نقد مقالة «هالههاي موسیقیايی در معناي دو واژه در شعر حافظ»
مهدي فیروزيان
اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه تهران

بخز نناجة آن آمده است .منن نناجهگارم ا که هةچ ن خ

(حدو 0هاا واژه) ک تاه استت
بااينكه با م ساقی

مقاله

اينجا میآو يم:

اعر حافظت بساا ن انه اده؛ اما باش هم میت ان ناگفنههايی

اين مقاله و واژ «حاين» و «کا » (کا عةل) که معنام
اين شمانه يافت.
م ساقاايی آنها اش نظر پژوهندگان و مانده استت م بر سی قرا گرفت و ا اهد
مرب ط به آنها اش اعر حافظ ا ائه اد .ت جه به معنام م ساقاايی اين واژهها میت اند
خ اننده ا به ايها تناسب ايجا اده بهوسالة واژههام مذک

با يگر واژههام بات

هنة ن ساش  2و بر لذت هنرم وم بافاايد (اخاانی و باران ندت .)420 :4092

پاز اش هرچاا اين پرسز مطرح میا  :يافنن و واژ ساشند ايها تناسب
ي ان يک ااعر ا میت ان پژوهشی

انداش مقالة علةی -پژوهشی انست؟ پرسز

يگر اين است :اگر معنام غايب و ساشند ايها تناسب (
يكی اش و واژه

اعر حافظ ا حافظپژوهان

اينجا :معنام م ساقايی)

بر سی اعر او آو ه بااند و ايها

تناسب واژ يگر ا ناا يگر پژوهشگران با آو نِ نة نهها و گسنر گی باشنرت پازتر
آاكا کر ه بااند (چنانکه

نقد پاز و نشان خ اهام ا ) آن ن انة ک تاه که با

نثرم گاه نااا ا و لغاشهام ک چک و با گ يگر نگاانه اده استت چه ا شای
خ اهد اات؟
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چكاده مقالة «هالههام م ساقاايی
چكادهت

معنام و واژه

اعر حافظ» 4بهنر اش بخز
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 .1حزين
غالهام حافظ بهکا

معنام م ساقايی واژ «حاين» (که سه با

فنه) اش چشم

سخناناسان نهفنه نةانده و ن يسندگان مقاله ناا اين معنا ا اش فرهنگ واژهنامة

موسیقی ايرانزمین و کنا حافظ و موسیقی نقل کر هاند .با اين بات:
گفت ام عااق يرينة من خ ابت هست
سر فرا گ ش من آو به آواش حاين
جج

(حافظت )24 :4024

حسانعلی مالح پس اش يا کر
بهظاهر ا تباطی با بات مذک

و معنام م ساقايی «حاين» ن انه است« :اين هر و
ندا » ( .)277 :4010ن يسندگان

با

يدگاه مالح

ن انهاند« :وم به تناسبات لفظی ايجا اده بهوسالة معنام م ساقاايی اين واژه ت جه
نكر ه است» (اخاانی و باران ندت  .)422 :4092اگفت است که ن يسندگان معنام م ساقايی
واژ «حاين» ا اش ن انة مالح نقل کر ه و سپس با او چنان سخنی گفنهاند .معنام
ايها تناسب -چنانکه می انام -اين است که «فقط يكی اش و معنام کلةه

کال

حض

اانه باادت اما معنام غايب (يكی اش معانی يگر کلةه) با کلةه يا کلةاتی اش

کال

معنا مدخلات ندا )» (اةاسات .)401 :4034

ابطه و تناسب اانه بااد (اما

معنام غايب نهفنه هةان معنايی ب ه که مالح اش آن يا کر ه و هةان يا کر بهمعنام
پذيرش و اناساندن ايها تنا سب اين واژه با هر واژ م ساقايی است که
يا باتهام يگر بهکا

اين بات

فنه است .واژ يگرِ بانی که با آن سخن میگ يامت «آواش»

است که هاچيک اش پا سیشبانان اش معنام م ساقايی آن ناآگاه ناسنند و نا خر مندان
هةانکه بگ يام «حاين» معنام غايب م ساقايی ا ت برام آاكا ادن ايها تناسب
آن با «آواش» بسنده است .اما افاونبر اينت مالح ()14 :4010

با هةان بات هر و

معنام «آواش» ا آو ه و اه هرگ نه خر هگارم ا بر بهانهج يان بسنه است .پس
کشف ن يسندگان گرامی مقاله چه ب ه است؟
نكنة مهم يگر که ن يسندگان مقاله اش آن ناآگاهاندت اين است که «حاين»

بات

يا اده بهمعنام «آهسنه» (کااشمت  )014 :4071و «آ ا ت نر » (حةاديانت  )979 :4092استت نه
«اندوهگان».

بات شير هم:
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چنگ حاين و جامی بن اش يا بگر ان
(حافظت )211 :4024

چنانکه سنايشگر با نقل هةان بات آو ه استت صفت چنگ نه چنانکه ن يسندگان
مقاله پنداانهاند «اندوهناک» (اخاانی و باران ندت  )424 :4092ب نت بلكه «نر خ اندن و
ماليةت» (سنايشگرت  )004 :4070است (ناا نک :حةاديانت .)0103 :4092

ن يسندگان که يدگاهی اسن ا ندا ندت هم اش ايها تناسب «حاين» با «آواش» سخن
نباله ن انهاند که حنی میت ان آواش حاين ا ا ام ايها (هم معنام

گفنه و هم

م ساقايی و هم معنام غارم ساقايی) انست .اين نكنه ا سعاد حةاديان (نک:4092 :

 )979ناا

با

بات يا اده گفنه است (تا يخ چاپ کنا

حةاديان پس اش ن انه

ادن مقاله است)؛ اما چنان بر اانی پذيرفننی ناست .نخست اينكهت معنايی که اين و
يف کن نی م ساقی ايرانی است که

برام «حاين» آو هاندت گ اهام
حافظ بدين معنا کا بر نداانه و
االيقاع) بر سی میا

معنام يگر م ساقايی که

(نک :مالحت  )277 :4010و

وشگا

وشناناسی (علم

من ن کهن آن ا میت ان يافتت هم

تناسبی با اين بات ندا  .چگ نه میت ان پنداات که يا حافظ ابانگاه بهسراغ او آمده
و

گ ش وم آواشخ انی کر ه است؟ «آواش حاين» البنه به معنايی که ن يسندگان

مقاله اش آن نظر ا ند (اندوهناک) ناا با اين بات تناسبی ندا و برام هةان است که
جستوج م معنام پسنديده بهخطا فنهاند .چنانکه گفنامت «حاين» معنام نر و
آا

ا

عروضی

و بدين معنا با ها
با

من ن بهکا

فنه است؛ برام نة نهت آنگاه که نظامی

قصاده خ اندن فرخی ساسنانی

پاشگاه امار اب الةظفر چغانی

میگ يد« :فرخی برخاست و به آواش حاين و خ ش اين قصاده بخ اند» (نظامی عروضیت

)10 :4077ت وان است که فرخی آواشخ انی و مطربی نكر ه و «آواش»
غارم ساقايی بهکا

فنه و معنام اندوهگان ا ناا نةیت ان

«حاين» کةاباز معنايی نا يک به «خ ش» ا
بهکا بر ه و کا ما ا

معنام

اينجا پذيرفننی انست.

و نظامی هم اين و واژه ا با هم

فهةادن معنام اسنان واژه آسان کر ه است.
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 .۸كار
ست است که «کا » معنام م ساقايی کمکا بر و نهفنهام ا
واژه ا

و میت ان کا بر اين

باتهام ا ام واژههام م ساقايی ساشند ايها تناسب انست؛ اما اين نكنه
بیثت فرشا ضاايی حبابآبا م با آو ن

ا يک هه پاز اش ن يسندگان مقالة م

نة نهباتهايی باشنر اش هةان ااعرت يعنی حافظت و با تیلالی گسنر هتر گفنه است
(نک :ضاايی حبابآبا مت )74-11 :4032؛ آنهم نه
يافنن آن برام ج يندگان ا ا است)ت بلكه
اعر حافظ» و

با

ست با هةان نا  .اگر

ماان سخنانی پراکنده (که گةان کنام
مقالهام ويژ بر سی «ايها تناسب
واژ نخست (حاين) تكرا گفنههام

يگران ا ستکم با اين ت جاهِ سست که افاو ن واژ «ايها تناسب»
حافظ کا ن يسندگان ب ه استت بهگ نهام بن ان پذيرفتت

با

بات

با اين واژ و (کا )

اگر بیپروا سخن اش سرقت علةی بهماان نااو يمت بیگةان و

خ شبانانهترين

بر ااتت کا ن يسندگان برپاية ناآگاهی اش پاشانة پژوهز و ناآانايی با منابع و
پژوهزهام يگران بهانجا
خ
«کا »

يا کر و

ساده است .ک تاهی او ان علةی ناا به هةانسان

نگ است .سخن يگر اين است که ااا ه به ايها م ساقايی واژ

اعر حافظ حنی نكنة ن يافنة ضاايی حبابآبا م ناا ناست و هفت سال پاز

اش چاپ مقالة او (گرچه او هم اش پاشانة پژوهز ناآگاه ب ه است يا نخ اسنه اش آن
سخنی بگ يد) مارجاللالدين کااشم
حبابآبا م و مقالهام که ما

با

بات شير اش حافظ (که

مقالة ضاايی

نقد آن سخن میگ يامت هم آمده است) اش آن يا کر ه

است:
لم ش پر ه برون اد کجايی ام مطر

بنال هان که اشين پر ه کا ما بهن است
(حافظت )47 :4024

«کا ت عةل ا فرايا میآو  .عةل اصطالحی است م ساقی کهن بهمعنام آهنگ و
مقا [ ]...عةل که اش کا فرايا میآيد با ن ا و مطر پا ندم ايهامی میيابد» (کااشمت
 .)040-040 :4070البنهت کااشم «کا » ا به يا آو ند عةل انسنه و خ آن ا ا ام
معنام م ساقايی نشةر ه و اشهةان ومت ايها بات ا اش گ نة تبا انسنه است .به
گةان نگا ندهت بر اات کااشم پسنديدهتر است؛ شيرا حافظ هرگا «کا » ا (برخالف
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معا ل عربی آن :عةل) معنام م ساقايی بهکا نبر ه و کا بر اين واژه معنام
م ساقايی اةا نة نههام بساا کةاا است .براةر ن ايها تناسب برام معنايی
چنان و و يريا چندان پسنديده نةینةايد.
ناا گفننی است ن يسندگان مقالة م بیث با مفه «کا عةل» چا لغاش
سنگاه ن ا هم اجرا میا »
اده و ن انهاند« :کا عةل اش گ اههايی است که
(اخاانی و باران ندت  )420 :4092و اگفت است که برام اسن ا اات بر اات نا ست
خ به يک آلب م ساقی ا جاع ا هاند .اما «کا عةل» خ يک «گ اه» ناست و
هةان منبع ناا آمدهت «قطعة ضربی باکال » يا بیکال بداهه و گ نهام
چنانکه
تصناف است که هر سنگاه يا گ اهام اجرا میا  .با ت جه به معنام «کا عةل»
(گذانهاش اينكه کا بر اين اصطالح بدينگ نه چندان پاشانة اشم ندا ) با بات
شير:
مطر کجاست تا هةه میص ل شهد و علم
کا چنگ و بربط و آواش نی کنم
(حافظت )204 :4024

فقط کا بر ايها تناسب پذيرفننی است و بههاچ وم نةیت ان گاا ش ن يسندگان
مقاله ا پذيرفت که ن انهاند :کا «حنی ت سعاً میت اند معنام "چنگ و بربط و نیام
که نغةة کا عةل بن اشند" ا هم به مصراع و تا يق کند» (اخاانی و باران ندت :4092
 .)420وان است که « کا کسی [يا چاام] کر ن» معنام «به او بخشادن يا
بهخاطر او اش ست ا ن» (ان مت  :4034ذيل «کا ») بهکا فنه است و با هر گاا ش
يگرم بات سست و ناتند ست خ اهد اد.
کا ن يسندگان مقاله يده میا ؛ اشجةله اينكه نا
لغاشهام يگرم هم
ن يسند نفايس الفنون فی عرايس العیون ا بهپاروم اش لغاش چاپی کنا حافظ و
موسیقی( 0مالحت  )272 :4010و بهخطا «میة بن میة » انسنهاند و می انام که
«میةد» ست است (نک :معانت  :4071ذيل «نفايس الفن ن»؛ صفات  .)207 :4031برام ک تاه
ادن سخنت اش پر اخنن به جائاات يگر میپرهاايم.
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پینوش ها
 .4نا مقاله باوج ترکاب غارعلةی «هالة م ساقاايی» مبهم و نا ساست .افاونبر اينت بهنر ب
«م ساقاايی» ا -بدانسان که من ن پا ند با انز م ساقی وايی ا  -با حذف «م» بهگ نة
وانترِ «م ساقايی» مین انند.
 .2جةله بدينگ نه نا ست و بیمعناست؛ شيرا هنة ن يعنی «نشان هند اهت اهنةا» (ان مت :4034
ذيل « هنة ن») و برام معنا ا ادن جةله بايد «ا » ا جايگاين «ساش » کنام.
 .0مالح نا ن يسند نفايس الفنون ا بهخ بی می انسنه؛ شيرا بخز منابع پژوهز خ
 )207 :4010آن ا آو ه و اشاين وت ثبت نا «میة » ا

کنا

(مالحت

او (هةانت  )272لغاش چاپی

میخ انام؛ اما ن يسندگان مقاله نه نا اةسالدين میةدبن میة آملی ا می انسنه و نه برام
آن صفیهت به منبعی مراجعه کر هاند.
اطةانان يافنن اش ضبط ستِ نا
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