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  آموختۀ دانشگاه علّامه طباطباییدانش

  
  چکیده

ایـن تمهیـد هنـري کـه در شـعر      . استایهام یکی از شگردهاي بالغی پرکاربرد در شعر فارسی
گیـري   گسـترش چشـم   هایی دارد، در شعر شاعران قرن ششم و هفتمشاعران قرن پنجم نمونه

به ... هایی چون تناسب و استخدام ویابد، و در شعر شاعران قرن هفتم و هشتم، در کنار آرایهمی
هرکه اندکی در شـگردهاي شـعري   . شودهاي بیان شعري تبدیل میترین شیوهیکی از اساسی

تمهیدات بیـانیِ  ترین از مهم )هاي متنوع آندرگونه( داند که ایهامحافظ باریک شده باشد، می
، کندوکاوهایی )شام، شفاخانه( ایمهایی که در این مقاله به آنها پرداختهبرخی از واژه. شعر اوست

برخـی از  . آمیزِ واژگانِ عربیِ رایج در متونِ فارسـی ست در اشارات پنهان حافظ به معانیِ ایهاما
.   گیـرد خوانی قرارمیادر و دوگانههاي تبنیز در زمرة ایهام) مقبل، صومعه( شده هاي بررسیواژه

 اشاره) حضور غالمان خواجه در حجله( در بیتی نیز به رسمی از مراسم ازدواج در قرون گذشته
  .بخشدشده که آگاهی از آن، زیباییِ دوچندانی به شعر حافظ می
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  مقدمه -1
در مـتن   ايتمامیِ منابعِ کهن ایهام را که به معناي در گمان افکندن اسـت، آوردنِ واژه 

و شـاعر یـا    اسـت دور از ذهـن  اند که داراي معنایی نزدیک به ذهـن و معنـایی   دانسته
کـدام از ایـن   نی کـه هر ئدر کتب بالغی قرا. کندنویسنده معناي دور از ذهن را مراد می

کدام از معانی را تقویت نکند،  اي هیچاگر قرینه. اندخوانده» مالئم«معانی را تقویت کند، 
، آن ایهـام  داي معنـاي دور را تقویـت کنـ   قرینهاگر . شودخوانده می» مجرّده«آن ایهام 

نـی معنـاي   ئاما اگـر قرینـه یـا قرا   . شودنامیده می» مبینه«تري دارد و ارزش هنريِ کم
تعویق افتادن روند التذاذ هنري شود، آن ایهام نزدیک به ذهن را تقویت کند و موجب به

  . شودخوانده می» پرورده« یعنی» مرشّحه«
: تـا بـی وطـواط،  (تخییل هاي ي کهن به نامهابر ایهام و توریه، در کتاب عالوه این آرایه

و  )40: 1340الحـالوي، تـاج (تمثیل و مغلطـه   ،)355: 1336، رازي قیس شمس( معنیینذو، )39
سخنی از ایهام به میـان   البالغهترجماندر  .شودنیز شناخته می )66: 1341 رامی،(تخیل 
واژه دو  ،شاره کرده که در ایهامالدین وطواط ارشید ).89-91: 1361رادویانی، ( استنیامده
قیس نیز  شمس ).39: تابیوطواط، ( شاعر معناي دور است نزدیک و دور دارد و مراد معنیِ

  . )355: 1336، رازي شمس قیس(است تعریفی نزدیک به تعریف وطواط ارائه کرده
در  اي پراکنـده گونـه این آرایه بـه . رنگ داردایهام در سراسر شعر فارسی حضوري پر

سبب بسامد و گسترش و شود و بهدیده می) براي مثال عنصري( شعر شاعران قرن پنجم
نظامی، خاقانی، و تا حدي ظهیر (گوناگونی، به خصیصۀ سبکیِ شعر شاعران قرن ششم 

سـعدي،  ( ایهام در شعر شاعران قرن هفـتم . شودبدل می) فاریابی، مسعودسعد و سنایی
 )اي آگاهانه یا تصادفی در شعر عطار و مولويگونهاه بههمام تبریزي، سیف فرغانی، و گ

: قاره نیز خـوش درخشـیدند  پرداز در شبهدو شاعر نسبتاً مهم و ایهام. شودنیز دیده می
کـه از شـاعران قـرونِ هفـتم و هشـتم هسـتند و        دهلـوي خسرو دهلـوي و حسـن   امیر

  . اندتأثیر نبودهدرشگردهاي شعريِ شاعرانِ قرن هشتم بی
هـاي متنـوع آن،   پرداز است و جستجوي ایهام در گونه هشتم قرن شاعرانِ ایهام قرن
سلمان ساوجی، خواجو، حافظ، کمال ( ترین دغدغۀ زیباشناختی شاعران این قرناساسی

پردازي استادانه در شـعر  پس از حافظ، صائب استاد مسلّم ایهام. است بوده...) خجندي و



  هاي نویافته در شعر حافظایهام

  

٧٩  
  

 

  

 1393، تابستان  28  شمارة

روي هاي او پیوند عمیق با شعر گذشته و میانـه ی ایهامهاي اساساز ویژگی. ستا فارسی
در سبک یا مکتب بازگشت، که شاعرانِ . ستا انگیزخیال هايدر جستجوي تعابیر و ایهام

آن بر تتبع در شعر شاعرانِ سبک خراسانی و عراقی تأکید داشتند، ایهام جایگاه چندانی 
ال و آالم اجتماعی را وجهۀ همت خود شعر مشروطه نیز شعري است که بازتاب آم. ندارد

نـد و نـه تـودة مـردم فراغـت      اهپردازي داشـت ؛ نه شاعران آن دغدغۀ ایهاماستقرار داده
  .هایی رااندیشیاندیشیدن به چنین باریک

هاي ماهوي آن با شعر گذشته، به ایهام توجه چندانی در شعرِ نو نیز به سبب تفاوت
ت    .است هاي سنتی اشاره کردهآرایه ازاش نیما به بیزاري .است نشده او ابهـام را در کلیـ

علم بدیع « به اعتقاد او. جستهاي اجتماعی و انسانی آن میساختار شعر و تعدد داللت
، »صـرف و نحـو و بیـان و بـدیع    «و  )147: 1376نیمـا یوشـیج،   ( »به ظلمات شباهت دارد

 :نویسدباب علم بدیع میتی طنزآمیز درنیما در عبار. )219: همان( است» تلقینات شیطان«
در  ).411: همان(» دهدعلمی که نقصان فهم و گمراهی را از اعقاب گرفته به اخالف می«

 ،معاصران از میان. شودشعر دیگر شاعرانِ معاصر نیز گرایش چندانی به ایهام دیده نمی
  پـور  نحسـن حسـینی و قیصـر امـی    هوشنگ ابتهاج، سیدعلی موسوي گرمـارودي، سید 

 ؛پور است اند، و یگانه استاد این عرصه نیز امیناي جدي به این آرایه توجه داشتهگونهبه
  . هاي شعر امروز بیفزایدرا به قلمروِ شگردها و زیبایی او توفیق یافت ایهام

  
  پژوهی در دیوان حافظپیشینۀ ایهام -2

هاي درونی شـعر حـافظ   ییاي جدي به تحلیل زیباگونهمرتضوي بهمنوچهر  بارنخستین
دانـد و  او مـی » تـرین هنـرِ  بزرگ«و » خصیصۀ اصلی سبک حافظ«او ایهام را . پرداخت

او . »تر بیتی از اشعار خواجه از آن خـالی اسـت  همین صنعت است که کم«معتقد است 
از صـنایع شـعري و حسـنی از محاسـن     «کیفیت حضور ایهام را در شعر دیگر شـاعران  

کند، حال آنکه ایـن آرایـه در   آنان ارزیابی می» کیفیتی عارض بر شعرِ کالمی و حالت و
مرتضوي . )455: 1384(رود هنر او به شمار می» روح شعر و کیفیت جوهري«ر حافظ شع

بندي طبقه» لفظی و معنوي«و » معنوي«، »لفظی«هاي دیوان حافظ را به سه گونۀ ایهام
دقت در اشارات دورِ حافظ  ،هاي نویافتۀ مرتضويمترین ایهااز جذاب ).457: همان(کند می
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تـأثّر خواجـه از داسـتان    «صنعان است که در بخشی با عنوان به ابیاتی از داستان شیخ 
  ).  312-336: همان(است  مطرح شده» شیخ صنعان

عنـوان نخسـتین آرایـۀ معنـوي برشـمرده و از میـان       شفیعی کدکنی نیز ایهام را به
-308: 1370(اسـت   گاه اصلیِ این آرایه دانسـته شعر حافظ را جلوه ،شاعران زبانِ فارسی

نما و ایهامی، آن را برخاسته او در تحلیلِ سببِ تمایلِ فراوانِ حافظ به بیان متناقض ).307
غلبـۀ  «: افزایدمی شفیعی .داندمی» بینی خاص اوجهان«و » ارادة معطوف به آزادي«از 

در  .)455: همان( »ستا هاي همین میل به آزاديی از جلوهاسلوب ایهام نیز در شعر او، یک
جـا کـه آمـده واژة    ؛ آناستترجمه اشاره شدهاي از زیباترین ایهام  به نمونه موسیقی شعر

با این . )460 :همان( است درِ میخانه نیز بودهو نشانۀ سر» علم«در عربی به معناي » غایت«
  :ابدیزیبایی مضاعفی مینیز آگاهی، بیت زیر 

  دانسـتم غایت ره میخانـه نمـی  تا به
  

نه مستوري ما تا به چـه غایـت باشـد   ور    
)324/ 1: 1362، حافظ(  

هاي ایهـام در شـعر   طور کامل به بررسی نمونهدر یکی دو دهۀ اخیر، چند اثر نیز به
به  ، پس از تقسیم ایهامایهامات دیوان حافظفرید در طاهرة . است حافظ اختصاص یافته

ابیات ایهامیِ حافظ را  ،)17-39: 1376(» لفظی و معنایی«و » معنوي«، »لفظی«ۀ سه گون
هاي شـعر حـافظ در   چه این اثر نخستین تالش در گردآوري ایهاماگر. است بررسی کرده

 الرّیاسـتین نیـز در  ذو .اسـت  بهرة چنـدانی نبـرده  هاي نو اثري مستقل است، اما از یافته
این . است دار را فهرست کردهابیات ایهام ،)1379( عار حافظهاي ایهامی در اشفرهنگ واژه

تـرین اثـري کـه بـه     روشمند. است هاي تازه بهرة چندانی نبرده اثر نیز از شناسایی ایهام
است  از ایهام در شعر حافظ توفیق یافته، اثري ی تازهیهابندي جدید و یافتن نمونهطبقه

وي در بخش نخست به تعریف ایـن  . شعر حافظ ایهام درمحمد راستگو با عنوانِ از سید
وارة ایهـام در شـعر   فرهنـگ « بندي آن پرداخته و در بخش دوم کـه آن را  آرایه و طبقه

هاي ایهام در شعر حافظ و دیگر ، به شرح نمونه)125-526: 1379راستگو، ( نامیده» حافظ
  . است پرداز پرداخته شاعران ایهام

 ها و مقاالتی که در آنها به شعر حافظ پرداختـه کتاب زدر بسیاري ا ،جدا از این آثار
هاي زیر اشاره توان به نمونهمیجمله از که است هاي شعر او نیز اشاره شدهشده، به ایهام
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   ؛)1377( ، هاشم جاویدجاوید حافظ -2 ؛)1374( ، عباس زریاب خوییآینۀ جام -1 :کرد
، »هـاي حـافظ  توازيِ معنایی در ایهام« -4 ؛)1379( احمد مدنی ،هاي حافظطبیبانه -3

قیصري ابراهیم  ،»چند ایهام و اشارة دور از ذهن در شعر حافظ« -5 ؛)1371(اصغر دادبه 
)1377(.  

تر طرح شکه پی ودشمیدر شعر حافظ پرداخته  هایی از ایهامدر مقالۀ حاضر به نمونه
هاي نویسنده بافینی یا خیالها را به تصادف زباو براي آنکه مخاطب این نمونه است نشده

  . دار نشودتا سندیت و عینیت پژوهش خدشه ایمهنسبت ندهد، از متونِ فراوانی بهره برد
  

  شام -3
  :است» شام«، واژة بدان توجه نشدهتاکنون هاي ایهامی شعر حافظ که از نمونه یکی

ادهــر شــام بــرق المــع و هــر بامــداد بــ    کارم بدان رسید که همراز خود کنم  
)212/ 1: 1362حافظ، (  

به آسمان نگاه کرد تا ببیند برق و آذرخش کجا «را » شام البرق«هاي عربی فرهنگ
: شیم«: نویسدمی البالغه اساسزمخشري در . اندمعنا کرده» بارددرخشد و ابر کجا میمی

 یمو قد ش ،ماًبرقٌ مشیمحابِ شَیالبرقٌ « تگاه بیاو آن ).344: 1420( »فی فرع الس نکاَ فَم
میضَه کأنّ و / ثْقَبم راممه ضتَشَی کـه   کنـد سـاعده نقـل مـی   به نام را از شاعري  »غاب

اي است که آتـش  آیا نه این برق از جانب توست که گویی بیشه: معناي آن چنین است
فـی  «عنـوان  در بحثـی ذیـل    اللّغه فقهثعالبی نیز در  ).همان( است؟ گرفتهور در آن درشعله

برقـی  : کنداي متمایز میکدام را با فعل جداگانهشمارد و هر انواع برق را برمی ،»ترتیب البرق
ی البـرقُ  (؛ برقی که ضـعیف اسـت   )أثکَلَ البرقُ(که چون تبسم است  او همچنـین  ؛...و) خَفـ 

کننـد  بیان مـی » ارتَعج«و » تَبوج«ها را با افعالی چون  کند که شدیدترین آذرخشاشاره می
ماء   «: استآورده» شام«و دربارة  السـ تشَـمسیرٌ، قیـل أوبرقٌ ی ماءنَ السثعـالبی،  (» فإذا بدا م  

گوینـد  نـوري بدرخشـد، مـی    چون از آسـمان بـرق کـم    :معنی آن چنین استکه  )282 :تابی
  .آسمان درخشید

اي هبسا در آن آثار به واژهچه و -هاي عربی آمده نامهاي را که در لغتتوان واژهآیا می
کـارگیري  دلیلی بر آگاهی حـافظ از آن معنـا و بـه    -شوداالستعمال نیز اشاره می غریب
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اي قرآنی کنیم که اگرچه این لغت واژهآمیز آن در بیت مورد نظر دانست؟ اشاره میایهام
کار گذشته به نیست و در متون کهن نیز چندان رایج نبوده، اما در متون عربی و فارسی

  :سرایدمیتمام در بیتی براي مثال، ابو .است رفته و چندان هم مهجور نبوده
ــو   ــرَ ولـ ــالی بمصـ ــک آمـ ــامت بروقَـ   شـ

  
)1(أصبحت  بالطّوس لم أستَبعد الطّوسـا     

)2002 :367(  

رْقه، تَرْفد شائم ب. الخَلَت سجایا خُلْقه« :است آمدهنیز  مقامات حریري از  26مقامۀ  در
لیأز نِّ رباسـت  در برگردان کهنـی از ایـن عبـارت آمـده    . )211/ 1: 1365حریري، ( »بِم :

همیشه خوهاي پسندیدة او عطا دهدا، نگرنده را به برق او؛ به منت خداونـدي قـدیم،   «
روقَ فَمیزِ الب. و ما کٌلُّ برقٍ خالب«: حریري جاي دیگر آورده .)185 /2: همان(» زندة ابدي
متو نـه برقـی   « :اسـت آمدهاین عبارت نیز در برگردان فارسی  و؛ )1/306 :همان( »إذا ش

  )268/ 2 :همان( »ها را چو بنگري تمییز کن برق. فریبنده بود
رسی نقل هایی از کاربرد اشتقاقات گوناگونِ این فعل در متون کهن فانمونهدر ادامه 

شـایم بـوارقِ   «: استآمده تاریخ بیهقدر . کندمی کنیم که رواج آن را نزد قدما تأیید می
کـه منتظـر   آن«یعنـی   ؛)1: تـا بـی  :فنـدق  ابـن (» نگـردد لطائف او از ظالل نیل آمال محروم 

درخشیدنِ آذرخشِ الطاف اوست از سایۀ آرامشِ وصول به آرزوهاي خود محروم نخواهد 
شیم بارقۀ شام بر مرقبۀ  به موعد مهام و«: خوانیممی المصدور نفثه همچنین در. »گشت

به معناي انتظار کشیدن برق » شیم«در کالم نَسوي  ).30: 1385نسوي، (» انتظار نشسته
آمیز اي ایهامگونه به» بارقه«بزرگ است که با توجه به ۀنیز سوری» شام«است و مراد از 

  ).ستهاي خود در آن سامان ادري دربه نویسنده در حال گزارشِ(است  به کار رفته
همه اگر کسی بخواهد ایهام زیباي این واژه را در بیت حافظ به تصادف و اتفاق  با این

شویم که حافظ خود در سرآغاز غزلی این فعـل را دقیقـاً در   زبانی حمل کند، یادآور می
  :است اش به کار بردهمعناي قاموسی

ــال  ــرقَ وِص ــمت ب و ش وِداد حور تمــم   شَ
  

)2(یرم اي نسـیم شـمال  بیا که بوي ترا م    
)610/ 1: 1362حافظ، (  

هم بیـت فـوق و هـم بیـت     ( توجه دیگر آنکه حافظ از سر اتّفاق در هر دو بیت نکتۀ قابل
 .اسـت  از این فعل براي بیان آرزومندي عاشق و تلخی فراق بهـره نگرفتـه   )آغازین این بخش
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هـاي شـعر فارسـی و    سـنت سـت تطبیقـی در   ااي که مطالعـه  - الهند غزاالنآزاد بلگرامی در 
هنگـام   - )حقّ آزادانۀ زنان هند در انتخاب مرد در قیاس با زنـان ایرانـی   ،براي نمونه(هندي 

این هـر دو  «که کنم، چراشود که به دو گروه از عشّاق اشاره نمیبندي عشّاق یادآور میطبقه
گـروه  و » زنـد ییعنی عاشقی که حرف از ابر و برق م: شائم«گروه : »خصوصیت به عرب دارد

گـروه   ).148: 1382( »کنـد یعنی عاشقی که اطالل دوست را تعظیم مـی : معظم آثار حبیب«
سـت و مشـهورترین نمونـۀ آن نیـز بیتـی از امیـر       زبانان تا حد زیادي آشـنا  دوم براي فارسی

اما از عشـاق   ؛است منزلِ معشوق سخن رفته» ربع و اطالل و دمنِ«است که در آن از  معزّي
و حافظ و دیگر نویسـندگانی کـه    وه نخست در ادب فارسی چندان سخن به میان نیامدهگر

  .اند سبب آشنایی با زبان و فرهنگ عربی به آن اشاره کردههایی از آنان نقل شد، بهنمونه
اي بلکه در ابیات دیگري نیز بـه گونـه   ،تنها در بیت مورد بحثبه گمان ما، حافظ نه

دانیم که رعد و برق مالزمت تنگاتنگی با باران می. است بهره برده» شام«آمیز از واژة ایهام
الفی بزند و از عهدة آن که کسی دربارة  این مالزمت تا بدان پایه بوده که عرب و )3(دارد

یعنی  ؛)63/ 4: 1998ابن منظور، ( »ةٌراعدسحاب «یا » سحاب صلف«: گویندبیرون نیاید، می
در ابیات زیر از حافظ نیـز ایـن   . اما بارانی در پی ندارد ،انگ داردابري که رعد و برق و ب

  :مالزمت آشکار است
  دارم امید برین اشک چـو بـاران کـه دگـر    

  
  از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست

  

 برق دولت کـه برفـت از نظـرم بـاز آیـد       
)480/ 1: 1362حافظ، (  

 که اندر غمت چو برق بشد روزگار عمـر 
)512/ 1: همان(  

حافظ در  اًفرضاگر . میز با باران تناسب داردآدر کابردي ایهام» برق«در هر دو بیت 
در » شام«برد، میان به کار می» شب«را در معناي » شام« ،»برق«جاي  شده به ابیات نقل

بود؛ و او خود در ابیات دیگري اي برقرار میایهامِ تناسبِ ترجمه» باران«و » برق«معناي 
  :است این واژه را به کار بردهگونه این

ــازم     ــه آغ ــو گری ــان چ ــام غریب ــاز ش   نم
  

  گریۀ شام و سحر شکر کـه ضـایع نگشـت   
  

ــه   ــه موی ــردازم ب ــه پ ــه قص ــاي غریبان ه  
)1/666 :همان(  

ــد    ــه ش ــوهر یکدان ــا گ ــاران م ــرة ب  قط
)1/346 :همان(  
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ت پرواز دهیم، حتی ممکن است در نگاهی ایهامی، در بی دورتراگر بخواهیم خیال را 
را به ذهن متبادر کند که در آن صورت با ) شام(» لیل«، »سحر« در تقابل با» لیلی«زیر 
  :ایهام خواهد داشت» برق« ةواژ

ــحر   ــید س ــی بدرخش ــزل لیل ــی از من   برق
  

افگار چه کرد وه که با خرمن مجنون دل    
)1/666 :همان(  

را بـه  » لیل«لیلی که چرا ؛نام نهاد» م در ایهام ترجمهایها«شاید بتوان این شگرد را 
ی کـه در  برق و آذرخش را، که با برقـ کند و شام، به ذهن متبادر می) شب(معناي شام 

  .بیت آمده تناسب دارد
بیت مورد نظـر  اللّفظیِ مناسبی نیز از  معناي تحت ،آنکه برخی از شارحانآخر  ۀنکت

برق نماد سرعت « :استبراي مثال هروي آورده )4(.اندارائه نکرده) بیت آغازین این بخش(
با . صحبتی با پدیدة ناگهانی و زودگذر داشتناست و با برق درخشان راز گفتن یعنی هم

. )438/ 1: 1378( »بردزیرا سخن را باد می ،حاصل گفتن است باد راز گفتن نیز سخن بی
ن هاي فراواوجهی از سخن حافظ را دربردارد، اما نمونه ،شده اگرچه آنچه دربارة باد گفته

دنبال آن به ناله و فریاد و بهمشبه ،دهد که برق و بانگ آندر سنّت شعر فارسی نشان می
کـرات در متـون گذشـته در    گونه که بـاد بـه  همان؛ است بارانِ اشک چشمانِ عاشق بوده

  :سازددقت در ابیات زیر این نکته را آشکار می. است معناي کنایی آه عاشق به کار رفته
  چـــون عاشـــقان   گریـــذ  ابـــر همـــی  

ــی  ــد همــ ــن   رعــ ــد مــ ــذ ماننــ   نالــ
  

  ز ســوز ســینۀ نــاالن و چشــم گریــانم    
  

  گــرمم شــکر کــه هــر شــام بــا تــو بــا دل
  
  

وارخنـــــدذ معشـــــوق بـــــاغ همـــــی    
ســـحرگاه زار کـــه بنـــالم بـــه   چـــون  

)27: 1361 شهید بلخی، به نقل از الزار،(  
 هواي کوي تو گـه بـرق دیـده گـه بـاران     

)236: 1348عماد فقیه، (  
ــر صــ   ــه ه ــردم  آه ک ــا دم س ــو ب بح از ت  

)301: 1375کمال خجندي، (  
 

  حجلهخواجه و  -4
  آداب و سـنن ازدواج و روابـط موجـود در    با در بیت زیر از حافظ، ایهامی وجود دارد که 

  : سراها در قرون گذشته ارتباط داردحرم
  رودگفتم که خواجـه کـی بـه سـر حجلـه مـی      

  
 گفت آن زمان که مشتري و مه قران کنند  

)1/402: 1362ظ، حاف(  
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ترینِ آنان کسانی اند و دقیقبیش یکسانی در شرح این بیت آوردهو شارحان معانیِ کم
، ذیـل  فرهنـگ اصـطالحات نجـومی   در . انداند که به نکتۀ نجومیِ بیت اشاره کردهبوده

   :استآمده» قران« مدخل
التر و دیگـري در  در مقابل انفصال یا انصراف است و بین دو کوکب که یکی در مدار با

این دو کوکب چون در یک برج به یک درجه رسند، . دهدست، روي میا تريمدار پایین
طور مطلق باشد، قران یا قران اگر به ...در نجوم احکامی آن دو را متّصل یا مقترن گویند

دنبـال  ست، و اگر مقصود دو اختر دیگر باشـد، آن اختـران بـه   ا اجتماع زحل و مشتري
 شوند؛ ماننـد قـران مشـتري و مـاه یـا قـران مـرّیخ و مـاه و غیـره         ران ذکر میکلمۀ ق

  ).580: 1381مصفّی،(

ست که ا ات فارسی مشهورترین قرانِ سعد، قران زهره و مشتريست در ادبیا گفتنی
به قرانِ سعدین مشهور است و آغاز هر کاري در آن هنگام خجسته است و مشـهورترین  

  .شودمریخ در برج سرطان است که به قران نحسین شناخته میقران زحل و  ،نحس قران
و «: اسـت آمـده » زن خواسـتن «باب بهترین زمـان بـراي   نیز در نامۀ عالیی نزهتدر 

بهترین آن است که در خانۀ خویش باشد یا بر خطّی از آنِ خویش بـر نظـر مشـتري و    
 المنجمین روضهدولی که در در جهمچنین  ).398-399 :1364 الخیر،بن ابی شهمردان( »...قمر

نام نیکو برگیرد و « اشاره شده که قمر در خانۀ مشتري نشانۀ آن است که فرد است،آمده
در این  .)519: 1382 الخیر،بن ابیشهمردان(» رئیسی کند و باشد که با زنی محترم تزویج کند

  :استدهدارِ قمی نیز به فرخندگیِ این مقارنه اشاره شالدین دعويبیت از رکن
  هـم شـامگه و صـبحدم   مشتري و مـه بـه  

  
ــده   ــیِ فرخن ــورش از پ ــده رخ ان ــال دی ف  

)120: 1365دار قمی، دعوي(  

. است موثّرحافظ تر از زیباییِ بیت آمده که در درك بیش التّفهیمنکتۀ دیگري نیز در 
سه کوکب علوي «کند که ابوریحان هنگام سخن از نرینگی و مادینگیِ کواکب اشاره می

اند؛ و عطارد، نر با و زهره و قمر ماده«افزاید و می» ندو آفتاب نر ]مریخ و مشتري و زحل[
 )اختـه (» خصـی «کـه   البتّه او زحل را در زمرة نرانی برشـمرده . »نران و ماده با مادگان

  .)359: 1367بیرونی، (» لکن بر زه داللت کند و ،چند نر استهر«است؛ زیرا 



٨٦  

  

  

  
 

 پور عمراندکتر احمدرضا بهرام                      
  

 1393ستان  ، تاب28  شمارة     

باید اشاره کرد که قدما مشتري  هم» مشتري«پیوند آن با و » خواجه«باب تعبیر در
خواجۀ اجرام، خواجۀ اختران، خواجۀ هفـت اختـر، خواجـۀ سـپهر،     «را با تعابیري چون 

  . اندخواندهمی» خواجۀ فلک
، مشـتري را  »خلـق و خوهـاي مـردم   «بیرونی در بخشِ داللت کواکب بـر همچنین 

او در بخـش دیگـري   . )383: همان( است واندهخ» گزاريدوستداري و ریاست«داللتگر بر 
ملکـان و وزیـران و   «مشتري را کوکـب   ،»داللت کواکب بر گروهان مردم«تحت عنوانِ 

و آنک از وي شکر کنند و او ] توانگران[ توانگران وبزرگان و قاضیان و زاهدان و بازرگانان 
ن و شریفان و کدبانویان اصلی ملکا«او ماه را نیز کوکبِ  ).387 :همان(داند می» را بستایند

براساس جدولی  .)377-378: همان( است خوانده» ها و آبستنانو توانگرانِ یادکرده به شهر
و قمر نیز از  طلبدمی» یاري«ست که از قمر ا مشتري کوکبی ،که ابوریحان ترتیب داده

  ).401-402: همان( مشتري است» دوستان«
در  اشـاراتی از  .اسـت  بسیار زیبـایی در بیـت نهفتـه   جدا از این نکات، اشارة پنهان و 

 در روزگار حافظ فراهم آمده از جمله در فوائد غیاثی که - هاي دیوانیِ قرونِ گذشته نامه
شود که از جملۀ مراسم و آداب ازدواج آن بوده که هنگامِ دانسته می -)2536یوسف اهل، (

شـده بودنـد، آنـان را     خصی یا خادمها که غالمان  ورود عروس و داماد به حجله، خواجه
رو حس غیرت داماد را  هیچپیداست که حضور این غالمان خصی به و کردندهمراهی می

اي از منشورها و احکام حکومتی و غیاثی که مجموعه فرائددر  )5(.است انگیختهنیز برنمی
اسـت،  ) شـم تحریـر قـرن ه  ( شده در فاصلۀ قرون دوم تا هشـتم هاي اخوانیِ نگاشتهنامه

الزّفاف الی واحد من  یهتهنانشاء واحد من الفضائل فی  من«مکتوبی وجود دارد با عنوانِ 
سبب شنیدنِ این خبرِ خوش نویسنده در این مکتوب، پس از ابراز شادمانی به .»الملوك

   :افزاید، می»سعادت الهی تخت بلقیس را به نظر استحسان سلیمان زمان فرود آورد« که
رامید داد و هاي فرخنده نوید پجهان را به حال ،قران آن دو کوکبِ مسعود در برج سعادتچون 

اجتماع این نیرین در اوج دولت، گیتی را به نیلِ مرادات ضمان شد، روشنانِ سـپهر آبگـون و   
، سرور بـه  )خبري دوختندو نحوس دیده به خواب بی( لعبتانِ چرخِ بوقلمون سعود برافروختند

تـراب مشـرّف   و اقبال به مالزمت آستانِ سـپهرجنانِ عنبر  حجلۀ همایون شادمان شد خادمیِ
  .)1/505: 2536 یوسف اهل،( »گشت
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در . نـد ا آمیز به کار رفته ایهام ،»عنبر«و  »اقبال«و  »سرور« هايهواژ فوق، عبارت در
ي چون سبب خجستگی این پیوند، مفاهیم مجرّدگوید بهبافت اصلی کالم، نویسنده می

زیبایی عبارت در آن است که اما  ،کردندسرور و اقبال همچون غالمانی تو را همراهی می
و  »فرخنـده «که بـه  همچناننهادند؛ از القابی بوده که بر غالمان می »اقبال«و  »سرور«
سبب گویا اشاره به عنبر در بافت اصلیِ کالم، بهو  نیز اشاره شده) القاب غالمان( »عنبر«

اي گونهحافظ خود در بیتی به. است ده از مواد خوشبوکننده در مراسم عروسی بودهاستفا
  :است به کار برده) از القاب غالمان( با بهروزرا ) لقبی خاص غالمان(ایهامی عنبر 

  ستا غبار راه طلب کیمیاي بهروزي
  

ــرین     ــاك عنب ــت آن خ ــالم دول ــویم غ ب  
)1/760: 1362حافظ، (  

سـت از مراسـالت حکـومتی و دیـوانیِ قـرون      ا موعۀ دیگـري که مج نامههمایوندر 
غیاثی  فرائداي آمده که بسیار به نامۀ نامه» در تهنیت زفاف« عنوان باگذشته، در بخشی 

  : خوانیممیهایی از این نامه در بخش. مشابهت دارد
  مرحبا عقدي که عقد ملک را داد انتظام
  دز اجتماع این دو نیر وز قران این دو سع

  

  زو شد رونق عالم تمـام حبذا عهدي ک  
  تا به روز حشر عالم را بود نور و نظـام 

 

آورده و فرود چون بشارت رسید که سعادت الهی تخت بِلقیس را به نظر امتحانِ سلیمانِ ثانی
و  ...فریدة وشاح شهریاري را بر گوشۀ سریر جهانداري نشانده، آفتاب نشاط به درجۀ ارتفاع یافت

  :ان به تهنیت گشادزب اقبال
ــدار داد  ــرا بخـــت بیـ ــزد مـ ــه ایـ   کـ

  

  ســرانجام ایــن کــار فرخنــده بــاد      
 

جناب مشـرّف  به مالزمت آسـتان سـپهر  اقبال شد و به خادمی حجلۀ همایون شادمان  سرور...
  ).110: 2536 منشی،( ...گشت

از شـاردن کـه سـال    سخنی در پایان براي اشاره به تداومِ این رسم در قرون بعد، به 
در . کنـیم از مراسم عروسی ایرانیان گزارش دقیقی ارائه داده، اشـاره مـی   میالدي1666

عقد دائم، صیغه و متعه ( سفرنامۀ او بخش مفصلی به آداب ازدواج و انواع پیوند زناشویی
آداب همســرگزینی و مقــدمات  بــهدقــت او همچنــین بــه. اســت اختصــاص یافتــه...) و

 36 0/ 3: 1349( است اشاره کرده) جلس عروسی و جهیزیهعقدنامه، مهریه، م( خواستگاري
  : نویسداو آنجا که به آداب بردنِ عروس به خانۀ داماد پرداخته، می. )333-
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در روز دهم، در . یابدشود و مدت ده روز ادامه میمجلس جشن عروس در منزل داماد برگزار می
ملبوسـات و  : دارند، کـه عبـارت اسـت از   جهیزیۀ عروس را به خانۀ داماد ارسال می ،وسط روز

معموالً جهیزِه را با قطار شتر، و یا  ...جواهرات، مبلغی اساس و اسباب خانه، کنیزان و خواجگان
شود، صداي موسیقی بلند میسرو. کننددیگر سطورانِ باربر، با طُمطُراق و دبدبۀ تمام حمل می

معقوده هنگامی که پیاده است، دو نفر زن از  ...نشینندغالمان و خواجگان بر باالي محموالت می
اي عنان اسب را باشند، خواجهکنند و موقعی که سواره میگیرند و هدایتش میبازوان وي می

 به خانۀ داماد و پس از پایان مراسمِ جشن، زنان مقري یک ساعت بعد از ورود. کشد آرامی میبه
کمی بعد داماد توسط خواجگان و یا  ...کنندیعروس را به حجلۀ مخصوص راهنمایی م) هاینگه(

   )6()345-347/ 3: همان( گرددپیرزنان به حجلۀ عروس هدایت می

را در کنار هم به تصادف خواجه و حجله نماید حافظ بهها، بعید میبا نقل این نمونه
خن چه ساگر، ...)گفتم که خواجه کی(ست که در بیت مورد نظر ا گفتنی .کار برده باشد

اي ایهامی بـه شـعرش زیبـایی    است، اما حافظ با اشاره بزرگ به معناي وزیر و از خواجه
طنز زیباي بیت در آن است که خواجه به سبب نقص جسـمی و  . است بیشتري بخشیده

تواند به حجله پا بگذارد، مگر اینکـه عروسـی نامـداري و بزرگـی     بهرگی از عشق نمیبی
زیر نیز در ابیات به گمان ما حافظ در . حجله او راه یابد پیش بیاید و در ضمن مراسم به

تـوجهی خواجگـان و   اي به بیبا کنایه( ها از عشقبهرگی خواجهآمیز به بیاي ایهاماشاه
  :، اشاره دارد)بزرگان عالم اجتماع و سیاست به عشق در معناي فراگیر آن

  نصیب مباشبکوش خواجه و از عشق بی
  

هنـري س به عیب بیکه بنده را نخرد ک    
)902/ 1: 1362حافظ، (  

 
 اي خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست    عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

)145/ 1: همان(  
 

  دروغش/ دروغش  -5
» درو«یعنی یکسره خواندن  ،، اما با اندکی تفاوت در خوانشروشن استزیر معناي بیت 

  : یافتبه ایهامی درخشان دست خواهیم » غش«و 
روي شود هر که درو غـش باشـد  تا سیه    خوش بود گر محک تجربه آید به میان  

)1/326: 1362حافظ، (  
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در متون که  ستا کاربرد در متون اوستایی و پهلوياي کهن و بسیار پرواژه »دروغ«
تلفـظ   »drog«صورت و در متون پهلوي به »drauga«زبان باستان و اوستایی به صورت 

ساکن تلفظ  به دانیم این واژه در شیراز عصر حافظ ابتدانمی .)136: 1384صوري، من( شدمی
اما از آنجا که نـوعی از   ؛است شده و یا در صورت متحرك بودن، حرکت دال چه بودهمی

افـزون بـر کـاربرد    گویا حافظ » رويسیه«با توجه به خوانی است، گونهایهام، ایهام دیگر
گوشۀ چشمی به سیاه و داراي آلیاژ مس یا روي، ه معناي فلز رويب» رويسیه«آمیز ایهام

هـایی کـه   این مثـل در اغلـب کتـاب    .استداشته »سیاه استگو رودروغ«تعبیر مشهور 
روي دروغگو «صورت دهخدا آن را به. است اند، آمدههاي فارسی را ضبط کردهالمثل ضرب
 »روي دروغگو مثل ته دیگ سیاه است« صورته و بهمنیار ب )2/883: 1363(آورده » سیاه

ماند که ایـن تعبیـر   شکی باقی نمی ،هایی که خواهد آمدبا توجه به نمونه .)305: 1369(
آمده که دشمنِ راوي با دروغ حکومت را علیـه او   تاریخ یمینیدر . است مثلی کهن بوده

: 2537جرفادقانی،( گرداند» رويسیاه«تحریک کرد، اما خدا فضل و کرم فرمود و دروغگو را 
بـه  » روي دروغگو سـیاه «به صورت  االمثال ةینخزالمثل در این ضربهمچنین . )2/482

   )7( .)261: 1379شاه، حسین( است کار رفته
اي وجود ندارد و ایـن  کریم هیچ شک و شبهه قرآندر مؤانست حافظ با  ،سواز دیگر

الّذینَ کَذَبوا ِ تَريةمالقیا یوم« :است رفتهدر باب دروغگویان به کار » الزّمر«تعبیر در سوره 
رین جهنّم مثوي لألیس فی  هههم مسودووج اهللاِعلی تَکبـو روز قیامـت  ( )60: الزمـر ( »لم

آیـا نیسـت در دوزخ    .شـده  شـان سـیاه  هـاي ببینی آنان را که دروغ گفتند بر خدا، روي
  . )جایگاهی براي کبرورزان؟

ییـد  أسـت در ت ا دیگري ۀقرین )8(،از حافظ بدانیم، ه بسیار حافظانه استاگر بیت زیر را ک
  :ایهامی که به آن اشاره شد

  به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
  

  روي گشت صبح نخستکه از دروغ سیه  
  )21: 1320، حافظ(

  

تواند است که میناصرخسرو نیز در بیت زیر، نسبتی میان دروغ و سیاهی برقرار کرده
  :معناي ایهامی بیت حافظ را تأیید کند

ــد دروغ   ــده زایـــ ــگان بیهـــ   زاندیشـــ
  

 همچــون شــبه ســیاه بــود معــدنش      
)404: 1357ناصرخسرو، (  
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ترین دروجان و اهریمنان بوده و دیو و دیگر آنکه در باور ایرانیان دروغ از بزرگ ۀنکت
تلفظ دیگري (وج خانۀ در. است شدهفروغ توصیف میاهریمن در آیین زرتشت تیره و بی

این باور تا بدان حد بـوده کـه ایرانیـان حتـی     . »ستا دوزخ تاریکی« اوستادر ) از دروغ
مـرد جـوان و یـک پـري      مقاربت یک زن جوان و یک دیو، و یـا یـک   ۀسیاهان را نتیج

هم اگر از دیو سپید سـخن بـه    شاهنامهدر  ).87و  85 ،9: 2535 سن، کریستن(دانستند  می
مرور زمـان  این دیو به .، نه روي سپیداست سبب موي سپید آن دیو بوده به ،میان آمده

هـاي قـرون   مینیـاتور در جا کـه حتـی   در ذهن ایرانیان با روي سپید تصور شده تا بدان
و  201: 1383 ،بینیون و دیگران. نک( شویمنیز با چنین برداشتی مواجه میو متأخر گذشته 
روي و چون شیر به رنگ شَبه « :گویدرة این دیو میبااما فردوسی در ؛)72: 1388صمدي، 

  .)2/107: 1374( »موي
و جدا از همۀ این موارد، گویا در واقعیت نیز، از طراوت و شادابیِ پوست فرد دروغگـ 

نشـانۀ  » سـیاهیِ لـون  «شناسیِ قدما  گونه که براساس دانشِ قیافهشود، همانکاسته می
  ).178: 1350،دنیسري(است  بوده» دلی و غمبد«

  
  سمعه/ صومعه  -6
رود، در کار میو مفاهیم وابسته به آن به» ریا«هاي حافظ غالباً با که در غزل» صومعه«

  :دارد» سمعه«بیت زیر و برخی ابیات دیگر، ایهامی نیز به 
ـان  ةکنم به بادخوش می   مشکین مشام ج

  

  ا شنیدـــوش صومعه بوي ریــــپکز دلق  
  )1/492: 1362حافظ، (                             

  

در باالي کوه و تپه؛ دیر ) ترسایان و جز آنان( عبادتگاه راهب«را » صومعه«ها نامهلغت
این واژه به صورت جمع در سورة  .)ذیل صومعه: 1375، معین. نک( اندمعنی کرده» و خانقاه

نایی است که سـر آن تنـگ   صومعه ب« :نویسدغنی می. است به کار رفته )22/40( »حج«
أصمعی یعنی منسوب به صمع، یعنی گـوش  . باشد؛ اصالً لغت صمع یعنی کوچک بودن

به مناسبت آنکه سرش تند و تیز اسـت، ولـی   . لغت صومعه از همین ماده است. کوچک
.  )214: 1368( »ممکن است این مناسبت را جعل کرده باشند و اساساً  لغت سریانی است

و  »ساختمان را مرتفع و بلند ساخت«یعنی » البناصومع «هاي عربی آمده مهناما در واژها
    . است صومعه یعنی دیر و نیایشگاه راهب یا عابد مسیحی که در مکانی مرتفع بنا شده
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میان محققان در بابِ اینکه صومعه در اساس محلّ عبـادت یهودیـان، صـائبیان یـا     
تور جفري اصل واژه را از مناطق جنوب عربستان، مسیحیان بوده اختالف وجود دارد و آر

 بـوده » حجرة راهب« معنايکه صومعه دقیقاً به است ویژه حبشه دانسته و اشاره کردهبه
و عبادتگاه راهبانِ » بیعه« ؛ و این نظر با نگاه ثعالبی که عبادتگاه مسیحیان را)289: 1386(

  .دارد مطابقت )304 :تا بی(خوانده » صومعه«مسیحی را 
و به جوار آن کوه رفت که صـومعۀ مـرد   «: است دربارة مرد دینی آمده نامهمرزبان در

هاي مرتفـع بـراي راز و نیـاز    انتخاب مکاناما  .)1/176: 1367 وراوینی،(» دینی در آن بود
 :وه اسـت ک )عابد و زاهد(» پرستنده«نیز جایگاه  شاهنامهدر ندارد و اختصاص به راهبان 

از عابـد بـا تعبیـر    نظـامی   خسرو و شـیرین در  .)1/40: 1374( »جایگه کرد کوه پرستنده را«
  :خوانیم می حدیقهو در  )416: 1376(یاد شده » کُهبد«

ــوم بتاخـــت    ــان قـ ــدي از میـ   زاهـ
  

ــه ســر کــوه رفــت و صــومعه ســاخت     ب
)133: 1359سنایی، (  

  

جملـه در  از و صومعه در متون کهن در معناي خانقاه نیـز آمـده   ،گونه که آمدهمان
چه حافظ اگر ).27، 17: 1371 بن منور،محمد. نک( است در این معنا به کار رفته التوحیداسرار
امـا اغلـب آن را در معنـاي     ،)170/ 1 :1362( به کار برده» کنشت«بار این واژه را با  یک

ر به کـا  و در برابر دیر مغان) میشگیالبته با طنز و تعریض ه( خانقاه و در ردیف مسجد
سـالوس،   ۀخرقـ : تعابیري که همراه با صومعه در دیوان او آمده از این قرار است. بردمی

   ).752و  396، 144، 20/ 1: همان( ریا و کاران، سیاه)ریا( آلوده، جلوه
:                                  است به کار برده» صومعۀ عالم قدس« بار این واژه را به صورت البته حافظ یک

ــیکن  ــالم قدســم ل   صــوفی صــومعۀ ع
  

ــاهم      ــت حوالتگ ــان اس ــر مغ ــا دی  حالی
)1/721: همان(  

  

در همین بیت نیز گویا حافظ با کنار هم نشاندن صومعه و عالم قدس، به بنا نهـادن  
تر از هایی پایینبسا دیر مغان در مکاناست؛ و چه هاي مرتفع نظر داشتهدر مکان صومعه

و بـه زیبـایی   گـردد  میتر رنگشد که در آن صورت این تضاد پرمیسطح زمین ساخته 
و مفاهیم وابسته با آن به » ریا«کرات این واژه را با  اما از آنجاکه او به. شودشعر افزوده می

) ویژه متون عرفانی به( ست که در متون کهنا ايواژه» سمعه« کار برده و از سوي دیگر
  .است اي ایهامی در کار بودهرسد اشاره، به نظر میهمردیف با ریا به کار رفته
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یت «هاي عربی به معنـاي  نامهدر واژه »سمعه« در متـون   آمـده و » الـذّکر «و » الصـ
 ؛عرفانی در مقابل کفر که شرك جلی است، از سمعه و ریا به شرك خفـی تعبیـر شـده   

و از » رئاء« ه در اصلریا ک. ها افتادن کسی به نیکنامی استریایی که حاصل بر سر زبان
کردن؛ و سمعه کـه از   ، یعنی خود را به نیکنامی در چشم خلق شهرهاست »رأي«ۀ ریش
پـس  . اسـت » محاسن خود را به گـوش خلـق رسـاندن   «به معناي  ،است» سمع« ۀریش

  :گیردسمعه در برابر صدق و صفا قرار می
  حافظ به کوي میکده دایم به صـدق دل 

  

از صــفا رود دارچــون صــوفیان صــومعه    
)1/446: 1362حافظ، (  

  

معه «، صـوفیانِ  »دارصـومعه « صوفیانِدر بیت فوق  آیا را بـه خـاطر متبـادر    » دارسـ  
در متون عربی گـاه بـه معنـاي متعـارف حسـن      » سمعه«شویم که یادآور میکند؟ نمی

  :است شهرت و نیکنامی به کار رفته
  مـــــأثوره ســـــمعتُه و شُـــــهرتُه  

  

ــت     ــد أودعـ ــرّقَـ ــرتُه سـ ــی أسّـ الغَنـ  
)9()1/29: 1365حریري، (  

  

کـریم   قرآنهاي کهن نامهاز آنجا که سمعه به حس شنیداري وابسته است، برخی از واژه
بـه  » نسـاء « ةرا در سور» قلیل«حبیش تفلیسی که . اندبرگردانده» آوازه«درستی آن را به به
  . )240: 1360تفلیسی،( است آورده» ازهآو«در برابر سمعه  ،تعبیر کرده» ریا و سمعه«

شود تا آمدن صومعه در کنار ریا در شـعر  هایی از متون کهن نقل میدر پایان نمونه
  :تصادف حمل نشود حافظ به
 ).157: 1384هجویري، ( منقطع باشد ]عارف حقیقی[و ریا و سمعت این جهان از معاملت وي   -
-  1359غزالی، ( معت باشد، آن اعمال از آخرت بیرون آیدو اگر به صبح رود، و باعث او ریا و س :

 ).736-737و همچنین ؛  734
دلی کنی به از هزار رکعت که باعث بـر آن ریـا و سـمعت و    یک رکعت که به فرمان صاحب  -

 )1/44: 1362همدانی،  ةالقضاعین( هواي نفس بود

احمد ( ریا و سمعت و انکار مکن گوید بهگوید که دعا و تسبیح، تهلیل و استغفار مکن؛ مینمی  -
 ).83: 1372، نامقی جام

ــا    - ــا بی ــود آنج ــان ب ــب ار امک   امش
  

ــی   ــیکــار شــب ب ــمعه اســت و ب ــاس ری  
)6/536: 1375مولوي، (  
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امروز نیز در آثار خود این  تا بدانجا بوده که گاه محققان طراز اول سمعه و ریا پیوند
  ).14: 1388 کوب،زرین. نک( برنددو واژه را در کنار هم به کار می

، امـا در  مفتوح است» ص«قاموسیِ صومعه با  چه تلفظ درست ونکتۀ آخر اینکه اگر
ها مفتوح اسـت،  آن» و«هاي عربی که حرکت ماقبل هزبان فارسی همچون بسیاري از واژ

هاي این واژه را به سمعه همین نکته واج. شودشوند، مرفوع تلفظ میاما مرفوع تلفظ می
  .کندتر مییکنزد

در ذهـن  ) سـمع (» شـنید «رسد حافظ تناسبی نیز میان این واژه و فعل به نظر می
 صـومعه در بیـت  ( سمعه ،)حسامیزي( گونه که بوي ریا شنیدنی استهمان. است داشته

زیبایی ریاي شنیداري را به تصویر به هم بیت زیر. نیز شنیدنی است) آغازین این بخش
  :است کشیده

  در کیش مـا تجـرّد عنقـا تمـام نیسـت     
  

  

 در قید نام مانـد اگـر از نشـان گذشـت      
)248: 1369کلیم کاشانی، (  

 

  تعلل ،دور -7
، »تسلسل«و » دور«در بیت زیر، عالوه بر معناي متعارف خود و ایهام تناسب با » تعلل«

  : ایهامی داردمعنایی  هم» دور«و ) ایهام تبادر(ورد آبه ذهن می ي نیزمعناي ایهامی دیگر
  

  ساقیا در گردش ساغر تعلّل تا بـه چنـد  
  

 دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش  
)1/558: 1362حافظ، (  

کـه عـالوه بـر    » تسلسـل «و » دور«هـاي  اغلب شارحان به ایهام تناسب زیبا در واژه
 ةواژ. انـد گرداندن ظرف شراب در مجلس، از مصطلحات دانش منطق است اشاره کـرده 

که ایـن واژه در عربـی عـالوه بـر سـرگرم      ز باید به این مجموعه افزود، چرارا نی» لتعلّ«
هـاي  نمـودن نیـز هسـت، کـه بـا واژه       آوردن و اسـتدالل   نمودنِ خود، به معناي دلیـل 

الوقت نمودن یا همان  آوردن و دفع معناي این واژه در بیت، بهانه. گفته تناسب دارد پیش
در عربـی بـراي بیـان ایـن     که  )1/96: 2535مولوي، . نک( تاس  کلیات شمسدر » داردار«

 ۀاما در زبان عربی از ریش گیرند؛نیز بهره می) در مقابل تململ(» تمطّل«منظور از واژة 
، »یعـلّ «، »علّ« .رود که با مضمون بیت سخت در پیوند استمعنایی به کار می» علل«
ه معنـاي دوبـاره نوشـیدن و پیـاپی نوشـیدن      ب) »تعلّه«و » علال«: دیگر آنو مصادر (» عالّ«
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بـه   »العلـل «و  اسـت  آمـده » شـربت  اول« به معنـاي  »النّهل« ،سامیاال السامی فیدر . است
   .)203: 1345میدانی، ( »شربت دوم« معناي
اي اسـت کـه بـه    مرتبهشخص بلند«که کنایه از » بازیار غراب«ذیل تعبیر  القلوبثماردر 

  :است ه کار رفتهمعتز نقل شده که این فعل در آن ب  شعري از ابن ،»عملی پست بپردازد
ــابِ  ــن الدوشـــ ــد مـــ   علّنـــــی احمـــ

ــدح    ــن قـ ــلّ مـ ــی أعـ ــو تَرانـ ــدولَـ   الّـ
  

ــر   ــوداء بۀٌ شَــ ــت ســ ــبابِنغّصــ الشّــ  
 شــــابِ أبصــــرت بازیــــار غــــرابِ   

)10()62-63: 376 ثعالبی،(  
  

تعبیر  ،روفته و از همیندر عربی به این معنی به کار نر» تعلّل«مصدر  شویمآور مییاد
ایـن مـاده در   . شودکه آن معنی تنها به ذهن متبادر مییهام تبادر را به کار بردیم، چراا

پی نوشیدن به کار رفته و هم به معناي کسی را با چیزي درباب تفعیل، هم به معناي پی
ران عـرب  اي سرگرمی بوده و شاعخواري خود گونهکه بادهنکتۀ دیگر این. سرگرم کردن

هاي ابیات زیر در یکی از خمریهکه ؛ چناناندرا در این معنا به کار برده» تعلّل«کرات به
  :است آمده» تعلّل بالمدام«نواس به عنوان ابو

ــدیمِ   ــع النّـــ ــدامِ مـــ ــل بالمـــ   تعلَّـــ
ــه  ــانّ ففیـــ ــبوح فـــ ــادر بالصـــ   و بـــ

  

ــربِ     ــن کَـ ــرّوح مـ ــه الـ ــومِففیـ الغُمـ  
ــفاء ــقیمِ شــ ــل الســ ــقم للرّجــ الســ  

)11()469: 1417نواس، ابو(
 

. عاشـق دیوانـه و مجنـون اسـت     ،دانیم در شعر فارسی و دیوان حافظمی اینکه نکتۀ آخر
هـاي پربسـامد شـعر    نیز یکی از تناسب) تسلسل(تناسب عاشق و مجنون با زنجیر یا سلسله 

  :فارسی است
  دوش سوداي رخش گفتم ز سر بیرون کنم

  

مجنون کنمگفت کو زنجیر تا تدبیر این     
)1/668: 1362حافظ، (  

  

کند که با عاشـق  را به ذهن تداعی می» سلسله«، »تسلسل«نیز در بیت مورد بحث 
آور در معنایی که یاد(که با تسلسل و تعلّل عالوه بر این» دور«همچنین واژه  .تناسب دارد

مقابـل   در(جنـون ادواري   .آوردتناسب دارد، جنون ادواري را نیز به خـاطر مـی  ) شدیم
  بـه  . گـردد میگـاه بـاز  چند ازست که هرا جنونی ،)جنون إطباقی که جنون دایمی است

  :در ابیات زیر دقت کنید» جنون«و » دور«هاي واژه
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  انداخت رسـم عقـل  چون دور عارض تو بر
  

  شـود از عقـل  جنونِ دوري من بـیش مـی  
  

 ترسم که عشق در سر سعدي جنون کند  
)509: 2536سعدي، (  

سـت مـرا  ا ستمکده حال فالخندر این   
)1/298: 1367، تبریزي بئصا(  

  :است به گمان ما حافظ در بیت زیر نیز گوشه چشمی به این نکته داشته
  دور مجنـــون گذشـــت و نوبـــت ماســـت

  

 هــر کســـی پـــنج روز نوبـــت اوســـت   
)1/136: 1362حافظ، (  

  

نوعی از ؛ آورداد میرا به ی» رِبع«یا » تب نوبه«، »نوبت«که در این بیت، قابل توجه آن
همین سبب با جنونِ دوري وجه تشابهی  آید و بهگاه به سراغ بیمار میچند از تب که هر

 نامیدند، که به معناي تبی می» تب چهارم«یا » چهار اندر تب یک«قدما این تب را . دارد
  .)744-755: 1344اخوینی، ( آیدبار به سراغ بیمار میروز یک چهار ست که هرا

  
  شفاخانه -8

اي ایهامی نیز نکته» شفاخانه«، در »تریاك«و » مار«در بیت زیر افزون بر ایهام تناسب 
  :نهفته است

  دل ما را که ز مـارِ سـرِ زلـف تـو بخسـت     
  

خانـۀ تریـاك انـداز   از لب خود بـه شـفا      
)1/542: 1362حافظ، (  

  

صد نمـاد و تصـویر بـراي    ، تا قرن هشتم بیش از العشاقانیسمطابق اشارة رامی در 
ترین تشبیه زلف معشوق به مار از پربسامد ).43-46: 1376(توصیف زلف معشوق رایج بود 

نظـامی   پیکـر هفـت هـاي آن را در  یکی از زیباترین نمونـه . ستا تشبیهات شعر فارسی
توان مالحظه کرد؛ آنجا که زیبارویانی در آب می) تن بهرام روز آدینه در گنبد سیاهنشس(

  :ترسانندخود می» مار زلف«کنند و یکدیگر را از چشمه شنا می
  نقـــاب شـــدندصـــدره کندنـــد و بـــی

ــی   ــد آن را زآب مـ ــن شـ ــاندایـ   ترسـ
  

ــدند    ــو در در آب شــ  وز لطافــــت چــ
ــی  ــار م ــی  م ــف م ــت و زل ــاندگف افش  

)300: ب1385نظامی، (  

ثر از چنـین  آمده که احتماالً حـافظ متـأ  » مارِ سرِ زلف«هاي زیر نیز تعبیر در نمونه
  :است ابیاتی بوده
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  سـرِ زلـف تـو دسـت     دلبرا نازده در مارِ
  

  پیش لبِ ضحاك تو بس فتنـه و آشـوب  
  

 چه زند کژدمِ هجرانِ تو چنـدین نیشـم    
)688: 2536سعدي، (  

 کز مارِ سرِ زلف تو در ملـک جـم افتـاد   
)243: 1336 ،ي کرمانیخواجو(  

 ة مخدري که امروز شناخته شدهمعناي مادگاه در  تریاك یا تریاق در متون کهن هیچ
در متون کهن تریاك . استرفتهنامیدند، به کار نمیمی »هپیون«و  »افیون«را  و قدما آن

است و این درمان از طریق رفتهویژه در درمان مارگزیدگی به کار میپادزهري است که به
، اقسام سسردبندي کتاب بقهبن ربن طبري بر پایۀ ط جا مهم بوده که علی تریاك تا بدان

 ، مبضـعی )پزشـکی  چشـم ( اطفـالی، میلـی  : اسـت  گونه برشمردهطب نزد هندیان را این
 و مشب) تقویت نیروي جنسی( باهی ، تریاقی،)پزشکیروان( ، جسمی، ارواحی)جرّاحی(
 هر دارویی که مضرّت« :نویسدمی صیدنهدر  نیز بیرونی ).558: 1928طبري، () کننده جوان(

او . »ترِ انواع تریاقات فاروق استاو را به تریاك تعریف کنند و شریف ،ها را دفع کندزهر
 : 1358بیرونی، ( »کننده میان خون و زهرجدا«نویسد یعنی میتریاك درباب وجه تسمیه 

شد و در کتب ها یا گیاهان تهیه میاما جدا از پادزهر یا تریاکی که از انواع سنگ. )1/169
اي مار اند، نوعی از تریاك را از گونهتفصیل به آن پرداخته و داروشناسی کهن بهپزشکی 

. اسـت  دوري به این نکته شده ةرسد در بیت حافظ اشارآوردند و به نظر میبه دست می
ت تهیـ  در منابع کهن روایت در. اسـت  شـده  ائـه ایـن پـادزهر ار   ۀهاي گوناگونی از کیفیـ 

و بدانک عالج زهرها تریاقِ بزرگ بود، اعنی «: استی آمدهترین اثر طبیِ زبان فارس کهن
ذیل نیز  المخلوقاتبئالمخلوقات و غرابئعجادر  ).632: 1344 ،بخاري اخوینی( »تریاقِ افاعی

که  یاد شده» حجر پادزهر«از سنگی به نام » االحجار و الجواهربئفی عجا«عنوانِ عمومیِ
شربت وي زهر را از عروق بگشاید «؛ ماري که استآمدهاي مار به دست میاز گردن گونه

 طوسـی، ( »آیدو پادشاهان بر سر خوان نهند، اگر در طعام سمی بود، از آن سنگ عرق بر
و مار افعی بسیار گیرند که از جهت تریاك و «: استنیز آمده غرائبالتحفه در. )140: 1382

 استدر برخی از آثار اشاره شدهن همچنی. )76: 1371حاسب طبري، ( »ها به کار آیدمعجون
گزیـده  نهادند تا زهر را بهتر از بدن ماراي گوشت مار افعی را بر سنگ تریاق میکه پاره

  :گویدروست که سعدي می و از همین) 224-225 :1368 مطران،ابن( بیرون بکشد
  پس از تحمل سختی امید وصل مراست

  

 که صبح از شب و تریاك هم ز مار آیـد   
)513: 2536ي، سعد(  
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در زبـان عربـی بـه لـب      ،است نهفته» شفاخانه«که در تعبیر  ایهامیاما دربارة نکتۀ 
فاه «گویند و جمع مکسـر آن نیـز   می» شَفَه« حـافظ ترکیـب    ؛اسـت » شَـفَهات «و » شـ
. به کار برده و مراد او دهان معشوق است که جایگاه لبان اوست آمیزرا ایهام» شفاخانه«

با داروي شـفابخش  : گونه استحات معناي ایهامی مصراع دوم این بیت اینبا این توضی
  :    استکار رفته در این معنا بهدر متون کهن » شفاه« .مان کنام را درلبانت دل زخمی

  چون گشاید قفلِ لعل از درج گوهر در سخن
  

بنـدد بیـان او شـفاه   اهل دانـش را فـرو       
)159: 1344یمین،  ابن(  

  

دي باز هم تقریبـاً تردیـ   ،پرداز بودهدان و ایهامکه حسن دهلوي شاعري عربیاز آنجا
  :است را هنرمندانه به کار برده» شفاء«که او نیز در بیت زیر  نیست

ــو   ــبِ ت ــینِ ل ــفاء« اي نقــش نگ ش ــه   »فی
  

 از من مبر آن درد که درمانش تو باشـی   
)283: 1382دهلوي، حسن (  

  

» شـفاه «ن دهلوي همین بس که او در کنار پردازيِ حسدانی و قدرت ایهامدر عربی
و » فـوه «همچـون  » فیه«در زبان عربی : است را نیز در دو معنا به کار برده» فیه«حتی 

  :است او در بیت دیگري نیز از این تمهید بهره برده. به معناي دهان است» فاه«
  شـکر سـت پـر  ا خطّ تو بر لب تـو فسـونی  

  

انـد نوشـته » اهشَـهد فیـه شـف   « تا ذکـر     
)150: همان(  

  

رسد در ابیات زیر ه نظر میگرا بودنِ سیف فرغانی و کمال خجندي، ببا توجه به ایهام
فاه  وعلی سینا اثر ابو ،معناي ایهامی شفا و درمانسه در » شفاء«نیز  بـه کـار    مخفّف شـ

  :رفته است
ــابی  ــر در او ره یـ ــانون ادب بـ ــه قـ   ور بـ

  
ــب خســـتگان را دهـــد نو   ز   شـــدارولـ

 
  

دو سـخن از مـن بیمـار بگـو    با شفا یک    
)582: 1344 سیف فرغانی،(  
ــفا  ــب ش ــه  طبی ــد ب ــش باش ــانونبخ ق  
)333: 1375کمال خجندي، (  

  

هـایی  نیز نمونهپنج و شش  در شعر شاعران قرون» شفاه«و » شفا«هاي بازي با واژه
  :استجمله ازرقی سروده از؛ دارد

  شفاه هیچ نگـاري شـفاي کشـته نداشـت    
  

 تو کشتگان هوا را شـفا دهـی بـه شـفاه      
)84: 1336، هروي ازرقی(  
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اد روزگاران حافظ هیچ شاعري به میزان عمـ از میان هم ،ایمکه جستجو کردهتا آنجا
بسا حـافظ  چه. است تصویر و ترکیب نیافریده» شفاخانه«فقیه و کمال خجندي از تعبیر 

 »وصل ۀخانشفا«هایی چون ان عماد ترکیبدر دیو .متأثّر از عماد این بیت را سروده باشد
 ،)163: همـان ( »کـرم  ۀشـفاخان «، )95: همـان ( »چـرخ  ۀشـفاخان «، )18: 1348عماد فقیـه،  (
همچنین  .است به کار رفته )163: همان( »دین ۀشفاخان«و ) 177: همان( »یاقوت ۀشفاخان«

با بیت مورد بحـث   که یاد کرده» یاقوت شفاخانۀ«بیت زیر از لب معشوق با تعبیر  دراو 
  :نیز سنجیدنی» ...عالج ضعف دل ما«وزن است و با بیت هم

  دل سودایی ما را کـه مفـرّح لـب توسـت    
  

ــفاخان   ــس   ۀاز ش ــابی ب ــو جلّ ــاقوت ت ی  
)177: همان(  

  

کمـال  (» دارالشّـفا «در دیوان کمال خجندي نیز از لبان محبوب بـا تعـابیري چـون    
نکتۀ آخر آنکه در . است یاد شده )205 و 203، 89: همان(» شفاخانه« و )76: 1375خجندي، 
تریـاك کـه خـود     :اسـت  اي نیـز نهفتـه  اغراق زیباي شـاعرانه » خانۀ تریاكشفا«ترکیب 

  .براي درمان نیازمند شفاخانۀ لبان توست ت،سا پادزهري قوي
  

  مقبل -9
  :استدهایهام زیبایی دارد که تاکنون بدان توجه نش از حافظ، در بیت زیر» مقبل«واژة 

  خورشید چو آن خال سـیه دیـد بـه دل گفـت    
  

 اي کاش که من بودمی آن هندوي مقبل  
)1/612: 1362حافظ، (  

  

 العشـاقِ انـیس در  .انـد هاي فراوانی یافتهبهمعشوق مشبه ةدر ادب فارسی براي خالِ چهر
نمـادینِ  سـت از مصـطلحات   ا ايروزگاران حافظ نیز بوده و اثـرش مجموعـه  که از هم - رامی

هشـت  . اسـت  به یـا اسـتعاره آمـده   پنج مشبهومعشوق بیست ةبراي خال چهر - شعرِ عاشقانه
برخـی از  . مورد از این موارد ویـژة ادب عـرب اسـت و هفـده مـورد مخصـوص ادب فارسـی       

دانـه، زاغ، مسـکین، دل   هندو، زنگـی، بـه  : هاي رایج در ادب فارسی از این قرار استبه مشبه
ها تعبیـر  محمد پادشاه نیز ده فرهنگ مترادفاتدر . )62- 64: 1376رامی، (نقطه  و فرعون، دانه

در شعر حافظ چهرة محبـوب بـا   اما  ).151- 153: 1346پادشاه، . نک( است در توصیف خال آمده
  .است» مقبل«یکی از این تعابیر  و است یاد شده... دانه، نقطه وتعابیري چون سیه، به
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هایی اساس نمونهبر. نهادندالقابی بر آنان می ،انگ پوست غالماساس رنمالکان گاه بر
شود که این لقب را اند، دریافته میاشاره کرده) لقب غالم(از شعر شاعرانی که به مقبل 

هایی از این کاربرد کـه همچـون   نمونه اینک .نهادندمی) زنگی یا هندو( بر غالمان سیاه
لیِ خالِ سیاه برخوردار از چهره معشـوق اشـاره   اقباها به خوشمضمون شعر حافظ در آن

  :استشده
ــی  ــیدي مـــن آن تبمـ   کاشـــکی سـ

  
ــدم  ــدو ندی ــت در جهــان هن   چــو خال
  ســیاهی مقبــل اســت انصــاف خالــت

  
  سـت خال رعنا انهندویی ک چه مقبل

  
  ست خال هندویتا چه نیکبخت غالمی

  
  سـت ا کاري قـوي هندوي زلفش سیه

  
  تهمچون بِالل بر لب کوثر نشسته اس

 
  

 تـــا چـــو تبخـــال گـــرد آن لبمـــی   
)118: 1336اسدي طوسی، (  

ــک  ــیاهی بانمـ ــدم سـ ــر زو ندیـ ...تـ  
ــت   ــیم جمالـ ــک اقلـ ــه دارد ملـ  کـ

)272: 1351 همام تبریزي،(  
ــو دارد   کــه مســکن خــال هنــدوي ت

)87: 1343عبید زاکانی،(  
 که نیک پی به لـب آب زنـدگانی بـرد   

)255: 1336خواجوي کرمانی،(  
اســتزنگــیِ خــالش ســیاهی مقبــل   

)76: تا، بیسلمان ساوجی(  
پرسـت ست بتا خال لبِ تو گر چه سیاهی  

)73: همان(  
  

ه بـه گمـان مـا در واژة مقبـل     اي بود براي اشاره به ایهام زیبایی کاین نکات مقدمه
روسـت کـه در    اقبالیِ خالِ چهرة محبـوب از آن با توجه به این ابیات، خوش. است نهفته

اگـر در  . برد و از سعادت مصاحبت با لبان او برخوردار اسـت جوار لبِ معشوق به سر می
بـه  » زننـده بوسه«را در معناي » مقَبل«با اندکی تفاوت واجی،  »مقبِل« نظر بیاوریم که
در شعر عربـی و فارسـی تصـاویري     .کندگري میکند، ایهامی زیبا جلوهذهن تداعی می

زدنِ تبخال بر لب شکرین لیلی در  نظامی به بوسه لیلی و مجنونِدر . مشابه پیشینه دارد
  :است مرگ، اشاره شده ۀآستان

ــر    ــر ب ــه س ــش ب ــوداي دل ــدس   آم
  گرمــــاي تمــــوز ژالــــه را بــــرد

ــرش را تـــب ــرزه شکســـت پیکـ   لـ
  

آمـــدسرســـامِ ســـرش بـــه دل در    
 بـــاد آمـــد و بـــرگ اللـــه را بـــرد
ــد شـــــکرش را  تبخالـــــه گَزیـــ

)249-250: الف1385نظامی، (  
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چنین مضمونی آمده که ) ۀ تبخالبوس(» الحمیقُبله«ذیلِهم ثعالبی  القلوبِثماردر 
  :بسا نظامی متأثّر از تصاویر مشابه به آن بوده باشد چه

    ـاكمح بـی أو کُنـت ـاكمح یا لیت  
عاشـــقه ـــاكمح حاســـده ـــاكمح  

  

  إنّـــی أغـــار علیهـــا حـــینَ تغشـــاکا  
  قَبلَـت فاکـا  لو لـم تَکُـن هکـذا مـا    

 

)12()422: 1376بی، ثعال(
 

  :اند زدن خال چهرة محبوب بر کنج دهان او اشاره کرده  متأخّران نیز به بوسه
  در کنج دهانی که سلیم از غم آن مرد

  

 چون صفر پیِ بوسه دهان خال گشاید  
)273: 1349سلیم تهرانی، (  

 
  

  گون و حواگندم -10
اي است از اند که آمیزهپرداختهزیر  در بیت» گونگندم«تقریباً تمامیِ شارحان به تعبیرِ 

  :»ممنوعه ةمیو«تلمیح به ماجراي آدم با  هاي ایهام وآرایه
  گون اسـت خال شیرین که بر آن عارض گندم 

  
 سرّ آن دانه که شد رهزن آدم با اوست  

)1/134: 1362حافظ، (  

در تفاسیر  یاد شده که )22/اعراف( »شجره«با تعبیر » میوة ممنوعه«از  قرآن کریمدر 
جاي آن  ،در دوران جدید، متأثر از فرهنگ غرب کهن عمدتاً از آن به گندم تفسیر شده و

اي تشبیه کرده که دانۀ خالِ حافظ در تشبیهی پنهان آدم را به پرنده .است را سیب گرفته
  .است شیرینِ معشوق رهزن او گشته و اسیرش کرده

 -استگون میانۀ قدما به معناي أسمر و گندماللّغۀ عاکه در فقه - از آنجاکه رهزن آدم
ایهامی در  است،گون به معناي سبز و گندم اللغۀ عامیانۀ قدماحوا نیز در فقه حوا بوده و
رنگ خاك سرخ و به معناي خاك و هم» مأد«قدما اغلب آدم را از ریشه . است بیت نهفته
 :استآورده» سواد االنسان«در بخش ، هاللّغفقهثعالبی در . اندگون معنی کردهزرد و گندم

»فرة فهو آدمه علی الصسواد ألسمر، یقولُ : آدم« :منظور نیز آورده ابن. )73 :تابی( »فاذا زاد
» التّراباللغه انّ اشتقاقَ آدم ألنه خلق من تراب و کذالک األدمه انّما هی مشبهه بلون اهل

نظامی با توجه به همین نکته در . )70: 1412فهانی، الراغب األص. نکهمچنین  ؛3-52 /1: 1998(
 آفرینش آدم است، در دوازده بیت متوالی دوازده  ةکه دربار االسرارمخزننخستین مقالت

  :است بار واژة گندم را التزام کرده
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  گرمــــی گنــــدم جگــــرش تافتــــه...
ــدم ــاه گن ــون گشــته ادیمــش چــو ک   گ

  

ــکافته     ــه دو بش ــدم ب ــون دل گن ...چ  
ــو ــه ج ــاه دایافت ــت م ــو کیمخ ــه چ ن  

)2-71: 1384نظامی، (  

امـا   ،اي به این معنا نـدارد اشاره» آدم«اگرچه ذیل  قاموسِ کتابِ مقدسهاکس در 
 ،»...شـهري اسـت در وادي اردن بـه طـرف صـرتان یوشـی      « که» آدم« جاي دیگر ذیل

بـه  شناسـانه  اما جفري که از منظري عالمانه و زبـان  ).35: 1377( »خاك سرخ« :است آورده
هـاي عبـري و   در زبـان  :نویسـد مـی » آدم«هاي دخیل قرآنی پرداخته، ذیل پژوهش در واژه

   .همـواره در اشـاره بـه آدمِ ابوالبشـر     قرآنرود و در به کار می» انسان«فینیقی به معناي عامِ 
داند و اشارة زمخشري و بیضـایی را مبنـی بـر دخیـل      شناسیِ راغب را نیز مردود مییشهاو ر

  ).108: 1386جفري، (ستاید این واژه میبودنِ 
 قـرآن در نیـز بایـد اشـاره شـود کـه       گونگیسبز و گونگیدرمورد پیوند حوا با گندم

 )مرعـی ( و از آنجاکه سخن از سبزه و چراگـاه  ؛)5/األعلی( فام آمدهبه معناي سیه» أحوي«
 را در» سـبز  زيسـب «یا به تعبیر قدما » سبزِ سیر«توان می است و چراگاه سیاه نیست،

 است معنی کرده» هو الخضر مههالدبین«را » أحوي« ،اللغهفقهثعالبی نیز در  .برابر آن نهاد
  معنـی شـده  » الشّـعر اسود :شاب«، »األحويرجل«زمخشري  البالغۀ اساسدر  .)70:تابی(
 اسـت معنی کرده» زنداي که به سبزي میسیاهی«منظور نیز حوا را  و ابن )149: 1420(
، »أحـوي «هاي آن پرداخته شـده نیـز   در آثاري که به اسب و ویژگی ).2/5-193: 1998(
  ).192: 1346 شاه،مبارك(است  معنی شده »اسب سیاه مایل به سبز«

اند که دانستهرا همان رنگی می» أحوي«شود که قدما  از مرور این مطالب دانسته می
هـا  هایی کـه در آن یش از آوردن نمونهپ. کنندسبزه یاد می-امروزه از آن به سبزه یا سیاه

شویم کـه طبـري   آور میاند، یادکرده حوا اشاره ةگونگی چهرپرداز به گندمشاعران ایهام
حوا را از آن جهت کـه از پهلـوي چـپ    و به باور او تصور کرده » حی« ۀرا از ریش» حوا«

پیداست که او نیز  .)151/ 1: 1353(اند ، بدین نام خواندهآفریده شده) آدم(موجودي زنده 
) درد حب الهـی (» ود«و » داء«را با » داوود«و » نوحه«را با » نوح«همچون کسانی که 

  .است تراشیده» حوا« ةاند، وجهی شاعرانه در اشتقاق واژمرتبط دانسته
  بـا  » حـوا «آمیـز پیونـد   هـاي ایهـام  نمونهدر ابیات زیر از حسن دهلوي و صائب نیز 

   :توان دیدرا می گونگیگندم
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  گون اوعقل گوید از چه دیدي روي گندم
  

  گون پسـندیدن بـود  آدمیت حسن گندم
  

!اســت واي از آدمــیهــا بلغزیــدهآدم آنجــا    
)392: 1383حسن دهلوي، (  

 هرکه باشد این مذاقش در حساب آدمی ست
)604/  2: 1367صائب تبریزي، (  

همچـون  » گون استگندم«که در  -» گون« که در بیت حافظ، در تکواژِآخر آن ۀنکت
شاعران دیگر نیز به این ایهام توجه  .است ایهام ترجمه به کار رفته -شودتلفظ می» گونه«

  :اندداشته
  م پیش محبان همه وقـت رویی بودسرخ

  
 گر به خون رنگ دهی اشک مرا زین گونـه   

)363:  1375کمال خجندي، (  
از این «اشاره دارد و هم به معنايِ » ي زیباي محبوبرو«هم به فوق در بیت » گونه«
  :است حافظ خود در بیت دیگري این شگرد را به کار برده .است به کار رفته» دست

  دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
  

  

کـرد آن آینه صـد گونـه تماشـا مـی     ندرو    
)289/ 1: 1362حافظ، (  

 

  گیرينتیجه -11
گونه که محققان بسیاري همان - شود که ایهامشده دانسته می ههاي ارائبا دقت در نمونه

هاي تازه یافتنِ ایهام شگردهاي شعريِ حافظ است و امکانِترین از مهم - انداشاره کرده
  چـه حـد بـه    دانیِ حافظ تـا یابیم عربیمیهمچنین در. او همچنان وجود دارد در دیوانِ

دیگـر آنکـه بخـش اعظمـی از     . یِ شعر او نقش دارداي پنهان در خلقِ تصاویرِ ایهام گونه
اجزاي تصاویرِ ایهامیِ شعر حافظ در شعر شاعران پیش از او پیشینه دارد و هنرِ خواجـه  

احاطـۀ حـافظ بـر    است؛ و ایـن خـود از    بندي هنري تصاویر موجود بودهاغلب در صورت
، ن رسمی و درباريخالف شاعرانکتۀ آخر آنکه حافظ به. حکایت دارد میراث ادب فارسی

ها در شعر هاي اجتماعیِ مردمِ روزگار خود آگاه بوده و آن سنتاز آداب و رسوم و سنت
هاي اجتماعیِ عصـر حـافظ در   آگاهی ما از باورها و هنجار است؛ و مسلماً او بازتاب یافته

  . چه بیشتر از ظرائف شعر او موثّر استدرك هر
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  نوشتپی
و اگر ) جستجو کرد(خشش آذرخش ترا در مصر نگریست آمال من در: معناي بیت -1

  .شمردمشدي نیز آن را دور نمیبه طوس می
رایحۀ خوش دوستی را شنیدم و درخشش آذرخش وصل را نگریستم؛ : معناي بیت -2

بیا که حاضرم با شنیدن بوي خوش تو جانم  -آییکه از کوي یار می -اي نسیم شمال 
 .را فدا کنم

» آري همیشه باشد برق آشناي باران«: است در این باب چنین سرودهکلیم کاشانی  -3
)1369 :525(  
به معناي درست بیت  )140: 1372حافظ، (و خطیب رهبر ) 667/ 2: 1362( سودي -4

  .اندنزدیک شده
ها و نگرانی از روابط پنهانی و احتمالیِ اندرونیحساسیت درباریان از حضور غالمان در  -5

آنـان دو راه حـل بـراي    . است کرّات در متونِ گذشسته بازتاب یافتهن و کنیزان، بهآنان با زنا
کردنِ غالمان و دیگري انتخاب غالمانِ سـیاه و   این رفع این معضل یافته بودند؛ یکی خواجه

. نـک ( اسـت  تـرین مـانع و محـافظ بـوده    رو، کـه کراهـت زنـان از آنـان خـود بـزرگ      زشت
  ).213- 216: 1357و الگود،  114، 113: 1385عنصرالمعانی، 

هایی که آنـان  سرا و در نامهحرم گانبارها از زبان خواج هاي ایرانینامهمونتسکیو نیز در  - 6
نصـیبی خـویش از زیبارویـان سـخن گفتـه      ۀ ارباب و بیحجلنگارند، از رساندن زنان به می

ایـن مطالـب را از    گفتنی است کـه او  ).88و  60، 58: 1387مونتسکیو، . براي مثال نک( است
  .فر و تاورنیه گرفته استچون شاردن، تورنُ انیمشاهدات سیاح

یـا  » فـروغ بـی «کـرات بـا واژة   و برخی از متون کهن نیز  واژة دروغ به شاهنامهدر  -7
/ 4، 29/ 3: 1374فردوسی، . براي نمونه نک( استقافیه شده» ندارد فروغ«عباراتی همچون 

سبب تنگناي قافیه بوده یـا از بقایـاي    این مالزمت تنها به آیا .)203/ 7، 249/ 6، 235
هاي خویش باورهاي ایرانیان است که فردوسی آن را مناسب با باورها و فضاي داستان

تأمل که بررسیِ آن بر عهـدة   است قابل اينکته! است؟ دانسته و بارها به آن اشاره کرده
  .  ستپژوهان امتخصصانِ اساطیرِ ایرانی و شاهنامه

آن » ابیات اضافه بر متن«بیت در چاپ خانلري نیامده و نیساري نیز در بخش این  -8
  .استو تنها در چاپ قزوینی آمده) 232/ 1: 1385( را آورده
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روایـت کـرده آوازة او و معروفـی او،    «: اسـت در برگردان کهن این بیـت نیـز آمـده    -9
/ 2: 1365حریري، (» هاي پیشانی اوشکن اند سرّ توانگري دردرستی که به امانت نهاده به

19-18.(  
احمد به مـن شـربتی از شـیرة انگـور داد کـه سـیاهی جـوانی را نـاگوار         : معناي ابیات - 10

  .گرداند؛ اگر بار دیگر ببینی که من جام از آن شراب نوشیدم، مرا بازیار غراب بپندار
  از انـدوه  ) آدمـی را ( شـراب با شراب و ندیم خـود را سـرگرم کـن، زیـرا     : معناي ابیات - 11
  .به بادة صبحگاهی بپرداز، که درمان بیماري مرد در آن است. رهاندمی
رسید، یا که من جاي تب تو بـودم؛  اي کاش تب تو به جان من می: معناي ابیات -12

پوشاند؛ تب تو حسود است، یـا تـب تـو عاشـق     میآید که او چگونه تو را فرا رشکم می
  .بوسیددهان تو را نمی) تبخال(د است؟ اگر چنین نبو

  
  منابع
  .کریم قرآن

 ،)مطالعۀ تطبیقی بالغـت هنـدي و فارسـی   ( الهند غزاالن ،)1382(آزاد بلگرامی، میرغالم علی 
  .صداي معاصر: تهران ،تصحیح سیروس شمیسا

 ،ندیارتصحیح و تعلیقات از احمد اسف ،تاریخ بیهق ،)تابی(بن زید بیهقی  الحسن علیفندق، ابو ابن
  .فروغی: تهران ،الوهاب قزوینیبن عبدمقدمه از محمد

اء ضۀبستان األطبا و رو ،)1368(بن الیاس نصر اسعدمطران، ابو ابن چـاپ عکسـی از روي    ،األلبـ
  .مرکز انتشار نسخ خطی: تهران ،با مقدمۀ مهدي محقق نسخۀ کتابخانۀ ملک،

  .دار صادر: بیروت ،العربلسان ،)1998(منظور  ابن
  . العربیالکتبدار ،تصحیح مجید طرّاد ،الدیوان ،)2002(تمام ابو

: مشهد ،به اهتمام جالل متینی ،لمتعلّمینادایهه ،)1344(بن احمد  اخوینی بخاري، ابوبکر ربیع
  .دانشگاه مشهد

  .سنایی: تهران ،علی باستانی رادبه تصحیح حسین ،دیوان ،)1344(یمین فریومدي  ابن
منشورات موسسۀ النّـور  : بیروت ،شرحه و ضبطه و قدمه علی العسلی ،دیوان ،)1417(نواس ابو

  .المطبوعات
با مقابلـه و تصـحیح علـی     ،المشتاقین نهجو  المذنّبین روضه ،)1374(نصر احمد جام نامقی، ابو

  .موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران ،فاضل
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 ،به اهتمام جالل متینی ،الطّبالمتعلّمین فیهدایه ،)1344( بن احمد اخوینی بخاري، ابوبکر ربیع
  .دانشگاه مشهد: مشهد

  .، زوارکتابفروشی: تهران ،با تصحیح و مقابله و مقدمۀ سعید نفیسی ،دیوان ،)1336(ازرقی هروي 
  .طهوري: ، تعلیقات از محمد دبیرسیاقی، تهرانلغت فرس ،)1336(اسدي طوسی 
  .دانشگاه تهران: تهران ،ترجمۀ محسن جاویدان ،صفویه طب در دورة ،)1357( الگود، سیریل

دانشـگاه  : تهـران  ،به کوشش فریـدون بهمنیـار   ،نامۀ بهمنیاري داستان ،)1369(احمد  بهمنیار،
  . تهران

به کوشش  ،بن عثمان کاسانی ترجمۀ فارسی از ابوبکربن علی صیدنه، ،)1358(بیرونی، ابوریحان 
  .شرکت افست: رانمنوچهر ستوده و ایرج افشار، ته

  .هما: تهران ،الّدین همایی تصحیح جالل ،التّفهیم ،)1367( ـــــــــــــــــــ
: منش، تهـران ، ترجمۀ محمد ایرانسیر تاریخ نقاشی ایرانی، )1383(بینیون، لورنس و دیگران 

  .امیرکبیر
ـ    ،فرهنگ مترادفات و اصطالحات ،)1346) (شاد( پادشاه، محمد : تهـران  ،یزیر نظـر بیـژن ترقّ

  .کتابفروشی خیام
: تهـران  ،کاظم امـام به تصحیح سـید محمـد   ،الشّعردقائق ،)1340(بن محمد  الحالوي، علیتاج

  .دانشگاه تهران
: تهـران  ،به کوشش مهـدي محقـق   ،وجوه قرآن ،)1360(بن ابراهیم  تفلیسی، ابوالفضل حبیش

  .بنیاد قرآن
 ،نژاد ترجمۀ رضا انزابی ،المضاف و المنسوب قلوب فیثمارال ،)1376(ثعالبی نیشابوري، ابو منصور 

  .دانشگاه فردوسی: مشهد
  .مطبوعاتی اسماعلیان ۀسسؤم: قم ،ربیهلعو سرّا اللّغه فقه کتاب ،)تابی(ـــــــــــــ 
نشـر و  : تهـران  هاي ابیات و غزلیات حافظ،شرح دشواري :حافظ جاوید ،)1377(جاوید، هاشم 

  .پژوهش فرزان روز
 ،به تصـحیح جعفـر شـعار    ،ترجمۀ تاریخ یمینی ،)2537( بن مظفر الشّرف ناصحجرفادقانی، ابو

  .بنگاه نشر و ترجمۀ کتاب: تهران
  .توس: تهران ،ايترجمۀ فریدون بدره ،هاي دخیل در قرآن مجیدواژه ،)1386(جفري، آرتور 

  .معین: تهران ،ینیبه تصحیح جالل مت ،الغرائب حفهت ،)1371(بن ایوب حاسب طبري، محمد
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: ، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، تهراندیوان ،)1320(الدین محمد حافظ، خواجه شمس
  .چاپخانۀ مجلس

  .خوارزمی: تهران ،به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري ،دیوان ،)1362(ــــــ ــــــــ
  .علیشاه صفی: بر، تهران، به کوشش خلیل خطیب رهدیوان غزلیات، )1372(ـــــــ ـــــــ

به کوشـش علـی    ،مقامات حریري ،)1365(بن عثمان بن محمد حریري بصري، ابومحمد قاسم
  .سسۀ فرهنگی شهید محمد رواقیؤم: تهران ،رواقی

: تهـران  ،خـانی به اهتمام سیداحمد بهشتی و حمیدرضـا قلـیچ   ،دیوان ،)1382(حسن دهلوي 
  .انجمن آثار و مفاخر ملی

: تهـران  ،به اهتمـام احمـد مجاهـد    ،األمثالخزینه  ،)1379( ]لّص به حقیقتمتخ[حسین شاه 
  .دانشگاه تهران
کتابخانظ بارانی و : تهران ،به تصحیح احمد سهیلی خوانساري ،دیوان ،)1336(خواجوي کرمانی 

  .محمودي
، بـه کوشـش   15 ، جشناسیحافظ، »هاي حافظتوازي معنایی در ایهام«، )1371(دادبه، اصغر 

  .9-35پاژنگ، صص : ید نیاز کرمانی، تهرانسع
  .کبیرامیر :تهران ،با تصحیح و مقدمۀ علی محدث ،دیوان ،)1365(الدین دار قمی، رکن دعوي

به کوشش   ،البهادر حفهلتالتّبادر نوادر ،)1350( الدین ایوب بن امینالدین محمددنیسري، شمس
  .اد فرهنگ ایرانبنی: تهران ،پژوه و ایرج افشار تقی دانشمحمد

  .کبیرامیر: تهران ،امثال و حکم ،)1363(اکبر  دهخدا، علی
نشـر پـژوهش   : تهـران  ،هاي ایهامی در اشعار حافظفرهنگ واژه ،)1379(الرّیاستین، محمد ذو

  .فرزان روز
  . اساطیر: تهران ،به تصحیح و اهتمام احمد آتش ،البالغهترجمان ،)1361( بن عمررادویانی، محمد

  .روزنه: تهران ،به اهتمام محسن کیانی ،العشّاق انیس ،)1376(بن حسن الدین محمد ، شرفرامی
کاظم مدتصـحیح سـیدمح   ،الحدائقحقائق ،)1341( بن محمد الدین حسنرامیِ تبریزي، شرف

  .دانشگاه تهران: ناتهر ،امام
  .سروش: تهران ،ایهام در شعر فارسی ،)1379(محمد راستگو، سید

 ،تحقیـق صـفوان عـدنان داوودي    ،مفردات الفاظ القـرآن  ،)ق.ه1412(ألصفهانی، اإلمام الرّاغب ا
  .الشّامیهالدار: دارالقلم و بیروت: دمشق

  .علمی: تهران ،آینۀ جام ،)1374(زریاب خویی، عباس 
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  .سخن: تهران ،نقش بر آب ،)1388( کوب، عبدالحسین زرین
و  عـه للطّبا: بیروت ،غهالبال اساس ،)ق.1420(سم محمود القا اهللا ابیجارمۀ زمخشري، اإلمام العلّا

  .النشر و التّوزیع دارالفکر
  .کبیرامیر: تهران ،علی فروغیبه اهتمام محمد ،کلیات ،)2536(الدین  سعدي، شیخ مصلح

  .زوار: تهران ،با مقدمه و تصحیح مهرداد اوستا ،کلیات ،)تابی(سلمان ساوجی 
 بـه جمـع و   ،الطّریقه  ةیعالحقیقه و شر  ةیقدح ،)1359(بن آدم دسنایی غزنوي، ابوالمجد مجدو

  .دانشگاه تهران: تهران ،تصحیح مدرس رضوي
  .ابن سینا: تهران ،به تصحیح و اهتمام رحیم رضا ،دیوان کامل ،)1349(سلیم تهرانی 

  .انزلی: ارومیه ،ترجمۀ عصمت ستارزاده ،شرح سودي بر حافظ ،)1362( سودي بسنوي
  .دانشگاه تهران: تهران ،اهللا صفا به اهتمام ذبیح ،دیوان ،)1344(نی سیف فرغا

  .کبیرامیر: تهران ،ترجمۀ محمد عباسی ،نامهسیاحت ،)1349(شاردن 
  .نگاه: تهران ،موسیقی شعر ،)1370(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

مقابلۀ با  ،به تصحیح محمد قزوینی ،العجمالمعجم فی معاییر اشعار ،)1336(شمس قیس رازي 
  .دانشگاه تهران: تهران ،مدرس رضوي

 ،تصحیح و تحقیق جلیل اخوان زنجانی ،المنجمین  ةضرو ،)1382( الخیر رازي ابن ابی  شهمردان
  .کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی و مرکز نشر میراث مکتوب: تهران

سسـۀ  ؤم: تهـران  ،پـور جهـان  به کوشـش فرهنـگ   ،نامۀ عالیی نزهت ،)1364( ـــــــــــــــ
  .تحقیقات و مطالعات فرهنگی

  .علمی و فرهنگی: تهران ،به تصحیح محمد قهرمان ،دیوان ،)1367(صائب تبریزي 
فردوسی بـه روایـت میرزاعلـی قلـی      شاهنامۀ، تصاویر )1388(اي، نعمت صمدي، هاجر و الله

  .فرهنگستان هنر: خویی، تهران
  .، برلنبه اهتمام محمدزبیر صدیقی ،الحکمه دوسفر ،)1928(بن ربن  طبري، علی

بنیـاد  : تهـران  ،القاسم پایندهبرگردان ابو ،ترجمۀ تاریخ طبري ،)1353(بن جریر طبري، محمد
  .فرهنگ ایران

به اهتمـام   ،الموجودات المخلوقات و الغرائب عجائب ،)1382(بن احمد طوسی، محمدبن محمود
  .علمی و فرهنگی: تهران ،منوچهر ستوده

  .زوار: تهران ،به اهتمام پرویز اتابکی، کلّیات ،)1343(عبید زاکانی 
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 ،به سعی و اهتمام رنولد الن نیکلسون ،االولیاء  ةرتذک ،)1905( یخ فریدالدینش، عطار نیشابوري
  .)مولی: تهران ،افست( مطبعۀ بریل: لیدن

  .ابن سینا: تهران ،فرخ همایونالدین  به تصحیح رکن ،دیوان قصائد و غزلیات ،)1348(عماد فقیه 
بـه تصـحیح    ،نامـه  قـابوس  ،)1385( بـن وشـمگیر   بن قابوسبن اسکندر عنصرالمعانی کیکاووس
  .علمی و فرهنگی: تهران ،غالمحسین یوسفی

: تهـران  ،بـه اهتمـام علینقـی منـزوي و عفیـف عسـیران       ،هانامه ،)1362(همدانی  ةضاالق عین
  .اری منوچهري و کتابفروشی زوشکتابفرو

الـدین  ؤیدترجمـان م  ،)نیمـۀ دوم از ربـع عـادات   ( الـدین  احیاء علـوم  ،)1359(حامد غزالی، ابو
  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران ،به کوشش حسین خدیوجم ،خوارزمی
به کوشـش اسـماعیل    ،هاي دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظیادداشت، )1368(غنی، قاسم 
  .علمی: تهران ،صارمی
  .دفتر نشر داد: تهران ،نابه کوشش سعید حمیدی ،شاهنامه ،)1374( بوالقاسمفردوسی، ا

  .طرح نو: تهران ،حافظ، ایهامات دیوان ،)1376(فرید، طاهره 
، 37، شـمارة  فصلنامۀ هنـر ، »چند ایهام و اشارة دور در شعر حافظ«، )1377(قیصري، ابراهیم 

  .10-20صص 
: تبریز ،ترجمۀ احمد طباطبایی ،ر در روایات ایرانیآفرینش زیانکا ،)2536(سن، آرتور  کریستن

  .سسۀ تاریخ و فرهنگ ایرانؤم
 ،مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمد قهرمان ،دیوان ،)1369(، ابوطالب ]کاشانی[ کلیم همدانی

  .آستان قدس رضوي: مشهد
  .دهخدا: تهران ،العلومیبه اهتمام حسین بحر ،المعانی دیوان خلّاق ،)1348(الدین اسماعیل کمال

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   : تهـران  ،آباديبه تصحیح عزیز دولت ،دیوان ،)1375(کمال خجندي 
  .اسالمی
شناسی  انجمن ایران: تهران ،ترین شعراي فارسی زبانقدیمی: اشعار پراکنده ،)1361( الزار، ژیلبر

  .فرانسه در تهران
بـه   ،الحرب و الشّجاعه آداب ،)1346(ر بن سعید معروف به فخر مدبمبارکشاه، محمدبن منصور

  .اقبال: تهران ،تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساري
مقدمـه، تصـحیح و    ،سـعید  الشّیخ ابی التّوحید فی مقاماتاسرار ،)1371( بن منور میهنیمحمد

  .آگاه: تهران ،تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی
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  .انتشارات علوم پزشکی دانشگاه شیراز: شیراز ،هاي حافظطبیبانه ،)1379(مدنی، احمد 
  .ستوده: تبریز ،)شناسیمقدمه بر حافظ( مکتب حافظ ،)1384(مرتضوي، منوچهر 

: تهران ،هاي کیهانی در شعرهمراه با واژه: فرهنگ اصطالحات نجومی ،)1381( مصفّی، ابوالفضل
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  .امیرکبیر: ، تهرانفارسی فرهنگ، )1375(معین، محمد 
 ،فـرخ الدین همـایون  م رکنبه اهتما ،نامه همایون ،)2536( االسالم منشی، محمدبن علی جمال

  .دانشگاه ملی ایران: تهران
 فارسی میانه و زرتشتی،: هاي زبان پهلويشناختی فعلبررسی ریشه، )1384(منصوري، یداهللا 

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران
الزّمـان   با تصحیحات و حواشی بدیع ،)دیوان کبیر(کلیات شمس  ،)2535( الدین وي، جاللمول

  .کبیرامیر: تهران ،فروزانفر
  ).افست( طوس: تهران ،مثنوي معنوي به تصحیح رینولد نیکلسن، )1375( ـــــــــــــــ

  .دنیاي نو: تهران، ترجمۀ محمد مجلسی ،هاي ایرانینامه ،)1387(مونتسکیو، شارل لویی دوسکوندا 
 601عکس نسخۀ خطـی سـال   ( األسامی السامی فی ،)1345(بن محمد میدانی، ابوالفتح احمد

  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران ،جعفر شهیديبا مقدمۀ سید ،)ق
مؤسسـۀ  : به اهتمام مجتبی مینوي و مهدي محقق، تهـران  دیوان اشعار،، )1375(ناصر خسرو 

  .بۀ تهرانشعگیل، مطالعات اسالمی دانشگاه مک
بـه تصـحیح و توضـیح     ،دورالمصـ  نفثـه  ،)1385(الدین محمد خرنـدزي زیـدري   نسوي، شهاب

  .توس: تهران ،حسین یزدگرديامیر
بـه   ،تصحیح و حواشی از حسـن وحیـد دسـتگردي    ،خسرو و شیرین ،)1376(اي نظامی گنجه

  .قطره: تهران ،کوشش سعید حمیدیان
، تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردي، بـه کوشـش   اراألسر ، مخزن)1384(  _________

  .قطره: تهران. سعید حمیدیان
بـه   ،تصـحیح و حواشـی ازحسـن وحیـد دسـتگردي      ،لیلی و مجنـون  ،)الف1385( _________

  .قطره :تهران ،کوشش سعید حمیدیان
بـه کوشـش    ،تصحیح و حواشی حسن وحید دسـتگردي  هب ،هفت پیکر ،)ب1385(اي نظامی گنجه

  .قطره: تهران ،ناسعید حمیدی
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فرهنگستان زبان و ادب : ، تهرانهاي حافظها در غزلدفتر دیگرسانی، )1385(نیساري، سلیم 
  .فارسی

 ،برداري و تدوین سیروس طاهباز گردآوري، نسخه ،هامجموعۀ کامل نامه ،)1376(نیما یوشیج 
  . علم: تهران

  .نشر نو: تهران ،به تصحیح محمد روشن ،نامه مرزبان ،)1367(راوینی، سعدالدین و
م عبـاس اقبـال   به تصـحیح و اهتمـا   ،الشّعرالسحر فی دقائقحدائق ،)تابی(الدین وطواط، رشید
  . کتابخانۀ سنایی و کتابخانۀ طهوري: تهران ،آشتیانی

  .طیراسا: تهران ،قاموس کتاب مقدس ،)1377(هاکس، جیمز 
مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات از     ،المحجـوب  کشف ،)1384(بن عثمان  الحسن علیهجویري، ابو

  .سروش: تهران ،محمود عابدي
  .تنویر با همکاري نشر نو :تهران ،هاي حافظشرح غزل ،)1378( هروي، حسینعلی

  .رانسسۀ تاریخ و فرهنگ ایؤم: تبریز ،به تصحیح رشید عیوضی ،دیوان ،)1351(همام تبریزي 
بنیاد فرهنـگ  : تهران ،یدؤبه کوشش حشمت م ،فرائد غیاثی ،)2536( الدین یوسف اهل، جالل

  . ایران


