
 
 

  20/9/1390: تاريخ پذيرش      17/11/1389: تاريخ دريافت

  برانگيز از حافظدر بيتي بحث» نقش«بررسي وتحليل معناي 
    

    1دكتر هادي اكبرزاده

  چكيده

  :برانگيزدر بيت بحث» نقش«در اين جستار به شرح و تفسير معناي 
 ام باز نظر را به تذروي پرواز            بازخواند مگرش نقش و شكاري بكندداده

در » نقش«واژة  ةي كه شارحان پيش از اين دربارابتدا نكات. از حافظ پرداخته شده است
ه بسياري از شارحان بـا  . اند مورد بحث و بررسي قرار گرفته استاين بيت آورده بـه   توجـ

را اصـطالحي در شـكار   » نقـش «بـه دسـت داده معنـاي    » نقـش «از واژة  سوديمعنايي كه 
و بـه ايـن نتيجـه رسـيده كـه      اين معنا شواهد بسياري يافته است  نگارنده در ردّ. انددانسته

درك و فهـم  «، »اثر كسي يا چيزي را درك كـردن «در اين بيت از حافظ » نقش باز خواندن«
 .است و اين واژه در اين بيت ارتباطي با شكار ندارد... و» درست از چيزي

  .نقش، نقش خواندن، نقش بازخواندن، شكار، پرده، موسيقي، حافظ: هاكليدواژه

مهمقد  

  : در بيت زير از حافظ است» نقش«پردازيم معناي واژة اين جستار بدان ميآنچه در 
  ام باز نظر را به تذروي پرواز            بازخواند مگرش نقش و شكاري بكندداده

  )128حافظ قزويني، ص (     
  :چنين آورده است» نقش«در ذيل واژة هاي حافظ يادداشتاستاد دكتر شميسا در كتاب 

  :مثالً ؛د داردفظ معاني متعدنقش در حا«

                                                 
  hadiakbarzade@yahoo.com مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد مشهد      -1
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  )505حافظ نامه، ص . ك.ر(موسيقي  ةيك قطع -1
  از و نوايي دارد  ــب ســـمطرب عشق عج

  كه زد راه به جايي دارد) پرده، زخمه(نقش هر نغمه 
كردنـد و مـن   اسـتفاده مـي  ) مخصوصـاً شـكار كبـك   (يي منقّش كه از آن در شكار پرده -2

 :ش توضيح دادمنخست بار در مجلة نشر دان

  ام باز نظر را به تذروي پرواز            بازخواند مگرش نقش و شكاري بكندداده
  .خال روي طاس نرد -3

 :در غزلي در مدح شاه منصور گويد

  در آب و رنگ رخسارش چه خون خورديم و جان داديم    
  اول رقم بر جانسپاران زد چو نقشش دست داد،                                                  

    )149خانلري، شمارة (                                                                      
  )339: 1388شميسا، (» ...چو نقشش دست داد يعني چون موفّق شد

  : را در بيت» نقش«دكتر شميسا 
  بازخواند مگرش نقش و شكاري بكند    ام باز نظر را به تذروي پرواز         داده          

شده و نخست استفاده مي) مخصوصاً شكار كبك(اي منقّش دانسته كه از آن در شكار پرده 
براي روشن شدن ايـن توضـيح دكتـر    . است آن را توضيح داده) 1363( ة نشر دانشمجلّبار در 

  :آوريمشميسا، مطلب كوتاه ايشان را مي
ميعي دربابِ حافظ، يادداشت زير را دربارة يكـي از اصـطالحات   به مناسبت مقالة آقاي س«

  :دارمدر ديوان حافظ تقديم مي» شكار«مهجور 
، شـعري دارد  )35ص ( گفتـار ادبـي  مرحوم دكتر محمود افشار در جلد دوم كتاب خـود،  

  : كه يك بيت آن چنين است» عكس دلدار«تحت عنوان 
  چه در آن نقش مگر ديد كه در دام افتاد         دل كه چون كبك دري سير نمودي آزاد      

در ييالقــات يــزد بعضــي از ٫: چنــين توضــيح داده اســت» نقــش«و در حاشــيه در معنــاي 
هايي تعبيه شده بـود كـه از   در آن سوراخ. يي داشتند منقّش به تصاوير پرندگانشكارچيان پرده
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ها آنهـا را هـدف   و از همان سوراخ ديدندها را كه غافالنه در حال چرا بودند ميپشت آن كبك
چون اين مضـمون را در اشـعار نديـده بـودم بـيم داشـتم كـه        . كردنددادند و شكار ميقرار مي

  ،.خواننده به معني اين بيت پي نبرد، بدين سبب توضيح دادم
اما ايـن توضـيحِ بسـيار مفيـد     . هاي معروف ديده نشدچنين معنايي در فرهنگ» نقش«براي 
هاي خود وارد كننـد و بـه ابيـات زيـر از     نويسانِ آينده در فرهنگشار را بايد فرهنگمرحوم اف

  :حافظ استناد جويند
  ام بازِ نظر را به تذروي پرواز            بازخواند مگرش نقش و شكاري بكندداده

  )128حافظ قزويني، ص ( 
ري را بـه طـرف شـكار    تير بيندازند بازِ شكا» نقش«در زمان حافظ به جاي اين كه از پشت 

  .دادندپرواز مي
  نه هر كو نقشِ نظمي زد كالمش دلپذير افتد         تذرو ِ طرفه من گيرم كه چاالك است شاهينم

  )128حافظ قزويني، ص ( 
ا بـه دليـل    . مرحوم قزويني احتمال ضعيف داده است كه شايد اين غزل از حافظ نباشـد  امـ

شناسم كـه  زيرا علي العجاله شاعر ديگري را نمي ،ظ استهمين بيت مورد استناد مسلماً از حاف
  . را به اين معني خاص به كار برده باشد» نقش«

  زدمخواب ميارگاه ديدة بيــر كـــبحدم         بـــنقشِ خيالِ روي تو تا وقت ص        
  زدمب ميازش به طرّة تو به مضراـــب    هر مرغِ فكر كز سرِ شاخِ سخن بجست            

  )183حافظ انجوي، ص (  
به كلمـات   توجها با به همين معني مورد بحث باشد، ام» نقش«در اين شعر مسلّم نيست كه 

هـا، معنـيِ   ، بعيد نيست كه ذهنِ شاعر در تداعيِ معانيِ واژه)ايهام تناسب(مرغ و مضراب و باز 
ن احتمال نيـز بايـد ضـبط نسـخة     ي به اعتبار ايحتّ. مورد بحث نقش را نيز در نظر داشته است

» ...هر مرغ فكر«زيرا در توالي ابيات نسخة قزويني بيت  ،انجوي را به نسخة قزويني ترجيح داد
  .در مقام ششم قرار گرفته و بين آنها سه بيت فاصله است» ...نقشِ خيال«در مقام سوم و 
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ست؟ يا در نقاط ديگر نيز در اقامت خود در يزد آشنا شده ا» نقش«آيا حافظ با اين معني از 
هاي مربوط به شكار مراجعه كـرد و مـن چنـين    اي مرسوم بوده است؟ بايد به كتابچنين واژه

: نويسدمي» ...ام باز نظر راداده«در توضيحِ بيت  بانگ جرسپرتو علوي در كتاب . توفيقي نيافتم
اين معني را كجا ديـده  (» .ندازندااي است كه با آن پرندگان را به دام مينقش به معنايِ صفحه«

اي گويند كه بيشتر عبارت از صفحهبه فتح دال و فا مي» دفَك«در فارس اين صفحه را ) است؟
كنند و دفـك دادن و دفـك زدن بـه معنـي     هاي مختلف كه با آن كبك را صيد مي است از رنگ

  » .شودفريب دادن هنوز در فارس استعمال مي
دفَك «: در برهان قاطع آمده است. كه در فوق ذكر شده است نديدمهم معنايي » دفك«براي 

  )78: 1363شميسا،(» .بر وزن فلك، به معني هدف است كه نشانة تير باشد
 شوددر توضيح دكتر شميسا چند اشكال ديده مي:  
آنچه دكتر شميسا در توضيح اين بيت آورده است برگرفته از توضيحات پرتو علوي در  -1

  :گويداست كه مي گ جرسبانكتاب 
 –اندازنـد  اي است كه با آن پرندگان را بدام ميبه معناي صفحه -جز معناي معروف: نقش«

اي است از گويند كه بيشتر عبارت از صفحهمي» دفك به فتح دال و فا«در فارس اين صفحه را 
ـ  -دفـك دادن و دفـك زدن   -و  -كننـد هاي مختلف كه با آن كبك را صيد مـي  رنگ ه معنـاي  ب

  )غياث. قسمتي از سرود و داو در بازي نرد. (شودفريب دادن هنوز در فارس استعمال مي
معني شده و نزد شكارچيان نيز  -كنندسودي نقش را آلتي كه با آن پرندگان را صيد مي -در
  . رودكار ميه اي كه براي صيد كبك  بپرده

گوينـد نيـز نقـش شـناخته     مي» تيپچه«ن شود و بداآلتي كه با آن، صداي بلدرچين تقليد مي
  .بدين معني مالحظه نشده است -ها در فرهنگ -شودمي

  ام باز نظر را به شكاري پرواز               بازآرد مگرش نقش و شكاري بكندداده
چشم خود را به بازي تشبيه كرده است كه براي جلـب معشـوق آن را    ،خواجه در اين شعر

كه در اين بيت تصويري » وسيلة جلب شكار«يعني  ،د اميدوارم كه نقشگويپرواز داده است مي



  79                        برانگيز از حافظدر بيتي بحث» نقش«بررسي وتحليل معناي                 چهارمچهل وسال  

شود وسيلة جلب معشـوق شـود و شـكار ميسـر     است كه در مردمك ديدة معشوق منعكس مي
  )145-146: 1369علوي، (» .گردد
در ديـوان  » شـكار «يك اصـطالح مهجـور   » نقش«به شواهدي كه خواهيم آورد  توجهبا  -2

  .متون ديگر نيز آمده است بلكه در ،حافظ نيست
گفتـار  دكتر شميسا آورده است كه مرحوم دكتر محمود افشار در جلد دوم كتاب خود،  -3
  : كه يك بيت آن چنين است» عكس دلدار«، شعري دارد تحت عنوان )35ص ( ادبي

  دل كه چون كبك دري سير نمودي آزاد               چه در آن نقش مگر ديد كه در دام افتاد
در ييالقــات يــزد بعضــي از «: چنــين توضــيح داده اســت» نقــش«و در حاشــيه در معنــاي 

هايي تعبيه شده بـود كـه از   در آن سوراخ. يي داشتند منقّش به تصاوير پرندگانشكارچيان پرده
ديدند و از همان سوراخها آنهـا را هـدف   ها را كه غافالنه در حال چرا بودند ميپشت آن كبك

چون اين مضـمون را در اشـعار نديـده بـودم بـيم داشـتم كـه        . كردندشكار مي دادند وقرار مي
  )همان(» .خواننده به معني اين بيت پي نبرد، بدين سبب توضيح دادم

داريـم نـه   » نقـش ديـدن  «اند اين توضيح الزم است كه در اين شاهد كه دكتر شميسا آورده
اين شاهد ارتبـاطي بـا بيـت مـورد بحـث      ي متفاوتند و كلّه و اين دو با هم ب» نقش بازخواندن«

  .حافظ ندارد
تير بيندازند بازِ شكاري را  نقشدر زمان حافظ به جاي اين كه از پشت «اند اينكه آورده -3

براي شكار با . تواند درست باشدبدون هيچ شاهدي است و نمي» دادندبه طرف شكار پرواز مي
  . شده استباز از پرده استفاده نمي

را به اين معني خاص بـه   نقششناسم كه علي العجاله شاعر ديگري را نمي«اند فتهنيز گ -4
  . ندارد» پردة شكار«بايد گفت شواهدي ديگر پيدا شده كه ارتباطي با معني . »كار برده باشد

اما اين توضـيحِ  . هاي معروف ديده نشدچنين معنايي در فرهنگ» نقش«براي «: نيز آمده -5
  . »هاي خود وارد كنندنويسانِ آينده در فرهنگوم افشار را بايد فرهنگبسيار مفيد مرح

پـردة  «و » نقـش «آوريـم بـين   رسد چون در شـواهدي كـه مـي   اين گفته درست به نظر نمي
  .ارتباطي وجود ندارد» شمنقّ
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  بحث و بررسي

 ه مطالبي در خـور   ،هاي حافظنگارندة اين سطور با مراجعه به شرح يافـت كـه بـه     توجـ
  :شودبعضي از آنها اشاره مي

  :آوردمي» بازخواندن«در مورد  التّوحيداسرار نخستين بار دكتر شفيعي كدكني در تعليقات 
ديـوان حـافظ،   (جور درآمدن و منطبق شدن است با چيزي، چنانكـه در بيـت   : بازخواندن«
  :خوانيممي) 128

  قش و شكاري بكندام باز نظر را به تذروي پرواز       بازخواند مگرش نداده
و آن سايه را بدان شـخص  «: نيز به معني انطباق داشتن به كار رفته است مرصاد العبادو در 

و در جاي ديگر به معني انطبـاقِ خـواب بـا    ) 411 ،مرصاد(» بازخوانند، گويند ساية فالن است
هااز خواب[بعضي «: ت عالم بيداري به كار رفته استواقعي [   و د و بعضـي  به تأويـل محتـاج بـ

كه معني تطبيق با واقع اسـت و در صـفحة بعـد همـان     ) همان كتاب ،291(» همچنان بازخواند
  » .صالح آن است كه مؤمن يا ولي يا نبي بيند و راست بازخواند] رؤياي[و «كتاب 

ولـي از تعبيـر    انـد،  آن را به معني ظاهر شدن خواب گرفتهمرصاد، دكتر رياحي در تعليقات 
شود كه معني آن مطلـقِ انطبـاقِ امـري    دانسته مي مرصادو شعر حافظ و عبارت  يدالتّوحاسرار 

بايسـت كـه   شـيخ هـم بـر آن ميعـاد نهـاده بـود مـي       «: التّوحيداسرار در عبارت . است با امري
  )126: 1387شفيعي كدكني، (» )2/547 التّوحيداسرار . (يعني بر ميعادش عمل كند» بازخواند

بـا يكـديگر تفـاوت    » نقش بازخوانـدن «و » بازخواندن«يز بايد گفت در نقد اين توضيح ن -
همـة  . شوددارند و در هيچ يك از شواهدي كه در مرصاد آمده با بيت حافظ ارتباطي ديده نمي

شـواهد بسـياري   » باز خوانـدن «نگارنده براي . »نقش باز خواندن«است نه » بازخواندن«شواهد 
  :از جمله. يافت
ى، وليد بن مصعب بن ريان بن ثروان بود، كنيت وى ابوالعباس قبطى، و نام فرعون موس« -

  )182 /1: 1331كشف االسرار، (» .وى بازخواننده و اقداح عباسى كه مقامران دارند ب
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كوه مروه پس ه ا بكوه صفا فروآمد و حوه ا چون آنجا رسيدند آدم باند آدم و حو و گفته« -
 هندند، صفا از آن خواندند كه آدم صفى آنجا فرو آمد، و مـرو نام ايشان بازخواه هر دو كوه را ب

  )425 /1همان، (» .يعنى جفت آدم آنجا فروآمد ،هاز آن گفت كه مرأ
به او بازخواندنـد و آن  ]  آن چاه[نام مردى است كه او را چاهى بود، » بدر«: شعبى گفت« -

تـوان بـه تفـاوت    شـواهد مـي  كـه از ايـن   ) 44 /5، 1320روض الجنـان،  (» .را بدر نام نهادنـد 
  . پي برد» نقش باز خواندن«و » بازخواندن«

  نويسددر مورد بيت مورد بحث مي شرح حافظدكتر استعالمي نيز در كتاب:  
در مصراع . تذرو در اينجا همان معشوق است كه نظرِ حافظ مثل بازِ شكاري در پيِ اوست«
گذاشتند تـا پرنـدة   كه صيادان روي دام خود مياند يي گرفتهرا به معنيِ شكل پرنده» نقش«دوم 

حافظ بايـد خـود آن پرنـده را    » بازِ نظرِ«اما در اينجا . ديگر به هوايِ آن شكل به سوي دام بيايد
همان بازِ نظر است كه بايـد نقـشِ آن   » بازخواند«فاعلِ . ببيند و آن معني نقش مورد نظر نيست

معني بيت به سادگي اين است كه مـن در پـي ايـن    . تذرو يعني خود او را بيابد و شكارش كند
  )520: 1386استعالمي، (» .معشوق هستم تا شايد او را به دام آورم

 دكتر ثروتيان نيز در شرح اين بيت آورده است :  
ام كه مگر نقش و نگـار  نگاه و نظر خود را چون باز شكاري به سوي تذروي پرواز داده -«

 ،واند و بتوانم سيماي اين تذرو تاجدار طاليي رنـگ را در خيـال  او را از صفحة ذهن من بازخ
  )1914: 1380ثروتيان، (» .پيش چشم بياورم

مگر نقش و نگار او را باز از روي صفحة حافظ و انديشه و نظر : بازخواند مگرش نقش -«
 .شايد از بر و از حفظ نقش او را پيش چشم آورد/ بخواند 

آور است علي الخصوص پس از بيتي ن شاعر بسيار حيرتظهور تصوير تذرو در ذه -نكته
كافي است بدانيم تذرو شبيه خروس خانگي . اي نيستگويد با يار من امكانِ پيغام و نامهكه مي

دار است و دم آن از نظـر پرهـا   است و به جاي تاج گوشتي، بر روي سرش دارايِ پرهاي كاكل
رسد، سيار دراز و راست است و گاهي تا دو متر ميكمتر و از نظر اينكه يك زوج از اين پرها ب
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آميزي زيبـا و درخشـاني دارد مخلـوطي از زرد طاليـي و     بسيار زيباست، پرهاي جنسِ نر رنگ
  .اي و داراي جالي فلزي استسبز و قهوه
ام مگـر  پرواز داده) تذروي و ترنگي(بازِ نگاه و نظر خود را به سوي خروس كوهي «: معني

  ».و را بازبخواند و شكاري بكندنقش و نگار ا
خودم به آن تذرو و يار تاجدار زيبا دسترسي ندارم و امكان ديدار او نيسـت از آن   -بالكنايه

آورم شايد بتـوانم سـيما و قيافـه و نقـش زيبـاي او را دوبـاره       جهت است او را پيش چشم مي
يي و با آن پرهاي رنگين تاج ن طالهاي زريم بكنم كه با آن جامهتجس ،بخوانم و در عالم خيال

و دامن دراز و زركش قباي او، در حافظه دارم و شـايد تصـويري از نگـار او را كـه در خيـال      
كند گويي خيال و انديشة من بازي شكاري است و باز تذرو را شكار مي. ام بازبينماشي كردهنقّ

  .ه قبالً ديده استتواند نقش و نگار تذروي را به خاطر آورد كو نظر و خيال تنها مي
ماجرا و سختي ديدار نشود و به معنـي بيـت پيشـين پـي نبـرد،       توجهاگر يكي م -يادآوري

  :سردرگم بشود كه همه ايهامي است» نقش بازخواندن«احتمال دارد كه در معاني 
  .)بازخواندن، مانع اين تعبير است(نقش در قمار آوردن  -
اند بردهو مرغان را كشيده در صحرا مياي رنگين تصوير كبك نقش شكار كه در صفحه -

بـا  ) باز مانع اين معنـي اسـت  (شدند و مرغان فريفتة نقش شده در اطراف آن، نشسته شكار مي
 :همين مورد داراي تعبيري است ،اين همه

آورم شايد همين نقش و نظر او را بازخواند و پيش نقش و نگار او را پيش چشم مي -تعبير
كنم شايد به حقيقت پيوندد و همچنـان  م ميديگر او را در خيال من مجس به عبارت. من بياورد

آورد، شايد اين تجسم نقش او نيز او را بكشد و بـه سـوي مـا    كه در صحرا نقش، مرغان را مي
  )1920-1919: همان(» !بياورد

اي توضيح دكتر ثروتيان نيز برگرفته از توضيحات دكتر شميسا و علوي است و مطلب تـازه 
  .داردن

نقـش  «بلكه در آن دو مدخل  ،نيامده» نقش بازخواندن« در فرهنگ بزرگ سخن نيز مدخل
  : آمده است »بازخواندن«و» خواندن
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  :بردن به وضعي؛ آگاه شدن از موضوعيپي) مجاز) (قد.) (لـ. مصـ( :نقش خواندن -«
  دراز آيداي بيا و گونة زردم ببين و نقش بخوان           كه گر حديث كنم قصه

  )466سعدي، ( 
  )37 ،نظامي.... (فاني، آن شد كه نقش خويش نخواند 

  .) قد.) (مـ. مصـ( bāzxān-d-an :باز خواندن -
  )1/39 ،مولوي/... (تو ز قرآن بازخوان تفسير بيت: قرائت كردن؛ خواندن -1
  :فراخواندن و احضار كردن، يا دعوت كردن به نزد خود -2

  ها فراوان براندخواند            به تندي سخنز خيمه فرستاده را باز
  )2207 ،فردوسي( 

اطـان  هر يكي را به بزرگي از خطّ: به كسي، جايي، يا چيزي نسبت دادن؛ منسوب كردن -3
  )61 ،خيام... (مقلي كه به ابن مقله بازخوانند و . ...بازخوانند

  : مطابقت داشتن؛ جور در آمدن.) لـ. مصـ( -4
  )283 ،احمد جام... (گويدبا حال خواجه نيك بازخوانَد كه مي ابيات اين حكيم

رؤيـاي صـادق آن اسـت كـه تـأويلي دارد و      : به حقيقت پيوستن و عملي شدن خواب -5
  )2ج : 1382انوري، (» )292 ،نجم رازي. (بازخوانَد و باشد كه بعينه ظاهر شود

  : ه اين متن در مرصاد العباد صورت زير استالبتّ
بعضي به تاويل محتاج بود و بعضي همچنان بازخواند، چنانـك خـواب يوسـف    دوم آنك «

نقــش «بينــيم اصــالً مــدخل و چنانكــه مــي) 292: 1371مرصــاد العبــاد،(» ...عليــه الســالم بــود
  . نيامده است فرهنگ بزرگ سخندر » بازخواندن

 اسـت كـه    در يادنامة دكتر مهـرداد بهـار چـاپ شـده    » بازِ نظر«اي نيز تحت عنوان مقاله
 ،خواهد به شرح بيـت مـورد بحـث بپـردازد    نويسندة آن در آغاز مقاله اعالم كرده است كه نمي

هاي مختلف معناي قابل قبولي براي اين بيت نيافتـه  كند چون با مراجعه به شرحبلكه اذعان مي
فـرنگيس پرويـزي، نويسـندة آن،    . خواسته با طرح مجدد آن از بزرگان و شارحان ياري بجويد

هايي مطرح كرده نظر شارحان مختلف قديمي و معاصر را دربارة اين بيت گرد آورده و پرسش
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كننده نيافته است اگرچه توضيحات وي به نزديك شدن به معنـي بيـت   ها را قانعو برخي شرح
اما از آنجا كه اين مطلب در شرح و توضيح بيت بسـيار مفيـد و سـودمند اسـت     . كندكمك مي

  :آوريمجانب است مي را كه در تأييد مطالب ايناي از آن پاره
بـه ويـژه آن كـه در زبـان و ادب فارسـي       –نگارنده به سائقة عشق و ارادتي كه هر ايراني «

ـ  ـ  الفبايي خوانده باشد ات خواجـه و كوشـش در فهـم معـاني و     به حافظ دارد، به مطالعة غزلي
انه در بسياري موارد به علّت بضـاعت  متاسف. وان دارمامفاهيم صحيح آن عالقه و كنجكاوي فر

شـايد   ـ  شوماي از ابيات نميموفّق به درك مفاهيم پاره) هاو در همة زمينه(اندكم در اين زمينه 
ـ . مانع وصول اين بنده به فهـم معـاني اشـعار باشـد     ،هم وسواس بيش از حد ه بـراي حـلّ   البتّ

ولـي،  . كـنم ه شـده، مراجعـه مـي   شناسان دانشمند نگاشـت مشكالتم به شروحي كه توسط حافظ
بـرم،  متاسفانه گاه با تمام تالشي كه براي استخراج معني و ارتبـاط اجـزاي ابيـات بـه كـار مـي      

توضيحات مفسران گاه تكراري است و گاه با يكديگر كم شـباهت  . آورمحاصلي به دست نمي
معنـي كـردن    و حتي متناقض است؛ در بسياري موارد نيز مشكل ناگشوده رهـا شـده و يـا بـه    

از اين موارد است دو . تواند باشدها اكتفا شده است كه طبعاً مفيد فايدة كافي نميمفردات واژه
بيت از غزليات كه ذيالً طرح خواهد شد، بدون ارائة پيشنهادي، كه در توانم نبوده است و ايـن  

ين راه را دسـتگير  سطور در واقع استمدادي است از استادانِ فن كه اينجانب و ديگر پويندگان ا
دو بيتي كه مورد نظر و اشكال است يك وجه مشـترك دارنـد و آن بـه كـار رفـتن واژة      . شوند

ـ   به نظر مي. در آنهاست» نقش« ات خواجـه  رسد در بيشتر موارد كه اين كلمـه در بيتـي از غزلي
وي در استاد دكتر منوچهر مرتض. شوديابد، ابهامي در مفهوم و معناي آن احساس ميحضور مي

ـ  » نقـش بـر آب  «ات تبريز تحت عنـوان  مقالة ممتّعي در نشرية دانشكدة ادبي ات ابيـاتي از غزلي
بوده است مطرح نموده و براي هر بيت چندين » آب«و » نقش«حافظ را كه دربردارندة دو واژة 

كه همچنان . اند كه در حد خود جامع و كامل استمعني اصلي و ايهامي و امكاني ارائه فرموده
به معناي سادة خود به كـار رفتـه و حـاوي    » نقش«دي واژة اند در موارد متعداستاد اشاره داشته

طرح و تصوير و اثر و نشان و سرشـت و  : ي نيست، اين معاني عبارتند ازنكته يا مضمون خاص
خلقت و قول و ترانه و تصنيف؛ و نيز خال روي طاس نرد و داو بازي نرد كه بر وفق مراد آيد 
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هايي هم معني با هـم،  از واژه» نقش«همچنان كه مشهود است . و بخت و اقبال مساعد به كنايه
  .استفاده كرده، چه در مضامين چه در مضامين ايهامي

  :و اما بيت اول
  ام باز نظر را به تذروي پرواز         باز خواند مگرش نقش و شكاري بكندداده

گرفتـه شـده، در نتيجـه معـاني گونـاگوني بـراي آن        در اين بيت به چند معني» نقش«واژة 
اي است رنگين كه پرندگان ، صفحه)ايهام(» نقش« 1:دنويسآقاي ذوالنّور مي. پيشنهاد شده است

نگاه خود را به سوي تذروي به پـرواز  : گويدو در معني بيت مي. كندرا به سوي خود جلب مي
او را به سوي خـود بكشـاند و   ) ؟(ذاشته شده شايد نقشي كه براي جلب نظر كار گ. امدرآورده

اين نقش چيسـت و در كجـا كـار    ) 428 /1: 1367ذوالنّور، ( .بازِ نظر من بتواند او را شكار كند
انـد بـه معنـيِ    را يك عبارت فعلي دانسـته » نقش باز خواندن«گذاشته شده؟ استاد خطيب رهبر 

ـ  طـور تفسـير    ي بـردن؛ و بيـت را ايـن   دست كسي را خواندن و دراينجا به شيوة شكار تذرو پ
ام شايد به شيوة صيد تذرو پي بـرد و  شاهينِ ديده را به سوي ترنگي به پرواز درآورده: اند كرده

به دامش افكند، به كنايه مقصود آن است كه شايد بتواند دل يار را به دست آورد و بـه وصـال   
است كه بپـذيريم معنـي عبـارت     قبول اين معني مستلزم آن) 255: 1363خطيب رهبر، ( .برسد

سودي، ذيل اين بيت شرح و بسط فـراوان  . فرمايندهمان است كه استاد مي» نقش باز خواندن«
ولي نامفهوم و ناكافي داده و معني بيت را به دو صورت آورده است كه خالصة آن ايـن اسـت   

ر را بـه طـرف آن   كه اوالً، مراد از نقش يك نوع كيسة شكاري است كه بـا تلقـين تغنّـي شـكا    
باشد كه بازِ نظر را تعلـيم دهـد كـه شـكاري     . بازِ نظر را به يك تذروي پرواز دادم... خوانند مي

رفتار دادم، يعني به خالصه بازِ نظر من يك مرغ وحشي است، آن را به يك تذرو خوش... بكند
اين است كه  نكتة جالب در اين تفسير. حركات، باشد كه مأنوس خويش نمايديك جانان نازك

يعني پروازي كـه چـون پـرواز     :گويدرا يك تركيب وصفي دانسته و مي» تذروي پرواز«سودي 

                                                 
از . ن عبارت آورده نشد و از مضامين آنها استفاده شده استبراي رعايت اختصار در نقل مطالب از شروح حافظ، عي -1

  .   در تمام موارد ضروري نبوده است«   » اين جهت استفاده از عالمت 
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گرفته و ايـن طـور   » فيرِ بازص«را استعاره از » نقش«، در معني پيشنهادي ديگر !تذرو چين باشد
باشد كه بازِ نظر صفيري به آن بزنـد  ... بازِ نظر را پرواز دادم به طرف يك تذرو: دهدتوضيح مي

تأثير نيست و مـن هـم بـه او    نظر بي) هنوز سخن سودي است(و شكارش نمايد، حاصل آنكه 
آقاي دكتـر هـروي از   ) 1101 /2: 1341ارزاده، ستّ( .نظر انداختم شايد كه متأثّر و مأنوسم گردد

كه نقش، آلت بادي كوچكي بوده كه صداي پرنـده را تقليـد    تعابير سودي چنين برداشت كرده
شاعر نگاه خود را به باز شكاري و معشوق را به تـذرو   :اندكرده و بيت را چنين شرح كردهمي

نـد بـاز بـه سـوي     گويد نگاه خود را مانو زمزمة غزل خود را به صداي نقش تشبيه كرده و مي
او را به سوي مـن جلـب كنـد و بـازِ نگـاه مـن        -زمزمة من –ام شايد نقش تذروي پرواز داده

  : اندشكارش كند و قرينة اين مفهوم را نيز در بيت زير يافته
  نه هر كو نقشِ نظمي زد كالمش دلپذير افتد         تذرو ِ طرفه من گيرم كه چاالك است شاهينم

مراد زمزمه كردن شعر است و خواندن شعر مثل زمزمـة نقـش   » نظم زدن نقشِ«اند و نوشته
دانم اين معنا تا چـه حـد مـورد پسـند طبـع      نمي) 1761: 1367هروي، ( ...در شكار تذرو است

گيرد، آيا شاعر ضمن انديشه و اقدام براي شكار معشوق غزليات خود را نظران قرار ميصاحب
  كرده؟خوانده يا زمزمه ميبه آواز مي

اي است كه با آن پرندگان را بـه  اند كه صفحهآقاي پرتو علوي نقش را اين طور معني كرده
بـه معنـاي    گويند و دفك دادن و دفك زدنمي» دفََك«اندازند و در فارس اين صفحه را دام مي

يعنـي   ،ايشان همچنين نقش) 145: 1369علوي، . (هنوز در فارس مستعمل است» فريب دادن«
شود تا وسيلة اند كه در مردمك ديدة معشوق منعكس مية جلب شكار را تصويري دانستهوسيل

  .اين معاني نيز جاي تأمل دارد) 200: 1358علوي، ( .جلب معشوق شود و شكار ميسر گردد
كه  ـضمن تأييد نظر دكتر محمود افشار ) 78: 1363شميسا، ( استاد شميسا در مقالة كوتاهي

اند در ييالقـات يـزد   اند و نوشتهخودشان كه كلمة نقش را در آن به كار برده در توضيح بيتي از
هايي تعبيه شده يي داشتند منقّش به تصاوير پرندگان كه در آن سوراخبعضي از شكارچيان پرده
دادند و شكار ها آنها را هدف قرار مي ديدند و از همان سوراخها را ميبود كه از پشت آن كبك

هاي معروف ديـده نشـد ايـن    چنين معنايي در فرهنگ» نقش«نويسد چون براي مي ـكردند مي
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ها بيايد و مستند آن هم اين بيـت  توضيح بسيار مفيد و معقول است و بايد در آينده در فرهنگ
افزايند كه در زمان حافظ بـه جـاي ايـن كـه از     استاد شميسا مي. حافظ باشد) بيت مورد بحث(

 و بيت. دادندزند بازِ شكاري را به طرف شكار پرواز ميتير بيندا» نقش«پشت:  
  نه هر كو نقشِ نظمي زد كالمش دلپذير افتد         تذرو ِ طرفه من گيرم كه چاالك است شاهينم

 ـ دفَك ـاند، ضمناً آقاي شميسا معني را كه پرتو علوي از نقش را اشاره به همين معنا دانسته
  .اندآن را در جايي نديده گويندپذيرند و ميداده نمي
ص نشده است كه زيرا هنوز مشخّ. داريم كه معني بيت، باز هم خالي از اشكال نيست توجه

در بيت استعاره از چيست و شـاعر هنگـامي كـه ايـن واژه را بـه كـار بـرده چـه         » نقش«كلمة 
  ست؟انديشيده است كه از آن به نقش تعبير كرده اتصويري در ذهن داشته و به چه مي

هاي برنده آوردن در قمار، هاي مساعد و ورقاستاد دكتر خانلري، نقش را در اين بيت خال
 ،كـه در ايـن صـورت   ) 1325 /2: 1362خـانلري،  (انـد  حسنِ تصادف و بخت نيك معني كرده

بياورد و بخـت يـاريش كنـد و تـذرو      شود كه اميدوارم بازِ نظر من شانسمعنيِ بيت چنين مي
كه شرح  –آقاي ذوالنّور نيز در آخر توضيحات خود در مورد اين بيت . ار كندرا شك) معشوق(

ـ (اند كه شايد بخت و طالع مدد كند اين عبارت را افزوده -آن گذشت و ) 428: ور، همـان ذوالنّ
تر بـه  تر و قابل قبولاين در واقع تأييد معني استاد خانلري است كه فعالً از معاني ديگر معقول

  .رسدنظر مي
-را در اين بيت آزموده» نقش«تمامي معانيِ واژة  ،است كه شارحانِ شعر حافظ توجهجالب 

ا مفهوم بيت همچنان مـبهم بـاقي   ام ،اند تا به صورت خيالي كه در ذهن شاعر بوده دست يابند
  )515: 1376پرويزي، (» .مانده است

 ّكـه در   »بيـت حـافظ  گزارشي از يك «اي تحت عنوان نيز مقاله شناسيحافظة در مجل
نويسندة آن نخست، شرح سـودي  «. اهللا فروهر آمده استشرح بيت مورد بحث است از نصرت

تنها . ها نكرده استاي به ديگر شرحبر اين بيت را كلمه به كلمه و به تفصيل ذكر كرده و اشاره
ربـارة اصـالح   را د مرصاد العبـاد و  التّوحيداسرار در آغاز كالم اشارات دكتر شفيعي كدكني در 

پس از توضيحات سودي به سراغ كتـب عرفـاني رفتـه و مطـالبي از     . آورده است» بازخواندن«
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القضات، فرهنگ لغات ادبـي، فرهنـگ معـين و فرهنـگ اصـطالحات      سوانح غزالي، لوايح عين
عرفاني به عنوان شاهد آورده و در پايان اظهار داشته است كه اگر قرار باشد حافظ بـازِ نظـر را   

هـاي غزالـي و عـين    اي شكار تذرو به پرواز درآورده باشد، كار مهمي نيست، بلكه طبق گفتهبر
به شـكل  » تذروي پرواز«پس چنانكه . القضات، جالب اين است كه عاشق، شكار معشوق شود

توان اي باشد، در اين صورت تعبير ميدر نظر گرفته شود و از معشوق، استعاره» تذرو پروازي«
شوق همچون تذروِ من كه بسيار رمنده و پرواز كننده و رام نشدني است، بـاز نظـر   مع«: كرد كه

نقـش  «ام، شايد كه شانس و اقبـال بـه مـن روي كنـد     ام و محو ديدار او كردهخود را به او داده
شكار بكند، يعني دلبر و معشوق همچون تذرو، نظر همچون باز مرا صيد كنـد  ... و مرا» بخواند

  .»و اسير نمايد
  :بايد گفت اشكاالت اين مقاله عبارتند از

اساس اين شرح اشتباه است چرا كه نحوة قرائتي شگفت و نادر و نادرست براي بيت  -1
خوانـده و آن را در حـال و   » پـرواز تـذروي «پيشنهاد كرده و دو واژة كامالً مستقل را به شـكل  

 .هوايي عرفاني معنا كرده است

هـاي فراوانـي از شـعر و نثـر     بالعكس در نمونهشكار شدن عاشق به دست معشوق و  -2
 .فارسي تكرار شده و اختصاص به سوانح و لوايح ندارد

شده، كامالً در حوزة عرفاني است و حتّي اگر » نظر«اشاراتي كه در لوايح و سوانح به  -3
نمايد كه شـاعر رسـيدن بـه هـدف     ها را به شعر حافظ تسرّي دهيم، هيچ بعيد نميبخواهيم آن

 .را به شكار تشبيه كرده باشد و لزومي ندارد كه در پي اثبات عكس اين تصوير باشيم آسماني

(= تنها معنايي از فرهنـگ لغـات ادبـي اديـب طوسـي آورده      » نقش بازخواندن«براي  -4
تـوان آن را پـذيرفت و اسـتناد شـارح بـدان،      ، بدون هيچ شاهد ديگر و البته نمي)شانس آوردن

 .جامع و مانع نيست

 .خوردروشي واضحي در معنا كردن جمالت و مفردات به چشم ميو بي نظميبي -5

تنها به شرح سودي اكتفا كرده و هيچ نقـد و نظـري در بـاب آن ننوشـته اسـت و بـه        -6
. گزارش مفصل آن بسنده كرده و خبري از ديگر شروح در باب اين بيت در اين مقالـه نيسـت  
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توان ارائه و سپس رأي نهايي خويش را  حد بهتر بود شارح، پيشينة بحث در اين موضوع را در
 .)316: 1387باقري، (» .كردصادر مي

شود چرا كـه در جـايي   به شواهد زير شرح دكتر شميسا و ديگر شارحان منتفي مي توجهبا 
باز را براي شكار تذروي پـرواز داده و ايـن   : در  مصراع اول آمده. اي به اين رسم نيستاشاره

  . است كه در مصراع دوم منتظر بازخواندن نقش از سوي تذرو باشيمپرواز دادن، مانع 
 اي ديگر در توضيح بيتدكتر شفيعي كدكني در مقاله :  

  نقش برخوان اي پسر! نــدل و جان اي پسر         رنگ من بييــآمدم من ب
)609: 1387، يات شمس تبريزغزلي(  

  :اندآورده
  ):201ديوان، (رسد كه اين بيت حافظ نين به نظر ميصورت كار را ببين، چ: نقش برخوان«

  خبرند زاهدان نقش بخوان و التقُل         مست رياست محتسب باده بده و التخفبي
بـه نـوعي   » نقـش «به همين معني نقش برخواندن اشارت رفته است ضمن اين كه در شعر حافظ 

ظـاهرا نقـش در   . رسـد ا بعيد بـه نظـر مـي   ا در عصر موالنام. تصنيف يا ترانه و نغمه هم اشارت دارد
مقالة  . هاي موسيقيدانان خراسان، به ويژه مكتب موسيقيِ هرات بوده استموسيقي ايراني از ساخته

، كـه در آن  13- 7، صـص  1385، پاييز 33، شمارة ماهوردر مجلة  »نقش بخوان و ال تقُل«ما با عنوان 
  ) 609: 1387شفيعي كدكني، (» .شده است نقل اريخ الغياثيالتّاز كتاب  نقشيك نمونه 

  :گويددر اين بيت حافظ كه مي«: انددكتر شفيعي در اين مقاله آورده
  خبرند زاهدان نقش بخوان و التَقُل         مست رياست محتسب باده بده و التَخَفبي

يـا، بـه   » مفعـول «نبودم كه روي قواعد زبان عربي نياز به » التقُل«تا اين لحظه به فكر معني 
-معموالً، مقولُ قول را جمله يا در حكم جمله بـه شـمار مـي   . دارد» مقُولِ قول«تعبيرِ نحويان، 

روي قواعد نحوِ عربي خوانندة اين مصراعِ خواجه بايد انتظار آن را داشته باشد كه بداند . آورند
نيـاز بـه   » تَخَـف ال«چيست؟ در مصراع دوم، » التقُل«مفعول يا مقولِ قولِ » چه چيزي را مگو؟«

به نوعي مفعول يا مقولِ قول يا مـتمم نيـاز دارد،   » التقُل«مفعول ندارد، ولي در مصراع نخست، 
  »....التقل بشري و لكن بشريان«و يا » 23/17فالتقل لهما اُف «مثل 
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، وقتي در اصطالح موسيقايي آن به كار رفتـه اسـت، از   »قول«رسد كه مادة چنين به نظر مي
چنان كـه در فارسـي، حـافظ گفتـه     . الي كردنشده است؛ در معني قونياز مييا مفعول بيمقول 
يعني به اين  ؛مستقل است» بگو«، عبارت بعد از »مطرب بگو كه كار جهان شد به كار ما«: است

بـدون  » التقـل «ظ هـم،  فدر همين شعر حا. دليل كه كارِ جهان به كام شد، اي مطرب قوالي كن
حـافظ در جـاي   . »نقـش بخـوان  «ولي » الي مكنقو«: گويدني موسيقايي است، ميترديد در مع

  :ديگر هم نقش را در مفهوم موسيقايي آن به كار برده است
  مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد               نقش هر پرده كه زد راه به جايي دارد

ها، و تمام ضبط. استشده نغمه نيز ثبت / زخم/ نقش هر زخمه: هاي قديمبدلكه در نسخه
» ....در حـوزة موسـي   » نقش«شود كه فعل مناسبِ معلوم مي. كدام امتيازاتي داردزيباست و هر

  ) 7: 1385شفيعي كدكني، (
در معناي موسيقايي آن » نقش» «...خبرند زاهدان نقش بخوان و التَقُلبي«در بيت : توضيح  

اي اسـت  كـه قرينـه  . »خبرند زاهـدان بي«است  تهفترين دليل آن است كه حافظ گ نيست و مهم
نيـز در معنـاي موسـيقايي    : و التقل. براي اينكه نقش بخوان يعني آن را تشخيص بده و درياب

» التقُـل «مفعول فعل ) خبرند زاهداندر برابر بي. (يعني آن چه تشخيص دادي مگو. خود نيست
  .            يعني آنچه فهميدي مگو. است» نقش«هم 

ارتبـاطي بـه شـكار و پـردة     » نقش بازخواندن«جستجوي بسيار دريافت كه از رنده پس نگا
  : آمده است نامهمرزباندر . صيد كبك ندارد

بامداد كه زنگي شب سر از بالين مشرق برگرفت و دندان سپيد از مباسمِ آفاق بنمود، بـه  « -
هـر  : گفـت . الع رفـت طلب جوالهه فرستاد و چون از حال خواب و نسياني كه رفتست، استط

و تعبير آن بر وفق تقدير نموده، جز به مدد اقبـال   امبازخواندهآن از عالمِ غيب  نقشِخواب كه 
و اقتباس نور فراست از خاطر ملك نبوده است و آنچ خواهم گفت هم بدين اسـتمداد خواهـد   

  )581: 1372وراويني، (» ....بود
يخت، بدين انديشه بـه صـحرا بيـرون شـد؛     شنيدم كه وقتي خسرو را نشاط شكار برانگ« -

روي آمد، دمامت منظر و لقايِ منكر او را به فال فرّخ نداشت، بفرمـود  چشمش بر مردي زشت
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مرد اگرچه در صورت قبحي داشـت، بـه جمـالِ    . تا او را از پيش موكب دور كردند و بگذشت
خسـرو دريـن   : گفـت  ، با خـود بازخواند از روي كارنقش تر بود، محاسن خصال هرچ آراسته

گران فطرت را در كارگاه تكوين بر تلـوينِ يـك   اش كردست و ندانسته كه رشتهپرگار عيبِ نقّ
  ) 566: همان(» ....سر سوزن خطا نباشد

خواست كه كارد بركشد و فرورود و از خون هر دو مرهمـي از بهـر جراحـت خـويش     « -
خـود را مـأمور نفـس گردانيـدن     : تك در دست كفايت گرفت و گفمعجون كند، باز عنان تملّ

 غيبت شرط عقل نيست تا نخست به تحقيق اين حال مشغول شوم، شايد بود كه از طول العهد
من خبرِ وفات داده باشند و قاضيِ وقت به قلّت ذات اليد و علّت اعسارِ نفقه با شوهري ديگـر  

بـاز كردنـد، او انـدرون رفـت و     از آنجا به زير آمد وحلقه بر در همسايه زد، در . نكاح فرموده
آيم، ايـن سـراي كـه در بسـته دارد، بازرگـاني داشـت       من مردي غريبم و از راه دور مي: گفت

نواز و من هر وقت اينجا نزول كردمي؛ كجاسـت و حـال او   دارِ غريبسخت توانگر و درويش
تـة خـويش از   انداخنقـشِ   همچنان بود كه او انديشيد؛. چيست؟  همسايه، واقعة حال بازگفت

الحمـد  : بر صبر كردنِ خويش بگذارد و گفـت  -تعالي–شكرِ ايزد  بازخواند، لوحِ تقدير راست
  )333: همان(» ....هللا كه وبالِ اين فعالِ بد از قوت به فعل نينجاميد

راستيِ اين دعـوي از  نقشِ : شاه گفت. ين ظَلموافقُطع دابرُ القومِ الذّ: كما عزّ من قائل... « -
خـواهم  نمايي، رنگ تكلّف ندارد، اما مـي دانم كه آنچ ميو مي خوانمبرمي حِ عقيدت خويشلو

 ) 53: همان(» ....مجادله در اين ابواب، خطابِ دستور بشنويكه به طريق محاوله بي

، من خوانده بوداز صفحات حالِ اشتر  نقشما كه ملك به چشمِ حدس و فراست آن و قبل.... « - 
دم، لكن به فرّ دولت او وثوق داشتم كه آن خود پوشيده نماند، عنانِ زبانِ فضول از حكايـت  دانسته بو

 )644: همان(» ....آن فصول بازكشيدم و گفتم تا ملك نپرسد، ازين باب كلمات گفتن نه اندازة منست

بـا  برخاستم و به بغداد رفتم تا به بدرقة اقبالِ شاه و مدد همـم او بـه مقصـد رسـيدم و     « -
مقصود بازآمدم و اينك مرغي چند آتشخوار آوردم تا آنچ از من به خبر شنيدند، بعيـان بيننـد و   

  )345: همان(» .برخوانندكه در آيينة عقل ايشان مرتسم نمي شد، از تختة حس بصر  نقشي
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  :بايد گفت....) امداده(بحث مورد به اين شواهد در مورد بيت  توجهبا 
1- در . ماند كه صيدش جـذب پـرده شـود   دهد منتظر نميپرواز مي اد باز رازماني كه صي

 : ل كنيمهاي پرواز دادن باز در متون گذشته تأميكي از نمونه

روزي بـر بـااليِ كوشـك،    ... با مهابت تمام و سياست بكمال. پادشاهي بوده است پيروزنام«
لـي صـيد كنـد يـا طـاووس      افگند تـا غزا و چشم بر هر بام و در ميشاهينِ نظر را پرواز داده 

جمالي در قيد آرد و در انتظارِ سانح و بارح، نازح و سارح مانـده و مركـبِ شـهوت در ميـدانِ     
مـة نظـر، و   در اثناي اين حـاالت مقد . جو در جوالن آوردهوو يكرانِ جست... طلب گرم كرده 

چـون پروانـه سـوخته    رويي افتاد كه آفتاب در شعلة مشعلة جمال او طليعة بصرِ او بر چهرة ماه
  )259: 1362ظهيري سمرقندي، (» ....بود

 . است» نقش ديدن«متفاوت از » نقش باز خواندن« -2

» بازخوانـدن «اگرچه استادان محترم دكتر شفيعي كدكني و دكتر رياحي مطالبي دربارة  -3
 .»بازخواندن«است نه » نقش بازخواندن«ولي آنچه در بيت حافظ آمده  ،اندآورده

ديگر آنكه استتارِ تذرو قوي است و در مصرع دوم بيت مـورد بحـث    توجهنكتة قابل  -4
يعني باز آن را بيابد و شـكار  . گويد اميد است كه باز، آن تذروِ استتار كرده را تشخيص دهدمي
 : براي استتار تذرو شواهد بسياري به دست آمد. كند

  .گيرداز رخسار گل پرواز ميچو شاهين بر سر دست شكار انداز مي گيرد         تذرو رنگ 
  )532: 1386بيدل، (

  تذرو رنگ چو عنقا شود به گلشن ما  تپانچه كاري باد خزان اگر اين است      
  ))37: همان(

  :سنايي
  عقل چون پر گشاد زاغ هوس         دركشد چون تذرو سر در خس

  )1374:313حديقه، (
  :سوزني

  ا همچون تذرو در خس پنهانـــعنق  از زه و زاغ كمان تست پسِ قاف       
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  چون بلبل بر گل به گل و سرو به سرو          و اكنون به خس اندر آورد سر چو تذرو
  )427: 1337ديوان، (

  : منوچهري
  همچو عروسي غريق در بن درياي چين         رغزار  ــگشت نگارين تذرو پنهان در م  

  )95: 1375ديوان، (  
» نقش خواندن«. اندنياورده» نقش بازخواندن«شاهدي براي هيچ يك از شارحانِ بيت،  -5

 :دارد» نقش بازخواندن«در ابيات زير نيز معنايي نزديك به 

  :سنايي
  نفخ جان چون انبيا خواند نقشمان         ذهن داند ــت آســــروح داند گشت گرد حلقة هف   
  بر انگشتري خواند نقشور مادرزاد ــــشاد باش اي مهتري كز فضل تو در نيم شب          ك    

  )359: 1388ديوان، ( 
  :اقبالنامة نظامي

  ي نقش خواندــــــع تواند همـــــندة فال چون قرعه راند         ز طالـــــسگال
)1/119- 91-1233(  

  :بيدل
  يأس كرد آخر سواد موج دريا روشنم           خواندم از مجموعة آفاق نقش شسته را

  )247يات، ص ديوان غزل(
  :بوستان

  دي پس از عهد شاهانِ پيش ــــه ديـــهمين نقش برخوان پس از عهد خويش         ك
  )45: 1372بوستان، (

  : شيخ كمال خجندي
  ش افتادستشوــــودا مـــنقش زلف تو راست نتوان خواند      كه ز س

  )153ديوان، ص (
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  :كليات سعدي
  اي دراز آيدهه گر حديث كنم قصـــك      بيا و گونة زردم ببين و نقش بخوان

 )38: 1320ات سعدي، كلي(  
  :ديوان شمس

  نقش تمامي بخوان پس تو ز زرگر مپرس     ة شاهي ببين در رخ همچون زرم    سكّ
 )58: 1320ات شمس، كلي(  

  انبخو سرّ او را نقش كردم نقش كردم نقش كرد       هر كه خواهد گو بخوان و گو بخوان و گو
  )342: 1320، همان( 

  : مثنوي
  ي نماندـــــگر بر او دستــــو را ديــــــدي    چونكه چشمش باز شد و آن نقش خواند  

 )3/157/17(  
  : هفت پيكر

  ن نقش خواند باقي ماندــــه ايــــفاني آن شد كه نقش خويش نخواند         هر ك  
  )15: 1373ت پيكر نظامي، فه(

  : دورالص راحة
ارثان و برادران پنجاه من كاغذهاي دوبيتي قسمت كردند و چون روس را بگرفتند به قاعة و

عالء الد   در خـدمت  ... ين قيمـاز و  وله محبوس ماند ديگر كس نقش او نخـوان و صـرا ح الـد
نصره الد343: 1333راوندي، ... (ين اتابك بوبكر به اصفهان بودندنيا و الد ( ـ مصـح د ح آن محم
 . كسي را ياد كردن يا اثر كسي را جستن: آورده است» نقش كسي را خواندن«توضيح  اقبال در

اند و هيچ شاهدي بـراي شـكار كبـك بـا     اكثر شارحان، شرح خود را از سودي گرفته -6
نگارنده خود، شكار كبك با پرده را آزموده و ديده اسـت كـه در شـكار بـا پـرده،      . پرده ندارند

از سويي در . كندا كبك  جذب پرده شود و آنگاه آن را شكار ميماند تشكارچي خود پنهان مي
شكارِ تذرو مورد نظر است و كبكي در ميان نيست و در شكار بـا بـاز فقـط كـافي      ،بيت حافظ

اد، اينكه ابتدا صـي . كنداست باز، كبك را ببيند و كبك يا صيد هم بالفاصله با پرواز باز فرار مي
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نهـاد  . ر بكشد كه تذرو جذب پرده يا نقش شود بسيار نامحتمل استباز را پرواز دهد بعد انتظا
. است كه در مصراع اول مفعول جملـه اسـت  » بازِ نظر«در هر دو جملة مصراع دوم بدون شك 

 . است» باز خواند مگرش نقش«نيز توضيح بيشتر » شكاري بكند«جملة 

بگوييم تذرو نقشـش  اگر . گرددبه تذرو برمي» مگَرَش«در » ش«در مصراع دوم ضمير  -7
) بـاز نظـر  (ل در ارتباط بـا مفعـول مصـراع او   » مگر«. رسدرا مگر بازخواند درست به نظر نمي

 .) بازخواندرا  نقش تذرو باز،اميد است كه . (است

 گيرينتيجه  

شايد آن را تشخيص دهد و درك كنـد  «به معني » باز خواند مگرش نقش«: سخن آخر اينكه
بازِ نظر را بـراي شـكار   : گويداست و حافظ در اين بيت مي» پنهان شدهو بفهمد كه تذرو كجا 

  . تشخيص دهد و شكار كند) كه نهان شده(ام اميد است آن تذرو را تذروي به پرواز در آورده
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