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]1[

سلیم.تهراني.مي.گوید:

رعن�ای�ي نیس�ت  ش�رط  را  عش�ق 

نس�تعلیق خ�ط  ب�ه  مصح�ف  همچ�و 

ــتعلیق.در.نظر.اهل.فن.براي. که.معلوم.مي.کند.از.قدیم.خط.نس

ــاره.به.عدم. ــت..البته.سلیم.اش ــب.نبوده.اس کتابت.قرآن.مناس

ــت.قطعًا.یکي. ــي.کند.اّما.باید.گف ــرآن.با.این.خط.م ــي.ق رعنای

ــدن.کتابت.قرآن.به.خط.نستعلیق.قرابت. دیگر.از.علل.شایع.نش

ــوار. ــت.که.هم.خواندن.را.دش و.ظرافت.حروف.در.این.خط.اس

مي.کند.و.هم.سبب.تحریف.و.تصحیف.بیشتر.مي.شود.

]2[

حکیم.نظامي.گنجوي.مي.فرماید:

کبری�ا ص�ف  بس�ت  پس�ي  و  پی�ش 

انبی�ا پی�ش  و  آم�د  ش�عرا  پ�س 

این.بیت.را.بسیار.دیده.و.شنیده.ام.اّما.ندیدم.کسي.به.این.لطیفه.

اشاره.کرده.باشد.که.سورۀ.»انبیا«.در.قرآن.پیش.از.سورۀ.»شعرا«.

ــت..البته.یقین.هم.ندارم.که.کسي.این.مطلب.را.نگفته.باشد. اس

ــاعر.در.سرودن.این.بیت،.از.این. ولي.کم.و.بیش.مطمئنم.که.ش

لطیفه.آگاهي.داشته.است.

]3[

نظیري.نیشابوري.مي.گوید:

کب�ود مي پوش�د  و  پنه�ان  م�ي کش�د 

مپ�رس ش�ها  ن�رگ�س  ف�ری�ب  از 

ــح.محمدرضا. ــوان.نظیري.)تصحی ــت.در.ص.175.دی ــن.بی ای

ــت.اّما.در.دیوان.غني.کشمیري.هم.دیده.مي. طاهري(.آمده.اس

شود.)چاپ.سرینگر.1984.م،.ص175.و.چاپ.ایران.1362ش،.

ــرس«.آمده. ــر؛.به..جاي.»مپ ــاوت.مختص ــا.یک.تف ص119(.ب

»بترس«..

بیت.مذکور.را.در.دیوان.شخص.ثالثي.هم.دیده.ام.که.اآلن.

به.خاطرم.نمي.رسد.که.بود.و.کي.بود.و.کجا.بود.

]4[

موالنا.جالل.الدین.محمد.بلخي.مي.فرماید:

نیس�ت ب�اك  رو  گ�و  رف�ت  گ�ر  روزه�ا 

ت�و بم�ان اي آنک�ه چ�ون ت�و پاك نیس�ت

ــنایي.غزنوي.در.لفظ.و.معنا. ــین.با.بیت.زیر.از.س این.بیت.دلنش

قرابت.و.شباهت.بسیار.دارد:

ــت ــي.نیس ــو.پاک ــون.ت ــه.چ ــان.زانک ــو.بم ت

ــت نیس ــي. باک ــت. رهی ــد. نمان ــر. گ

در حاشیۀ بیتی

سیّد عبدالّرضا موسوي طبري
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]5[

ابوالمعاني.میرزا.عبدالقادر.بیدل.دهلوي.مي.فرماید:

نه�ادن پ�ا  او  راه  در  نیس�ت  ادب 

ب�ودم لغزی�ده  ب�ود  نم�ي  س�ر  اگ�ر 

ــین.بن.علي.)ع(. ــي.از.زبان.مبارك.حضرت.حس ــن.بیت.گوی ای

ــت.خطاب.به.معشوق.ازلي.و.ابدي..و.چه.بیت.بلندي.است؛. اس

در.غزلي.که.ابیات.برجستۀ.دیگر.هم.دارد.

]6[

طالب.آملي.مي.گوید:

م�ي�پرس�تي در  یک��ي  خواه��م  ل�ب  دو 

مس�تي ع�ذر�خ�واه�ي�ه��اي  در  یک��ي 

ــت.و.غالبًا.در.انتخاب.اشعار.طالب.به. الحق.بیت.زیبایي.اس

چشم.مي.خورد.اّما.یک.اشکال.عمده.دارد.و.آن.اینکه.»دو.لب«.

ــان.واجدند.و.في.الواقع.خواهش.یا.تمناي. را.همة.صاحْب.دهان

ــت..آنچه.شاعر.بدان.محتاج.بوده.دو. شاعر.تحصیل.حاصل.اس

دهان.است.نه.دو.لب.)شفتین(.تا.با.یک.دهان.مي.نوشي.کند.و.

با.دهان.دیگر.عذرخواهي..

چنانکه.موالنا.مي.گوید:.یک.دهان.خواهم.به.پهناي.فلک.

]7[

غني.کشمیري.مي.گوید:

خوشا عهدي که مردم آدم بي سایه را دیدند

غریب است این زمان گر سایۀ آدم شود پیدا

ــي.زبان.خیلي.ها.)اعم.از.متقدم.و.متأخر(.با.این. ــعراي.پارس از.ش

معجزۀ.پیغمبر.اسالم.)ص(.یعني.

بي.سایه.بودن.حضرت.مضمون.پردازي.کردند.اّما.بي.شک.بیت.

مذکور.از.غني.شاه.بیت.جملۀ.آن.ذوق.ورزي.هاست.

]8[

ابوالفیض.فیضي.در.خصوص.شعر.خود.مي.گوید:

پاکی�زه گفت��ار ای�ن  م�ي م�ان�د  بدی�ن 

ک�ه در دی�وان حاف�ظ ن�ام س�گ نیس�ت

ــرو.آزاد.)ص.20(.این. ــر.غالمعلي.آزاد.بلگرامي.در.تذکرۀ.س می

قطعۀ.فیضي.را.نقل.کرده.و.سپس.نوشته.است:.

ــیخ.محمدیحیي.هلل.آبادي.در.کتاب.اعالم.االنام.گوید:. ش

صاحب.قطعه.را.این.بیت.به.نظر.نرسیده:.

ــدي ــالده.مي.بن ــگان.را.ق ــه.س ــنیده.ام.ک ش

ــني ــي.رس ــظ.نمي.نه ــردن.حاف ــه.گ ــرا.ب چ

ــخ.دیوان.خواجه.حافظ.به. راقم.الحروف.گوید:.در.بعضي.نس

ــق«.واقع.شده.و.مقطع.چنین. جاي.لفظ.»حافظ«.لفظ.»عاش

است:

ــظ ــال.حاف ــن.ب ــد.در.ای ــه.ش ــر.تب ــزاج.ده م

ــی ــّي.و.راي.برهمن ــر.حکیم ــت.فک کجاس

ــن.اتفاقات.اینکه.چیزي.که.شیخ.فیضي.مي.خواست،. از.حس

در.دیوان.فقیر.آزاد.موجود.است.و.از.این.لفظ.مبّراست..

مؤلف.کتاب.مفتاح.التواریخ.)ص.201(.بعد.از.نقل.این.مطلب.از.

کتاب.سرو.آزاد،.به.درستي.مي.نویسد:

ــیخ.فیضي. ــد.که.آنچه.که.ش مؤلف.را.چنان.به.خیال.مي.رس

ــت.زیرا.که.بیت.مذکور.در.اکثري.از. ــت.اس ــته.اند.درس نوش

ــود.مگر.در.بعضي.و.شبهه.نیست. دیوان.حافظ.یافته.نمي.ش

که.این.بیت.از.ملحقات.باشد.

ــتاد.احمد.گلچین.معاني.در.جنگ. و.اما.محقق.فقید،.مرحوم.اس

ــم.قائله.کرده،. ــخن.آزاد.بلگرامي،.خت ــل.س ــي،.بعد.از.نق معان

مي.نویسد:.

ــوم.که. ــد.گلچین.معاني.یادآور.مي.ش ــدۀ.هیچمدان.احم بن

ــیخ.هلل.آبادي.و. ــِث.آن.دو.بزرگوار.)یعني.ش ــت.مورد.بح بی

آزاد.بلگرامي(.از.خواجه.حافظ.شیرازي.نیست.و.در.آتشکده.

جزو.منتخبات.اشعار.شاعر.نامدار.سرزمین.خودشان.طوطي.

هندوستان.امیرخسرو.دهلوي.چنین.آمده.است:

ــدي ــالده.مي.بن ــگان.را.ق ــه.س ــنیده.ام.ک ش

ــني ــي.رس ــرو.نمي.نه ــردن.خس ــه.گ ــرا.ب چ

ــت:.»چرا.به.گردن.خسرو.نمي.کني. و.در.مجمع.الفصحا.آمده.اس

رسني«1.

و.اّما.قابل.توجه.کساني.که.مي.خواهند.معّماي.مقبولیت.بي.بدیل.

ــاعران.فارسي.زبان.این. حافظ.را.حل.کنند.که.چرا.هیچ.یک.از.ش

جایگاه.رفیع.را.در.میان.مردم.بدست.نیاورد.که.دیوانش.در.کنار.

ــود،.عرض.مي.کنم. ــه.و.تفأل.خلق.واقع.ش ــورد.توج کالم.هلل.م

ـ.همین. ــتـ. ــه.اس ـ.که.البته.محّل.مناقش ــه.یک.علّتش.راـ. ک

مي.توانند.ذکر.کنند.که.فیضي.اشاره.کرده.است:.پاکیزه.گفتاري.

1. جنگ معانی، ضمیمۀ 7 آینۀ میراث، صص 251-2.
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ــري.دریافتم.که.مثاًل.در.دیوان. با.یک.جست.وجوي.سرس

ــده.است..و.یا.در. ــعدي.حدوداً.چهل.بار.کلمۀ.سگ.تکرار.ش س

دیوان.موالنا.بیش.از.دویست.بار.واژۀ.سگ.آمده.است.

]9[

شیخ.مصلح.الدین.سعدي.شیرازي.مي.گوید:

یک�دیگ�رن��د اعض�اي  بن��ي آدم 

گوهرن�د ی�ک  ز  آفرین�ش  در  ک�ه 

ظاهراً.در.قدیم.ترین.نسخه.هاي.کلیات.سعدي.به.همین.شکل.

است.اّما.در.نسخه.هاي.بعدي.گاه.به.این.صورت:.

ــد پیکرن ــک. ی ــاي. اعض آدم. ــي. بن

ــه.اواًل.در.حدیث. ــت..چرا.ک ــرف.اس که.به.باور.راقم.اصح.و.اش

ــد«.آمده.است..در.ثاني.اساسًا.بیت.به.شکل.اصلي. »کمثل.الجس

ــتهجني.مي.تواند.بود..یعني،.با.عرض.معذرت،. حامل.تعبیر.مس

ــت.)حال.این.عضو. این.یکي.به.مثابه.فالن.عضو.آن.دیگري.اس

مي.تواند.عضو.اسفل.یا.اعلي.باشد(.و.آن.دیگري.به.مثابه.بهمان.

عضو.این.یکي.

ــان.در.کالم. ــه.فهم.و.ذوق.جمهور.و.دخل.و.تصّرفش گاه.ب

بزرگان.اعتنا.باید.کرد.

]10[

ایضًا.شیخ.شیراز.مي.فرماید:

نیس�ت درم  بدس�ت�ان�در  را  کریم��ان 

نیس�ت ک�رم  را  نعم�ت  خ�داون�دان 

ــت.مثل.سائر.است.و.مقبول.طبع.همگان. این.بیت.که.قرن.هاس

افتاده.است.در.گلستان.سعدي.از.زبان.شخصي.است.که.سعدي.

او.را.»در.صورت.درویشان،.نه.بر.صفت.ایشان«.توصیف.مي.کند.

ــخنش.را.»شنعت«.مي.داند.و.خود.در.پاسخش.یعني.در. و.این.س

ــاهد.مي.فرماید،.اّما. رّد.همین.بیت،.مفّصل.اقامۀ.دلیل.و.ارائۀ.ش

ــتي.این.همه.دلیل.و.برهان.ضعیف.و. ذوق.و.فهم.ایراني.به.درس

سخیف.را.به.کناري.مي.نهد.و.آنچه.را.که.باید.و.شاید.برمي.گزیند.

و.ارج.مي.نهد.

]11[

نعمت.خان.عالي.گفته.است:

ک�م کس�ي در خان�ۀ مختارخ�ان بی�کار بود

ه�ر ک�ه را دیدی�م جب�راً فاع�ل مخت�ار بود

ــخۀ.خطي.شرح.قطعۀ.نعمت.خان.)از. این.بیت.را.در.انتهاي.نس

مؤلفي.ناشناخته(.دیدم.و.بعدها.دانستم.که.از.همین.نعمت.خان.

است.در.هجو.شخصي.بنام.مختارخان..بیت.جالبي.است.

]12[

حضرت.ابوالقاسم.فردوسي.مي.فرماید:

بلن�د ک�اخ�ي  نظ��م  از  افکن�دم  پ��ي 

گ�زن�د نی�اب�د  ب�اران  و  ب�اد  از  ک�ه 

ــعراي. ــه.اگر.به.فرض.این.بیت.را.یکي.از.ش ــرض.مي.کنم.ک ع

ــرود.و.بحث.پرهیز.از.واژگان.عربي.هم.در. سبک.هندي.مي.س

بین.نبود.)اگرچه.واژۀ.»نظم«.خود.عربي.است(.بي.شک.به.جاي.

»کاخ«.کلمۀ.»قصر«.را.)که.ضمنًا.معني.کوتاه.را.هم.با.خود.دارد(.

ــد«.به.جلوه.و.حالوت. ــا.با.پارادوکس.»قصري.بلن برمي.گزید.ت

ــت. ـ که.نمي.دانم.از.کیس معنوي.بیت.بیفزاید..این.پند.را.همـ.

ـ.بشنوید: ولي.قطعًا.از.شعراي.سبک.هندي.استـ.

مکن.طول.امل.در.خانه.سازي.عرض.من.بشنو

ــد که.این.را.قصر.مي.گویند.بـاید.مخـتصر.باش

■


