
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  

  

  پژوهي حافظ

  

  هفدهمدفتر 

  

  

  كوشش به

  الهام خواست خدايي

  

  

  شيراز

1393  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )071(32276199: شناسي   تلفكس حافظيه، مركز حافظشيراز، 

  

  )دهمهفدفتر ( پژوهي حافظ

  

  

  خدايي به كوشش الهام خواست

  فرانك بوب: طرح جلدپناه،  غالمرضا يزدان: صفحه آرا

  جلد 1000: ، تيراژ: ..........................ليتوگرافي و چاپ

  چاپ محفوظ استحق ، 1393: ، چاپ اول978- 600- 6142- 53- 1: شابك

  

 )شيراز:1393:هفدهمين(حافظ  يادروز نشست:                     سرشناسه

 .خدايى خواست الهام كوشش به /هفدهمدفتر پژوهى، حافظ:  آورنده پديد نام و عنوان

 1393،....................... انتشارات:شيراز:        نشر مشخصات

 ........................ :ظاهرى مشخصات

 :                            شابك

 .فيپا:  نويسى فهرست وضعيت

 ها كنگره – .ق 792 - محمد، الدين حافظ،شمس:                           موضوع

 ها كنگره – ونقد تاريخ – . ق8 قرن -- شعرفارسى:                           موضوع

 ،گردآورنده- 1364الهام،خدايى، خواست:                افزوده شناسه

 :                    كنگره بندى رده

 :                ديويى بندى رده

 :ملى شناسى كتاب شماره



  فهرست مطالب

  7.......................................................................................................  .....................................................................   سخن نخست

  آيين گشايش يادروز حافظ: بخش اول

 11.............  ..........................................................................................................................................................آيت اهللا ايماني  

  17................  ....................................................................................................................................................دكتر علي جنتي  

  23.....................  ....................................................................................................................................حسين صادق عابدين  

  ها مقاله: بخش دوم

  29..................  ............................................................ها در شعر حافظ    باورها و رسم.../ دكتر مريم پرهيزكاري و

  47.....................  ...   شناختي از ديدگاه  نگاهي مختصر به نقد جامعه.../ احان وسيدجواد حيدري پورطر

  73................  ................................................................المثل در شعر حافظ    كاربرد ضرب/ دكتر حسن ذوالفقاري

  139.........  ....................................................................درآمدي بر بوطيقاي غزل كالسيك    / مهدي زرقانيدكتر 

  143....  ............جستاري تحليلي در بررسي صداي راوي در شعر حافظ و شاملو  / پروين سالجقهدكتر 

  163..........  ..................................................................................   1392سال شناسي حافظ در  كتاب/ بهناز سلطاني

  185.............  هاي حافظانه، راوي درون مايه فرهنگ عاميانه  المثل ضرب.../ دكتر عباس عاشوري نژاد و

  197.  ....................اساطيري ايران  -باستاني هاي حافظ به شخصيت كردهاي روي/ دكتر بتول فخراسالم

  نشست نقد كتاب: سوم بخش

  213....................  ..................................................................................................................................دكتر سعيد حميديان  

  215.......................  ...........................................................................................................................دكتر نصراهللا پورجوادي  

  219................  ................................................................................................................................دكتر سيد مهدي نوريان  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  سخن نخست

  

هاي  جايگاه ادبيات در تعالي و پيشرفت بشر غير قابل انكار است؛ چرا كه غالب تمدن

عظيم بشري با پرورش اديبان بزرگ توانستند به آن ميزان از غناي فكري وفرهنگي دست 

كه ادبيات مسير الهي  يابند كه دستاوردهاي مادي و تمدني خود را به وجود آورند و هنگامي

  . ي پيشرو و در عين حال متعالي به جامعه خواهد دادرا در پيش گيرد حركت

هاي اسالم با ي تمدن ايراني و ارزش ي عصاره اديبان و شاعران ايراني تركيب كننده

هاي ايراني با عرفان حافظ از ميان اين ادبا ديواني پديد آورد كه اوج امتزاج ارزش. يكديگرند

الغيب شيراز با قرآن كريم برقرار كرد و  اناين امر مديون پيوندي بود كه لس. اسالمي است

هاي خفته را بيدار و جان توان تمدنبها بود كه با كنكاش آن، ميحاصل آن نيز ميراثي گران

  . كرخت بشر را نشاطي تازه بخشيد

چه كه امروز بايد به آن توجه شود  ي مقام حافظ سخن بسيار گفته شده؛ اما آن درباره

حافظ بايد از اين سطح بگذرد و . هاي شب يلدا است هاي خانه و تفأل تاقچهگذر از حافظ در 

ي نخبگان اين جامعه اين وظيفه الجرم بر عهده. وارد رفتار فرد فرد اعضاي جامعه شود

ي آن گذر از علمي نگاري صرف و سمت و سو دادن وسعت ديد به نيازهاي است و الزمه

  .فرهنگي جامعه است

عدني پر گوهر براي آيندگان بر جاي گذاشت و بر ماست كه با ي شيراز م خواجه

اي  با وجود اين دغدغه دو وظيفه. استخراج اين درر، به اعتالي تمدن اسالمي سرعت بخشيم

ي مرزهاي دانش از  ي ماست؛ نخست بسط و تفسير مفاهيم اشعار حافظ و توسعهبر عهده



وسيله هم  ظ به جامعه است تا بديني مطالب عميق ديوان حاف اين طريق و دوم عرضه

اسالمي را زنده نگه داريم و هم گامي محكم براي ايجاد سبك  - هاي ايرانيبتوانيم سنت

  .زندگي اسالمي برداريم

ي موفق بزرگداشت يادروز حاصل تالش براي تحقق اين اهداف، برگزاري هفده دوره

  ي  هاف پر مغز و غني در حوزهپژوهي است كه مطالب مختل حافظ، انتشار هفده دفتر حافظ

  

ي علمي كشور قرار داده است و اين  ادبيات و عرفان را در اختيار انديشمندان و جامعه

هاي اصيل  ي عزيزاني كه كمر به انتشار انديشه ممكن نبود مگر با همت و تالش دلسوزانه

هاي ژوهششناسي و قطب علمي پ شناسي، مركز حافظبنياد فارس. اند الغيب بسته لسان

پژوه كه در اين دفاتر  قدر حافظ ي استادان گرانفرهنگي و ادبي فارس در همين جا از همه

ي دوستاني كه در برگزاري مراسم بزرگداشت حافظ همراه هميشگي   اند و همهمطلب داشته

خدايي كه با پشتكار و نشاط جواني به  چنين از سركار خانم الهام خواست بوده اند و هم

  .نمايدگزاري مي اند، سپاس ي و تدوين منظم اين مقاالت همت گماشتهگردآور

ي دوستداران حافظ را در انجام مداوم اين كه خداي سبحان، ما و همه به اميد آن

  .ياري رساندوظيفه

  دكتر منصور طبيعي

  شناسيمدير بنياد فارس

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  بخش اول

  آيين گشايش يادروز حافظ

  

هايي است كه  در مراسم آيين گشايش يادروز  اي از سخنراني بخش خالصه مطالب مندرج در اين
  .، ايراد شده است1393حافظ در نوزدهم مهرماه 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  اهللا ايماني  آيت

  ي ولي فقيه در استان فارس نماينده

  

ي شيراز نهفته است كه  تر از مو در شعر و هنر خواجه ي باريك شك هزار نكته بي

  . نظران به آن اشاراتي داشته، دارند و خواهند داشت صاحب

تواند راهگشاي اين قصه باشد كه چرا او صدرنشين ديوان غزل است  شناخت اين نكات مي

در ايران، عراق و حجاز خواهان هايش نه تنها  برند؟ چرا غزل و شعرش را چون كاغذ زر مي

  كنند؟ ها را حفظ مي دارد بلكه فرشتگان در آسمان آن

دست ضمن شاگردي  آموز است اينكه چگونه كودكي يتيم و تهي چه براي ما درس آن 

پردازد و در كوتاه مدت  نانوايي براي تأمين معاش خود، مادر و خواهر به تحصيل معارف مي

زمان به تحصيل علوم  او هم. كند به قرائت شاگردان قراء سبعه آشنا و بر آن اشراف پيدا مي

ه و از محضر استادان بزرگي چون مير سيد شريف جرجاني بهره جسته عقلي و نقلي پرداخت

ي او از علوم ظاهري سيراب  نمايد ولي با اين همه روح بلند و تشنه و مدارج كمال را طي مي

ي  نهد و آن چنان به مرحله شود و به دنبال تحصيل مقام يقين، رضا و تسليم گام مي نمي

  : گويد رسد كه خود مي شهود مي



  

  بينم چون و چرا مي كه من اين مسأله بي    نيست در دايره يك نقطه خالف از كم و بيش

  : كند يا در جايي ديگري اين چنين اشاره مي

  بينم اين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي    بينم در خرابات مغان نور خدا مي

اش كه شيراز ثبات سياسي الزم را نداشته و فضاي  سامان اوضاع زندگي او در شرايط نابه

گذارد و در قالب  بها و ارزشمند به جا مي امني بر جامعه حاكم نبوده است، ميراثي گران

هاي بلند و آسماني خود را در معرض افكار  ها و انديشه هايي نغز و ماندگار يافته غزل

  . دهد جهانيان قرار مي

ي معرفتي كالم خدا،  احاديث نبوي و علوي ورود پيدا كند و با  او توانست در حوزه

حافظ به نص اشعارش كه راه . ها نيز  ارائه كند هاي خود راه نجات را به انسان دريافت

  . بندد، حافظ قرآن با روايات گوناگون است هرگونه اجتهاد را مي

  قرآن ز بر بخواني با چهارده روايت    افظعشقت رسد به فرياد گر خود به سان ح

  :دهد كه در جاي جاي اشعارش رهنمود مي

  تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور    هاي تار ظا در كنج فقر و خلوت شبحاف

  فكرت مگر از غيرت قرآن خدا نيست     اي چنگ فروبرده به خون دل حافظ

ي  ديوانش، خواجه محمد گلندام، در مقدمهبندد كه جامع  چنان به اين حوزه دل مي و آن

آوري اشعار خواجه توسط خودش را بيان كند،  خواهد داليل عدم جمع مشهورش وقتي مي

داند كه اين نشان از مقدار اهميتي است كه  يكي از علل آن را محافظت بر درس قرآن مي

  .داده است خواجه به تعليم، تدريس و تفسير كالم خدا مي
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القرائي مزين بوده و اطالعات  ها بعد ذكر او با ملك ي شيراز تا قرن از زمان فوت خواجه 

فراوان و اعجازآميز حافظ از قرآن در همه جاي اشعارش به اشكال گوناگون از جمله تلميح 

و آيات كالم اهللا  هاي قرآني، بهره از فصاحت قرآن مجيد، تضمين و اقتباس از الفاظ به قصه

  . نمايان است

 فلعلي لك آت بشهاب قبس      لمع البرق من الطور و آنست به

ي قرآني از حكايت حضرت موسي  داند كه حافظ سه آيه اگر كسي با قرآن آشنا باشد، مي

  . هاي طه، نمل و قصص در اين بيت كوتاه تضمين كرده است را از سوره) ع(

  يا

  ان قد ندمت و ما ينفع الندم     سپهرش به طنز گفتدر نيل غم فتاده و 

ي بسيار زيبا و ظريفي به لحظات آخر عمر فرعون و تلميحي است نسبت به  كه اشاره

  . »قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر« ي  ي شريفه آيه

  . خورد اين هنرنمايي در درج و تضمين آيات نيز به چشم مي

  شيوه جنات تجري تحتها االنهار داشت     حافظ زير بام قصر آن حوري سرشتچشم 

  . خورد در جاي جاي اشعار حافظ ردپاي قرآن مجيد به چشم مي

  سود و زيان مايه چه خواهد شدن ز دست     سود و زيان مايه چو خواهد شدن ز دست

  . است» ...لكيال تاسوا علي ما فاتكم « ي شريفه  كه اشارتي به اين آيه

  ديو چو بيرون رود فرشته درآيد    خلوت دل نيست جاي صحبت اغيار
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اشاره دارد و بسياري از اين » و قل جاء الحق و زهق الباطل« ي شريفه قرآن  كه به آيه

شك به كتابي  وجو كند و يك واكاوي علمي انجام دهد بي نمونه كه اگر كسي بخواهد جست

. البالغه است برداري حافظ شيراز از نهج اي كه بايد اشاره كنم بهره نكته. تبديل خواهد شد

موال از حيث فصاحت، بالغت و هم به لحاظ لطافت، عمق و تازگي مضمون و  ي البالغه نهج

. نظير است همتا و بي اصول معارف بشري و الهي پس از قرآن كريم در زبان و ادب عرب بي

در طول تاريخ، شاعران و سخنوران فراواني از اين منبع جوشان درس بالغت و ادب 

  . افظ شيراز نيز از اين نمونه استآموختند و از آن بسيار بهره بردند كه ح

گيري خواجه از كالم موالي متقيان  توان به چند نمونه از بهره به طور مثال و با اختصار مي

  . اشاره كرد

با خودنمايي فرا راه من آمدي يا ! اي دنيا، اي دنيا از من دور شو« : فرمايد حضرت مي

مرا به تو چه . ديگري را بفريب! هرگز  اي؟ مباد كه تو در دل من جاي گيري، ام شده شيفته

ات كوتاه است  زندگاني. ام و بازگشتي در آن نيست نيازي است؟ من تو را سه بار طالق گفته

  .»و جانت ناچيز و آرزويت خرد و حقير

باز است، هر روز  دنيا بسيار فريبكار و نيرنگ! زنهار« : فرمايد در جاي ديگري امام مي 

  .»گيرد شوهري مي

  : گويد اجه شيراز به اين موضوع اشاره دارد و ميخو 

  كه اين عجوزه عروس هزار داماد است    مجو درستي عهد از جهان سست نهاد

  يا 

  رود نشيند و محتاله مي مكاره مي    از ره مشو به عشوه دنيا كه اين عجوزه

هفدهمدفتر / پژوهي  حافظ 14  



  

كه تو را رساند و  ي خود را به اندازه گير چنان توشه« : فرمايد حضرت درجاي ديگري مي

  . »پشت سبك باشد

  . كند ي شيراز نيز در اين باره سخني دارد و اين چنين مطلب را بيان مي خواجه

  كاندر اين دير كهن كار سبكباران خوش است     ام آمد به گوش زبان سوسن آزادهاز 

  » ..من توكل اهللا عليه كفاه« : ايدفرم حضرت مي

  :حافظ

  راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش     تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است

ها بسيار است و چه خوب است كه انديشمندان ما  و در پايان، اين گونه برداشت

نابع باز هم برداري از اين م آبشخورهاي معنوي حافظ را بررسي كنند و نشان دهند كه بهره

  . تواند افرادي چون حافظ را تربيت كند مي
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  دكتر علي جنتي

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

  

  كزين برتر انديشه برنگذرد    به نام خداوند جان و خرد

ي جهاني دارد و كهنگي و مرور زمان  ي اديب دانشمندي كه آوازه  سخن گفتن درباره

شود آن هم در پيشگاه اديبان، انديشمندان و حافظ شناساني  اش نمي مشمول شعر و انديشه

  . زدم كه در اين مجلس گرد آمدند،  بسي دشوار است و اگر ضرورت نبود، از آن سرباز مي

ي  ر اين مقال چه بگويم كه هم در خور شخصيت فرا ملي خواجهانديشم كه د با خود مي

سنجي كه در اين شب شاعرانه در جوار تربت  ي مستعمان سخن شيراز باشد و هم شايسته

  . اند خواجه به تحليل شعر و شعورش نشسته

تر از مو دارد كه باز كردن پيچش گيسوي  ي باريك شخصيت پر رمز و راز حافظ هزار نكته

با اين همه، چند نكته را در باب .  آيد شناسان برمي اش از شما اديبان و حافظ فههزار نا

نظير حافظ قابل تأمل ديدم كه بازگويي آن در اين ايام،  ماندگاري شعر و شخصيت كم

  . شيرين و شنيدني است

  



  

ه به لقب حافظ شهرت يابد با الدين محمد در جواني و پيش از آن ك اند شمس گفته

خواند و به  مصحف شريف بسيار مأنوس بود، آن را از حفظ داشت و با صوتي دلكش مي

گويد همه توفيق خويش را مديون قرآن بوده  گونه كه خود مي داد، آن ديگران نيز تعليم مي

  . است

  هرچه كردم همه از دولت قرآن كردم    صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ

گون، قرآن را با چهارده روايت از حفظ  ي معجزه ي عالم ادبيات و صاحب حافظه اين نابغه

هاي موجود  هاي قرآن را براساس روايت ي اختالف قرائت داشته است به اين معنا كه همه

آنان كه با قرآن و علوم . گانه به خوبي به خاطر سپرده بود گانه و راويان چهارده قاريان هفت

اي قوي و  دانند كه چنين توفيقي حاصل عنايت الهي، حافظه و كار دارند، بهتر ميقرآني سر 

  : گويد گونه كه خود مي ناپذير است و همان تالشي خستگي

  قرآن ز بر بخواني با چهارده روايت     عشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ

شود؛  ر اختالف را شامل ميها در حد اعراب است و بيش از هزا برخي از اين اختالف قرائت

گونه كه  طلبد كه شايد همان نظير و پويا مي اي كم بنابراين، از حفظ داشتن آن حافظه

ي  قوي حاصل عنايت رباني و آب حياتي باشد كه در شبي به  گويد اين حافظه خودش مي

  . لسان غيب نوشانده بودند

  ب حياتم دادندوندرآن ظلمت شب آ     دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

الغزل معرفت  اند كه شعر او بيت سراي زبان فارسي دانسته ترين غزل حافظ را چيره دست

نگري چشمه و  غزل حافظ، غزلي هنرمندانه است كه هر چه به لفظ و معنا مي. است

  . نماياند اي نو مي كرشمه
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هاي شعر او برگرفته از لفظ و محتواي كالم وحي است،  چين قرآن  و ويژگي حافظ خوشه

ي  لفظ و معناي آن با  سرسبزي و طراوتي كه در اشعارش پيداست، حاصل پيوند جاودانه

  . هاي نور است آيه

قرآن همان شراب لدني است كه در ذهن و بر زبان حافظ در قالب غزل جاري شده و رمز  

لفظ و معناي قرآن معجزه است و بنده را از آوردن مثل آن عاجز . ي شعر اوستماندگار

كند و هر كالم منظوم و منثور كه به دانش قرآني آراسته باشد، رنگ و بوي قرآن به خود  مي

كالم حافظ رنگ و بوي قرآني دارد و شباهتي عجيب ميان شعر حافظ و آيات . گيرد مي

  . قرآن قابل درك است

  به قرآني كه اندر سينه داري    حافظشتر از شعر تو نديدم خو

ي راز كرده و بدان  هاي شعر حافظ است كه ديوانش را خانه رمزپردازي يكي از زيبايي

وجوه گوناگون بخشيده است، چنان كه قرآن نيز رازهاي بسياري در لفظ و معناي خود 

  . ناك كرده استكاربرد وسيع ايهام شعر حافظ را لذت بخش و راز. نهفته دارد

كرد، زباني كه قابل  ي حافظ، زباني خاص را براي اعتراض و مخالفت طلب مي زمان پرفتنه

بر  عالوه . هاي زمان در امان دارد اش را از فتنه تفسير به مواضع مختلف باشد و سراينده

ها، در سنت شعر عرفاني آشكار كردن اسرار ناپسند و شاعر عارف مسلك مجبور به  اين

  . وختن زبان رمز و ايهام استآم

شعر حافظ بنا به ماهيت و طبيعتش شرح طلب است، اين نكته به هيچ وجه ناشي از 

نماياند كه رندانه، ذهن را  دشواري يا ديريابي آن نيست بلكه چند پهلويي شعر حافظ را مي

الي الفاظ موسيقيايي بيان كند و جهاني  كشاند تا منظورش را در البه به هر سويي مي

 . آرماني بيافريند
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كند، براي هر آيه از قرآن، هفت  شرح طلبي شعر حافظ نيز شباهت آن را به قرآن بيان مي

اند و مفسران و پژوهندگان در طول تاريخ براي شرح و بسط مضامين قرآني  بطن شمرده

دم بنماياند و گونه كه شايسته كالم وحي است به مر اند تا ذات آيات را آن ها فرسوده قلم

  . هنوز اين تالش تداوم دارد

الي غزليات پرشورش انتظار و  هاي شعر حافظ اين است كه همواره در البه از ديگر ويژگي 

حافظ گاه به زبان رمز و اشاره و گاه به استعاره و كنايه . شود طلب موعود به ذهن تداعي مي

ن او به صورت آشكار و پنهان وجود در طلب موعود آرماني است و اين آرمان در سراسر ديوا

  . دارد

هاي درخشان، مستقل و خوش  بيت شايد بتوان ادعا كرد كه نوآوري اصلي حافظ، تك

هر بيت شعر حافظ به طور مستقل قابل . هايش سروده است مضموني است كه در خالل غزل

ايد و غزلي تفسير است و اين ويژگي باعث شده  هر كس با هر نيتي كه ديوان حافظ را بگش

استقاللي كه حافظ از اين راه براي . اي دريابد يا جمله  از آن را بخواند در مورد نيت خود واژه

هاي قرآن تاثيرگرفته است و به همين  غزل به ارمغان آورده به ميزان زيادي از ساختار سوره

زنند و از  ل مينهند، به آن تفأ سين مي هفت  زبانان ديوان حافظ را بر سر سفره دليل  فارسي

هاي متنوع در يك غزل و به  گستردگي مفاهيم ذكر شده و موضوع. گيرند او جواب مي

بخشد و هم صورت شعر را زيبا  هاي ادبي كه هم محتوا را غنا مي ي آرايه كارگيري هنرمندانه

  . كند، شباهت ديگر شعر حافظ به قرآن است هاي موسيقيايي مي و شايسته قالب

ايم و آن  اش را از عهد گهواره شنيده زبان حافظ چنان ساده و آشناست كه گويي ترانه 

  . رسد هاي دور مي گويد كه گويي پيامي است كه از كهكشان چنان با رمز و معما مي

رعايت دقيق و ظريف تناسبات هنري در شعر و لحن مناسب و شورافكن در آغاز هر غزل 

  حافظ، زبان رندانه و مبتني بر طنز دارد كه ظرفيت . ازه استاز مختصات شعر اين شاعر پرآو
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بخشد و   دهد و به آن شور و حياتي عميق مي بياني شعر او را تا سرحد امكان گسترش مي

گويد و نوش و نيش را  ها را با ظرافت و گزندگي مي به مدد اين طنز نه چندان واضح، ناگفته

  . آورد نار هم ميك

او عارف رندي است . حافظ، شخصيتي آزادمنش دارد و از رياكاري و چاپلوسي بيزار است

پسندد و در اين  كه از هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است و زهد رياكارانه را به هيچ وجه نمي

هاي شعر او آسيب  شيخ، مفتي، قاضي و محتسب هم از كنايه. كند راه به كسي رحم نمي

  . داند نوشي را برتر از رياكاري مي بيند و او باده يم

  بهتر از زهدفروشي كه در او روي و رياست    خواري كه در او هيچ ريايي نبود باده

ي سعدي را به زيباترين شكل ممكن پيوند  ي موالنا و غزل عاشقانه حافظ، غزل عارفانه

هاي ناب در درياي  زده است و مبدع سيمايي جديد از غزل فارسي و غواص معاني واال و واژه

  . ادب است
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  حسين صادق عابدين

  استاندار فارس

گشايد، او  ديوان حافظ شيرازي راه زندگي سالم و سعادتمند را به روي بشريت مي

داري را بيش از هركس  ايراني تا زمان خويش است و اين ميراث - دار فرهنگ اسالمي  ميراث

  . داند مي

داند كه اين ميراث  ي ذخاير بهره برده است و نيك مي او بيش از هركس از اين گنجينه

د زيست و نگاه  بشري را تغيير دهد و او را به سمت و سوي زندگي آرام و توان باشكوه مي

  .معنوي سوق دهد

هاي مهم حافظ اعتدال، مدارا، سازگاري، گذشت، مكرمت و بزرگداشت انسان و  از آموزه 

اند با همين  ي خاكي در كنار هم قرار گرفته ها در اين كره كه انسان از زماني. شخصيت اوست

و   ترديد جامعه كه با هم زيسته و اگر اين محورها را از زندگي بشر بزداييم، بي نيروها بوده

  . گرفت اجتماعي شكل نمي

ي  دهند، قرآن كريم در مورد شيوه هاي ديني ما نيز همين راه را به ما نشان مي آموزه

با فبما رحمه من اهللا لنت لهم؛ به لطف و رحمت الهي « : فرمايد مي) ص(تبليغ رسول اكرم

و لو كنت  فظا غليظ القلب النفضوا من « : فرمايد و سپس مي» خويي كرده مردمان نرم

  پس از آن به . »شدند دل بودي، مردم از اطراف تو پراكنده مي خو و سخت حولك؛ اگر درشت



  

ها  ببخش و براي آنها  فاعف عنهم و استغفر لهم؛  بر آن« دهد كه  پيامبر فرمان مي

  .»آمرزش خواه

واهل كالم به » فبشر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه« خوانيم  در قرآن مي

آميز به  كند، اين نگاه احترام بر سر القول شمول سخن را ادا مي»  ال« دانند كه  نيكي مي

  . نمايد هاي ديني ما است در شعر و ادب پارسي رخ مي ها كه از آموزه انسان

هاي  رفتاري در اين روزگار كه بشريت بيش از هر زمان ديگر گرفتار كشتار، خشونت، كج 

  .هاي فراوان است به اين مهم نياز دارد اخالقي و قرباني نزاع

ي بلند فكري حافظ، آزردن و به رنج افكندن ديگران گناهي نابخشودني  در منظومه

  . شود محسوب مي

  كه در طريقت ما غير از اين گناهي نيست    خواهي كن مباش در پي آزار و هر چه

  كه زور مردم آزاري ندارم    من از بازوي خود دارم بسي شكر

  :حافظ به نوع دوستي و مهرورزي به شدت اعتقاد دارد و بر اين باور است كه

  شمار آرد درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آردنهال دشمني بر كن كه رنج بي

  نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا    مهر گردون افسانه است و افسونده روز 

هايي از  غيب را ورق بزنيم در سطر سطر آن مؤلفه  اگر سراسر ديوان ارجمند لسان

هايي چون صبر، شكيبايي،  هاي زندگي فراخور انسان و توصيه خودگذشتگي، مدارا و آموزه

هاي جاهالنه، پرهيز از پيش  پرهيز از عصبيتخدمت به خلق، احترام به انديشه ديگران، 

  چشم   به خيرخواهي   انتقادپذيري و فروتني،  تواضع،   به توصيه   خردانه و بي  هاي داوري
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توان بر اين باور بود كه ديوان حافظ منشوري ضروري براي حيات  بنابراين مي خورد؛ مي

  . معنوي و آرام امروز بشر است

  زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست    چيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش

  

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند    جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

پوش باشيم، چراكه خطاپوشي پيوندهاي  آموزد كه خطاپوش و عيب حافظ به ما مي

  . كند تر مي ي اجتماع را محكم سازد و شيرازه مان را محكم و استوار مي اجتماعي

  ما نگوئيم بد و ميل به ناحق نكنيم    عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است

  بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن    به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات

شك ديوان خواجه شيراز راهگشاي بشري است، چندروزي است كه مفقود شدن  بي

هاي كشور شده است و در اين مورد به حق مطالب بسياري  مجسمه حافظ تيتر مهم رسانه

هاي اخالقي و فرهنگي  شد كه آموزه گفته شده، اما اي كاش به اين نكته نيز توجه مي

  . شايد با كمال تاسف مفقود شده است رنگ و هاي حافظ در زندگي ما كم انديشه

هاي حافظ هيچ تالش و  هاي اخالقي و فرهنگي انديشه رنگ شدن آموزه متاسفانه براي كم

اعتراضي نشده و بزرگداشت حافظ و پاسداشت او  عمل به نصايح، پندها و اندرزهايي است 

رمان نيز اين مهم كه از واژگان قرآن كريم به وديعت گرفته شده و چه نيكوست كه در رفتا

  . را به دقت ببينيم
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  ها در شعر حافظ باورها و رسم

  

  دكترمريم پرهيزكاري

  استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر

  نژاد دكترعباس عاشوري

  اسالمي واحد بوشهراستادياردانشگاه آزاد 

  مقدمه

»  اديب صابر« اند و اين دو بيت  ها و عرق ريزهاي روح شاعر دانسته شعر را حاصل مرارت

  :ييد اين مدعا استأت

  نظم روان ز روح و روان گداخته است    ز آب روان سينه را به است نظم روان

  جان را گداخته است و از آن شعر ساخته است   دان به گاه نظم نادان چه داند آنكه سخن

ي  پيوسته به زندگي مردم و آيينه ي كه حاصل گداختگي روح شاعر است، شعريشعر 

  زند و در  نبض شعرش در شادي مردم شادمانه مي«شاعري آگاه كه  . است روزگار و شاعرش



  

كوبي  پايشاعر، اگر فرزند زمان خويش باشد در بزم و سور مردم  . ها غمگنانه غم آن

تاريخ است،  ي چنين شعري روايت شاعرانه...ريزد ها اشك مي كند و در عزا و سوگ آن مي

چنين شعري اگر هم پايانش تاريخ سرايش . آوايي تاريخ و تخيل است همو پژواك مغز و دل 

 آورد كه در چه سالي، كدام سرزمين و درچه احوالي ي شعر فرياد برمي ننشنيد، كلمه،كلمه

نه تنها ارزش شعر بلكه هر هنري  پس).  1383:24انزابي نژاد، (»]است[زاده و سروده شده 

ثرات متقابلي كه شعر أثير و تأچنين به ت هاست و هم به ميزان پيوند آن با مردم و زندگي آن

ما هاي شناخت  و هنر  بر مردم و مردم بر شعر و هنر دارند؛ بنابراين شايد يكي از بهترين راه

به ويژه شاعران متعهد و ي فرهنگ،  مراجعه به شعر شاعران  در حوزهويژه  از نياكانمان به

كه تنها يك  حافظ، يكي از آن شاعراني است كه با وجود آن . ي خويش باشد آگاه به زمانه

اما همين يك ديوان براي شناخت و درك اوضاع  ،ديوان شعري از خود به جا گذاشته است

 ،رسد كافي به نظر مي عصر او يعني قرن هشتم قمري... احوال سياسي، اجتماعي، فرهنگي و

 اعتقادات و ،باورها .است هاي زندگي ها و عينيت از واقعيتبه عبارت ديگر شعر حافظ پر 

در شيراز است  ويژه مردم عصر حافظ  و بههاي  ها و عينيت كي از اين واقعيتيآداب و رسوم 

  .شود ها اشاره مي اي از آن جا، به پاره كه در اين

  

  هادرشعرحافظ باورها و رسم

قدرت و   ،مردمي بودنش ،هاي مختلف، شايد شعر به دليل سابقه تاريخي از بين هنر

كار آمد باشد و بهتر  ساير هنرها در شناساندن زندگي مردمهايش، بيش از  تاثيرگذاري واژه

. هاي مردم بپردازد هنرها به ترجمان احواالت، احساسات، باورها، اعتقادات و آيين ي از بقيه

تر  در اشعار او بيش ويژگي اين. تر باشد آگاهمتعهدتر و  تر، از سوي ديگر هرچه شاعر مردمي

  دقت كنيم، اطالعات دقيقي از اوضاع احوال  ي كه اگر در اشعار حافظشود تا جاي ديده مي
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جا فقط به  در اين. گيرد در اختيار ما قرار ميزمان وي  ... سياسي، اجتماعي، فرهنگي و

ديوان حافظ عنوان مشتي از خروار، به بخشي از باورها و آداب و رسوم انعكاس يافته در 

  . شود پرداخته مي

 باورها .1

  براي رفع چشم زخم)سپند در آتش ريختن(اسفند)الف

قدما بر اين باور بودند كه اگر اسفند را در آتش بريزند، براي رفع چشم زخم نافع است و 

  :فرمايد چنان كه حافظ مي ،اين باور حتي در بين مردم زمان ما نيز وجود دارد

  بر آتش تو به جز جان او سپند مباد    بيندبه چشم بد كه روي چو ماهت هر آن

)6/106(  

زدگي هم  هاي قبل از حافظ، گاه اسفند سوزاندن را در رفع جن گفتني است كه در زمان

  :دانستند ثر ميؤم

  تات زير شجر گوز بسوزند سپند    ست بفرماي هال ديوت از راه ببرده

  )143ناصر خسرو، ديوان،(

  ماهيزمين، گاو، )ب

زمين بر روي شاخ گاوي قرار دارد و پاي گاو بر پشت  ي ها آمده است كه كره در افسانه

شود زمين را از شاخي به شاخ ديگري  پس هنگامي كه گاو خسته مي ماهي استوار است

كند و براي  حافظ  به اين باور مردمان اشاره مي. شود گونه سال تحويل مي برد و اين مي

  :زند ترين حد قابل تصور، همين ماهي را مثال مي نشان دادن پايين
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  ترين ملك تو از ماه بود تا ماهي كم    د اي دلاگرت سلطنت فقر ببخشن

)488/7(  

  حركت ذره به سمت خورشيد)ج

تابد در اين شعاع نور، ذرات  ي كوچكي به درون اتاق مي وقتي نور خورشيد از روزنه

كردند كه اين ذرات به سوي خورشيد در حركتند  قدما تصور مي«شود كه  كوچكي ديده مي

حافظ نيز در اين باره )1375:953مصفي، (»د خود را به خورشيد برسانندنخواه و مي

  :گويد مي

  كده خورشيد رسي چرخ زنان تا به خلوت    تر از ذره نئي پست مشومهر بورز كم

)4/387(  

  تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم    ت رقص كنانذره صنفبه هوا داري او 

)7/359(  

  طالب چشمه خورشيد درخشان نشود    ذره را تا نبود همت عالي حافظ

)8/227(  

  لعل پروري خورشيد)د

ها در دل  قدما بر آن بودند كه از تابش خورشيد و ساير عوامل جوي تحت االرضي، سنگ

  .)644:1380خرمشاهي، (شود مي گوهرهاي ديگريا ،  ها تبديل به لعل معدن

  :فرمايد حافظ نيز مي
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  تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد    هاست لعلي از كان مروت بر نيامد سال

)4/169(  

لعل وقتي از  از قرار معلوم،«: گويد هاي حافظ مي هروي نيز به نقل از سودي در شرح غزل

دهند تا  شود، خوش رنگ نيست آن را درميان جگر تازه گوسفند قرار مي معدن استخراج مي

حافظ در اين باره .)945: 2، ج1381هروي، (»از خون جگر، رنگ قرمز را جذب نمايد

  :فرمايد مي

  آري شود و ليك به خون جگر شود    گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

)2/226(  

  باران ي مرواريد شدن قطره)ه

كه از ) برابر با ارديبهشت هاي رومي  از ماه(باران نيساني ي قدما بر آن بودند كه يك قطره

غزالي  . شود تبديل مي افتد و پس از مدتي به مرواريد  چكد، دردهان صدف مي ابر فرو مي

در درون صدف افتد پس پوست خويشتن فراهم كند و به قعر ...باران ي قطره«: نويسد مي

كه نطفه در رحم و آن را  دارد، چنان هاي باران در درون خويش مي دريا فروشود و اين قطره

و آن جوهر صدف حق تعالي بر صفت مرواريد آفريده است، آن پرورد، در ميان خويش  مي

،  1361غزالي، (»باران مرواريدي شود ي تا قطرهكند به مدتي دراز  قوت به وي سرايت مي

  .اشاره داردحافظ نيز در ايبات زير به اين باور قدما . )522:ج 2

  ي باران ما گوهر يكدانه شد قطره    شام و سحر شكر كه ضايع نگشت ي گريه

)6 /170(  

  

ها در شعر حافظ باورها و رسم 33  



  

  كند مدد سرشك من درعدن نمي بي    امكن آب رخم كه فيض ابرخوش جف دست

)9/192(  

  بوسه بر رخ مهتاب زدن) و

در فرانسه ...بوسه بر رخ ماه زدن كار ديوانگان است«: شادروان غني  نوشته است

IUNATIQUE=]از باورهاي گذشته اين «چنين  هم) 495:1356(»يعني ديوانه] ماه زده

يابد و دچار  شان شدت مي رواني بيماريهاي مهتابي بعضي از بيماران  كه در شباست 

روند و كارهايي انجام  يا بعضي از اين بيماران در خواب راه مي شوند  مي حالت صرع

كه سخن  و ديگر اين... كنند اطالعي مي دهند كه پس از بيداري از آن كارها اظهار  بي مي

زدگي و ديدن پري در  پريي  گفتن با ماه كنايه از شيدايي و ديوانه شدن است، اما درباره

ديدن پري در . اند بخت است و كامروايي اند دشمن است و بعضي گفته خواب بعضي گفته

خواب دولت است و بزرگي و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن دليل خرمي 

  ) 77و   76:1389زياني ( »است

  :گويد مي اين باور ي بارهحافظ در

  زدم و زدور  بوسه بر رخ مهتاب مي    نمود جلوه مي روي نگار در نظرم

)4/320(  

  مگر ديوانه خواهم شد در اين سودا كه شب تا روز

  بينم گويم پري در خواب مي سخن با ماه مي

)3/356(  
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عمل ) الف: ايهام دارد »بوسه بر رخ مهتاب زدن«البته، الزم به ذكر است كه در بيت اول

جانان از دور بوسه زدن يا بوسه  ي بر ماهتاب چهره)وار و بيهوده انجام دادن ب ديوانه

  . )935:1380خرمشاهي، (»فرستادن براي خيال جمال او

  

  )مرغ سعادت(هما)ط

اش برسر هر كسي  پنداشتند كه سايه دانستند و مي قدما اين مرغ را موجب سعادت مي«

  . )5169:1375معين(»خوشبخت كند افتد او را

  :حافظ بارها به هما و هماي اشاره كرده است، از جمله

  زان كه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود    او ي دولت از مرغ همايون طلب و سايه

)4/208(  

  ساي تو سايه اندازد هماي چتر گردون    گاه طاير اقبال گردد هر كجاجلوه 

)3/410(  

دريغ آن سايه حكمت كه برنا اهل   قدر حرص استخوان تا كي ن تو عاليهمايي چو

  افكندي

)6/440(  
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 ها رسم .2

  نعل در آتش داشتن) الف

بند  هرگاه بخواهند كسي را به محبت خود پاي، قرار و پريشان بودن است كنايه از بي«

گران نام اورا بر نعل اسبي كنند، بر آتش نهند وافسوني بخوانند تا مطلوب رام  افسون ،كنند

  . )2503:1376عفيفي، (»گردد

  :كند چنين اشاره مي حافظ  به اين باور

  )1/326(كز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم     خانه عشرت صنمي خوش دارم در نهان

  كاسه گرفتن)ب

احترام و  ،متداول بوده و عالمت تكريم در زمان زندگي حافظ و ظاهرا  رسمي مغولي «

تري يا به عكس  اظهار مرحمت يا ارادت بوده است كه از جانب بزرگي نسبت به كوچك

  . )1216-1215: 1362خانلري(»گرفته است انجام مي

  :سرايد حافظ نيز مي

  زدم سرود و مي ناب مي گفتم اين مي    گرفت ساقي به صوت اين غزلم كاسه مي

)7/320(  

عالوه بر اشاره به رسم فوق، به شراب در كاسه ريختن هم كه شغل » كاسه گرفتن« البته 

  .ساقي است، اشاره دارد
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  كمان كشيدن)ج

سر انجوي شيرازي نوشته است كه در جنوب ايران در ميان ايالت، رسم است كه بر 

زرياب (كشند تا در او ترسي ايجاد كنند و از اين راه سبب بهبود او شوند كمان ميبيمار

  . )309:خويي، بي تا

  :حافظ هم به اين رسم اشاره كرده است

  آورد به عشوه هم كماني برسر بيمار مي    عفا اهللا چين ابرويش اگرچه ناتوانم كرد

)7/146(  

  كشي وه زين كمان كه برسر بيمار مي    با چشم وابروي تو چه تدبير دل كنم

)6/459(  

  علم دادكاغذين جامه، )د

يافته كه وي  شده و او در مي پوشيده و نزد حاكم مي اي از كاغذ بوده كه متظلم مي جامه«

چه پوشيدن جامه از كاغذ در قديم عالمت دادخواهي ...رسيد داد خواست و به دادش مي

  . )18051:ج 12،  1377دهخدا، (»بوده است

  :گويد مي و  حافظ به اين رسم قديمي اشاره كرده

  رهنمونيم به پاي علم داد نكرد    كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك

)3/138(  
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« :نويسد ي رسم دادخواهي در قرن هشتم قمري مي هاي حافظ، درباره هروي در شرح غزل

كردند،  شد و مقامات قضايي به دادخواهي او توجه نمي اگر به كسي ظلم ميدر اين دوران 

نوشت و آن را مانند لباس  شكايت خود را روي كاغذهاي بزرگي مي شخص دادخواه

ي حاكم يا پادشاه نصب  معروف و جلو خانه علم داد پوشيد و زير پرچم و علمي كه به  مي

آن شخص را ببيند و به شكايتش  ،خانه خارج شودكه حاكم از  ايستاد تا هنگامي مي ،بود

  . )587:1381هروي، (»گفتند اين لباس را جامه كاغذين مي. رسيدگي كند

  

  گيسو بريدن)ه

  . )103:1362خديوجم، (اند بريده گيسوي خود را ميدر قديم رسم بوده زنان در عزا

  :گويد حافظ در اين باره مي

  ها بگشايند تا حريفان همه خون از مژه    گيسوي چنگ ببريد به مرگ مي ناب

)5/202(  

رسم قديم گيسو بريدن هم در ايران و احتماال ساير كشورهاي اسالمي « كهگفنتي است 

گيسو بريده يا  پسبوده است عفت  رايج بوده و آن نوعي كيفر زنان سست عفت يا بي

چنان كه در تفسير . )736: 1380خرمشاهي، (»بريده دشنامي براي زنان بوده است گيس

ابليس براي فريب و رخنه در ايمان ايوب  به  خوانيم سورآبادي در حديث محنت ايوب مي

خبرداري كه اين زن، تو را چه خيانت كرد  كه وي را به : گفت«شكل پيري نزد وي آمد و 

طباطبايي (» آيد گيسو بريده بگرفتند و گيسوهاي وي ببريدند، نشانت آن باد كه مي]زنا[زني

  . )74:1375اردكاني، 
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  انگشتري زنهار)و

داد انگشتري به  وقتي كه حاكمي، اسيري را مورد عفو قرار مي« در گذشته رسم بود

  . )53:1375حسيني و حميدي، (»كرد تا كسي اذيتش نكند دستش مي

  :گويد حافظ نيز مي

  صدملك سليمانم در زير نگين باشد    از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار

)2/161(  

  بزم دور)ز

  يعني طمع مدار وصال دوام را    در بزم دور يك دوقدح دركش و برو

)4/7(  

وار  خواران، دايره ها كه در آن مي ها و ميخانه در ميكده است به رسميبزم دور اشاره 

به هريك از ايشان به  آورد  كه ساقي، جام را در گردش مي نشستند و پس از آن دورهم مي

ها هم پس از سر كشيدن  پيمود و آن داد جامي يا چند جامي مي تناسب مبلغي كه مي

وصال مدام يعني شراب « : گويد روست كه شاعر مي از اين. رفتند هاي خود بيرون مي جام

در مجالس . »پس از سر كشيدن يك دو قدح بيرون رومتواصل و پيوسته را طمع مدار و 

در . جا، حساب و كتابي در كار نبوده است تداوم داشته،  زيرا در آن دوستانه،  بزم دور

( اند  آورده از قديم رسم بوده است كه قدح را از جانب راست در گردش مي مجلس دور 

  . )57 – 56: حسيني كازروني و حميدي، همان
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  به سر تازيانه تفقد كردن)ح

گويا رسمي بوده است كه بزرگي چون سواره از جايي بگذرد و كسي را بر راه افتاده بيند «

خانلري، (»ترين بخشش به معني كم ،كند اي به او مي براي تفقد با سرتازيانه اشاره

1192:1362( .  

  است حافظ به اين رسم اشاره كرده

  زهمرهان به سر تازيانه ياد آريد    سمند دولت اگر چند سركشيده رود

)5/241(  

  

  جرعه افشاني بر خاك)ط

در ميان اقوام باستاني رسم بر اين بوده كه پيش از قرباني به افتخار خدايان يا اموات « 

قوم . ريختند ها يا مقابر مي شير يا مشروبات ديگر بر روي مجسمهروغن، آب، عسل،  ،شراب

كردند، آشوريان نيز بر سر قبر پدران و اجداد  افشاني مي هاي مخصوص جرعه يهود با جام

  . )47–51: 1324صديقي، (»نمودند ريزي مي خود جرعه

  :فرمايد حافظ در اشاره به اين رسم مي

  از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك    اي فشان بر خاك اگر شراب خوري قطره

)1/299(  
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  بخواه جام و شرابي به خاك آدم ريز    رشته عشق نداند كه چيست اي ساقيف

)266/4(  

نوشان، يك  رسمي كهن بوده كه باده« : در اين باره، در كتاب گلبانگ سر بلندي آمده

برخاك  غايب از نظرآشام از نوشيدني خود را به ياد از دنيا رفتگان و ياران 

  . )68:1375حسيني كازروني وحميدي، (»اند ريخته مي

  

  تركان و خوان يغما)ي

رسم بر اين بوده كه پادشاهان و حكام در ايام در قديم « ي رندان آمده كه  در كتاب كوچه

گستردند و همگان در اين ضيافت  عيد قربان و عيد رمضان سفره عام مي ويژه  بهعيد 

غارت  ،در اين ميان غالمان ترك سفره را با تمام وسايلي كه در آن بود. نمودند شركت مي

  . )207:1362زرين كوب، ( »كردند مي

  كند هاي زير به اين رسم اشاره مي حافظ در بيت

  فغان كاين لوليان شوخ  شيرين كار شهر آشوب

  چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را

)3/3(  

  هالل عيد به دور قدح اشارت كرد    كه ترك فلك خوان روزه غارت كردبيا 

)1/131(  
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  مير نوروزي)ك

 رسم بوده كه در قديم االيام «در گلبانگ سر بلندي به نقل از قزويني آمده است كه 

داشتند و او را  به پادشاهي برمي به اصطالح  پيش از نوروز، كسي را چند روز آخر سال، 

ها حر كت  ها و ميدان وي در خيابان كردند و از طلوع آفتاب تا عصر سوار مركوبي مي

كردند و حكم وي روان بود و از  كرده و گروهي از خدمتكاران دربار، او را مشايعت مي مي

ر وي را به شد، اگ داشت ولي چون غروب مي ها وجوهي دريافت مي صاحبان دكان و حجره

 143: حسيني كازورني و حميدي، همان(»دادند آوردند به انواع عقويت شكنجه مي دست مي

– 142( .  

  :را در اين بيت آورده »مير نوروزي«حافظ 

  گويم، چوگل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي

  كه بيش از پنج روزي نيست حكم ميرنوروزي

)7/454(  

گفتني است كه ميرنوروزي در اين بيت ايهام دارد كه معناي نزديك آن بهار و شوكت و 

  .شد به آن اشاره است و معناي بعيد آن پادشاه يا امير يا حاكم موقتي است كه  آن دولت 
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  گيري نتيجه

شناسان،  اديبان، سخن تر بيشچه كه به ذهن  شود آن همين كه بحث از ادبيات مي

ي، غهاي دستوري، صحبت از مباحث بديعي، بال آيد بحث در مقوله مي... سنجان و سخن

بافت و ساخت كالم، كشف ظرايف سخن و دقايق معني در آثار بزرگان ادب خواه نظم و 

تنها ادبيات  ي است،  اما در حوزهها هميشه الزم  اگرچه صحبت از اين مقوله. خواه نثر است

زيادي بگوييم ناديده گرفتن بخش  يا بهتر  ضايع كردن ادبيات  به اين مباحث اكتفا كردن 

است و اين مهم يعني » معرفت نفس«هاي ادبيات  يكي از رسالت. رسالت ادبيات است از 

به .شود حاصل نمي روزگار نياكان و اجداد مابا شناخت حال و جز شناخت خويشتن كه 

وشايد يكي از  ايم نخواهيم دانست كه هستيم و كه بايد باشيم عبارت بهتر تا ندانيم كه بوده

  .ايم تفحص عميق در متون ادبي گذشته است براي اين كه بدانيم كه بوده ها بهترين راه

ه ديوان حافظ و از ميان اين همه غني ميراث مكتوب ب ي از بين گنجينه در اين مقاله، 

هاي منعكس شده در ديوان حافظ،  براي شناخت جامعه  به باورها و رسم معيارهاي شناخت

به اسفند سوزاندن براي رفع چشم زخم،  از ميان باورها و  ديروز و امروز،  اكتفا شده است

باران،   ي شدن قطرهپروري، مرواريد  زمين گاو ماهي، حركت ذره به سمت خورشيد، لعل

، كاسه گرفتن، كمان ها به نعل در آتش داشتن بوسه بر رخ مهتاب زدن و هما و از ميان رسم

كشيدن، كاغذين جامه، گيسو بريدن، انگشتري زنهار، بزم دور، به سر تازيانه تفقد كردن، 

نكاش اما همين ك ؛پرداخته شده استافشاني،  تركان و خوان يغما و مير نوروزي جرعه

كه آنان، به  يعني اين ؛هاي زيبايي از زندگي نياكانمان را روشن كرده است گوشه مختصر

اند و در سوگ  گريسته اند، چه سان مي زيسته اند، چگونه مي انديشده ها و چگونه مي چه

 .اند چگونه بوده
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  شناختي از ديدگاه حافظ و مولويشناختي از ديدگاه حافظ و مولوي  نگاهي مختصر به نقد جامعهنگاهي مختصر به نقد جامعه
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  ارشد ادبياتكارشناس 

  

  مقدمه

البته اين نوع . نشيني و كناره گرفتن از جامعه در تصور عوام عرفان همراه است با گوشه

شود و شايد به همين دليل اين تصور غلط براي  هاي صوفيه ديده مي نگاه در برخي از فرقه

ادرستي اين ن. عوام به وجود آمده كه عرفان يعني بريدن از دنيا و بي اعتنايي به امور زندگي

ي ادبيات فارسي به  تصور با نيم نگاهي به آثار اغلب شاعران و نويسندگان عارف در عرصه

چه بسا حوادث و مسائل جامعه در آثار برخي از اين شاعران و . گردد آساني معلوم مي

نويسندگان بيش از آثار شاعران و نويسندگان ديگر  باشد با اين تفاوت كه ممكن است نوع 

تحليل ايشان بسته به مشرب فكري كه دارند با ديگران و حتي با شاعران و  نگاه و

  در اين مقاله سعي ما بر اين است با نگاهي هرچند گذرا به . نويسندگان عارف يكسان نباشد



  

اي  نمود ويژهشعر دو شاعر عارف حافظ و مولوي كه اتفاقاً مسائل اجتماعي در آثارشان 

شناسي  آسيبي  بت به مسائل اجتماعي  در حوزهها را نس دارد نوع نگاه و تحليل آن

  .شناختي چيست اما پيش از آن بايد بدانيم نقد جامعه. اجتماعي با يكديگر مقايسه كنيم

  

  شناختي چيست؟ نقد جامعه

كه در گذشته بسي اي قديمي و مفهومي  اي است نو ولي با سابقه واژه«شناختي  نقد جامعه

هاي  تر از امروز بوده، ادبيات را بازتاب حوادث تاريخي، اجتماعي و فرهنگي دوره گسترده

  )4: 1389پور،  كهنموئي(» .دانسته است مختلف مي

عسكري . (اي اجتماعي است ي اصلي آن يعني زبان ذاتا پديده ادبيات به اعتبار ماده

توان منقطع از زمان تاليف آن  يچ اثر ادبي را نميجا كه ه از آن )44: 1387 -  1386حسنلو، 

اي  گذارد، دانست؛ پس قطعا براي يك بررسي همه جانبه چاره اي كه بر آن تاثير مي و جامعه

چه در متن از جامعه نمودار  نيست جز اين كه عوامل اجتماعي موثر در ايجاد متن يا آن

گر ضمير ناخودآگاه فرد  يا هنري بيانكه اثر ادبي  پيش از اين«. شود را در نظر گرفت مي

هاي جهاني يك گروه اجتماعي است كه اثر به نوعي عيني و  باشد، تبلور همگون ديدگاه

از نظر گولدمن اين نويسنده يا . دهد ها را تلقين كرده و در برابر خواننده قرار مي ملموس آن

نگي و تاريخي يك اثر را كند، بلكه تكوين فره هنرمند نيست كه فرهنگ يك اثر را خلق مي

كند جست و  اي كه در آن زندگي مي ي بين آن نويسنده يا هنرمند و جامعه بايد در رابطه

  )76: 1389پور،  كهنموئي(» .جوكرد

هاي اجتماعي عصر تاليف اثر كاري  چنين فهم كامل برخي آثار بدون شناخت زمينه هم

  .شناختي آن است ر ادبي نقد جامعهناممكن است؛ بنابر اين يكي از كليدهاي درك هر اث
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شناس  شناسي سياسي و فرهنگي است و براي يك جامعه شناسي ادبي مكمل جامعه جامعه

  )65: شناختي نقد جامعه. (يك متن ادبي به همين ميزان داراي اهميت باشد

آموزد  كه قرائت زندگي و ارتباط با دنيا را ميشناختي آدمي نه قرائت متون بل در نقد جامعه

كند و داد وستدها و تعامالت فرهنگي آن  بدين معني كه به عالم و عصر تاليف اثر سفر مي(

  ).آموزد دوره و محيط را مي

. هايي است كه در متون هست ها و تناقض بست شناختي به دنبال كشف بن نقد جامعه

شناس يك اثر ادبي به عنوان يك جامعه تجربه شده وثبت  براي يك جامعه( )68: همان(

شده است و از طريق شناخت مشكالت و نتايج به وجود آمده از تناقضات و ايرادهاي موجود 

كند از اين تجربه در دنياي واقعي استفاده كند و از بروز فجايع پيشگيري  در اثر سعي مي

  ).خواهد سوق دهد مي كند و يا جامعه را به سمتي كه

. گردد پذيرد بلكه موجد اثرات اجتماعي نيز مي ادبيات نه تنها از عوامل اجتماعي تاثير مي

توانند  آثار فرهنگي مهم مي«ي آن؛ زيرا  ادبيات هم محصول فرهنگ است و هم شكل دهنده

) 341: 1371گلدمن، (» .گر در برابر كل جامعه داشته باشند خصلتي انتقادي و حتي مقابله

ي يادداشت يك فرهنگ است  شناس يك اثر به عنوان تاريخچه و دفترچه از ديد يك جامعه(

ي آن سير تكامل يا سير صعودي و نزولي آن فرهنگ را مورد مطالعه قرار  كه با مطالعه

  ).دهد مي

ي كل يك جامعه باشد مانند مثنوي يا گلستان يا بازتاب  تواند يا آيينه يك اثر ادبي مي

  .چون شاهنامه يا ديوان حافظ شي از آن جامعه همبخ
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  شناختي هاي نقد جامعه روش

ها و مسائل اجتماعي  اي از پرسش اي در دوران خود به مجموعه دانيم كه هر نويسنده مي

اين . تعلق دارددانيم كه هر خواننده به جامعه  دهد و نيز مي مربوط به عصر خود پاسخ مي

شود و  جامعه او را مشروط، آزاد و مبتكر كرده كه باعث تعيين قرائت خاصي براي وي مي

  )68: شناختي نقد جامعه. (گشايد هاي تغيير آن را نيز براي وي مي حوزه

ها و  دانيم كه در هر متني نوعي آشفتگي زباني يا رفتاري وجود دارد كه بيگانگي و باز مي

. هاي اجتماعي تاريخي دارند ها و نابساماني كند كه ريشه در بحرآن برمال مي ها را محروميت

  )همان صفحه: همان(

شناسي ادب فرو  شناختي ادبيات دو گونه جامعه با عنايت به مطالب فوق نقد جامعه

شناسي دريافت و مصرف  و جامعه)شرايط توليد كتابت كه مولف و متن جزء آن است(دستان

ي كالم  را حداقل در حيطه) نده، توزيع، تفسير، مقصد فرهنگي مكتبيخوان(فرو دستان 

  )61: همان. (دهد كند و مورد بررسي قرار مي مورد نظر تلفيق مي

ي آن وجود  چه در حاشيه چه از متن گرفته شده و آن شناختي بايد آن پس در نقد جامعه

اي  دانيم اين كار چندان ساده و البته مي. دارد به درون متن ببريم و مورد تحليل قرار دهيم

نيست چراكه تصوير جامعه در برخي آثار ادبي كالسيك چندان به وضوح منعكس نشده 

  )44: 1387 -  1386عسكري حسنلو، . (است

  

  بحث و بررسي

ي خويش اشراف داشته و گاه آن را در  كه گفتيم مولوي و حافظ بر مسائل جامعه چنان

شارات و كنايات حافظ به وقايع عصر خويش و پيامدهاي آن ا. اند اشعار خويش بازتاب داده

  ي ادبيات توجهي هرچند اندك  گران عرصه به قدري روشن و واضح است كه حداقل پژوهش
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اي نوظهور است از اين رو كمتر از اين  شناختي پديده اند؛ البته چون نقد جامعه بدان داشته

ي شروحي كه بر ديوان  چه دكتر محجوب درباره زاويه به آن پرداخته شده است، چنĤن

اند دليل  سبك شعر حافظ نوشته ي چه شارحان درباره آن«: گويد حافظ نگاشته چنين مي

در نزد ايشان روشن نبوده و توصيف را به ... شيوه و طرز شاعرى آنست كه مفهوم سبك، 

البته ما از گذشتگان نبايد انتظار داشته باشيم كه از ديدگاه . اند جاى تحليل گرفته

توان  شناختى سبك هنرى به اشعار حافظ بنگرند ولى از معاصران مى شناختى و روان جامعه

   )474 -  473: دستغيب، ؟(. ا جدى بگيرندسبك حافظ ر ي انتظار داشت كه بحث درباره

ها استاد  ي آن اند، و از جمله بر اين نكته اشاره داشته هانوپژ و نيز تني چند از حافظ

 متفكر او كه شده گفته كمتر حافظ مورد در تاكنون«: گويد خرمشاهي است كه چنين مي

 هاى آفت با كه است اجتماعى مصلح روى آن از حافظ. است اجتماعى مصلح يا اجتماعى

 به وار جراح و. شناسد مى اعماق تا را ها آسيب و فسادها و دردها يعنى. دارد كار اجتماعى

 از غير ادبياتمان تاريخ طول در ما. نهد مى مرهم مهربانى به گاه آن و شكافد مى انتقاد نيشتر

 كه قرن يك حدود تا -طرف اين به فردوسى و منوچهرى و رودكى از يعنى جديد، عصر

 ».نداريم شاعرى چنين - شود مى مطرح اجتماعى اصالح و خواهى آزادى جديد افكار

  )1/31: 1379خرمشاهي، (

اند كه از  ي حافظ در بيان انتقادهاي اجتماعي اشاراتي داشته و يا برخي به طرز و شيوه

هاى حافظ چه به  رندانه«: گويد ها دكتر رستگار فسايي است كه چنين مي ي آن جمله

صراحت و چه با ايما و جد و طنز، سرشار از نوعى انتقاد منطقى و هوشيارانه و خردورزانه و 

عمقى  كوشد تا بطالن رفتارها و بى صدريست كه مى   در عين حال توأم با كرامت و سعه

ترين و به ظاهر آبرومندترين طبقات اجتماعى چون زاهدان، صوفيان،  فكرى برخى از شاخص

رستگار فسايي، (» .تيان و صاحبان جلوه و جمال را به جامعه نشان دهددانشمندان و مف

1385 :73(  
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رغم ظاهر قلندرانه و مالمتى و شادخوارانه و  حافظ، على ي شعر رندانه«: چنين گويد هم

گيرد و به همين  آن، از انتقاداتى تند از مذهب مختار روزگار حافظ مايه مى ي حتى عاشقانه

توان آن را شعر غير شخصى و بازتاب قضاوت اجتماعى خردمندان و وجدان بيدار  دليل مى

روشنفكران عصر حافظ به شمار آورد و به نوعى زيربناى شعر متعهد و زنده و پوياى معاصر 

انديش و انسان محور و صاحب فضيلت و  متفكرى جهاندانست كه به حافظ به عنوان 

  )74: 1385رستگار فسايي، (» .بخشد دوستدار عدالت، اعتبارى خاص مى

توان در  اگرچه در مورد حافظ به طور پراكنده مي. اما در مورد مولوي سخن ديگر است 

چ منبع درخوري ها و مقاالت مطالبي در اين باره يافت اما در مورد مولوي هي الي كتاب البه

چرا كه گمان بر اين . آيد اي هرچند كوتاه كرده باشد به چشم نمي كه به اين موضوع اشاره

استاد دكتر شفيعي كدكني . داده نداشته است چه پيرامونش رخ مي است وي توجهي به آن

موالنا نسبت مسائل و تاريخ عصر خويش تقريباً بي «: گويند ي غزليات شمس مي در مقدمه

اين سخن بدان معناست كه وي به صورت  )78: 1388شفيعي كدكني، (» .استاعتن

كند و يا مثل حافظ اوضاع سياسي و اجتماعي  مستقيم اشاره به وقايع زمان خود نمي

ي مولوي  اما اگر برخي بگويند مسائل جامعه. كند ي خود را عيناً در شعرش بازگو نمي جامعه

و وي نسبت به آن  بي اعتناست شايد چندان سخن گونه بازتابي در شعر او ندارد  هيچ

  .البته اين ادعا را بايد با قراين و داليل به اثبات رساند. صحيحي نباشد

اگر بپذيريم هر . ترين دليل ما براي اين مدعا خود كتاب مثنوي است ترين و روشن ساده

ي زمان خود است مثنوي نيز به عنوان يك اثر ادبي از اين دايره بيرون  اثري بازتاب جامعه

نكوهد مربوط به  هايي كه مي ها و مفسده اگر غير از اين باشد نقد موالنا و عيب. نخواهد بود

عه است؟ آيا همه محصول ذهن و تخيل وي است و او فساد و عيبي را كه كدام جام

ي ما را تصديق  تواند گفته قطعاً چنين نيست و شواهدي هست كه مي. نكوهد بيند مي نمي

  شود كه  هاي مختلف نقد مي ها و عقايد گروه به عنوان مثال در مثنوي گاه آرا و انديشه. كند
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توان به داستان پادشاه جهود كش و وزير  براي نمونه مي. از مسائل روز جامعه وي است

سازد و در هر  جا كه وزير طومارهاي مختلف براي هر كس مي مكرانديش اشاره كرد، آن

دهد تا در ميان قوم مسيح اختالف افكند كه در حقيقت  مخالف حكم ديگر مي طومار حكمي

  . وفيه استنقد برخي آراء و نظريات ص

آيد كه با هدفي خاص بر  هر اثري عالوه بر تأثير پذيرفتن از جامعه براي آن به وجود مي

. كل يا  بخشي هرچند محدود از جامعه تأثير بگذارد پس به ناچار داراي مخاطب است

اي محدود از شاگردان  مثنوي نيز براي مخاطب سروده شده است اگرچه اين مخاطب حلقه

ي اين مخاطب در زمان  دهد حلقه كه قرايني در مثنوي هست كه نشان ميموالنا باشند 

بدين معنا كه در ميان . ي محدود شاگردان بوده است تر از اين حلقه خود موالنا بسيار وسيع

شده است و البته برخي بر آن، نكته نيز  مردم پيرامون او آشنا بوده و خوانده يا شنيده مي

  . اند گرفته مي

ي  هدف موالنا از سرودن مثنوي تعليم است و تعليم خود بدون شناختن جامعهترين  بزرگ

اش اصوالً كاري بي معناست و راه به جايي  هدف و نيازهاي مخاطب و شرايط وي و جامعه

هاي  حال اگرچه تعليم دهنده بخواهد داستاني خيالي يا واقعي مربوط به سال. نخواهد برد

توان اثر وي را اجتماعي يا  به نقد و بررسي آن بپردازد باز نميدور را به عنوان مثل بياورد و 

به قول برخي اثري كه به واقعيات پيرامون جامعه خود توجه داشته باشد ندانست چرا كه 

ها آيا براي  ها و امر و نهي اين تعليم. ها در واقع نقد حال جامعه مخاطب وي است اين مثل

ها روبرو بوده و آيا اين همه تمثيل و حكايت  لوي با آناصالح معايب و مشكالتي نبوده كه مو

ي پيرامون مولوي ارتباط نداشته و  كه در سرتاسر مثنوي هست هيچ كدام با مسائل جامعه

ها جواب  تواند به اين پرسش بازتاب آن نبوده است؟ قطعاً هيچ عقل سليمي به سادگي نمي

  .نه بدهد
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مولوي در مثنوي و حافظ در ديوان اشعارش هر دو به وقايع پيرامون خود در اجتماع نظر 

شناسي آن  اند و به نوعي به آسيب اند، بازگو نموده داشته معايب و مفاسدي را كه ديده

  .گردد اند اما در بين ديدگاه اين دو تفاوت محسوسي مشاهده مي پرداخته

آن است كه مولوي كل جامعه را از عوام و خواص نقد ي تفاوت ديدگاه اين دو در  عمده

تر مورد توجه وي هستند اما حافظ خواص جامعه را مد نظر قرار  كند كه البته عوام بيش مي

  .دهد و چندان تمايلي به نقد عوام ندارد مي

گيرند؛ از سلطان و وزير و امير  هاي متعددي مورد نقد قرار مي در مثنوي معنوي شخصيت

تا شهري و روستايي و اعرابي چادر نشين، مرد و زن و كودك و همه عناصر يك گرفته 

چنين معايب و مفاسد  هم. شود جامعه با هر كسب و كاري كم و بيش در مثنوي ديده مي

رسد كه برخي از اين معايب چون حرص و طمع  ليكن به نظر مي. اين افراد نيز متنوع است

  .نقد قرار گرفته باشد تر مورد و كبر و حسد در مثنوي بيش

هاي مورد  شخصيت. هاي مورد نقد در ديوان حافظ به مراتب كمتر و محدودترند شخصيت

  :توان به دو گروه كلي تقسيم كرد نقد يا به اصطالح منفي ديوان حافظ را مي

  قدرتمندان و مجريان قانون .1

  داعيان و عالمان ديني .2

. كه مجري قانون و حدود شرع استي گروه اول در ديوان حافظ محتسب است  نماينده

. گنجد كند كه در مجال بحث ما نمي البته محتسبِ حافظ شخص خاصي را تداعي مي

هاي منفي محتسب در ديوان حافظ عبارت است از رياكاري، باده نوشي، لذت جويي،  ويژگي

  :مكر، تزوير، فسق پنهان و به طور خالصه سوء استفاده از قدرت

  ي ماست كه در هر سرِ بازار بماند قصه    خود از ياد ببرد محتسب شيخ شد و فسقِ

  )184: 1378حافظ، (
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  ات و سنگ به جام اندازد  بخورد باده    باده با محتسب شهر ننوشي زنهار

  )170: 1378حافظ، (

وشان بي درد، زاهدان  اند از فقيهان بي عمل، شيخان گمراه، صوفي گروه دوم عبارت

هاي منفي اين گروه عبارت است از ريا،  چنين ويژگي هم. خودبين و واعظان بيهوده گوي

  ... :خواري، باده خواري، خلف وعده، خودبيني، تكبر و  فريب، گمراهي، بيهوده گويي، حرام

  تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود    گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

  )209: 1378فظ، حا(

   

  من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم    دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي

  )276: 1378حافظ ( 

   

  تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشد    زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز

  )174: 1378حافظ، ( 

   

  وعده تو كردي و او بجا آوردچرا كه     مريد پيرِ مغانم ز من مرنج اي شيخ

  )166: 1378حافظ، (
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كند تا جايي كه كار به  در اين ميان حافظ شديدترين نقدها را به صوفيان دروغين مي

  :كشد ناسزا هم مي

  پناه رسيد بگو بسوز كه مهديِّ دين    فعل ملحدشكل كجاست صوفيِ دجال

  )216: 1378حافظ، ( 

   

  پاردمش دراز باد اين حيوانِ خوش علف/ خورد ي شبهه مي صوفيِ شهر بين كه چون لقمه

  )246: 1378حافظ، (

رسد همان  گويا انحطاط تصوف از روزگاران پيش از حافظ آغاز و در زمان او به اوج مي

حتى قبل از وى «: طور كه در آثار شعرا و نويسندگان متقدم حافظ به آن اشاره شده است

الدين سهروردى را هم گويا مالقات كرده بود  كه كسانى چون شيخ شهاب نيز، سعدى با آن

وقتى وى در گلستان راجع به حقيقت . حاضر نشد به آداب طريقت اهل خانقاه تسليم بشود

اى در جهان بودند به صورت پراكنده و به معنى جمع  ازين پيش طايفه« :تگف تصوف مى

در واقع نظر به انتقاد از روابط نزديك » اند به ظاهر جمع و به دل پراكنده امروز خلقى

به آداب  - ها را پايبند هاى اهل خانقاه داشت كه گويى اين پيوند شيخى و مريدى آن سلسله

  )105: 1382كوب،  زرين( ».پراكندگى و اختالفو محكوم به  -كرد مترسمان مى

ها و  روزگار حافظ روزگاري است كه تصوف به جهت توجهات بسيار و گسترش خانقاه

ها گرچه در ظاهر رونق يافته است ولي در باطن دچار انحطاط و ابتذال  آداب و رسوم آن

ي  رتضوي دربارهدكتر منوچهر م. پيمايد معنوي شده است و سير قهقرايي را با شتاب مي

  توجه بايد داشت كه «: نگارد تصوف در روزگار حافظ و تمايل افراد تن پرور به آن چنين مي

هفدهمدفتر / پژوهي  حافظ 56  



  

همين اقبال عامه به تصوف و رونق ظاهرى كار اهل خرقه و خانقاه و مخلوط شدن گروه 

ناخواه  تصوف كاذب بر طريقت حقيقى خواهي  كثيرى صوفى نما با صوفيان واقعى و غلبه

يكى از علل تنزل و انحطاط معنوى طريقت و عدم امكان تشخيص صوفى مخلص از 

نماى مرائى و در نتيجه پيدا شدن حس بدبينى و نظر انتقاد از طرف عارفان واقعى  صوفى

  )26: 1383مرتضوي، (» .بوده است» صوفيان«ي  مانند حافظ درباره

هاي نيش دار و طنزآميز حافظ به اين  كند كنايه ن ميان جلب توجه ميچيزي كه در اي

  :گروه بي دينِ در ظاهر دين دار است كه براي آنان از هزار ناسزا ناگوارتر است

  كه مي حرام ولي ِبه زِ مالِ اوقاف است    فقيه مدرسه دي مست بود و فتوا داد

  )113: 1378حافظ، (

   

  تسبيحِ شيخ و خرقة رند شرابخوار    عنان رود ترسم كه روزِ حشر عنان بر

  )219: 1378حافظ، (

   

  نانِ حاللِ شيخ ز آبِ حرامِ ما    اي نبرد روز بازخواست ترسم كه صرفه

  )95: 1378حافظ، ( 

حافظ با اين كنايات گروهي خاص از جامعه را كه مردم عادي پيرو و دنباله رو آنان 

اي را كه در آن  گويا او فساد جامعه. دهد هستند مورد نقد و نكوهش شديد خود قرار مي

داند و مادام كه اين گروه فاسد باشند جامعه  كند معلول فساد اين گروه خاص مي زندگي مي

  در ذهن » الناس علي دين ملوكهم«ديدگاه حافظ اين سخن را كه . نيز اصالح نخواهد شد
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تر از فساد  تر و خطرناك رسد وي فساد اين گروه را مخرب كند يعني به نظر مي متبادر مي

نيز  روي مردم از ايشان، اسباب و امكان فساد داند چه عالوه بر دنباله مردم عادي جامعه مي

حتي اين دو . اي هم براي مهارشان نيست برايشان مهياتر است و معموال نيروي بازدارنده

يابي به اهداف نامشروع خود گاه با يكديگر همدست شده و  گروه براي سهولت در دست

  :كنند همديگر را ياري مي

  من اگر مهرِ نگاري بگزينم چه شود    واعظ شهر چو مهرِ ملك و شحنه گزيد

  )209: 1378افظ، ح( 

   

  زان كه منزلگه سلطان دل مسكين من است    شناس اين عظمت گو مفروش واعظ شحنه

  )117 :1378حافظ، ( 

ي اركان آن دست  اي هستند كه بر همه اينان نه تنها دشمن حافظ اند بلكه دشمن جامعه

  .برند انداخته اند و به سوي فسادش مي

شود اما  نفس است؛ دشمني كه اگرچه ضعيف ميترين دشمن موالنا دشمن  اما بزرگ

  :گردد گاه به طور كامل منكوب و مقهور نمي هيچ

  ...آلتي افسرده است  از غم و بي     نفست اژدرهاست او كي مرده است

  هين مكش او را به خورشيد عراق    اژدها را دار در برف فراق... 

  )434: 1386، مولوي(
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ي سعي موالنا  همه. ديگران هركه و هرچه هستند همه اسير و مقهور اين دشمن غدارند

اگر عداوتي هم باشد با اين دشمن است . بر اين است ايشان را از دام اين دشمن نجات دهد

  .نه با مفلوكان بي نواي مسخر او

آفت جهل است؛ بسياري از  هايي كه در مثنوي بدان اشاره شده ترين آفت يكي از بزرگ

مفاسد بشري ريشه در همين جهل و ناداني دارند كه اگر آن از ميان برداشته شود اين 

  :مفاسد نيز به تبع آن از ميان برداشته خواهد شد

  كĤن سليمان را دمي نشناختيم       ناساختيم بس   و مرغانيم   كور 

  شديم  ويران  ي ندهواما  الجرم       چو جغدان دشمن بازان شديم هم

  خدا     عزيزان      آزار   قصد         عمي  جهل و از غايت   كنيم مي

  كنند  پرّ و بال بي گنه كي بر          جمع مرغان كز سليمان روشنند

  خالف و كينه آن مرغان خوشند بي      بلكه سوي عاجزان چينه كشند

  )377: 1386، مولوي( 

دهد؛ واعظ، شحنه و محتسب به درستي  مفاسد دانسته رخ ميي حافظ،  اما در جامعه

حتي مردمي كه . كنند دهند و تزوير مي آنان از روي آگاهي فريب مي. كنند دانند چه مي مي

همين . زنند خورند هم نسبت به اين فريب آگاهي دارند و به مصلحتي دم نمي فريب مي

  .كند مولوي ميي حافظ را بسيار منحط تر از جامعه  است كه جامعه

هاي  ها و حكايت اصالً تمثيل. دهد او در جاي جاي مثنوي پند مي. سالح مولوي پند است

اغراق نيست اگر . مثنوي براي آن است كه اين داروي تلخ را در مذاق خواننده شيرين كند

 كند جامعه را به صالح باز آرد بگوييم تمام مثنوي پند است، پندي كه موالنا بدان تالش مي

  :داند و اين كار را بر خود فرض مي
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  جام نصح جز سعادت كي بود آن    من برون كردم ز گردن وام نصح

  )390: 1386، مولوي(

اي ندارد؛ نه دوست دارد پند بشنود و نه به ديگران پند بدهد  اما حافظ با پند چندان ميانه

  :گيري از فتنه است سفارش به احتياط و پرهيز  و كنارهدهد،  اگر هم پندي مي

  به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز است    بيز است بخش و باد گل اگرچه باده فرح

  انگيز است به عقل نوش كه ايام فتنه    اي و حريفي گرت به چنگ افتد صراحي

  ه خونريز استچو چشم صراحي زمان كه هم    در آستينِ مرّقع پياله پنهان كن

  )111: 1378حافظ، (

گيرد چنان كه مخاطب را سفارش  شكند و آن را به سخره مي گاه شاعر قواعد پند را مي

كند پند عاقالن را وا نهد و پند عاشقان را بشنود، ورع و تقوا را وا گذارد و به عيش و  مي

  :شادخواري روي آورد

  ارزد شغلِ عالمِ فاني نمي كاين همه    پند عاشقان بشنو وز درِ طرب بازآ

  )353: 1378حافظ، (

  بشنو كه پند پيران هيچت زيان ندارد    خواندت به عشرت قامت مي چنگ خميده

  )157: 1378حافظ، ( 

هايش مشغول پند دادن و امر و  ها و داستان مولوي در سراسر مثنوي و در خالل حكايت

بيند مشفقانه و بي هيچ واهمه تذكر و هشدار  او هر كجا عيبي و ايرادي مي. نهي كردن است

  دهد و البته بر رفع ايراد و اصالح امر اصرار دارد اما از نظر حافظ عيب و ايراد هركس به  مي
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ي زمان حافظ، امر به معروف و نهي از منكر به كار  حداقل در جامعه. خودش ربط دارد

  :داند آيد يا شاعر آن را بي فايده مي نمي

  كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت       عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

  هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت    باشمن اگر نيكم و گر بد تو برو خود را 

  )133: 1378حافظ، ( 

  چرا مالمت رند شرابخواره كنم     پرهيزي مرا كه نيست ره و رسم لقمه

  )277: 1378حافظ، ( 

جويد ولي سعي و تالشي  كند و از آنان تبري مي حافظ معايب و مفاسد خواص را بيان مي

پندارد آنان با سوء استفاده از جايگاه و قدرتي كه دارند  ميگويا . كند براي اصالح آنان نمي

هرگز گوش به سخن او نخواهند سپرد و اين خود بازي تقدير است پس اميدي به رستگاري 

  :آنان نيست

  چون كه تقدير چنين است چه تدبير كنم     نيست اميد صالحي ز فساد حافظ

  )276: 1378حافظ، ( 

ها كه عموماً تمثيلي  او در بيان داستان. وي معموال چنين نيستي مولوي در مثن اما شيوه

هاي جامعه است نكات منفي و مثبت وقايع و افراد دخيل در آن وقايع را تبيين  از واقعيت

هاي تاريك  كند؛ مانند داستان فيلي كه در خانه يابي مي هاي آن را ريشه گاه عيب. كند مي

رسيد بنا به دريافت ناقصي كه داشت آن موجود  ميبود و هر كس دستش به هر عضو از آن 

مولوي اين تشخيص غلط را در نبود نور حقيقت و يقين به ظنّ و دانش . كرد را تشبيه مي

  :داند محدود بشري مي

  آن يكي دالش لقب داد اين الف         از نظرگه گفتشان شد مختلف
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  اختالف از گفتشان بيرون شدي     شمعي بدي در كف هر كس اگر

  )445: 1386، مولوي(

   :گويد مي ي كه ناشي از عدم آگاهي است چنيندر نقد تعصبو نيز در همين داستان 

  تا جنيني كار خون آشامي است    ستا  ب خاميگيري و تعص سخت

  )446: 1386، مولوي(

تعصب را مورد نكوهش  كشت مياز بهر تعصب نصرانيان را  هداستان پادشاه جهود ك در

دهد  دهد و در جاي جاي مثنوي اين صفات را يادآوري كرده و مورد مذمت قرار مي قرار مي

از جمله در داستان كنيزك و خر و خاتون به زوايايي ديگر از اين مشكالت نفساني در 

علم ناقص  وني به ظاهربيهم  نقديپرستي  جامعه اشاره دارد و در مذمت نفس و شهوت

 آن علم و فن عالماي اندك از علمي فراهم نكرده خود را متخصص و  افرادي دارد كه بهره

تمام اين موارد وجوه تمثيلي است و ما به ازاء آن در جامعه، در كارهاي مختلف دانند و  مي

  :شود ديده مي

  گر تو را استاد خود نقشي نمود    ؟احمق اين چه بود گفت اي خاتونِ

  . ... اوستا ناگشته بگشادي دكان      ش از تو نهانرَس ،ظاهرش ديدي

  )892: 1386، مولوي(

  : ي مسافر به دست صوفيان ي فروش بهميه در قصه تقليدو يا در انتقاد از 

                                                                                                                                                     كه دو صد لعنت بر آن تقليد باد    مر مرا تقليدشان بر باد داد

  )227: 1386، مولوي(

  :در داستان طوطي و بقال در نقد قياسو يا 
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  . ... شيرو شتن شير بد در نماَنگرچه      كار پاكان را قياس از خود مگير

  )14: 1386، مولوي(

  :گويد در نقد تقليد و قياس مي، ...در داستان مريدي كه پيش شيخ آمد

  آن مؤتمن ي هگري  چون هم نيست     پر جهل و پر تقليد و ظن ي هگري

  . ... ن راه درازآبد زين گريه   هست    مساز   گريه گريه بر  تو قياس 

  )887: 1386، مولوي( 

تواند  هم از ذكر اين معايب اخالقي غافل نيست و هر جا كه مي در ديوان كبيرنا موال حتي

غزل چه در  ي موجود است اشاره دارد؛ چنان به زيبايي به اين عادات ناپسند كه در جامعه

ما ي  پرستي كه امروزه نيز در جامعه ي مرده به خصيصه »بيا تا قدر يكديگر بدانيم«معروف 

  :كند اشاره ميشايع است 

  چرا مرده پرست و خصم جانيم    گهي خوشدل شوي از من كه ميرم

  )586: 1360مولوي، (

داند گاه براي  جا كه جامعه را قابل اصالح و مفاسد آن را قابل رفع مي چنين او از آن هم

دهد كه برخي در  پردازد و راهكارهايي عملي نيز ارائه مي اصالح آن به چاره جويي مي

زند؛ به  آيد و پاياني خوش را براي شخصيت منفي داستان رقم مي داستان به اجرا در  مي

زن در دفتر سوم مثنوي اشاره كرد كه با وجود  وان به داستان مرد الفت عنوان مثال مي

كرد و پيش ديگران ادعا  اي كه يافته بود چرب مي نيازمندي و فقر سبيل خود را با دنبه

ربايد و پسر مرد  يك روز گربه آن دنبه را مي. اي خورده است كرد غذاي چرب و خوشمزه مي

  آبروي . كند و در ميان جمع ماجرا را براي پدر بازگو مي آيد بي خبر از همه جا پيش پدر مي
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آيد و او را اكرام و اطعام  گردد ليكن جمع را دل به رحم مي رود و شرم زده مي مرد مي

  :گزيند بيند راستي را بر مي زن به سبب محبتي كه از ياران مي مرد الف. نمايند مي

  تخم رحمت در زمينش كاشتند    كردند و سيرش داشتنددعوتش 

  غالم  را شد  راستي  تكبر  بي       او چو ذوق راستي ديد از كرام

  )420: 1386، مولوي( 

 ي هبه واقع مولوي در پي نقد افراد نيست بلكه در انتقاد از خلق و خوي و صفات نكوهيد

هاست به همين سبب است كه در مثنوي حتي از زبان حيوانات نيز حكاياتي تمثيلي  آن

منظور نقد انسان به صورت اعم است نه  كهشود  ها نقد مي شود و خصوصيات آن بيان مي

كوشد تا انسان به اصالح خود پرداخته و خود را منزه سازد  فرد خاصي از جامعه، و موالنا مي

چيزي كه در ديوان ؛ بيند تا بدين وسيله جامعه اصالح شود، ولي حافظ مشكل را از باال مي

  . تبينيم نقد تزوير و رياست كه مخصوص امرا و علماس حافظ مي

  :پردازيم اما اين تفاوت در ديدگاه دو شاعر علل و داليلي دارد كه به برخي از اين داليل مي

رسد زندگي  هاي زيادي دارد؛ به نظر مي ي مولوي تفاوت ي حافظ با جامعه جامعه .1

تأثير مخرب . ي عصر مولوي است تر از زندگي در جامعه در شيراز عصر حافظ بسيار پيچيده

ي حاكم و عالمان ديني متظاهر بر اجتماع در شيراز چنان كه از شعر  قدرت و سياست طبقه

كنند و از آن  ست كه عمالً مردم عادي در راستاي آن حركت ميآيد بدان حد ا حافظ بر مي

آيد و از مسير حقيقي خود  در اين راه دين نيز به خدمت قدرت در مي. نمايند تخطي نمي

توان  شود، مي جا كه در مثنوي مولوي چنين چيزي مشاهده نمي شود اما از آن منحرف مي

ه در عصر حافظ از طبقات باال بر جامعه ي وي انحراف و فساد بدان گونه ك گفت در جامعه

 ي اصلي وي اين نيست؛ يعني اين فساد در داخل خود  شود نيست؛ پس دغدغه تحميل مي
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هاي شهرهاي بزرگ  آيد البته اين از ويژگي جامعه و اغلب توسط افراد عادي به وجود مي

 .تري دارند هاي بيش ست كه پيچيدگيتر ا نسبت به شهرهاي كوچك

جا كه با  حافظ از آن. ي باال و خواص بيش از مولوي است برخورد حافظ با طبقه .2

دربار در ارتباط است با زندگي اين افراد و فساد و انحراف آنان از نزديك آشنا بوده است و 

وي به سبب . استهاي خود بعينه اين فسادها را ديده  شايد در رفت و آمدها و همنشيني

شناخت و بصيرت الزم اين انحراف را در ايشان تشخيص داده و آن را در تضاد با هدف و 

گزيني و دوري از هياهوي  با اين حال حافظ به سبب ميل به خلوت. حقيقت دين ديده است

اما مولوي در ميان . ي عامه چندان در ارتباط نبوده است زندگي خواسته يا ناخواسته با طبقه

كند حتي شاگردان و مريدان او نيز از همين مردم عادي هستند؛ بنابراين  عوام زندگي مي

 .تري نشان دهد طبيعي است اگر به اين طبقه توجه بيش

نفرت حافظ از مكر و تزوير و ريا و دورويي كه بيش از مردم عامي خواص بدان مبتال 

ز ثقل انديشه و تفكر اجتماعى مرك«تر وي به اين گروه است؛  هستند خود باعث توجه بيش

تر براى درهم ريختن  مى حافظ نيز بيش .گرى اين رياكارى و تظاهر است حافظ، ويران

ست، زيرا كه باده، يكى از هنرهايش، درهم كوبيدن ريا و تظاهر و ا اساس اين ريا و تزوير

كيد ندارد اما مولوي بر عيب و گناه خاصي تأ) 1/80: 1381زاده،  اشرف( ».خودنمايى است

ي پرداختن به گناه  كند و به بهانه بلكه هر امر ناپسندي را چه كوچك و چه بزرگ نقد مي

 . دارد بزرگ خواص گناه كوچك عوام را از نظر دور نمي

ي مهم را نبايد از نظر دور داشت كه معموالً اشارات حافظ مصداق عيني و  البته اين نكته

مولوي در قالب تمثيل و داستان است و معلوم نيست كه بيروني دارد ولي بسياري از اشارات 

ي پيرامون او داشته باشد اگرچه مولوي حتي در  حتماً مصداق عيني بيروني در جامعه

  . اي خاص كه به كل جامعه نظر دارد هايش نه به طبقه ها و داستان تمثيل
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ي مولوي،  حافظ، غزل و قالب شعري مورد استفادهي  قالب شعري مورد استفاده .3

شود  در غزل معموالً نمي. تري نسبت به مثنوي دارد طبعاً غزل محدوديت بيش. مثنوي است

حافظ اگر . هاي بارز مثنوي است يك موضوع را بسط داده و تبيين كرد ولي اين از ويژگي

انحرافات جامعه و چاره توانست آن طور كه شايسته است به تبيين  خواست هم نمي مي

جويي براي رفع و اصالح آن بپردازد؛ زيرا اين كار به شدت با مأموريت اصلي غزل در تضاد 

است و مطمئناً حاصل كار نيز هرگز تأثيري را كه كنايات و اشارات طنزآميز او دارد، 

ست به توان مولوي در قالب مثنوي با اين محدوديت روبرو نبود و به راحتي مي. داشت نمي

 .ريشه يابي، تبيين، شرح و چاره جويي براي انحرافات موجود در جامعه بپردازد

اگر هردوي اين بزرگان را عارف بدانيم حافظ عارفي است كه در سفر من الخلق  .4

الي الحق است اما مولوي اين سفر را طي كرده و در سفر من الحق الي الخلق است و نيز 

كند ديگران را از آلودگي نجات  د ولي مولوي تالش ميجوي ها دوري مي حافظ از آلودگي

  : شايد بهترين مثال براي اين تفاوت اين سخن سعدي در گلستان باشد كه. دهد

  كند كه بگيرد غريق را واين جهد ميبرد ز موج     آن گليمِ خويش بدر مي :گفت

  )104: 1369سعدي، (

ي جبر در ديوان  توان در غلبه را مي ترين دليل تفاوت اين دو نگاه ترين و اصلي اما مهم

نگاه جبري غالبي كه حافظ در ديوانش دارد و چه . حافظ و اختيار در مثنوي مولوي دانست

شود شاعر تمام  كند، باعث مي اي است كه وي در آن زندگي مي بسا نگاه غالب جامعه

ي از اين جامعه تالشش اين باشد كه از دردسر و فتنه كناره بگيرد؛ چرا كه هيچ بوي صالح

احساس عجز و ناتواني به جهت عمق فاجعه در عصر حافظ هم يكي از داليل . خيزد بر نمي

ي خلق اسير قضاي آسمانند كه از قضا اغلب به مراد  به اعتقاد شاعر همه .جبرگرايي اوست

 :آيد اهل هنر فرو نمي
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  تكيه آن ِبه كه بر اين بحر معّلق نكنيم       شكند هنر ميآسمان كشتي ارباب 

  )294: 1378حافظ، (

  تو اهلِ فضلي و دانش همين گناهت بس    فلك به مردمِ نادان دهد زمام مراد

  )231: 1378حافظ، (

شود كه از شاعر جز بيان درد كه آن هم براي تسكين خود و مخاطب  همين نگاه باعث مي

خيزد تا فسادي را به صالح باز آرد چون درد از  حافظ بر نمي. سر نزنداست كار ديگري 

پس بايد همين حال را . تواند آن را درمان كند قضاي آسمان است و هيچ داروي بشري نمي

  :هم مغتنم شمارد مباد از بد بتر شود

  كه بر من و تو درِ اختيار نگشادست    رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي

   )110: 1378حافظ، (

  :اگر اميدي هم باشد به تغيير همان قضا و ياري بخت است

  ي ما بگشايند گره از كارِ فروبسته       بگشايند  ها ميكده  بود آيا كه در

  دل قوي دار كه از بهرِ خدا بگشايند    اگر از بهرِ دلِ زاهد خودبين بستند

  )196: 1378حافظ، (

ايراني نگاه جبري نگاه غالب است و بي دليل نيست كه ي ذهني قوم  متأسفانه در سابقه

نگاهي . نشيند يابد و بسيار به دلش مي اي سخن حافظ را حرف دل خويش مي هر خواننده

اندازد، بدون  ها را به گردن قضا و قدر و بخت مي ي گناه خطر براي وي كه همه ضرر و بي بي

وقتي نگاه اين باشد ديگر . دسر بياندازدآن كه مجبور باشد براي تغيير اوضاع خود را به در

  .اي خواهد داشت، وقتي دست قضا و قدر همه را بر هم خواهد زد سعي و كوشش چه فايده
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اين سخن را مولوي در جاي جاي كتاب خويش آورده . اما در مثنوي غلبه با اختيار است

  :است

  اين دليل اختيار است اي صنم          آن كنماين كه فردا اين كنم يا 

  )978: 1386، مولوي(

  هين مباش اعور چو ابليس خلق    ي حق بل قضا حق است و جهد بنده

  اين تردد كي بود بي اختيار       دو كار اندر   ايم مانده  در تردد

  كه دو دست و پاي او بسته بود     اين كنم يا آن كنم او كي گود

  )1062: 1386، مولوي(

تواند بنشيند و به گاليه از بخت  بيند حال ديگر نمي چون موالنا خود را صاحب اختيار مي

او درد را . موالنا چون طبيبي است كه در پي درمان درد است. و ناله از درد بسنده كند

بهبود كند؛ زيرا اميد به  علت و سبب درد را براي بيمار تفسير و دارو را تجويز مي. شناسد مي

  .وي دارد

ها و فسادهايش استعداد بازگشتن به صالح و رشد و  مولوي در جامعه با وجود همه عيب

كند اين رشد و تعالي را سرعت بخشد؛ اما از نگاه حافظ جامعه  بيند و كوشش مي تعالي مي

ترين مقصر اين زوال و سقوط هم طبق معمول  اولين و بزرگ. رو به زوال و سقوط است

اگر گاه روزگار روي خوشي نشان بدهد بدبيني او به وي اجازه اعتماد كردن . تتقدير اس

  :به اين غزل توجه كنيد. دهد نمي

     بينيم ياران را چه شد ياري اندر كس نمي

  دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد 
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  كجاستپي  گون شد خضر فرخ آبِ حيوان تيره

  خون چكيد از شاخِ گل باد بهاران را چه شد

  گويد كه ياري داشت حقِّ دوستي كس نمي

   ... .حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد 

  )179: 1378حافظ، (

وجوي انسان كامل هستند؛ اما فرق اين دو با هم در اين  هم موالنا و هم حافظ در جست

  :انسان در عالم خاكي ندارد است كه حافظ اميدي به يافتن اين

  عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي     آيد به دست در عالمِ خاكي نمي آدمي

  )350: 1378حافظ، ( 

اما موالنا در همين عالم به دنبال انسان است و اميد به يافتنش دارد اگرچه دشوارياب 

  :باشد

  انسانم آرزوست كز ديو و دد ملولم و    دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

  نشود آنم آرزوست گفت آنك يافت مي         ايم ما نشود جسته گفتند يافت مي

  )203: 1360مولوي، (

توانيم گفت موالنا آن شيخ است و حافظ از آنان  اگر دو بيت فوق را مد نظر قرار دهيم مي

  .كنند نشود را زمزمه مي كه دايم در گوش وي يافت مي
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  گيري نتيجه

هم حافظ و هم مولوي به جامعه پيرامون خود و وقايع رخ داده در آن توجه دارند و معايب 

تر به خواص و نقد معايب و مفاسد آنان توجه دارد و  حافظ بيش. كنند و مفاسد آن را نقد مي

توان  مختلفي دارد كه مي تفاوت اين دو نگاه داليل. پردازد تر به نقد عوام مي مولوي بيش

  .ي زماني، مكاني، محيطي و اعتقادي تقسيم كرد ها را به طور كّلي به سه دسته آن

ي اين دو  هاي اساسي دارد و جامعه ي زمان مولوي تفاوت شيراز زمان حافظ قطعاً با قونيه

دم عوام تر با دربار در ارتباط است و مولوي با مر حافظ بيش. مكان با يكديگر متفاوت است

ي جبر در اعتقاد  حلقه. عالوه بر آن نگرش اعتقادي حافظ با مولوي متفاوت است. جامعه

گردد نگاه  تر است و اين باعث مي ي اختيار در اعتقاد مولوي وسيع تر و دايره حافظ تنگ

بنابراين طبيعي است كه حافظ . تر باشد تر و نگاه غالب مولوي اختياري غالب حافظ جبري

ري نسبت به مولوي به بهبود اوضاع و اصالح جامعه داشته باشد؛ چرا كه اين بهبود اميد كمت

گردد كه نقد حافظ براي بيان درد و هشدار و  همين باعث مي. و اصالح نياز به اختيار دارد

  .  نقد مولوي براي اصالح و درمان درد باشد
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  در شعر حافظ المثلكاربرد ضرب

  دكتر حسن ذوالفقاري

  دانشگاه تربيت مدرس

  

  حافظعناصر فرهنگ عامه در شعر 

را  به عناصر اين دارد و حافظ بارها  عامه فرهنگ باعميق  ي تنگاتنگ ورابطهحافظ شعر

حافظ نه به قصد باورمندي به اين عقايد بلكه  .برده است به كار در شعر خود تلويح و تصريح

سازي، از اين عناصر كهن و مهم  براي باروري شعرخود و پيوند آن با زندگي مردم و مضمون

در اين عناصر را ثانوي،  و ايجاد معانيمعناي اوليه از  نفاصله گرفتاو با . گيرديبهره م

  1.اين عناصر ترسيم زندگي عصر اوست .آوردخود درمي وااليهاي  خدمت انديشه

  

  

  

                                                           
١
 صادق همايونيي  نوشته هاي مردم شيراز در زمان حافظ بر شعر او عقايد و سنت ي سايه: ك.ر  



  

  مادي  عناصر .1

  ...)ابزارهاي كشاورزي وآالت موسيقي، ابزارهاي جنگ، وسايل نقليه، (ابزارها 1- 1

  يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو    مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

)316(  

  چو لعل رماني باشد هم جنس خانگي    قدر كه صوفي را داند اينمحتسب نمي

)334( 

  ) و معماري شهرها ،بناها(مسكن  1-2

  است طنبيو پاي خم  ايوانمرا كه مصطبه     به نيم جو نخرم طاق خانقاه و رباط

)45(  

  ...) و  ، عطرياتها، داروها غذاها، نوشيدني(خوراك 1- 3

  كند زار را مشك ختن نميبنفشه خاك    ساي شد صبا، دامن پاكش ازچه رويلخلخه

  )... عود قماري، الدن، مشك، كافور و(تركيبي از عطريات مختلف : لخلخه

     ... )هاي كار و هاي جنگ، لباس ها، لباس كالهها،  ها، كفش انواع لباس(پوشاك 4-1

  ازسر به در آورد و به شكرانه بسوخت خرقه    ماجرا كم كن و بازآ كه مرا مردم چشم

)14(  
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  ها و مشاغلپيشه.1- 5

  خود پادشهش جانداريببرد زود به     سان شكندبدين يار دلدار من ار قلب

)196(  

  اقتصاد و معيشت. 1- 6

 :نقد /قلب سياه /شود باور پول حرام، صرف كار حرام مي

  قلب سياه بود از آن در حرام رفت    نقد دلي كه بود مرا صرف باده شد

)138( 

  آموزش و تربيت. 7-1

  بنگارم» خط غباري«بصر » لوح«بر           گر دست دهد خاك كف پاي نگارم :حلبي

  هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود    دل و جان نرود» لوح«هرگزم نقش تو از  :لوح

 

  عناصر معنوي. 2

  رسوم آداب و. 2- 1

  جرعه فشاندن برخاك

  از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك    اي فشان بر خاك جرعه اگر شراب خوري

)253( 
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  قلندرانسر تراشيدن 

  نه هركه سر بتراشد قلندري داند    جاست مو اين تر ز باريك ي ههزار نكت

 )120( 

  شادي خواري

  كه صفايي دارد ركسي خو شادي روي    نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست

)159( 

  خواني نسخه

  بخوان» نسخه شربتم«كن بيا، » طبيب«ترك /  »شربتم«حافظ از آب زندگي، شعر تو داد 

  ي ملي و مذهبيها آيين. 2-2

  عيد در ابروي يار بايد ديد هالل/     جهان بر ابروي عيد از هالل وسمه كشيد: ماه رمضان

)220(  

  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي: ميرنوروزي

  ...كه بيش از پنج روزي نيست حكم ميرنوروزي
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  ...)،رقص، صنايع دستي، هنرهاي نمايشي وموسيقي(هنرهاي قومي .2- 3

  تا به قول و غزلش ساز و نوايي بكنم    دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه كجاست

)260(  

  زين جفا رخ به خون بشويد باز         شد گردانكاسههركه چون الله 

)178(  

  )ها،فالبازي(هاسرگرمي. 4-2

  آن را كه عرض شعبده با اهل راز كرد    در كالهبازي چرخ بشكندش بيضه 

)91(  

     اورنگ كو گلهر كو نقش وفا و مهر كو: ندب زدن

  زنمتمامي مي داوحالي من اندر عاشقي  

)236(  

  

  ...)ها وها،كنايات،اصطالحات، بومي سرودمثل(ادبيات عامه 2- 5

  : كنايه ازخسيس كاسه سيه
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  در آخر بكشد مهمان را كاسه سيهكان     برو از خانه گردون به در و نان مطلب

)101(  

  خــواند دوش درس مقـامات معنــويمي    گلبانگ پهلـويبلبل ز شاخ سرو به 

  هاي پهلويغزلخورد به   تا خواجه مي      گــو قـافيه سنجند و بذله ،باغ مرغانِ

   )486غزل (

  چشم دريده اصطالح

  ادب نگاه ندارد ،چشم دريده      شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت

   يارب، اين نو دولتان را بر خر خودشان نشان: كنايه

  كنندكاين همه ناز، از غالم ترك و استر مي

  غرت يك وي روشتي از امادي    به پي ماچان غرامت بسپر يمن : شعر گويشي

)305(  

  ...)فلسفي، طبي، نجومي و(عقايدباورها و  2- 6

  :ماه وديوانه 

  گري كرد و روببست و نمود و جلوه     شيدا از آن شدم كه نگارم چو ماه نوابر

)22( 
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  ام بار دل است بر زبان سينه كاين دم و دود    اي روي زبان من ببين اي كه طبيب خسته

)301(  

  لطف توام نشاني داد به موميايي     وار به درگاهت آمدم كه طبيب شكسته

)152(  

  وان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد    نداجمع حضور خلوت انس است و دوستان

)223( 

  

  زندگي اسرارآميز7-2

  ساحراننهادن نعل در آتش 

  آتش دارمكز سر زلف و رخش نعل در       صنمي خوش دارم عشرت ي  هنهانخاندر 

)268( 

  كاربرد امثال در ديوان حافظ

طاقچگي اين  همسايگي و هم. يابيمي هر ايراني ميديوان حافظ و قرآن كريم را در خانه

حافظ، . مبارك قرآن وحافظ، بر ذهن، زبان، گفتار و كردار ايرانيان تاثيري ژرف نهاده است

الفتي كه عامه با  .زندگي مردم استي مردم ايران و بيت بيت ديوانش، بيت الغزل حافظه

ها انداخته كرده و بر زباناز ديوان حافظ ضرب المثل را شماري دارند، ابيات بي ويهاي غزل

  .است
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  تعريف مثل

اي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين حاوي اندرزها، مضامين حكيمانه و  مثل جمله«

قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به دليل رواني الفاظ، روشني معنا، تجربيات 

سادگي، شمول و كلّيت در ميان مردم شهرت و رواج يافته و با تغيير يا بدون تغيير آن را به 

  .»برند كار مي

  

  :ي مردم از شعرحافظ و مثل شدن آن چنين است داليل استفاده 

 حافظانس و الفت مردم به شعر . 1

  اي بودن ديوان حافظ مكتب خانه.2

  جامعيت شعر حافظ. 3

  پيوند شعر حافظ با زندگي مردم. 4

با نگاهي به آثار شاعران و نويسندگان بزرگ چون مولوي، فردوسي، نظامي، حافظ، 

هاي عام و تمثيل براي  المثل و حكمت بريم كه اين شاعران از ضرب مي پي  و صائب سعدي،

سبكي آنان  ي  هشاخص ،بيان ي  هاند و اين شيو جسته  هاي واالي خود سود بيان انديشه

هاي شعر و نثر فارسي به  عامل مهمي در شناخت سبك ويژگي جا كه گاه همين  تا آن ده، ش

شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي زبان ايجاب  اسيشن از طرفي مخاطب .آيد شمار مي

كند كه براي تفهيم مطالب اخالقي، عرفاني و اجتماعي همواره از مثل و تمثيل براي  مي

  .ايجاد ارتباط  بهتر و مؤثرتر بهره گيرند
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براساس فرهنگ بزرگ ، شاعر دهمثل در ديوان شعر كاربرد ارسال جدول زير

فهرست شاعران و تعداد امثال آنان به ترتيب . ددههاي فارسي، را نشان ميالمثل ضرب

  : بسامد عبارتند از
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 يدهلو دليب .8 356

 يگرگان نيفخرالد .9  310

 يجام .10 293

  

   .رديگيم قرار چهارم يرتبه در مثل 780 حافظ با
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  ي حافظ از امثال داليل استفاده

 ايجاز و اختصار ذاتي امثال  .1

  استواري و صالبت معناي امثال فشردگي،  .2

  جامع االطراف بودن و كاربردهاي مختلف  .3

  المثل و شعر در مورد مطلب مورد نظر ضربتطابق   .4

  ي معنايي و ذهني براي خواننده ايجاد زمينه .5

  سرعت انتقال معني   .6

  قدرت جذب افكار و گرايش فطري مردم به مثل .7

  وجود تشبيه و كنايه در امثال    .8

    

  آوري حافظهاي مثلشيوه

  :كند گونه در شعر خود استفاده مي چنداز مثل به  حافظ

  حلبه طريق .1

 يها مثل ،نوعاين شود نه عين آن؛ در  المثل اشاره مي ها به مضمون ضرب در برخي از مثل

. ده استخود گنجانيدر شعر با توجه به محدوديت وزن و شرايط سخن،   راميان مردم  رايج

  :كندحافظ به دو شيوه، امثال را در شعر خود حل مي

  :نظير  معلوم است؛ روشي كه با تغيير كم كه ماهيت مثل درج شده 1-1

  .از چاله درآمد و به چاه افتاد) 76ص(آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد

  ) 86(هرسخن جايي و هر نكته مقامي دارد
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  : با تغييرتام، زياد و دستكاري هنرمندانه؛ مانند 2-1

  . »با اهل هنر جهان به كين است« )261 ص(شكند آسمان كشتي ارباب هنر مي: حافظ

براي كور شب و روز يكي « )303( جا كه بصر نيست چه خوبي و چه زشتي آن: حافظ

  . »است

  ) 148( مدار صحبت بدان با دل اي خواهي نيكنامي :حافظ

  ز هم صحبت بد جدايي جدايي      بياموزمت كيمياي سعادت

 .ماند زود راند تند هركه  )335( روي جانا، ترسمت فروماني مي)تيز(تند

  

  به طريق درج.2

   :د؛ براي نمونهكنن درج ميبه اقتضاي وزن در شعر را با اندك تغييري  عين مثل رايج

 پشيماني آرد باز كه كاري كند عاقل چرا )334( ورد پشيمانياعاقال مكن كاري ك

  .ندارد استخاره خير كار  )50( در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست

  آوردن دو مثل در يك بيت .3

  :كندكه دو مثل را در بيتي استفاده مي المثلين ارسالبه طريق  

  نه هركه آينه سازد سكندري داند     نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند

)120(  
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  بر نخيلدست ما كوتاه و خرما             پاي ما لنگ است و منزل بس دراز

 )210( 

  آوردن معني يا عين امثال و حكم عربي . 4

  »آخر الدوا الكي« عالج كي كنمت    به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي

 )298 (  

  من جرب المجرب، حلت به الندامه      هرچند كازمودم، از او نبود سودم 

)295(  

    )15(كس است اهل بشارت كه اشارت داند ن آ

  )242( يك اشارت استنظر  تلقين اهل

  في التاخير آفات )82ص (هاست در تأخير و طالب را زيان دارد آفتكه 

  

    به طريق تمثيل .5

  : برخي ابيات بر سبيل تمثيل است؛ مثل

  مرغان قاف دانند آيين پادشاهي       گاهي بر سر نهد كالهي باز ارچه گاه

 )348(  

  همان حكايت زرباف و بورياباف است     حديث مدعيان و خيال همكاران
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  امثال كنايي. 6

  پا از گليم بيرون گذاشتن) 259(ايبيش از گليم خويش مگر پاكشيده

 پا به سنگ آمدن )306( اي كاشكي كه پايش به سنگي برآمدي

 زدن طبل زير گليم) 633( دلم گرفت ز سالوس و طبل زير گليم

  ذكر مرجع مثل. 7

  اند نكويي كن و در آب اندازكه گفته              مرا به كشتي باده درافكن اي ساقي 

  كاي نور چشم من به جز از كشته ندروي    دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

 )345( 

 حافظي  شدههاي مثلابيات و مصراع .8

اين دسته . است مثلي درآمده در حكم خود به دليل شهرت و رواج  حافظشعر گاه 

  : مثل است؛ براي نمونه  المثل باشد و خود بيت يا مصرع در حكم تواند ارسال نمي

  مگر اسباب بزرگي همه آماده كني      تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف

 )341(  

  گفت آسان گير بر خود كارها كز روي طبع

  »كوش د جهان بر مردمان سختيرگ سخت مي«

 )193 (  
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  گليم بخت كسي را كه بافتند سياه            به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

   )372(  

  با دشمنان مدارا با دوستان مروت،     آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

 )5( 

   )261( شكند آسمان كشتي ارباب هنر مي

 )96( كرد ز بيگانه تمنا ميچه خود داشت  آن

  كجا هست خدايا به سالمت دارش هر           آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست

 )188( 

در ميان شاعران تنها اشعار سعدي، حافظ و موالنا از اين ويژگي  برخوردار است كه تعداد 

نسبت مثل . استوده ي امثال فارسي افزو بر غناي گنجينه زيادي از اشعار آنان مثل شده

  :اند؛ مثلشدگي ابيات مشهور حافظ يكسان نيست، برخي بسيار شهرت يافته

  )75 ص(با دردكشان هركه درافتاد برافتاد 

  ) 5( با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

  ) 39( الكاتبين است حسابش با كرام

  )21( به اين شكستگي ارزد به صد هزار درست
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كردگان و  مثل شدن اين اشعار به رواج آن در ميان مردم بستگي دارد كه اغلب تحصيل 

اين دو مصراع  المثل دانست؛ مثل ها را ضربتوان آن جويند و نمي ها بهره مياهل ادب از آن

   :حافظ

   )286( اعمال ما فشان ي   هآبي به روزنام

  )17( ل ماستآتشي كه نميرد هميشه در د

  

   

  حافظ ي استفاده از ابيات مثل شده    

  شاعران .1

ي  حافظ را شاعران ديگر به طريق ارسال مثل به دو شكل حل و درج  گاه ابيات مثل شده

  .انددر شعر خود  تضمين كرده

  به طريق تضمين1- 1

 402 (الدين عبدالرزاق جمالديوان  كه عينا در )153( آري شود وليك به خون جگر شود

  .آمده است) 

  :يا  

هم )187(يمين ابنكه در ديوان ) 305(  بينم به بيداريست يارب يا به خواب؟ كه مي اين 

  .آمده است
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   )1/489- 2خجندي كمال)(109( يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد

  

  به طريق درج. 2-1

  2.باشدمثل شده را در شعر خود درج كردهممكن است شاعري مضمون شعر 

  :حافظ

  چشمي به ما كنند؟ ي آيا بود كه گوشه            آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

 )131( 

  :رهي معيري

  اي؟اين كيميا را از كجا آورده يهنسخ    كنيكني، ما را توانگر ميخاك را زر مي

)671(  

  : عبرت نائيني

  نظر لطف شما زر نشود مسِ ما بي     ما نظرِ لطف شماهست اكسير مس 

 )112(  

 )152( رود اين طفل، يك شبه ره صد ساله مي :حافظ

  :فريدون مشيري

                                                           
 http://8aaad.com/archive/1388/10/post-431.php كرد بچه، ليال،: ك.هاي بيشتر ربراي نمونه٢
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  در چشمِ تنگشان هنرِ من گناه بود     رومشبه ره صد ساله ميديدند يك 

 )55 (  

   :رهي معيري

  ثمرند در سياست چو شاخِ بي    اند شبه چو طفلِ يكدر كياست 

)613(  

   :رعدي آذرخشي

  شبه اين خنگ مه سيما كندصد ساله ره را يك     ايم از جاذبه، وز اعتالي كاذبهما رسته

)134(  

  

  :حافظ

  با دوستان مروت، با دشمنان مدارا    آسايشِ دو گيتي تفسيرِ اين دو حرفست 

   :عماد خراساني

  ) 307(اي آتش مكافات با ما مكن مدارا       دوستان مروت بايِست و ما نكرديمبا 

  :حافظ

  كه عنقا را بلند است آشيانه                          برو اين دام بر مرغي دگر نه

  :عماد خراساني
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  و دلِ مجنون دگر گذشت، گذشتكه از من      برو به مرغِ دگر دامِ خود بنه صياد

)90 (  

  :ايرج ميرزا

  نصيحت را به مادر خواهرت ده                     برو اين دام بر مرغي دگر نه

)79 (  

  :ايرج ميرزا

  قناعت كن به تخمِ مرغِ خانه                    چو عنقا را بلند است آشيانه 

)79 (  

  :حافظ

  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست 

  :عبرت نائيني

  ما را خيال دستخوشِ استخاره نيست           در كارِ خير هست توكل دليلِ ما

  )42 (  

  :عبرت نائيني

  به كارِ خويش چرا بايد استخاره كنم؟        به سوي خير دليلي به از توكل نيست

 )694 (  
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   :حافظ

   )157ص (فرشته درآيدديو چو بيرون رود 

  :حميديِ شيرازي

  چو بيرون رود ديو آيد پري                     زمستان اگر رفت آمد بهار

)360 (  

  :حافظ

  آري شود وليك به خون جگر شود     گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

 )153ص(

  :عماد خراساني

  سرائيم خلقند در شگفت ز دستان     زان داستان كه سنگ شود لعل غافل

 )146(  

  :معيني كرمانشاهي

  از من گذشته فرصت اين امتحان كنون       گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

 )271 (  

  :حافظ

 )40( هركسي پنج روزه نوبت اوست 
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   :حميدي شيرازي

  هر كسي پنج روزه نوبت اوست               زبان به من گويندهمه يكو اين

)429(  

  :عماد خراساني

   عيش زندگي ننگ است؟ بيار باده كه بي 

  ) 84(كه هر چه هست همين چند روزه نوبت ماست 

  :حافظ

  نه هركه سر بتراشد قلندري داند           تر زمو اينجاست باريك ي  ههزار نكت

 )120( 

   :بهار

  تر زمو اينجاست باريك ي  ههزار نكت    ست وين حجابِ عفت تيمو ي  هپرد! بهار

)94 (  

  كاربرد مردم.2

گاه مردم در امثال حافظ تصرف كرده و برخي ابيات معروف : دستكاري و تحريف. 2- 1

  :اند؛ مثلرا به شكل ديگري به كار برده

  : مردم
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   با آشنا سخن آشنا بگو

  :حافظ

   )287( با يار آشنا سخن آشنا بگو 

  :مردم

   »تو چه داني قلم صنع به نامت چه نوشت؟« 

  :حافظ

   )55( كه آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشت؟ 

  :مردم

  »دستي از غيب برون آيد و كاري بكند« 

  :حافظ 

  )128(مردي از خويش برون آيد و كاري بكند 

  :مردم 

  »وعيب او جمله بگفتي هنرش نيز بگ« 

  :حافظ 

  )227( جمله چو گفتي هنرش نيز بگو  عيب مي 

  :مردم
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  .»چه كرد آشنا كرد هر آن« 

  :حافظ 

  )89(هرچه كرد آن آشنا كرد 

  :مردم

  . »خواني داني و هم ننوشته مي هم ناگفته مي« 

  :حافظ 

  )336( خواني بيني و هم ننوشته مي هم ناديده مي 

  :مردم

   »كار امروز به فردا مفكن« 

  :حافظ

  )360(ساقيا عشرت امروز به فردا مفكن  
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  سازي با امثال حافظ داستان. 2-2

اگر رفيق شفيقي درست «اند؛ مانند مردم براي برخي از امثال حافظ داستاني نيز ساخته

  ) 185( »پيمان باش

  ) 9( »شد به عشق كه دلش زنده نميرد آن هرگز«و 

  ) 396،  62  (التمثيل جامعدر رودي بلهكه ح

( » ى سيمرغ نه جوالنگه توست اى مگس عرصه «كند و يا بيتداستان آن را بيان مي

شاه اسماعيل صفوى كه براى اتحاد عالم تشيع درصدد  .كه داستان آن مشهور است )313

در اثر جبر و اصرار مال مگس نامى  شدموقعى كه به شيراز وارد  انهدام قبور اهل تسّنن بود،

ناچار شد كه درصدد تحقيق عقايد حافظ برآيد باالخره متوسل به تفأل از ديوان خواجه شد 

   :اين غزل آمد

  خورم يعنى غالم شاهم و سوگند مى           جوزا سحر نهاد حمايل برابرم

 دوباره . شود اما مالّ مگس، مصرّ مى كند؛  خوددارى مىشاه اسماعيل از انهدام قبر خواجه 

   :آيد كه اين مصرع در آن است زند كه غزل فوق مى تفأل مى

و ) 111كاوشى در امثال و حكم فارسى، ص (.سيمرغ نه جوالنگه توست اى مگس حضرت

 .(اندداستاني نقل كرده)289( »نماز كرد)زاهد(عابد ي غرّه مشو كه گربه«يا براي بيت 

، سال 5ى  ى سخن، شماره مجله، 164، ص 2تمثيل و مثل، ج  ،207هاى امثال، ص  داستان

 -208كليله و دمنه، صص و يا برگرفته از  داستان نامه بهمنياريو  385 -  7سوم، صص 

 كه داستان آن در)153: حافظ(».كه گدا معتبر شود يارب مباد آن يا«و بيت )  205

  .تآمده اس 1ريحانةاالدب، ج 
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  هاي حافظالمثلاكنون برخي ديگر از ضرب 

 )29.( آبِ خضر در ظلمات است

 )340ص .(گران خواهيم شد آخراالمر گل كوزه

 )332.( آيد به دست عالم خاكي نمي آدمي در

 )60.( توان گرفت آري به اتّفاق جهان مي

 )153.( آري به يمنِ لطف شما خاك زر شود

 )146.( آري چه كنم دولت دورِ قمري بود

 )302.(آري طريق دولت،چاالكي است و چستي

 )281.( آسمان گو مفروش اين عظمت

 )83.( آشنا سخن آشنا نگه دارد

 )72.( نظر پاك خطاپوشش باد آفرين بر

 )344.( آفرين بر نفست باد كه خوش بردي بوي

 )285.( جا بمال چهره و حاجت بخواه از او آن

  آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت

 )151.( كه اگر سر برود از دل و از جان نرود

 )262.(گويم چه استاد ازل گفت بگو مي آن
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 )15.( كس است اهل بشارت كه اشارت داند ن آ

 )3( كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است؟  آن

 )129( آن كيست كز روي كرم با ما وفاداري كند؟

 )225( آن مهر بر كه افكنم آن دل كجا برم؟

 )349.( آه اگر از پي امروز بود فردايي

 )289.( آيين تقوا ما نيز دانيم

 )315.( تي بنما تا سعادتي ببرياراد

 )203( باك؟ از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه

 )35.( از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

 )76.( از چاه برون آمد و در دام افتاد

 )217.( كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم      از خالف آمد عادت بطلب كام كه من

 )344.( مپوياز درِ عيش درآ و به ره عيب 

 )153.( رود نشيند و محتاله مي مكّاره مي              دنيا كه اين عجوز ي از ره مرو به عشوه

 )115.(از سر پيمان گذشت،بر سر پيمانه شد

 )121.(تر از صداي سخنِ عشق نديدم خوش

 )311( كه در سبو داري؟  از كدام خُم است اين
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 )165(  .ز مصاحبت ناجنس احتراز كنيدا

 )262.( رويم پروردم مي از همان دست كه مي

 )341.( كني اسباب،جمع داري و كاري نمي

 )52.( همه نيست اسباب جهان اين

 )87.( است كه فردا ببرد اگر امروز نبرده

 )185ص .(اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش

 ي201ص .(توان خورد اگر ساقي تو باشي م( 

  اي فشان بر خاك خوري جرعه اگر شراب 

 )203( ازآن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك؟

 )173ص .(اگر موافقِ تدبير من شود تقدير

 )143( بود؟ اهللا اهللا كه تلف كرد و كه اندوخته

 )62( فردا كه شوم خاك چه سود اشك ندامت؟      امروز كه در دست توام مرحمتي كن

 )31.( باران خوش است كهن كار سبكاندر اين دير 

 )147.( اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر رفت

 )108.( اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

 )243.(اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني
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 )35.( سر و زر در كنف همت درويشان است

 )44.( نه طبيب هستاي خواجه درد نيست وگر

 )304.( اي دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت

 )148.( آن به كه پنهاني بود)نه عيب(اي عزيز من،گنه

 )182.( اين اشارت ز جهان گذران ما را بس

 )30.( جا هميشه باد به دست است دام را اين

 )153.( رازِ سر به مهر به عالم سمر شود اين

 )27.( داماد استاين عجوز،عروس هزار 

 )345.(جز از كشته ندروي اي نور چشم من به

 )222.(وش دارم همه منصب از آن حورِ پري اين

 )284.(زنم از جهت رضاي تو همه نقش مي اين

 )288.( همه از سابقه نوميد مشو با اين

 )188.( شكند ديوارش با خبر باش كه سر مي

 )275.( با دوستان مضايقه در عمر و مال نيست

 )270.( خور غم مخور و پند مقلد منيوش باده

 )262.( پويم كه من دل شده اين ره نه به خود مي           گويم ام و بار دگر مي بارها گفته
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 )153.( باشد كه زين ميانه يكي كارگر شود

 )302.( با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي

 )49.( دالور سپر تير قضا نيستبا هيچ 

 )286.( با يارِ آشنا سخنِ آشنا بگو

 )197.( بايد برون كشيد از اين ورطه رخت خويش

 )3.( ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا

 )520.( بخت گو روي كن و روي زمين لشكر گير

 )106.( تسليم سر بنه ي بر آستانه

 )188ص .(شكند ديوارش بر حذر باش كه سر مي

 )157( چند نشيني كه خواجه كي به در آيد؟                        مروت دنيا بر در ارباب بي

 )140.(چه تو را در دل بود بر زبان بود مرا آن

 )139.( كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود          بر سر ُتربت ما چون گذري همت خواه

 )50.( بر صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست

ه297.( كه عنقا را بلندست آشيانه                                    برو اين دام بر مرغ دگر ن( 

 )139.( بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

 )110.( درس مايي بشوي اوراق اگر هم
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 )334.( بعد منزل نبود در سفر روحاني

 )83.( بالگردان جان و تن،دعاي مستمندان است

 )255).( گفتيم(باليي كز حبيب آيد هزارش مرحبا گويم

 )85.( طلعت آن باش كه آني دارد ي بنده

 )117.( شنوم بوي بهبود ز اوضاع جهان مي

 )372.( گليم بخت كسي را كه بافتند سياه              به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

 )3( و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را؟به آب 

 )60.( توان گرفت به اتفّاق جهان مي

 )4.( به بند و دام نگيرند مرغ دانا را

 )343.( بهتر آن است كه با مردم بد ننشيني

 )345.( به جز از كشته ندروي

 ) 4.( و دانه نگيرند مرغ دانا را) بند(به دام

 )161.( نكشيد) محنتي(كه زحمتي به راحتي نرسيد آن

 )166.( به زور و زر ميسر نيست اين كار

 )676.( به شهر خود روم و شهريار خود باشم

 )43.( به عالمي نفروشيم مويي از سرِ دوست
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 )186).( نشوي(باش به هرزه طالب سيمرغ و كيميا مي

 )258.(ها را به پيشِ داور اندازيم بيا كاين داوري

 )62.( بيداد لطيفان همه لطف است و كرامت

 )259( پا از گليم خود چرا پيشتر كشيم؟

 )201.( علف  پاردمش دراز باد، آن حيوان خوش

 )179.( شو اول و پس ديده بر آن پاك اندازپاك 

 )267.( شكنان پرهيز كن از صحبت پيمان

 )86.( پند پيران هيچت زيان ندارد

 )165.( وخيرمحضاست صواب)محض(عينپندحكيم

 )136.( كنند پنهان خوريد باده كه تكفير مي

 )72.( پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 )108.( ايت باشدچه كند عين عن هر) من(پيرِ ما

 )12( تا باز چه انديشه كند رأي صوابت؟

 )146.( دري بود او پرده ي تا بود فلك، شيوه

 )50.( تا چه بازي رخ نمايد، بيدقي خواهيم راند

 )46( كردگار چيست؟ ي تا در ميانه خواسته
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 )346( بر شوي؟ رو نباشي،كي راه تا راه

 )275.(تا ساغرت پر است بنوشان و نوش كن

 )108.( تا سيه روي شود هركه در او غش باشد

 )157( قبول افتد و چه در نظر آيد؟) چه(تا كه

 )303.( تا كي غمِ دنياي دني اي دلِ دانا

 )172.( لذّت حضور) ندهد(تا نيست غيبتي نبود 

 )167.( رند شرابخوار ي شيخ و خرقهتسبيح             ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود

 )281.( تكيه بر اخترِ شبگرد مكن

 )187.( تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است

 )341. ( تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف

 )92.( تكيه بر عهد تو و باد صبا نتوان كرد

 )183.( تو اهل دانش و فضلي، همين گناهت بس

 )120.( ه شرط مزد مكنتو بندگي چو گدايان ب

 )135( كنند؟ فرمايان چرا خود توبه كمتر مي توبه

 )57( تو چه داني كه پس پرده كه خوب است و كه زشت؟

 )181.( تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
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 )79( تو سياه كم بها بين كه چه در دماغ دارد؟

 )106.( تو عمر خواه و صبوري

 )48.( تيمار غريبان، سبب ذكر جميل است

 )342.( چيني اگر رحمت كني بر خوشه                           ثوابت باشد اي داراي خرمن

 )109.( و خون دل هر يك به كسي دادند جام مي

 )51.( جانا گناه طالع وجرم ستاره نيست

 )71.( ها فداي مردم نيكو نهاد باد جان

 )348( گناهي؟ ما را چگونه زيبد دعوي بي             جايي كه برق عصيان بر آدم صفي زد

 )261.( جدل با سخنِ حق نكنيم

 )122.( دجز نكوييِ اهلِ َكرم نخواهد مان

 )46.( جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

 )345.( جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد

 )125.( چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند         جنگ هفتاد و دو مّلت همه را عذر بنه

 )290.( پير از بخت جوان به)راي(كه پند                          جوانا سر متاب از پند پيران

 )66.( تر كز مدعي رعايت جور از حبيب خوش

 )182.( به مردم نادان دهد زمام مراد)فلك.(جهان
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 )202.( جهان و كارِ جهان جمله هيچ بر هيچ است

 )3( چراغ مرده كجا،شمع آفتاب كجا؟

 )35.(چراغِ مصطفوي با شرارِ بولهبي است

 )124.( انعام مداريد ز اَنعامي چندچشم 

 )87.( چشم دريده ادب نگاه ندارد

 )221( آزاري ندارم؟ زور مردم كه                                  نعمت گذارم چگونه شكراين

 )112( چندگويي كه چنين رفت و چنان خواهد شد؟ 

 )303.( چو بالش زر نيست بسازيم به خشتي

 )24(ا چه حاجت است؟ چوكوي دوست هست به صحر

 )303.( چون بالش زر نيست، بسازيم به خشتي

 )328).( آي(چون پير شدي حافظ از ميكده بيرون شو

 )173.( چون تو را نوح است كشتيبان ز توفان غم مخور

 )105.( چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد

 يكيست چون طهارت نبود كعبه و بتخانه 

 )141.( صمت نبودنبود خير در آن خانه كه ع

 )124.( چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
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 )136ص .(كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي

 )232.( چيزيم نيست ورنه خريدار هر ششم

 )62.( حاشا كه من از جور و جفاي تو بنالم

 )164.( تو دعا گفتن است و بس ي حافظ وظيفه

 )41.( حال نكو در قفاي فال نكوست

 )166.( حديث جان مگو با نقشِ ديوار

 )39.( الكاتبين است حسابش با كرام

  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند

 )123.( محرمي كو كه فرستم به تو پيغامي چند 

 )165.(حضور خلوت اُنس است و دوستان جمعند

 )144.( ي مهر بدان مهر و نشان است كه بود حّقه

 )330.( حيف است ز خوبي كه شود عاشق زشتي

 )150.(سر به بطالت برود حيف اوقات كه يك

 )318.( حيف باشد چو تو شهباز اسير قفسي

 )319.( چو تو مرغي كه اسيرِ قفسيحيف باشد 

 )108.(حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد
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 )319.( حيف باشد كه ز كارِ همه غافل باشي

 )166.( خدا را زين معما پرده بردار

 )342.( آستينيكه صد بت باشدش در                       خدا زان خرقه بيزار است صد بار

 )166.( خدايا زين معما پرده بردار

 )307.( خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي

 )317.(خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي

 )24( را به تماشا چه حاجت است؟  خلوت گزيده

 )187.( خواجه آن است كه باشد غم خدمتكارش

 )380.(رويان جهان صيد توان كرد به زر خوب

 )148.( خودپسندي جان من، برهان ناداني بود

 )260.( خودستايي جانِ من برهان ناداني بود

 )102.( فروشان راه نيست خودفروشان را به كوي مي

 )134.( خوش آن كسان كه دلي شادمان كنند

 )108.( روي شود هركه در او غش باشد تا سيه     خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

 )141.( درخشيد ولي دولت مستعجل بودخوش 

 )614.( بوريا و گدايي و خواب امن) فرش(خوش وقت
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 )340.( روزي ننهاده كني خوري گر طلب خون

 )301.( هر يك به كسي دادند دل و جام مي،   خون

 )158.( حواله برآيد خيال باشد،كاين كار بي

  دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست

 )92.( به فسوني كه كند خصم رها نتوان كرد

 )173.(دايماً يكسان نماند حال دوران غم مخور

 )352.( درياب ضعيفان را در وقت توانايي               ماند نميدائم گل اين بستان شاداب 

 )307.( خرسنداست بادرويش بازاراگرسوديستدراين

  در اين زمانه رفيقي كه خالي از خلل است

 )32.( غزل است ي ناب و سفينه صراحي مي

 )194.( دانان خودفروشي شرط نيست در بساط نكته

  

   خواهي زد قدمدر بيابان گر به شوق كعبه 

 )372.( زند خار مغيالن غم مخور ها گر مي طعنه

 )131( در پس پرده چه دانند كه خوب است و كه زشت؟

 )24( در حضرت كريم تمنّا چه حاجت است؟ 
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 )466. ( به دردكشي ظن بد مبر) من(در حق ما

 )78.( شمار آرد بيدرخت دوستي بنشان كه گنج 

 )151( درد دارد چه كند كز پي درمان نرود؟

 )250.( دردم از يار است و درمان نيز هم

 )62.( ُقرب و بعد نيست ي در راه عشق مرحله

 )48.( در رهگذري نيست كه دامي ز بال نيست

 )94.( باران اثر نكرد ي در سنگ خاره قطره

 )271.( در طريقت ما كافري است رنجيدن

 )50.( در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست

 )234.( در كم خردي از همه عالم بيشم

  نامي ما را گذر ندادند در كوي نيك

 )5.( پسندي تغيير ده قضا را گر تو نمي

 در هوا چند معلق زني و جلوه كني

 )277.( اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد

 )49.( در هيچ سري نيست كه سرّي ز خدا نيست

 )352.( درياب ضعيفان را در وقت توانايي
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 )116.( درياب وقت و در ياب

 )307.( اهل افكندي برناكه  همت ي دريغ اين سايه

 )103.( نامحرم زد ي دست غيب آمد و بر سينه

 )210.( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز                   دست ما كوتاه و خرما بر نخيل

 )517.( ورنه خريدار هر ششم  دستم تهي است

 )316.( نشينان بال بگرداند دعاي گوشه

 )118( است؟دال در حضرت كريم تمنا چه حاجت 

 )83.( ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته             دال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي

 )103.( ارزد دمي با غم به سر بردن جهان يك سر نمي

 )175.( دوست گو يار شو و دو جهان دشمن باش

 )140.( دوستي و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بود

 )52. ( به كنارخون دل آيد  دولت آن است كه بي

 )37.( دولت فقر خدايا به من ارزاني دار

 )35.( تكّلف بشنو دولت درويشان است بي             دولتي را كه نباشد غم از آسيب زوال

 )123.( ديوانه همان به كه بود اندر بند

 )131.( ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند
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 )76.( راز درون پرده ز رندان مست پرس

 )187.( راهرو گر صد هنر دارد، توّكل بايدش

 )290.( راي پير از بخت جوان ِبه

 )27.( رضا به داده بده وز جبين گره بگشا

 )695.(دهد عمر دوباره خدا كي مي                                   رفيقان قدر يكديگر بدانيد

 )407ص .(خويش خسروان دانند)ملك(مصلحترموز 

 )187ص (كار؟ بيني چه سوز را با مصلحت رند عالم

 )328ص .(در عهد شباب اولي رندي وهوسناكي

 )253ص .(روح را صحبت ناجنس عذابي است اليم

 )93ص .(روز و شب عربده با خلق خدا نتوان كرد

 )459ص .(مبادا كه از بد بتر شودرو شكر كن             رسد تنگدل مباش روزي اگر غمي

 )459ص .(،مباد كه از بد بَتر شود رو شكر كن

 )123ص .(رندان به سالمت بگذر ي زاهد از كوچه

  كنند زاهدان كاين جلوه در محراب و منبر مي

 )404ص .(كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي

 )130.( زبان خموش، وليكن دهان پر از عربيست
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 )153.( كند ز بيخودي طلب يار مي

 )163.( وفايي دورِ زمانه ياد آريد ز بي

 )184.(مپرسكشم از مردمِ نادان كه  زحمتي مي

 )235.( آيد ام فالي و فريادرسي مي زده

 )69ص .(زديم بر صف رندان و هرچه باداباد

 )119.( ز فكرِ تفرقه باز آي تا شوي مجموع

 )47.( زهي مراتب خوابي كه به ز بيداري است

 )182.( زيادتي مطلب، كار بر خود آسان كن

 )354ص .(زير بارند درختان كه تعّلق دارند

 )322ص .(گر بتوان به كه كناري گيرندزين ميان 

 )614ص .(زينهار دل مبند بر اسباب دنيوي

 )287ص .(ار باده به اندازه خورد، نوشش باد)صوفي(ساقي

  كرد جم از ما مي ها دل طلب جام سال

 )272ص .(كرد آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي

 )325ص (سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد؟

 )386ص (م تا كه شب چه زايد باز؟شمر ستاره مي
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  دار سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش

 )325ص .(سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد 

 )360ص .(سحر تا چه زايد، شب آبستن است

 )193ص (كوش  بر مردمان سخت گيرد جهان سخت مي

 )143.( زبانسخن عشق نه آنست كه آيد به 

 )107.( سرگراني صفت نرگسِ رعنا باشد

 )97.( هركس به قدر همت اوست) فكر(سعي

 )188.( سليمان با چنان حشمت،نظرها بود با مورش

 )302.( در جنب و ذوق مستي  سهل است تلخي مي

 )185.( باش خور و نه ماه پارسا مي  سه ماه مي

 )133.( التفات به حال گدا كنند شاهان كم

 )72.( خون سياوشش باد ي شرمي از مظلمه              شنود شاه تركان سخن مدعيان مي

 )109.( شايد كه چو وابيني،خير تو در آن باشد

 )127.( جان خدمت شعيب كند كه چند سال به        شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

 )195.(دلي بستان شبِ صحبت غنيمت دان و داد خوش

 )79( ابان به كجا توان رسيدن؟شب ظلمت و بي
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 )191.(رفتند كه اهل نظر بر كناره مي شد آن

 )321.( مجنون باشيشرط اول قدم آن است كه 

 )91.( شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد

 )229.( شكايت از كه كنم خانگي است غمازم

 )99.( شكايت ز كار بسته مكن

 )111.( از كه كمتر است)من.(پرور ما شمشاد سايه

 )157.( تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد      )نمودند.(صالح و طالح متاع خويش فروشند

 )31.( اران خوش استصحبت ي

 )352.( رقصند سلسله مي جا با  صد باد صبا اين

 )242.( كنم صد بار توبه كردم و ديگر نمي

 )275.( صد جان فداي يارِ نصيحت نيوش كن

 )136.( توان خريد صد ملك دل به نيم نظر مي

 )192.( صالح مملكت خويش خسروان دانند

 )247.( صلح به از جنگ و داوري

 )72.( باده به اندازه خورد، نوشش بادصوفي ار 

 )32.( نشينان ز قاف تا قاف است صيت گوشه
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 )596.( طالع اگر مدد كند ،دامنش آورم به كف

 )940.( نشين درد عشق نشناسد طبيب راه

 )181.( كنند طوطيان در شَّكرستان كامراني مي

 )736. ( نكند خلق كريم ظاهراًً عهد فراموش

 )974.( ظلمات است بترس ازخطر گمراهي

 )302.( عاشق شو ار نه روزي كارِ جهان سر آيد

 )108.( رندان بالكش باشد ي عاشقي شيوه

 )179.( درگنبد افالك انداز  حاليا غلغله                 عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 )334 .(عاقال مكن كاري كه آورد پشيماني

 )644.( ببايد ساخت و ز نو آدمي)ديگر(عالمي از نو 

 )329.( عجب از وفاي جانان كه عنايتي نفرمود

 )50.( شطرنج رندان را مجال شاه نيست ي عرصه

 داري بري و زحمت ما مي عرض خود مي

 )313.( سيمرغ نه جوالنگه توست ي اي مگس عرصه

 )642.( ولي گه گه سزاوار طالقي                               عروس بس خوشي اي دختر رز

 )273.( عزم جزم به كار صواب كن
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 )193.( و مفلسي و جواني و نوبهارعشق است 

 )181.( بازي، كار بازي نيست عشق

 )108.( عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد

 )415.( عفو خدا بيشتر از جرم ماست

 )347( ؟ )طلبي مي(خواهي عملت چيست كه مزد دو جهان مي

 )6.( عنقا را به دام نتوان گرفت

 )6.( عنقا شكار كس نشود، دام باز چين

 )238.( د و پيمان فلك را نيست چندان اعتبارعه

 )261.( عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است

  سرشت عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه

 )131ص .(كه گناه دگري بر تو نخواهند نوشت

 )123ص .(هنرش نيز بگو جمله بگفتي  عيب مي

 367ص . (شود حافظ) خوش(غبار غم برود حال ِبه( 

 )109ص .(آواره در وطن باشد  دلغريب را 

 )46ص (غمخوار خويش باش، غم روزگار چيست؟

 )216ص .(شادم خود دل ي گويم و از گفته فاش مي
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 )338ص .(چمني ي فراغتي و كتابي و گوشه

 )61ص .(كند كه بتوان گفت فراقِ يار نه آن مي

 )338ص .(ترين ثمنيفروخت يوسف مصري به كم

 )681ص .(روشن است ي فريب جهان قصه

 )160ص .(آيد فغان كه بخت من از خواب برنمي

 )16ص (خار كجاست؟ فكر معقول بفرما، گل بي

 )40ص .(فكرِ هركس به قدر همت اوست

 )138.( فلك ديدم و در قصد دلِ دانا بود

 )284.( كشم از براي تو قال و مقالِ عالمي مي

 )27ص.(خاطر و لطف سخن خداداد استقبول 

 )120.( دانه جوهري داند قدرِ گوهر يك

 )34.( گل مرغ سحر داند و بس ي قدر مجموعه

 )125.( فال به نام من ديوانه زدند ي قرعه

 )217ص .(قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم

 )360ص (ساقيا عشرت امروز به فردا مفكن

 )896ص .(يدار كار ناكرده چه اميد عطا مي
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 )2ص .(ها ساران ساحل كجا دانند حال ما سبك

 )25ص .(تو است ي كرم نما و فرودآ كه خانه خانه

 )45ص .(َكس را وقوف نيست كه انجام كار چيست

 )205ص .(كس عيار زر خالص نشناسد چو محك

 )56.( كه خوب است و كه زشت كه پسِ پرده كس نداند

 )48ص .(آن زلف دوتا نيست ي  كس نيست كه افتاده

 )82ص .(كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد

 )127ص .(كند هنر افتد نظر به عيب كه بي)كه هر.(كسي

 )271ص .(كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن

 )103ص .(ارزد كاله كالهي دلكش است اما به ترك سر نمي

 )86ص .(كلك ما نيز زباني و بياني دارد

 )127ص .(كليد گنج سعادت قبول اهل دل است

 )18ص .(جا كمر كوه كم است از كمر مو اين

 )100ص (كو محتسبي كه مست گيرد؟

 )55ص .(آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشت كه

 )83ص (چين دارد؟  كه بيند خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه
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 )2ص .(ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل

 )299ص (داند كه جم كي بود و كي كي؟  كه مي

 )300ص ( سرابي؟ ي كي تشنه سير گردد از لمعه

 )109ص .(كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد

 )174ص .(گر اندكي نه به وفق رضاست ُخرده مگير

 )303ص .(گر بالش زر نيست بسازيم به خشتي

 )289ص .(هللا  گردن نهاديم الحكم

 )105ص .(گر راهزن تو باشي صد كاروان توان زد

 )349ص .(اگر از پس امروز بود فرداييواي          گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد

 )61ص ).(رود(گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد

 )97ص .(كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي       گفت آن يار كزو گشت سرِ دار بلند

 )111ص .(رخ يار خوش نباشد گل بي

 )1081ص .(كرد به آب كوثر و زمزم سفيد نتوان        گليم بخت كسي را كه بافتند سياه

 )18ص .(گناه بخت پريشان و دست كوته ماست

 )193ص .(اي دشوار گناه توست كه بر خود گرفته

 )172ص .(گناه دگري بر تو نخواهند نوشت
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   گنج زر، گر نبود گنج قناعت باقيست

 )7ص .(كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد آن 

 )828ص.(اعتبار كو ي گوش سخن شنو كجا ديده

 )194ص.(گوشِ نامحرم نباشد جاي پيغامِ سروش

 )24ص(گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است؟

 )131ص.(گله از يار زهي الف دروغ الف عشق و

 )192ص.(لطف خدا بيشتر از جرمِ ماست

 )62ص.(،خير و سالمت ما با تو نداريم سخن

 )164ص.(خوريم ما باده زير خرقه نه امروز مي

 )123ص.(ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد

 )252ص.(ايم ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده

 )255ص.(مما ز ياران چشم ياري داشتي

 )15ص(كار كجاست؟ گر بي ما كجاييم و مالمت

 )53ص .(مباش در پي آزار و هرچه خواهي كن

 )30ص .(محتسب تيز است

 )56ص .(مدعي گر نكند فهم، سخن گو سر و خشت
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 )176ص .(مرد راه نينديشد از نشيب و فراز

 )267ص .(گذر از اهرمنان)فارغ.(مرد يزدان شو و ايمن

 )187ص .(مرغ زيرك چون به دام افتد، تحمل بايدش

 )170ص .(طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي

 )51ص .(مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز

 )127ص .(جويد معيوب،همه عيب كسان مي

  غش و رفيق شفيق بي مقام امن و مي

 )202ص .(گرت مدام ميسر شود زهي توفيق 

 )128ص .(مگر دستي از غيب برون آيد و كاري بكند

 )32ص .(عمل است بي  ماللت علما هم ز علمِ

 )221ص .(كه زور مردم آزاري ندارم                         من از بازوي خود دارم بسي شكر

 )89ص .(كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد                 ننالم)ديگر(من از بيگانگان هرگز 

  من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش

 )56ص .(هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت

 )219ص .(وفاست من پير سال و ماه نيم،يار بي
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       كنم و ساغر نمي) عشق شاهد(بازي  من ترك عشق

 )242ص .(كنم صد بار توبه كردم و ديگر نمي    

 )239ص (من چرا عشرت امروز به فردا فكنم؟ 

 )224ص .(من كه باشم كه بر آن خاطر عاطرگذرم

 )134ص .(من كه بدنامِ جهانم چه صالح انديشم

 )70ص .(چه باد باد باد دهم هرمن نيز دل به 

 )43ص .(مويي از سرِ دوست به عالمي نفروشيم

 )165ص .(چو يار ناز نمايد شما نياز كنيد           ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است

 )31ص .(مي حرام،ولي به ز مال اوقاف است

 )174ص .(ساله مي دو ساله و محبوب چهارده

 )312ص .(اريد كنم شكر كه بر جور دوامي مي

 )108ص .(رندان بالكش باشد ي عاشقي پيشه

 )141ص .(نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود

 )83ص .(چين دارد   خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه)بيند.(نبيند كه

 )336ص .(نداني قدرِ وقت اي دل مگر وقتي كه درماني

 )93-92ص .(سر و پا نتوان كرد نسبت دوست به هر بي
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  پاك ببايد كه شود قابل فيض)گوهر(ي نطفه

 )154ص .(لؤلؤ و مرجان نشود)سنگ و گلي.(ورنه هر سنگي

   )188ص .(نظركردن به درويشان منافي با بزرگي نيست

 )160ص .(آيد نفس برآمد و كار از تو برنمي

 )108ص .(غش باشد نقد صوفي نه همه صافي و بي

 )355ص .(مسلمانان مسلمانان خدا را                              نكرد آن همدم ديرين مدارا

  به مكتب نرفت و خط ننوشت) كه(نگار من

 )113ص .(مسئله آموز صد مدرس شد  به غمزه

 )83ص .(دارد دار سر رشته تا نگه نگاه

 )143ص .(بود سوخته نهانش نظري با منِ دل

 )2ص .(ها زي كزو سازند محفلرا نهان كي مانَد آن

 )55ص .(نه عاقلست كه نسيه خريد و نقد بهشت

 )34ص .(نه هر آن كو ورقي خواند معاني دانست

 )34ص .(نه هر كاو ورقي خواند معاني دانست

 )120ص .(نه هركه آيينه سازد سكندري داند

 )120ص .(نه هركه چهره برافروخت دلبري داند
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  كه َطرف ُكله كج نهاد و تند نشست نه هر

 )120ص .(داري و آيين سروري داند كاله 

 )48ص .(الي استنيت خير مگردان كه مبارك ف

 )216ص ).(دوست(نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

 )87ص .(نيست در شهر نگاري كه دل از ما ببرد

 )95ص .(ي اسرار چه كرد  نيست معلوم كه در پرده

 )148ص .(خواهي اي دل با بدان صحبت مدار نيك نامي

  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي

 )135ص .(كنند آن كارِ ديگر ميروند  چون به خلوت مي

 )349ص .(اگر از پس امروز بود فردايي)آه.(واي

 )205ص .(وعده از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يك

 )217ص .(عمالن، واجب است نشنيدن وعظ بي

 )319ص .(گاه دهد سود كه قابل باشي وعظت آن

 )120ص .(وفاي عهد نكو باشد ار بياموزي

 )5ص .(دستي در عيش كوش و مستي تنگ)هنگام(وقت

 )45ص .(وقت خوش چو از دست رفت باز به دست نيايد
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 )334ص .(قدر كه بتواني وقت را غنيمت دان آن

 )346ص .(هان اي پسر بكوش كه روزي پدر شوي

 )173ص .(چه ناصحِ مشفق بگويدت بپذير هر آن

 )112ص .(جا شد كم و افزون نخواهد شد آن قسمت كه آنهر 

 )211ص .(هرچه آغاز ندارد نپذيرد انجام

 )262ص .(گويم هرچه استاد ازل گفت بگو مي

 )50ص .(چه پيشِ سالك آيد، خيرِ اوست هر

 )50ص .(اندام ماست هرچه هست از قامت ناساز بي

 )216ص .(هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم

 )85ص .(دارد )مكاني(نكته مقامي وهر)وقتي(اييج هرسخن

 )154ص .(و مرجان نشود)لؤلؤ(هر سنگ و گلي الله 

 )84ص .(هر عمل اجري و هر كرده جزايي دارد

 )56ص .(هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت

 )85ص .(هركسي برحسب فكر گماني دارد

 )157ص .(خبر آيد هركه به ميخانه رفت بي

 )127ص .(ظر به عيب كندهنر افتد ن هركه بي
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 ) 50ص).(بگو(هركه خواهد گوبيا و هركه خواهد گو برو

 )88ص .(اعدا ببردهركه دانسته رود،صرفه ز 

 )141ص .(هركه را نيست ادب، اليق صحبت نبود

 )151ص .(هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 )9ص .(شد به عشق كه دلش زنده هرگز نميرد آن

 )45ص .(هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار

 )136ص .(ند ا گنه هزار شكر كه ياران شهر بي

 )191ص .(خاموش و لب)دهان.(هزارگونه سخن در زبان

 )120ص .(جاست تر ز مو اين باريك ي هزار نكته

 )56ص .(عشق است،چه مسجد چه كُنشت ي جا خانه همه

 )173ص .(هيچ راهي نيست كاو را نيست پايان غم مخور

 )56ص .(هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 )57ص .(هيهات كه رنجِ تو ز قانون شفا رفت

 )231ص .(رانييارب از ابر هدايت برسان با

 )216ص .(يارب از مادر گيتي به چه طالع زادم

 )135ص .(دولتان را بر خر خودشان نشان يارب اين نو

هفدهمدفتر /  پژوهي حافظ 126  



  

 )273ص .(يارب دعاي خسته دالن مستجاب كن

 )167ص .(يارب، ز چشم زخمِ زمانش نگاه دار

 )153ص .(كه گدا معتبر شود يارب مباد آن

 )65ص .(عنايت يارب مباد كس را مخدوم بي

 )250ص .(يار ما اين دارد و آن نيز هم

 )194ص .(يا خموش يا سخن دانسته گو،اي مرد بخرد

 )103ص .(ارزد صد من زرنمي)دو(يك جو مّنت دونان به

 )56ص .(يكسر از كوي خرابات برندت به بهشت

 )302ص .(ت بگويم خود را مبين كه رستي ا يك نكته

 )382ص .(همدم باوفا نديدم جز درد  يك

       گشته باز آيد به كنعان غم مخور يوسف گم

 )172ص .(احزان شود روزي گلستان غم مخور ي كلبه       

 )252ص .(ايم جا به پناه آمده از بد حادثه اين

  گذري ما مي ي  معشوقه  ي كوچه) از(اي كه در

 )188ص .(شكند ديوارش برحذر باش كه سر مي 

 )315ص .(اي نور ديده صلح به از جنگ و داوري
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 )85ص .(آري آري سخن عشق نشاني دارد

 )211ص .(ندارد نپذيرد انجامچه آغاز  آن

 )22ص .(كه گوينداهل خلوت امشب استآن شب قدري

 )96ص .(بازار خودفروشي از آن سوي ديگرست

   طوبي و قصر و حور ي باغ بهشت و سايه

 )242ص .(با خاك كوي دوست برابر نمي كنم

 )302ص (پرستي؟   با كافران چه كارت گر بت نمي

 )41ص .(گ و سبوستبسا سرا كه در اين كارخانه سن

 )182ص .(كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس      بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

 )197ص .(بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش

 )96ص .(كرد او نمي ديدش و از دور خدايا مي          بي دلي در همه احوال خدا با او بود

           بفروختي رضوان به دو گندم  پدرم روضه

 )234ص .(ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم      

 )194ص .(تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي

 )34ص .(ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست

 )72ص .(تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد
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 )126ص .(دل باش تو با خداي خود انداز كار و خوش

 )27ص .(زنند صفير عرش مي  ي تو را ز كنگره

 )335ص .(روي جانا ترسمت فرو ماني تيز مي

  جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل

 )187ص .(شكند بازارش زين تغابن كه خزف مي 

 )329ص .(چو مرغ زيرك افتد نفتد به هيچ دامي

 )275ص .(چون ساغرت پر است بنوشان و نوش كن

 )24ص (چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ 

 )314ص (داري؟  چه توقع ز جهان گذران مي

 )155ص .(خندان شمع آفت پروانه شد ي چهره

 )385ص .(با ما منشين اگر نه بدنام شوي

 )21ص .(خُم گو سر خود گير كه خمخانه خراب است

 )270ص .(داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن

 )96ص .(بازار خودفروشي از آن سوي ديگرست       خرند و بس دلي مي شكستهدر راه ما 

 )346ص .(تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي        دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 )306ص .(دعاي صبح و آه شب، كليد گنج مقصود است
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 )247ص .(دلم از وحشت زندان سكندر، بگرفت

 )577ص .(دنيا وفا ندارد اي نور هردو ديده

 )5ص .(جاي ياران، فرصت شمار يارا نيكي به       ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

 )303ص .(دهقان جهان كاش كه اين تخم نكشتي

 )249ص .(ديدار شد ميسر و بوس و كنار هم

 )50ص .(راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست

 )41ص .(چرا كه حال نكو در قفاي فال نكوست        رخ تو در نظر آمد مراد خواهم يافت

 )47ص .(رستگاري جاويد در كم آزاري است

 )65ص .(گويي ولي شناسان رفتند از اين واليت       دهد كس آبي نميلب را  رندان تشنه

 )172ص .(روز فراق را كه نهد در شمار عمر

 )87ص .(است، مشو ايمن از او رهزن دهر نخفته

 )81ص .(ز سرّغيب كس آگاه نيست قصه مخوان

 )110ص .(زمان خوش دلي درياب و درياب

 )71ص .(ساقي به نور باده،برافروز جام

 )140ص .(معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ي ايهس

 )39ص .(سخن بگو كه كالمت لطيف و موزون است
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 )17ص .(جاست اي جان من خطا اين سخن شناس نه

 )313ص (داري؟  سعي نابرده چه اميد عطا مي

 )352ص .(شاديت مبارك باد اي عاشق شيدايي

 )85ص .(طلعت آن باش كه آني دارد ي بنده         نيست كه مويي و مياني داردشاهد آن 

 )291ص .(اي شاه خوباني و منظور گدايان شده

 )181ص .(هاست با مير عسس شبروان را آشنايي

  خويش   ي آلوده ي شرممان باد ز پشمينه

 )258ص .(گر بدين فضل و هنر نام كرامات بريم 

 )293ص .(به خرابات خرامگه  شست و شويي كن و آن

 )152ص .(رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي        شّكرشكن شوند همه طوطيان هند  

 )43ص .(كار و بار دوست برحسب آرزوست همه           شُكر خدا كه از مدد بخت كارساز

 )49ص (عاشق چه كند گر نكشد بار مالمت؟

 )132ص .(عاشق و معشوق رازدارانند

 )297ص .(ا بلند است آشيانهعنقا ر

 )238ص .(عهد با پيمانه بندم شرط با ساغر كنم

 )15ص (يار مهيا نشود، يار كجاست؟   عيش بي
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  فرصت شمار صحبت، كز اين دو روزه منزل 

 )270ص .(چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن

  

 )97ص .(كرد ديگران هم بكنند آن چه مسيحا مي     فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد 

  اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند

 )264ص .(عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد 

 )216ص .(نظر شود مقبول طبع مردم صاحب         بس نكته غير حسن ببايد كه تا كسي

 )347ص .(هي خضر مكنهمر قطع اين مرحله بي

 )123ص .(قند آميخته با گل نه عالج دل ماست

 )242ص .(كنم كردم كنايتي و مكرر نمي

 )172ص .(احزان شود روزي گلستان غم مخور ي كلبه

 )216ص .(كوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت

 )97ص .(گر اين عمل بكني، خاك زر تواني كرد      ست  گدايي در ميخانه طرفه اكسيري

 )158ص(ساله بر آيد  بال بگردد و كام هزار        گرت چو نوح نبي صبر است در غم توفان

 )336ص .(گيريم گرچه دوريم به ياد تو قدح مي

 )192ص .(هر قدر اي دل كه تواني بكوش                 گرچه وصالش نه به كوشش دهند
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  آيد و گر راحت اي حكيمگر رنج پيشت 

 )126ص .(ها خدا كند نسبت مكن به غير كه اين

  )255ص .(ور نه با تو ماجراها داشتيم                             وگو آيين درويشي نبود گفت

 )263ص .(گنج در آستين و كيسه تهي است

 )29ص .(مقدر استبا پادشه بگوي كه روزي                 بريم ما آبروي فقر و قناعت نمي

 )182ص .(ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس

 )27ص .(مجو درستي عهد از جهان سست نهاد

 )124ص .(سوخته با خامي چند مگو حال دل

 )109ص .(كه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد         من آن نگين سليمان به هيچ نستانم

  من چه گويم كه تو را نازكي طبعِ لطيف  

 )93ص .(ست كه آهسته دعا نتوان كرد تا به حدي 

 )198ص .(شنوم بوي خير از اين اوضاع من نمي

 )181ص .(ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

  خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي

 )135ص .(كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي
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  تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست

 )4ص .(جوانانِ سعادتمند پند پير دانا را

 )363ص .(و بگذشتندنظير خويش بنگذاشتند 

 )306ص .(وراي حد تقرير است شرح آرزومندي

 )4ص .(وضع مهر و وفا نيست روي زيبا را

  

  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم  

 )271ص .(كه در طريقت ما كافري است رنجيدن 

 )275ص .(هان اي پسر كه پير شوي پند گوش كن

 )83ص .(خداش در همه حال از بال نگه دارد             كه جانب اهل خدا نگه دارد  هر آن

 )56ص (كس طالب يارند چه هشيار و چه مست همه

 )24ص (هنر خود عيان شود

 )5ص (دستي در عيش كوش و مستي هنگام تنگ

 )289ص (يا جام باده، يا قصه كوتاه

 )71ص (ياد باد آن روزگاران ياد باد

 )283ص (دولت پناه تو ي ماييم و آستانه                نشين همه از هم جدا شدند ياران هم
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 )182ص (يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم

 )8ص (هست خاكي كه به آبي نخرد توفان را        يار مردانِ خدا باش كه در كشتي نوح 

 )114 ص(بينم ياران را چه شد؟  ياري اندر كس نمي

  يا وفا يا خبر وصلِ تو يا مرگ رقيب

 )128ص (بود آيا كه فلك زين دو سه كاري بكند؟     

  ك قصه بيش نيست غم عشق وين عجيبي

 )28ص (شنوم نامكرّر است كز هر زبان كه مي

 )154ص (گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود؟ 

 )56ص(تو پس پرده چه داني كه، كه خوب است و كه زشت؟ 

 )182ص(به مردم نادان دهد زمام مراد) فلك(جهان

 )81ص(هاست در تأخير و طالب را زيان دارد آفت) كه(چه

 )262ص.(گويم چه استاد ازل گفت بگو مي آن           اند در پس آينه طوطي صفتم داشته

 )468ص(دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم

 )127ص(. هنر افتد نظر به عيب كند بي) هركه(كسي

 )72ص. (گزند مباد ي وجود نازكت آزرده

 )201ص.(كنند اين پسران ناخلف ياد پدر نمي
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  1درآمدي بر بوطيقاي غزل كالسيك

  مهدي زرقانيدكتر 

  دانشگاه فردوسي مشهد

  

اين مقاله تنها درآمدي بر بوطيقاي شعر فارسي و به ويژه غزل كالسيك است، چراكه 

هاي  براي تدوين بوطيقاي شعر فارسي يا به عبارت بهتر غزل كالسيك بايد غزل را در كانون

هاي مشترك به  مختلف ادبي كشور و از جمله كانون ادبي فارس بررسي و  پس از آن گزاره

  . ها را به عنوان بوطيقاي غزل كالسيك مطرح كرد يدست آمده از اين بررس

منظور از بوطيقا معاني مختلف شعر است و براي دست يافتن به بوطيقاي غزل كالسيك 

منظور از . شناسيك و ايدئولوژيك مورد بررسي قرار داد بايد آن را در سه سطح بالغي، جمال

چه كه در علم بالغي كالسيك و مباحث دستوري و  سطح بالغي، يعني بررسي تمام آن

چه كه در ذيل  شناسيك يعني بررسي تمام آن سطح جمال. نحوي زبان فارسي وجود دارد

گيرد و منظور از سطح  شناسي جديد قرار مي مباحث كالسيك بيان و بديع و مباحث زيبايي

  . شناسي يك شاعر است اي و جهان رهايدئولوژيك نظام انگا

در مراسم بزرگداشت يادروز  1392اي از سخنراني آقاي دكتر زرقاني است كه در بيست مهرماه  اين متن چكيده 1

  حافظ ارائه شده است



 

  

توان چنين  ها را مي براي بررسي بوطيقاي يك غزل سه محور را بايد در نظر داشت كه آن

ها دل طلب  سال«ي شخصيت و حادثه مانند غزل  برشمرد؛ روايت محوري با دو شاخصه

، مضمون محوري كه »كرد اضا ميچه خود داشت ز بيگانه تق آن/ كرد جم از ما مي جام

گيرد و در نهايت تلفيق است  را در برمي... مباحث متعددي چون نقد، مدح، توصيف، وعظ و 

  . شود اي از هر دو محسوب مي كه پاره

اي را مورد توجه قرار داد و درواقع  چهار  براي بررسي بوطيقاي غزل حافظ بايد اصول ويژه

هاي حافظ در نظر گرفت  كالسيك عرفاني و به ويژه غزل اصل را براي بررسي بوطيقاي غزل

  . شود كه به طور خالصه به آن اشاره مي

اي است نه عمودي، بنابراين طرح  اي دايره كه ساختار غزل كالسيك ساختاره نخست آن

محور . ي غزل عرفاني كالسيك موضوعيت ندارد مباحثي مانند محور افقي و عمودي درباره

كند كه ساختار اثر يك ساختار خطي باشد ولي زماني كه  وم پيدا ميعمودي زماني مفه

  . كند اي شد مفهومي به نام محور افقي و عمودي معنا پيدا نمي ساختار دايره

اي است به همين دليل ترتيب خطي در  ساختار غزل عرفاني كالسيك يك ساختار دايره

  :آن مهم نيست؛ مانند اين غزل

  ام به بد ديدن منم كه ديده نيالوده        ق ورزيدنمنم كه شهره شهرم به عش

اگر اين غزل را از انتها به ابتدا بخوانيم يا ابيات آن را به هم بزنيم هيچ اتفاقي در غزل 

اي دارند؛ به همين دليل در نسخه  افتد و اين ويژگي آثاري است كه ساختار دايره نمي

  . اند هاي مختلف مصححان جاي ابيات را عوض كرده بدل

نبود ارتباط در محور عمودي نقطه ضعف غزل كالسيك نيست و درواقع يك ويژگي 

  در اصل اصطالحي به نام . توان چيزي از بيرون بر آن اضافه كرد باارزش است؛ چراكه نمي
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هاي غير غزل  محور عمودي و محور افقي متعلق به بوطيقاي غزل نيست و از ساختار

  . گرفته و بر غزل تحميل شده است

ي ساختار غزل كالسيك اين است كه ارتباط اجزاي غزل عرفاني  مورد ديگر درباره

  . وار است كالسيك اندام

ت، به اين معنا كه دومين اصل، در بوطيقاي غزل كالسيك انعطاف نظم تأليفي اثر اس

هايي كه درون غزل هستند يك ارتباط ذهني برقرار كرد و يك برداشت  توان بين مؤلفه مي

  . پذيري غزل نيز در همين موضوع است معنايي از غزل داشت و رمز تأويل

توان انعطاف نظم تأليفي اثر را نشان داد اين است كه  يكي ديگر از مواردي كه مي

اي به آن بدهيد، اين نظم تازه، معاني و  م بريزيد و نظم تأليفي تازههاي غزل را به ه بيت

دهد و ويژگي تفأل زدن به ديوان حافظ ناشي از همين اصل  اي به آن مي تفسيرهاي تازه

  . است

ي  تواند به اندازه سومين اصل، قابليت معناسازي توسط مخاطب است، يعني مخاطب مي

اين قابليت برآيند دو نوع تمهيدات است؛ . اشدشاعر در معناسازي غزل نقش داشته ب

جا بايد مورد توجه  چه در اين آن. تمهيدات معنايي مثل ابهام و ايهام و تمهيدات ساختاري

وقتي ساختار . قرار بگيرد اين است كه اين قابليت معناسازي برآمده از ساختار غزل است

ما نه با ايهام و ابهام بلكه از ساختار شود، ا معناسازي ايجاد مي  اي باشد قابليت غزل دايره

  . شود اي غزل ناشي مي دايره

يكي ديگر از مواردي كه در اين معناسازي بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه تغيير 

شود به اين ترتيب در غزل عرفاني كالسيك  ذهني ساختار غزل به خلق معاني تازه منجر مي

  . ها است معنا تابعي از طرز تنطيم مؤلفه
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ايدئولوژي . چهارمين اصل، برآمده از يك عامل ايدئولوژيك در شعر كالسيك ما است

ي كالسيك ما وجود دارد و اين ايدئولوژي از  ساخت انديشه ت در ژرفكثرت در وحد

بيني عرفاني وارد غزل شده است؛ بنابراين غزل تابعي از ايدئولوژي كثرت در وحدت  جهان

  . است

  . غزل كالسيك اغلب وحدت مضموني ندارد؛ اما وحدت موضوعي و ساختاري دارد

زي نياز دارد كه در برخي از غزليات اين سا هر غزل براي ارتباط ابياتش به يك كانون

  . ها كانون شخصيت است كانون يك كنش است، مانند شراب خوردن و در برخي از غزل

ها  ها معيارهايي وجود دارد كه در زير به اختصار به آن هاي غزل بندي ارتباط براي رده

  :شود اشاره مي

 ). معناي اوليه و معناي ثانويه( هاي غزل در چند سطح ارتباط مؤلفه -1

 ). ها و موسيقي ها، كنش صورخيال، شخصيت( ها در چند اليه ارتباط مؤلفه -2

 . ارتباط چند سويه -3

هاي  ارتباط عامل افزايش محل تأويلي، اين عمل به خواننده، آزادي برداشت -4

 . عيارها قرار دارددهد و در سطح باالتري از ديگر م متفاوت مي

رسيم  ها به اين نتيجه مي با نگاهي به بوطيقاي قرآن و بوطيقاي غزل فارسي و يكساني آن

  . كه بوطيقاي غزل عرفاني و بوطيقاي قرآن يكي است

اين مطلب مدعاي اين است كه ذهن شاعران كالسيك ما به بوطيقاي قرآن نظر داشته 

اي، قابليت معناسازي توسط مخاطب، نظم  ايرهاست، چراكه در قرآن نيز همان ساختار د

  . تأليفي قابل تغيير، كثرت در وحدت و انسجام متني وجود دارد
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  شاملو و حافظ شعر در راوي صداي بررسي در تحليلي جستاري

  ن سالجقهيپرودكتر 

  دانشگاه آزاد تهران

  مقدمه

مفسران،  تر يشب بيستم قرن ياوليه هايتا سال كه  آيدبرمي ادبي مطالعات ييخچهاز تار 

 فرض  شاعر شخص ذهني محصول واسطه،يب را شاعرانه كالم شعر، پردازانيهمنتقدان و نظر

 يريبه تعب يا نبودند قائل او يسروده و شاعر شخص ميان فاصله يك وجود به و كردنديم

يسخن م مشخصي بيش و كم مخاطبين براي كه كردنديفرض م يشاعر را متكلم يگر،د

 ينداز مباحث مربوط به مبحث خبر و فرا يبخش مهم گفت توانمي كه شكلي به. گويد

 كهآراء ارسطو،  برغرب،  يحوزه در كه ييشنونده، در بالغت قدما -خبر -متكلم يارتباط

از  سبك  ينبه هم يز،شرق ن يداردو در حوزه يدتأك  بود،و خطابه  يسخنور فنشامل 

 مطالعات از استفاده با امروزه كه، جاآن از. يابدمي تعميم شعر به و شوديخطابه شروع م

تا   هاآن متمايز سرشت و ماهيت دليل به يكديگر، از نظم و شعر بنيادين تمايز مدرن، ادبي

 نظم يسراينده بين بنيادين هايآن دارد كه تفاوت يمشخص شده است، جا ياديحدود ز

 به و شودمي دور شاعر شخص ازكه ( شعر يسراينده و) است وابسته شاعر شخص بهكه (

   و هاپژوهش كاربرد، درنقدها، ،يدر محور تئور يزن )شودمي نزديك او دروني هايمن



 

  

است كه تا حد  يننگارنده بر ا يمقاله، سع يندر ا. يردمورد توجه قرار گ  يعلم هاي تحليل

 بزرگ شاعر دو شعر در هاو كاربرد آن يمرتبط با موضوع اصل يبر مباحث نظر يهبا تك امكان

 هاراوي يا »يراو« يصدا يتوضع يچگونگ دور از هم  يارمتفاوت و بس يخيتار ياز دو دوره

و  يمورد بررس ساختاري بنديطبقه نوعي از استفاده با را شاعر دو اين دروني هايمن و

  .قراردهد يلتحل

  

  بحث نظري طرح

 يحضمن تشر ،بوطيقا به شناسياز زبان خود انتقادي هاييلاز تحل يكيدر  اسكولز رابرت

 يموضوع، مجرا يام،فرستنده، پ ،ياكوبسن ارتباطي يگانه شش يندكاركردفرآ يچگونگ

  :نويسديو رمزگان، م يارتباط

 دست به ارتباطي هاياز كنش يعام و واحد يفاست تا توص يدهچون كوش نياكوبس«

در كنش  يراز ،گرفته است يدهرا ناد يو گفتار يارتباط نوشتار ينتفاوت ب ناچار دهد

و  يرندهفرستنده، گ يعني ياكوبسن نظر مورد ارتباطي عناصر ي همهممكن است  يگفتار

 كه  اين ويژهاست؛ به ياماغلب فقط خود پ ياما در كنش نوشتار  ؛حضور داشته باشند موضوع

 يا» من« يدگرچه شا هم مواقع از بسياري و باشد نداشته حضور است ممكن هم نويسنده

 يكه گاه يبه نحو. ممكن است اصالً خطاب به ما نبوده باشد يم،را بخوان يامپ» شما«

 يناز ا ياثر ادب يك... يمكن ينرا خودمان تأم يكنش ارتباط يكدر  يبعناصر غا يممجبور

مخاطبان خود و  ينب »ياليخ« يبر محاكمات است، با قرار دادن جهان يجهت كه مبتن

در برابر ما  يه،چند ال يا يهدو ال يبافت نتيجه در دهد؛يم ارجاع  »يواقع« يبه جهان يت،واقع

 يدبا يشههم )نوشتاري هايمتن عنوانبه (داستان  يادر شعر  دليل همين به. گذارديم

   يريبه تعب. در نظر داشت نيز را) فرضي مخاطبو ( گيرنده و) راوي و(فرستنده  يدوگانگ
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 يامن  يدخواننده، شا يك يبرا مثل خود ما يآدم يعني است كه شاعر ياميپ شعر  يگر،د

 نه و كسي كه شوديصورت ارائه م ينبه ا يامپ ينا يشههم يباًاما تقر ؛كنديشما، ارسال م

  ).50 :1379اسكولز،. (كندمي خطاب ما نه و كسي به شاعر، خود

معنا  يناز جمله باخت معاصر ادبي پردازانيهاز نظر يبرخ نظر اين برخالف ديگر، سويي از

 چنينهم و شودمي ادجاي »مكالمه« ي نتيجه در كه دانديافراد م يانرا در مناسبت م

 به گيرد،يدر نظر م) يراو( يانجيم يك نثر براي داند،مي سخن بنيان را »مكالمه منطق«

 ميانجي به كه دانديناب م يرا اشراق شعرگزاره است؛ اما  ياننثر، ب او نظر از كهاين دليل

  .وابسته است شاعر  يا يسندهبه نو واسطهيندارد و ب ياجياحت

 و است نكرده تجربه را آن كسي كه است نشدني تكرار و يكه ايحادثه هرشعر او نظر از

 ينامتنيمنكر مناسبات ب  ،ينباخت  يبترت ينا به. تكرار نخواهد شد يگرد نيز آن بيان از پس

شاعر آن را به  اوست خود يويژه زبان شاعر، زبان «:نويسدياو م. در متون شاعرانه است

 يبراساس راستا يانهرگونه ب و واژه هر شكل، هر از. گيردمي كار به مطلق و فردي ايگونه

مي كار به گيومه از استفاده بدون را چيز هر كه گفت توانمي. جويديسود م آن يممستق

 و شاعر ميان ايفاصله او، نظر از كهينخالصه ا . ميانجيبي ناب بيان چونهم يعني گيرد؛

 يافت، بتوان ديگر شعري با مناسبتي شعري در اگر باختين نظر به. يافت تواننمي او سخن

  ).113 :1378ي،احمد( »عمدي يكسر است مناسبتي

قابل  يندهبه عنوان گو يبه آسان شاعر يوقت كه  نيست طور اين«: گويديم اسكولز اما

 ترنزديك كالمي هنر ترنازل هايباشد، شعر به مقاله و به همان اندازه به محدوده ييشناسا

 و گفتار از را آن كه شعر، يويژه زباني هاياستراتژي يكه همه يفياز جمله وظا ،شودمي

يسخن شاعرانه سخن م ينكه به ا يكردن شخص يزمتما برعهده دارند ،كنندمي متمايز نثر

  . )1379:51اسكولز،( »است شاعر خود يشاعرانه غير هستي از گويد
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مؤلف ) يراز( ،گيرديشكل م تنها پس از متن مؤلف يتن يتواقع«: يفاتراز نظر ر چنينهم

 به يا شودمي وارد »زبان« قلمرو به متن عناصر ديگر چوناو هم . در متن حضور ندارد

مطالعه رسيدن پايان به از پس تنها كه متن به افزوده واقعيتي يعني ؛شودمي زباني تعبيري

 ميان و كندمي ايجاد متن چونخواننده، مؤلف را هم . آيدمي در خواننده تصور به متن ي

 تاريخي شخصيتي چونهم كه مؤلف آن و) خواننده يساخته( متن يزاده    مؤلف اين

 نيست هيچ هاآن كردن يكي براي تالش ريفاتر، ديد از. است زيادي يفاصله دارد، وجود

  ).87 :1378ي،احمد( »متن كردن ويران مگر

در  معاصر ادبي مطالعات در شده مطرح مباحث اساس بر رسد،يبه نظر م تقدير هر به

تام و تمام آن به شخص شاعر، مورد پرسش  يبودن و وابستگ ياصل قدس ير،اخ هايسال

 چند يا يك »ينثر داستان«آن همانند  يبرا توانمي يجهقرار گرفته است و در نت يادينبن

. دارند عهده به را آن روايت و متن آواهاي توليد كه گرفت نظر در »راوي« نام به ميانجي

 خود نهايي نظر اعالم و مورد اين در پردازاننظريه آراء تشريح ياسكولز در ادامه چنينهم

 عنوان به واقعي زندگي در شاعر، ميان بنياديني تفاوت كه رسدمي نتيجه اين به باره، اين در

 عصبي مدار كه ديگر، شخص يك عنوان به اثر آفرينش يلحظه  در شاعر و شخص يك

 بر »شعر« نام كه كند خلق را »قدرتي پر كالمي اشياء« است قادر و كندمي فعال را ديگري

  . )1379:52اسكولز ،( »دارد وجود بگيرند، خود

آن و  ينطن يگستردگ ،راوي صداي حضور چگونگي بررسي شد، گفته چهآن به توجه با

 اشعار در اند،گرفته خود بر مخاطب نام كه گوناگوني هايشخصيت با او گويو تنوع گفت

دو  ينا يگياز جهت چند ال ويژهبه. باشد تأمل قابل زيادي جهات از توانديم شاملو و حافظ

 جهت از چه ،»راوي اقتدار« بحث چنينهم و هاآن تفسيري ياثر شاعرانه و گسترش دامنه

 به »قدرت پر كالمي اشياء« اين پرتاب قدرت لحاظ به چه و كالمي يويژه هايگزاره خلق

   اقتدار اين گفت توانمي كه نحوي به). حافظ شعر در ويژهبه (  متن توليد از پس هايزمان

هفدهمدفتر /  پژوهي حافظ 146  



 

  

 يكند و راو يجادرا ا» در زمان يالس يحركت« توانسته است در چند جهت راويانگي در

 در را هامتن فراگير انساني مناسبات آن ييجهكند و در نت يلتبد يراو اَبر يكمتن را به 

  .دهد گسترش هاآن بر حاكم گفتمان

 تحليل و راوي نقش چگونگي تفصيلي يمقايسه امكان كوتاه، فرصت اين در چند هر

متن  يك يرپذيريعدم تأث يا يرپذيريتأث يچگونگ چنينهم و تشابهات و هاتفاوت تطبيقي

بر  يمقاله را درآمد ينبتوان ا يداما شا يست،ن يسرم) حافظ(از متن متقدم ) شاملو(متأخر 

در  يژهاز موارد آن، به و يمجمل، فقط به برخ ينبحث به حساب آورد و در ا ينشروع ا

 هامتن درون غايب و حاضر هايشخصيت با او گويو گفت و اقتدار آن و  يتشابه نقش راو

  .اشاره كرد

 يهيبد خوانندگان اشعار حافظ يبرا اول نظر در مخاطب و راوي ارتباط چگونگي از چهآن

 تريشب( معشوق: است دست اين از مخاطبيني با او شعر راوي ارتباط رسد،يبه نظر م

  ،محكوم ،حاكم ازاعم ( شاعر عصر، )عيني تركم و ذهني تربيش زميني، تركم و آسماني

 دارد شناختيمعرفت چالش هاآن با راوي كه منفي هاييتاز شخص ي، بخش)ظالم و مظلوم

 را او و دهديشخص شاعر ارجاع م يتكه به شخص يراو» من«، )و محتسب يصوف ،زاهد(

 نوعي كهروپيش و آينده انسان چنينوهم غافل انسان، )هامفاخره در ويژهبه ( زندمي صدا

 در را راوي يويژه هاينگرش از بخشي و آيدمي حساب به فرضي ييافته گسترش مخاطب

چرخش است  مهم يانم يندر ا چهآن. دهدمي شكل كالسيك مداريانسان يا اومانيسم

و  مخاطبين اين با خود اقتدار و ضعف هايسويه تنظيم در راوي لحن تعبير و رفتاري هاي

 بيان اصلي هدف كه شاعرانه، يمقتدارنه هايآمدن او با خلق گزاره يرونب يداناز م يروزپ

 در را راوي واقعي اقتداردوم است كه  يجنبه ينو درست هم است آيد،يبه شمار م شاعرانه

 يتو روا مكان ،زمان يحوزه در آن تصرف و دخل به و داده شكل ممتاز يشاعرانه متن اين

  .منجر شده است
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در شعر شاملو   يفيتدر نوع و ك ييها ها و شباهت تفاوت با هاييشخصيت ديگر، طرفي از

( ، انسان )ينيو ع ينيزم(معشوق  به  توان يكه از آن جمله م گيرنديمورد خطاب قرار م

به  يراو من ،)او با راوي پذيرش و انكار هايچالش يهمه با( خدا، )غافل و  يو انقالب بيدار

 منبه  يگرد يشاعر و در موارد ياز موارد به من شخص يكه در بعض هادر مفاخره يژهو

دور  ينكه قرار است مخاطب يندهانسان آ چنينو هم شوديانسان به طور عام ارجاع داده م

  . اشاره كرد ،باشند متن يشاعرانه   هايگزاره

 از كه گونهآن بگذريم، كه شاعرانه متن دو اين در راوي وضعيت ،شناسيروان يجنبه از

شاعرانه هايگزاره طنين چنينهم و خود آشكار و پيدا مخاطبين با شاملو شعر راوي برخورد

كه در  شكليبه  ،دارد داللت راوي چراي و چونيبر اقتدار مطلق و ب  آيد،برمي او شعر ي

خود، به عنوان  يبرا يياستعال يتموقع يك يجادموارد قدرت او را در ا توانيم يزن يهنگاه اول

و موارد ضعف او  )حافظ شعر راوي همانند بيش وكم ( آگاه رواي يك يا يمصلح اجتماع يك

 جهان در عشق فقدان از هراس پيري، و زمان گذر از هراس در شعر حافظ يمانند راو يزرا ن

  .ديد تنهايي از هراس و انسان به ستم از هراس انسان، و خود

اگر به  كه باشد ينا مقاله اين از بخش اين اصلي هاياز پرسش يكي يدشا ميان اين در

 ياآ يمهستند، قائل باش يكه نوشتار يدر متون ادب يو راو يسندهنو ياشخص شاعر  يدوگانگ

يژهو  اغلبكه  يي،از منظر بالغت قدما يدو مخاطب را باز هم با يراو يمكالمه يا گووگفت

اغلب   و مخاطب متكلم   ينب يرابطه بر مشخص طور به وخطابه است  يا يكالم گفتار ي

كه  وگوو گفت مكالمه منطقاز منظر  ياكرد  يبررس ،دارند يزيكيف يحضور گفتار ياندر جر

  است؟ ادبي نوشتاري هايمتن  ي ويژه

و » تك گفتار« يقدر تفاوت دق مكالمه منطق از خود نظر مورد ينظريه در باختين

  مكالمه  يجادا  برايزبان  يكه اساس گفتار، بر كاربرد شخص طورهمان«: گويديم» مكالمه«
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 ،)1379:103ي،احمد(»است وگوگفت  برايسخن  ايگونه يزن يادب ياناست، هر شكل ب

 يخيتار يا يافق زمان يكمشخص در  ينمخاطب ياهمان مخاطب؟  ي؟با چه كس وگواما گفت

 آيا ميان اين در و است؟ فرافرد و زمانيكه ب يافته يتاَبرمخاطب متن يگونه يا خاص؟ 

 شاعران از بسياري مانند ،است موج يا آوا بدون و ميرنده خود در صدايي راوي، صداي

خوانندگان حاضر و  يبه تمام و گاه هشداردهنده  يبمه ين،پر طن يگزارش يا ضعيف

 درگير كه ديگري غايب و حاضر هاييتشخص كهينا يگرد  ؟است متن روييشپ يندگانآ

 ينتيجه از كه گونه آن اما كنند؟يچگونه حضورشان را در متن اعالم م ،هستند ماجرا

نمي متون يهمه يانراو يبنص دوم ويژگي اين آيد،برمي ادبي مطالعات و تاريخ هايقضاوت

زمان قلبدر  ينممتد و پرطن ييرا ندارد كه به صدا ينا يتظرف هاآن صداي حداقل يا شود

 جدي يشاعرانه هايفقط خاص متن يژگيو ينشود و ا يلپس از خلق آثار خود تبد يهاي

 شعر چونهم متني و تازدمي پيش به چنانهم كه حافظ شعر مانند متني. است عصر هر

زمان به بايد را آن امتداد عدم يا امتداد و است داشته بلند طنيني خود زمان در كه شاملو

 هايياستفاده از شاهد مثال مقاله  ينا يدر ادامه رسدمي نظر به. كرد واگذار آينده دور هاي

 الگوي يك از استفاده اساس بر هم آن، بحث شدن ترروشن براي شاعرانه، متن دو اين از

  .رسديبه نظر م يضرور نظري

طبقه يك ديگران و خويشتن با هنرمند مناسبات از خود بندييمدر تقس جيمز هنري

در شعر حافظ و شاملو به عنوان  يراو يتوضع يكه در بررس است داده ارائه گانهسه بندي

شعر  ،جيمز نظر از. گيرديبخش از مقاله مورد استفاده قرار م يندر ا يكاربرد يالگو يك

  .)1378:319ي،احمد( زندمي حرف شناسيكيباييز يدر سه شكل اساس ييغنا

  .كندمي ارائه خويشتن با فوري پيوند در را تصوير هنرمند، آن در كه غنايي شكلـ 1

  

...جستاري تحليلي در بررسي 149  



 

  

نظم،  يا يهدر گفتار تك ال »يشتنخو«منظور از  گفت توانيم فوق هايبا توجه به بحث 

  :از حافظ ياتاب ينمانند ا ،است يراو منِ، يهشخص شاعر و در گفتار چند ال

  گذرم در چو تربتم شود زار بنفشه     توست سركش زلف داغ من دل در كه چنين

  بدرم كفن تنگنا آن دل در شوق ز             باد چون بگذرد يار اگر حافظ خاك به

  )257:  1364حافظ،( 

به  يفور يبا ارجاع» من«اول شخص  يرحضور ضم ابيات اين در ،اول نگاه در چند هر

 يبا بافت يشخص يتك گفتار ي، گفتار را به سمت و سو»حافظ« يعني تخلص شاعر

 شاعر خود با مساوي كه ،عاشق محدود وگويگفت يمحدوده در را آن و كشانديم  مشخص

 يك بين كه ،مخاطب ضمير نامعلومي جمله از ديگري مناسبات ولي كنديمحدود م ،است

 يمكالمه يك يمحدوده از را گوو سرگردان است، گفت ناپيدا ضمير يك و خاص معشوق

 آن، بر عالوه. است كرده تبديل پرطنين صداي يك به و برده فراتر تو و من بين شخصي

 اين اند،فراتر برده  يداريشن _يرا از منش گفتار گوو گفت اين كه عواملي از ديگر برخي

  :هستند موارد

  .كندمي نزديك مكالمه منطق به را آن كه وگوگفت شدن نوشتاريـ 1

  .كندمي دور خطابه منطق از را آن كه شناختيزيبايي انگيزشگفت مناسبات از استفادهـ 2

  .متن در اليگي چند ايجادـ 3

 كه هرگونه خود، توسط آن تنظيم و راوي توسط »زمان« مهار گرفتن دست بهـ 4

  .بخواهد
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 كفن واقع، عالم در غيرممكن يحادثه يك وقوع براي شرط ايجاد در راوي اقتدارـ 5

احساس  مانند او انساني هايحس نرفتن بين از و خود هوشمند ياراده با مرده دريدن

  .لهأمس يناز ا يبر سر مزارش و ابراز خوشحال يارحضور 

با  يكه مساو-او » من« يعني شاعر شخص مرگ از پس حتي حادثه و روايت امتدادـ 6

 او، از پس هايزمان در راوي اما است مرده شاعر شخص حاال زيرا ،شخص حافظ بود

  .دارد هشيار و زنده كامالً حضوري

در  يشههم كهاز گزاره  يمشروط كردن بخش يلجاودانه به دل ينلحن، آوا و طن يجادـ ا7

  .راوي اقتدار جاودانگي نتيجه در وانتظار وقوع است 

 يلبه دل يژهبه و شاعر شخص به راوي مكرر ارجاع يژگيو ،حافظ ديوان در رسدمي نظر به

كه در شعر  آن پاياني ابيات در گوينده تخلص يا نام ذكر بودن الزامي در غزل ييژهساختار و

از  ياريدر بس تخلص ينذكر ا شاملو شعر در اما است،  گرفته ترصورتيشب يست،ن ينو الزام

» من«به سرعت به  پس از ارجاع به شخص شاعر معمول راست وبه طو يرعمديموارد غ

هستي شعري كه» در آستانه«در شعر معروف  به طور مثال ؛شوديبازگشت داده م يراو

و  شوديجدا م ياز راو» بامداد«شاعر با تخلص  اول يمرحله در ،است يو فلسف شناسانه

  :گرددمي باز انساني ييافته يتكل منو  يراو مندوباره به 

  ندارد كوبه كه دري آستان بر/ آمد فرود و استاد بايد

/ است كوفتن در به/ گاه بي اگر و/ توست انتظار به باندر /باشي آمده گاه به اگر كه چرا

  .آيدنمي پاسخي

/ يابيمي ادامه/ خود غياب در كه چرا/ محض موجوديت/ مطلقي موجوديت جا آن تو تنها

  ...است اعجاز قاطع حضور/ غيابت و
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  :)شاعر بامداد گويد ينچن/ (بدرود/ بدرود

  شاكر و شادمانه/ اجبار يآستانه از گذرممي رقصان

  :)چندهر (

 و گذشتيم بسته دهان بسته دست گذشتم بسته دهان بسته دست را زيستن رخصت

  اكنون و/ ديديم شرارت حصار چشمي تنگ يرخنه از/ تنها/ را جهان منظر

...  

  نگرممي پشت فرا/ وداع به/ امنوشته در كه را تنگي داالن

  نداشت كم هيچ و بود يگانه اما/ بود كاه جان سفر و/ بود كوتاه فرصت

  ).    خسته بامداد: گويد ينچن(

  )1380،970شاملو،(

 يزمان غنايي شعر در هنرمند يوسيله به تصوير يارائه از يمزج يدوم از بحث هنر محور

مي نظر به. كنديم يانب يگرانخود و د يانم يرا در شكل حماس يرتصو ي،راو= است كه او 

 يعنيحماسه،  يبخش دوم معن تريشب غنايي شعر در جا اين در حماسه از منظور رسد

 يعني آن اول بخش نه گويد،يافتخار و از سر نازش م يانشاعر در ب_ يكه راو  است يسخن

 ياتاز غزل يمانند بخش مهم يو نژاد يمل ،قومي افتخارات و هايدالور ،هاسخن از جنگ

 راوي كه انگيزيحيرت هاييتوضع ياندر ب يا شخص شاعر  هايدر مفاخره يژهبه و حافظ

 كردن خاص با را خود اقتدار و توانايي و داندمي هاآن وقوع ناظر و شاهد را خود باكيبي با

آن حادثه دوم يمرحله در اما دهد؛ينشان م ،ندارند را آن توان ديگران كه چه آن در خود،

   به نيز را هاآن سرنوشت و رساندمي هابه گوش آن هنري گزارش يك شكل به را عجيب ي
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مانند  ،ايستدمي ديگران كنار در ماجرا پيامدهاي در نيز خود سپس و زندمي گره آن

  :از حافظ يرز ياتاب

  زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق             زد  دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در

  زد آدم بر و غيرت اين از شد آتش عين     نداشت عشق ملك ديد رخت كرد ايجلوه

  زد نامحرم يسينه بر و آمد غيب ستد        راز تماشاگه به آيد كه خواستمي عقل

 رشك و برتر موقعيت و راوي جدايي يزمينه اول يدرجه در چهآن پيداست، ناگفته

 يك بيان در او وشجاعت باكانهبي لحن كند،مي مشخص عجيب، نوشتار اين در را او برانگيز

 چنينهم ونبوده است  پذيرامكان ديگران براي اشكه مشاهده است انگيز شگفت يواقعه

 مخاطبي است توانسته كه رها و ملموس غير اياسطوره زمان يك در او يرانهمقتد حضور

 راه كمال، و جمال در او مطلق دادن قرار انحصار در با و برگزيند خود براي ازلي و مشخص

 و زبان اليگي چند موارد، ياما در همه ،ببندد ديگر ناظران و راويان يگر بيان و نظارت بر را

 يمحدود راو» من« ييراه را بر انحصارگرا شناختيزيبايي نوشتاري قلمرو در آن گرفتن قرار

عاقل، عاشق و  ي،فلسف ،آدم، عالم مثل اييافته عموميت هاينشانه كمك با و بندديم

 در را ديگران مشاركت يينهزم ،دارد صحنه همان در وارسايهحضور  ينوع ياگو كهنامحرم 

  .پيونددمي هاهمان جمع به نيز خود و كندمي فراهم پيامدهايش و ماجرا اين

متكلم و  ينب يداريو شن يبر منطق گفتار  كهديگر غزل يك از ابياتي در است چنين و

گشوده  يزرا ن يگرانخود، باب مكالمه با د يشنونده استوار بوده و سپس با ثبت نوشتار

  :است

  ست؟داده هامژده چه غيبم هاتف سروش    وخراب مست دوش ميخانه به كه گويمت چه

  كنج محنت آباد است ينتو نه ا يمننش                 نشين سدره شاهباز نظر بلند اي كه
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  دامگه چه افتاده ست؟ ينندانمت كه در              صفير دهندمي عرش يسلسله ز را تو

  )29: 1364حافظ،(

 هايمؤلفه ييهبا بق يدر هماهنگ شاملو شعر در راوي حماسي يگر بيان يشيوه اين اما و

 ويژه به است، برخوردار متفاوتي كمابيش هاييژگينو، از و يسماومان يژهبه و متن بر حاكم

چه در شكل  او يآوا ينو طن يراو مناستفاده از  بودن و  ينيزم يا يقدس يدرجه در

  :زير ينمونه مانند دهد؛يم يوندپ» اَبر انسان«را به  يراو منآن  آميزمفاخره

 استواي در كه زيبايم غول آن من/ زمينم؟ فرزانگان يبازمانده آخرين من است گفته كه

ستاره خاستگاه/  شيطنتش اندازچشم و/ جهان هايآب همه زاللي غريق/ است ايستاده شب

    است اي

  )693: 1380شاملو،( 

 و رد در خود اندوهناك ماجراي راوي كه هافصل زماني الگوي كهن از استفاده با چه و

  :كنديم يزن يگرانشامل حال د را نآ ازو پس  يتروا ناپذيرگريز و مطلق امر يك پذيرش

 كه كهنه برف با آمد، گوش به هاهفته فراسوي از/ ديگر بهاري سبز هياهوي كه چندان

  گفتم سخن/ من/ مرگ از رفتمي

 آتشي/ بنان گيالس از/ دشت بر/ كجا هر به و/ افكند بار و رسيد در قافله كه چندان و

 از راه از/ خسته و غبارآلود/ گفتم سخن/ من/ مرگ از/ باغ دانآتش با/ برافروخت/ عطرافشان

  داد يله/ سنگيني به/ ديوار گاه سايه در/ آمد فراز چون/ پير تابستان/ خويش

...  
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  :رازي محرم را او و/ كردم رازي/ را نتخويش مرگ من پس

  :گفتم سخن/ من/ مرگ از/ او با و

  بود كرده تجيري/ استادانه/ را خانه هر خواب بهار كه/ پيچك با و

  داشت گونه ديگر ايآرايه/ آن از كوچك آبشار هر يچهره كه/ عطش با و

  ...گفتم سخن من/ من از

  گذشتمي كه فصلي با و/ نهادم ميان در هافصل با/ را خويشتن مرگ من

  نشستمي كه برفي با و/ نهادم ميان در هابرف با/ را خويشتن مرگ من

 ماهيان و كاريز با و/ بود ايچينه وجويجست در/ برف در كه پرنده هر با و هاپرنده با

  .خاموشي

نمي پس باز من جانب به/ مرا صداي كه/ نهادم ميان در ديواري با را خويشتن مرگ من

  فرستاد

  كنم نهان خود از/ نيز من/ را خويشتن مرگ تا/ بايستمي كه چرا

  )564: 1380شاملو،(

و نقل، آن هم  يتمناسبات روا  ي همهاز  يشعر، بخش مهم يندر ا يداستكه پ طورهمان

در » من«اول شخص  يرضم. حضور دارند شناختيهستي وارداستان گزارش يك ياز گونه

 انكار و پذيرش با او چالش و عمر گذر از را او شخصي يو تجربه شخص شاعر نگاه اول،

نوشتار را از سطح  دارند حضور متن در كه زيادي عوامل اما ،كنديبه ذهن متبادر م مرگ

  شخص  درون   را از يراو  من يصدا فراتر برده و   وارخطابه  شخصي ييهگفتار تك ال يك
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از  يمانند عوامل ،داده است يوندپ يانسان منبه  دارموج ينيو با طن يدهكش يرونشاعر، ب

  :دست ينا

    و متكلم چنگ از آن دادن نجات كمك با شفاهي گفتار از نوشتار منطق جداسازيـ 1

  .مشخص يگوينده

كه آن را  »اياسطوره زمان« يك يچرخه در آن انداختن و روايت ساختن زمانبيـ 2

 هافصل آن گذار يحلقه در كه كساني يهمه نتيجه در و طبيعت هايفصل يشامل همه

  .زمان و طبيعت عناصر جانوران، ها،اعم از انسان ؛كنديم  ،هستند

 گسترش و روايت حركتديگر تعبيري به يا زمان و مكان يك در راوي توقف عدمـ 3

  .آن يافتن

 هاييتعناصر و شخص  ي همه يا يراو يبه منطق مكالمه از سو يلمتما گويو گفتـ 4

 شودمي ديگران و او حال شامل كه ايواقعه يمدارانهشناخت دريافت و متن غايب و حاضر

  .سازدمي برقرار را هاآن پيوند ديگران، و او ميان مناسبت يك عنوان به و

شاعر و _ يعدم ارجاع و بازنگشتن آن به سمت راو ،راوي صداي نشدن فرستاده پسـ 5

 مرگ من «بامصراع يژهبه و متن رويپيش هايو امتداد آن در زمان ينطن يجهدر نت

  . »فرستادنمي پس باز من جانب به مرا صداي كه نهادم ميان در ديواري با را خويشتن

 هنرمند مناسبات بيان در جيمز هنري نظر مورد بحث از محور آخرين و سومين سرانجام،

 در را تصوير كه است آن گوييو و گفت يشينما يتقابل يا يكدر شكل درامات ييدر شعر غنا

 تصوير يكنندهيمترس و   ناظر ،خود ي،راو يگر،د يريبه تعب . كندمي بيان ديگران با پيوند

 از منظور كه است ذكر به الزم. هستند دخيل آن در ديگران كه است ماجرايي گر بيان يا

  از  يدر بعض آن گوييو گفت يا نمايشي هايجنبه بر عالوه غنايي، شعر در بودن دراماتيك

هفدهمدفتر /  پژوهي حافظ 156  



 

  

 يو اتفاقات يگراند يبودن آن را هم در نظر دارد و گاه فقط نقل ماجرا يزموارد، حزن انگ

  :غزل يك از ابيات اين مانند افتد،مي    هاآن ياست كه برا

  انداخت گمان در غنچه توام دهان از چو               بگذشتم مست دوش چمن بزمگاه به

  انداخت ارغوان در آتش تو روي آب كه        چمن به رويمي كرده خوي و خورده شراب

  انداخت ميان در تو زلف حكايت با                       زدمي گره خود مفتول يطره بنفشه

  انداخت دهان در خاك صبا دست به منس          كردم نسبتش تو روي به كه آن شرم ز

  )13: 1364حافظ، (

عشق باد صبا  گرنظاره ظاهر، به هرچند آن ماجراهاي روايات و تصاوير اين ترسيم در راوي

در عشق  يزباد صبا ن يگرد ياما از طرف ،شودمي برانگيخته غيرتشو  به معشوق خوداست 

  ،است شده گرفتاراو نزد خود مدآكه در رفت و  يراو معشوق ،جديد يخود با معشوقه

بودند،  او هايمعشوقه اين بر سابق كه را چمن زيبارويان و زنديم گري يراندست به و

 در كه افتاده اتفاق نيز كارييمواز ينوع يت،روا يناما در ا ،كنديشرمسار و سرافكنده م

 داشت گرامي و هازيبايي ستايش و است معشوق همان به عاشق= راوي عشق ماجراي واقع،

 يك در را خود او چراكه ؛است دراماتيك خود، ساخت ژرف در يجهاو و در نت يخاطره و ياد

 هايزيبايي ديدار ياجازه صبا باد كه تفاوت اين با بيند،مي صبا باد رقيب عاشقانه، مثلث

  .خير او و دارد و داشته را معشوق

 راوي، است، ماجرا همين شبيه يشكم و ب نيز شاملو از شعري در دراماتيك بيان يشيوه

  . بكند روايت قهرمان را او توانديمتن م يضمن يناظرماجرا  است و تنها  معان خود

  سازش يدسته بر ايسرزنده چكاوك با آمد در مطرب
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  مغموم يينگه چشم از/ استندبرخ كوبي پاي به/ سرخوشي مهمانان

  غلتيد زير به ايقطره/ را ممنوع عشقي سوزان ياد گاه آن

  برد خود با آز بازوي را عروس

  /بپراكندند خسته سرخوشان

  كالهش در كالن شابان/ سرش در هازخم آخرين و ساز با/ بازگشت مطرب

 و نوازندگان خاموش وسكوب/ باژگون كرسي و/ چيل يسفره با/ ماند تهي آشوب تاالر

  آجرش سرد فرشِ بر/ مرده چكاوكي

  )963: 1380املو،ش( 

 اقتدار و راوي صداي تشابه وجوه ترينازمهم يكي كه گفت جرأت به بتوان شايد سرانجام و

 از بخش همين در شاملو، و حافظ شعر در انساني و دراماتيك يويژه طنين امتداد در او

 يرتصو يعني ؛است غنايي شعر در راوي وضعيت بيان از جيمز هنري نظر مورد محور

 ييجهمخاطب خاص و سرانجام در نت يك يا  يشتنبا خو گوو گفت يي،اندوه تنها يكدرامات

مي ديگران با مكالمه منطق به مايل وگويگفت ايجاد به منجر كه–متن  يآن امتداد صداها

سهيم آن سرنوشت در خود و آنند فرضي مخاطب متن، آفرينش از پس كه ديگراني. شود

 يأس، يي،در لحظات تنها يژهبه و ،شودمي يافت وفور به شاعر دو هر ديوان در موارد اين. اند

 حافظ ديوان در هايشنمونه بهترين از كه شدن به مرگ يكو نزد يريهراس از گذر زمان، پ

 كهاشاره كرد  »كجايي؟ وحشي آهوي اي اال «يژهبه و و »نامه ساقي« هايمثنوي به توانمي

 با تنها مخاطب يا استعاري شخصيت يك با راوي وگويگفت از كاملي ينمونه مثنوي، اين

 ينا يقاندوه عم يانب. است ،روزگاران ياناز تنها يعيوس يفط ينجانش ،حيواني يابژه يك

  مكالمه ،استحافظ  يواند درناب  يمكالمه منطق از اينمونه نامهساقي چنينهمو  يمثنو
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 به آن مشمول يدايره و بوده ازلي انسان شامل كه ابدي مداري در شناسانههستي اي

  :رسيد خواهد متن غايب مخاطبين و ابدي انسان

  آشنايي چندين توست با مرا                   كجايي وحشي آهوي اي اال

  پس از و  پيش از كمين دامت و دد      كسبي دو سرگردان دو و تنها دو

  توانيممي ار شويم هم مراد                           بدانيم يكديگر قدر تا بيا

  خوش و خرم ندارد چراگاهي              مشوش دشت اين كه بينممي كه

  )388: 1364حافظ،( 

 حافظ شعر راوي از زياد تاريخي يفاصله وجود با شاملو، شعر راوي تنهايي است چنين و

 در انساني، تنهايي از ناشي اندوه درنمايش حافظ متن با او كالم در موجود بينامتنيت و

  :تراژيك و دراماتيك مونولوگي يا وگوگفت

  دوست؟ اي كنيمي چه آرزوبي ـ

  مالل به ـ

  هوا استاده خامش شبخو در

  گذردمي هاديرگاه/ كوچ پرندگان هياهوي از

  آيا ماشك

  نيست؟ تاالب اين يتلخه

   گريي؟مي چه به اشكبي گونه ايناز _
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  است من در خشك زمستان آن يدشا_

  سرنهم برت شانه به اندازه هر به

  )1040: 1380شاملو،(              غم آشناست سنگباري/ غم آشناست سنگباري
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  گيرينتيجه

 دست اين از نتايجي به توانيم مقاله اين در شده مطرح مسائل چگونگي به توجه با

  :رسيد

 معاصر يدوره از قبل ادبي هاينظريه در آيد،برمي ادبي مطالعات تاريخ از كه گونهآنـ 1

 شخص با راوي يفاصله كالسيك، هاينظريه و خطابه منطق از تبعيت به شعر، يدرباره

  .است نامشخص شاعر

 مباحث از بسياري مانند بحث اين بيستم، قرن در ويژه به ادبي، مطالعات پيشرفت باـ 2

  .است گرفته قرار بنيادين پرسش و چالش مورد شعر، يدرباره كالسيك

 صدايي صورت به تواندمي شعرش، اما است، فاني شاعر، شخص كه اين به توجه باـ 3

 او شخص ناميراي راوي و شاعر شخص دوگانگي به توانمي پس برود پيش زمان در ممتد

  .بود معتقد

 است راوي صداي اقتدار كه رسيد نتيجه اين به توانمي شده مطرح مباحث به توجه باـ 4

 شاعر شخص كه ايويژه فراواقعي هايموقعيت در را آن و كندمي ايجاد طنين شعر در كه

  .دهديقرار م ،ندارد را آن در حضور توان

 نگاه با را شعر و نظم هايتفاوت توانمي راوي از شاعر صداي جدايي تئوري به توجه باـ 5

  .داد قرار بحث مورد تريدقيق و ترتازه روش و
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  1392حافظ در سال شناسي  كتاب

  بهناز سلطاني

  گر پژوهش

عنوان كتاب به چاپ  66093دهد كه در اين سال  نشان مي 1392ي نشر سال  كارنامه

ي خواجه عنوان درباره167عنوان مربوط به ادبيات و از آن ميان 14275رسيده است كه 

  .الدين محمد حافظ شيرازي استشمس

عنوان با شمارگان  52ها در  اين سال را، ديوانترين عنوان  بر اساس آمار موجود، بيش

-، ديوان24500عنوان با شمارگان  8اند كه از اين تعداد  به خود اختصاص داده 128500

ي دوم  در درجه 72200عنوان با شمارگان  23ها در  نامه فال. هاي خوشنويسي شده هستند

عنوان با شمارگان  20افظ در ي حهاي مربوط به شعر و انديشه پس از آن كتاب. قرار دارند

 4هاي ديگر در ؛ ترجمه به زبان30140عنوان با شمارگان  21؛ شرح غزليات در 25720

 1؛ تضمين در 4100عنوان با شمارگان  4؛ بررسي تطبيقي در 7000عنوان با شمارگان 

 ، منتشر5000عنوان با شمارگان  1و ادبيات كودك و نوجوان در  5000عنوان با شمارگان 

  .و به بازار عرضه شده است

  

  



 

  

  

  شمارگان  تعداد  عنوان

  37500  17  )چاپ نخست(ديوان 

  66500  27  )چاپ مجدد(ديوان 

  7500  4  )چاپ نخست(نويسي شده  ديوان خوش

  17000  4  )چاپ مجدد(نويسي شده  ديوان خوش

  2640  4  )چاپ نخست(شرح ديوان 

  22000  14  )چاپ مجدد(شرح ديوان 

  5500  3  )چاپ نخست(شرح بخشي از ديوان 

    1  )چاپ نخست(ي ديوان  ترجمه

  7000  3  )چاپ مجدد(ي ديوان  ترجمه

  3000  2  )چاپ نخست( نامه فال

  69200  21  )چاپ مجدد(نامه  فال

  16300  11  )چاپ نخست(ي حافظ شعر، زندگي و انديشه

  9420  9  )چاپ مجدد(ي حافظ شعر، زندگي و انديشه

  2000  1  )چاپ نخست(تضمين 

  4100  4  )چاپ نخست(بررسي تطبيقي 

  5000  1  )چاپ مجدد(ادبيات كودك و نوجوان 
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  )چاپ مجدد(ادبيات كودك و نوجوان 

خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ زير نظر شوراي شعر : شاعر. برگزيده اشعار حافظ

. ريال 15000). شوميز(رقعي. ص56. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. كانون

  .ن5000چاپ ششم، 

  )چاپ نخست(بررسي تطبيقي 

. بركت كوثر: سهيال كاظمي مرام؛ همدان: پديدآور. تأثيرپذيري شهريار از حافظ •

 .ن1000چاپ اول، . ريال420000). شوميز(وزيري. ص174

نصراله احمدي مهر؛ : پديدآوران. هاي تشيع در آثار مولوي، سعدي و حافظجاذبه •

 .ن1000 چاپ اول،. ريال140000). شوميز(وزيري . ص158. آرنا:تهران. زينب بيات

اختر : پديدآور. پويندگان هفت شهر عشق و بحر عرفان عطار و مولوي و حافظ •

 .ن1000چاپ اول، . ريال80000). گالينگور(رقعي . ص212. رازگو: تهران. شاملو

. اردالن عطارپور: پديدآور. ادعاي كسروي بر حافظ در پاسخ به مردي شگفت •

 .ن1100چاپ اول، . ريال75000). شوميز(رقعي. ص112. علم: تهران

  

  )چاپ نخست(تضمين 

: پديدآور. تضمين شاعرانه از غزليات حافظ جاودان سخن 145: در خرابات مغان •

چاپ . ريال 220000). گالينگور(وزيري. ص422. اوحدي: رحيم معيني كرمانشاهي؛ تهران

  .ن2000اول، 
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 )چاپ نخست(ي حافظ  شعر، زندگي و انديشه

: ويراستار. عليرضا برازش: پديدآور. عشق الهي از نگاه لسان الغيب: حافظ عاشق •

 .ن2000چاپ اول، ). گالينگور( پالتويي. ص338. اميركبير: تهران. سحر كمالي

. كتابدار: تهران. فرشته سپهر: پديدآور. ارسال المثل در ديوان حافظ: صراحي مي ناب

 .ن1000چاپ اول، . ريال190000). شوميز(وزيري. ص470

: تهران. معصومه قهرماني: پديدآور). راز ماندگاري حافظ(حافظ هميشه جاويد  •

 .چاپ اول. ريال85000). شوميز(رقعي. ص92. ايران جام

من تو و من من ( همراه مقاله : براي همگان) عليه الرحمه(اشراق غزليات حافظ  •

وزيري . ص458. سفير اردهال: تهران. مرتضي اشراقي: پديدآور). خواهدكيست و چه مي

 .عربي/ دو زبانه فارسي .ن5500چاپ اول، . ريال180000). شوميز(

). گالينگور(رقعي . ص362. كياراد: اصفهان. محمدعلي صاعد: پديدآور. آيينه ديدار •

 .ن1000چاپ اول، . ريال100000

: تهران. محمد فالحي نسب: پديدآور. ي حافظهاي دوگانه در ساختار انديشهتقابل •

 .ن1000، چاپ اول. ريال100000). شوميز(وزيري . ص112. محمد فالحي نسب

موسسه : تهران. رضا فروزان؛ آرش احساني: پديدآوران. راز پنهان شد آشكارا •

 .ن2200چاپ اول، . ريال60000). شوميز(رقعي. ص136. انتشارات نگاه

. نويد شيراز: شيراز. زهره ابوقداره: منصور پايمرد؛ ويراستار: پديدآور. از آهو تا هما •

 .ن1100ل، چاپ او. ريال50000). شوميز(رقعي. ص88

. ص136. نويد شيراز: شيراز. محمود رخ بخش زمين: پديدآور. حافظ و مشاوره •

 .چاپ اول. ريال65000). شوميز(وزيري
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: تهران. مصطفي دجله پور: كيخسرو سياوش نيا؛ مترجم: پديدآور. ادامه راه حافظ

/ دو زبانه فارسي. ن2000چاپ اول، . ريال140000). گالينگور(وزيري. ص68. هوشمند

 .انگليسي

- مركز دايره: تهران. به كوشش جمعي از نويسندگان). زندگي و انديشه(حافظ  •

 .ن1500چاپ اول، ). گالينگور(وزيري . ص546. المعارف بزرگ اسالمي

 
  )چاپ مجدد(ي حافظ  شعر، زندگي و انديشه

. تيرگان: فروغ بيژن؛ تهران: يزداني؛ تصويرگرزينب : پديدآور. قصه زندگي حافظ •

 .ن2000چاپ دوم، . ريال 48000). شوميز(رقعي . ص72

. كوير: تهران. ناصر مهدوي: پديدآور. راز محبت و آشنايي در غزليات حافظ •

 .ن1100چاپ دوم، . ريال109000). شوميز(رقعي. ص320

. تقي پورنامداريان: ورپديدآ. تأملي در معني و صورت شعر حافظ: گمشده لب دريا •

 .ن1650چاپ چهارم، . ريال285000). گالينگور(وزيري. ص522. سخن: تهران

). شوميز(رقعي. ص162. صدرا: تهران. مرتضي مطهري: پديدآور. عرفان حافظ •

 .ن1000چاپ سي و دوم، . ريال35000

. ص176. زوار: تهران. علي دشتي: پديدآور. هاي گوناگون حافظانديشه: كاخ ابداع •

 .ن770چاپ دوم، . ريال85000). شوميز(رقعي 

. عبدالحسين زرين كوب: پديدآور. درباره زندگي و انديشه حافظ: از كوچه رندان •

چاپ پانزدهم، . ص296چاپ چهاردهم، ). شوميز(وزيري . موسسه انتشارات اميركبير: تهران

 .ريال80000ن، 1000. ص280

محمدعلي : پديدآور). وي، سعدي، حافظفردوسي، مول(چهارسخنگوي وجدان ايران  •

 . ن400چاپ هشتم، ). شوميز(وزيري . ص256. نشر قطره: تهران. اسالمي ندوشن
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. ص384. نشر قطره: تهران. الدين خرمشاهيبهاء: پديدآور. حافظ حافظه ماست

 .ن500چاپ ششم، ). شوميز(رقعي

. ص414. نشر مركز: تهران. داريوش آشوري: پديدآور. عرفان و رندي در شعر حافظ •

 .ن1000چاپ يازدهم، . ريال198000). شوميز(رقعي

  

  )چاپ نخست(ديوان چاپي 

. اسماعيل اسالمي: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ گردآورنده: شاعر. ديوان حافظ

دوزبانه . ن1500چاپ اول، ). گالينگور(وزيري. ص564. آوردگاه هنر و انديشه: تهران

 .انگليسي/ فارسي

  

حسين الهي : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه: شاعر. غزليات حافظ •

 .ن1500چاپ اول، ). گالينگور(رحلي. ص260. و انديشهآوردگاه هنر : تهران. ايقمشه

المللي نشر بين: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تهران: شاعر. حافظ به روايت نو •

 .ن5000چاپ اول، ). گالينگور(جيبي. ص520. گاج

  

قاسم غني، محمد : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. ديوان حافظ •

 .ن1500چاپ اول، . ريال160000). گالينگور(وزيري. ص424. تيموري: تهران. قزويني

: شاعر. بر اساس نسخه دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني: ديوان حافظ •

). گالينگور(جيبي. ص546. سرايش: تهران. خواجه شمس الدين محمد حافظ

 .ن1000چاپ اول، .ريال120000
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خواجه : شاعر. بر اساس نسخه دكتر قاسم غني و عالمه محمد قزويني: ديوان حافظ

). گالينگور(وزيري. ص550.سروش گستر: تهران. شمس الدين محمد حافظ

 .ن1000چاپ اول، . ريال250000

: شاعر. الدين محمد حافظ شيرازي به همراه شرح لغات دشوارديوان خواجه شمس •

شركت انديشه ورزان آريا؛ : تهران. كاظم مطلق :خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام

چاپ اول، . ريال125000). گالينگور(وزيري. ص546. آفرينه؛ توسعه قلم؛ مهر آرمين

 .ن2000

: كامل احمدنژاد؛ تصحيح: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه: شاعر. ديوان حافظ

. ص510. ايرانصدا و سيماي جمهوري اسالمي : تهران. قاسم غني، محمد قزويني

 .ن2000چاپ اول، ). گالينگور(وزيري

خواجه : شاعر. غني قاسم دكتر قزويني، محمد عالمه نسخه اساس بر: حافظ ديوان •

. ريال120000). گالينگور(جيبي. ص546. صداي معاصر: شمس الدين محمد حافظ؛ تهران

 .ن1000چاپ اول، 

خواجه : شاعر. غني قاسم دكتر قزويني، محمد عالمه نسخه اساس بر: حافظ ديوان •

كارگاه فيلم و : تهران. قاسم غني، محمد قزويني: شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح

 .ن2000چاپ اول، . ريال400000). گالينگور(جيبي. ص552. گرافيك سپاس

الدين بهاء: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه: شاعر. ديوان حافظ •

 .ن3000چاپ اول، . ريال400000). ينگورگال(جيبي. ص640. كلهر: تهران. خرمشاهي

: شاعر. قزويني تصحيح شده قاسم غني و محمد نسخه اساس بر: حافظ ديوان •

قاسم غني، محمد : الدين خرمشاهي؛ تصحيحبهاء: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه

 .ن5000چاپ اول، ). گالينگور(جيبي. ص568. كلهر: تهران. قزويني
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خواجه : شاعر. قزويني تصحيح شده قاسم غني و محمد نسخه اساس بر: حافظ ديوان

. ص648. كلهر: تهران. الدين خرمشاهيبهاء: شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه

 .ن3000چاپ اول، . ريال400000). گالينگور(جيبي

علي اكبر : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مترجم: شاعر. ديوان حافظ شيرازي •

 .ن2000چاپ اول، ). گالينگور(وزيري. ص570. كهن پارسه: شيراز/ فارس. صادقي

 قزويني و محمد نسخه اساس بر زيالدين محم حافظ شيراخواجه شمس ديوان •

 علي اكبر صادقي؛ : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مترجم: شاعر. غني قاسم دكتر

چاپ ). گالينگور(جيبي. ص654. كهن پارسه: شيراز/ فارس. صمد مهماندوست: ويراستار

 .ن2000اول، 

. فاطمه كيادليري: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ خطاط: شاعر. ديوان حافظ

 .ن3000چاپ اول، ). گالينگور(جيبي. ص482. منذر: دامغان/سمنان

ديوان حافظ بر اساس نسخه دكتر قاسم غني و محمد قزويني به همراه وزن  •

قاسم غني، : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. عروضي و تعبير عارفانه

چاپ . ريال160000). سلفون(وزيري. ص496. وانك: قم. كاظم مطلق: محمد قزويني؛ شارح

 .ن1000اول، 

  )چاپ مجدد(ديوان چاپي 

خواجه : شاعر. هجري قمري 787بر اساس نسخه زمان حيات حافظ : ديوان حافظ •

فاطمه خوشبخت : شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام علي اكبر خان محمدي؛ ويراستار

 .ن2000چاپ دوم، . ريال 180000). گالينگور(وزيري. ص542. ابجد: تهران. مروي
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خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تهيه و تنظيم محمد قزويني و : شاعر. ديوان حافظ

  .ن2000چاپ هشتم، ). سلفون(وزيري. ص432. اسوه: تهران. قاسم غني

با استفاده از نسخه تصحيح شده : ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي •

. اقبال: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تهران: شاعر. ني و دكتر قاسم غنيمحمد قزوي

 .ن500چاپ پانزدهم، . ريال350000). گالينگور(رحلي. ص364

. ص438. آدينه سبز: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تهران: شاعر. ديوان حافظ •

 .ن3000چاپ دوم، . ريال200000). گالينگور(وزيري

محمد : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. ديوان حافظ با معني •

 .ن500چاپ دوم، ). گالينگور(وزيري. ص510. بهنود: تهران. قزويني، قاسم غني

اسماعيل : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه: شاعر. ديوان حافظ شيرازي •

ت چاپ و انتشارا: تهران. محمدعلي فروغي، محمد قزويني، قاسم غني: خدابنده؛ تصحيح

 .ن1500چاپ بيست و يكم، . ريال100000). گالينگور(جيبي. ص364. اقبال

خواجه شمس الدين : شاعر. ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي •

. ريال80000). گالينگور(جيبي. ص576. چاو: تهران. عباس ركني: محمد حافظ؛ تصحيح

 .ن1000چاپ دوم، 

و محمد قزويني، به همراه وزن  بر اساس نسخه دكتر قاسم غني: ديوان حافظ •

قاسم غني، : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. عروضي و تعبير عارفانه

 .ن1500چاپ دوم، . ريال250000). سلفون(وزيري. ص496. خرم: قم. محمد قزويني

بهاء الدين : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. ديوان حافظ •

 .ن2200چاپ دوم، . ريال95000). گالينگور(جيبي. ص370. ندوستا: تهران. خرمشاهي
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خواجه شمس : شاعر. دكتر قاسم غنياز روي نسخه محمد قزويني و : ديوان حافظ

). گالينگور(جيبي. ص396. ديدار: تهران. جهانگير منصور: الدين محمد حافظ؛ به اهتمام

 .ن5000چاپ يازدهم، . ريال90000

خواجه شمس الدين : شاعر. نسخه عالمه قزويني و دكتر قاسم غني: ديوان حافظ •

). گالينگور(وزيري. ص368. شقايق :تهران. قاسم غني، محمد قزويني: محمد حافظ؛ تصحيح

 .ن1100چاپ هفدهم، . ريال175000

قاسم غني، محمد : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. ديوان حافظ •

 .ن2000چاپ نهم، . ريال150000). گالينگور(وزيري. ص432. طاليه: تهران. قزويني

. عارف كامل: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تهران: شاعر. ديوان حافظ •

 .ن3000چاپ چهارم، . ريال92000). گالينگور(جيبي. ص400

خواجه : شاعر. بر اساس نسخه عالمه محمد قزويني، دكتر قاسم غني: ديوان حافظ •

). شوميز(جيبي. ص408. فكر پويا: قم. شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام جهانگير منصور

 .ن1000چاپ هفتم، 

: شاعر. غني قاسم دكتر قزويني و محمد مهعال نسخه اساس بر: حافظ ديوان •

چاپ دوم، ). سلفون(وزيري. ص408. فكر پويا: قم. خواجه شمس الدين محمد حافظ

 .ن2000ن، چاپ پنجم، 1500ن، چاپ چهارم، 1500چاپ سوم، . ن1000ريال، 200000

: شاعر. غني قاسم دكتر قزويني و محمد عالمه نسخه اساس بر: حافظ ديوان •

. ص408. فكر پويا: قم. جهانگير منصور: الدين محمد حافظ؛ به اهتمامخواجه شمس 

ن، چاپ 1000ن، چاپ پنجم، 1000ن، چاپ چهارم، 1000چاپ سوم، ). سلفون(جيبي

 .ن1000ششم، 
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خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ : شاعر. الدين حافظ شيرازيديوان خواجه شمس

). سلفون(جيبي. ص404. فكرآوران: قم. قاسم غني، محمد قزويني: تصحيح

 .ن5000چاپ سوم، . ريال38000

. خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ هوشنگ ابتهاج: شاعر. حافظ به سعي سايه •

 .ن2200چاپ پانزدهم، ). گالينگور(وزيري. ص716. كارنامه: تهران

. حسن ساساني: ويراستارخواجه شمس الدين محمد حافظ؛ : شاعر. ديوان حافظ •

چاپ دوم، ). گالينگور(جيبي. ص504. كتاب آبان؛ باغ كاغذي: اسفراين/ خراسان شمالي

 .ن3000

 نسخه روي از نامه فال انضمام به شيرازي حافظ محمد الدين شمس خواجه ديوان •

خواجه شمس الدين : شاعر. ديگر ديوان چندين با تطبيق و قزويني عالمه و غني قاسم دكتر

چاپ . ن10000ريال، 40000چاپ چهارم، ). گالينگور(جيبي. گلي: تهران. محمد حافظ

 .ن5000ريال، 70000دهم، 

الدين نوري؛ نظام: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه: شاعر. ديوان حافظ •

چاپ دوم، ). گالينگور(وزيري. ص380. ماهرنگ: تهران. قاسم غني، محمد قزويني: تصحيح

 .ن2000

خواجه : شاعر. غني قاسم دكتر قزويني، محمد عالمه نسخه اساس بر: افظح ديوان •

. ص392. نشر دوران: تهران. شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام جهانگير منصور

 .ن3000چاپ پنجاه و پنجم، . ريال58000). گالينگور(جيبي

 خواجه: شاعر. غني قاسم دكتر قزويني، محمد عالمه نسخه اساس بر: حافظ ديوان •

 396. نشر دوران؛ نشر ديدار: تهران. شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام جهانگير منصور

 .ن5000چاپ بيست و چهارم، ). گالينگور(وزيري. ص
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خواجه : شاعر. ديوان حافظ بر اساس نسخه عالمه محمد قزويني، دكتر قاسم غني •

. ص396. نشر ديدار: تهران. اهتمام جهانگير منصورشمس الدين محمد حافظ؛ به 

 .ن5000چاپ ششم، ). گالينگور(جيبي

نسخه عالمه قزويني و دكتر قاسم غني با تابلوهايي از استاد محمود : ديوان حافظ •

. قاسم غني، محمد قزويني: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تصحيح: شاعر. فرشچيان

 .ن5000چاپ دوم، ). گورگالين(وزيري. ص448. يساولي: تهران

. ص1008. گنجينه: تهران. ناهيد فرشادمهر: به اهتمام. ديوان حافظ شيرازي •

 .ن1500چاپ دوازدهم، . ريال450000). گالينگور(وزيري

. الدين محمد حافظ شيرازي، همراه با زندگينامه خواجهديوان خواجه شمس •

. ريال300000). گالينگور(يوزير. ص608. فرهنگ و قلم: تهران. حميد هاشمي: پديدآور

 .ن500چاپ دوم، 

  
  

  )چاپ نخست(ديوان خوشنويسي شده 

خواجه : شاعر. ديوان حافظ بر اساس نسخه عالمه محمد قزويني و دكتر قاسم غني •

. ص408. اسالمي: تهران. محمدمهدي منصوري: شمس الدين محمد حافظ؛ خطاط

 .ن3000چاپ اول، ). گالينگور(وزيري

مصطفي : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ خطاط: شاعر. شيرازيديوان حافظ  •

 .ن3000چاپ اول، ). گالينگور(جيبي. ص456. پيام عدالت: تهران. اشرفي

. ديوان حافظ از روي نسخه دكتر محمد قزويني به خط استاد كيخسرو خروش •

. نشوبستا: تهران. كامران كوهستاني: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام: شاعر

 .ن500چاپ اول، ). گالينگور(رقعي. ص456
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خواجه شمس : شاعر. ديوان حافظ شيرازي بر اساس نسخه محمد قزويني و قاسم غني

. ص408. شينه: تهران. محمد مهدي منصوري: الدين محمد حافظ؛ خطاط

 .ن1000چاپ اول، . ريال200000). گالينگور(وزيري

  )چاپ مجدد(ديوان خوشنويسي شده 

خوشنويسي شده بر اساس نسخه مصحح شادروانان عالمه محمد : ديوان حافظ •

خواجه شمس الدين محمد : شاعر. نامه فالقزويني و دكتر قاسم غني به انضمام تفسير 

ريال، 300000چاپ هفتم، ). گالينگور(وزيري. ص576. زرين و سيمين: حافظ؛ تهران

 .ن5000م، چاپ هشت. ن5000

 و قزويني محمد عالمه مصحح نسخه اساس بر شده خوشنويسي: حافظ ديوان •

خواجه شمس الدين محمد : شاعر. غزل 43 انگليسي ترجمه انضمام به غني قاسم دكتر

. زرين و سيمين: تهران. علي رواقي: عبدالحسين زرين كوب؛ ويراستار: حافظ؛ مقدمه

 .ن2000چاپ دوم، . ريال1500000).گالينگور(رحلي. ص384

خواجه شمس : شاعر. بر اساس نسخه عالمه قزويني و غني: ديوان حافظ شيرازي •

حسن : فريبا مقصودي؛ تصحيح: محمدعلي سلطاني؛ خطاط: الدين محمد حافظ؛ مقدمه

ن، چاپ پنجم، 5000چاپ چهارم، ). گالينگور(جيبي. ص544. كتاب آبان: تهران. ساساني

 .ن5000

ي شده بر اساس نسخه مصحح شادروانان عالمه محمد ديوان حافظ خوشنويس •

خواجه شمس الدين محمد : شاعر. نامه فالقزويني و دكتر قاسم غني به انضمام تفسير 

). گالينگور(جيبي . ص608. زرين و سيمين: تهران. اهللا مهاجرانيسيد عطاء: حافظ؛ مقدمه

 .ن5000چاپ هفتم، 
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  )چاپ نخست( نامه فال

خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ : شاعر. نامه فالديوان حافظ شيرازي به همراه  •

). گالينگور(جيبي. ص512. آشيانه برتر: اصفهان. محمدقزويني، قاسم غني: تصحيح

 .ن2000چاپ اول، . ريال69000

. بهنود: تهران. خواجه شمس الدين محمد حافظ: شاعر. ديوان حافظ همراه با فال •

 .ن1000چاپ اول، . ريال280000). گالينگور(وزيري. ص506

  

  )چاپ مجدد( نامه فال

با تفأل و معني لغات كليدي و ابيات مشكل و : يه حافظديوان كامل و جامع هد •

: شاعر... . ترجمه ابيات به زبان انگليسي همراه با مقدمه اي خواندني از زندگينامه و عرفان و 

شيال : عباس عطاري كرماني؛ ويراستاران: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ گردآورنده

چاپ . ريال320000). گالينگور(وزيري. ص732. آسيم: تهران. عطاري، هديه عطاري

 .ن2000پانزدهم، 

عباس رجبي : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تهيه و تنظيم: شاعر. فال حافظ

 .ن20000چاپ دهم، . ريال15000). شوميز(جيبي. ص96. رجبي: تهران. راوري

چاپ . شقايق: تهران. باران مهرسا: شارح. متن كامل قال حافظ شيراز با معني •

چاپ هجدهم، . ن2000. ريال55000. ص506). گالينگور(جيبيشانزدهم، 

 .ن1100. ريال175000. ص508). گالينگور(وزيري

: تهران. علي اعرابي: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ خطاط: شاعر. فال حافظ •

 .ن1500چاپ دهم، . ريال50000). شوميز(جيبي. ص250. طاليه

. ص496. ميالد: تهران. فاطمه خليلي: به اهتمام. فال حافظ با معني •

 .ن3000چاپ هشتم، . ريال200000). گالينگور(وزيري
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. تفسير فال گونه اشعاد به روايت استادي كه دير به دنيا آمده بود: ديوان حافظ نامه فال

). گالينگور(رقعي. ص508. الهام: تهران. خواجه شمس الدين محمد حافظ: شاعر

 .ن3000چاپ دوم، . ريال400000

خواجه شمس الدين محمد : شاعر. همراه با تعبيرات فال گونه: ديوان غزليات حافظ •

. ريال250000). گالينگور(وزيري. ص496. ايران ياران: تهران. فرشيد اقبال: حافظ؛ تصحيح

 .ن1000چاپ دوم، 

نيلوفر : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ تدوين: شاعر. حافظ شيرازي نامه فال •

). گالينگور(وزيري . ص560. پارميس: تهران. مصطفي اشرفي: قلي پور اسكويي؛ خطاط

 .ن500چاپ دوم، . ريال225000

خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ به : شاعر. ها حافظ با معني غزل نامه فالديوان و  •

چاپ نهم،  ). گالينگور(وزيري . ص486. جاجرمي: تهران. نرجس زندي: اهتمام

 .ن500چاپ دوازدهم، . ن1000.ريال140000چاپ يازدهم، . ن3000. ريال120000

شمس الدين محمد حافظ؛ به  خواجه: شاعر. ها كامل حافظ با معني غزل نامه فال •

چاپ . ريال110000). گالينگور(جيبي . ص488. جاجرمي: تهران. نرجس زندي: اهتمام

 .ن1500پنجم، 

ديوان حافظ خوشنويسي شده بر اساس نسخه مصحح شادروانان عالمه محمد  •

خواجه شمس الدين محمد : شاعر. غزل 43قزويني و دكتر قاسم غني به انضمام ترجمه 

 .ن5000چاپ نهم، . ريال500000. ص560. زرين و سيمين: رانته. حافظ

: عباس اخوين؛ شارح: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ خطاط: شاعر. فال حافظ •

). گالينگور(جيبي . زرين و سيمين: تهران. محمود فرشچيان: الدين نوري؛ نقاشنظام

 . ص108: قسمت دوم. ن2000چاپ ششم، . ن2000چاپ پنجم، . ص54: قسمت اول
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چاپ چهارم، . ص108: قسمت سوم. ن2000چاپ هفتم، . ن2000چاپ ششم، 

 .ن2000چاپ پنجم، . ن2000

محمد قزويني و دكتر : بر اساس نسخه "متن كامل"ديوان حافظ همراه با فال  •

وزيري . ص518. طاليه: تهران. خواجه شمس الدين محمد حافظ: شاعر. قاسم غني

 .ن1000چاپ دوازدهم، . ريال180000). گالينگور(

: شاعر. محمد قزويني و دكتر قاسم غني: ديوان حافظ همراه با فال بر اساس نسخه •

جيبي . ص516. طاليه: تهران. كاظم دزفوليان: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مقدمه

 .ن2000چاپ دوازدهم، . ريال90000). گالينگور(

. عالمه محمد قزويني - ي دكتر قاسم غنيفال ديوان غزليات حافظ بر اساس نسخه •

. ص514. طه: قزوين. محسن پويان: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام: شاعر

 .ن1000چاپ دوم، . ريال150000). گالينگور(وزيري 

: شاعر. بر اساس نسخه تصحيح شده غني و قزويني: كامل ديوان حافظ نامه فال •

. عبدالرضا مظاهري: عليمراد رضايي پور؛ مقدمه: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ شارح

 .ن1000، چاپ دوازدهم. ريال280000). گالينگور(وزيري . ص506. عقيل: تهران

. خواجه شمس الدين محمد حافظ: شاعر. حافظ شيرازي با معني نامه فالديوان و  •

چاپ يازدهم، . ن10000ريال، 70000. ص506چاپ دهم، ). گالينگور(جيبي . گلپا: تهران

 .ن10000ريال، 80000. ص512

از روي نسخه  نامه فال: الدين محمد حافظ شيرازي به انضمامديوان خواجه شمس •

خواجه شمس الدين : شاعر. قاسم غني و عالمه قزويني و تطبيق با چندين ديوان ديگر دكتر

چاپ دوازدهم، . ريال120000). گالينگور(وزيري . ص566. گلي: تهران. محمد حافظ

 .ن5000

خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ : شاعر. حافظ شيرازي نامه فالديوان كامل و  •

 . ريال130000). گالينگور(چاپ ششم، جيبي . يار علممع: تهران. خانيمسعود مهدي: مقدمه
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چاپ نهم، وزيري . ن1000. ريال150000). گالينگور(چاپ هفتم، جيبي . ن1000

. ريال250000). گالينگور(چاپ دهم، وزيري . ن1000. ريال230000). گالينگور(

 .ن1000

مقدمه، روح غزل، رهنمود فال، : سفينه غزل شاملآيات نور در : ديوان حافظ •

محمد عالمگير : اي؛ به اهتماماي هزاوهمصطفي بادكوبه: پديدآور. نامهاالبيات، واژهكشف

چاپ هفتم، . ريال450000). گالينگور(وزيري . ص1106. نشر محمد: تهران. تهراني

 .ن3100

: حمد حافظ؛ به اهتمامخواجه شمس الدين م: شاعر. ديوان و فال حافظ با معني •

چاپ . ريال195000). گالينگور(وزيري . ص548. نيما: تهران. جمشيد صداقت نژاد

 .ن1000سيزدهم، 

  

 )چاپ نخست(هاي ديگر ترجمه به زبان

خواجه شمس الدين : شاعر. غزل 43ديوان حافظ به انضمام ترجمه انگليسي  •

عبدالحسين : قاسم غني؛ مقدمهمحمد قزويني، : گرترود بل؛ تصحيح: محمد حافظ؛ مترجم

 .چاپ اول). گالينگور(وزيري. ص406. زرين و سيمين: تهران. زرين كوب

 
  )چاپ مجدد(هاي ديگر ترجمه به زبان

خواجه شمس : شاعر. گزيده نسخه محمد قزويني و دكتر قاسم غني: غزليات حافظ •

. ص210. هنر گوياخانه فرهنگ و : تهران. آرتورجان آربري: الدين محمد حافظ؛ مترجم

 .انگليسي/ دو زبانه فارسي. ن2000چاپ سوم، ). گالينگور(رحلي
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ماناواز الكساندريان؛ : خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ مترجم: شاعر. ديوان حافظ •

فرهنگسراي / ذهن آويز: مشهد/ خراسان رضوي. قاسم غني، محمد قزويني: تصحيح

 .انگليسي/ دوزبانه فارسي. ن4500چاپ دوم، ). گالينگور(وزيري. ص614. ميردشتي

ين محمد خواجه شمس الد: شاعر. غزل به انگليسي 100همراه با ترجمه : حافظ •

). گالينگور(جيبي. ص520. سمير: تهران. هنري ويلبر فورس كالرك: حافظ؛ مترجم

 .ن500چاپ دوم، . ريال110000

 
  )چاپ نخست(شرح كامل غزليات حافظ 

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

ريال، 350000ص، 962چاپ اول، . 92تا1هاي  غزل: جلد دوم). گالينگور(وزيري. قطره

 . ن660

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

ريال، 350000ص، 962چاپ اول، . 217تا 93هاي  غزل: جلد سوم). گالينگور(وزيري. قطره

 . ن660

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

. ص960چاپ اول، . 384تا 218هاي  غزل: جلد چهارم). گالينگور(وزيري. قطره

 . ن660ريال، 350000

نشر : انتهر. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

 . ن660ريال، 300000چاپ اول، . 486تا 385هاي  غزل: جلد پنجم). گالينگور(وزيري. قطره
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  )چاپ مجدد(شرح كامل غزليات حافظ 

خواجه شمس : شاعر. ديوان حافظ همراه با يادداشتهاي استاد مطهري: آيينه جام •

). گالينگور(وزيري. ص488. صدرا: تهران. مرتضي مطهري: نويسندهالدين محمد حافظ؛ 

 .ن650چاپ دهم، . ريال198000

. مؤسسه انتشارات نگاه: تهران. بهروز ثروتيان: پديدآور. شرح غزليات حافظ •

ص، جلد چهارم،  540ص، جلد سوم،536ص، جلد دوم، 542جلد اول، ). گالينگور(وزيري

 .ن500ص، چاپ دوم، 590

: پديدآور. هاي خواجه شمس الدين محمد حافظ نقد و شرح غزل: درس حافظ •

. ص670جلد دوم، . ص674جلد اول، ). گالينگور(وزيري. سخن: تهران. محمد استعالمي

 .ن1100چاپ پنجم، 

برگرفته از جلسات اخالقي : شرحي بر ديوان حافظ: جمال آفتاب و آفتاب هر نظر •

شركت : تهران. علي سعادت پرور: آورپديد). ره(عالمه سيد محمد حسين طباطبايي

جلد سوم، . ص512جلد دوم، . ص496جلد اول، ). گالينگور(وزيري. انتشارات احياء كتاب

جلد هفتم، . ص428جلد ششم، . ص414جلد پنجم، . ص442جلد چهارم، . ص504

 .ن1000چاپ هشتم، . ص596جلد دهم، . ص452جلد نهم، . ص426جلد هشتم، . ص416

زهرا شادمان و عنايت : حسينعلي هروي به اهتمام: پديدآور. حافظهاي  شرح غزل •

مقدمه و شرح : جلد اول). گالينگور(وزيري. آسيم/ فرهنگ نشرنو: تهران. اهللا مجيدي

: جلد سوم. ص678. 330تا  161هاي  شرح غزل: جلد دوم. ص690. 160تا  1هاي  غزل

 .ن1650چاپ هشتم، . ص582. 491تا  331هاي  شرح غزل

به . بر اساس نسخه دكتر قاسم غني و محمد قزويني: ح عرفاني ديوان حافظشر •

چاپ سوم، ). سلفون(وزيري. ص614. نگاران قلم/ كومه: قم. سيدرضا باقريان موحد: اهتمام

 .ن1000
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نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

، چاپ .ص698. مباحث موضوعي چون مدخلي بر اشعار: جلد اول). گالينگور(وزيري. قطره

 . ن440دوم، 

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

 . ن440ص، 956چاپ دوم، . 92تا1هاي  غزل: جلد دوم). گالينگور(وزيري. قطره

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

 . ن440ص، 960چاپ دوم، . 217تا 93هاي  غزل: جلد سوم). گالينگور(وزيري. قطره

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. عار حافظشرح و تحليل اش: شرح شوق •

 . ن440ص، 962چاپ دوم، . 384تا 218هاي  غزل: جلد چهارم). گالينگور(وزيري. قطره

نشر : تهران. سعيد حميديان: پديدآور. شرح و تحليل اشعار حافظ: شرح شوق •

 . ن440. ص834چاپ دوم، . 486تا 385هاي  غزل: جلد پنجم). گالينگور(وزيري. قطره

عبدالرحمان بن سليمان ختمي الهوري؛ : پديدآور. هاي حافظ شرح عرفاني غزل •

. نشر قطره: تهران. الدين خرمشاهي، كورش منصوري و حسين مطيعي امينبهاء: تصحيح

 شرح : جلد دوم. ص762، 104تا 1هاي  مقدمه و شرح غزل: جلد اول). گالينگور(وزيري

. ص776، 365تا 232هاي  شرح غزل: جلد سوم. ص790، 231تا 105هاي  غزل •

 .ن600چاپ هشتم، . ص746، 463تا366هاي  شرح غزل: جلد چهارم

بر اساس نسخه دكتر قاسم غني و محمد قزويني؛ به : شرح عرفاني ديوان حافظ •

چاپ سوم، ). سلفون(وزيري. ص614. نگاران قلم: قم. سيدرضا باقريان موحد: اهتمام

 .ن1000

- بهاء: پديدآور. عالم، مفاهيم كليدي و ابيات دشوار حافظشرح الفاظ، ا: نامهحافظ •

). گالينگور(وزيري . ص778. شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. الدين خرمشاهي

 .چاپ چهاردهم
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  )چاپ نخست(شرح بخشي از ديوان حافظ 

: عباسعلي رسولي؛ مقدمه: پديدآور). 1(تفسير غزلي از حافظ : خلقت و بار امانت •

 .چاپ اول. ريال70000). شوميز(رقعي. ص176. ايسيب نقره: تهران. داريوش نسبي

: شاعر. هاغزل شورانگيز از حافظ به همراه شرح كامل دشواري 130: سخن عشق •

. ص132. پگاه الوند: تهران. منوچهر علي پور: خواجه شمس الدين محمد حافظ؛ به اهتمام

 .ن500چاپ اول، ). شوميز(رقعي

: شاعر. الدين محمد حافظ شيرازي به همراه شرح لغات دشوارديوان خواجه شمس •

). گالينگور(وزيري . ص544. كهن پارسه: شيراز/ فارس. خواجه شمس الدين محمد حافظ

 .ن5000چاپ اول، 
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  فرهنگ عاميانهي  مايه هاي حافظانه، راويِ درون المثل   ضرب

   نژاد عاشوري عباس دكتر

  بوشهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه

   پرهيزكاري مريم دكتر

  واحد بوشهر اسالمي آزاد دانشگاه

  

  مقدمه

ضرب « المثل را روشن كند اين است كه تواند مفهوم ضرب يكي از تعاريفي كه  مي     

تعلق ) PHRASEOLOGIE(ي علم بيان  ي گسترده ي زباني به حلقه المثل به عنوان پديده

هايي كه چگونگي  اي است از واژه المثل در واقع زنجيره دارد و در اين معني، ضرب

در . قابل توضيح است) SEMANTISCH(نحوي يا معنايي  تر با قواعد گيري آن، كم شكل

آيد و معني كلي آن  ها به دست نمي المثل با توسل به اجزاي آن يعني واژه علم بيان ضرب

  ). .S .1990 wuiff.m .12مختاريان به نقل از (»مند است تر قانون كم

  



 

  

ي تنگاتنگي داشته است، آن  ويژه در تاريخ ايران همواره با شعر رابطه ها، به المثل ضرب     

شاعران و نويسندگان همواره . شعر و مثل همسايه ديوار به ديوارند«توان گفت قدر كه مي

بسياري از . اند كه به لطف، شيريني و رسايي كالم خود بيفزايند، از مثل بهره جسته براي آن

ها نيز حاصل رواج اشعار معروف شاعران و نويسندگان فارسي زبان است اين تعامل و  مثل

سنگ فارسي افزوده و زبان مردم را پرمايه ساخته است، از جمله  تبادل بر غناي ادب گران

بخش  تواند در فهم متون نظم و نثر ثمره ها به ادب فارسي آن است كه مي خدمات مثل

 »شود ميابيات با يك مثل بسيار ملموس  از باشد، شرح معني بسياري

ي ادبي  ترين سرمايه بزرگ« گويد  باره مي  استاد همايي نيز در اين). 30:1386ذوالفقاري،(

هاي بشري را متضمن  ها و دانش ي امثال است كه تمام حكمت ي نگارنده فارسي به عقيده

  ). 144:1374همايي،(»ي افكار هر قومي است مثل در واقع فشرده. است

فرهنگ عاميانه كه  آن را فرهنگ عامه، فرهنگ عمومي و فرهنگ همگاني نيز      

ي جوامع از ابتدايي تا صنعتي هستند كه آداب و رسوم،  گويند بخشي از فرهنگ همه مي

صفت نسبي از «كه  عاميانه  باوجود اين.  شوند را شامل مي... ها و  ها، جشن ها، آيين سنت

سواد و روستايي  ي بي است و معموال اين كلمه به طبقه» خاص«مقابل در » عام«كلمه عربي

ي تغيير و تحول نه بر  كه چرخ شتابنده و با وجود اين) 6: 1381رضايي،(شود اطالق مي

شود ولي بايد توجه داشت كه عناصر مهمي از فرهنگ عاميانه  گردد و نه متوقف  مي مي

ضور دارد و بخشي از هويت ما را تشكيل طور مستقيم و غيرمستقيم در زندگي ما ح به

  )34:1385روح االميني،(دهد مي
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هاي عقب  در اهميت فرهنگ عاميانه بايد افزود كه اين فرهنگ، اگر چه ريشه در دوره     

ست ولي چون نيك مانده تاريخ ايران دارد و  اغلب بازتاب مناسبات زندگي ايلي و روستايي ا

ي ما مفاهيم متعالي فرهنگ  ي بسياري از فرهنگ عاميانه مايه بنگريم خواهيم ديد كه درون

ورزي، جوانمردي، دوري از ريا، دروغ، تملق و مفاهيمي از اين  يعني صداقت، دوستي، عشق

در معناي تحقيرآميز شايسته نيست  و اين فرهنگ  »عاميانه«دست است؛ بنابراين كاربرد

شناسي مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد و   ي مهم مردم چنان به عنوان يك مقوله ايد همب

ي ايران زمين ادبيات منظوم است و زبان شعر از  هاي مهم فرهنگ عاميانه گاه يكي از تجلي

ديگر  گذشته تا به امروز نافذترين زبان مردم ايران در برقراري ارتباط و انتقال مفاهيم با يك

  .ستبوده ا

  هاي حافظانه، راوي فرهنگ عاميانه المثل ضرب

. ي ايران، شعر حافظ است هاي مهم فرهنگ ديروز و امروز جامعه گاه يكي از تجلي     

مردم . هاي مهم ماندگاري شعر حافظ نيز همين موضوع بوده است طوركلي  يكي از راز به

كنند،  ها و رفتارهاي ديروز و امروز خود  را بازخواني مي ايران با خواندن شعر حافظ، انديشه

در . كنند ها و رفتارهاي خوب را ستايش مي فتارهاي بد را نكوهش و انديشهها و ر انديشه

هاي  مختلف از جمله فال گرفتن و  كنند و از راه پنداري مي ذات حقيقت با شعر حافظ هم

جويند و آرام  ي شيراز مدد مي المثل از خواجه استفاده از شعر حافظ  به عنوان ضرب

» لسان الغيب«نيان از قرون گذشته تا به امروز حافظ را قابل توجه است كه ايرا. گيرند مي

بسياري ).  109: 1389شباني،(اند كرده دانسته  و مراد و حاجت خويش را از او طلب مي مي

گر  ها بيان المثل المثل رايج است برخي از اين ضرب از اشعار حافظ، امروزه به عنوان ضرب

الزم به توضيح . گردد ها بيان مي برخي از آني ايراني است كه به اختصار  فرهنگ عاميانه

  امثال و «يا » ارسال المثل«المثل، براساس كتاب  است كه انتخاب اشعار زير، به عنوان ضرب
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است و مصاديق مفاهيم فرهنگي بر ) ؟؟:1374محمدي برازجاني، (در شعر حافظ » حكم

  .اين اساس مورد بررسي قرار گرفته است

  

  دوري از ريا) الف

شناختي، متاسفانه رياكاري در  كه به لحاظ مقتضيات اخير تاريخي و جامعه با وجود اين

  .ي ايرانيان، رياكاري امري مذموم بوده است يافته  ولي در فرهنگ عامه ي ايران رواج جامعه

المثل  حافظ، در مذمت رياكاري اشعار فراواني دارد كه هر دو مصرع از بيت زير به ضرب

  :تبديل شده است

  روح را صحبت ناجنس عذابيست اليم     چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كنم

)2/367(   

  توكل)ب

اين امر هم برخاسته از . ي ايران، توكل بر خداست هاي فرهنگ عامه شاخصهيكي از 

ي جهان به مشيت و تدبير خداوند متعال  و هم  دار مردم ايران به اداره اعتقادات ريشه

دار استبداد در تاريخ ايران و ناتواني مردم در تغيير امور و در  برخاسته از حاكميت ريشه

ضرب المثل مطرح از شعر . ند براي گرفتن حق مظلومان استنتيجه واگذاري امر به خداو

  :حافظ عبارت است از

  )5/187(تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار 
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المثل در فرهنگ عمومي اين است كه كسي به هنگامي كه بخواهد  كاربرد اين ضرب

گويد بايد در كارها توكل داشته باشد و به نام خدا، در  فردي را نصيحت  و تشويق كند مي

ي خدا و به اميد خدا توكل كند تا كارش سر و سامان يابد،  آن وقت مبادرت به  سايه

  ). 50: 1374مدي برازجاني، مح(كند  خواندن مصرع فوق مي

  

   در ارزش دوستي) ج

قدر در فرهنگ ايران تاكيد  شناسند و در اين باره آن ايرانيان را مردماني رفيق دوست مي

اي متون، دوستي بر خويشاوندي برتري  يافته است و برخي مردم نيز بر  شده  كه در پاره

  :در اين باره عبارت است از المثل مورد استفاده از شعر حافظ ضرب. اند اين عقيده

  ) 7/398(با دوستان مضايقه در عمر و مال نيست 

كاربرد اين مصرع اين است كه در راه دوست حقيقي كه خالي از ريا،  تملق و چاپلوسي 

: 1374محمدي برازجاني، (است، انسان بايد عالوه بر مال، جان خود را  نيز  دريغ ندارد 

34 .( 

  :برگرفته از حافظ در اين باره چنين است ضرب المثل معروف ديگر،

  و ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد     حضور مجلس انس است و دوستان جمعند

)2/244( 

كاربرد اين بيت اين است كه در محفلي گرم كه دوستان مخلص جمع هستند، اين بيت را  

ن، دشمنان و خوانند تا از حسودان، مغرضا ي مبارك قلم مي سوره 51ي  به ياد آيه

 ). 77: 1374محمدي برازجاني، (اي به مجلس وارد نشود  بدانديشان لطمه
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  : ضرب المثل ديگر در اين باره عبارت است از

  )1/115(درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد 

با مردم دوستي و مهرباني كنيد و صميمت و شفقت به خرج دهيد تا به مراد دل برسيد و  

 ). 54: 1374محمدي برازجاني،(مطلوب و مقصود خود را بيابيد

  

  حسن سلوك)د

هاي مؤثر ارتباط با ديگران به اشكال مختلف در فرهنگ  هحسن سلوك با مردم و شيو

ها و بيان تجربيات به  ها، وصيت نامه ويژه  در قالب نامه اين امر به. عامه تجلي يافته است

. صورت شفاهي همواره از نسلي به نسل بعد مورد تأكيد بزرگان فرهنگ و ادب بوده است

 :حافظ

  با دوستان مروت با دشمنان مدارا    ش دوگيتي تفسير اين دو حرف استآساي

)6/5(  

شود كه گوينده بخواهد فردي  اين بيت در هنگاني به عنوان ضرب المثل به كار گرفته مي

يا جمعي را به سوي صلح،  صفا، آرامش، اخوت و مودت دعوت كند تا از خصومت، كينه، 

  ). 6: 1374محمدي برازجاني،(عداوت و دشمني پرهيز  كنند 

  :ثل ديگر در اين باره عبارت است ازضرب الم

 )3/122(ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته    دال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي
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در معاش و دوستي و دشمني آن چنان كن كه اگر لغزشي در كارت پديد آيد و نقصاني 

محمدي (به وجود آيد، دوستان و فرشتگان با  دعا تو را  استعانت  و ياري كنند  در زندگي

  ). 87: 1374برازجاني،

 

 صبر) ه

انسان بايد در اين فرهنگ، . ي  ايران مقام صبر از بلندترين مقامات است در فرهنگ عامه

كه  در مقابل ناماليمات صبور باشد البته اين امر منافي تالش و كوشش نيست  و در صورتي

انسان نتواند به تدبير و تالش خود به مقصود برسد، بهتر است كه صبر كند تا در گذر زمان 

 :حافظ.  به مقصود دست يابد

  دبر اثر صبر نوبت ظفر آي     صبر و ظفر هردو دوستان قديمند

)4/232(  

ها  هاي مردم افتاده است، به انسان المثل بر سر زبان حافظ در اين بيت كه به عنوان ضرب

ي صبر، ظفر و پيروزي   گويد صبر را پيشه خود سازيد زيرا در سايه دهد و مي پند و اندرز مي

 ). 144: 1374محمدي برازجاني، (آيد  پديد مي

  :المثل تبديل شده است به ضربشعر ديگري نيز از حافظ در ارزش صبر كه 

  عاقبت روزي  بيابي كام را     صبر كن حافظ به سختي روز و شب

)9/8(  
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  تواضع) د

در . هاي بزرگ، تواضع و فروتني است هاي برجسته انسان يكي از ويژگي، عامه فرهنگ در

تواضع و فروتني به . تري دارد تر باشد، فروتني بيش اين فرهنگ انسان هر قدر كه بزرگ

. ي مهم از فرهنگ عامه بسيار مورد تأكيد بزرگان دين هم بوده است عنوان يك شاخصه

  :حافظ

  ادگي از دست مده ز آن كه حسودحافظ افت

  عرض و مال و دل و دين در سر مغروري كرد

)6/142(  

شود كه بخواهند  اين بيت، به خوبي و رسايي در جايي به عنوان ضرب المثل استفاده مي

  .كسي را به تواضع فراخوانند  يا حسودان و متكبران را نسبت به عواقب كارشان آگاه سازند
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  گيري نتيجه

كشورما، ايران، در طول تاريخ كهنسال خود فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر      

ي  هاي بزرگي را تجربه كرده است؛ بنابراين فرهنگ عاميانه هاي اندك و غم گذاشته  و شادي

اي  فرهنگ ناپسند و پاره اي از اجزاي اين ما حجم زياد و اشكال متنوعي دارد   كه پاره

اند، فرهنگ ريا، تملق و  گاه كه مردم ايران اسير ديو استبداد و تهاجم بوده آن. پسنديده است

اند راستي، پاكي،  يافته گاه كه استقالل خود را باز مي ها رواج داشته  و آن دروغ در ميان آن

ه  در اين ميان قابل توجه چ آن. يافته است رواج مي... جويي و  تواضع، جوانمردي، حقيقت

است، اين است  كه با توجه به وجود اديان بزرگ الهي مثل زرتشتي،  اسالم و مذهب 

دار فرهنگي  در مجموع مردمان ما،  هاي ريشه متعالي شيعه و حضور و فعاليت پيگير خاندان

. اند دهبو... مردماني نجيب، راستگو، مهربان، صبور، متواضع، داراي حسن سلوك، متوكل و 

ويژه  آن  ي ايراني، غزليات حافظ و به هاي فرهنگ عاميانه مايه هاي شناخت درون يكي از راه

  . المثل ورد زبان مردم شده است بخش از غزليات اوست كه تحت عنوان ضرب

ي مردمان است و از اين طريق  هاي حافظ حاوي و بازتاب فرهنگ عاميانه المثل ضرب

  .شناسي فرهنگ ايراني پرداختتوان به مطالعه و باز مي
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  ها مقاله) ب

 نشريه، ايران عاميانه فرهنگ در وقلندري جوانمردي): 1368(مهران، افشاري   .1

  .57و58ش، چيستا

 مجله، فارسي هاي المثل درضرب ديني و ايراني هويت): 1386(حسن،ذوالفقاري   .2

  .2ش، 8سال، ملي مطالعات

  

  سايت)ج

  : اسطوره و ضرب المثل به نقل از: مختاريان، بهار   .1  

Wulff,Michal,das sprichwortim kontext der 

erziehungstradition,Frankfurt am main 1990 p12  

  .1/4/1392تاريخ دسترسي  anthropology.irسايت 
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  اساطيري ايران –هاي باستاني كردهاي حافظ به شخصيت روي

  

  دكتر بتول فخراسالم

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور 

  

  مقدمه 

توان بخشد، پس ميها را ابديت و جاودانگي مياگر باور داشته باشيم كه ادبيات، لحظه

گردد؛ چرا كه هر ها جاويدان ميايمان داشت كه حضور آفرينندگان ادب نيز در لحظه

كند و گاهي نيز ها را تفسير ميو بينش خويش لحظه هنرمندي هماهنگ با ذهنيت

اش از تحقق آن، سر باز زده است، ذهن خود را هايي كه جامعهگويي لحظه در دريغ  هنرمند،

  .آفريندهايي ميهاي آرماني را در اعتراض به چنين نبودنبرد و لحظهبه كارگاه خيال مي

هاست و ها و فاصلهها و نداشتنه نبودنترين واكنش هنرمند ب، ژرفنوستالژيككرد  روي

شايد بتوان انديشه و گفتار را به صورت «. او» هاي كالميانديشه«ترين يكي از مهم

  اين دو دايره در جايي كه همديگر را قطع . ي متقاطع تصور كردطرحواره، همانند دو دايره



 

  

   ي كالمي است؛ اماآورند كه همان انديشهكنند، قسمت مشتركي به وجود ميمي

هاي انديشه يا گفتار  شكل يي كالمي به هيچ وجه شامل همهانديشه

  )1371/83/ويگوتسكي(.»نيست

ترين واكنش هنرمند نسبت به جهان پيرامون و جهان درون اوست كهنخيامي،  كرد روي

توانيم به ياري زبان و مفاهيم و ما مي«. كندي شعر به همه سفارش ميكه به واسطه

زبان . هاي موجود و از ادراك حسي و غريزي فاصله بگيريمساختارهاي كلي آن از تجربه

ترين در عين يگانگي با تجربه، از محتواهاي خاص آن فراتر رود و شعر احتماالً مهمقادرست 

  )75: 1387فرهاد پور،. (»ترين شكلِ اين فراتر رفتن در عين يگانگي استو قوي

گويد و هايي پيش از خود ميي گذشتهي زيست شدهاگر چه شاعر گاهي از تجربه

هاي ناشناخته در زمان ي اين گونه تجربهنتيجههايي كه پيام ليككند، تصويرسازي مي

دهد كه توان و موقعيت پذيرش آن را نداشته و حال اي، نشاني ميشاعر است، خود از جامعه

  .آن كه بايد گردش خود را بدان سمت و سو رهنمون گرداند

 ترين شكل خود، در كالبددر پررنگ –در تاريخ ادبيات ايران  ،هنرمنداخالقي  كرد روي

هاي فرهنگي و اخالقي در شعر الگوهاي ادبي در انتقال پيام. سازدميخود را نمايان  » پند«

  .هاي گوناگون كم و بيش يكسانندفارسي سده

ي هرگاه هنجارهاي رفتار فردي و اجتماعي از درستي و راستي منحرف شود، پند، زمينه

ست و از سوي دگر در صدد پند، از سويي نارسايي رفتاري را نشانگر ا. يابدظهور مي

نيز به كارگيري نام و سخن بزرگان باستاني و ياد . جلوگيري از روند نادرست رفتاري است

  .ها و پندهاستكرد روش زندگي و شخصيت آنان از الگوهاي ادبي مهم در ابالغ پيام
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-بي. شكل ايدئولوژيك شعر فارسي به شمار آيدترين  تواند متعاليمي عارفانه كرد روي

ي هستي، وااليي عشق، ي واحد و يگانهو ايمان به سرچشمه داشتننيازي از خلق، باور 

هاي هميشگي و ژرف عرفاني هستند كه مايه از بن... ارزشمندي شناخت خود، خلق، خدا و 

گذار از پل باورهاي باستاني و در ادبيات غني فارسي از دير باز تاكنون پويا بوده است و در 

با تغيير اسم و نه رسم، به حيات خود در فرهنگ  اسالمپيش از اسالم تا مرز ادبيات پس از 

  .ايرانيان ادامه داده است

  هاي اساطيري و باستانيبه شخصيت حافظ كردهاي روي

  كرد خيامي روي - 1

، سايه گستر پرسخاوتي بوده ي شيرازهاي داناي نيشابور بر نگرش خواجهانديشه ترديدبي

هاي تفكر خيام، ساغرِ شعرِ ساقي شيرازي را لبريز است و در جاي جاي ديوان حافظ، باده

كرد حافظ به بعضي مشاهيرِ  ي رويهايي از ين تأثير گيري، در شيوهنمونه. كرده است

  .آيدباستاني به چشم مي

  گران شدن خاك گلِ كوزه) الف

از پيكرِ خاكيِ در گذشتگان ... اين باورست كه خاك كوزه، قدح و حافظ بسان خيام بر 

  :اندگردد كه شاهان شكوهمند نيز بر جا نماندهوار يادآور مي ساخته شده و اشاره

  .ي سرجمشيد و بهمن است و قبادزكاسه    قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش

 )68/ديوان(
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  شاد باشي) ب

هاي باستاني بهترين الگو براي پيام رساني حافظ به شادماني، شخصيت فراخوانيدر 

، نام خود را جاويد »گذاشتن و در گذشتن«هاي در پيام» جمشيد«همه  هستند و بيش از

دريغ و گيري از جهان و بي ي كامكرده است؛ گويي حافظ بر اين باورست كه بهترين شيوه

  .گذرانِ عمر بر شادي است افسوس ماندن،

  

  .خوريمگرغم خوريم، خوش نبود به كه مي    رود به بادكه تخت و مسند جم مي جايي

  )249/ديوان(

جويي است كه به پيروي از سبك  نوشي، رمزي از فراخواندن به شادي و كام به باده دعوت

  .خيام شكل گرفته است

- به سبب جستن دريچه» حافظ«جويي و شادباشي  معتقدند كه لذت» كوب زريناستاد «

ز همه اي براي گسستن ا، وسيله»خيام«است و نه چون » آفاق از خود رهايي«اي به سوي 

كسي است كه خود » حافظ«چيز و بازگرداندن به خود؛ و به همين دليل رند واقعي در نظر 

  )131و  130: 1364زرين كوب،. (را تسليم عشق و عشرت كند

- و دعوت به آن، دليلي فراتر از انگيزه» حافظ«جويي  ي اين سطور، لذتبه گمان نگارنده

نه فقط عارف، كه يك منتقد » حافظ«ن جا كه فردي دارد و از آ هايتجربههاي عرفاني و 

  .ي هشتم يافتي اين تفكر را در دل اجتماع دورهتوان ريشهاجتماعي هم بود، مي

اي كه از يك بگشايد؛ آفاق گسترده» آفاق از خود رهايي«اي به سوي تواند دريچهلذت مي

  توان اطمينان داشت كه ولي آيا مي. شودو از دگر سو به ظلمت منتهي مي نورسو به مطلق 
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نهايت نور پيوند خورده است؟ اگر لذت، هميشه به سويي دريچه را خواهد گشود كه به بي

  !بسيار ساده است شدن» حافظ«چنين باشد، رند متعالي 

به غم نخوردن و خوش بودن، باز گرداندن » حافظ«ي اين سطور، دعوت به نظر نگارنده

او خواهان قوام . است» خود جامعه«متصل به ظلمات، به » رهاييآفاق از خود «جامعه از 

اي براي آن باقي نگذاشته است كشتارها و تجاوزها روحيه ها، اي كه تاراججامعه. جامعه است

  .ي وجودي اوستن ته ماندهاي در حال جويدو غم، همچون خوره

جامعه ي پس از . اياي باقي گذاشت و از انسان، خاطرههجوم مغوالن از كشور، ويرانه

بيند و اميد اي كه زندگي را مرگ تدريجي ميجامعه. اي خسته و نااميد استمغوالن جامعه

پاداش نيز بي هاي اخالقي را از همه جا و همه چيز بريده و پايبندي به اصول انساني و ارزش

جز به غباري   فرد اين جامعه از كند و كاو در بقاياي بناي هويتش،. يابدو بي نتيجه در مي

 –ي بيگانگان در چپاول وحشيانه –نگرد، خشم خداي را دست نيافته؛ در هر چه كه مي

پايمال شده و لگدكوب گشته باقي نمانده و يادآوري اين » خود«از او جز يك . بيند مي

آوران همچنان بر مسند و قدرت هستند؛ به  كه عذاب آور خواهد بود، زماني ، عذاب»خود«

» خود«كند تا از به سوي هر دستاويزي دست دراز مي» خود«همين جهت او براي رهايي از 

تباه شده، » خود«باشد، از » تزوير«و » تباهي«ن دستاويز حتي اگر زخمي خويش، برهد؛ اي

  .تر استاو قابل قبول براي

حكايت او، . هدف، غم خوردن استهاي بي ي اين شاد بودنهمه خاستگاهدر حقيقت 

ها،  در واقع اين لذت. يازد تا غرق نشودحكايت غريقي است كه به هر خار و گياهي دست مي

هاي ي از خود گريزي است كه فرد اين جامعه را به سوي زشتيلودههاي آهمه وسوسه

  تر كرده  رهنمون شده و انحطاط اخالقي جامعه را آشكارتر و ژرف» آفاق از خود رهايي«
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او دگر چيزي ندارد كه از دست بدهد و هراس از دست دادنش را داشته باشد، جز . است

  .شودها و فسادها تقديم ميآزار دهنده، كه آن هم گستاخانه به كامجويي» خود«همان 

شود و در دعوت به آشكار مي» حافظ«جاست كه دليل دعوت به شادباشي از جانب  اين

شادباشي از گذرايي دنيا گفته و از اين واقعيت كه دنيا، همان دنيايي است كه شاهان پيش 

از ما را به عدم سپرده است؛ يعني اين شاهان هم فاني هستند و داراي سلطنت دائمي 

آيد، دل خوش دار كه دنيا به سنت نيستند؛ پس زماني كه هيچ كاري از دست تو برنمي

  .ي خود عمل خواهد كردنهديري

  :عمر و دم غنيمت شمري گذرايي) پ

  خسروتاج كاووس ببرد و كمر كي     شب دزد مكن كين عيار اخترتكيه بر 

  )271/ديوان(

  كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند    اند اين بودد مجلسِ جمشيد گفتهسرو

 )119/ديوان(

  عبرت گيري –كرد اعتباري  روي -2

هاي اساطيري و داستان كند كه شخصيتهمانند سعدي، گاهي اشاره مي همحافظ 

ماند و جز كس پايدار نمي و درس گرفتن از روزگارست كه هيچ» اعتبار«شاهان باستان براي 

كه كنايه از » جرعه بر خاك افشاندن«نام نيك، هيچ چيز ماندگار نيست و با تعبير زيباي 

  :خوانده را به اعتناي ژرف نسبت به بزرگان فرا مييادكرد در گذشتگان است، خوانند
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  اي بر خاك و حال اهل دل بشنوبيفشان جرعه

  كه از جمشيد و كي خسرو فراوان داستان دارد

  )80/ديوان(

  كرد عرفاني روي - 3

گردد و عرفاني مي اي براي مفاهيمگاهي ابزار اساطيري در شعر عارف شيراز، دستمايه

  :زندهاي اساطيري رقم ميحافظ را بر شخصيت كردهاي رويترين يكي از ژرف

  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد؟    ام جم دارددلي كه غيب نمايست و ج

  )79/ديوان(

  سلطــــانيِ جـــــــــم مــــدام دارد     آن كس كـــه بـــه دست، جــام دارد

  )78/ ديوان(

كرد بر عرفان عاشقانه را شرط  يا در جايي دگر همراهي با جام جهان نماي دل و رويو 

  :آيدبه ميان مي» جم«داند و ديگر بار نام رسيدن به رازهاي غيبي مي

  .باشبيـــا و همدم جــام جهان نما مي     گرت هواست كه چون جم به سر غيب رسي

  )183/ديوان(

  پند و پيام كرد اخالقي با الگوي روي -4

ي آينه«ي پرشكوه شاهان باستان، ي ادب فارسي است و خاطره، سنت ديرينهاندرزپند و 

  :ها به ذهنيت خواننده هستندنيكي براي انتقالِ حقيقت پيام» عبرت
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  چين قباي قيصر و طرف كاله كي     بگذر ز كبر و ناز كه ديدست روزگار

  )286/ ديوان(

ي شاهان و كيان ايران را طور عام است و همه كرد حافظ به جا روي در اين  كه البته       

  .دارد مورد نظر

هاي ي ديد ديگري بر شخصيتجز فراخواني به تواضع و پرهيز از كبر، حافظ از زاويه       

ي سودمندي در پي نگرد؛ اين كه دلبستگي به دنيا هيچ پشتوانه و هيچ نتيجهاساطيري مي

اي با دلبستگي به دنيا و امور دنيوي نخواهد داشت؛ گويي جاه طلبي و سلطنت را به گونه

  :بيندمي همراه و توأم

  .زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي      جمشيد جز حكايت جام از جهان بزد

  )326/ديوان(

كرد، پند و پيام ديگر حافظ شيرين سخن آن است كه تنها نژاد و اصالت  روي ايندر 

شاهي براي رسيدن به بزرگي كافي نيست و همت عالي و گوهر ذاتي و فراهم كردن اسباب 

  :بزرگي شرطي بايسته است

  .ي جمشيد و فريدون باشيورخود از تخمه     تاج شاهي طلبي گوهر ذاتي بنماي

  )306/ديوان(

- ديگر با نام بردن شاهان كه رفتند و تخت و تاجشان ماند، ديگر بار يادآور مي گاهيندر 

  :گذارندروند و جز آثار نيك و بد از خود چيزي به جاي نميها ميشود كه انسان
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  .كيز تخت جم سخني مانده است و افسر      شكوه سلطنت و حسن كي ثباتي داد؟

  )287/ديوان(

  كرد نمادين و استعاري روي - 5

ي فرزانه توس، كه در شاهنامه –هاي باستاني گاهي نام شخصيت لسان الغيب، شعردر 

گيرند تا شاعر حكم نماد يا استعاره را به خود مي –پردازشي همه جانبه گرديده است 

  :شيرين سخن شيراز از دردهاي دل خود بگويد

  شاه تركان فارغ است از حال ماكو رستمي؟     از بهر آن شمع چگلسوختم در چاه صبر 

  )315/ديوان(

همتاي ايران، و نقش ، پهلوان بي»رستم«كه به زيبايي جايگاه تأثيرگذار و سرنوشت ساز 

شاه «ي سازد و با دو استعارهاي آشكار ميدر تمثيل هنرمندانه رااش نجات بخشي و دالوري

  .كندرا نيز هويدا مي» بيژن«ي ضمني عاره، است»رستم«و » تركان

هاي اين گونه كاربرد استعاري از شخصيت  و يا در جاي دگر در توصيف و مدح مخاطبش،

  :گرداندباستاني را زيبايي بخش مفهوم مي

  .جام كي خسرو طلب، كافراسياب انداختي     گوي خوبي بردي از خوبان خلخ، شادباش

  )289/ديوان(

ترين نقش استعاري را به  بيش» افراسياب«كرد، همه جا  جاست كه در اين روي اينجالب 

  :خود اختصاص داده كه قابل تأمل است
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  ي خون سياووشش بادشرمي از مظلمه     شنودشاه تركان سخن مدعيان مي

  )70/ديوان(

  ادبي –كرد هنري  روي - 6

شخصيت اساطيري گاه براي فضاپردازي و تصويرسازي هنري و ادبي، ابزار مناسب، دست 

  .گرددي حافظ ميهنرمند انديشه

  ي جمشيد كامكار از فيض جام و قصه    دل در جهان مبند و به مستي سؤال كن

  )164/ديوان(

  كرد نوستالژيك روي -7

هاي باستاني ها و شخصيتي اين سطور، هر گونه گريز به باستان و ارزشبه نظر نگارنده

ي شيراز با جز اشعار ياد شده، گاه خواجه. با حس نوستالژيي هنرمند وابستگي و ارتباط دارد

افكند و با نيم نگاهي هاي دور مير دريغ و حسرت بار خود را بر گذشتههاي عام، نگاه پاشاره

  :دهدي معاصرش، شكايت آميز سر ميبه دوره

  

  شهرياران بود و خاك مهربانان اين ديار

  )112/ ديوان(!مهرباني كي سرآمد، شهرياران را چه شد؟  

ي قابل تإمل اين جاست كه حضور هفت شخصيت خاص اساطيري يا باستاني در نكته

با دو ) جمشيد، كاووس، افراسياب، سياوش، كي خسرو، فريدون و رستم( –ديوان حافظ 

  .ي ديگر در غزليات عارف شيراز، مجانستي دلنشين داردمقوله
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  :هايي دارنداست كه چنين ويژگيكساني » غالم همت«حافظ 

  :بي ريايي در انجام كارهاي خير) الف

  كــه كــــار خير بي روي و ريا كرد     غــالم همــت آن نـــــازنينـــم

  )87/ديوان(

  :هااستواري و پايداري در برابر دشواري) ب

  .غالم همت سروم كه اين قدم دارد     نه هر درخت تحمل كند جفاي خزان

  )79/ديوان(

  وارستگي از تعلقات دنيوي) پ

  )25/ديوان(زهر چه رنگ تعلق پذيرد، آزاداست     غالم همت آنم كه زير چـــرخ كبود

  :بي نيازي) ت

  كه در گدا صفـتي كيميـــاگري داند      غالمت همت آن رند عافيت سوزم

  )117/ديوان(

هاي خاصي از زندگي ه در برهههاي ياد شدتوان دريافت كه ويژگيبا اندكي تأمل، مي

  آزاري، نبود بي(حافظ كه در » طريقت«يابد و خسرو، رستم و فريدون نمود ميسياووش، كي
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شود، بي شباهت به منش بزرگانِ نيك خالصه مي) 3رنجش خاطر، توكل، كفر بودن خامي

  باستان نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
٣
  52/ديوان. نيستكه در طريقت ما غير از ين گناهي / مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن - 

  56هر كدورت را كه بيني چون صفايي رفت رفت ص /در طريقت رنجش خاطر نباشد مي بيار

  184راهرو گرصدهنر دارد توكل بايدش ص / تكيه بر تقوا و دانش در طريق كافريست

  29.آري طريق دولت چاالكي است و چستي ص/ در مذهب طريقت، خامي نشان كفرست
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  گيرينتيجه

: داردهفت شخصيت باستاني غزليات حافظ، توجه و تأمل خواننده را به خود وا مي

  )خسرو، فريدون، رستمكاووس، افراسياب، سياوش، كيجمشيد، (

- باالترين بسامد را به خود اختصاص داده است و به نظر مي» جمشيد«كه در اين ميان، 

ترين دليل براي دستمايه قرار گرفتن او در ذهن هنرمند و خالق رسد كه جام جم مهم

كرد استعاري  ي شواهد رويكه در همه» پورپشنگ  افراسياب،«حافظ بوده باشد و پس از آن 

اي براي سياستمدار يا حاكمي رود كه به عنوان استعارهحافظ، ذكر گشته است و احتمال مي

ي شاعر به كار گرفته شده باشد؛ چرا كه حافظ شيرين سخن، به طور ضمني، خود در دوره

رهايي  نبود! معرفي كرده است» سياوش«و در جاي دگر » بيژن«را در برابرش در يك جا، 

كرد نوستالژيك او گشته كه دريغ نبود  ي شاعر، موجب رويبخش و قهرمان در دوره

كي خسرو در ديوان حافظ، رمزي از . اي ايران را يادآور گرديده است، منجي افسانه»رستم«

شاهي كه رفته «است و كاووس تنها به عنوان » نيك نژادي«و فريدون رمزي از » پيروزي«

رسد، خواجه شيراز و عارف بزرگ به نظر مي. ، ذكر گشته است»نيست و نشاني از تاجش

هاي باستاني و مرزي، به ارزشبندي به باورهاي عارفانه و جغرافياي بيايران، در عين پاي

روزگار باستان، گرايشي ژرف داشته است كه افزون بر اصطالحات آيين مهري و مزدايي، اين 

  . دهدهاي باستاني، نيز، خود را نشان ميبه شخصيتكردهاي شاعر  واقعيت در نوع روي
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  بخش سوم

  نشست نقد كتاب

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  »شرح شوق«نشست نقد و بررسي كتاب 

  

برگزار شد،  1392هاي علمي هفدهمين يادروز حافظ كه در بيست مهرماه  يكي از برنامه

تأليف ارزشمند دكتر سعيد حميديان بود، در اين » شرح شوق«رونمايي از كتاب ارزشمند 

ز كتاب، دكتر سعيد حميديان، مؤلف، دكتر نصراهللا پور جوادي و نشست، پس از رونمايي ا

اي از اين  ي كتاب شرح شوق پرداختند كه چكيده دكتر مهدي نوريان به بيان مطالبي درباره

  .   آيد مطالب در ادامه مي
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  دكتر سعيد حميديان

  دانشگاه فردوسي مشهد

   

جا كه امكان داشته در اين  نوشتن اين كتاب حدود سي سال به طول انجاميده و تا آن

كه غزل حافظ تحت تاثير چه  كتاب به مسائل مختلف اشعار حافظ اعم از عرفاني، ادبي و اين

كه مضموني كه حافظ از ديگران برگرفته را از كدام  كساني بوده، پرداخته شده و حتي اين

  . ده استشاعران، اقتباس كر

ترين و  براي نوشتن كتاب از حافظ چاپ پرويز خانلري استفاده شده؛ چراكه معتقدم مدرن

جديدترين تصحيح معتبر است با اين حال هنوز معتقدم چاپ مرحوم عالمه قزويني  در 

  . بسياري از موارد بر چاپ خانلري برتري داردو من اين موارد را ذكر كردم

جا شرح دادم كه  لري بوده كه قزويني آن را نياورده در آنفرض كنيد بيتي در چاپ خان

چرا قزويني آن را الحاقي تشخيص داده و آن را در چاپ خود نياورده است يا در مورد 

هاي مختلف، تمام موارد تفاوت  اعم از تفاوت لغات، نكات بالغي و محتوا را توضيح  ضبط

  . ام داده

  



 

  

هايي سنتي براساس ابيات و بدون لحاظ  هايي كه تاكنون از غزليات حافظ شده شرح شرح

ي ساختار  در اين كتاب پس از شرح تك تك ابيات، درباره. ها بوده است كردن ارتباط آن

كه آيا ترتيب خانلري بهتر بوده يا  شعر و ارتباط اجزايش با هم مطالبي نوشته شده و اين

  . ترتيب قزويني
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  دكتر نصراهللا پورجوادي

  دانشگاه تهران

توان جايگاه كتاب را به لحاظ تاريخي بررسي كرد،  مي» شرح شوق«در بررسي كتاب 

. سال گذشته چه نظري نسبت به حافظ و اشعار وي وجود داشته است 80 – 70كه در  اين

ي  دوره: شناسي ذكر كرد كه عبارتنداز توان سه دوره را براي حافظ در يك قرن گذشته مي

  . ي پهلوي دوم و دوران انقالب اسالمي و پس از آن پهلوي اول، دوره

ي آن  ي بارز و برجسته و نمونهشود  هايش نفي مي ي پهلوي اول، حافظ و انديشه در دوره

ي گروهي بود كه حافظ و به  كسروي نماينده. كسروي است» گويد؟ حافظ چه مي« كتاب 

  . كردند هاي عرفاني وي را نفي مي ويژه انديشه

كردند كه براي پيشرفت  پس از مشروطه، بسياري از مردم و به ويژه روشنفكران تصور مي

ماندگي است، كنار  چه را كه سبب عقب فتار كرد و هر آنو توسعه بايد مانند اروپائيان ر

هاي  افتادگي شده، حافظ و انديشه كردند سبب عقب يكي از مواردي كه تصور مي. گذاشت

  . عرفاني وي بود

دانستند؛ بنابراين  گري زمان قاجار يكي مي اين افراد عرفان حافظ را با قلندري و درويشي

  . هاي عرفاني حافظ داشتند انديشهديدي انتقادي نسبت به عرفان و 



 

  

ا سبب ي پهلوي دوم اين نگرش اندكي تغيير كرد، يعني ديگر حافظ ر در دوره

هاي زباني  شمردند كه اهميت جنبه دانستند بلكه حافظ را شاعري برمي ماندگي نمي عقب

توان آن را به طور كامل ناديده  اي كه مي هاي عرفاني آن غلبه دارد، به گونه شعرش بر جنبه

  . گرفت

توان به  هاي عرفاني آن دفاع كردند كه از آن جمله مي در اين دوره برخي از حافظ و جنبه

ي  اي كه عالمه قزويني دو جلد كتاب درباره قاسم غني و عالمه قزويني اشاره كرد، به گونه

  . كند ي شعر حافظ را بيان مي هاي عارفانه نويسد و جنبه تصوف و عرفان مي

هاي زباني حافظ  تر به جنبه ين دوره سبب شده بود كه بيشبا اين حال، فضاي كلي ا

  . هاي عرفاني اشعار حافظ توجه شود تا جنبه

اواخر دوره پهلوي دوم و اوايل انقالب اسالمي رويكرد به حافظ يك رويكرد مثبت است و 

ي حافظ و عرفانش نوشته  هاي بسياري درباره حافظ و عرفانش مورد قبول واقع شده و كتاب

  . شود مي

هايش توجه شده و آثار  طرفانه، به حافظ و انديشه پس از انقالب با نگاهي منصفانه و بي

  . آيد تحقيقي فراواني در اين دوره به وجود مي

ها را در خود جمع كرده  ي تمام اين كوشش دكتر حميديان، چكيده» شرح شوق« كتاب 

كاملي ارائه داده و با نگاه  و در جلد اول راجع به موضوعات مختلف شعر حافظ توضيحات

  . تاريخي اين مفاهيم را بيان كرده است

ي تاريخي و فكري داشته و حميديان اين پشتوانه را در كتاب شرح  حافظ، يك پشتوانه

  . اي از تحقيقات يك قرن گذشته است شوق بيان كرده و اين كتاب آيينه
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چنان كه  طرفانه آن سعي كرده عرفان حافظ را با ديد علمي و بيدكتر حميديان 

  .گويند، منعكس كند و اين يكي از فوايد مهم اين كتاب است متخصصان اين رشته مي
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  دكتر سيد مهدي نوريان

  دانشگاه اصفهان

ي ملي نيز  مشكل اصلي در شناخت حافظ، غلط خواندن شعر حافظ است؛ حتي در رسانه

دكتر حميديان » شرح شوق« خوانند و كتاب  بسياري از مواقع اشعار حافظ را اشتباه مي

  . شود كه شناخت بهتري از حافظ و اشعارش به دست آيد سبب مي

نامه خرمشاهي بهترين  تاب حافظاند، ك در ميان آثاري كه به شرح ديوان حافظ پرداخته

كند، اما اكنون با اين  ي دانشجويان را رفع نمي است،  با اين حال نواقصي دارد كه نياز همه

  . شود كتاب دكتر حميديان مشكل بسياري از طالبان علم برطرف مي

. شناسي هستند شناسي، موالناشناسي و شاهنامه در روزگار ما بسياري از افراد مدعي حافظ

توانند  كنند كه تنها با تحقيق و مطالعه بر شاهنامه يا ديوان حافظ مي ين افراد تصور ميا

  . شناس يا حافظشناس شوند در صورتي كه اين تفكر غلط است فردوسي

توان با كمك  متون ادبي مثل زنجير به هم پيوسته هستند و مشكالت متون ادبي را مي

توان حافظ را بدون ديگر شاعران شناخت، تصوري  كه مي هم برطرف كرد؛ بنابراين تصور اين

  . باطل است

  



 

  

حافظ تمام آثار . براي شناختن و فهميدن حافظ بايد سيري را كه حافظ گذرانده، طي كرد

قبل از خود را با دقت خوانده و ردپاي تمام اين آثار، از رودكي تا سعدي، در ديوانش ديده 

  . شود مي

ها را  ي آن ها نشسته و شيره توان به زنبور عسلي مانند كرد كه روي تمام گل حافظ را مي

  . ب كرده و آن را به صورتي عسلي شيرين و گوارا تحويل داده استجذ

ي متون است و تا كسي متون  براي فهميدن شعر حافظ، نياز به احاطه و تسلط به همه 

  . تواند حافظ را به خوبي بشناسد قبل از حافظ را نخواند، نمي

ويا نبودن ، بهترين منبع براي شناخت حافظ است، اما گ»شرح شوق« جلد يك كتاب 

بندي سبب  اين نوع عنوان. هاي كتاب، از ايرادات وارد بر اين كتاب است هاي فصل عنوان

  . شود سردرگمي خواننده مي

انتقاد ديگر من بر اين كتاب درمورد شرح برخي از ابيات و عبارات است؛ براي نمونه 

  .دان ي عبارت قصب زركش، كه دكتر حميديان آن را قصب نرگس آورده درباره

اي ثابت كردم كه قصب زركش درست است و قصب نرگس به دليل اشتباه  بنده در مقاله

شده و نقطه  بدون سركش نوشته مي» ك«در خواندن حاصل شده؛ چراكه در نسخ خطي 

  . شده، بنابراين احتمال اشتباه خواندن بسيار بوده است نيز استفاده نمي

دكتر حميديان آن را به معناي . است »تاج هدهد« مورد ديگر در اين زمينه عبارت 

نياز از آن دانسته، در صورتي كه براساس  اند كه حافظ خود را بي چيزي حقير معنا كرده

جا كاله شيخي خانقاه است و  الطير آمده است تاج هدهد در اين چه در منطق آن

  . ردخو ها را نمي جا اين است كه فريب شيخ خانقاه و تفكرات آن منظورحافظ در اين
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