ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﺻﻼﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺰوۀ وﯾﺲوراﻣﯿﻦ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ :ﻣﻮاردی ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ »وﯾﺲ و
ّ
راﻣﯿﻦ« را اﻣﺴﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺰوه رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد را )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ● ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ(
»اﺻﻼﺣﯽ« داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮارد را »ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ« .ﻣﻮارد اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺰوه ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺰوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ص  ،۳۵۷ب  .۵۳وزانﭘﺲ داﯾﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﮕﺮ ﺗﯿﺮ  /ﮔﺴﯽ ﮐﺮد از ﻣﯿﺎن دﺷﺖ ﻧﺨﭽﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺒﺎرت »ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﮕﺮ ﺗﯿﺮ« را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺟﮕﺮی ﭘﺮ از ﺗﯿﺮ ]ﺑﯿﺪاد[.
● ص  ،۳۶۱ب  .۶۶ﻣﻦ آن وﯾﺴﻢ ،ﻣﻦ آن وﯾﺴﻢ ،ﻣﻦ آن وﯾﺲ  /ﮐﻪ ﺑﻮدی ﺗﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﻦ ﭼﻮ ﺑﻠﻘﯿﺲ
ّ
در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ» ،وﯾﺲ« و »اﺑﻠﯿﺲ« ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﭼﺎپ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ص ،۹۵ب(۳۶؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻠﻔﻆ
»وﯾﺲ« در زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ،ﺑﻪﺻﻮرت  /vis/ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺖ  ۶۶در ص ۳۶۱ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﺑﻠﻘﯿﺲ« ﺑﺮﺧﻼف
ّ
ّ
ﺗﻠﻔﻆ راﯾﺞ اﻣﺮوز ،ﺑﻪﺻﻮرت  /belqis/ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ص  ،۳۷۰ب  .۳ﻣﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻬﻮده ﭼﻪ ﻧﺎﻟﯽ  /ﭼﺮا ﭼﻨﺪﯾﻦ ز ﺑﺪﻣﻬﺮی ﺳﮕﺎﻟﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﮕﺎﻟﯿﺪن» ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن« )ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻓﺎرغ از ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ( اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ را
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﻧﯿﺰ در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﺑﯿﺖ وﯾﺲوراﻣﯿﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ
آورده اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﭼﺮا از ﯾﺎر ﺑﺪﻋﺸﺮت ﺳﮕﺎﻟﯽ؟ /ز ﻣﺪح ﺷﺎه ﻧﯿﮏاﺧﺘﺮ ﺳﮕﺎﻻ )دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ،ﭼﺎپ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،ص.(۴
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯿﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد:
ﭼﺮا اﯾﻦﻗﺪر ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﻣﻬﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ؟ )ﭼﺮا اﻧﻘﺪر در ﻓﮑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﯽ؟(
ص  ،۳۷۵ب  .۴۵ﻣﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪ زو اﻣﯿﺪ ﺑﺮدار  /ﮐﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی اﻣﯿﺪت ﻧﺎورد ﺑﺎر
در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان »ی« ﻧﻮﻣﯿﺪی را »ی ﻣﺼﺪری« داﻧﺴﺖ و »ﻧﻮﻣﯿﺪی« را ﻣﻔﻌﻮل و »اﻣﯿﺪ« را ﻧﻬﺎد ﻣﺼﺮاع دوم ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮاع دوم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺎ اﻣﯿﺪت ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪﺑﺎر ﻧﯿﺎورد.

● ص  ،۳۷۶ب  .۱۰ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪﺗﻠﺨﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻫﻮﺷﯽ  /ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭼﻮ ﻧﻮﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺖ در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای »ﻫﻮش« در ﻣﻌﻨﺎی »زﻫﺮ ﻗﺎﺗﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
● ص  ،۳۷۶ب  .۱۲ﺗﻮ ﺑﺎ ﺻﺪ ﮔﻨﺞ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺎزی  /ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮ ﺑﻨﺎزی

ً
ﺑﻪﺟﺎی دو اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺟﺰوه ،اﯾﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد )اﺣﺘﻤﺎل دوم ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل دوم ﻣﺬﮐﻮر
در ﺟﺰوه اﺳﺖ(:

» .۱ﻧﺎزی« را در ﻣﺼﺮاع ّاول ،ﻓﻌﻞ داﻧﺴﺖ )ﻣﯽﻧﺎزی ،اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ( و در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮاع دوم ،ﻋﺒﺎرت را »ﺑﻨﺎز +ی« ﺧﻮاﻧﺪ
)ﺑﻨﺎز ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﺎزﮐﻨﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ(؛ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺻﺪ ﮔﻨﺞ ،ﭘﯿﺮوز ﻫﺴﺘﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮔﻨﺞ،

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎز ﺑﺎﺷﯽ و ﻧﺎز ﮐﻨﯽ؛
» .۲ﭘﯿﺮوزی« و »ﻧﺎزی« در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﺮ دو ﻣﺼﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﭘﯿﺮوز ﺑﻮدن و ﻓﺨﺮﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖداﺷﺘﻦ(؛ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ :ﺗﻮ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﻌﻤﺖ ،ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯽ و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯽ.
● ص  .۳۷۷ب  .۲۳ﺑﺪم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺎزی  /ﻧﮑﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮﻓﺮازی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ »ﻧﯿﺎزی« ﮐﻪ در وﯾﺲوراﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻓﻌﺎت ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ» ،ﻣﻌﺸﻮق ،ﻣﺤﺒﻮب ،دوﺳﺖ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد »ﺳﺮﻓﺮازی« ﮐﻨﺪ.
● ص  ،۳۸۴ب  .۳۸دﻟﻢ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا از ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﯽ  /ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻧﺎﻻن را ﻫﻤﺎﻟﯽ
در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ» ،زﯾﺮ« را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎز ﺑﺪاﻧﯿﻢ و »ﻧﺎﻻن« را ﺻﻔﺖ آن )زﯾﺮ ﻧﺎﻻن = ﺳﺎز زﯾﺮی ﮐﻪ درﺣﺎل ﻧﻮاﺧﺘﻪﺷﺪن اﺳﺖ و
ﺑﻪﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ( .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
دﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺲ ﻧﺎﻟﯿﺪهای ،در ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺖ ﺷﺒﯿﻪ زﯾﺮی ﺷﺪهای ﮐﻪ درﺣﺎل ﻧﻐﻤﻪﺳﺮدادن اﺳﺖ.
ص  ،۳۸۸ب  .۱۱ﺟﻬﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻮ ﻣﯿﻤﺶ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی »ﮔﺮهﺧﻮردن ﺑﺮ ﮔﻠﻮ و ﺧﻔﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ« ،وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای »ﺣﻠﻘﻪﺷﺪن ﺟﻬﺎن« درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آن» ،ﺗﻨﮓﺷﺪن
ﺟﻬﺎن« اﺳﺖ:
ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﮥ »ﻣﯿﻢ«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
● ص  ،۳۸۹ب  .۳۸ﻣﺮا ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻔﺎﻟﻠﻪ ای وﻓﺎدار  /ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺴﺖ ﻣﻬﺮ ﺑﯽوﻓﺎ ﯾﺎر
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺮاع دوم را ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد:
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﺮ ﯾﺎری ﺑﯽوﻓﺎ را ﺑﻪاﯾﻦاﻧﺪازه ]ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺴﺘﯽ[ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ؟
ص  ،۳۹۱ب  .۱۹ﯾﮑﯽ زﯾﻦ ﻏﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ دارم ﺑﺮ او ﻧﻪ  /ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎر او از ﻫﺮ ﮐﻬﯽ ﻣﻪ
ُ
اﮔﺮ در اواﺧﺮ ﻣﺼﺮاع دوم ،ﺑﻪﺟﺎی » ِﮐﻪ«» ،ﮐﻪ« ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
ﮐﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻏﻢ از ﻫﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

ص  ،۳۹۲ب  .۴۲درود از ﻣﻦ ﺑﺪان دو ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻨﺒﺮ
»دو ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻨﺒﺮ« را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻌﺎره از ﻣﻮی ﻣﻌﺸﻮق داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﭼﻬﺮهاش ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ص  ،۳۹۵ب  .۲۱ﭘﺲ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
● ص  ،۴۰۰ب  .۴۵ﺑﻨﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﻟﺪ زﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻞ  /ﺑﺒﺎرم ﺗﺎ ﺑﺒﺎرد اﺑﺮ ﺑﺮ ﮔﻞ
ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺨﺪا در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺖ را ذﯾﻞ ﻣﻌﻨﺎی »آﻟﺘﯽ از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« ﺑﺮای واژۀ »زﯾﺮ« ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ،آورده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎز زﯾﺮ ]در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰم[ ﺑﺮ ﺷﺮاب ﻧﻐﻤﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮای ﺳﺎز و ﺷﺮاب در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰم
ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﺎ اﺑﺪ( ،ﻣﻦ ﻧﺎﻻن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ص  ،۴۰۲ب  .۶۹ﺑﻬﺎر ﻣﻦ ز ﻣﻦ ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪه  /ﭼﻮ ﺟﺎن ﭘﺎک از ﺗﻦ دور ﻣﺎﻧﺪه
»ﭘﺎک« در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻔﺖ »ﺟﺎن« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺮاع دوم را ﻓﺎرغ از
ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻧﺴﺎن ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد:
ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﭘﺎک ﮐﻪ از ﺟﺴﻢ دور ﺷﺪه اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﻪﻋﻼوه ،در دو ﻣﻮرد ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺰوه ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﻪﺟﻬﺖ اﺻﺮار ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم،
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:

ص  ،۳۶۸ب  .۳۴ﻧﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﻮد ﭼﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪﻧﺎﮐﺎم /ﭼﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﺎو ﺑﻮد ﺧﺮﺳﻨﺪ در دام
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺣﺎل و روز ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ )ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﺎﻣﯿﺪ(؛ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در دام ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ص  ،۳۶۸ب  .۳۸ز ﺑﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺪان ﻧﺎز ﺑﯿﻨﻢ  /ﮐﺠﺎ در ﺧﻮاب روﯾﺖ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﻢ
»ﻧﺎز« را اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ« ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد:
آﯾﺎ ﺑﺨﺘﻢ ﺑﻪاﻧﺪازهای راﺣﺘﯽ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎز روی ﺗﻮ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﻢ؟

