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در بيت هفتم غزل خواجه حافظ شيرازی با مطلِع:
ــن از روی رخـشان شما ای فروغ ماه حـس
ــمـا1 آب روی خــوبی از چـاه زنـخدان ش

آمده است:
ــدار را آگه كـنيد ــی مـی كـند، دل دل خـراب
ــما ــتان، جان من و جان ش زينهار ای دوس

ــخه های ديوان حافظ همين ضبط را دارند، فرهنگ ها و از جمله لغتنامۀ  «خرابی كردن» را كه تمامی نس
دهخدا به معنی «بيتابی كردن و ناشكيبا بودن» با همين بيت به عنوان شاهد آورده اند و نيز «ايجاد ويرانی 
و تباهی كردن» و معنی متداول تِر «آلودن به ناپاكی و ريستن»؛ كه معنی اخير زودتر از معانی ديگر متبادر 

به ذهن می شود و پيداست كه مطلقًا مناسب كالم لسان الغيب شيرازی نيست.
می دانيم «ُخرام» از مصدر ُخراميدن معنی «به ميهمانی رفتن» دارد و معموًال با كلمۀ «نُويد» به معنی 
«خوانده و دعوت شدن به ميهمانی» می آيد چنان كه در داستان «رستم و اسفنديار» از زبان رستم در ِگله 

از اسفنديار كه او را به ميهمانی خود نخوانده بود، آمده است:
ــد مـهــمان تــو ــی نـيـــرزيـ ُخـــرام
ــان تــو2 ــود پـيـمـ ــا بـ ــود ت ــن ب چـنـي

ــا كلمۀ «خرابی» در بيت حافظ كه حرف  ــه به كلمۀ ُخرامی (با ياء وحدت) و تفاوت آن در ظاهر ب ــا توج ب
ــده باشد و شبيه  ــده يا محو ش ــته نش ــت در تحريْر نقطۀ آن نوش چهارم كلمۀ اخير يعنی «بـ» ممكن اس
ــت.يعنی: دل  ــت كه در اصل هم «دل خرامی می كند...» بوده اس ــم آيد، می توان پنداش «خرامی» به چش
قصد رفتن به مهمانی كرده است؛ هان خدا را، ای دوستان! دلدار را كه ميزبان خواهد بود آگاه سازيد...

ــت، از همۀ  ــتۀ ديوان حافظ نيس ــل بايد اين نظر را تأييد كند تا «خرابی» كه شايس ــخه ای اصي البته نس
نسخه ها پاک گردد.
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