يي قطر الرقمیهمکتبه  |بن الرزّاز الجزري 

ي کامل،  ي شناخته شدهترین نسخه. کهندیوان حافظ(.  1394الدین محمد. )شمسحافظ،  

شماره  801کتابت   دستنویس  عثمانیهکتابخانه  5194ي  هجري،  نور  استانبول،  ي  ي 

 برگردان به کوشش بهروز ایمانی، تهران: میراث مکتوب.نسخه

شمس )حافظ،  محمد.  حافظ(.  1372الدین  بهدیوان  نورانی  .  و  نایینی  جاللی  تصحیح 

 وصال، تهران: سخن / نقره. 

)ــــــــــــــــــــــــــ حافظ(.  1375.  بهدیوان  ناتل .  پرویز  توضیح  و    تصحیح 

 خانلري، تهران: خوارزمی. 

انتقادي.قرائت(.  1378)  ــــــــــــــــــــــــــ و  به  گزینی  جاوید  هاشم  کوشش 

 بهاءالدین خرمشاهی، تهران: فرزان روز.

https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023421307.0x000001?utm_source=testpdfdownload&utm_medium=pdf&utm_campaign=PDFdownload
https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023421307.0x000001?utm_source=testpdfdownload&utm_medium=pdf&utm_campaign=PDFdownload
https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023421307.0x000001?utm_source=testpdfdownload&utm_medium=pdf&utm_campaign=PDFdownload
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حافظ(.  1385)  ــــــــــــــــــــــــــ تهران:  دیوان  عیوضی،  رشید  تصحیح   .

 امیرکبیر. 

کوشش  بهتصحیح قزوینی و غنی،  . بهدیوان حافظ(.  1387)  ــــــــــــــــــــــــــ

 دار، تهران: اساطیر. جربزه

 تصحیح سلیم نیساري، تهران: سخن.به  دیوان حافظ.(.  1388.)ــــــــــــــــــــــــــ

 .تهران: کارنامه  حافظ به سعی سایه.(. 1390.)ــــــــــــــــــــــــــ

تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران:    دیوان حافظ.(.  1393)  ــــــــــــــــــــــــــ 

 دوستان.

تهران: فرهنگستان  ،  ج  5  شناختی زبان فارسی.فرهنگ ریشه(.  1393دوست، محمد. )حسن

 زبان و ادبیات فارسی. 

 ( میسري.  پزشکی.  دانشنامه(.  1395حکیم  علم  مجموعهکهن  در  شعر  ترین  به  طبی  ي 

 تهران: دانشگاه تهران. ،  فارسی

 تهران: قطره. شرح شوق.(. 1395حمیدیان، سعید. )

 تهران: مرکز.  ،الدین کزازيي میرجالل . ویراستهدیوان(. 1387خاقانی، بدیل. )

 ، تهران: نو. 3ج تاریخ زبان فارسی.(. 1395خانلري، پرویز. )

 تهران: طرح نو.  حافظ.(. 1387خرمشاهی، بهاءالدین. )

 .تهران: دانشگاه تهران ي دهخدا.نامهلغتتا(. اکبر. )بیدهخدا، علی

 ، تهران: علمی و فرهنگی.1ج نامه.حافظ(. 1385.)ـــــــــــــــ

 ، تهران: نی.1ج در پی آن آشنا.(. 1395) راستگو، سیدمحمد.

تهران:   ،2ي ابوالقاسم سري، ج  ترجمه  .تاریخ ادبیات ایران(.  1383ریپکا، یان و دیگران. )

 سخن. 

 تهران: علمی.  ي جام.آیینه(.  1368خویی، عباس. )زریاب

 تهران: امیرکبیر.  ي اسالم.کارنامه(. 1389کوب، عبدالحسین. )زرین

 تهران: طهوري. فرهنگ اصطالحات عرفانی.(. 1389سجادي، جعفر. )

 تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان.   کلیات.(. 1393الدین. )سعدي، مصلح
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سعدي.غزل (.  1385)   .ـــــــــــــــــــ تهران:   هاي  یوسفی،  غالمحسین  تصحیح 

 سخن. 

 تصحیح مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.   الحقیقه. حدیقه (.  1382سنایی، مجدود. ) 

 ي عصمت ستارزاده، تهران: نگاه.ترجمه  هاي حافظ.شرح غزل (. 1395سودي، محمد. )

 ، تهران: سخن. 3ج این کیمیاي هستی.(. 1397شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 تهران: امیرکبیر. حافظ برتر کدام است؟.(. 1384عیوضی، رشید. )

 ، تهران: زوار.1ج تاریخ عصر حافظ.(.  1389غنی، قاسم. )

 ، تهران: سخن.1تصحیح جالل خالقی مطلق، ج شاهنامه.(. 1398فردوسی، ابوالقاسم. )

 تهران: امیرکبیر.  احادیث و قصص مثنوي.(. 1393الزمان. )فروزانفر، بدیع

 تهران: زوار.   ،1ج شرح مثنوي شریف.(. 1390)   ـــــــــــــــــــ

( ناصرخسرو.  مینوي  دیوان.(.  1388قبادیانی،  مجتبی  تهران:    -تصحیح  محقق،  مهدي 

 دانشگاه تهران.

 [.CD ROMي کامپیوتري نور ]تا( . قم: مؤسسه)بی  کتابخانه جامع طب سنتی و اسالمی.

اصفهانی. کمال  اسماعیل  به 1348)  الدین  دیوان.  کتابخانه  (.  تهران:  بحرالعلومی،  اهتمام 

 دهخدا.

 تهران: دانشگاه. تحلیل اشعار ناصر خسرو.(. 1390ق، مهدي. )محق 

یحیی مهدوي، تهران:    -تصحیح مجتبی مینوي  مصنفات.(.  1366مرقی کاشانی، محمد. )

 خوارزمی. 

( همدانی، حسین.  حافظ«.  1381معصومی  از  بیتی  معناي  در  تأملی  »جام عدل؛  نشر  (. 
 .18- 30، بهار، صص1ي  ، شماره19سال  ،دانش

 . تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران: زوار. دیوان (.1394ري دامغانی، احمد. )منوچه 

ایران.(.  1380موریسن، جرج و دیگران. ) ادبیات  ي یعقوب آژند، تهران: ترجمه  تاریخ 

 گستره.

( محمد.  بلخی،  معنوي.(.  1396مولوي  ج   مثنوي  موحد،  محمدعلی  تهران: 2تصحیح   ،

 .هرمس-فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
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 ، تهران: علمی. 2تصحیح مظاهر مصفا، ج دیوان.(. 1371نزاري قهستانی، سعدالدین. )

ي احمد آرام، تهران: علمی و ترجمه  علم و تمدن در اسالم.(.  1393نصر، سیدحسین. )

 فرهنگی. 

- تصحیح محمد قزوینی، شرح سعید قره بگلو  چهارمقاله.(.  1382نظامی عروضی، احمد. )

 تهران: جامی نژاد، ضا انزابیر

، تهران: فرهنگستان زبان  1ج   هاي حافظ.ها در غزل دفتر دگرسانی(.  1385نیساري، سلیم. )

 و ادب فارسی. 

( رینولد.  مولوي.(.  1393نیکلسون،  مثنوي  الهوتی،ترجمه  شرح  تهران:  1ج  ي حسن   ،

 علمی و فرهنگی.

شهابوصاف )الدینالحضره،  وصاف(.  1388عبداهلل.  علیرضا  تص  الحضره.تاریخ  حیح 

 تهران: دانشگاه تهران.  ،4حاجیان نژاد، ج

 تهران: نو. هاي حافظ.شرح غزل (. 1392هروي، حسینعلی. )

  - تصحیح مجتبی مینوي  ي ربع رشیدي.نامهوقف(.  2536اهلل. ) همدانی، رشیدالدین فضل
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