
  
  
  
  

   :به نمونۀ معرفت و آزادگی
  دکتر محمدعلی موحّد

   پیدا و پنهان آن در بیتی از حافظخاتم و نقش
 

  محمودعابدی
  فرهنگستان زبان وادب فارسی

  
ای،   های ادبی، جست و جو دربارۀ شناسنامه و هویّت هـر کلمـه              در پژوهش 

خود به خود مفید است، اما در فهم درست متـون ادبـی، عـالوه بـر آن، بررسـی                    
وص کـه  ساحات معنایی کلمات، هـم کـاری مفیـد و هـم الزم اسـت؛ بـه خـص              

های جانبی کلمات، خواننده را به حال و هـوای اصـلی شـعر و                 شناسایی پیوست 
در شـعر   » خـاتم «مطالعۀ ابعـاد معنـایی      . کند  مفهوم دقیق و درست آن هدایت می      
  .ای از آن کار باشد تواند نمونه فارسی و فرهنگ شعری حافظ می

چیزی کـه   «یعنی  است،  » 2ما یُخْتَمُ به  « در کتب لغت عربی، در معنی        1»خاتم«
، و معادل فارسی آن مُهر است؛ امّا در نظـم و نثـر              »شود  به آن ختم می   ] امور/ امر[

برای رسیدن . کار رفته است فارسی، به سبب تغییرات شکلی مُهر، با چند معنی به  
  .کنیم به منشور معانی آن در زبان حافظ، با توضیحاتی آنها را مرور می

  مُهر: خاتم) الف
 است، یعنی همـان ابـزار فلـزی،    3»مُهر«ی و معنی حقیقی خاتم،      نخستین معن 
کنند؛   ها که نام و عنوان کسی یا نقشی را وارونه، بر آن حکّ می               سنگی و مانند آن   

دهند، آن نام یا نقش بر کاغذ         و چون بر روی آن مرکّب بمالند و روی کاغذ فشار            
 . شود ثبت می

گـردد و ظـاهراً       ن حکومت برمی  مهر و سابقۀ وجود آن به تاریخ شکل گرفت        
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رو   نخستین بار به عنوان ابزاری از لوازم دستگاه پادشاهی پدید آمده است، از ایـن              
، پادشاه بنی اسرائیل، یـا جمـشید،        )ع(نبی  بعضی ابداع و ساخت آن را به سلیمان         

ه از ، و البتّ)35؛ نوروزنامه، ص175ثمار القلوب، ص( 4اند پادشاه اساطیری ایران، نسبت داده  
توان رسید، امّا در آثار تاریخی شواهد         این خبر به محدودۀ تاریخی مشخّصی نمی      
مهرهـا،  : نـک (بـرد     ها پیش از میالد مـی       متقنی هست که وجود نوعی مهر را به سال        

  .)45ـ 50وسائل شناسائی روزگار کهن، ص
یه امروز از انواع مهر و چگونگی کاربرد، و داللت و اهمّیّت آن، در قرون اول              

 نامۀ بزرگانِ «) 35ص   (نوروزنامهبه گفتۀ مؤلّف    . هایی داریم   پس از اسالم، آگاهی   
مهـر از خوارکـاری و       خزانـۀ بـی   «بـود و    » عزمـی   مهر از ضعیفی رای و سست       بی

در آن روزها زدن مهر بر نامه و نوشته، در آیین مکاتبات            . کرد  حکایت می » غافلی
بزرگـان، رعایـت ادب کـار محـسوب         های پادشـاهان و       و ارسال احکام و فرمان    

. )36همـان، ص  (بـودن آن بـود         نامـه و شخـصی      و هم البتّه نشانۀ تأیید مفادّ      5شد  می
بـر ذیـل    ) هـا   نامـه   قرادادها، پیمـان  (ها    عالوه هرچند، گاهی، در بعضی از نوشته       به

، یعنـی   )195آیـین دبیـری، ص    (» موضع پیوند «، غالباً، جای مهر،     6زدند  مکتوب مهر می  
هـا یـا بـستۀ امانـات را           نامهبندی که اوراق و طومار        بستن نامه بود و روی      محل  
پس نامه  «: )57ص( نوروزنامهاز عبارت   . )507، ص 1خلدون، ج   مقدمۀ ابن : نک(پیوست    می

و از گزارش عنـصرالمعالی در      » را فرمود تا نخست سخت بپیچند، پس مهر زدند        
 قریب یـک دسـته کاغـذ منـصوری          ای  رسول بیامد و نامه   « که   )209ص( قابوسنامه

، نیـز همـین معنـی       »پیچیده و مهرکرده، پیش سلطان محمود بنهـاد         هم  پیوسته و به  
  : )441/کلیات( در این بیت سعدی  »مهرِ سرِ نامه«که از  آید؛ چنان برمی

  7گوئی که سر گالبدان است     مهــر از سـر نامه برگرفتم

، و  »حقّـه «و  » خزانـه  «مخـصوص »  نـشان / مهـر و نـشانه    «در شعر حـافظ،     
  : به همین کاربردهای مهر اشاره دارد» شکستن مهر«

   توسـت8 خـزانه به مهر تو و نشـانـۀدرِ    من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
 حقّۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود    وهـر مخـزن اسرار همان است که بودگ

  فسوس وجفا مهر وفا نشکسـتیمه به اک    بوسـه بـر درج عقیق تو حالل است مرا
 )262 و 208، 113دیوان، ص(

خاتم و مهر، عاله بر این رابطۀ معنائی، با نگاه به اصل لغت و نـوع کـاربرد،                  
  :با موم و عسل نیز پیوندی چند سویه دارند
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نیز » پرکردن کندو از عسل   «، مصدر خاتم، در اصل عربی خود، به معنی          »خَتْم«. 1
کندوی خـود را    «، مراد آن است که زنبور       »خَتَمَ النّحلُ  «:هست، و چون گفته شود    

  .)االرب الوسیط، منتهی المعجم: نک(» اندود کرد درون کندو را موم«، یا »از عسل پر کرد
، در ارسال مراسالت و امانات، کاری متداول بـود،          » کردن  مهر و موم  «در گذشته   . 2

زدنـد تـا    ختند و بر آن مهـر مـی  ری می) ذوب شده(موم سوخته  ) طومار(بر بند نامه    
و » مهـر «بنـابراین، میـان     . آن را تأییـد کنـد     » سر به مهربودن  «سالمت نقش بر موم،     

در زبان ادبی مالزمت و مناسبتی خاص بود، و وقتی شاعری ماننـد خاقـانی               » موم«
  : گفت می

  وصلـت مهر سلیمـان به خراسـان یابم  دـمنم آن موم که چون سوختم از فرقت شه
  )296وان، صدی(

موم «در این شکایت از حال خود و اظهار اشتیاق به دیدار خراسان، به رابطۀ               
  . کرد نیز اشاره می» موم با مهر«و اعتبار » و مهر

شـد    ، بدین صورت عمل مـی     )مهر، نگین (در بستن و زدن نقش بر روی خاتم         . 3
وص مهرکنـی،  های مخص کردند و آنگاه با میل     که آن را با موم در جایی مستقر می        

  . )65اکی، صهای حکّ بررسی شیوه: نک(کردند   و نقر مینقش دلخواه خود را بر آن حکّ

  نگین : خاتم) ب
 نـصب   9دان  ای است که بر روی انگشتر و در نگین          خورده  تراش   سنگ   ،نگین

کردند و نگین در  کنند، و چون گاهی نقش مخصوص به مهر را بر آن حک می می
یافـت،    معنی نگین می  » خاتم«داد، با این عالقه،       را انجام می  ) خاتم(عمل کار مهر    

  :بینیم که در این ابیات می چنان
   گو مـبـاش نقش و نگار و خاتم فیروزه        خـاتون خوب صـورت پـاکیـزه روی را

  )102سعدی، گلستان، ص(
  ردکه نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دا     دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است

  )350حافظ، خانلری، ص(
آید، خواهیم دید که پیوند خـاتم و نگـین،            و با توضیحاتی که پس از این می       

  . گسترد پیوندد و حوزۀ تداعی را برای زبان ادبی می چگونه آن را با موم می
د نگین، در گذشته، مانند امروز، معموالً از جنس یاقوت، فیروزه، عقیق، زمـرّ            

رنـگ بـود و هـر رنـگ آن، از نظـر              قیمتـی و خـوش     هـای   و لعل؛ یعنی از سنگ    
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خواهندگان و دارندگان، خاصیتی و اهمّیتی داشت، و نکتۀ قابل توجّه آن که برای              
ای مانند قیر     دان، معموالً، از مادّۀ نگهدارنده و چسبنده        حفظ و ثبات نگین در نگین     

تـر بـا مـوم        هـم با قیر و از آن م     ) خاتم(شد و از این رو نگین          استفاده می  10و موم 
سعدی در قصیدۀ معروف خود، در زوال ملک مستعصم، آخـرین           : یافت  پیوند می 

  :گوید می)  ق656: مقتول(خلیفۀ عباسی 
  تـد از این آسایش از گیتی نباید چشم داشـبع

  قـیر در انگشتـری ماند چو برخیزد نگیـن
  )764سعدی، کلیات، ص(

  :گوید می) ق749: م(و سیف فرغانی 
  در او محبّت دنیاست چون نگین در قیر    ت به تنگی چو حلقۀ خاتمدلت که هس

  )121سیف فرغانی، دیوان، ص(
، موم در میان خـاتم و گـاهی در          )ق725: م(و بنا بر گفتۀ امیرخسرو دهلوی       

  :خاتم لعل، انگبین است
  بـاالی تو سـرو راسـتـین اسـت    است ن ـف سیه تو مشک چیـزل

  و آن خطّ تو نقش آن نگین است    ـنـن خـاتم حسـو نگیــلـعـل ت
  11ن استــیلت انگبم لعاتــدر خ    اتـمــان خــــوم بـود میــگـر م

  )342، ص1امیرخسرو، دیوان، ج(
کـه در کتـب تـاریخی و در معرفـی اختـصاصات خلفـا،              » نقـش خـاتم   «اما  

ـ         12اند  پادشاهان، و بزرگان از آن یاد کرده       ود ، نام، لقب و کلمات مورد عالقۀ آنان ب
کردنـد و گونـاگونی ایـن نقـش       انگشتر حک مـی   » نگین«و گاهی بر    » مهر«که بر   

به عنوان مثال، . 13کرد ، نوع کاربرد و مفهوم و داللت آن را متفاوت می       )سجع مهر (
 بود و بـا     14گاهی انگشتری که بر نگین آن نام پادشاه بود انگشتر خاص پادشاهی           

 آمـده   )503ص( تـاریخ بیهقـی   در  . کـرد  خود داشتن آن بر نیابت پادشاه داللت مـی        
  :است
] حمـدوی [ای نام سلطان بر وی نبشته به بوسـهل      انگشتری] سلطان مسعود [

این انگشتری مملکت عراق است و به دسـت تـو دادیـم و خلیفـت                : داد و گفت  
  .مایی در آن دیار

خـاتم  (» انگشتری زنهار«ای خاص،  و نوعی از آن و احتماالً با نقشی و نشانه        
لـب،  (شد، و حـافظ آن را از لعـل            بود که مایۀ امنیت جان دارندۀ خود می       ) اناالم
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  :خواست مخاطب خود می) لب و دهان
  صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد       ابم انگشتری زنهارـل تو گر یــاز لع

  )182دیوان، ص (
عزیزی را بر نگین انگـشتر خـود نقـش          / افتاد که نام کسی     و گاهی اتفاق می   

 از دلبستگی صـمیمانۀ شـاعر بـه         )617کلیات، ص (های سعدی     در یکی از غزل   . کنند
  :شود معشوق چنین یاد می

  ر انگـشتریــام بــر دل نــنقـش ب    جان و خاطر با تو دارم روز و شب
در گزارش عبدالحیّ   . گاهی نیز تصویر کسی بود    » نقش نگین = نقش خاتم   «

  :انی، چنین آمده استگردیزی، از احوال خسروپرویز، پادشاه ساس
یافتنـد و انـدر آن خریطـه نُـه تـا            ] خـریط : مـتن [ای    اندر خزینۀ او، خریطه   

نخـستین انگـشتری،    . انگشتری بود که خاصۀ او بود، و از بهر مهرکـردن داشـتی            
صـورت ملـک و گرداگـرد او        ] و: مـتن [سرخ بود و نقـش او        15]یاقوت[نگین او   

. ها مهر کـردی     گشتری منشورها و سجل   ، صفت ملک نوشته، و بدین ان      ] ای[کتابه
  .)96زین االخبار، ص (... دو دیگر انگشترین، نگین او عقیق بود

هـای مختلـف در شـعر         گفتیم، به گونه  » نگین= خاتم  «مجموعۀ آنچه دربارۀ    
  : گویندگان بزرگ انعکاس یافته است، به عنوان نمونه

مـع آمـدن مهـر و       خاقانی با اشاره به نقش خاص مهر بر نگین انگشتر، و ج           
 ۀ ـ تحفـ (کنـد     نگین در یک جا بعضی از اطالعات پیش گفتـه را چنـین طـرح مـی                

  :)45العراقین، ص 
  ایدــو مـوم بـگـری چ هـم جلوه    جایـی کـه نـگـیـن هـنـر نمـاید
  ن استــبی خواننده ز موم راست    کان نقش کژی که در نگین است

  ـش پاسبـان اسـتـومیدک مـانـ     کـه لعل در میان است16بر حقـّه
معشوق بر صفحۀ نگین و تلمیحی ظریف   / کسی تصویر نقش به توجّه و حافظ با  

/ ، مخاطب )دنبالۀ مقاله : رک(» خاتم سلیمان / خاتم جمشید «به خاصیت خارق عادت       
زو  و آر17کنـد  تـشبیه مـی  » خاتم جمشید«، به  »آثار همایون «معشوق را، در داشتن     

شاعر بیفتـد و    » لعل نگین «بر  » خاتم سلیمان / مشیدخاتم ج «کند که عکس آن       می
  : او را کامروا کند

  گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
   م چه شودـراغ تو ببینـایی به چــش پـپی
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  دــرو بلنــ آن سۀف سایـا رب اندر کنـی
   ه شودــوخته یک دم بنشینم چـگر من س

  ارـایون آثــد همـیـاتم جمشـر ای خـآخ
  18تد عکس تو بر نقش نگینم چه شودگر ف

  )460دیوان، خانلری، ص(

  انگشتر: خاتم) ج
ای از  است؛ یعنی حلقه  ) انگشتری(معنی دیگر خاتم در متون فارسی، انگشتر        

  . گیرد کنند و نگین بر روی آن قرار می طال و نقره، یا فلز دیگر که در انگشت می
  :)278یوان، صد(خاقانی در ضمن یکی از قصاید خود گفته است 

  ل خاتمــ مح19نــانگشت کهی     خاتم را چه نقص اگر هستمر 
منـشĤت،  ( نویـسد   های خود و در جواب بزرگـی مـی          و هم او در یکی از نامه      

  :)166ص
: مـتن [ندانست که آن تشریف را تعویذ محمّدی شـمارد، تـا            ) خاقانی(کهتر  

بـر مَلِـک    ] یـا : متن[ا   بر ملک دست راست سپارد، یا خاتم سلیمان پندارد، ت          20]یا
  .21دست چپ گمارد
  :)189بوستان، ص(گونۀ سعدی از ایّام طفولیت خود آمده است  و در گزارش

  که باران رحمت بر او هر دمی      ز عهـد پـدر یـادم آیـد هـمی
  خریـد ز بهـرم یکی خاتم زر       که در طفلیم لوح و دفتر خرید

   انگشتری  از دسـتمبه خرمایی      مشتری به در کرد ناگـه یکـی 
  :به معنی انگشتری است» خاتم« نیز، )189ص( گلستانو در این عبارت 

با چندین فضیلت که دسـت راسـت راسـت، خـاتم در             «: بزرگی را پرسیدند  
  »ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟: گفت» انگشت چپ چرا کنند؟

  خاتم سلیمانی و دعای شبخیزان
ت حافظ، نکتۀ دیگری نیز قابل یادآوری است و آن  از پرداختن به آن بی   پیش

وار و    این که خاتم با چنین پیوستگی با یاقوت و عقیق و لعل، بـا صـورتی دایـره                 
، بـا ایـن     نوروزنامـه نقش ارجمند، یادآور شیرینی و عـسل و بـه گفتـۀ نویـسندۀ               

به مناسبی برای دهـان معـشوق         طبیعی است که مشبّهٌ   » 22عزیزی و شیرینی دیدار   «
آید،   ، سخنی که از دهان درمی     »سخن«خصوص که نقش ناپیدایی مانند        ، به 23باشد
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هـای فـراوان      در شعر فارسی، این نوع تشبیه نمونه      . است  ر  نیز برای آن قابل تصوّ    
در . رسد که بهترین نمونۀ خود را در شعر حـافظ یافتـه باشـد               دارد، اما به نظر می    

ـ         در مرکز دایره   ، و »خاتم سلیمان «، غالباً   »خاتم«اینجا   ب بـه   ای است که از هر جان
  :پیوندد گفته می یکی از عناصر طیف معانی پیش

  
  هاسـت خوبی را به جز شـکر دهنی مـایه

  ـیـبـه خـاتـمـی نتـوان زد دم سـلیمـان
  )85، قصاید ص 24دیوان(

  انـد ولی دهنان پادشهان چه شـیرینـرگ
  او سـلیمان زمان است که خاتم با اوست

  )123، صهمان(
   دهان تنگ شیرینش مگر مهر سلیمان است

  که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد
  )350دیوان، خانلری، ص (

  اتم لعلش زنم الف سلیمانـیــز خــسزد ک
  چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

  )269همان، ص (
  ییمان پناه یک اسم اسـت خاتـم سلدر    دهان مستیزبا دعای شبخیزان ای شکر

  )385همان، ص (
هایی از هنر حافظ را در بیت اخیر که به زیبایی تمـام               توان گوشه   و اکنون می  

  . تشبیه پنهان و دل انگیزی را هم با خود دارد، بررسی کرد
باید یادآوری و تأکید کنیم که ابیات غزل حافظ، در معنی اصلی و بنیاد کلّـی         

 را از میان غزل بیرون کـشیدن و بـه           آن، چنان به یکدیگر درپیوسته است که بیتی       
 هوای طبیعی دورداشتن و عضوی را از پیکرۀ اصلی           و  آن پرداختن، آن را از حال       

کنـد کـه بـه نـاگزیر از            گاهی ضرورت وقت ایجـاب مـی        خود بریدن است؛ اما،   
  .خواننده درخواست کنیم که در چنین کاری با ما موافقت کند

 جوان را بفریبد که تمام معنی را دریافته         کلمات آشنای بیت چه بسا خوانندۀ     
ای اسـت، و      است، اما این بیت، با همۀ روشنایی و آشنایی، بیت پرکـار و پرنکتـه              

که خواهیم دید، هر یک از عناصر منظومۀ آن با پیوندی پنهانی و چنـد الیـه                   چنان
روشـن بیـت، شـاید        نگاهی به بعضی از زوایای نیمـه      . کنند  یکدیگر را تقویت می   
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  . انبی از کمال لطف و ایجاز، و تشبیه پنهان آن را بیش از پیش نشان دهدجو
چگونه است که گوینده، بـا چنـین اطمینـانی،          «در نگاه اول، پرسش این است که        

  »دارد؟ مخاطب شکردهان خود را از ستیز و ستیزه با دعای شبخیزان برحذر می
  :پاسخ، به توضیحاتی دربارۀ چند کلمۀ بیت نیاز دارد

 گـاهی   ،»خوانـدن، خـدا را خوانـدن      « از این کلمه، عالوه بر معنـای مـشهور           :عاد
، گلـستان (که در این بیت مشهور سعدی         شود، چنان   نیز دریافت می  » نفرین کردن «

  ):78ص
  رودـر آسمان نـا دعایی بــت    زورمندی مکن بر اهل زمین

 هر دو معنـی    ،»ستیزه کردن «و البته ممکن است با وجود قرینۀ مناسبی، مانند          
  .را هم به یاد بیاورد

، آن کـه شـب      ]تـر از آن     صفت به جای موصوف، و در القای معنی بلیـغ          [ :شبخیز
خیـزد و خـدا را        شبان و سحرگاهان به دعا برمی       داری که نیم    زنده  خیزد؛ شب   برمی
رود،   و به پندار اهل قدرت و نعمت، اعمال قـدرتی از او انتظـار نمـی               [خواند    می

 خداخوانی و پیوند با غیـب، آرامـش          خوشِ ر خلوت تنهایی و وقتِ    حال آنکه د  
  ].خاطر و اجابت دعا از لوازم کار اوست

  جان خواهد بود 25بس دعای سحرت مونس
  المی داریــافظ شبخیز غــو که چون حــت

  )341دیوان، ص (
کـه دهـانش شـکرین و شـیرین اسـت،             ، آن ]صفت به جای موصوف    [:شکردهان
، نـازنین و    ]»شـبخیز «در تقابـل بـا      [در اینجا،   . زبان؛ زیباروی   یندهان، شیر   شیرین

خبـر    نازپرورد، نازپرورد تنعّمی که از نیاز شبخیزان و از نوع و اثر دعای آنـان بـی                
  .ها را سهل بگیرد شبی آن است و چه بسا که دعای نیم
ز با حمایت او از آفات محفوظ بودن، به یـاری او ا           : در پناه کسی یا چیزی بودن     

تعبیـر روشـن و آشـنایی       » در پناه کسی یا چیزی بودن     «. هر گزندی در امان بودن    
در » یـک اسـم   «است، امّا در اینجا ذکر آن برای این است که به یاد آوریم که این                

ت سلیمان از آن اسـت، در       و سلطنت و نبوّ   » خاتم«که همۀ اعتبار    » خاتم سلیمان «
های خود، در ظاهر، این       رغم ارزش    و علی  26واقع بر صفحۀ نگین کنده شده است      

      .در پناه اسم» خاتم«است و نه » پناه خاتم«است که در » اسم«
» خاتم«ات ما   های پیامبران و در ادبیّ      ، در داستان  )ع(سلیمان» خاتم «:خاتم سلیمانی 
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اسـرائیل، از     نیز در میان انبیا، خاصه انبیای بنـی       ) ع(که سلیمان   دیگری است، چنان  
  :یز استدیگران متما

اسرائیل، با قـدرتی دینـی و         سلیمان مانند پدر خود داوود، پیامبر خدا و پادشاه بنی         
دنیایی بود، و حاکم بر وحش و طیر، توانا به فهم زبان حیوانات، صـاحب تخـت                 

برخیا داشت  علم مانند آصف بن   وزیری صاحب،روان، و با این قدرت و سلطنت
بود که همه مملکت سلیمان، مـر آن        ] ای[یانگشتر« او   27»انگشت سلیمانی «و در   

، بـر آن    وجـلّ خدای، عزّ ) اسم اعظم (= انگشتری را به فرمان بودند؛ که نام بزرگ         
از یاقوت سبز بود    «، خاتم این انگشتری     )1242، ص 5ترجمۀ تفسیر طبری، ج   (» نبشته بود 

 بـه او    تملک سلیمان و نبوّ   « و   )288المجالس، ص   عرایس(» و جبرئیل آن را آورده بود     
  .)277، ص16روض الجنان، ج (» بود] بسته: نسخه[پیوسته 

، در ذیـل    )175ترجمـۀ فارسـی، ص    ( ثمـارالقلوب ، در   )429: م(ابومنصور ثعـالبی    
  :آورده است» خاتم سلیمان«

مایگی و نفاذ امر را بدان مثل زنند؛ و آن چنـین اسـت کـه                ارجمندی و گران  
ش نیـز زوال پـذیرفت و چـون         چون آن انگشتر از دست سلیمان رفـت، سـلطنت         

بعضی گویند معجزۀ سلیمان، همانا انگـشتر وی        . بازیافت، سلطنت به او بازگشت    
پس از سلیمان، پادشـاهان بـه پیـروی از وی           . که ازآن موسی، عصا بود      بود، چنان 

  .انگشتر شاهی برگرفتند و دفتر و دیوان را با آن مهر کردند
شـاعر، از خاصـیت     » شـکردهان «با این مقدمه، روشن است وقتی مخاطـب         

اسم خاتم سلیمانی آگاه باشد و نقش آن را در بود و نبود قـدرت سـلیمان                 » یک«
و دهـان را بدانـد، چگونـه بایـد از سـتیز و              ) نگین(به یاد آورد و همانندی خاتم       

آراسـته اسـت و هـر لحظـه     » هزار و یـک اسـم  «که به  » دعای شبخیزان «ستیزه با   
  .بندد، بپرهیزد ن آنان نقش میی، بر دهان خدا خوا»اسم«

های ناگفتنی بیت باقی است، خواندن دوبارۀ بیت و           هنوز بخش اعظم زیبایی   
در آن و وجهۀ مالیم موسـیقایی و از جملـه           » نهی«تأمّل در حال و هوای عاطفی       

  :، شاید گوشۀ دیگری از آن را نشان دهد»سین«و » شین«قرار تکیۀ صوت بر 
   پناه یک اسم است خاتم سلیمانیدر    هان مستیزبا دعای شبخیزان ای شکرد
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 ها نوشت پی
هـا نیـز بـه هـم     هر دو به کار رفته است و گاهی معنـی آن » خاتِم«و » خاتَم« ـ در زبان عربی  1

 . رودمورد نظر ماست، صورتی که در زبان فارسی به کار می»  خاتَم«نزدیک است، در اینجا تنها 

مـا یُعْلَـمُ بـه    «قابل قیاس اسـت کـه معنـی آن را    » عالَم«عنی، با در این صورت و م» خاتَم«  ـ 2
ص  (احکام الخـواتیم  رجب حنبلی در کتاب       ابن. 159 جرجانی،   تعریفات: رک. اند  گفته» الصّانع

  .گفته است» بناء آالت«و قالَب را هم، مانند خاتم، تابع قاعدۀ ) انگشتری، مهر(= ، طابَع )18
-دانسته» مهر«را هم، غالباً، به همین معنی » ]40: احزاب[خاتم النّبیین «در کالم الهی » خاتم« ـ  3
 .432، ص 15 جروض الجنان؛ 58، ص8، جکشف االسرار: رک. اند

دربـارۀ نقـش   ) 66، ص احکـام الخـواتیم  کتاب (رجب حنبلی   ـ از همین نوع است گفتۀ ابن 4
 .و دیگران) ع(خاتم پیامبرانی مانند آدم و موسی 

خواست برای یکی از پادشاهان نامه بنویسد، یکی از  می) ص(که پیامبر اکرم اند روزی   ـ گفته 5
خوانند، و از این رو آن حضرت دسـتور داد کـه مهـری                مهر را نمی    اصحاب گفت، آنان نامۀ بی    

، صبح االعشی؛ 505، ص 1خلدون، ج مۀ ابنمقدّ: رک(بود » اهللا محمد رسول «بسازند و نقش آن     
) شکایت، شکوائیه (= ه  هرچه قصّ «:  عبدالخالق میهنی   گفتۀ محمد بن    و به ) 132صالجزء الثانی،   

این است، خـتم در     ) غیر از (= بُود، ختم آن و مهر زدن بر آن، پسندیده نیست، اما هرچه بیرونِ              
  .19، ص آیین دبیری» .کَرَمُ الکتابِ خَتْمُه: اند او ادب شمارند که گفته

با معاویه، او ذیل نامۀ سـفیدی را مهـر زد و   ) ع(حسن ناگزیر امام ح اند که در واقعۀ صل  ـ گفته 6
 .507، ص 1خلدون، ج  ابنمۀمقدّ؛ 83، ص3، جتاریخ طبری: رک. برای آن حضرت فرستاد

گـل خـاتم،   «از جملۀ لطایفی که در این بیت سعدی هست، اشارۀ ظریفی است به این کـه   ـ  7
آمیختند و اصـوالً در دسـتگاه بزرگـان           عنبر و مشک می   زدند، با     را که مهر بر آن می     » ختام، موم 

ها با شرّابۀ ابریشم سیاه بود و مهرکردن آن با عنبر و مشک و یا گـل سـیاه                     بستن سر نامه    رسم  «
 .103، صرسوم دارالخالفه» .آمیخته به عنبر

 عالمـت مخـتصّ  = نـشان / نـشانه «و » نقش مهـر = مهر« در این ابیات حافظ، :مهر و نشان ـ  8
سـخن  . ها و مکاتبات امروزیان     در نامه » امضا«و  » مهر«هایی متمایزند، مانند    ، نقش »حب مهر صا

توقیـع، و ایـن رسـم       «: کنـد مورد نظـر مـا را روشـن مـی         » نشان«مفهوم  » توقیع«میهنی در ذیل    
کـه  آن. یکی برای نشان بود،  یکی برای فرمـان        : خداوندان فرمان است و توقیع بر دو گونه آید        

حـسبی اهللا   ، یـا    الحمد هللا علـی نعمـه     ای بود در حمد ایزد، تعالی؛ چون        ان بود، کلمه  برای نش 
آیـین  » . و آنچه برای فرمان بود، فصلی بود موجز که بر همه مقـصود نامـه مـشتمل بـود                   وحده
 .)توضیحات (565و ) نشان کردن (83 ص ، المصدورۀ نفثـ :و نیز نک. 20، ص دبیری

 همین بس که در بیتی از ازرقی هروی، شاعر قرن پـنجم آمـده و   »اندنگین«از پیشینۀ کلمۀ  ـ  9
  : معروف است

   جوالبهن ایدان کشند و  به نگین  آنولیک از       ندا کرنگــردو یــز هــبـه سـد و گیزمرّ
 )50دیوان ازرقی، ص (
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انـد،   ریختـه  ی مـی ای سـمّ  این که، گاهی به جای موم، در زیر نگین انگشتر، زهر یـا مـاده   ـ  10
 ص(سیرالملوک برمکی و زهرداشتن او در زیر نگین در ) خالد: یا(معروف است، داستان جعفر 

  : گفته است) ق1100حدود : م(ها بعد از آن، سیدای نسفی  آمده و سال) 234  ـ240
  اند ردهــزهر جای موم در زیر نگینم ک    نامدارم لیک عمر من به تلخی بگذرد

  )258، ص دیوان سیدا(
 ، ج تاریخ الطبـری  ؛  )شیرین و پنهان کردن زهر در زیر نگین        (464، ص   تاریخ ثعالبی :  رک و نیز 

 .316، ص 1

، نیـز بـه رابطـۀ مـوم و     )موم(، در خطاب به شمع )236 ـ 237 ، صدیوان(ظهیر فاریابی  ـ  11
  :خاتم اشاره دارد

  ای هادـا نه در موافقت جـام بــا مــب    ای ا ایستادهـای شمع به نشین که به پ
 ای اق دادهـگین خسرو آفــر نــدی ب    زنی ها که بر لب مقراض می این بوسه

 -77، ص احکـام الخـواتیم  ؛ کتـاب  337، 333، 325، ص مجمل التواریخ و القصص: رک  ـ 12
64 .  
دیوان «انواع گوناگونی داشت و » مهر= خاتم«به همین دلیل در دستگاه خلفا و پادشاهان،  ـ   13

، 2 ، ج تـاریخ یعقـوبی   : رک[اند از روزگار معاویه تأسیس شد       ، که گفته  »هرداریدیوان م : الخاتم
 ،در ایـن دیـوان    . ، مسئولیت حفظ آنها را داشـت      ]232، جزء دوم، ص     صبح االعشی ؛  166ص  

ها به عهدۀ     ی وجود داشت که نگهداری آن     »مهر کوچک «و  » مهر بزرگ «انواع مهرها و از جمله      
ـ  و   وزراءکتاب ال : رک(افراد خاصی بود     حـدود  : م(بیتـی از صـائب تبریـزی        ). 69اب، ص   الکتّ

نیز عالوه بر داللت غیر مستقیم به وجود انواع مهرها، در زمـان صـفویان، بـه رابطـۀ                   )  ق 1081
  :کنداعتبار و نوع و اندازۀ آنها اشاره می

  دگر اعتبار راست شه کوچک مهر که    مرا بس است سویدای خال او صائب
 )2268، ص5صائب، دیوان، ج(

انگـشتری ملـک، خـاتم    «توان احتمال داد که  می) 659، ص دیوان(ی از این بیت امیر معزّ ـ  14
انگشتری خاصی بوده است که پادشاهان در روز جلوس به تخـت پادشـاهی و ایـام                 » پادشاهی
  :اند کرده  بر انگشت میخاصّ

  یمانکردند دگر باره به انگشت سل    لکـــری مــه انگشتـهللا ک ۀ المنـ
 .نیز همین است) 630، ص ثمار القلوب(» خاتم الملک«و  داللت نخستین 

، ص 1ج (مُروج الذّهب مسعودی در ،این گزارش را پیش از گردیزی. ها از ماست افزوده ـ  15
را به قرینۀ معنی و دنبالۀ سخن و نیز با توجّه بـه             » یاقوت«نیز آورده است، و ما در اینجا،        ) 307

 .ایم افزودهروایت مسعودی، 
، و تـصحیح صـفری آق   45تصحیح قریب، ص: رک( العراقین ۀ تحفـ های بعضی از نسخه ـ  16

انگـشتری و   » حلقۀ«اند، و آن نیز با اشاره به          آورده» حلقه«،  )؛ هردو در ذیل صفحه    47قلعه، ص 
 .کند، صحیح است را پاسبانی می» لعل نگین«که » موم«
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گفتـه و گـویی او را   » خاتم الملـک «معشوق را ) ق168: م(ار بن برد از شاعران عرب، بشّ ـ  17
  :شناخته است چنین می

  ذی أمْـلـکُ لَوْ نلـتُهـالّ    أال یا خاتــم المُلْــک
  أسطیعُ سَلْسَلْتُه و ـوَ لَ    ؤادِی بـک مَجـنونٌـفُ

 )202دیوان، ص (
خـاتم  «اننـد  معشوق، که از نظر شاعر م/  شاعر آن است که عکس مخاطبحداقل تمنّای ـ   18

و با نقش اسم اعظم و همایون آثار است، بر لعـل نگـین او بیفتـد و                  »  خاتم سلیمان   .../جمشید
 -152، ص   آیینـۀ جـام   : نیز نک . همۀ آرزوهای شاعر و از آن میان وصال معشوق را فراهم کند           

150. 
) خنـصر (خـاتم را در انگـشت کوچـک    ) ص(ان، پیـامبر اکـرم  بنا بر نقل بعضی از محدّث ـ  19
 »باب فی لبس الخاتم فی الخنصر من الید «1659، ص، 3، جصحیح مسلم: رک. کرده است می
شـود، تـرجیح و    صورت دیگر تکرار مـی  این عبارت خاقانی که در آن نیز همین معانی به ـ  20

گاهش . آلود را عنبر اندود کرد     به بوسیدن توقیع لب آتش    ] خاقانی[«: کند  را تأیید می  » تا«صحّت  
گاهش چون حرز   . لک سلیمانی به ملک دست راست سپارد تا خاتم دست چپ گرداند           چون مُ 
 .316، صمنشĤت خاقانی» .دهد تا تعویذ دست راست سازد دی، به ملک دست چپ میمحمّ
انگـشتر بـر دسـت    ) ص(با این که در منابع اولیه و معتبر حدیث اهل تسنّن، پیـامبر اکـرم   ـ  21

؛ 5876، حدیث ش 157، ص7، جصحیح بخاری: ونه نکبرای نم(کرده است  راست و چپ می
و بعـضی از علمـا آن را بـرای هـر دو دسـت جـایز                 ) 2095، ش 1659، ص 3، ج صحیح مسلم 

، بیشتر مذاهب اهل سنت دسـت چـپ را مناسـب            )372، ص 10، ج فتح الباری : نک(اند    دانسته
 سعدی، هم چنـین     نگلستا خاقانی و    منشĤتاند و در متون فارسی گذشته، مانند          انگشتر دانسته 

  .)داستان خواجه نظام الملک و خان سمرقند (130، صسیرالملوک: نیز نک. بینیم می
از بهر نامش را و «باشد، » پیروزه«آمده است که چون نگین انگشتر ) 37ص (نوروزنامهدر  ـ  22

  .اند گرفته آن را به فال نیک می» از بهر عزیزی و شیرینی دیدارش
  :               مانند. ذشته نیز مشابهت دهان و نگین مضمون مکرّری استدر شعر شاعران گ ـ 23

  ان تو چو از کتان تاری استــاریک میــب    آن تنـگ دهـان تو ز بیـجاده نگینـی است
  )32فرخی، دیوان، ص(

  ری جـم نپذیرندــرض وی انگشـتــدر ع    آن کس که نگین لب تو یافت به صد جان
 )614خاقانی، دیوان، (

مگر آنجایی که ضبط . دیوان حافظ مورد مراجعۀ ما، حافظ به تصحیح عالمۀ قزوینی است ـ  24
 .ایم تر دانسته حافظ به تصحیح دکتر خانلری را صحیح

روایـت  » مـونس «ها را بر  ، ضبط بعضی از نسخه»حارس«استاد دکتر خانلری در این بیت  ـ  25
نامی متـداول   » مونس«، حال آنکه    )894حافظ خانلری، ص  : نک(چند نسخه ترجیح داده است،      

در مـصراع دوم    » غـالم «را دارد و  بـا       » حارس، نگهبان، خـادم   «و رایج برای غالمان، هم معنی       
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  :با زبان او سازگارتر است) 254، صدیوان(مناسبتی دارد و هم با توجه به بیت دیگر حافظ 
  ونـس دل پـاکدعـای اهـل دلـت باد م   به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

  :داوری کاشانی، یکی از گویندگان دورۀ صفویه، گفته است ـ 26
  ز جای خویش فروتر نشین چو نقش نگین    ر صدر گزینـو نحس سپهــاش چــدال مب
 .191  ـ192، 16، س هنر و مردم؛ 189، ص مکتب وقوع: رک
  ):364 دیوان، ص(برگرفته از این بیت حافظ  ـ 27

  ت دهد نقش نگینیچه خاصیّ   اشـدگر انگشـت سلیمانی نب
  
  

  :منابع
  .ش 1389محمّد بن عبدالخالق میهنی، به تصحیح اکبر نحوی، نشر دانشگاهی، : آیین دبیری ـ 1

  .1368اس زریاب خویی، انتشارات علمی، عبّ: آئینۀ جام
 –محمّـد صـادق میـرزا ابوالقاسـمی     : »اکی و مهرکنی در دورۀ قاجارهای حکّ بررسی شیوه« ـ  2
  . ش 1390، 20سنعلی پورمند، مجلۀ نگره، ش ح
  .ش 1359به تصحیح غالمحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، : بوستان ـ 3
ـ    : تاریخ بیهقی ـ  4 اض، انتـشارات  ابوالفضل محمّد بن حسین بیهقی، به تـصحیح علـی اکبـر فیّ

  .ش 1356دانشگاه فردوسی مشهد، 
  .1368ۀ محمّد خزائلی، نشر نقره، ترجم): غرر اخبار ملوک فرس (تاریخ ثعالبی ـ 5
/ ق 1407 مؤسّسۀ عزِّالـدین،  محمّد بن جریر الطبری، بیروت،): تاریخ طبری (تاریخ الطبری ـ  6

  .م 1987
 1378ابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، چـاپ هـشتم،   ترجمۀ محمّد: تاریخ یعقوبی ـ  7

  .ش
بـه  /  ش 1357های جیبی،  یحیی قریب، کتابخاقانی شروانی، به تصحیح :  العراقینۀ تحفـ ـ  8

  .ش 1387کوشش علی صفری آق قلعه، میراث مکتوب، 
 1367به اهتمام حبیب یغمائی، تهران، انتشارات تـوس، چـاپ سـوم،    : ترجمۀ تفسیر طبری ـ  9

  .ش
نژاد، انتـشارات   ابومنصور ثعالبی، ترجمۀ رضا انزابی: ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ـ  10
  .ش 1376گاه فردوسی، مشهد، دانش
  .ش 1366به تصحیح سعید نفیسی، زوار، : دیوان ازرقی هروی ـ 11
  . م 1972به تصحیح اقبال صالح الدین، الهور، : دیوان امیر خسرو دهلوی ـ 12
  .ش 1318به تصحیح عباس اقبال، کتابفروشی اسالمیه، : دیوان امیر معزی ـ 13
] م1991[ محمـد ناصـرالدین، بیـروت،     و ترتیب قوافی مهدیبا شرح: دیوان بشّار بن برد ـ  14

به تـصحیح پرویـز ناتـل      /  ش  1367غنی، انتشارات اساطیر،     –به تصحیح قزوینی    : دیوان حافظ 



نامۀ دکتر محمّدعلی موحّد ارج  

 804

  .1362خانلری، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 
  .ش 1357به تصحیح ضیاء الدین سجادی، زوار، : دیوان خاقانی ـ 15
  .ش 1382به تصحیح حسن رهبری، الهدی، : دیوان سیدای نسفی ـ 16
  .ش 1362، به تصحیح ذبیح اهللا صفا، فردوسی، دیوان سیف فرغانی ـ 17
  .ش 1370 -1364به تصحیح محمّد قهرمان، انتشارات علمی و فرهنگی، : دیوان صائب ـ 18
  .ش 1381ن یزدگردی، نشر قطره، یحسبه تصحیح امیر: دیوان ظهیر فاریابی ـ 19
  .1363ار، چاپ سوم، سیاقی، زوّبه تصحیح محمّد دبیر:  فرخی سیستانیدیوان ـ 20
تـصحیح میخائیـل عـواد، ترجمـۀ     ابوالحسن هالل بن محـسن صـابی،   : رسوم دارالخالفه ـ  21

  .ش 1346رضا شفیعی کدکنی، بنیاد فرهنگ، ایران، محمّد
ــان ـ   22 ــان و روح الجن ــاح  : روض الجن ــدجعفر ی ــه کوشــش محمّ ــوح رازی، ب  –قی ابوالفت

  .ش 1368های اسالمی،  محمّدمهدی ناصح، بنیاد پژوهش
خواجه نظام الملک طوسی، تـصحیح هیـوبرت دارک، علمـی و    ]: سیاستنامه [سیرالملوک ـ  23

  .ش 1364فرهنگی، چاپ دوم، 
  . م1963/ ق 1383ابوالعباس احمد القلقشندی، مصر : صبح االعشی ـ 24
  .ق 1422 ،ۀ دار طوق النجااصر، بیروت،تحقیق محمّد ظهیر بن ن: صحیح بخاری ـ 25
. م 1991/ .  ه1412، ۀ  بیروت، دارالکتب العلمیـتحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی،: صحیح مسلم ـ 26
  .تا ابواسحاق ثعلبی، بیروت، بی]: قصص االنبیا [عرایس البیان ـ 27
وسـفی، بنگـاه   عنصر المعالی، کیکاوس بن اسکندر، به تصحیح غالمحـسین ی : قابوس نامه ـ  28

  .1352ترجمه و نشر کتاب، 
رجب الحنبلی، تصحیح و تعلیق ابوالفداء عبد القاضی، بیـروت،   ابن: کتاب احکام الخواتیم ـ  29

  .م 1985/ ق 1405چاپ دوم، 
ابوعبداهللا محمّد بن عبدوس الجهشیاری، تحقیق مصطفی السّقا و : کتاب الوزراء و الکتّاب ـ  30

  .م 1938/ ق 1357الحفیظ شلبی، قاهره، ابراهیم االبیاری و عبد
اصغر حکمت، تهران، امیـر   ابوالفضل میبدی، به کوشش علی:  االبرارۀکشف االسرار و عدّ ـ  31

  .ش 1361کبیر، 
  .ش 1386علی فروغی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم، اهتمام محمد به: کلیات سعدی ـ 32
  .ش 1368تشارات خوارزمی، به تصحیح غالمحسین یوسفی، ان: گلستان ـ 33
 حسن کامل الصیرفی، دار احیاء ،ابومنصور ثعالبی، تحقیق ابراهیم البیاری: لطائف المعارف ـ  34

  .تا الکتب العربی، بیروت، بی
  .1363ابوالحسن علی مسعودی، قم، دارالهجره، : مروج الذهب و معادن الجوهر ـ 35
  .ش1375ابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ترجمۀ محمّد پروین گن: مقدمۀ ابن خلدون ـ 36
  .1348احمد گلچین معانی، بیناد فرهنگ ایران، : مکتب وقوع در شعر فارسی  ـ37
  .ش 1349به تصحیح محمّد روشن، انتشارات دانشگاه تهران، : منشĤت خاقانی ـ 38



 پیدا و پنهان آن در بیتی از حافظخاتم و نقش 

 805

، آبـان  133 زادۀ بیانی، مجلۀ هنر و مردم، ش ملک: »مهرها، وسائل شناسائی روزگار کهن« ـ  39
  .ش 1352ماه 
ن یزدگـردی، نـشر   سشهاب الدین محمـد خرزنـدی، تـصحیح امیرحسـ    :  المصدورۀ نفثـ ـ  40

  .1370ویراستار، چاپ دوم، 
عمر خیام نیشابوری، به کوشش علی حصوری، طهـوری، چـاپ   ] منسوب به [:نوروزنامه  ـ 41

  .ش 1357دوم، 
  




