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 چکیده
اسنت کنه    دهيمقالنه کوشن   ۀسنند یاست. نو...« ما گفت  ريپ»مشهور  تيحافظ، ب تيب نیسازترمشکل

 دهين اعتقناد و عق  انين شنروح، ب  شنتر يکند و معتقند اسنت کنه ب    يبندرا دسته تيب نیابتدا شروح متفاوت ا
 شنأت ن گنر، یحافظ و شاعران عنارف د  اتيّغزل ای يشارحان است که از آبشخور مطالعات عرفان اسالم

پرداختنه و   گنر یشنارحان د  اتیّن و شناعرانه بنه نقند نظر    يبالغن  هین از شارحان از زاو ياست. بعض گرفته
 تين طننز و تهکّنم در ب   ةجنبن  يبنرا  يمنبنع قرآنن   يوجنو مقاله جست نیا ياند. سؤال اصلنظر کردهاظهار

سنند از   نی. انديبب احافظ هم امکان دارد، خط ريکند که پ که در قرآن اثبات يسند افتنی قیاست. از طر
در واقنع،   سنت ين یيخطنا  دیو بگو نديخطا بب ريسوره نمل موجود است که اگر پ 88 یةدر آ سندهینظر نو
بنه   يدوم طننز آنجنا اسنت کنه صننع در لغنت عربن        ةطنز است. مرحلن  کی نیکرده است و ا يخطاپوش
 نشیقلنم آفنر   رامنون يپ رين سنخن پ  ن،یدارد. بننابرا  «یيکنو ين» يضنمن  يمعننا  يعربن  يهنا قاموس يگواه
و  يتننيترب ،يآگاهانننه، تنأدّب  رين پ يصنورت، خطاپوشنن  نیننمطلنق. در ا  نشیاسنت نننه قلنم آفننر   کونگنار ين

: دین گوياست که من  «يجالل دوان» يمعنا ليتکم ق،يتحق گرید ةشود. جنب فيتوص توانديم نانهيبخوش
اسنت   شنده  لين و تکم تيخطا و صواب، تثب يلغو يمعنا قیمهم از طر نی. اکنديقلم قضا و قدر خطا نم

 .شوديالمقدور کائن گرفته مخطا نکردن قلم صنع معادل يو معنا
 

 .یقرآن، قاموس عرب ر،یحافظ، خطا، قلم صنع، پ: یکلیدواژگان 

                                                           

* E.mail: enajafi1@yahoo.com 
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 مقدمه

پير ما گفت خطار بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر نظنر پناک خطنا پوشنش     » تيدر مورد ب

هسنتند تنا    لین تأو شنتر ياسنت کنه البتنه ب    گفته شنده  ارياز حافظ سخنان ارزشمند بس« دبا

بلکنه شنناخت و    د؛ین آيبرنمن  تين شده از کلمات موجنود در ب گفته  يچون معان ر،يتفس

 نین ا تيّ، راجع به کلکه در مورد آن واژگان از قبل در ذهن شارحان بوده یيهايآگاه

 نین کنه از ا  يبا توجّه بنه کنل برداشنت    ريل در باب پمثا ياست که برا ينوع شروح گفتن

 نيعبدالحسنن ،ياننند. از لحنناظ کمّنناسننت، سننخن گفتننه حننافظ بننوده وانیننکلمننه در د

 انوار بنه سنخن  شنروع بحنث فهرسنت    يموارد را آورده اسنت. بنرا   نیشتريب کوبنیزرّ

به دستگاه که  ستنديخداشناسان در آن مقام ن: »دگویي. مثالً مشودياشاره م کوبنیزرّ

خطنا   نین بلکنه ا  سنت؛ ين یيعالم خطا قتي./ در حقرنديبتازند و بر آن خرده بگ نشیآفر

عالم و امور است که برحسب مصنلحت   اتیيدر جز بيبرداشت عقل ماست./ وجود ع

 يناشن  اجيکلّ عالم./ وجود و نقش شر از فقر و احت تمصلح زانيانسان شر است نه بر م

ما  ري./ پدیآياصالً به چشم نم ريکث رينسبت به خ لي/ شر قلعالم است. يامکان تيّثياز ح

خدا شر و خطا  يانسان شر و خطا است برا يو آنچه برا ستيعالم متوقف ن اتیيدر جز

 يکرد./ عنارف بنه ماسنو    يابیزار ياغراض انسان اسيبا مق تواني./ فعل حق را نمستين

./ عنارف در اسنتغرا.   کنند يمن  يا نفن اهلل ر يو ماسنو  نديبب يتا نقص کندينم ياهلل توجهّ

جمال حق اسنت و بنس./    نهی./ از نظر عارف، عالم خلقت آکنديم يرا نف يخود ماسو

./ ردين بگ دهین وجنود شنر را ناد   توانند يمن  دهین عنارف و تجربنه د   ريپ کی يتسام  انسان

 يعالم صنع است./ وجود خطا عمند  يامکان ثياز ح ياگر هست بالضروره ناش یيخطا

جمنال   نهیياز آن جهت که آ يحق است نه سهو./ عارف، به ماسو تيّابق مشاست و مط

بدهند چنون    يسهو اشنتباه  يعنیاحتمال خطا؛  تواندياز این رو، نم گرد؛يحق است، م

 دانند، يمن  صنواب  نينقنص و شنر را عن    نيهم رياست. پ ياست./ وجود شر عمد ميحک
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الشاک       ۀبح ماک بب ا  القا اسنت.   يو نقص نسب بيمحض است./ ع ريچراکه صانع خ

: عقل، حق نقند نندارد. حسنن و    گفتياست. م ي. حافظ اشعرالشک   ۀال سن مک حسن

 کنوب، نین )زر يگفتن دارد نه در افعال اله يبرا يحرف ياعمال آدم رهیقب  عقل در دا

بنه   نيشن يروشنن شندن چنارچوب شنروح اسنتادان پ      يا(. در ادامه بنر 117-101: 1388

 نگنران سطحي و اعتقادانو سست نانيببيع يخطا ري. پشودياشاره م يسخنان خرمشاه

شر را در کننار   ر،ي. پرديگينشأت م ياز علم و اراده اله ريرا برطرف کرد./ شر مانند خ

./ وجود خطا و اشنتباه و  نديبياصالً شر را نم ينيباز کمال خوش ريپ ./نديبينم ريکث ريخ

اوسنت، چراکنه او مجبنور و مضنطر      تيشن نبوده و طبنق طنرح و اراده و م   ينقص سهو

کنند./   فين خدا کسب تکل يبرا تواندينم يصادر از او است. عقل آدم زي./ شر نستين

کار  اريفعل خداست نه قضاوت بشر./ عقل مع ياست./ مالک درست يخدا مالک درست

  (.462-478: 1381 ،ي)خرمشاه ستيخدا ن

 

 . پیشینه پژوهش1

کوتناه   يپنس بنرا   ناین  و انند حنافظ پرداختنه   تين ب نیا يررسبه ب يکنون شارحان متعدّدتا

 شود: يبنددسته يشروح از لحاظ موضوع شوديم يکردن راه، سع

اي از شارحان معتقدند که اصالً شر و خطایي وجود ندارد. البته شر و قب  وجودي عده -1

هنت کنه خطنا    بينند از اینن ج  (. پير خطا را نمي681: 1366اند )سودي، نيستند؛ بلکه عدمي

اسنت. فنر. تنهنا     (. در آفرینش، غير خوب خلق نشده21-22: 1362وجود ندارد )دارابي،

(. پينر  113: 1375در رن  است و بس )بهمردان نوشيروان یزداني به نقنل از نيازکرمناني،   

گوننه کننه حقيقتناً خننالي از خطنا اسننت، ببيننند    تواننند عنين حقيقننت کتناب صنننع را آن  مني 

گوننه خطنایي در   (. هنيچ 143: 1363خطا وجود ندارد )خطيب رهبنر،  ( 22: 1362)دارابي،

(. در کارخانننه 112: 1375نظننم آفننرینش وجننود ننندارد )ذوالنننور بننه نقننل از نيازکرمنناني، 



 1399 تابستان، 84شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 186

(. پينر شنر و قنب     111: 1375آفرینش سهو و خطایي نرفته )ذوالنور به نقل از نيازکرمناني،  

(. 97: 1375ه نقنل از نيازکرمناني،   کمنال اسنت )سنودي بن    بيند چون صاحبعدمي را نمي

: 1365اسنت )علنوي،    از انکار خطا دانسنته یة انویسد که سودي خطاپوشي را کنعلوي مي

بينند، صنواب محنض    شود و )پير( هرچنه مني  ( چون خطایي نيست، خطایي دیده نمي105

(. خطاپوشني مسنتلزم وجنود خطنا     122: 1375است )حسين پژمان به نقنل از نيازکرمناني،   

... .« انمک یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس »است:  ست مگر نه این است که خداوند فرمودهني

اکبنر حسنيني بنه نقنل از     اسنت )علني   در حالي که در هنيچ مرتبنه ثبنوت رجنس نفرمنوده     

التص ف   یۀ الک ن بعین نقا  با    »گویند:  (. ابوعمر دمشقي مي117: 1375نيازکرماني، 

 (.328: 1424، )سلمي« غض الطرف عن ک  نکب 

اي از این شارحان، بينندگانِ عيب و خطنا و نقنص صنفات خنوبي ندارنند.      در نظر عده -2

هننایي کننوب، خرمشنناهي، دارابنني و... نقننل شنند، نمونننهچنانکننه در جمالتنني کننه از زرّیننن

اي از جمالت، انتقال این معنا از طریق صفاتي که به پير نسبت داده گذشت. گاهي در پاره

نگري پير که جهان آالیش و پاک از محدودیت و پایينشود. در نظر بيت ميشده، برداش

، عندل الهني:   111-118: 1382بيند، عيب وجود ندارد )مطهنري،  را به مثابه یک واحد مي

 (.165-175و تماشاگه راز:  79-77

 

 کمننال سنننرّ محبت ببين ننه نقنص گنناه   

 

 که هر که بي هنر افتد نظر بنه عينب کنند    
 

 فظ()حا 

 

 الف عشننق و گلننه از یننار زهنني الف درو  

 

 

  

 عشقننننننننبازان چنننين مسننتحق هجرانننند  
 

 

 )حافظ(
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 عيب آن باشنننند نبينند جنننننز کنه عينب     

 

 عيب کننننني بينننند روان پناک غينننب؟      
 

 )موالنا(

 

بيند کنه  بيند یا حقيقتاً ميگاهي مواقع به این بحث پرداخته شده که چرا پير خطا را نمي

کمال است، شنر  ها دقت شود که چون پير، صاحباصالً خطایي وجود ندارد. به این نمونه

خواهد به این صنورت خطناي منا    نظر است و حسن نيّت دارد و ميبيند. پير ما پاکرا نمي

(. حضنرت پينر بنه    1-680: 1366ها را بچوشاند. آفرین بر نظر پناک او بناد )سنودي،    انسان

اکبر حسيني بنه  از هرچه غير حق بسته و به فناء في اهلل رسيده )علي اليقين رسيده، چشمعين

 (.117: 1375نقل از نيازکرماني، 

توانند بنه   گاهي گفته شده که نه فقط پير، بلکه هر که عاشق و عنارف خندا باشند، مني     -3

دیدگاه پير برسد کل مقاله علي زیبایي در باب این بيت، سنخنش همنين اسنت کنه عاشنق      

( و اصنوالً  127-137: 1375بيند )زیبایي به نقنل از نيازکرمناني،   معشو. را مي فقط زیبایي

داند./ شوید و خود را اصوالً کسي نمياهل بينش یکي هستند؛ عارف، نقش خویش را مي

حبک الشیء یعمای  عالم مظهر تجلّي خداست. عيسي و آدم یکي است. عشق پيشوا است. 

وعا    . »ماک نانا اهلل و ا   یار    (. 123: 1375رماني، )محمد دارابي به نقل از نيازک   یصم

( چنون خندا   121: 1375)بدرالدین بدر الشنروح بنه نقنل از نيازکرمناني،     « المُ ِبِّ م ب بٌ

(. هنيچ بنر هنرزه نافریند حکنيم      680: 1366شنود )سنودي،   نيکوست از او نيکو صادر مني 

 (.82 :1388 ،يشبستر)(. ز نيکو هر چه صادر گشت نيکوست 151)سنایي: 

 

 از حکيننننننم اي عنننزینننننز بننننند ننننننآیننند 

 

 آنچننننننننه او کننننرد آنچننننننننان بایننند   
 

 )سنایي، سعادتنامه( 
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 بيننننم که من این مسأله بي چنون و چنرا مني    نيست در دایره یک نقطه خالف از کم و بيش
 

 )حافظ(

 

 نيننننکي پير مغنننان بين که چنو منا بند مسنتان    

 

  

 دیم بننه چشننم کننننرمش زیبننا بننود هننر چننه کنننننر 
 

 

 )حافظ( 

 

 بر این صحيفه مکش خننط اعتنراض کنه نيسنت    

 

  

 بجز نگاشته یک قلم چه خنوب و چنه زشنت   
 

  

 )جامي(

 

 از فضنننولي است تو را دینده بيننننش پرخننار   

 

  

 ورنه عالم همه یک دسته گنل بني خنار اسنت    
 

 

 )صائب(

 

 نمایند نقنش  اي کنژ همنني  به چشننننم طایفنننه

 

  

 گمنننننان برننننند کننه نقنناش غينننر اسننتاد اسننت
 

 

 )سعدي( 

 

 کسنني که با خنننننندا چنون و چنننننرا گفنت    

 

  

 چننو منشرک حضنننرتش را ناسننننزا گفنت    
 

 

 )شبستري( 

 

 ورا زیبنننننننند کننه پرسنننننند از چنننننه و چننون

 

  

 نباشننننند اعتنننننراض از بننننده منوزون    
 

 )شبستري( 
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... . سنؤاالت   اتجع  وی ک من یفساد وی اک   یسافک الادمکء     راض کردند:فرشتگان هم اعت

موسي از خضر مبني بر شبهه نيستند. حضنرت موسني بنا آنکنه پينامبر بنود، اعتنراض کنرد         

. چرا؟ چنون او فاعنل مایشناء    ال یسئ  عمک یفع    هم یسأل ن(. 109: 1388کوب، )زرین

 (.466: 1381است )خرمشاهي، 

انند  اي از ناقالن همين سخنان، خود وجود شر را پذیرفتنه ي باز عدهبا وجود چنين فضای

اي هنم  ها نقل شد. عنده هر چند به صورت جزئي، اقلّ و نسبي یا در امور اخالقي که نمونه

بينني و... خطاهنا را نادینده گرفتنه اسنت؛ منثالً در اینن        اند که پير حافظ از سر خنوش گفته

طا را در ایجاد کائننات بنه قلنم صننع نادینده گرفتنه و       گوید: پير تأدباً وجود خجمالت مي

گوید با وجود خطاکاري در قلنم صننع، قلنم    گرنه خطا و سهو و اشتباه وجود دارد. پير مي

است. به واسطة عدم درک حقایق و مشاهدات اضداد موجود در طبيعنت   صنع خطا نکرده

 (.98: 1365شوند )علوي، دچار سهو و اشتباه مي

 

 

 اگرچننه نبننود اختيننار مننا حننننننافظ گنننننننناه

 

 تننو در طریننق ادب بنناش و گننو گننناه مننن اسننت 
 

 

 )حافظ( 

 

 آن نکنننننوتر کننه هنننننر چنننننننه زو بيننني   

 

  

 گنننننرچه زشننت آن هنننننننمه نکنننننو بيننني
 

 

 )سنایي( 

 

اند؛ نظم و ترتينب در جرینان جهنان نيسنت و     اي دیگر حرف زدهاي دیگر به گونهعده -4

(. حافظ با کمال جنرأت احتمنال خطنا را در قلنم     33: 1338ادف است )بامداد، جریان تص

گوید که دنيا (. حافظ مثل خيام و آناتول فرانس مي160-161: 1336دهد )دشتي،صنع مي
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)غني به نقل از صنارمي،  « لیس وی االمککن ابد  ممکککن»نتيجه تصادف است و این خالف 

گوید: دليل ندارد این است و مي را تأیيد کرده« يغن»علي هروي نظر (. حسين291: 1366

عالمي دیگر ببایند  »همه بگو و مگو درباره این بيت مشکوک فلسفي در حافظ زیاد است: 

 «.فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازیم»و « ساخت وز نو آدمي

 

 بيا که روننننننق اینن کارخاننه کنم نشنود     

 

 منني به زهد همچو تویي و بنه فسنق همچنو     
  

 

 )حافظ(

 

شنود و بعضني   گویند اگنر خندا خنالق شنرها باشند، دو خنالق اثبنات مني        ها ميبعضي

خواهد. خداوند چون مطلقاً توانا است بنر خلنق شنر هنم     گویند خلق شر هم استادي ميمي

 توانا است:

 

 هننر دو گونننه نقننش ز اسننتادي اوسننت

 

 زشنننتي او نيسنننت آن از رادي اوسنننت 
 ج

 )مولوي( 

 

خوریم که آدمني را بنه یناد مباحنث کاننت در      م در شرح بيت به مسائلي برميگاهي ه -5

گویند: وقتني عقنل بنه اقتضناي      گناه کنه مني   اندازد، آنبحث از تعارضات عقل محض مي

تواند از نينل بنه دو   رود بر حسب ظاهر، نميماهيّت خود بالضروره در پي امر نامشروط مي

سنتند، احتنراز کنند. بنه عبنارت دیگنر، عقنل بنر         دیدگاه که در تقابل مستقيم با یکدیگر ه

رسند کنه بنا خنود در جندل و تخاصنم       حسب ظاهر متضمن تعارضاتي است و به نظنر مني  

بينند کنه هنر    اي است کنه خنود را مکلّنف مني    است. ورود عقل در این تعارضات به گونه
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ل کند به همان ميزان بر ضرورت دیگري که در وضنع مقابن  ضرورتي را در وضع اثبات مي

 (.143-144: 1387، 1است، استدالل کند )هارتناک

 

 گننننرفتم گوش عقنل و گنننننننفتم اي عقنل   

 

 بننننرون رو کننز تو وارستنننننم منن امنروز    
 ج

 )مولوي( 

 

گوید که عقل آدمي در خيلي از موارد متوجه نناتواني و  کانت در مقدمة این بحث مي

ود آگاه است، هيچ تواني براي رفع آن در عقيم بودن خود است و با اینکه از این صفت خ

بيند و این ناتواني هميشه با عقل خواهد بود. او با یک مثال مطلب را برایمان قابل خود نمي

-شود بنا اینن  که چوبي را در آب فرو کنيد، ک  دیده ميگوید همچنانکند. ميدرک مي

توانند چنوب را   مني که در حقيقت، ک  نيست با این حال هيچ وقت چشنم ِحسنيِ آدمني ن   

گونه که حقيقتاً راست است، ببيند. عقل آدمي هم چننين اسنت. بنه چنند منورد از اینن       آن

تر از این دنينا قابنل تصنوّر    گوید: اگر دنيایي کاملشود: غزالي ميمباحث تأویلي اشاره مي

باشد. در این صورت صانع مختار اگر بتواند آن را بسنازد، امنا نسنازد بخينل اسنت و اگنر       

انع مختار نتواند او ناقص است. مثالي دیگر: شر وجود دارد. این مسأله بنا حکمنت بالغنه    ص

الهي قابل جمع کردن است. هرچند تحقيق این مسأله، فسنون اسنت و فسنانه. اگنر صننع و      

مخلوقات کامل مطلق باشند، آن وقت در کنار خدا که کامل مطلنق اسنت، ثنوینت ایجناد     

تواند صنع باشند، چراکنه مصننوع بنودن خنود نقنص       نميکدام شده و در این صورت هيچ

است. فرض وجود صنعي کامل و عاري از نقص اقتضایش آن است که نقش با نقاش نيرو 

(. از این دست سؤاالت بسيار 112: 1388کوب، کند و از همه حيث با او برابر باشد )زرّین

گينرد؟ آینا خندا    تنع تعلق مني است؛ مثالً آیا قدرت خدا به امور محال و متناقض و مم بوده

                                                           

1- Hartnak 
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تواند یک چيز بيافریند که در آن واحد هنم موجنود   تواند خودش را نابود کند؟ آیا ميمي

(. البته یادمان هست که چهره در هم شکننده دشنمنان  77: 1336و هم معدوم باشد )دشتي،

ي شنيز  فکر نوراني جهان اسالم ایرانن صليبي جهان اسالم صالح الدین ایوبي چگونه روشن

 اشرا. را به خاطر یکي از همين مسائل، شهيد کرد 

 

 جهان و کار جهان جملنه هنيچ در هنيچ اسنت     

 

 ام تحقيننقهننزار بننار مننن ایننن نکتننه کننرده 
 

 

 )حافظ( 

 

 برو اي زاهند خنودبين کنه ز چشنم منن و تنو      

 

 راز این پنرده نهنان اسنت و نهنان خواهند بنود       
 

 

 )حافظ( 

 

 ه قنادر حکمتسنت   این چه استغناست ینارب و اینن چن   

 

 همنننه درد نهانسنننت و مجنننال آه نيسنننت  کننناین 
 

 

 )حافظ( 

 

قلنب شناعر   »انند کنه   گاهي گویا براي توجيه و تبرئه گناهن موهومِ تصورِ خطنا، گفتنه   -6

تواند به وجود شر در عالم اعتراض کند. شاعر به حکم عواطف انسناني بنه اعتنراض    مي

دانند  کنننده مني  تسنليتي زیرکاننه امنا قنانع    اي دارد. قنول پينر را   خاموش بنر لنب نيامنده   

 ،گوید: حنافظ اگنر شنکایتي کنرده    کرماني هم مي(. سعيد نياز112: 1388کوب، )زرین

نظر نداشته به ایدئولوژي فالن و فلسفه بهمان. مردم ایران هم حنافظ را بنه خناطر همنين     

 ردن تن و منطننق بلغننور کنن هننا دوسننت دارننند نننه بننه خنناطر فلسننفه بنناف   طنزهننا و کنایننه

 (.10: 1375، کرماني)سعيد نياز
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گویند حنوزه فلسنفه و کنالم ینک      دادبه، ساز شرح بيت را به آهنگي دیگر نواخته، مي -7

مندار. عقنل   مندار اسنت و دومني عاطفنه    چيز است و حوزه شعر چيزي دیگنر. اولني عقنل   

کنه  گونه گونه که هست و عاطفه آننگر. عقل واقعيت را آننگر است و عاطفه جزیيکلي

بيند. عقل در پي استدالل است و عاطفنه در پني اسنتقراء. اینن دو، دو منطنق جندا       باید مي

-هایي است مانند: ابهام و کذب، طنز و شکوه و تناقضهستند. منطق شعري داراي ویژگي

گویي و منطق فلسفي صراحت و صد. وجه و پرهيز از تناقض را دوست دارد. هرگناه منا   

گویند  فهمنيم کنه هرچنند کنه عقنل مني      ا کردیم آن وقت ميتکليف این دو حوزه را جد

گویند شنيون از بينداديِ منر  هنم بجنا       مر  بجاست )= عدل است(، اما عاطفه هم مني 

است. یک امر بدیهي را در  است. اگر پير گفت که نظام، احسن است، حرف بزرگي نزده

خطاپوشني و   اي است یا از سراست گویي کشف تازه قالب یک کشف بزر  بيان کرده

 بزرگواري نظام جهان را که چندان هم احسن نيست به عننوان نظنام احسنن معرفني کنرده     

گویند: اگنر شناعر در مقطعني خنا       است )اظهار حيرت از این کشف بزر (. دادبه مي

شود که او را به فالن اعتقاد یا فنالن  اش شد و حرفي زد، این حرف او دليل نميتابع عاطفه

( 118(. حبيب اهلل قزل ایا. و پوررضا ) : 46-50: 1381. ببندیم )دادبه، نحله فلسفي و ..

شود، اما آینا  بينيم که در حکایتي قتلي مرتکب ميگویند: سعدي را هم ميچنين ميهم اي

 سعدي قاتل و حافظ مرتد بوده است؟

 

 بعضنني شکسننته خوانننند بعضنني نشسننته خوانننند

 

 چننون نيسننت خواجننه حننافظ معننذور دار مننا را  
 

 )حافظ(
 

گوید: خواب دیدم در حافظيه بودم. حنافظ هنم آمند.    زاده سالک هم ميحسين رکني

گفت: قلم خطاپوش درست است و به این صورت مشکل بيت حل شد )سالک به نقنل از  

 (.115-116: 1375نيازکرماني، 
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بعضي هم معناي تلویحي بيت را به داستان حضرت موسي و خضر نبي همچنين داستان  -8

تنرین  ز صنعان مرتبط دانسته اند. از ميان شروح به نظر من با آنکه شنرح دوانني قندیمي   شي

اسنت. بعند از آن، سنخنان و شنرح سنودي       ترین شنرح ماننده  شرح است هنوز شاید اصلي

است. پس از آن سخنان دارابي است؛ در بيان شعري بينت سنخنان اصنغر دادبنه را بهتنر از      

کنه   کننده بيشتر تالش شارحان این بوده است که توجيه دانم. شایان توجه است کهمه مي

در عالم احسن هستيم و خطایي و نقصي در آفرینش خدا وجود ندارد. سهو و اشتباهي هم 

 در آن راه ندارد.

هاي استعمال لغويِ کلماتن صنع تالش من در این مقاله آن است که با استفاده از بحث

پشتوانه لغوي داشته باشد و هم استعمال قرآنني آن   که هم کنمو خطا، شرحي از بيت ارائه 

دانيم حافظ که ننامش حنافظ قنرآن اسنت چقندر بنا       معنا را تأیيد کند. از آنجا که همه مي

است. نویسنده اميدوار است که با بررسي و تحقيق درباره منوارد   قرآن مأنوس و آشنا بوده

 ن بيت بگشاید.تواند گرهي از ایاستعمال کلمه صنع در قرآن کریم مي

 

 . کلمه صنع در قرآن کریم2

اسنت و منوارد کناربرد آن     منورد آمنده   20کلمه صنع و مشنتقات آن در   ،در قرآن کریم

 88آیة در « صنع اهلل»تنها یک بار به صورت صنع در قالب ترکيبي  -1بدین صورت است: 

راي اشناره  سوره کهف به صورت مصدري صنعاً بن  104 ةدر آی -2است.  سوره نمل آمده

 129آینة  ها در به صورت مصانع به معناي کاخ -3است.  به کارهاي جهنميان در دنيا آمده

به صورت صنعه لبوس در اشاره به زره ساختن حضنرت داوود   -4سوره شعراء وارد است. 

کنار  سوره انبياء وارد است. در سایر موارد از لحاظ صرفي بنه صنورت فعنل بنه     80آیة در 

ر این منوارد بنه صنورت مشنترک هنم بنراي اشناره بنه کارهناي کسناني کنه            است. د رفته

و  5کار رفته است. به این صنورت کنه در آینات    به شان مستحق صواب یا عقاب استافعال
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 8شنعراء و   139کهنف،   104نمنل،   112رعند،   31هود،  16اعراف،  137سوره مائده،  63

خور، فرعون و قنومش،  گناهکارانِ حرامشکنان، فاطر به ترتيب فعل صنع در رابطه با پيمان

کارترین مردمان، ساحرانِ دشمن موسني،  جهنميان و دشمنان پيامبر ) ( و ناسچاسان، زیان

اسننت. ایننن تعننداد کنناربرد بيشننتر اسننت از تعننداد  قننوم عنناد و اهننل جهنننم اسننتعمال شننده

 است.  کاران استفاده شدهکاربردهایي که فعل صنع در رابطه با درست

 41و  39سازي حضرت داوود اشاره شده، در آیات سوره انبياء که به زره 80یة در آ

سوره طه به اصطناع و پرورش دادن و برگزیده شدن حضرت موسي بنه وسنيله خداونند    

سوره عنکبوت فاعل فعنل صننع، پينامبر ) ( و مؤمننان      145متعال اشاره شده و در آیة 

اسنت. بنا اینن     فعل صننع نسنبت داده شنده    سوره نور به مؤمنان 3است. همچنين در آیة 

چنه  -توصيفات باید گفت که در قرآن کریم فعل صنع هم در مورد سناختن و آفریندن   

 بنه کنار رفتنه    -سازي حضرت ننوح )ع( ساختن و آفرینش الهي و چه بشري مانند کشتي

 است و هم به معني انجام دادن کار کنه البتنه بيشنترین معننایي کنه از ریشنه اینن فعنل و        

شود، همين معنا است نه آفریندن و خلنق کنردن.    مشتقات آن در قرآن کریم مستفاد مي

پينر منا   »انگليسي است. اگر بر این مبنا بخواهيم در مورد بينت   workدر این معنا معادل 

گيري کنرده باشنيم و بگنویيم در آن بينت     حافظ نتيجه...« گفت خطا بر قلم صنع نرفت 

یدن، بلکه در معناي انجام کار در نظر بگيریم کنه آفریندن   هم، صنع را نه در معناي آفر

خود زیرشمول آن به حساب آید و به این سنخن برسنيم کنه صننع در اینن بينت، دقيقناً        

معادل خَلق باشد در معناي اصطالحي اشعري آن کلمه، بيت را در آن صورت آن طنور  

اسنت )سنودي،    کنند و شنرح کنرده   الدین دواني نقنل مني  فهميم که سودي از جاللمي

کننم در دفتنر قضنا و قندر نوشنته شنده و       (؛ یعني هر کناري کنه منن مني    680-1: 1366

اسنت. هنر    کارهاي من در لوح محفوظ همان است که مطابق دفتر قضا و قدر ثبت شده

وظ مکتوب و در دفتر قضا و قندر ثبنت شنده    کاري که از من سر بزند قبالً در لوح محف
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است. پس اعمال من اختياري نيست، بلکه به امر خداست و هر کاري که به امر خداوند 

 (.87و  103باشد، عين صواب است )همان: 

کنند که هم خدا را فاعل تمام افعنال  دانيم اشاعره از اصطالحاتي استفاده ميهمه مي

ند و هم براي آدميان در انجام کارها نقشي لحاظ کرده صادر از مخلوقات در هستي بدان

ترین این اصطالحات، اصطالح کسب و خلق اسنت. آننان   باشند، مشهورترین و معروف

ها فقط کاسب آن افعنال هسنتند؛ یعنني    گویند تنها خالقِ افعال، خداوند است و انسانمي

ست. نسبت آن افعنال بنه   ها خدا اشود که فاعل حقيقي آنکارهایي به دست ما انجام مي

گویند اگر منا بگنویيم کنه هنم خندا و هنم انسنان        ها ميما نسبت کسب است و بس. آن

خالق فعل هستند در این صورت ما ثنوي هستيم و بنر همنين اسناس اسنت کنه در شنرح       

اي دارنند، مجنوس امّنت    گویند: معتزلنه کنه چننين عقينده     همين بيت، جالل دوانني مني  

 ستند. اند؛ یعني ثنوي هاسالم

کنند. تفناوت   الدین دواني و سودي فنر. مني  گفتني است که معناي من با معناي جالل

کنم با معناي سودي در چيست؟ سودي مي...« پير ما گفت خطا بر »معنایي که من از بيت: 

کنند بنه   پذیر است و بعداً معنا را محدود ميکند و حتماً تحققگوید: قلم صنع خطا نميمي

دهد. آدمي مجبنور  وسيله انسان را در انجام افعال خود مجبور نشان ميو بدینافعال انساني 

کننم اینن   انجام دهد و بس. معننایي کنه منن مني     ،است آنچه را در لوح محفوظ ثبت شده

جف القلم بما »است که آنچه توسط قلم صنع در لوح محفوظ یا هر جاي دیگري همانند: 

... اسم نند: سابقه پيشين وگاهي از آن با عناویني مااست که حافظ  ... ثبت شدهو« هو کائن

پذیرد و انجام آنچه توسنط قلنم صننع ثبنت شنده همنه اعينان و        است، حتماً تحقق مي برده

کردارهایي است که رفتارها و افعال آدميان تنهنا بنه عننوان جنزء کنوچکي زیرشنمول آن       

شني شندن کهکشناني تنا     است. هر چه در عالم هستي تحقق پنذیرد از شنکافتن اتنم و متال   

اي همگي و همگي در آن کتناب و ور. منشنور ثبنت اسنت و آنچنه ثبنت       جایي قارهجابه
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. به قول معروف: بودني خواهند بنود. پنس اگنر پينر      «المقدورُ کائنٌ»شده، شدني است که 

یعني برو برگنرد نندارد و ردّخنور نندارد، حتمني و مفعنوالً        ؛گفت خطا بر قلم صنع نرفت

د بود. آنچه قلم آفرینش ثبت کرده محقّق خواهد شد. اگنر چننين باشند بایند     مقضياً خواه

بگویيم که خداوند مصوبات خویش را حتماً حتماً اجرا خواهد کرد و فعل ماضي نرفت را 

الوقوع و به صورت مضارع هم معنا کرد به این صورت که پير ما توان به صورت محققمي

زمان سخن گفتن پينر  . بنابراین، زمان حال یا آینده یعني در ؛رودگفت خطایي بر صنع نمي

در  تواند فهميده شود. چيزي مانند زمان آیندهاین فعل معناي مضارع و حتي مستقبل مياز 

پير منا   –است  که گذشته -به این صورت که در فالن روز گذشته در گرامر زبان انگليسي

تمنا متحقّنق خواهند شند و بنراي      کنند و ح است، خطا نمني  گفت که آنچه قلم صنع نوشته

تأکيد بيشتر این معنا اگر صفت خطاپوش را هم چنانکه کزازي در معنناي مفعنولي گرفتنه    

شود به این صورت که این پيري کنه اینن سنخن درسنت را بنر      تر مياست، بگيریم، جالب

زبان دارد قبل از اینکه این حنرف را بزنند در لنوح محفنوظ، توسنط قلنم خلقنت، خطنا و         

و بنه همنين    اهي به نامش ثبت نشده بود در آنجنا هنم خطنایش محنو و پوشنانده شنده      اشتب

زنند و اشنتباهات موجنود در اذهنان را     ن هم به دور از خطنا حنرف مني   جهت است که اال

تفاهم اذهنان کنه عبنارت از شنک در اینکنه آینا آنچنه در لنوح         شود و آن سوءیادآور مي

بگيریم، معناي فناعلي   «پوشاندمي»پوشاند. اگر يپذیرد یا نه؟ را متحقّق مي ،محفوظ است

ایم و هنيچ اینرادي در اینن برداشنت دوگاننه نيسنت.       خطاپوش را هم همزمان لحاظ کرده

 آوریم.  هاي سودي را ميحرف ،براي خالي نبودن

ننه آن قلمني کنه جهنان را      ،زنند قلمي است که سرنوشت آدمي را رقنم مني   ،قلم صنع

کند که انسنان از آنچنه در روز ازل   لم صنع نرفت را چنين معنا مياست و خطا بر ق آفریده

است؛ یعنني پينر منا انسنان را      به عنوان سرنوشت براي او تعيين شده تخطّي و تجاوز نکرده
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است که قلم صننع بنراي    زیرا به عقيده او انسان همان کارهایي را کرده ،داندگناهکار نمي

 .(680: 1366)سودي،  است او مقرر داشته

در تکميل این معنا پشتوانه دیگري هم در لغت عرب دارم و آن معناي خطا و صنواب   

 ،کنند: هرگاه آدمي چينزي را نيّنت کنرد   در زبان عربي است. اعراب خطا را چنين معنا مي

 ؛گویند: اصنابَ فنالنٌ فالنناً   است و در این صورت مي اگر بتواند بدان برسد، صواب کرده

هرگاه نتواند نيّت و منظور خنود را   ، امافالن چيز نائل آمد و بدان رسيدیعني فالن کس به 

یعني خطا کرد. حاال اگر آنچنه را در دل دارد، چينز خنوبي     ؛گویند اخطأتحقّق بخشد، مي

شود: مصيب؛ بنابراین، اگر خيّري بخواهد کار خينري  کننده مياسم آن شخص نيّت، باشد

 ،اگر نتواند عملني سنازد   ، اماگویند: اصابَ المصيبُمي ،اگر نيّتش عملي شود ،انجام دهد

گویند: اخطأ المصيبُ. برعکس هنگامي که نيّت شر باشد، بسته به تحقّق و عندم تحقّنق   مي

گویند: اصابَ المخطئ و اخطأ المخطئ. با این مقدمه، اگر صننع خطنا نکنند؛ یعنني     آن مي

پيونندد و  حتماً حتماً بنه تحقّنق مني    دیگر،به بيان اصابَ خواهد بود.  اگر اخطأ نباشد، حتماً

دیگر نيازي نيست که آن همه نيرو صرف کنيم که ثابنت   ،اگر خطا را در این معني بفهميم

درصد تالش شنارحان بينت را    80اي که حدود کنيم در عالم خير و شر هست یا نه؟ مسأله

در خلنق شنر   است. همچنين الزم نيست تنا ثابنت کننيم کنه خداونند       مصروف خود کرده

 . ...ت وسهوي عمل کرده یا هدفمند و با نيّ

خواهم بگویم که اگر شنارحي )مسني  بهرامينان بنه نقنل از نيناز کرمناني،        در اینجا مي

است کنه براسناس آن،   « رفع»گوید: منظور در این بيت اشاره به حدیث ( هم مي92: 1375

است که پيامبر فرمنود: رفنع    که در احادیث آمده، چراشودامت اسالم گناهشان نوشته نمي

مي یعني قلم ثبت گنناه از امنت اسنال    ؛...النسيان و ما اکرهوا عليه وعن امتي تسعٌ: الخطاء و 

شنود؛ اینن را   ... برگرفته شده و گناهي براي آنان منظور نمني در موارد اشتباه و فراموشي و
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فر. کنه در اینجنا بنه     است با این توان در همان چارچوبي قرار داد که سودي گفتههم مي

 گاه سخن، حدیث است.نقلي سودي فقط تکيه -جاي استدالل عقلي
 

 مي بیت. خوانش تهک3ّ

درباره این بيت که تا اینجا همگي جنبه جدیّت آن لحناظ شنده، نویسنندۀ مقالنه حنرف      

دیگري از زاویه دیگري دارد. مبناي این برداشت، آن چهره شوخ و طنناز حنافظ اسنت    

نمایانند. حنافظ در اصنول    مام موارد در پشت چهرۀ جندي او خنود را مني   که قریب به ت

تنرین خلنل و اینرادي بنر او پنذیرفتني      اعتقادي خویش استوار و متين اسنت و کوچنک  

اسنت کنه    پسند هم دارد؛ زینرا توانسنته  اي شوخ و عاميانهنيست، اما در عين حال، چهره

و در عين حنال، سنخنورانه بينان کنند.      مسائل بسيار پيچيده فني را به زباني همگاني فهم

ایراني بودن و مسلمان بودن به عالوه حافظ بودن او بنا سناختارهاي طبقناتي، اجتمناعي،     

اسنت و   سياسي و اقتصادي ایران و شيراز عصر او ترکيبي بسيار دلچذیر از غزل او ساخته

گنردد.  برمي گونه مرامي و فکري از خوان کرم دیوان حافظ با دست پرکس با همههمه

گذارد. صدها ميليون ایراني و آشنا به زبان فارسي در غزل حافظ کسي را بي نصيب نمي

هناي  در غنزل حنافظ، زیرسناخت   گيرنند.  هاي حافظ مرام خود را سرا  گرفته و ميفال

مشنترک   ةعاطفن  بنا  فکري و فرهنگي رند، حضور دارد. خالصه کنم در این زیرسناخت 

است. به همين جهت است کنه همنه آشننایان بنه زبنان حنافظ،        تمام ایرانيان گره خورده

فهمند. گفتني اشارات و امارات دیوان او را به هزاران گونه به تناسب ظرفيت خویش مي

کدکني، خوانش بيت را بيشتر به شنيوه  است که استادان بزرگي مانند مرتضوي و شفيعي

ت، طننز و تهکّنم هسنت و بخنواهيم     اند. حال اگر بگویيم در این بيطنز و تهکّم پسندیده

وجود و ریشه آن را در حافظ بودن او؛ یعني در انس او با قرآن بجویيم چه باید بکننيم؟  

 گوید:مگر نه این است که خود مي
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 ز حافظان جهان کنس چنو بننده جمنع نکنرد     

 

 لطنننایف حکمننني بنننا نکنننات قرآنننني      
 

 

 )حافظ(

 

کنار رفتنه اسنت،    و مشنتقات آن بنه   باز گفتني است که در ميان آیات قرآني که صننع 

  تار   فرماید: سوره نمل است که مي 88آیة برانگيز است و آن یکي از آیات بسيار تأمل

الجبکل ت سب ک جکمده   هی تمرّ مرّ الس کب نناَ اهلل الذ  اتقن ک َ شای  اناخ  بیار بماک     

چنون حرکنت ابنر در    هنا  پنداري حال آنکه آنها را ساکن ميها را بيني آن)و کوه تفعة ن

گمنان او از آنچنه مني   اسنت. بني   گذرند. آفرینش آن خدایي که همه چيز را پدید آورده

فرمایند کنه   مني آینة  خداونند متعنال در اینن     ،که روشن اسنت همچنان .(کنيد، باخبر است

آفرینشِ به کمال و محکم خداوند از تيررس و دریافت چشم و عقل آدميان آن قندر دور  

یعنني قنواي دریافنت     ؛بينند يِ متحرک چون ابر را ثابنت و ننامتحرک مني   هااست که کوه

حسي و عقلي آدمي توان درک صنع متقن و استوار حق تعالي را ندارد. اگر چننين باشند،   

کس دیگنري هنم معتقند نيسنت کنه پينر       نه حافظ و نه هيچ ،قول حق تعالي و از طرفي هم

اید اذعان کرد کنه پينر حنافظ هنر قندر هنم       ب بنابراین،حافظ معصوم از خطا و اشتباه باشد. 

بزر  باشد، او فقط یک آدم است و طبيعي است که او هم ناتوان باشد از دریافنت اصنل   

بيند و دریافت حقيقت اسنماء  هاي روان را ثابت ميو حقيقت صنع خدا. چه بسا او هم کوه

کنه تکلينف   ها است. حال و صفات حق هم از عهده بشر خارج است. صنع هم یکي از آن

 تر است.حافظ و پيرش این باشد، انتظار خطا از مریدان اولي

انند، ابينات زینادي هسنت کنه بنه       که شارحان اشاره کنرده در دیوان حافظ هم همچنان

گرچه در دیوان خواجه ابيات زینادي   ؛تواند تلقي شونداي اعتراض به نظام احسن ميگونه

چنون   ،گنذرم کنم و در مني و نمونه اکتفا ميهم در تأیيد نظام احسن هست. فقط به یکي د

 صحبت من چيز دیگري است:
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 ز وصننف حسننن تننو حننافظ چگونننه نطننق زننند 

 

 کنننه همچنننو صنننننننع خننندایي وراي ادراکننني 
 

 

 )حافظ( 

 

 چننرخ بننر هنننننننننم زنننم ار غيرمننرادم گننردد    

 

 مننن نننه آنننم کننه زبننوني کشننم از چننرخ فلننک  
 

 

 

 )حافظ( 

 

از اینکه در اندیشه حنافظ هنم ممکنن اسنت پينر خطنا       این مقدمه تا اینجا صحبت کرد 

اما آن را بچوشاند. دالیل بسياري در ذکر اینکه چرا پينر بایند خطنا را     ،بکند یا خطایي ببيند

توانند نظنرات شخصني    تواند ذکر شود هرچنند همگني آن دالینل، فقنط مني     بچوشاند، مي

هایي ذکر شنده کنه   نمونه است. در این باره حساب شوند که از دیوان حافظ برداشت شده

آورد ینا مثنل اینکنه جنبنه بندآموزي داشنته       پير تأدباً خطا را روي خود و مریدان نمي  مثالً

بيند ینا بنر زبنان    بيني و پاکي طينت خود یا آن را نميباشد و دیگر اینکه پير از فرط خوش

است  رداشت شدهکنم از معنایي از کلمه صنع باي که اضافه ميسازد. نکته تازهجاري نمي

که  از لوازم و مالزمات معاني صنع بوده اما ، که شاید در اصل لغت ذیل معناي صنع نبوده

است که به « نيکو»ست و آن معناي اي عربي جزو معناي این کلمه درج اهن در فرهن اال

 ،از چناه درآوردن  ،کنرم  ،احسان ،است. لطف صورت الزمه معنایي همراه کلمه صنع شده

اسنت کنه   « اصنطناع »دمننه کلمنه   وصدر نشاندن و به تعبير زیباي نصراهلل منشي در کليلنه بر 

 است: رسا فرموده - حمۀ اهلل عةیخ-سعدي 

 

 یکنني روبهنني دینند بنني دسننت و پنناي     

 

 

 فنننرو مانننند در لطنننف و صننننع خنننداي   
 

 )سعدي( 
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ان هناي عربني فنراو   امنا در فرهنن    ،شاید این معنا در قرآن کریم کمتر اسنتنباط شنود  

اسنت؛ یکني    جو در این خصو  به سه مأخنذ مراجعنه شنده   وبراي جستاست. بنابراین، 

 ؛العين و دیگري معجم الوسيط و سرانجام که قسمت عمده معاني هنم منأخوذ از آن اسنت   

 العرب.یعني لسان

کنار رود، فقنط بنه    هرگاه در صورت صرفي فعل بنه « صنع»گفتني است که ریشه فعلي 

شود نه به حيوان و جماد. این کلمه در عربي قدیم، بيشتر معناي انجنام  انسان نسبت داده مي

اسنت.   گونه که تحقيق در استعمال قرآنني آن را تأیيند کنرده   نادهد تا آفریدن همکار مي

تمنرین و مهنارت تنوأم و همچننين تنوأم بنا        ،بلکه کاري که با ممارست ،منتها نه هرکاري

 نظر است.دقت

 دهد. یند که صنعت دقيقي را با عمل دست انجام ميگوصناع: به کسي مي -

 یعني مردي که حاذ. است در ساختن.   ؛رجل صنع اليدین -

گویند که داراي حرفه یا فني است که با تکرار و تمنرین در آن مناهر   صانع: به کسي مي -

 است.   و حاذ. شده

 صنيع اليد: ماهر و حاذ.. صناعت، حرفه صانع است.  -

صناع اليند و صنانعه اليند و قنوم صننعي االیندي و       »دست است. مرد و زن  صنعت، عمل -

 حاذ. و بارز در حرفه است.  « صُن ع و صُنع

 گيرد. گویند که آدمي از ارباب صناعت یاد ميصناعي به آنچه مي -

 صنعت: مبالغه از صنع: انجام دادن کاري به خوبي است.  -

 گویند. مصنع به محل تمرین و تکرار مي -

سنناز رجننل صنننع اللسننان و اللسننان صنننيعٌ بننه شنناعر ریننزبين و صنناحب سننبک و دوران   -

 گویند. مي
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یعني مصنقول و آزمنوده.    ؛گویند. شمشير تيزِ صنيعصنع اللسان به شخص بليغ و ماهر مي -

اسنت.( همچننين    گوید: کأنّ جبينه سيف صنيع )= پيشاني او چون شمشنير زدوده عرب مي

 گویند. پاکيزه مي صنيع به لباس خوب و

اسنت.   اسب صنيع: اسبي است که صاحبش خوب بندان رسنيده و خنوب آن را پنرورده     -

یعني رایض آن در علف دادن و چا. کردن حيوان کوشيده  ؛گویند: صنع الفرسوقتي مي

 و به عبارت دیگر، تيمار او را خوب داشت.  

 ز کارهنا نتنای  خنوبي داشنته    اي ااصنع الفرس: خوب اسب را پرورد. گاهي انجنام پناره   -

مصنانع کنه معنناي دژ و کناخ      ،است منثالً  شدهبا این ریشه فعلي ساخته مي بنابراین،است؛ 

کنار خنوب و    از آن جهت که حفاظي در برابر یورش دشنمنان و غنارتگران بنوده    دادهمي

اي ها است. باز چون آب براست. همچنين مصانع به معني چشمه شدهنيکویي محسوب مي

انند. از  گفتنه است به چشمه، مصننع مني   هاي عربي بسيار ارزش داشتهحفظ حيات در بيابان

شنود تنا آب بناران در آن انباشنته شنود.      گویند که سناخته مني  این دست صنع به آنچه مي

مخزن و منبع جمع آن به صورت اصناع و صنوع است. مصانع بنه آبناداني و پني خاننه نينز      

در ساختن آن صننعت کنرد؛ یعنني بهتنرین      بایدرا از آن جهت که است. پي  شدهگفته مي

است. به احسان و بخشش  اند؛ چون اساس و زیربناي خانه بودهگفتهکار را کرد، مصنع مي

 اند.  گفتههم مي

است. در حندیث از پينامبر    شدهاي احسان حساب مياند به گونهگفتهمصنعه به وليمه مي -

 ( ثم قال: )=ایشان در ادامهل ناراً )= در شب آتش روشن نکنيدباللي است که: ال توقد آمده

( اوقد و اصطنعوا )= آتنش روشنن کنيند و همنراه آن طعنامي نينز ببخشنيد در راه        فرمودند

 ،کردنند و روز اسنتراحت  ها شب حرکنت مني  است که کاروان این رسم عرب بوده .خدا(

و تاریکي و بنا اسنتفاده از سنتارگان    ایه ها از طریق سچون روزها گرم و سوزان بود و شب

یافتند. آن همه اشاره به اصطالحات نجومي و ستارگان در ادبينات عنرب بنه    مسيرها را مي
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انند و از  افتناده کساني از پنا مني   ،ها است. در آخرهاي شبپيمایياي یادگار این شبگونه

 ؛هنا اسنت  اي به آندي اشارهاست. این بيت سع بردهاند یا خوابشان ميماندهکاروان جا مي

 فهميم.  گرچه ما امروزه دیگر، آن را جوري دیگر مي

 

 خنننننواب نوشنننننين بامنننننداد رحينننننل  

  

 بنننننننناز دارد پينننننننناده را ز سننننننننبيل  
 

 )سعدي(ج

 

افروختنند تنا   ها آتش مني اند بر پشتهکردهها اگر استراحتي ميهاي اعرابي شبکاروان

هنا آمنده خنود را    با دیدن آتش بنه طنرف آن   دها باشاي در بيابان آن نزدیکياگر گمشده

یعنني دعنوت.     ؛نا  گفتنند  ها بود که مي. به این آتش روشن کردناست دادهنجات مي

 اند.خوانده« صلي»نماز را هم چون دعوت حق است بندگانش را به سوي رستگاري، 

و هاي این ریشه فعلي آن است کنه صننيعت معنناي احسنان و کنار خينر       از دیگر معني

دادن رز. و روزي است. شميسا در شرح بيت همنين معنناي لغنوي کلمنه صننع را لحناظ       

(. صننيع هنم کنار خنوب بنوده و هنم طعنامي کنه بخشنيده          50: 1371)شميسا،  است کرده

یعني برکشيدن، پست و مقام دادن، تقرب و منزلت بخشيدن. فعنل   ؛است. اصطناع شدهمي

یعنني   ؛اسنت. صننع فنالن جاریتنه     رفتنه کنار مني  اليه و اصنطنعه بنراي همنين معنني بنه     صنع

اش را پرورد یا اینکه او را برکشنيد. اصنطناع عنالوه بنر معنناي عطينه و کرامنت و        همسایه

یعنني   ؛است. فعل صنعه علي عينه دادهاحسان معني مراعات کردن و مراقبت کردن هم مي

بنود و از اینن بناب    یعنني مشنمول رعاینت     ؛او را زیر نظر خودش پرورد. تصنع علي عينني 

است که در قرآن کریم این فعنل را خندا در حنق حضنرت موسني و نينز در منورد نحنوه         

یعنني کشنتي را بنا مراقبنت و      ؛اسنت  کار بنرده ساختن نوح، کشتي را زیر نظر حق تعالي به

 است. نظر الهي ساختهتحت
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و  اخته شنده در کنار همه این معاني خوب از ریشه فعل صنع معنایي مغایر با ماسنبق سن  

دهي در حنالي کنه   آن تظاهر و ریا در احسان است؛یعني تظاهر کني که کار خير انجام مي

سناز و  چنين نيست. در اصل و بنياد. فعل مصنوع و مصنوعي بنه معنناي سناختگي و دسنت    

غيرطبيعي است. در اصطالحات علوم ادبي هم تصنّع و تکلّف معنایي شنناخته شنده اسنت.    

کنند صنالحيّت   گویند که وانمنود مني  ر به آنچه نداري. به فعل کسي ميتصنّع؛ یعني تظاه

گوید: صانعه؛ یعني با او نرمني و مندارا   دارد، اما در او چيزي از صالحيّت نيست. عرب مي

و مداهنه رفتار کرد تا او را از انجام کنارش منصنرف کنند و بفریبند او را. مصنانعه؛ یعنني       

ر به انجام عمل همسان با آن از طرف مقابل. فرس المصانع انجام دادن کاري با اميد و انتظا

 اسننت.  گذاشننتهگفتننند کننه تمننام تننوان خننود را در اختيننار صنناحبش نمنني  بننه اسننبي منني

گفتنند کنه بنا دل و جنان کناري را انجنام       )= اسب ریاکار( همچنين مصانع به شخصي مني 

ت شده که وقتي عمنر خليفنه   پرداخت. روایاست. مثالً براي پول و... به کاري مي دادهنمي

اسنت؟   عباس گفت که ببنين چنه کسني منرا کشنته     مسلمانان مجروح شده بود، عمر به ابن

عبناس گفنت:   اسنت؟ ابنن  « الصَنَع»عباس گفت: غالم مغيره بن شعبه. عمر گفت: آیا او ابن

م اسنت. قنو   کردهاند که از راه انجام کار دستي، کاسبي ميگفته؛ صنع به کسي مي«آري »

هناي  کنند حتي با بریدن بچنه شده که مال را جمع و انباشته ميصناعيه به مردماني گفته مي

اذا »ها را به مهمانان بدهند و باالخره این مصرع کنه  شتر از شير خوردن بدون آنکه شير آن

خنواهي انجنام بنده. معنناي     کني آنچنه را مني  یعني اگر حيا نمي« لم تستحي فاصنع ماشئتَ

دهني، نتنرس از اینکنه رینا حسناب شنود. در منورد        ه اگر کار خيري انجام مني کدیگر آن

هاي عربي دو نکته بسنيار چشنمگير اسنت: نخسنت، بحنث      استعمال کلمه صنع در فرهن 

کار یدي و فعل فيزیکي است. دوم، مسأله دیدن و به چشم آمدن است. بنه اینن ابينات در    

 شعر فارسي هم عنایتي شود:
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 خوبننان صننورتن بننر ور. نظننراکوتننه چشنننننم

 

 خنندا را  صنننننننع بيننند و عنننننارف قلننمخننط همنني 
 

 

 )سعدي(

 

 عقينننق تصننننننویر بنننرد از پننني  صننننننننننعقلنننم 

  

 سننرخي از لعننل لننب تننو بننه زبننان چننون پرگننار      
 

 

 )سيف فرغاني(

 خنننداي کنننن  صنننننننننعخنننود تفنننرج   رويدر 

  

 فننننننننرسمت خننننننننداي نمنننننننا منني  ه آیينننهکنن 
 

 ()حافظ
 

 خنندا صننننننعم بننه ننناظرام مگننو کننه خفتننه ننني   

 

  منظننورحجنناب اسننت از چنننان  صننننننننننعبننه  نظننر 
 

 )مولوي(
 

 نننننننننوردر آن  ببنننننين برخننننينننننننننز و بيننننننننا 

 

 از دور  ببيننننننننننيخنننننندا  صنننننننننننننعتننننننا  
 

 )نظامي، ليلي و مجنون(
 

 سننننوي قبلنننننننننه بنننناز کنننننننناو آنجنننننننناي را  

 

 خنننننننننندا  صننننننننننعو  قنننندرت ببيننننننننيتننننا  
 

 )مثنوي مولوي(
 

 مچننننننوش از زن و از مننننرد  روياز بهننننر خنننندا  

 

 از چنپ و از راسنت    نگرنند مني خندا   صنننننننننع تا  
 

 )سعدي(
 

 بننني دسنننت و پننننناي   دینننننننند یکننني روبهننني 

 

 خننداي  صننننننننعفننرو منننننننناند در لطنننننننف و    
 

 )سعدي(
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 عشنننق چنننه خوشننني بنننود آن را    روشننننننيدر 

 

 نيسننت نظننننننننر خنندایيش صننننننننعکاننندر چمننن  
 

 )سنایي( 
 

 خنندا تننا داننني   صنننع نگننرممننينننه بننه خنننننود   

 

  بينننممننيخنندا را بننه خنندا    صننننننننعبلکننه مننن   
 

 )شاه نعمت اهلل(

 کننه بننه حکمننت چگونننه سنناخت نگننرخنندا  صنننع

 

  نظننننر ت بننه هفننت پننرده و سننه آب در   چشننم 
 

 )شاه نعمت اهلل(

 

 خداسنننت صنننننننننعبنننه  صننند. نظننننننرگنننر 

 

 از بنننت فرخنننننننننار، بنننه  چشننننننمدینننننننننو بنننه  
 

 )اميرخسرو(

 

 شننننهوت گنننننننننننراي   دینننننننندهگننننر نبننننود  

 

 خننننننداي صنننننننننع دینننننننندنچيسنننت بنننه از  
 

 )اميرخسرو( 

 

 نگننرممننيگننر کسنني را حسنند آینند کننه تننو را     

 

  نگننرممننيخنندا  صنننعتننو در  رويمننن نننه در   
 

 )سيف فرغاني(

 

 ا؟نگنننارتنننو  صنننورتچگوننننه دل نسنننچارم بنننه  

 

 خنندا را  صنننعکمننال  دینندمتننو  جمنننننننننالکننه در  
 

 )اوحدي(

 

توان اسنتنباط کنرد کنه پينر حنافظ از بينان همنه آن        گيري مياز بحث لغوي این نتيجه

« نه نيکوها»نيکویي( است و توجهي به  فقط متوجه صنع )= ،است چيزهایي که قلم نگاشته
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ها و به اصنطالح نيمنه پنر لينوان را دیندن عمندي اسنت ینا         این توجه به خوبيندارد. حال 

کند. اگر ما تصور کننيم و بنر   بيني یا هر علتي که دارد، فرقي نميعمدي؟ از سر خوشغير

هاي قلم حق تعالي فقنط اشناره بنه    ها و نگاشتهزبان حافظ بنهيم که پير حافظ از ميان نوشته

است که در کارهاي خنوب   ها سخن گفتهاست و در مورد آن ها( کردهنيکویي ها )=صنع

است. این جمله خود به خود درست و صنحي  اسنت.    خدا خطا و اشتباهي صورت نگرفته

ننه نيکوهنا= ننه     =طاهاگوید که با نادیده گرفتن خدر ادامه این معنا حافظ آفرین به پير مي

 است: سخن درستي گفته ،هاصنع

 

 ن کنه چنو منا بند مسنتان     نيکي پير مغان بي

 

 هرچنه کنردیم بننه چشنم کننرمش زیبنا بننود     
 

 

 )حافظ( 

 

 گیرینتیجه

 ،دهند نخست اینکه صنع عالوه بر اینکه معناي آفریدن مي ؛این مقاله، دو فرض اصلي دارد

هناي عربني اثبنات    همچنانکه استعمال قرآني و سابقه استعمال این ریشه فعلني در فرهنن   

یعنني   ؛دهند. همچننين کلمنه خطنا در اسنتعمال عربني      جام فعل مني کند، بيشتر معناي انمي

به عبارت دیگر، تحقّق نينافتن اسنت. بنا اینن      .اينرسيدن به آنچه در دل داري و نيّت کرده

کند؛ یعني آنچه توسنط قلنم صننع حنق تعنالي ثبنت شنده        حساب، قلم صنع خدا خطا نمي

هناي  ه صنع نه تمنام آفرینده و فعنل   یابد. فرض دوم مقاله آن است کباشد، حتماً تحقّق مي

بلکه با توجه به معناي لغوي کلمه صنع کاري است که با نوعي نيکني و زیبنایي    ،حق است

 همراه است؛ بنابراین، قلم صنع، یعني قلمي کنه فقنط چيزهناي نيکنو را نوشنته ینا آفرینده       

ست کنه در مينان   ا به درستي گفتهه هاي قلم را لحاظ کرد، پير که تنها صنعدر نتيجهاست. 
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ها( خطا و اشتباه و نقصي نيسنت و آفنرین بنر چننين پينري کنه تنهنا        ها )= نيکویيآن صنع

 کند. بيند و توصيف ميها را ميخوبي

سرانجام اینکه باتوجه به بسآمد باالي انجام کار در مينان معناني کلمنه صننع کنه ذینل       

ذیننل « فعننل»و « خلننق» معننناي قرآننني و قاموسنني بنندان اشنناره شنند و ارتبنناطي کننه ميننان  

قلنم  »نکنردن  « خطنا »یکي از معناني   ،صورت گرفت« کسب»و « خلق»اصطالحات اشعري 

 شود.مي« المقدورکائن»همان « صنع
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