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  )الدين هماييجالل استاد شادروانيادداشتهايي منتشر نشده از (
  

حسينيدكتر ناصرالدين شاه                    ∗ 

  چكيده

الـدين همـايي   جالل استاد اين مقاله حاوي يادداشتهايي ارزنده است از شادوران
. داردالغيب خواجه حافظ شـيرازي بيـان مـي   هايي را در برخي اشعار لسانبينيكه باريك

استاد دكتر شاه  و عنايت ي درج نشده است، به لطفااين يادداشتها كه تاكنون در نشريه
  . نامه فرهنگ و ادب قرار گرفته استحسيني در اختيار پژوهش

ـ        ه نكات مورد اشاره مرحوم همـايي شـامل دوازده مـورد اسـت كـه برخـي را ب
توانـد در حـل و فهـم    اند و ميتر بيان داشتهاختصار و در حد اشاره و برخي را مشروح

  .مدد رساندق به سخن خواجه ييا دقابرخي ابهامات 
  

  :كليد واژه
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  .فريدون عكاشه، كمال اصفهاني

                                                      
 .واحد علوم و تحقيقات –گاه آزاد اسالمي عضو هيأت علمي و استاد ممتاز دانش ∗
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دوست گرامي و ارجمند جناب آقـاي دكتـر مـاحوزي از مخلـص خواسـتند تـا       

ـ  .اي براي اين شماره مجله تقديم دارممقاله  يهـا ي از يادداشـت انظـرم رسـيد شـمه   ه ب
كه حقيـر   1351عالمه همايي در طول تابستان  قدري را كه از افادات حضرت استادگران

شرف مصاحبت ايشان را حاصل نموده بود و بنابه درخواست ارادتمند نكاتي از ديـوان  
خدمت آن دوست ه ب ،حافظ را كه مورد نظر صائب ايشان قرار گرفته بيان فرموده بودند

الغيـب ارائـه شـود و از    به محضر دوستداران لسان ،تا اگر مناسب ديدند ،مفرستبگرامي 
  .مستفيد گردند غُرر دررفيض آن 

  :در غزلي به اين مطلع =نكته اول 
  صوفي بيا كه آينه صافيست جـام را 

  

  را فـام تا بنگـري صـفاي مـي لعـل       
 

  :تا در مقطع غزل كه فرمايد
  وحافظ مريد جام مي است اي صبا بر

  

  بنده بندگي برسان شـيخ جـام را   وز  
 

مرحوم همايي معتقد بودند كه ضبط اين بيت به همـين صـورت صـحيح اسـت     
 و خدمت ما برسـان سـرو  «. بندگي رساندن نظير خدمت رساندن بيت ديگرست. الغيرو

  :، و در غزل ديگر گويد»گل و ريحان را
  » .تدزاآ بند كه دم همت ما كرد ز+ برسان بندگي دختر رز گو بدر آي «

  :و نيز
  كه فراموش مكن وقت دعاي سـحرم     اي نسيم سحري بندگي من برسان

 

يـه  رف دارد از همين جام مي كه حافظ مريد اوسـت و تو يهامي لطيو شيخ جام ا
  .باشدمعروف همان شيخ جام عارف  مرادش مستقالًبه شيخ جام عارف نه اينكه 

  :بعد در غزل ديگرنكته 
  كه خطاست چو بشنوي سخن اهل دل مگو

  

  جان من خطا اينجاست اينهسخن شناس   
 

  :تا آنجا كه فرمايد
  چنين كه صومعه آلوده شـد زخـون دلـم   

  

  شماسـت دست ه يد حق بيگرم بباده بشو  
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ـ    ،از باب ازالة مسبب به ازالة سبب است: معناي بيت اخير د وگرنـه در ظـاهر باي

نه آن كسي را كه موجب  ،تد كه محتاج شستن اسنيصومعه را كه آلوده شده است بشو
  .يد تا صومعه آلوده نشودياما مقصود اين است كه مرا بشو ،آلودگي شده است

  :در غزل ديگر
  جان خواجه و حق قديم و عهد درسـت ه ب
  

  كه مونس دم صبحم دعاي دولـت تسـت    
 

  :تا اين بيت
  اسـت و روزبان مور به آصـف دراز گشـت   

  

  ستكه خواجه خاتم جم ياوه كرد و باز نج  
 

آصف در اينجا بمعني حضرت سليمان است نه آصف بن برخيا كه وزير سليمان 
جست بمعني جست باب عالقه مالزمت است و فعل باز و اين استعمال مجازي از . بود

  .نه بمعني يافتن ،و جو كردن است
ي خاتم سـليمان را ربـود و آن حضـرت دانسـت كـه      ّنكه چون صخره ج گويند

در پي انگشتري برنيامد و از طلب بازايستاد تا سرانجام خاتم از  مشيت الهي است، ديگر
دست صخره به دريا افتاد و در شكم ماهي رفت كه اتفاقاً آنرا براي سليمان شكار كردند 

ـ    رامـا د . اين وسيله دوباره خاتم بدسـت سـليمان رسـيد   ه و ب ه بـاره زبـان درازي مـور ب
قالت َنملةٌ يا . آمده است 18آيه  »نمل«حضرت سليمان همان است كه داستانش در سوره 

  .م ال يشعرُونه و جنودهكُم سليمانُ و كُم ال يحّطمنَّساكَنمايها الَنملُ ادخُلوا 
دانـي  : كه به آن حضرت گفت -داستان گفت و گوي مورچه با حضرت سليمان 

در كتب  - ت؟ تا بداني كه اساس و بنياد گيتي بر باد اسندكه چرا باد را در حكم تو كرد
  .به تمامي آمده استتفسير و تاريخ و قصص 

  :نكته بعد
  :در غزل

  نه هر كه چهـره برافروخـت دلبـري دانـد    
  

  سـازد سـكندري دانـد    نه هر كـه آينـه    
 

  :اين بيت به اين صورت عالوه دارد 961در نسخه مورخ 
ـ     اشـك  ةبقدر مردم چشم من اسـت غوط

  

  در اين محيط نه هر كـس شـناوري دانـد     
 

  :انددر بعض نسخ بجاي مصراع اول نوشتهو 
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  ام چه چاره كنمدر آب ديدة خود غرقه

  :مذكور و در مقطع غزل
  زشــعر دلكــش حــافظ كســي بــود آگــاه

  

  كــه لطــف نكتــه و ســرّ ســخنوري دانــد  
 

  .چنين ديده شده استمعتبر نسخ بعضي در 

  .كه لطف طبع و سخن گفتن دري داندنه آن 

  :نكته ديگر

  :در غزل به مطلع
ــد  ــاز كني ــار ب ــف ي ــره از زل   معاشــران گ

  

  اش دراز كنيدشبي خوش است بدين قصه  
 

اما چطـور شـب    ،دراز است هكه در اين مورد داريم اين است كه خود قص تأملي
يعني درازاي شب به نظـر  . كندشب را كوتاه مي ،گويند قصهكند، برعكس ميميرا دراز 
اين قصه دربارة شب زلـف اسـت   ست و جواب اين است كه چون قصه دراز ا. آيدنمي

انـد كـه   نوشته» قصه«بجاي » وصله«در بعض نسخ قديم . دراز خواهد شدپس شب هم 
ـ  را برسم كاتبـان قـديم بـي   » قصه«گويا كلمه  .اي ناجور استبنظر من وصله ه نقطـه و ب

در يـك نسـخه قـرن    . شده اسـت تبديل » وصله«اند كه اشتباه به نوشته بوده تعليقشيوه 
اما وقتـي كـه خـوب دقـت      ،نمودكه در ظاهر راجح مي آمده» قصه«بجاي » رشته«م ده

  .راجح است» قصه«كردم با سبك و شيوه حافظ همان 
  :نكته ديگر

  :در غزل به مطلع
  رودساقي حديث سـرو و گـل و اللـه مـي    

  

ــو    ــي ي ــه غســاله م ــا ثالث   رودن بحــث ب
 

ابياتي اسـت كـه    ،ه غساله شدهاز جمله اشعار عربي قديم كه در آن اشاره به ثالث
و كلمـة  » خـم «در مـاده   لسان العـرب و پـس از وي   صحاح اللغهنخستين بار صاحب 

  .اندآورده» تخمه«
  :از قول اعرابي

الرقيق تهضم التُخمةَ هضـماً   وِلبثالث منَ نبيد ليس بالح لمنخنيقجاشت فأريها با و اذاالمعدةُ
روقحينَ تجري في الع.  
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سم شرابخواري قديم اشاره به جام نوشيدن در كتابهاي فارسي و عربـي  و در مرا
  .بسيار است

  :نكته ديگر

  :در غزل
  افتــاد پيرانــه ســرم عشــق جــواني بســر

  

ــدر    ــتم ب ــه در دل بنهف ــاد وان راز ك   افت
 

  .اين غزل استقبال است از غزل سلمان ساوجي
  در ازل عكس مي لعـل تـو در جـام افتـاد    

  گون ديـد گندمخال مشكين تو در عارض 
  

  عاشق سـوخته دل در طمـع خـام افتـاد      

ــد ز ــاد   آدم آم ــه و در دام افت ــي دان   پ
 

الن بحر رمل مثمن مخبون مسـبغ سـروده   كه بر وزن فاعالتن فعالتن فعالتن فع
  .شده  است و داراي حسن االتباع است از لحاظ علم بالغت

  :نكته بعد

  :اين مطلعه در غزل ب
  عـذار كـو  دمـد سـاقي گل  گلبن عيش مـي 

  

ــاد بهــار مــي   ــادة خوشــگوار كــوب   وزد ب
 

هسـتاني  قعجب است كه اين مطلع با انـدك اختالفـي در ديـوان حكـيم نـزاري      
  :است

ــار مــي ــاد به ــوب ــادة خوشــگوار ك   وزد ب
  

  عـذار كـو  دمد ساقي گـل بوي بنفشه مي  
 

  :نكته بعد

  :در غزل به مطلع
  يدير مغان نيست چو مـن شـيدائ   همهدر 

  

  يتــر جــائو بــاده و دفخرقــه جــائي گــر  
 

  :درباره مقطع اين غزل
  گر مسلماني از اين اسـت كـه حـافظ دارد   

  

  آه اگــر از پــي امــروز بــود فردائــي      
 

انـد و بـه اعتقـاد    و ديگران نوشته حبيب السيرست كه صاحب ا داستاني معروف
اند، يا اگر اصلي داشته چيـز ديگـري   كه براي حافظ جعل كرده ،استاد جزو افسانه است

فظ در ابهانه شاه شـجاع يـا حسـودان حـ     و يزوستادگويند كه شعر مقطع مي .بوده است
الدين ابوبكر تايبادي كه در راه سفر حج تكفير او گرديد و حافظ مضطرب شد و به زين

  :هدايت وي اين بيت را قبل از مقطع عالوه كرده به شيراز آمده بود، متوسل گرديد و ب
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  گفتحرگه مياين حديثم چه خوش آمد كه س

  

  ياي بــا دف و نــي ترســائهبــر در ميكــد  
 

  اسـتاد  . ايـن تـدبير نجـات يافـت    ه تا نقل كفر، كفر نباشد و خواجه از آن اتهام ب
اند و نه از فقه و شريعت اطالع داشته نهعجب دارم كه سازندگان آن داستان  :فرمايندمي

شتر ماية تأكيد و تسجيل حكـم  بي» اين حديثم چه خوش آمد«اوالً تعبير  .از زبان فارسي
يعني سخن ترسا را پسنديدم و اگر در » خوشم آمد«ت سبراي اينكه گفته ا ،شودكفر مي

  .»گفتاين حديثم عجب آمد كه سحرگه مي«گفت مقام تبرئه بود مي
 ،دليل ترديد گوينده در امـر معـاد نيسـت    ،كه در مقطع آمده است »اگر«ثانياً لفظ 

زيرا لفظ شرط و آوردن ادات ترديد گاهي بـراي نمـودن     ،ه باشدتا موجب تكفير او شد
مثالً در موقع شـب  . آورندترديد مخاطب است نه متكلم و نيز گاهي در مقام تجاهل مي

  ».اگر صبح شد چنين خواهم كرد«: گويدمي
ان فـي  وقديسعتمل «: را بخوانيد كه گفته است مطولن تم تلخيص المفتاحعبارت 
  »ادلحدم جزم المخاطب  قوع الشرط تجاهالًمقام الجزم بو

» تفصيل المجمل الواقـع فـي ذهنـه   لوقد يستعمل اما «ل ودر حواشي شمني بر مط
رود دليل بر ترديد گوينـده نيسـت   مقصود اين است كه كلمة اگر كه در سخن به كار مي

ـ «گذارد و از مسـّلمات فقـه اسـت كـه     جاي شبهه و احتمال را باز ميشك و بي  رءدال ق
  .زيرا عقوبات مقدره شرعيه درباره شبهات جايز نيست و واضح است »بالشبهات

  :در غزل به مطلع
  جمال جانـان ميـل جهـان نـدارد    جان بي

  

  هر كس كه اين ندارد حّقـا كـه آن نـدارد     
 

  :تا آنكه گويد
ــاد   ــام داد برب ــارون كاي ــنج ق ــوال گ   اح

  

  در گوش دل فروخوان تا زر نهـان نـدارد    
 

آمده است » يد تا زر نهان ندارديغنچه بازگو با« 961طي استاد مورخ در نسخه خ
  بعضـي تصـور    .ديدم مثل نسخة من اسـت كه و فرمودند در برخي نسخ خطي ديگر هم 

زيـرا  . كه اين ضبط اتفاقاً بهتر از دل اسـت  ،باشد» گل«صحيح » دل«جاي ه اند كه بكرده
تحريـف شـده   » دل«به » گل«اخ سر قلم َنالبته ممكن است كه د .زر پنهان ندارد» دل«كه 
  و » نثـار كـردن   زر«و » زر داشـتن «را بـه  » گـل «و بدين سبب در مضامين شعري . باشد
در شـعر خواجـو و    .»زر پنهان كـردن «اند نه به و امثال آن وصف كرده» زر خرج كردن«
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 و زرداشـتن گـل از مضـامين    .است نه پنهـان كـردن  » زرداشتن گل«فريدون عكاشه هم 

  .متداول شعراي قديم است
  :گويدخواجو مي

ـ     رخ خـوب نگـارم مانسـت    هاندكي گـل ب
  

  صـبحدم بـاد صـبا دامـن او پـر زر كـرد        
 

  :معاصر حافظ بوده است نيز گويد نو فريدون عكاشه كه از شعرا و منشيا
انـد الله را از ژالـه درج در و گـوهر كـرده     

 

  انـد حقة ياقوت گـل پـر خـردة زر كـرده     
 

چـرا كـه    .اينجا بهتر از گل اسـت » غنچه«نسخه  ]من و اعتبار[اعتقاد ه مه ببا اينه
آن خـود غنچـه   . شود كه غنچه شكفته و خرده زرش آشكار باشـد گل در وقتي گفته مي

  . است كه زر در درون خود پنهان كرده است
  :و كمال اصفهاني گويد
  يـك دم ه هم اكنون باد نوروزي ب

  

  همــه پيــدا كنــد پنهــان غنچــه  
 

  :داردكند نه پنهان ميو چون گل زر خرج مي
  يي داري خدا را صرف عشرت كنچو گل گر خرده

  

 ها داد سوداي زراندوزيكه قارون را غلط  

ـ زر از بهاي مي اكنون چو گـل دريـغ      دارم
  

ـ كه عقل كل    ـ   تدبه ص   هم داردتعيـب م
 

ه كـه چـون شـكفت   هاي وسط گل اسـت  تارهاي زردرنگ و گرده» زر«مقصود از 
  .گرددآشكار و هويدا مي ،شد

يكـي ايـن كـه     :بيان چند لطيفه ادبي و اخالقي است ،مقصود حافظ در اين بيت
ديگر اين كه پرهيز از ذخيره  .داردبيان » به دو معني شكفتن«خواهد شكفتن غنچه را مي

اين مورد بخصوص نسخة  مختصر آن كه در .گويدكردن و پنهان كردن زر و سيم را مي
مبتني بر حـدس  » دل«بجاي » گل«بويژه اينكه  ،بلكه متعين استخيلي بهتر از گل غنچه 
و زر نهـان داشـتن   معتبرتـر نيـز هسـت    امـا غنچـه مطـابق نسـخ     . بط نسـخ ضاست نه 

مخصوص غنچه است نه گل شكفته كه زرش آشكار و هويداست و به همين جهت در 
انـد  وصف كرده »زرخرج كردن«و » زرنثاركردن«و » زرداشتن«مضامين شعري گل را به 

» زرداشـتن گـل  «چنانكه در شعر خواجو و فريدون عكاشـه هـم   » پنهان كردن زر«نه به 
  .است آمده

  :در غزل به مطلع
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  آوردصبا وقت سحر بوئي ززلـف يـار مـي   

  

  ردوآبـو در كـار مـي   ه دل شوريدة ما را ب  
 

  :تا آنجا كه گويد
  عفا اهللا چين ابرويش اگر چه نـاتوانم كـرد  

  

  آوردعشوه هم پيامي بر سر بيمـار مـي  ه ب  
 

  :فرمودنداستاد مي
است نه پيـام و عـالوه بـر    » كمان«مرحوم همام همداني معتقد بود كه صحيح اين كلمه 

كند و تناسب كمان با ابرو نكته ديگري مورد نظر است كه لطف شعر را چندين برابر مي
است كه با تيـر و كمـان معالجـه    آن عادت قبايل قديمي ايران مخصوصاً نواحي جنوب 

  كنند به  اين طريق كـه شـيئي از قبيـل مجموعـه و ديـگ مسـي جلـو بيمـار         بيماران مي
افكنند، بطـوري كـه بيمـار تكـان ميخـورد و      گذارند و ناگهان با كمان تيري بدان ميمي

» سـويخي بـري  «شود و آن را در قبايل الوار بختياري معتقدند كه با اين عمل معالجه مي
  .را تحقيق كرده بودندحضرت استاد خود آن. گويندمي

يابـد كـه از آن جملـه    گون مـي هاي فارسي مفاهيمي گونه، در جمله»اگر«كنم اضافه مي
  :است

  براي شرط -1

  اگر بـاران بـه كوهسـتان نبـارد    
  

 به سالي دجله گردد خشـك رودي   
 سعدي

  »اگرچه«به معني  -2

  حقير اسـت اگـر اردشـير اسـت زي مـن     
  

ــرم    ــن در دل او حقيـ ــه مـ  اميـــري كـ
 ناصرخسرو

 »يا«به معني  -3
ــت  ــد نشسـ ــو بايـ ــاه تـ ــه در پنـ   همـ

  

ــت     ــر زيردسـ ــد اگـ ــت باشـ  زبردسـ
 فردوسي

 »خواه«به معني  -4
ــار  ــوئي يادگ ــه زونيك ــك آنك   خن

  

ــده   ــر بن ــد اگ ــر شــهرياربمان گ  
 فردوسي

 براي نفي جواب قسم -5
  !كس اين سخن بهر الف سوي عراق آورد؟

  

سـتان بـرد  گر كـافر ايـن بـه كافر   واهللا ا    
الدين عبدالرزاق اصفهانيجمال  

  
  


