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 پژوهیحافظی هراهنمای تدوین مقاله در مجل
های مربوط به حافظ، بخشیدن به پژوهش و ژرفا هدف گسترشبا پژوهی حافظ یمجله
 کند.نظران را با شرایط زیر منتشر میهای محققان و صاحبپژوهش ی هنتیج
 یپژوهساالنه حافظ یمجله در قالب دفترها ن یا ن ی شی پ یهاشماره از شماره کیوستی ب

صورت و به دیجد یهناموهیبا ش ی جدید این مجله،اولین شماره از دوره .منتشر شده است
 یاهر مقاله ه است.دشمنتشر  1398در پاییز حافظ ی هدربار یو تخصص یعلم یهمجل کی

 ن ینامه تدووهی ش  طیبا شرا  وداشته باشد   وندی حافظ پ  یهشیشعر و اند ی،با زندگ  یاگونههکه ب
 .مجله است نیدر ا یو داور یقابل بررس ،شده باشد

 
  

دسترسی، بازیابی های زیر نمایه شده و قابلمع علوم انسانی و پایگاهاین مجله در پرتال جا
 و رهگیری است:

www.hafezstudies.com, www.ricest.ac.ir 
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 . شرایط علمی مقاله 1
 های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.ها و پژوهش کاوشی ه. نتیج1. 1
 . دارای اصالت و فکر تازه باشد.2. 1
 . در مقاله روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر استفاده شود.3. 1
 پژوهی ارتباط داشته باشد.. موضوع مقاله با حافظ و حافظ4. 1
 
 . شرایط نگارش 2
 .استوار نوشته شود یسالم و پاک در ساختار یمقاله با نثر. 1. 2
در وسط صفحه  اهی مقاله و با خط درشت و س یمحتوا یایعنوان مقاله کوتاه و گو . 2. 2

و   قی روش تحق  ،مقاله  یکلمه شامل معرف  2۵۰  ای  طرس  1۵حداکثر    یفارس  دهی چک  .نوشته شود
کلمه بعد  8تا  4الفبا از  روفح بی به ترت یفارس یدی کل یواژه ها .آن باشدی هجیاشاره به نت

 .آورده شود دهی چکاز 
ورود به  یباشد و خواننده را برا قی تحق ی هن ی شی مقاله شامل طرح موضوع و پی همقدم . 3. 2

 .آماده سازد یبحث اصل
 .باشد یمنطق یمطالب با دسته بند لی شامل اصل موضوع و تحل یمتن اصل . 4. 2
 یادداشت در پایان مقاله آورده شود. به صورتها پاورقی . ۵. 2
 :در فهرست منابع به شکل زیر باشد ارجاع به کتابی ه. شیو6. 2

شماره جلد   .نام کتاب )به صورت ایتالیک(  .. )سال انتشار(نویسنده  نام خانوادگی نویسنده، نام
 استفاده شده در مقاله، نام مصحح یا مترجم، شهر محل انتشار: نام انتشارات. 

به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران:  گلستان سعدی. .(1381الدین. )سعدی، مصلح مثال:
 خوارزمی.

 : در فهرست منابع به شکل زیر است مجله یا نشریهارجاع به  ی ه.  شیو7. 2

)به  نام مجله یا نشریهنام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله داخل گیومه«. 
 چاپ شده. ی هابتدا و انتهای مقالی هصفح مجله، شمارهی ه(، دوره و شمارصورت ایتالیک

ی همجلمعنایی تا چندالیگی معنا«. (. »ارزش ادبی ابهام از دو1387فتوحی، محمود. ) مثال:
، صص 62یه، شمار16ی  ه، دورادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهرانی  هدانشکد
4۵-6۰ . 



وادگی نویسنده، سال )نام خاندهی نقل قول مستقیم در متن به شکل زیر است: ارجاع. 8. 2
اگر  تواند جایگزین نام نویسنده شود؛ فحه( در صورت لزوم نام اثر می صی هانتشار: شمار
استفاده کرد (  توان ابتدا از )رک.( یا )نک.دهی آن میبرای ارجاع  مستقیم استنقل قول غیر

 را نوشت. (فحهصی هوادگی نویسنده، سال انتشار: شمار)نام خانو سپس 
مقاله  یفارسی هدی چکی هکه ترجم یسی انگل یواژه هادی به همراه کل یسی انگل دهی چک. 9. 2

 .مقاله آورده شود انیاست در پا
 یمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یگارش مقاله با توجه به دستور خط فارس. ن1۰. 2

 .باشد
در متن مقاله  یخارج یهابیو ترک ن یاصطالحات الت ،خاص یهانام نی معادل الت . 11. 2

 .آورده شود
 
 یادآور. ی3
 .ها آزاد استمقاله یراستاریو ن یو همچن رفتن ینپذ ای رفتن یمجله در پذ. 1. 3
 .است سندگانینو ای سندهینو یبه عهده ظرمطالب هر مقاله از هر ن تی مسئول. 2. 3
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 های موسیقایی در غزلیات حافظلفهتحلیل مؤ

 

 *مسیح افقه

 اسالمی شیراز دانشگاه آزاد
 

 چکیده
گردد.  مشاهده می اوهای مختلفی در غزلیات به شیوهبا موسیقی ارتباط ساختاری حافظ 

با توجه به استفهام فنی موسیقی    ، شکل دقیق آنهحافظ در مقابل موسیقی بادراک موقعیت  
توان میزان  می  ، در ابیات دیوان وی  های موجودح نیست. اما با استفاده از نشانهکامال واض 

ها  ی غزلمگن در همهصورت ههاین تمایل ب .سنجیدموسیقی  بارا او یشاوندی وخ
تنها یکی از    ،در استفاده از بحور مختلف در شعر حافظ  تحلیل وخورد. تجزیهنمیچشمبه

های زمانی یاسمختلف با مق  هایاوزان عروضی غزل  اگرچه  ؛نمادهای این گرایش است
  که حالیدردهد. میواص ریتمی یکسانی را از خود نشان خ ،وزنی( در موسیقی ایران)

  های های موسیقایی موجود در غزلنهترین نشااستفاده از واژگان موسیقی نیز یکی از مهم
ای توجه حافظ به موسیقی قلمداد عنوان یکی از نمادههتواند باین مولفه میحافظ است.  

بیانگر  ،یقی کنونی کالسیک ایرانتحلیل تلفیق شعر و موس باید تاکید کرد کهدد. گر
خصوصا این تلفیق  سازد.  را قویا میسر می  پوشانیص واژگانی است که امکان این همخوا

هایی که با  واژهتر است. مشهودگرفته در غزلیات حافظ کارهبسیالبی های یکدر واژه
عموما در آواز   ،این رویه که  کردان  عید اذبا د.نتغییر در معنی ندار ،جاتغییر در ماهیت ه

انطباق جمالت   ایکنونی ایران بسیار رایج است. ساختار آواز ایرانی این مجال را بر

 
 .شناسی و مدرس بخش آموزش موسیقی دانشگاه آزاد اسالمی شیرازدانشیار گروه زمین* 

massihafg2002@gmail.com 

 22/12/1398تاریخ پذیرش:  20/9/1398تاریخ دریافت: 
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توان آشکارا  سازد. اگرچه میبا غزلیات حافظ فراهم می ی آواز ردیف دستگاهیموسیقای 
شکلی  هپذیری را بهای موسیقیابیات یک غزل، ظرفیت  یود که همهبر این نکته تاکید نم

موسیقی  یکه ساختار موسیقی ایران از عصر حافظ تا دورهبا وجود اینکسان ندارند. ی 
-اما خواص موسیقی ،نجاه سال اخیر( تغییراتی داشته استصدوپدستگاهی )موسیقی 

-جستبررسی تلفیق موسیقی در موسیقی امروز ایران    توان درپذیری شعر حافظ را می
 . کردآن به خواص واژگانی مراجعه و برای ادوار پیش از  جو نمودو

 . حافظ ،واژه ،موسیقی ،تلفیق ،غزل : ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه. 1
هایی است که مبین تمایل مشهود در شعر حافظ نشانههای سرفصلترین یکی از مهم

ادبیات  یرسد که در میان شعرای کهن پهنهمینظرهطور بقی است. اینیسراینده به موس

های متعدد به نگاهخورد. میچشمشکلی آشکار بهحافظ به موسیقی بهاتصال  ،رانای

تا حد زیادی را  این نظر بوده که نزدیکی حافظسبب استحکام  ،های مختلف ویغزل 

کند که مستقیما است که او از واژگانی استفاده میها زمانی  اما بارزترین نشانه  کند.تایید می

 :این بیت همانند؛ شودبه موسیقی مربوط می
 ی عشاقبه وقت سرخوشی از آه و ناله

 

 ی چنگ و چغانه یادآرید به صوت و نغمه 
  

 (186: 1371)حافظ،                          

   یا مثالی دیگر:
 مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق

 

 غزلیات عراقی است سرود حافظ 

 (112)همان:                                   
 

موسیقی مربوط   یهواژگانی هستند که مستقیما به حوز  «،رباب»  ،«حجازنظیر »  یهاواژه

های مولفهد مبین ذوق موسیقایی حافظ باشند. اگرچه  تواننتا حدی می  ،بنابراین  ؛گردندمی

توانند وجود این ذوق را در  خورد که در همین حد میمیچشمهدیگری نیز در این زمینه ب

نی و کناری درو  ،های بیرونیاشاره به وجود موسیقی  محمد تایید نمایند.الدینشمسخواجه

برخی که  درحالی  ،(2:  1386،خرمشاهیرک.ر بیان شده است )تتوسط برخی محققان پیش

 .رکدانند )ی را در شعر حافظ اصوال مردود میوجود موسیقی درونی و بیرون



 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های موسیقایی در غزلیات حافظتحلیل مولفه 

بات وجود اثی اید تجزیه و تحلیل این واقعیت دربارهواقع بدر. (5: 1393،حجاریان

 طوراین با تعاریف بنیادین موسیقی مقایسه نمود. حافظهای موسیقی درونی را در غزل

های دیگری باید بررسی نمود؛ را از دیدگاه  شود که نزدیکی حافظ به موسیقیبرداشت می

تفسیر موسیقی بیرونی  موسیقی باید با ماهیت موسیقی منطبق باشند.های چراکه مولفه

 ؛باشد شدههای بیانگر جنبهیتر از داز دیدگاه موسیقایی قابل قبول ممکن است حدیتا

برخی . خوانی ندارددگاه ماهیت به این نگاه مطلقا همولی تعاریف موسیقی از دی

اند فه در موسیقی اصرار ورزیدهمولوان یک عنهر اصالت در وزن شعر بپژوهشگران ب

شاوندی حافظ بسیار رسد که خویمینظره. ولی ب(52-39:  1396،کن و همکارانمعدنرک.)

حقیقت باشد. درمی  ی اوهاغزلشده در  کارگرفتههاوزان عروضی و بحور ب  یفراتر از مولفه

کند تایید می(  یموسیق  قلمرودر  )  یک ذهنیتعنوان  هباید دیگر عناصری که این گرایش را ب

 .رار دادتحلیل قومورد تجزیه

شکل فزاینده هالزم است که ب ،برای شناخت ذهن موسیقایی حافظ ،رویکردبا این 

ن از ای را ترید تصویر واقعیتا بتوان بررسی شودباط شرایط و اوضاع و احوال این ارت 

مرکز ثقل در دارای یک واقع ها  درو تحلیل واژهجانبه ذهنیت روشن سازد. شناخت همه

تواند بیانگر این موضوع باشد که چرا شعر حافظ به میزان بحث موسیقی است و می

کاربرد نیز عموما در تفسیر این دانان ایران بوده است. محسوسی مورد توجه موسیقی

شکل ه باید ب ،در خارج از این زمان لیوموسیقی یکصدوپنجاه سال اخیر ممکن است؛ 

دانان قدیم ایران نظیر ار موسیقیآث یبخشی از این استنتاج بر پایه .مطالعه شوداستنتاجی 

و   اوایل قرن هشتم( –)قرن هفتم  الدین شیرازیبقط ،)قرن هفتم( الدین ارمویفیص

زمانی زیادی نیز با  یفاصله است که اوایل قرن نهم( –)قرن هشتم  اییعبدالقادر مراغه

های موسیقایی موجود واژه  ،سعی الزم بر شناخت موسیقی عصر حافظ  عصر حافظ ندارند.

تواند تفسیر بندی و هجایی میالبها از دیدگاه سیها و نگاه بر ساختار واژهدر غزل 

 نشان دهد.را تا بتواند نزدیکی حافظ به موسیقی  د کندرا ایجاتری مناسب
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 موسیقی عصر حافظ. 2
 : 1388 ،محشون .رک)محمد متعلق به عصر موسیقی مقامی است الدینشمسخواجه

دوم تا قرن هشتم ادامه یافته این دوران از موسیقی ایران از حدود اواخر قرن    (.192  -149

این دوره از موسیقی یافتن ی ادامهدرباره. الزم به تاکید است که اطالعات دقیقی است

 ییافته دربارهبیشتر تحقیقات انجام (.86-43: 1333،خالقیرک.ایران در دست نیست )

 رک.)بر روی خواص گام موسیقی ایران انجام شده است  ،این دوران از موسیقی ایران

 هایمبا ابها ،اطالعات موجود از مختصات موسیقی این دوران (.37-1 :1342،برکشلی

های مختلف ، از دیدگاهمختصات موسیقی قدیم ایران  ،با این اوصافرو است.  هفراوانی روب

ص نیست که جایگاه دقیقا مشخ (.20-7 :1393 ،حجاریانرک.)کندبسیار نارسا جلوه می

چیزی شبیه موسیقی گردیده است. آیا چگونه تعریف میدوران  آن موسیقی کالمی در

در موسیقی  توجه داشت که باید ؟کرده استاشکال دیگری تابعیت مییا از  ،کنونی بوده

شکل آواز ردیف دستگاهی است و استفاده از ه موسیقی کالمی ب یاستیال ،امروز ایران

 ؛شکل حفظ ساختار وزن در بیان عمال منتفی است بهشعر شعرای کهن خصوصا حافظ 

؛ کند نه از وزن شعربندی موسیقی تابعیت میر آواز ایرانی کشش اصوات از جملهکه دچرا

نظر کرد. قا اظهار، دقیاجرای موسیقی کالمی عصر حافظ  یشیوه  یبارهتوان دراین نمیبنابر

 اب ممکن است زمان ،آواز ایرانی در آن قی درتلفیق شعر و موسی یرویه دیگرعبارتبه

 کرده است.م دیگری پیروی میا اینکه از فری ،ل امروزی آن مطابقت داشتهشک

 نیزن استفاده از کالم در متر موسیقی عصر حافظ بودمحورهمچنین ایقاع یا عروض

حافظ قل عصر ادر موسیقی قدیم ایران تا ال که مقیاس متر )وزن(از آنجاییمبهم است. 

های  کالمی با موسیقی آن قتلفی (،97-57 :1394،قیخالرک.ایقاع و نقرات بوده است )

باید به این   است. دوران بودهزمانی آن مقیاس  و ریتمیک خواص ازبرگرفته  ،دوران

تابع تفکر  موسیقی یکه گستردگی شیوه اذعان کردواقعیت در موسیقی در فالت ایران 

شیراز این عصر هم جغرافیایی در زمان بوده است که حتی تا دوران قاجاریه در ایران و 

 (.99-89 :1396،افقهرک. کشیده شده است )
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 هاواژگان موسیقایی در غزل .1.2

ها ابیات غزل حافظ در برخی    یشدههای استفادهواژه  ،دیگری که باید بدان پرداخت  بخش

 شوند:میها به دو دسته تقسیم طورکلی این واژههباشد. بمی

اند؛ مانند: روزگار با مفهوم آن آشنایی داشتههایی که احتماال عموم مردم آن هواژ .1

 ... . مطرب و ،نی ،دف

دانان یا افرادی موسیقی هایالحطی اصقطعا در حیطه  ،به سبب مفهومهایی که  . واژه2

 تر هستند.متعارف به موسیقی آن دوران نزدیکاست که از حدود 

ظ تنها حافنه)ممکن است هر شاعری    ،گیری واژگان گروه اول کارهاس در باسبرهمین

ها چنین کلماتی را چه براساس مقتضیات فنی شعر یا مفهوم آن (و دیگر شاعران عصر او

. شاید موسیقی باشد  یوزهتواند دلیلی بر اهلیت شاعر در حیکه مطلقا نم  رفته باشندگکارهب

 ؛اندها استفاده کرده، از این واژهبرخی شاعران امروز نیز که عالقمندی به موسیقی دارند

 نچه شهریار سروده:چنا
 امشب  ساز  آن از جانسوزی نغمه کن باز

          
 امشب باز من دل از اشک یعقده کنی تا 

 (96: 1378)شهریار،                         
 

موم موسیقی بسیار رایج است و در ع یدر حوزه «ساز» یواژه ،ع اول اکه در مصر

 یا در جای دیگر سروده:ایرانی شناخته شده است.  یجامعه

 تار منحال زار من امشب سهنالد به 

 

 های تار منی شبـی تسلهـــن مایـای 

 (351)همان:                               
 

مال شناخته م در فرهنگ بسیاری از مردم ما خصوصا اهل فرهنگ کاه «تار»سه یواژه

صوصا مخ ،گذشته هاینموسیقی در قرهای اجتماعی محدودیت وجود شده است. با

شناخت کلی در باب سازهای  ،(284-261 :1377 ،راهگانیرک.) های هقتم و هشتمسده

 توسط عموم مردم در آن زمان چندان دور از ذهن نیست. ،رایج در آن دوران

هستند که  هاییالحطاصاین دسته،  ،نانچه ذکر شدچ :های گروه دوماستفاده از واژه 

شده گرفته میکارهفنی و تقسیمات موسیقی دوران حافظ )عصر دوران مقامی( ب  یدر حوزه

 الدینقطب ،ن هفتم هجری(ی قرالدین ارموی )نیمهدانانی نظیر صفیاست. موسیقی
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ایی و پس از آن عبدالقادر مراغه  قرن هشتم(  اول قرن هفتم تا اوایل یشیرازی )نیمهمحمد

دارند. باید به این نکته این تقسیمات و مشخصات آن مکتوباتی  یقرن هشتم( درباره)

منتظمیه در باب موسیقی نظری بنیانگذار مکتب    واقعارموی در  الدینه داشت که صفیوجت 

به واژگانی نظیر  ،نظر قرار داده شودمدبندی او در تقسیم 1ن است. اگر ادوار مالیمایرا

های در غزل  مکه حافظ ه ،خوریمبرمی «حجاز»یا  «حجازی»و  «عراق» ،«نوا» ،«عشاق»

 است: خود از آنان یاد کرده

 خراب دل  ملک نکند تـغم لشکر تا

           

 فرستمتمی نوا به ودــخ عزیز انـــج 
 

 (71: 1371)حافظ،                          
 مطرب ای کجایی شد برون زپرده دلم

        

 نواست به ما کار پرده این از که هان بنال 
 

 (18)همان:                                       
 عشاق یناله و آه از سرخوشی وقت  به

       

 آرید  یاد چغانه و چنگ ینغمه و صوت به 
 

 (186)همان:                                 

 عراق راه بزن و ردانـــبگ پرده مطربا
         

 حافظ سرود تــاس یـــعراق اتــغزلی 
 

 (112)همان:                             
 ساخت عراق ساز که کجاست  از مطرب این

          
 کرد حجاز راه به ت ـــبازگش گـــآهن و 
 (103)همان:                                     

   
بیانگر این موضوع است که حافظ موسیقی زمان  ،گردداز ابیات فوق حاصل میآنچه 

ک دین معنی نیست که حافظ را بتوان یب. البته این،  است  ختهشنامی  خود را تا حد بسیاری

دان در این حوزه وجود دارد  تعاریف دیگری از موسیقی .دان خطاب نمودشاعر موسیقی

توان می ،از نوا یاد کردهاول که حافظ  در بیت کند.خیام صدق می یدربارهکه قطع یقین 

اینجا تاکیدی است عا احتماال به مفهوم مقام نوا بوده که قط ،استنباط نمود که منظور شاعر

 :در بیت دوم ته است.شناخمقام را می که سراینده این
 ی عشاقبه وقت سرخوشی از آه و ناله

 

 ی چنگ و چغانه یادآرید به صوت و نغمه 
 

 (186)همان:                                      



 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های موسیقایی در غزلیات حافظتحلیل مولفه 

های « از مقامعشاق» یمفاهیم دیگری وجود دارد که نیازمند بحث بیشتری است. واژه   

قی ایران پس از اسالم های موسیاست که برخی نیز آن را جز دستگاهموسیقی عصر حافظ  

ا بوده بندی مدهدسته همچنین این مقام جز. (55-1 :1342 ،برکشلیرک.اند )معرفی کرده

 ،حجاریانرک.) گیردقرارمیدستاوردهای مکتب موسیقی سیستماتیک بغداد  یو در زمره

ایی « اشارهعشاق» یگردد که ذکر واژهاع اول مطلقا استنباط نمیدر مصر (.37-42 :1393

رین مواردی که در بیت اخیر تیکی از مهمبه مقام عشاق در موسیقی روزگار حافظ باشد.  

به که بسیاری از پژوهشگران ایندلیل به  ؛است «چغانه» یواژه ،باشدرانگیز میبسوال 

موقعیت اجتماعی موسیقی در قرن هشتم اشاره داشته و معتقدند که موسیقی در این عصر 

سازهای این عصر  ساز در گروه و از سوی دیگر این تصوف بوده استبیشتر در خدمت 

 ؛را شنیده باشد  «چغانه»  رسد که حافظ اصوال صداینظرنمیهب  بنابراین  ؛ته نشده استشناخ

ابیات ق بر موسیقی عصر حافظ قلمداد کرد. توان جاگذاری این واژه را منطببراین نمیبنا

های ؛ چراکه واژهدهداع نشان میرا بیش از این مصرارتباط واژگان موسیقی و حافظ    ،دیگر

یقی را با انسجام بیشتری نشان ها و ابیات وجود دارد که مفهوم موساعدیگری نیز در مصر

 مثال در بیت:؛ برای دهدمی
 مطرب ای کجایی شد برون پرده از دلم

             

 نواست  به ما کار پرده این از که هان بنال 
 

 (18: 1371حافظ،)                             
 

، از مستقیما هم به جهت مفهوم کلمه و معنی بیت «پرده» و «مطرب»هایی مثل واژه

م کالبدشکافی موسیقایی انجامقام نوا  یبدون آنکه نیاز باشد درباره ،کندموسیقی یاد می

کرد که حافظ با مقام نوا آشنایی اط توان استنبفقط می ،شدهاین در بیت یادوجودشود. با

غیر از ه  مفهوم دیگری ب  ،تر اشاره شدپیش  هچنانچ  «عشاقی »واژه  کهدرحالی  داشته است.

و  «چنگ» «،نغمه» «،صوت» مثل با وجود اینکه از کلماتی ؛تواند داشته باشدنیز می مقام 

معنی موسیقی از  ،گانصرف استفاده از این واژبه که ؛ چرااستفاده شده است «چغانه»

های گیری آن است که هیچگاه در مقامگردد. دلیل این نتیجه« استنباط نمیعشاق» یکلمه

چنین حالتی از  دانان بهموسیقی ،موسیقی قدیم و حتی ردیف دستگاهی امروز ایران

اع دوم بیت یادشده وجود تری در مصرقاما مفاهیم عمی اند.ی عشاق اشاره نکردهگوشه
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وان در گرایش حافظ به موسیقی شک نمود. اصوال مفهوم تها، نمیدارد که با توجه به آن

رد.  توان سراغ ک ایرانی می دهد که کمتر در مستمع  اع دوم تمایلی را در حافظ نشان میمصر

.  ( 54- 27 : 1384 ، فاضلی  رک. کالم است ) قی بی ی گرایش به موس این تمایل در حقیقت 

سو  در قرن هشتم از یک (  284  - 261:  1377  ، راهگانی رک. )   های اجتماعی موسیقی دودیت مح 

به موسیقی محض )موسیقی  که تمایل حافظ کند تایید می این فرض را  ، شده ع اشاره ا و مصر 

حقایق دیگری نیز در   ، شده اشاره  دیگر ابیات  با بررسی است.  بوده  و آشنایی با آن  کالم( بی 

  . آید می   دست ه مورد حافظ و اهلیت وی در موسیقی ب 

 عراق راه بزن و بگردان ردهــپ مطربا

       

 حافظ سرود است یـــعراق اتـــغزلی 
 

 (112: 1371حافظ،)                   
 

ولی افزون بر  ؛بردکالم پیتوان به گرایش حافظ به موسیقی بیدر این بیت نیز باز می

ام عراق را در زمان مق  2ه حافظ هم خصوصیات موسیقی مدال داشت کاذعان  این نکته باید  

ظ به حاف یسرود در دوره یواژه .کرده استدانسته و هم اشاره به طبع آواز خود می

 وهای کوچهمیان مردم آن روزگار متداول بوده است )ترانهکه در  شده  الق میاطهایی  ترانه

آن  یهای عامیانهدرواقع به ترانه )هوایی( است که «حراره»مترادف با  . این واژه،بازار(

ع احافظ در مصر  یالزم به توضیح است که با توجه به اشاره  دوران نسبت داده شده است.

ش کالمی بخو    کرده استزمزمه می  را  یملودی متداول  حافظ  احتماال   ،دوم بیت مورد اشاره

باید  .یاد کرده است از آن  سرود یبا واژهدر بیت خود که  از شعر عراقی بوده استآن 

حد گوش موسیقایی داشته که مقام عراق وع توجه داشت که اگر حافظ تااینبه این موض

فرض  ،توانسته سرایش صحیح نیز داشته باشد، پس احتمال اینکه میدادهرا تشخیص می

 یشده، بیش از دو بیت یاداین خویشاوندی حافظ با موسیقی در این بیتبنابر  ؛محال نیست

 پیشین ملموس است. 

 

 اساس خواص واژگانیپذیری شعر حافظ بریقیموس. 2.2
استفاده از  ،اعتنا در بحث خویشاوندی حافظ و موسیقیهای قابلترین مولفهیکی از مهم

قابلیت  ها به شکلی چشمگیراست. این واژهتلفیق با موسیقی  یواژگان مناسب در حوزه
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های این کلمات عموما واژه حقیقتدر د.ندهفیق با موسیقی را از خود نشان میتل

. دالیل و قراین الزم برای اثبات چگونگی تلفیق کالم و موسیقی در هستندسیالبی یک

با موسیقی کنونی ایران است.  ،تکیه کردتوان تم وجود ندارد و آنچه بدان میقرن هش

یرازی الدین شقطب  ،الدین ارمویهای هفتم و هشتم )صفیدانان قرنوجود اینکه موسیقی

عمال اسناد  اما    ،اندکالمی زمان خود اشاره داشته  صراحتا به موسیقی  ،ایی(و عبدالقادر مراغه

.  در دست نیست  ، خوانش کالم را در موسیقی آن دوران روشن سازد  ی که دقیقا شیوه  الزمی 

به دو نوع مجزا   شعر یا تلفیق  و  موسیقی کالمی  ی در حوزه ایی عبدالقادر مراغه  ، این وجود با 

  ی کند و دیگری شیوه نثر. در شیوه ت می مه تابعی ی که از نظم نغ ا شیوه ابتدا  اشاره نموده است.  

 اخیر احتماال متر آزاد است و شباهت به آواز کنونی ایران دارد.  

گذاری پایه و کالم را نگارش موسیقی زمانهم تلفیق بارعلینقی وزیری برای اولین

ه بردکارهب نگاری التینبا آوا المللیی بیننویسی به شیوهرا با نت هاکرده است. او نغمه

 اولین بیت غزل: برای مثال  ؛(240-239: 1316 ،وزیریرک.) (1)شکل  است
 بتوانی که  قدر آن دان غنیمت  را وقت 

           

 دانی تا است  دم این جان ای حیات از حاصل 

 (368: 1371حافظ،)                               
 

  ، « جان »   ، « ای »   ، « از »   ، « تا »   ، « قدر »   ، « آن »   ، « دان »   ، « را »   ، « وقت سیالبی » های یک در این بیت واژه 

است  یجاد کرده  دان این فرصت را ا ی شود که برای موسیق شنیده می   »تا« و    « است »   ، « دم »   ، « این » 

؛ بدون آنکه به معنی  سیالبی مورد اشاره را با تحریر بیان کند های یک واژه تا این حد که برخی  

ی »آن«  واژه ع اول )وزیری ا در مصر  « آن »  « و را های » تحریر بر روی واژه  شود.  آن لطمه وارد 

مشاهده   ( است  او به همین شکل نوشته شده بوده  ی تبدیل کرده یا در نسخه  را به »این« 

های حافظ یکی از  خصوصا غزل  ، . ارتباط ادبیات موسیقی ایران و شعر کالسیک گردد می 

رایند در  این ف  (. 18: 1388 ، افقه رک. صد سال اخیر است ) های موسیقی یک د ترین رخدا مهم 

صورت گرفت که بخش اصلی ردیف دستگاهی ایران فقط به شکل سازی آن اجرا  حالی 

از شعر   ، اگرچه استادان ردیف آواز  شده است. استفاده نمی  سازی و از کالم در ردیف  شد می 

درآمد بیات ترک ردیف  ی آن در یک نمونه  ، کردند ا غزلیات حافظ استفاده می خصوص  ، کهن 

   ( 75:  1390  ، ی ()دوام 2)شکل    شود آواز عبداهلل دوامی مشاهده می 
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 را رعنا غزال  آن بگو لطف به صبا
                      

 ای ما راکه سر به کوه و بیابان تو داده 
 

 (3: 1371)حافظ،                     

 
 

 (1316گاه از آثار علینقی وزیری)تلفیق بیتی از حافظ در دستگاه سه ی: نمونه1شکل

که  های یک سیالبی بررسی این تلفیق جایگاه واژه (. 75: 1390 ، دوامی رک. ) ( 2شکل )  

)این قابلیت در تغییر   دهد می وضوح نشان را به  شود ع دوم بیشتر شنیده می ا صوصا در مصر خ 

  برای مثال  ها . این کلمه کشش در زمان اصوات موسیقایی در تلفیق شعر و موسیقی است( 

با عناصر زمانی مورد استفاده در موسیقی امروز ایران )ردیف    و... «  کوه »   ، « به »   ، « سر »   ، « که »   شامل 

گردد. این قابلیت حتی در  راحتی منطبق می ه دستگاهی( بدون تغییر در معنی و گویش شعر ب 

  تامل وجود کلمات یک بل قا  ی شود. اما نکته وضوح مشاهده می « به به....لطف همانند » اتصال 

  ، « یار »  ، « می هایی نظیر » باشد. واژه ها می حافظ و گستردگی آن  سیالبی سطور کلی در غزلیات 

ر و موسیقی را بیش از  در غزلیات حافظ مکررا استفاده شده که امکان تلفیق شع   ... و   « دوست » 

  ته الزامی است که امکان تغییر در . ذکر این نک سازد پذیر می های حافظ امکان پیش در غزل 

کامال وجود دارد.  سیالبی های یک در واژه  کشیده(  ی بلند به هجا  ی )تبدیل هجا  هجا شکل 

 : مثال بررسی نمود   برای توان این بیت از حافظ را  می 
 داری بومشک زلف آن نکهت  تو  صبا

                         

 داری او بوی هـــ ک  یـــ بمان ادگارـــی هــ ب 
 

 (346: 1371حافظ،)                       
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هستند که در تلفیق با  سیالبی و دارای هجا بلند»او« یکو  «بوهای »واژه ،این بیتدر 

در آواز ایرانی که  چهکشیده تبدیل شوند. این تغییر در هجا  یتوانند به هجاموسیقی می

توان تغییر یا در بیت دیگری می  پذیر است.، امکانو چه در قطعات ضربی  است  فاقد ریتم

 :دریافت»سو«  و «چار» ،«از» ،«گر» ،«راه» ،«تار» ،«به» ،«دل های »واژهدر در هجا را 

 ببست مو تار یکی به دل  هزار زلفت

      

 ببست سو چار از گرچاره هزار راه 
 

 (24)همان:                              

با توجه به ضرورت ریتم در موسیقی یا  ،در هجا تغییرهای مورد اشاره برای تمام واژه   

در بررسی واژگانی  با  این  ؛ بنابرعطاف دارندی موسیقی( قابلیت انآواز ایرانی )حسب جمله

توان دریافت که حافظ این ویژگی را در ، میدستغزلیات حافظ و شناخت کلماتی ازاین

 شته است. آن در کنار موسیقی اطالع دا یشناخته و از مشخصهخوبی میههجا ب

 
تو  ابانیکه سر به کوه و ب   صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را» : تلفیق بیت اول از غزل 2شکل 

 (1390،های نسبی زمانی در ردیف آوازی عبداهلل دوامی )پایور« با المانما را یاداده

  کنونی  دانان با بررسی بیشتر موسیقی  ، های حافظ با موسیقی کالسیک ایران ارتباط غزل 

در قرون پس از حافظ    وضیح که شکل همراهی شعر و موسیقی با این ت   ؛ توسعه پیدا کرده است 

های  افظ در دهه دانان به شعر ح موسیقی  توجه  نیز ردپایی از خود بر جای نگذاشته است. 

تغییر در سیالب کلمات    با   توام غییر در سیستم هجایی  با ت   رم موسیقی مطابقت ف   به دلیل   ، گذشته 

ی در بیان و خوانش برخی ابیات حافظ و برخی دیگر از  روش  چنین  صورت گرفته است. 

.  گردد مشاهده می ردیف دستگاهی ایران    ( و 46:  1378  ، صبا رک. صبا )   ی شیوه   در   ، شعرای کهن 
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غییر در  یک نمونه از ت .  شود وانده می ها  با کسره یا ضمه خ وف از واژه در این تلفیق برخی حر 

 : شود می بررسی  در درآمد اول بیات ترک از ردیف سنتور صبا  هجا  

 برآید پیاله مشرق از می آفتاب چو

                  

 برآید الله هزار ساقی عارض باغ  ز 
 

 (181: 1371 حافظ،)                  
 

 حرف »ر« ع دومامصر و در ی آفتاب با کسرهاز کلمه «ف»در بیت مورد اشاره حرف 

موسیقی است   یدلیل ریتم موجود در جملهه  شود که بخوانده میبا ضمه    «ی »هزاراز واژه

شدن کسره یا ضمه به برخی حروف در تاریخ موسیقی ایران کامال (. تحلیل اضافه3)شکل  

رسوم بوده یا ت که در دوران حافظ چنین تلفیقی مدیگر مشخص نیسبه بیان  ؛مبهم است

تغییر باقی ساختمان کالم حافظ بدون ،های موجودیر. ولی در بسیاری دیگر از نمونهخ

که در ردیف دستگاهی سازی به  کردتوان به این غزل از حافظ اشاره که می مانده است

  (.40-25 :1377 ،تجویدیرک.بهترین شکل آن ارایه شده است )

 
حروف »ف« و »ر« با فلش  ،: درآمد اول بیات ترک از ردیف ابوالحسن صبا3 شکل

 .شوندترتیب با کسره و ضمه خوانده میهب این حروف .اندمشخص شده
 شیداییر مغان نیست چو من ـــدر همه دی 

 

 ه جایی گرو و باده و دفتر جاییـــخرق 
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 ی ست غباری داردـــی شاههــدل که آیین
 

 فروشباده مـــ صن تـــدس به توبه ام هکرد
 

 ی چشم تو مرنجنرگس ار الف زد از شیوه
 

 ه مگر شمع برآرد به زبانـــشرح این قص
 

 مگر  که دامان  به  دیده از ام بسته هایجو
   

 دوست رخ بی مرا  که اورـــبی اده ـب کشتی
  

   پرستمعشوقه من  با وـــمگ  رــــغی سخن
           

 گفتمی سحرگه که آمد خوش چه حدیثم این
     

  دارد حافظ که است این از یـــمسلمان گر

             

 راییم صحبت روشنــــ طلبدا میــــ از خ
 

 آراییر می نخورم بی رخ بزمــــ ه دگـــک
 ج

 ر از پی نابیناییــــل نظـــــ نروند اه
 

 ن پرواییــــ ه سخــــروانه ندارد بـــورنه پ
 

 باالیییــــ سه دـــــبنشانن ارمــــکن در
 

 دریایی دل  غم از چشم ی گوشه هر گشت
 

 پروایی کس  به نیست اممی جام و وی کز
 

 ترسایی یــــن و دف با ایمیکده در بر
 

 فردایی بود  روزــــام  یــــپ از رـــاگ آه
 

 

 (383: 1371حافظ،)                
 

گونه کسره یا ضمه به حروف و فزونی سیالب شدن هرتلفیق مورد اشاره فاقد اضافه

 .(4باشد )شکل ها میکارگرفته شده در غزل هدر واژگان ب
 

 
( 1377تجویدی )های حافظ در ردیف تلفیق بیت آخر یکی از غزل  ی: نمونه4شکل 

 نهفت )دستگاه نوا(  یاز گوشه
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 بحث. 2
جانبه ، نیازمند یک بررسی همهشده در این تحقیقطرحم یولفهتحلیل در دو موتجزیه

از دیدگاه موسیقی   ،هاکاررفته در غزلههای بهواژ  تمامیبدین معنی که در بخش اول  است.  

برای   بررسی شود؛ها خصوصا در عصر حافظ  لیل قرار گیرد و شواهد تاریخی آنمورد تح

 برده است: ارکهکه حافظ در این بیت ب «ارغنون»مثال 
 است هنر اهل رهزن فلک سازارغنون

       

 نخروشیم چرا و ننالیم غصه این از چون 
 

 (292)همان:                            
 

مشخص نیست   یعنیسوال است؛    اخیر مورد  یگیری واژهکارهباز نظر شواهد تاریخی  

سازهای رایج  ءکه این ساز هم جز؛ چراکه حافظ اصوال صدای این ساز را شنیده باشد

 نظامی گنجوی در بیتی به این ساز اشاره می کند:  دوران حافظ نیست.

 ساز  نـــای  ونــــارغن  یدهــــسازن

             

 آواز رآوردــــب نــــچنی ردهــــپ از 
 

 (156: 1394)نظامی،                 

 باشد.  سروده  چنینین،  پیش  شعرای  شعر  خود از  هایدانسته  براساسحافظ    دارد  احتمال 

 ؛عنوان سازهای قرن هشتم شناخته نشده استهدر منابع تاریخ موسیقی ب  ی »چغانه«یا واژه

العه کرده و از این طریق احتماال حافظ این واژه را در آثار شعرای پیش از خود مط  بنابراین

نین ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم( چ. مسعود سعد سلمان )نیمهه استشناختمی

 سروده است:

 نوش مروق یباده شها دـــعی برسم

       

 طنبور و چغانه و چنگ و بربط لحن به 
 

 (279: 1339 مسعودسعد،)           
 

 یا  مولوی در دیوان شمس:
 است چغانه بانگ او در پیوسته که خانه این

           

 است خانه چه خانه این که بپرسید ازخواجه 
 ( 132: 1389مولوی، )                               

 

 یا عراقی )قرن هفتم( در دیوان اشعار خود چنین گفته:

 ساقی جمال عکس دیده باده جام در

                     

 چغانه یزخمه  از شنوده او  آواز و 
 

 (126: 1391عراقی،)                        
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در منابع تاریخ موسیقی تا قرن ششم هجری قمری در  «چغانه»باید اضافه نمود که 

ها بعضی از این واژهبنابراین  (؛261-184 :1377 ،راهگانیرک.ایران گزارش شده است )

 تاریخی حضور یتا محدوده ،مورد پژوهش قرار گیرندتاریخی خود  یگسترهباید در 

 ،«نوا»: اختصاصی موسیقی همانندهای کارگیری واژهه. بعصر حافظ مقایسه گرددها با آن

. با توجه باشدها اند مبین شناخت حافظ از این مقاموت « میحجازی»یا  «حجاز»و  «عراق»

توان با می ،الدین شیرازی زیاد نیستالدین ارموی با قطبی زمانی صفیبه اینکه فاصله

 تقریبا عالوه حافظهموسیقی را در عصر حافظ بیان کرد. ب هایاممق یتیالاطمینان اس

بنابراین قطعا  ؛( است.قه 838 یدرگذشته ،757 یزادهایی )عصر با عبدالقادر مراغههم

جاری بوده است. از سوی سیستماتیک بغداد(    مکتب)در شیراز آن روزگار موسیقی مقامی  

ال بیشتر نیست و ادراک سصددوران حافظ یکالدین شیرازی با  ی زمانی قطبدیگر فاصله

که او جاییشیراز آن زمان کامال محتمل است. از آن الدین شیرازی بر نوازندگانتاثیر قطب

پس قلمرو  ،اندالدین ارموی دانستهمحمد شیرازی( را شارح کتب صفیالدین)قطب

 یدرگذشته ،633 یزاده)الدین ارموی بندی صفییماساس تقسموسیقی مقامی ایران بر

ها آشنایی بخشی از این مقامفظ با  و حا  قطعی استاحتماال  در شیراز قرن هفتم  (  ق.ه  710

بیشتر عالقه داشته   «حجاز»یا    «حجازی»و    «عراق»  ،«نوا»های  ها به مقامداشته یا در میان آن

 است.

ی ان یکی از صفات شاعرانهعنوهموسیقی را باگر بر این باور باشیم که حافظ ارتباط با  

احتمال اینکه اشعار خود را با موسیقی زمان زمزمه  ،منعکس نموده هایشخود در غزل 

دقیقا متوجه چگونگی قرارگیری این واژگان با  یو دیک است.به یقین بسیار نز ،کردهمی

سیالبی های یکتوان استنباط کرد که به نقش واژهاساس مینهمیبوده است. برموسیقی می

مبنی ، اسنادی تر نیز اشاره شدچنانچه پیشته است. سیالبی در این تلفیق توجه داشو دو

ولی این فرض  ،ندارد قرن هشتم وجودتلفیق شعر و موسیقی در  ساختار بر چگونگی

 یشدند )بدون کسره یا ضمهمیییر نها در این همگرایی دستخوش تغوجود دارد که واژه

ی واسطههب زمانن آ . ذکر این نکته الزم است که در موسیقی(شدنداضافی خوانده می

ایی ممکن است تغییر در وسیقی از دیدگاه عبدالقادر مراغهیا تابعیت از نظم م نثرخوانی
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خللی ایجاد نخواهد کرد. در این تغییر در معنیِ واژه هیچهجا در کلمات ایجاد کند. 

افتد ترکیب شعر و موسیقی اتقاق میهایی در سییعمال چنین دگرد ،موسیقی امروز ایران

خود ینکه حافظ واقع اعنوان یک مجهول وجود دارد: درهایی است که بو این همان نکته

خوانده ل خود را با موسیقی دوران خود مییعنی اگر غز ؟کردهاده میاز این فرایند استف

  داده است؟می ها را تغییرهجا

ن آن دوران داناکه موسیقی؛ چرادر ابهام کامل است)در عصر حافظ(  تغییر هجا بیان

چگونگی   یدر زمینه  لیو  ،اندی موسیقی  مطالبی را منعکس کردهفن  یحوزه  یرهاعموما درب

بدون  کالم خود را ،شاعر. منطقا باید پذیرفت که اندنکردهبیان شعر در موسیقی اشاره 

عبدالقادر  ی ن با توجه به اشارهکرده است. بنابرایبیان می هاواژه خوانشدر اضافی  یهجا

خوانی  ی نثر یقینا بخشی از موسیقی کالمی به شیوه  ، های موسیقی در قرن هشتم ی فرم درباره 

تغییر در تعداد سیالب   نیاز به  ، برای بیان صحیح کلمات  ، در شکل اخیر  است. شده انجام می 

بنا به گفته عبدالقادر  ) یی که کالم از نظم موسیقی  ا ه )ایجاد هجا کوتاه( نبوده است. اما در بخش 

بندی شعر و موسیقی چگونه بوده  مشخص نیست که ترکیب ، دقیقا تابعیت کرده  ( ایی مراغه 

  بسیار  ، موسیقی آن دوران تغییر ساختار هجایی شعر حافظ در  پذیرش  ، است. به بیانی دیگر 

ابیات متعددی از  های مختلف در ه به دالیل و نشانه دور از ذهن است. در مجموع با توج 

شاعری است که فطرتا دارای ذوق موسیقایی  توان نتیجه گرفت که حافظ  می   ، های حافظ غزل 

است. این ذوق به مراتب از کنکاش در بحور عروضی غزلیات وی بسیار فراتر است. او دارای  

مهندسی کلمات   ، شناسی بوده که در عین بیان معانی عارفانه ساختمان هجا در واژه  آگاهی بر 

شکل  ه های خود ب ری را در غزل پذی کلی طراحی نموده که ظرفیت موسیقی ش  ه رفته را ب کار ه ب 

  ی مطلقا جنبه   ها این طراحی در انتخاب کلمات و جاگذاری آن   و البته   سازد چشمگیری آشکار  

تواند حدود آشنایی وی  های موسیقایی نیز تاحدی می ارگیری واژه ک ه عالوه ب ه تصادفی ندارد. ب 

  ، ن شیرازی الدی زمانی حافظ با قطب  ی فاصله با توجه به  شان دهد. را با موسیقی زمان خود ن 

الدین  د که شاید موفق به درک مطالب قطب نوازندگانی را ببین   ، احتمال اینکه وی توانسته باشد 

لذا احتماال   ، عصر  آن  در  با اشاره به رکود اجتماعی موسیقی شده باشند بسیار زیاد است. 

اق افتاده است. بدین معنی که  دانان شیراز در محافل خاص اتف موسیقی و  هایی بین او  مالقات 
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های موسیقی  پس امکان آشنایی با مقام   ، گرفته است موسیقی کالسیک ایران در اختیار او قرار می 

موسیقایی وی مطابقت   ی این آشنایی با موسیقی مقامی با قریحه  است.  داشته دوران خود را 

 : کند های خود از »مطرب« یاد می آنچنانکه در بسیاری از غزل   ، داشته است 
 دارد نوایی و ساز عجب  عشق مطرب

               

 دارد جایی هـ ب راه زد که نغمه هر نقش 

 (95: 1371حافظ،)                             
 علم  و زهد محصول همه تا کجاست مطرب

               

 کنم نی آواز و بربط و چنگ کار در 

 (272: همان)                                   

 بنشین مطرب و یــ م با نــ م تربت  سر بر
                 

 برخیزم کنانرقص لحد ز بویت  هـــ ب اـــت 
 (262)همان:                                    

 

که بل ،های موسیقی تشخیص دادتنها در استفاده از واژهی حافظ را نهتوان علقهمی

 یک واسط در برابر موسیقی که حدکه است  همانند فردی بندی مستمعتقسیم حافظ در

سو  از یک   ، این واقعیت در شعر او بیان شده است .  گیرد قرار می   شونده یض ستف کننده یا م استفاده 

را در شعر خود اشاره کرده و از سوی دیگر از شنیدن   ها و مقامات( )مد  شناسی موسیقی مایه 

و در   دارد  یی مطرب عشق عجب ساز و نوا موسیقی به وجد آمده است یعنی آنجا که گفته: 

مورد   ع ا ع دوم همین بیت اهلیت خود را در موسیقی به رخ کشیده است که در مصر ا مصر 

 . « دارد   یی جا نقش هر نغمه که زد راه به  »   اشاره بدین شکل قابل درک است: 

از تغییر مقام ندگان آن دوران زکه نوا کندرا بیان میعیت قاین وااع اخیر ادراک مصر

گردانی و دان از پردهموسیقیعنوان یک مستمع غیرهو حافظ ب اندکردهموسیقی استفاده می

کامل تعیین میزان این شناخت  است.اطالع داشته  ،تغییر مقام ،دانانبه اصطالح موسیقی

از  هیچ سندی. در استهای موسیقی زمان خود یاد نکرده ی مقامکه از همهچرا ؛نیست

 هابا استناد همین نشانه تواناما می ،است نیامده ذکری به میان تحصیل موسیقی حافظ

نزدیک  یموسیق و عالقمندی به استعداد هم به جهت ،دریافت که وی از حدود متعارف

 ،ن خود نکرده استبودجایی اشاره به نوازندهکه حافظ در هیچنجاییآاز است. بوده 

این  ندگان دوران خود را دلیلی بر این آگاهی تلقی کرد.توان همنشینی او با نوازمی

به چگونگی  و شودورد با موسیقی شکوفا ست سبب شده که ذوق ذاتی وی در برخمجال

که  را انتخاب کند واژگانی نهایتو در دنکتوجه  ها در برابر موسیقیبندی واژهترکیب
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بنابراین حافظ شاعری به آسانی در قالب موسیقی بیان شود.  ،بندیبدون تغییرات سیالب

ذاتی در موسیقی است بدون آنکه  ایدارای قریحه ،است که در عین نبوغ در شاعری

  رسانده باشد.دان به عرصه ظهور یا موسیقینده را به شکل یک نوازاستعداد خود 

 

 یادداشت
ادوار   حیاز تشر یاند که سبکنوشته شده هیدر مکتب منتظم یاسالم ینهایکثر رساالت قرون ما. 1

ت شکل گرف یدر اواخر قرن هفتم هجر یارمو  نیالدیصف اتینظر ییهبود که بر پا

 نا،یابن س ،یفاراب رینظ رانیکهن ا یقیشاخص موس دانانیقیسمو (.62-33 :1388،اسعدیرک.)
اند؛  را با استفاده از ادوار شرح داده یقیموس یتئور یهمگ یو عبدالقادر مراغ یارمو  نیالدیصف

 نیا دگاهید زین نشیب یو تق یبرکشل یصفوت، مهد وشیدار ریمعاصر نظ دانانیقیموس یبرخ
 رهیدا ییهادوار همان نظر ییهساس نظرا (.1388)رک.بینش،  انددهکهن را شرح دا پردازانهینظر

 :1387)رک.خضرایی،  شرح داده شده بود ثاغورثیباستان توسط ف ونانیها است که در پنجم 
  و هر »دور«  گرددمیت به فواصل موسیقی قدیم ایران برادوار )دورها( در نهای یواژه (.37-54

شده است. ( تشکیل میالخمسیذموعه پنج نت )( و یک مجاالربعیذاز یک مجموعه چهار نت )
 بودن است.آهنگخوشبه معنی  »مالیم«

حاالت ملودیک اطالق ترکیبی از گام و    به  شود،گفته می  mode  ،مد که در زبان فرانسه  یواژه  .2
  ن یمشخص در ا ریس کیعنوان به یو ملود یبستر صوت کیعنوان به یقیگر گام موساگردد. می

دو در نظر  نیاتصال ا یهبه عنوان حلق توانیدر نظر گرفته شود، مفهوم »مد« را م یبستر صوت
موسیقی مدال از  (.75-19 :1388)کردمافی، تر است عام یتر و از ملودگرفت که از گام خاص

 کند.جهت خواص گام و حالت را در بستر ملودیک خود به مخاطب منتقل می این
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 پژوهیحافظ یمجله

 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 
 1399(، بهار 2ی ی جدید، شماره )دوره  23ی شماره  ،23سال 

 
 

 این کیمیای هستینظری بر  نقد و
 

 نصراهلل امامی
 چمران اهوازشهیددانشگاه 

 
 چکیده

  سرای غزل   این  انگیز شگفت   خالقیت   آن،   هنری   های جاذبه   کنار   در   حافظ  شعر  ماندگاری   راز 
  و  اجتماعی   های نکته   شعری،   تعبیری   های ظرافت   هنری،   های دقیقه   پردازش  در   پارسی   نامدار 

  ای گونه   تا   است   شده   سبب   نکته   همین   و   است   انسانی   کالن   های دغدغه   و   مسایل   به   پرداختن 
  پدید   شعرش   دوستداران   و   خوانندگان  برای  او   شعر   زیرین   های الیه   در  هایی دشواری   یا  ابهام 
  مسیر  در  همواره  پژوهان حافظ  تالش  و  کند می  توضیح  و  شرح  نیازمند  را  ها آن  درک  که  آید 

  های واکاوی  و  ادیبانه  های مالحظه  میان،  این  در . است  مسایل  و  ها نکته  همین  ترکردن روشن 
  تهران،  دانشگاه  شناسی حافظ  درس  های کالس  در  کدکنی شفیعی  محمدرضا  قدر عالی  استاد 

  هایمقاله  از  ای مجموعه  هستی  کیمیای  این  کتاب . است  مغتنم  بسیار  و  دارد  خاصی  ارزش 
  بار یک   اثر   این .  است   درس   های جلسه   همین   از   ایشان   های گفته   و   ها یافته   و   کدکنی شفیعی دکتر 

  ترمفصل   و   تر منسجم   ای مجموعه   صورت   به   سپس   درودیان   الل ولی   کوشش   به   1378  سال   در 
  1397  سال   در   آن   متعاقب   و   1396  سال   در   کدکنی شفیعی استاد    مستقیم   نظارت   با   جلد   سه   در 

  را دوم  جلد  و  شناسی حافظ  در  استاد  بلند  و  کوتاه  های مقاله  را  کتاب  اول  جلد . گردید  منتشر 
  ایشان  تقریرات  از  دانشجویان  های یادداشت  را  سوم  جلد  و   کتاب  اول  چاپ  مطالب  تنقیح 

  برای  انتقادی  نگاهی  با  مذکور  اثر  ی گانه سه  های بخش  بر  مروری  مقاله  این . دهد می  تشکیل 
 است.   ارجمند   اثر   این   بهتر   معرفی 

             .تقریرات تحلیل، و نقد شعر، کدکنی،شفیعی حافظ، : کلیدی یهاواژه
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 . مقدمه1
از ی شخصیت .کدکنی استشفیعیدکتر ای آراسته به نام مجموعه عنوان این کیمیای هستی

های ی پژوهشاند. حوزهخود به یادگار گذاشته  ندگار ازثاری ماآ  که  استادان نامداری  نسل
، متون نقد یدر حوزه یهای مستقلگیری است که پژوهشی چشمشامل گستره ایشان

ی دیگر پژوهی و چند شاخهشناسی، عرفاننگاری ادبی و سبک، تاریخکهن متون تصحیح
 گیرد.را دربرمی

 
 این کیمیای هستی . بررسی2

 این کیمیای هستی. چاپ نخستین 1.2
دکنی کشفیعیاستاد  های  ها و یادداشتشای از پژوهگردآمده  کیمیای هستی  اینچاپ اول  
 یبه وسیله 1378در سال  بود کهالل درودیان به همت ولی ،پژوهیی حافظدر حوزه

استاد جایگاه  نام و اعتبار وبا وجود شهرت  و تشارات آیدین تبریز منتشر شدان
 یهعلت این امر شاید سلیقه و شیو .خور و چشمگیری نیافتکدکنی، بازتاب درشفیعی

 کدکنی،شفیعیدکترو نظر    یتلاساس پسند گردآورنده و نه عامکه بر  بود  مذکور  تدوین اثر
، دردنکهشگرانی که به این اثر استناد می. همین شیوه سبب گردید تا پژوبودانجام شده 

 ،هابرخی یادداشت در؛ زیرا گرآورنده ها، با احتیاط عمل کنندادداشتویژه در بخش یهب
لمی مجاز به ارتکاب که به لحاظ ع، مطالب و شواهدی افزوده است؛ درحالیبه اجتهاد خود

 .است آن نبوده
ی هباردر : بخش اول شامل هشت مقالهدارددو بخش  کیمیای هستیاین  چاپ اول 

در این  است.کدکنی نگاشته شده شفیعیدکتر ها به قلم که در طی سال است شعر حافظ 
ها، شماری از این مقاله .ه استرعایت نگردید مقاالتآمدن تدوین، ترتیب تاریخی پدید

ی های، مقالهدر پیوند با حافظ است و برخی دیگر استاداز دیگر آثار برگرفته هایی بخش
 .استمختلف منتشر شده  هایکه قبال در نشریه است

هایی کند، یادداشتبرای نقد و چالشگری را فراهم می  ایبخش دوم کتاب و آنچه زمینه
-را به صورت فرهنگ  هاآن  ،نیت خوداساس  کدکنی است که گردآورنده برشفیعیدکتر  از  

معمول ها افزوده و به کاری غیرای تدوین کرده و مطالب و شواهدی از خویش بداننامه
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برانگیز آن ی چالشنکته بوده باشد. استادکنم مورد پسند صور نمیکه ت  استدست زده 
برای   ایگونهبه صورت فرهنگ  را  کتابتالش کرده که این بخش از  ورنده آگرداست که  

   .آورددرکدکنی شفیعیدکتر های شعر حافظ براساس یادداشت
، فرهنگ لغتی تخصصی تهیه شود، های نویسنده یا پژوهشگریاینکه براساس یادداشت

ها و السادات رنجبر نیز براساس یادداشتمریمها قبل سال  .ای نیستسابقهموضوع بی
یف و توضیح  مثنوی و آثار دیگر خود در تعررح الزمان فروزانفر در شبدیعمطالبی که 

به البته ؛ تهیه کرد فرهنگ فروزانفر، فرهنگی با عنوان استاصطالحات عرفانی نوشته 
سبب اعتماد بدانمستند و قابل (.137: 1374)رک.فروزانفر،ای مستند و قابل اعتماد گونه

در  ،صورت مستقیم و بعضا تلفیقیو صرفا مطالب را به هنیفزوداز خود مطلقا چیزی  که
این کار روشن است و بدیهی   ی. فایدهیف مکرر پرهیز کرده استکنار هم آورده و از تعار

ند تعریف هخواکه می  است  آسان و در دسترس برای کسانی  ایوسیلهی کار  نتیجهاست که  
تواند برای ی دریابند. این اثر میواژه و اصطالحی عرفانیا توضیح فروزانفر را در باب 

 .شودی استفاده وویژه مثنهدرک بهتر متون عرفانی ب
این کیمیای  از چاپ اول  بخش دوم یدربارههرحال چیزی که در اولین سخن در
عنوان فرهنگ درشتی که به  ریز و  هایاست که آیا با وجود تالیف  آن،  شودمطرح میهستی  

 تالیف مجددی ضروری است و ،لغات و اصطالحات حافظ تالیف شدهحافظ یا فرهنگ 
اساسا مشکل ما در شعر حافظ، واژه و لغت  ؟ وید باشدتواند در فهم شعر حافظ مفمی

فهمی قابل غریب و غیر یچند واژه با واقعا ما در هر غزل حافظکه این دیگر و ؟است
 فهمت سخن آن است ما در  حقیق  ش نیازمند فرهنگ لغت باشد؟که درک  شویمرو میهروب

که این   ها  هستیمو ظرافت  هات مفاهیم عرفانی و اشارات و نکتهشعر حافظ نیازمند شناخ
نه  گردد؛ البتهمی برطرف، که بر دیوان خواجه نوشته شده است هاییی شرحوسیلهبه نیاز

ی مشک بارهرصفحه د  چهارده  المعارف بریتانیکادایرهه مثال شارح با استفاده از  شروحی ک
 .تفسیر بیت را ناگفته گذاشته باشدفرسایی کرده و شرح و قلم

، ضمن سخن از ، در پیشگفتار خود بر کتاباین کیمیای هستیی ورندهآگرداگرچه 
 حافظ، مشکل لغت نیست«نویسد که »مشکل حافظ می هایبر غزل شرح سودی 

آن شدم تا برای دیوان حافظ خود  د که برنویسولی پس از آن می (،6: 1387)درودیان،
ی چهل ، یعنی از اواسط دههتدوین کنم و از آن زمان تا کنون فرهنگ واژگانی تهیه و
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یادداشت کردم و امید داشتم که  ،ای در توضیح دیوان حافظ یافتمتاکنون هرکجا نکته
ورنده آخوی )تعبیر از گرداز استاد آدمی 1383و سپس در سال ها را منتشر کنم نآ روزی

 ی بارههای ایشان درخواستم که اجازت دهد تا یادداشت کدکنیاست( حضرت شفیعی
دادن ی کار و سامانحافظ را تدوین و منتشر کنم و چون اجازت داد، موافقت کرد که شیوه

 هشت مقاله از و نظم ترتیب کار بر عهده خود من باشد. تکلیف بخش اول کتاب که
 . ی حافظ است، روشن استبارهکدکنی درشفیعیاستاد های مقاله

ای زمینه ،دهدیل میآن را تشک سومبیش از دو کهی کتاب نامهبخش دوم یا فرهنگ
-تواند عنوان یا صورت فرهنگمطلقا نمی  گمان وبیاین بخش    .کندبرای بحث فراهم می

برخی دیگر   کهده دارد  نورآگرد  یوسیلههایی از شواهد بهنامه را داشته باشد؛ چون افزوده
؛ زیرا اگرچه در غالب دهدقرارمی در محل احتیاط هم را کتاب ارزشمند هاییادداشت از

، ولی شواهد کدکنی گرفته شدهشفیعیدکتر موارد معلوم است که کدام مطلب از کدام اثر 
، ستهنها غیرمحتمل ندانآگردآورنده که خود احتمال خطا و اشتباه را نیز در    یشدهافزوده

 .کدکنی خلط شده استشفیعیدکتر های کلی با یاداشتبه
دهد، باوجود قید ینامه را در ذهن جای متوهم یک فرهنگاین بخش چون تصور و 

از آن جامعیتی خواننده شود و می هم ، موجب توقع خوانندهها بر عنوان خودیادداشت
، محترم در پیشگفتار خود یهورندآبود که گردن میآبهتر  انتظار دارد که فاقد آن است.

 .کردنمیای اشاره عهدر این مجمو تحقق آن امکان به فرهنگ لغت یاهرگز 
   نخست چاپ هایکاستی دیگر از بعضی. 1.1.2

 ایهی یادداشتدربارهای و طرح سخن سالبه نگذاشتنکه در پی مته به خشخاشآبی
 ییندی از شیوهآواقع برکه درکنم مطرح مین را آهای کاستی، برخی بخش دوم  باشم

 بدانم:  استادمعاذالل که این امر را سهوی در کار  .وری استآگرد
(، 182: 1387درودیان،رک.پیراهن پوشیم از کاغذ ) :ندمان وجه؛های بیدن مدخلآور. 1

 شعر حافظ با استناد به بیت معروفدر  «کاغذین جامه» یبارهظاهرا برای توضیح در
 .است «پای علم داد نکردونیم به مرهن جامه به خونابه بشویم که فلک/کاغذین»

 : عنوان مدخل؛ مانندیا آوردن بخشی از معنای بیتی مثال از سنایی به_ 

تر از )با حروف سیاه(، تو ای محتسب مست  آوردحرام هم مانند شراب مستی میاگر نان  
 :ن حافظخ، نظیر سبیندحاصل از نان حرام تو را کسی نمی ؛ اما مستیمن بودی
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 تیقلل ال و بیخیوان نیقیش زاهییدان خیبیرنییدبیی
 

 تَخَف  ال و بخواه  باده محتسیب ریاسیت مسیت 
 (377)همان:                                       

یابم. نکته این است درنمیمن هیچ پیوندی میان این بیت حافظ و آن توضیح که البته 
  :حافظ شده و به جایاز معنای بیت سنایی متبادر به بیتی از که ذهن گردآورنده، 

 بازخواسییت روز نبرد صییرفه که ترسییم
                    

 مییا حیرام آب ز شیییییخ حیالل  نییان 
 

 .یت شاهد دیگری منحرف گردیده استبه ب
که مشخص نیست چرا و در رابطه با کدام بیت حافظ    (180)همان:تکبیر  یا مدخل پنج_    

اعره، چهارتکبیر سنت و اش، مطابق با مذهب اهلبینیمزیرا آنچه در شعر حافظ می؛ آمده
در مورد هم تکبیر را تکبیر و حتی گاهی هفتدر نماز میت است. درست است که پنج

 د.شعر حافظ ندارکدام ربطی به هیچها این ولی ،اندطرح کردهمشیعه غیر

پاافتاده، مانند: یمین و یسار به معنی چپ و راست؛ مثال ها و تعبیرهای پیشآوردن واژه.  2
 (379)همان: : که از یمین و یسارت چه سوگوارانند ...برای بیت

 )همان:حاجب و نگهبان    ی، به معنداریا پرده  (،173)همان:کردن یا پای از گلیم بیرون_    
179.)  

های با تکیه بر یادداشت هاها و اصطالحاز ترکیب بعضیمعانی غلط برای  آوردن. 3
 الطیر منطقکدکنی برای مورد خاصی در بیتی از شفیعیدکترمثال  کدکنی؛شفیعیاستاد

در آورنده همین اصطالح را شدن آورده و گرد« را در کنایه از گمراهشدن»بیرون اصطالح
 :معروف حافظمعنی غلط برای بیت 

 مکن عییب  من دل شییید برون پرده از اگر
         

 بمیانید پنیدار یپرده در نیه کیه ایزد شیییکر 
 

با  ،ایهامی، به معنای رسواشدندر بار را  «شدن»از پرده برونکه حافظ درحالی ؛ذکر کرده
دل یا آب   یبه پردههم  چشمی  گردیدن آورده است و گوشهتابقرارشدن و بیایهام به بی

 .از آن بحث شده است طبیبانه های حافظداشته که در  قلب یهشام
، دل را به ی عطارنامهمختارکدکنی با توجه به بیتی از شفیعیدکتر مورد دیگر اینکه _ 

 :گرفته و توضیحی با توجه به بیت معشوقمعنی 
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  بیرفییت و کیرد روا کییام، و دلیم آمیید
             

   برفیت و کرد جیدا طعم جهیان نقیل از 
   

 ورنده همین معنا را به غلط  در استشهاد به  بیت: آو گرد
 مسییییلیمییانییان میرا وقیتیی دلیی بیود

 
 کییه بییا وی گفتمی گر مشیییکلی بود 

 
ی میراثی از شیعر دوره  ،ص به دل یدادن دل و تشیخقرارکه مخاطبدرحالی؛ آورده اسیت

 :گفته استفرخی  که؛ چناناستو غزنوی سامانی 
 بسییییامییان داشیییتیم دلیی پییار مین

   دل بییردهییمییی کییس دگییر فییرمییان
              

 سیییان دگر و شییید دگرگون امسیییال  
 درمیان چیه و اسیییت حیلیت چیه را این
 (322: 1349سیستانی،)فرخی             

مده از آهای گردآورنده است و بعید است که براجتهادهای غریب که ظاهرا دریافت. 4
. ایشان چشم ترکان آورده است یبارهکه درمانند مطلبی  کدکنی باشد؛شفیعیاستاد قلم 

است که  ، بلکه به معنی قومیزبان نیست»در ادبیات فارسی ترک به معنی ترکاند: نوشته
 «اندگفتههای ترکی شرقی سخن میاند و به یکی از زبانزیستهدر مرزهای شرقی ایران می

های تنگ و کوچک کند که این قوم دارای چشممیضافه . سپس ا(202: 1387)درودیان،
ناظر به این   ،شودترکان اشاره می  چشم  یرجا به تنگو در ادبیات فارسی و عربی ه  اندبوده

به ترکی صحبت  کسانیاول آنکه وقتی  :قوم است )همان(. این توضیح چند اشکال دارد
کسانی که در مرزهای شرقی ایران  یکه همهنآدیگر  ؛زبان هستندکنند، الجرم ترکمی

لی به اند وچشمی توصیف شدهاند، ترک نبودند؛ سوم اینکه ترکان به تنگبودهساکن 
بودن چشم چشم، کشیدگی و بادامیاند، بلکه مراد از تنگیچشم توصیف نشدهکوچکی 

محبوب را به تنگی یا کوچکی چشم  ،در شعر عربیکه ام نکه من ندیدهآ؛ دیگر است
، درشتی چشم در شعر عربی  محبوب  های زیبایی، بلکه یکی از ارزشتوصیف کرده باشند

 .اهی به چشم گاو مانند گردیده استست که گاهی به چشم غزال و گاو
ه و در حدود شدحجم کتاب  خواسته باعث افزایشخواسته یا نا، ی این اثرورندهآگرد   

نیازی بدان نیست   اختصاص داده که در چنین کتابی اصال  یبه فهرست اعالمصفحه را    60
آن هم از  که های عربی حافظاعشامل ابیات و مصر ، افزوده ای به کتابو سرانجام تتمه

و  هایکه در غالب شرحاست؛ درحالی فراهم آمدهبه سعی سایه  دیوان حافظروی 
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شده است و نیازی به درج مجدد  ابیات عربی حافظ چاپ یترجمه ،های عربیحافظانه
 رسد.نظرنمیدر این مجموعه به آن
 

  این کیمیای هستی. بررسی چاپ جدید 2.2
کدکنی بیش از هرکسی شفیعیاستاد ن است که آتصورم . رسیم به چاپ جدیداکنون می
این سبب، چاپ مجدد کتاب همینکتاب واقف بوده است. به اول  چاپهای به کاستی

 .تب و تمهید، منتشر کرده اسبا تفصیل بیشتر و بیرون از این ترتی را  کیمیای هستی
 1396بار در سال  یک  این کیمیای هستی  یهبارنظر شده و ویرایش دوچاپ تجدید  در
این اثر در ویرایش   .بیرون آمده استی انتشارات سخن  وسیلهبه  1397دیگر در سال    و بار

 یک گسترش یافته است و شکل ،(و شاید در آینده با مجلدات بیشتر)جلد  3به  جدید
جلدی  کدکنی در پیشگفتار چاپ سهشفیعیدکتر  به خود گرفته است. رامجموعه 

ها و ها و مقالهی یادداشتنوشته است که این چاپ جدید شامل همه ،انتشارات سخن
به  مده و شاید در آینده آ گرد یمجلد 3 یهای حافظ است که در یک مجموعهنامهدرس

تر و مفصل ،وشمندر ،این چاپ تر افزوده شود.های تازهدات با یادداشتلشمار این مج
 .درودیان است و درواقع اثری است از لونی دیگری وردهآ گرد یتر از مجموعهپرداخته

 یکوتاه و بلند  هایجلد اول کتاب که شامل مقالهدر پیشگفتاری بر    کدکنیشفیعیاستاد  
؛ مطالب ارزشمندی را مطرح کرده است ،به شعرشناسی و بوطیقای حافظ استمربوط 

؛ برای شودده میها دیآفرین هم در میان آنانگیز و چالشهای بحثتهاگرچه برخی نک
-زندگی  یافیلولوژیک    یکه مباحث جنبهنویسد: تا جاییمی پیشگفتاردر این   ایشان  مثال،
اساس موازین علمی و صحت تاریخی نگاری دارد، سخن گوینده باید برای و تاریخنامه

شود و اللغه خارج میی فیلولوژی و فقهی که از مقوله؛ ولی هنگامدارگیرمورد داوری قر
-شفیعیرک.) کس حق رد و ابطال سخن شما را نداردگردد، هیچی تاویل میوارد حوزه

، شجاع از سالطین صفوی استیعنی اگر بگویید که مثال شاه (؛18: 1،ج1396کدکنی،
تجلی شجاع در شعر حافظ »راد است ولی اگر گفته شود که شاهحرف شما در محل ای

-شفیعی رک.)بر شما ایراد بگیرد ی حق ندارد ، کسقایق الهیه است«جامع ح
 (.19: 2،ج1396کدکنی،
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هرمنوتیک  تفسیر و تاویل و در این مقوله وارد جوازاتِ کدکنیشفیعیدکتر ای کاش 
، خواند؛ زیرا اگر چنین باشدخن ایشان با موازین هرمنوتیک نمیس دلیل کهاینبه؛ شدنمی

. تاویل و شودمین به غیر بازآدست هرکسی برای هرگونه تحمیلی بر شعر حافظ و القاء 
در فهمی ، هرچیز قابلسوف آلمانیلفی ،به قول گادامر کار خود را دارد وسازو هرمنوتیک

ماست این است که  یآنچه وظیفه ؛ ولی(20: 1386امامی،رک.) معرض تاویل قراردارد
ی قطع او ، تاویلگر است این است که بپذیردویلتا هآنچه وظیف و تاویل را تحمل کنیم

تواند بر باور خود پای گری نمیانکار است و هیچ تاویلنیست. پس تاویل ما نسبی و قابل
را توانم تاویل شما توانید تاویل کنید و من می. شما میدن را جزمی تلقی کنآ بفشارد و 

و اند که مرز جواز تاویل را مشخص کنند گادامر و بعدها پل ریکور کوشیده ؛ البتهنپذیرم
 (.21)همان:که این مرز تا کجاست نشان دهند 

است و  کدکنی در این مقدمه، هرمنوتیک را مترادف با انشاءنویسی گرفتهشفیعیدکتر 
که اتفاقا با   است  گسترده و دامنگیر قرارداده  یمین مقولهدر ه  بخشی از آثار صوفیه را هم

کدکنی هنگامی که شفیعیاستاد . سازگار است هم ما یهای گذشتهی نسلپسند و سلیقه
 ورد و آاز عوفی مثالی میبر تاویل پیدا کند، نینویسی مبتکوشد تا مصداقی برای انشاءمی
نگامی که از بهرامی سرخسی یاد ، عوفی هایشان. در نظر شودسانی درگیر تناقض میآبه

 مزمار سازِ یدلنواز او بود و زهرهعطارد مشتریِ لطایف طبع نویسد: »کند و میمی
شاهوار نظم او، عروس معنی زیور یافته ساز او... و یا از لولو  نواز، در هوای غزل جانبربط

در شاعر و سال تولد و استادان او، ترجیح داده جای ذکر نام پهبپذیرد که عوفی بود«، می
پس   (.20:  2ج  ،1396  کدکنی،شفیعی  رک.)  خواننده را کاله بگذارد  پردازی کند و سرانشاء

از  هاییکه در گونه گیریمبنتیجه توانیم می؛ چون اننده حق دارد نپذیرد و انکار کندخو
تاریخی  مهای مسلالهوری غزل گذارند. هنگامی که ختمیاله میتاویل بر سر خواننده ک

های مسلم تاریخی دارد، تفسیر عرفانی و درواقع تحمیل مایهدار حافظ را که بنو شناسنامه
اساسا  استادکاش ( 327 -310: 1391 امامی، )رک.کند، من حق دارم نپذیرم عرفانی می

 خود ایشان،  شد؛ زیرا در سراسر این اثر، حتی در تفسیر و تحلیل اشعاروارد این مقوله نمی
-شفیعیتوانیم سخن  پس با کمال پوزش نمی  .نشده است  و غریب  وجههای بیوارد تاویل

واقع جلد دوم در .و یا ابطال تاویل ما را نداردکس حق رد کدکنی را بپذیریم که هیچ
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ها و رفع کاستیبا  ،الل درودیان منتشر کردهی و تنقیح همان مجلدی است که ولیبازنویس
 .گفتسخن خواهیم هانآ یبارهکه در فراوانی هایتغییرات و البته اضافه

های خیلی صل یادداشتحقیقت حاای دارد، درنامهجلد سوم کتاب که صورت درس 
از  تن چند یوسیلهبههای متمادی است که کدکنی طی سال شفیعیاستاداز دانشجویان 
، تدوین و تنقیح های مختلف هستنداکنون از استادان دانشگاهایشان که هم  یشاگردان زبده

خود ایشان در تدوین این این مجلد نوشته که  یدر مقدمه کدکنیشفیعیدکترشده است. 
 .نداشته است ینقش هادادن به یادداشتبخش و سروسامان

در این بخش   کدکنیشفیعیدکتر  .  ستا  هایادداشتبرگردیم به بخش دوم که مجموعه 
، ها انگشت گذاشته بودیمنآهایی را که ما پیش از این بر ها و کاستیی اشکال همه تقریبا

دآوری بخشی از این مطالب رکرده و ضمن تقدیر از تالش درودیان که زحمت گبرطرف
یا وجه و غالب شواهد بی ساختهای آن خارج نامه، کار را از صورت فرهنگکشیدهرا 
، اصالح رسیدهمی  نظرهایی را که نادرست بهمدخل  ؛ همچنینربط را حذف کرده استبی

ی کلی آن . در این بخش که شاکلهدودی که از نظرشان دور مانده استکرده؛ مگر مع
تر شده هایی است، مطالب مستندها و افزودنندرودیان با کاست  یاساس همان مجموعهبر

هایی ، مدخلدر این بخشالبته    اضافه شده است.  هانبدا  بسیار دیگری  هایاست و مدخل
ها در آنولی همچنان جای بررسی و واکاوی  طرح کرده است، استادوجود دارد که هم 

بیر سی این تعاکه با وجود تبارشن  حافظدر غزل    «نرگس مسکین»  ترکیب  مانند  باقی است؛
؛ همچنان از مبهمات است، رسدهای فرخی سیستانی میکه به شعر قرن چهارم و سروده

 (. 336:  2،ج1396کدکنی،شفیعیرک.)نرگس و مسکین مبهم و نامعلوم است    یزیرا رابطه
وان حافظ رفته در دیکارهای بهنی خاص واژهااین بخش برای درک بعضی از مفاهیم و مع

  بسیار مفید است.
ار خواندنی و ارزشمند و موجود در این جلد بسی  هایمقاله  ،جلد اول   یمقدمه  جدا از

که پیش از این  نظرصرف،  ها که بعضی مفصل و بعضی مختصر استعمیق است. این مقاله
بازخواندنی نم و خواندنی و  ، همگی مغتشوندشده یا برای اولین بار منتشر می  از این چاپ

 . هستند
در این جلد با عنوان »دو صدای شعر ایران«، ،  گانهوهفتچهل  هایاولین مقاله از مقاله 

که تلفیقی از خردگرایی فردوسی و  ،است «دوصدایی شعر حافظ» یبارهسخنی در
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اگر این دو صدایی در دو مرحله از زندگی  استاد. به نظر جهانی موالناستخردستیزی آن
قابل تفکیک ای تلفیقی و غیرر حافظ جلوه، در شعاوب ظاهر شدهنت ه  شاعری مانند سنایی ب

تاریخی شعر حافظ است که بعدا نمود خود   یاست و درواقع، همین خصیصه جاذبهیافته  
های دیگر در جلد اول، مانند نیما و بهار نشان داده است. ازمقالهرا در شاعران متاخری 

شعر حافظ است و باز گی در تعمیم بر چندمعنایی »چندمعنایی هنر« است که قابلمقاله
ت که حافظ ، تحلیل در باب مجالی اسجان کالمشکه  ی »تفسیرپذیری شعر حافظ«مقاله

های خاص خود از های عمیق ذهنی، دریافتدهد تا در تنفسدر شعرش به خواننده می
خوانندگان بعدی و بعدی  در نسل ناگسستنیبازتولیدی  مجال و داشته باشدشعرش را 

زایندگی حق مسلم خواننده است و به اعتباری  ،که از نظر نقد جدیدوضوعی ؛ مپیدا کند
روالن بارت و  مانیفیست آن را در آرای خواننده است که یوسیلهو فزایندگی متن به

 .بینیمی مرگ مولف مینظریه
 بحثی عمیق و دلکشهای ارزشمند در جلد اول، »سبک شخصی حافظ«،  دیگر مقالهاز  
شاعری صاحب سبک نیست؛  داشت که هررای درک بهتر مطلب ابتدا باید درنظر. باست
صاحب سبک نیست. مترجمان و نویسندگانی را هم که هر نویسنده یا مترجمی چنان
توان دریافت که در راحتی میه، باندی تثبیت سبکی نرسیدههشناسیم که چون به مرحلمی

زیر تاثیر آن خوانده و    را  کدام اثر یا کتاب برجسته  ی کتابی،ههنگام نگارش اثری یا ترجم
صاحب سبک هستند؛   هم  شاعرانی  ،. در مقابلاعتبار نثری شترگربه دارندهمیناند و بهبوده

 . اندمانند فردوسی، سعدی و حافظ. این شاعران به تثبیت سبک شخصی رسیده
خود   یورشدن شاعر از هنجارهای سبک دورهشخصی را د  کدکنی سبکشفیعیدکتر   
د که در میان سرایندگان دهبه او این امتیاز را می  deviationیا. این دورشدن داندمی
داند. این ای پیچیده میسبک شخصی حافظ را پدیده  ایشان. شدمتمایز با  عصر خویشهم

دکتر شناسی مدرن تحلیل کرد. سخن شناسی و سبکتوان با موازین زبانسبک را نمی
های نثر دشوار ه است که چنین تحلیلی برای نمونهواقع گویای این نکتکدکنی درشفیعی
البته این شود، این کار دشوارتر است. رچه شعریت و ادبیت متنی بیشتر می؛ ولی هنیست
 .گنجدطلبد که در این مختصر نمی، تفصیلی میبحث

وصیف توان ابعادی از آن را ت ای یدرک و الیوصف است و تنها میگونه، بهسبک حافظ
، غالبش  وجهیا  dominantتوصیف این سبک آن است که کرد. بارزترین ویژگی قابل
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احم تصویری است و ما گونه که وجه غالب شعر خاقانی تزهمان؛ جوهر موسیقایی است
و گاه خاقانی های راجح و مرجوح در ابیات حافظ  غالب برای تشخیص ضبطاز همین وجه

دیگری از همین مجلد با  یاین مطلب را در مقاله کدکنیشفیعیدکتر . کنیماستفاده می
. در اینجا ی آن بحث کرده استبارهاویده و در، مجددا برک«حافظانگی در کجاست»عنوان  

با شکیبایی  را باید هابررسی کنیم؛ این مقالهمقاله را  وهفت چهلمجال آن نیست که هر 
 .و فراغت وقت بخوانید

 کتاب سوم جلد. 1.2.2
 ؛به بعد 49احتماال از سال  ؛در کالس درس حافظ است استادرات جلد سوم شامل تقری

 سال از محضرکوب بود و ما هم در همانی استاد زریناین درس بر عهده  48زیرا در سال  
که از محضر استادان بزرگ دیگر مند بودیم؛ همچنانایشان در درس حافظ بهره یضفپر 

-پنجاهاز  صحبت   ؛چینی کردیمخوشهتنی دیگر  کدکنی و چندشفیعی،  خانلری،  صفامانند  
 .سال قبل است

 است کی از باغ این که داند کی پشه               است دی در مرگش و زاد بهاران در
استاد های مختلف تقریرات خود را در اختیار سال  ، دانشجویانِجلد سومدر 
اند و ها را تدوین کرده، آنحضرتش نیزاز شاگردان  اند و چند تنیکدکنی گذاشتهشفیعی

ها صورت داده و البته قصد ویرایش دقیق مروری بر این یادداشت استاددر نهایت خود 
 ارش دانشجویان دست نبرده و اصالتسبب در نثر و نگهمین ها را نداشته است و بهنآ

گاهی دانشجویان  ،روشن است که در این میاننان را حفظ کرده است. آ یهمتن نگاشت
اند هایی در متن شدهاند و موجب سهوهخود را نیز با تقریرات استاد درآمیخت اجتهادهای

؛ البته کرده است و اصالح ها را حذفنآ تا حد ممکن که استاد در مرور اجمالی خود
ستاد های اهای خود را با گفتهاند تا دریافتکوشیده نیز هوشمندانه شماری از دانشجویان

وها را سبب برخی سههمیناست و به ، مواردی هم البدّهرحال در هم نیامیزند؛ ولی به
 .نباید به گردن استاد نهاد

 از شرح واژه تا معنای بیت وکالسی استاد ، توضیحات و تقریرات و اما این بخش 
لی و از سر برخی بسیار مفصل و بعضی بسیار اجما ؛گیرداشارات مختلف را دربرمی

انگیز های بحثها یا ابیتامر این بخش مطالبی هم که ازجمله ابهدالبته  .اشارت است
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های که برخی هم دریافتنگاه داشته شده است؛ همچنانو قابل بحث ، همچنان باز بوده
 :برای مثال در بیت ؛خوانداد است و با نظر شارحان دیگر نمیاست

 زدنید میخیانیه در مالییک کیه دییدم دوش
            

 زدنید پیمیانیه بیه و بسیییرشیییتنید آدم گیل 
 

فاعل بسرشتند و به پیمانه زدند کیست؟ اگر مالیک  صراحت روشن نشده است کهبه
ل  فاع ، چرا ه با حدیث خمرت طینه آدم... سازگار است و اگر مالیک نیستند، چگونباشند

ستور تاریخی  دار در د بحثی ریشه   ، تر بیت رح مفصل ش   . که خداست در بیت ظاهر نشده است 
  بخشی از این مجلد دوم در  کند. تحلیلی فیلولوژیک آن را روشن می  ، دارد و به قول استاد 

های استاد است. بعضی از این  های دانشجویان و پاسخ جلساتی از کالس استاد شامل پرسش 
 . ته همگی مغتنم ر است و الب ت مفصل   دیگر   ها اجمالی و بعضی   پاس 

زشمندی است که  از آثار ار  این کیمیای هستی  ی گانه در مجموع باید گفت مجلدات سه 
خاص خود هرگز خواننده    ی ه ، به جهت تنوع و شکل و شیو های بدیع در عین طرح موضوع 

دوستان و  ی ارزشمندی برای دانشجویان، حافظ تواند توشه کند و مطالب آن می نمی را خسته  
               خداوند استاد مارا پویا و پایا بدارد.     . عر و ادبیات فارسی باشد پژوهندگان ش 
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 بودن« نزد حافظ و گوتهخلقت، مفهوم »انسان« و »انسان

 

  *علی رجایی

 دانشگاه اراک

 

 چکيده

بودن«، با تکيه بر تعابير و  »انسان در اين مقاله به موضوع »خلقت انسان«، »خود انسان« و 
شاعر   (Goethe 1749-1832)افظ و آثار گوته  ح   الغيب تفاسير مختلف ادبی در غزليات لسان 

شود. موضوع فوق در ادبيات و آثار تغزلی ايران و آلمان با  معروف آلمانی پرداخته می 
ی هر دو  فالسفهو نظرات ادبا، شعرا و  های متعددی از آراشود، نمونههم مقايسه می 

ی شوند. سابقه و تاريخچهبا توضيحات مختلف همراه می گردد و کشور ارائه می 
های ادبی مطرح  ی ديدگاههای دينی در خصوص خلقت انسان نيز از زاويهديدگاه

های دينی از ادبی و برداشت های فرهنگی در اين راستا تا حدودی مشابهت  شوند. می
های متعدد  ها و نظرات ادبای مذکور با ذکر مثال ديدگاه. به  شوندآشکار می کتب مقدس  

شود. اعتقاد به جهان ماورا و بهشت، علل هبوط و  و مستند از آثار آنان پرداخته می 
جود سقوط انسان به زمين، نبرد خير و شر، نيکی و بدی، نيروهای الهی و اهريمنی در و

های خاص به منظور شناخت وجود انسان و برجستگی ويژگی گردد.انسان مطرح می 
بندی و همراه با فرق ماهيتی انسان با فرشتگان و ديگر موجودات جمع  انسانی،

ابعاد مختلف   یدربارهتا شود همچنين سعی می  د. رسنظر خواننده می  توضيحات به
»انسان   انسان« وشخصيتی، جايگاه انسان در هستی، تفاوت بين »انسانِ معمولی«، »اَبَر

، موقعيت  شودبودن« و انسانيت اشاره میبه معيارهای »انسان مباحثی مطرح شود.  کامل«  
ی وسيع هر  مختلف درونی و بيرونی در پهنه های موجود در نبردهایانسان در چالش 
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در آثار   فرهنگیتأثيرات متقابل  شوند.نی ايران و آلمان با هم مقايسه می دو ادبيات غ
موضوع در نهايت بر اهميت تحقيقات و گفتگوهای   گردد. اينمشهور جهانی آشکار می

سازد. را فراهم می  هابين ملت بيشتر  های تعاملگذاشته و زمينه فرهنگی صحهميان
وحوا و احترام  ی آدم ها به واسطه شترک انسان ی مذاتی و ريشههای  بر مشابهت همچنين  

 گردد. به انسانيت محض تأکيد می 

 . بودن، ادبيات تطبيقی، حافظ، گوته، خلقت آدم، انسانانسانانسان کامل، اَبَر  های کليدی: واژه

 

 . مقدمه1

ی قدمت خود انسان و وجود انسان در تاريخ هستی، ريشه و سابقه خلقت انسان به اندازه

و  شناسیی قومهاها و نظريهست. ديدگاها ی آدم جاریدارد: »از ازل تا به ابد« قصه

در مورد انسان در اين راستا بسيار گسترده و وسيع است و  (  Anthropologie) شناسی مردم 

ادبا و شعرا با   اند. اما اينکه پيوند خورده ( prähistirisch)  بعضًا با تحقيقات ماقبل تاريخی 

،  مهم  ؛ اند هايی توصيف کرده اين موضوع چگونه برخورد کرده و آن را با چه ابعاد و ويژگی 

های  بينی ها و جهان ه با استفاده از ديدگا   شود جالب توجه و موضوع اين تحقيق است. سعی می 

ی  خصوص از زاويه بر ساختارهای دينی و اشاره به قصص متعدد کتب مقدس و به   ادبی مبتنی 

 نگرش و مستندات ادبی به مطالب زير پرداخته شود:      

 و شعراانعکاس آن در اشعار ادبا  ديان وـ خلقت آدم از ديدگاه ا

 ـ فرق انسان و فرشته

 ـ جايگاه انسان در خلقت

 «انسانيا »اَبَر»انسان برتر«  هایـ صفات و ويژگی

 ماندن« بودن« و »انسانترين خصائل »انسان کامل«، »انسانـ مهم

شود و انعکاس طور مختصر به تاريخ خلقت انسان در اديان الهی پرداخته میدر ابتدا به

گردد. از ادبيات غنی فارسی و آلمانی بررسی می  هايیبا ذکر نمونهآن در اشعار ادبا و شعرا  

ها با اشعار مشابه ی آنمقايسه سپس با استناد بر اشعار و غزليات متعدد از ديوان حافظ به

با شود میو سعی زبان پرداخته شاعر معروف آلمانی( Goethe 1749-1832)نزد گوته

بودن« نزد اين دو شاعر جهانی تفسير، تعبير توضيح ابيات مربوط، مفاهيم »انسان« و »انسان
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 و تشريح شود.

های ها در زمينهنبرد نيروهای عظيم طبيعی و ماورايی در نهاد بشر و کشمکش آن

بروز خير و شر، خوبی و بدی، مادی و معنوی، خاکی و آسمانی، متناقض و متضادی چون  

 هاق و گرايش انسان به نيکیحيوانی و انسانی مفاهيمی هستند که در نهايت با معيار عش

های انسانی، آزمايش و مقام و منزلت انسانی ميزان ارزش خصلتشود و سنجيده می

تواند بودن« می»انسان  انسان« و »انسان کامل« کيست واينکه »اَبَرگردد.  مشخص و معين می

دبی از آثار معيارهايی داشته باشد با ذکر ابيات و اشاره به مفاهيم عالی ا ها وچه ويژگی

 گردد.ی وسيع ادبی کنکاش و تبيين میمشاهير هر دو پهنه
توان به ها و بررسی تضادها و تشابهات می، برخورد انديشههميشه از طريق مقايسه

ها موجب کشف مطالب نکات قابل توجهی دست يافت، چون نگرش خردمندانه به آن

نمايد. صفات ها کمک میلت و معلول شدن بهتر و بيشتر عگردد و به روشنای میارزنده

ها بيشتر نمودار های ارزشمند انسانی در مقابل ضدارزشهای خداگونه و ويژگیو خصلت

 شوند. و پديدار می
 

 . بحث و بررسی2

 خلقت آدم از دیدگاه ادیان و انعکاس آن در اشعار ادبا و شعرا. 1.2

در بين اديان الهی و صاحب کتاب، انعکاس و ابعاد گوناگونی دارد.  )ع(داستان خلقت آدم

مفصل  قرآن کريمو  اوستا، انجيل، توراتهای مقدس نظير تنها در کتاباين موضوع نه

هم به اشکال های يونانی، سومری و بابلی آورده شده، بلکه در اساطير مانوی، افسانه

بار تکرار  25وحوا نام آدم و اشاره به داستان آدم قرآن کريم . در1مختلف ذکر شده است

شده است. در هفت سوره )بقره، اعراف، حجر، اسراء، کهف، طه و ص( ماجرای خلقت 

صورت تصاوير متعدد و به وگوی بين خدا و فرشتگان« و بهوحوا در ساختار »گفتآدم

ی ديگر به اين ياری »تمثيل و تشبيه معقول به محسوس« آمده است. در چندين سوره

. در ديوان داستان و در مقام مقايسه با داستان زندگی ديگر پيامبران اشاراتی شده است

ی »انسان« و »انسانی« بار واژه  3ی »آدم« و »آدمی« و  بار واژه  22نيز   حافظی  شدهتصحيح
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 .شودهای قرآنی میآمده است، که جمعاً برابر با تعداد واژه

تواند متأثر می  قرآننمادگرايی در  اند.  رت نمادين مطرح شدهصوقصص دينی، اغلب به

به بيان سمبوليک و تمثيلی و دليلی بر وجود  توراتوافر موجود در  یقهاز عشق و عال

 یزبان واحد الهی باشد، که در اکثر کتب مقدس برای تفهيم بهتر مطالب دينی به عامه

يانه، گرای اصول رئاليستی، واقعبر پايه  قرآن مجيددر    رفته است. اين داستانکار میمردم به

آگاهی، پند و با صراحت و ذکر حقيقت ابراز و همانند بسياری از قصص دينی به قصد 

 2.اندرز بيان شده است

کمابيش بر اين نکته تأکيد ها ی اديان و اسطورهدر سرآغاز خلقتِ حضرت آدم همه

( ساخته و پرداخته شده است. 59  /عمراناديم« )آل »ی زمين  دارند، که آدم از »خاک« پوسته

سپس به صورت »گِل« يا  شوند، که جسم بشرمراحل ديگری نيز مطرح می قرآناما در 

(، يا »گل سياه 11 /(، بعد نوعی »لجن مرطوب« )صافات7 /»طين« با آب آميخته )سجده

( تبديل شده 14/( و در نهايت همانند »سفال« خشک شده )الرحمن26 /متعفن« )حجر

در آثار و اشعار نويسندگان مشهور جهانی بارها به اين نکته و ساختار جسمی آدم   3.است

 هاست.  ی اديبانه ـ عارفانه به آنهگرفته از متون مقدس و اشاراشاراتی شده است، که وام

 یتيکو هرمنو (Stilistik) شناسیبه داليل مختلف اعجاز زبانی و سبک قرآن

(Hermeneutik )است. نظير های متعدد يک متن ادبی فاخر و بیزمان دارای ويژگیهم

شعرا نيز که در اغلب موارد به شرح و بسط مضامين و حکايات دينی در ساختار متون 

وحوا اشارات فراوانی دارند. بديهی آدم داستان حضرتاند به پرداختهادبی و تغزلی می

گويی صِرف، قصد و هدف غايی کتب دينی و شعرا نبوده و همواره با است که داستان

ی اخالق و رشد خصائل اشاعهبخشی، تعليم، تعلم، تربيت، افزايی، آگاهیاهداف معرفت

 بوده است.  سوانسانی هم

بشری  ادبياتهای دوره  ترينکالسيک ايران که از قديمیدر اعصار و قرون ادبيات 

برای آگاهی و اندرز، بسيار هنرمندانه و وری از داستان و تمثيل بهره ،رودمیشماربه

بر متون حماسی، عاشقانه و داستانی، در شعر و خردمندانه صورت گرفته است. عالوه

آموزنده فراوان مشاهده های  تاريخی و تمثيلهای  سرايی هم اشارات به قصص، داستانغزل 
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خصوص نزد موالنا، عطار، نظامی و ديگران کاربرد وسيعی داشته است. ما که به شود،می

. ماجرای خلقت پردازيمی حافظ و گوته میدر اين مجال بيشتر به ابيات و اشعار جاودانه

ـ فلسفی حافظ با مطلع و از هر جای ديگر در دو غزل بسيار معروف و عارفانه آدم بيش

 ابيات زير آمده است:
 دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند 

 ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

 آسمان بار امانت نتوانست کشيد
 

 گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  

 ی مستانه زدند نشين بادهبا من راه

 ی کار به نام من ديوانه زدند... قرعه
 4(93: 1393)حافظ،                        

 در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
 

 ای کرد رخت ديد ملک عشق نداشت جلوه 

 

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  
 

 عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد 
 

 (176)همان:                                 

بخشی« نامه«، شعر »خلقت و جاندفتر »مغنی شرقی،غربیگوته هم در ديوان 

(Erschaffen und Beleben) ی مستقيم را آورده است، که در آن به آفرينش آدم اشاره

ی پيکر آدم از دارد. او نيز همانند قصص دينی مسيحی و اشعار حافظ بر تشکيل اوليه

در« طبيعت ماافزايد، که از »دامان  »خامی« انسان را نيز به آن مینمايد، ولی  »خاک« تأکيد می

در »بينی«  Elohimه است. ولی به محض اينکه از »روح اعظم« يا آوردبا خود به جهان 

گوته در ادامه نوآوری ادبی   کند.ای« میعطسهشود، احساس وجود نموده و »آدم دميده می

کردن موضوع با داستان حضرت نوح ضمن مرتبطو  ی خود را ارائه نمودهو هنرمندانه

که جان آدم افزايد،  آورد و به شعر ابعاد جديدی میی می« به ميان میسخن از »خميرمايه

تا  «ن، تا در خاتمه »سرخوش و شادماآورداو را به پرواز درمیدهد و روح را صفا می

ل و قو هابارگاه و عرش الهی به ديدار حافظ بشتابد و با او در کنار صدای برخورد جام

 5.غزل سر دهد و ساغر عيش بنوشد

هم دو شعر با محتوای کلی و موضوع  شرقیغربیشايان ذکر است که در ديوان 

انسانی است و وجود دارد. گوته که استاد پيوند اديان و مفاهيم الهیابوالبشر خلقت آدم 

 6،پرچم ادبيات جهانی را دقيقاً دويست سال قبل با ديوان خود به اهتزاز در آورده است

وحوا را از احسنت!«، آفرينش آدم /اين شعر را با نام »خوب است «مهنادر دفتر »مثل
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نامد. می( Gottes zwei lieblichste Gedanken) ترين افکار پروردگارداشتنی»دوست

 تورات عهد عتيقو شبيه به   داستان خلقت را همانند ديگر قصص مقدس  ،اين شعراو در  

شب هنگام،/ در زير نور مهتاب در فردوس/ وقتی آدم  کند: »گونه بيان میو با الهام از آن اين

ی وقتی خداوند اين دو انديشه  /يهوه حضرت حوا را در کنارش نهاد،  /در خواب عميق بود،

يا به عبارتی  «)به خود( گفت: احسنت! چه خوب! /ر هم ديد،محبوب خود را در کنا

تبارک اهلل! وقتی آدم از خواب برخاست و چشمش در چشمان حوا افتاد، حس عجيبی 

ها وقتی در چشمان هم سراپايش را فرا گرفت و به همين خاطر است، که ما انسان

نوعی ارجاع (  berückt)  آلمانیی  در واژه   7.شويمفريفته، منقلب و دگرگون می نگريم،می

حس و  اندازد،به گذشته مستتر است، که هر انسانی را به ياد اولين نگاه آدم به حوا می

فردی سازد، حال و هوای حال نوستالژيک و دوری از بهشت، وجودش را منقلب می

خود   انگيزد، که مشتاق همصحبتی با يار و محبوبرا در او برمی  زدهغريب، تنها و هجران

کند، عنوان شعر و صحبت از ترين مطلبی که گوته در شعرخود مطرح میمهم است.

است، که در ذات و نهاد هر انسانی گذاشته ( das Gute)خصلت خوبی/ سرشت نيک

 نمايد. بارها گوته در آثار خود به آن اشاره می شده و
دميدن روح در بدن آدم، درخواست  ترين اشارات حافظ به نکاتی چونهنرمندانه

ان و گناه آدم و حوا، فريفتن/ ی آدم، همچنين عصيخداوند از فرشتگان مبنی بر سجده

نهادن برای حوا به دست شيطان هستند. او در اين رابطه از واژگان بهشتی، رهزنی و دام

نموده دوست، نمادين و زيبايی چون روح مکرم، مرغ روح، روح قدسی استفاده طبيعت

 است: 
 خال مشکين که بدان عارض گندمگون است 

 
 آدم با اوست رهزنسر آن دانه که شد  

 ( 123)همان:                                        
 دان است گرامی دارش ـــحافظ از معتق

 
 با اوست روح مکرّمبس زانکه بخشايش  

 ( 124)همان:                                      
 دام ال تو  فکندش در ــی  خهــت دانــعاقب  ر ــدره صفيـکه همی زد ز سر س  مرغ روحم

 سخت است مگر يار شود لطف خدا  دام
 

 رد صرفه ز شيطان رجيم ــان نبـــورنه انس 
 ( 294)همان:                                      
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 بود کو همای آشيان قدس  مرغ روحش 
   

 اين دار محن دامشد سوی  باغ  بهشت از  
   ( 395همان:)                                       

 زمين بوس تو نيّت کرد  ی آدمسجده مَلَک در
   

 ديد بيش از حدّ انسانی  که در حسن تو لطفی 
 ( 359)همان:                                         

ای برگزيده به شيوه شرقیغربین مربوطه را در اشعار متعددی در ديوان گوته واژگا

استنادی شيوائی و بالغت خاصی برخوردار و است، که در ساختار زبان ادبی آلمانی از 

که آدم   (Klumpen – Teig«هستند بر ماجرای خلقت آدم و حوا: مثل »خميرمايه / گِل

وجود  گرفتننضجدادن آدم و و شکل( Säuerung) از آن ساخته شد. سپس »تخمير«

شود دماغ آدم بيان میبه ( besten Geist / Elohim) (انسان پس از دميدن »روح اعظم«

(  پس از ورود روح به بدن و در پايان »مرغ niesen«کردن آدمو به دنبال آن »عطسه

است و پس از هبوط آدم  که در جسم گرفتار (singt das Seelchen) خوان روح«نغمه

 .خواندی خود در فردوس مدام آواز میبه ياد گذشته

عنوان همدمی ميم پروردگار مبنی بر خلق حوا بهو تصهای بعد از آفرينش در صحنه

اساس اعتقاد دينی بر گردد، کهچنين مطرح می عهد عتيق و توراتبرای آدم در داستان 

ی انجيل ی چپ آدم به وجود آورد. گوته همان واژهوی خداوند حضرت حوا را از دنده

نافرمانی يا عصيان بشر را مطرح  برد و سپس ماجرایکار میهرا ب(Rippe)يعنی »دنده« 

را موجب شد و هر دو به هبوط و گناه آن( betrogen)«خورده»گول سازد که حوای می

از عالم افالکی به عالم خاکی محکوم شدند. گوته در مواردی  (Fall / fallen)»سقوط« 

سرنوشت انسان  کند و بهاستفاده می (gefallen)از قسمت سوم فعل يعنی »فروافتاده«  

ه تحميل و مقدر شده و بايستی صبوران  اش همانند »سفری« است بر اواشاره دارد که زندگی

  8اين سفر را »به اتمام برساند«.

نبايستی از »هبوط« برداشت مکانی داشت، اند که  ن دينی بر اين عقيدهابرخی متخصص

کنند. همچنين نقل است که بهشتِ را نوعی تنزل از مقام و منزلت بهشتی تعبير می لذا آن

، چون در آنجا گناه غيرممکن است. ولی اولين آدم آن بهشت مخلد جاودان نبوده است

نقل النهرين بين دو رود دجله و فرات ی بينپس از هبوط در منطقه وحواگاه آدمسکونت

، ی اديان متفقندشدن آنان از بهشت همهوحوا و راندهماجرای عصيانِ آدم  در اصلِ  9د.شومی
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پيرامون خلقت حضرت حوا نظراتی کامالً متفاوت حاکم است؛ تفاوت اساسی در ولی 

شدن اوست. در کتب مقدس يهودی و مسيحی )داستان ی راندهچگونگی خلقت حوا و ادله

ی چپ آدم« يا »از بخشی از پيدايش( بر اين عقيده هستند، که خداوند حوا را »از دنده

ی خاکی که ماندهآمده است که حوا از »باقی يمقرآن کربدن آدم« ساخته است. ولی در 

گل آدم از آن ساخته شد«، هستی يافت، يا به عبارتی »از جنس آدم« و از نوع همسرش 

خلق گرديد. در ديدگاه اسالم در آفرينِش زن و مرد تفاوتی نيست و هر دو همانند »لباس 

، هر يک هستی و اندوجود آمدهو پوششی برای يکديگر« هستند و از »نفسی واحد« به

  10د.شوشخصيت مستقلی دارند و هرگز يکی اصل و ديگری فرع تلقی نمی

الهی   دستوروحوا از  ی ديگر و تفاوت دوم ماجرای فرمان خداوند و سرپيچی آدمنکته

ی ممنوعه مستقيماً ذکر نشده است و ، نام شجرهقرآناست. هم در کتب مقدس و هم در 

ی آن درخت« نخوريد يا »به آن نزديک نشويد«. يا »ميوهشود »از آن درخت«  فقط گفته می

ی ی ممنوعه بيان شده است، ولی بدون ذکر نام و ميوه، سه بار، ماجرای شجرهقرآندر 

ی ممنوعه »گندم«، »انجير«، درخت. اما در تفاسير مختلف و ادبيات کشورهای اسالمی ميوه

عهد خت خُلد يا جاودانگی« روايت شده است. در کتاب »انگور«، »کافور« و بعضاً »در
های صحبت از »درخت شناخت« يا »درخت معرفت« است، که معادل آن در ترجمه  عتيق

منظور اين است که   و  11دقرار دار  Erkenntnis Baum der ی  هبه زبان آلمانی واژ  انجيل

در صورت تناول از آن به نوعی خودآگاهی و شناخت نسبت به خود و وجود خود  

ی خواهند رسيد، يا به امور خير و شر و نيک و بد واقف خواهند شد. در يهوديت ميوه

خصوص های »انگور« »انجير« و بهممنوعه بيشتر »انگور« بيان شده و در مسيحيت ميوه

کنند و معتقدند که پس از آنکه حوا از سيب خورد، به آدم هم داد و  »سيب« را ذکر می

وقتی آدم به سيب گاز زد و کمی از آن تناول کرد، بخشی از سيب در گلوی او گير کرد 

تر از و به همين علت است که »سيب آدم« يا همان برآمدگی زير گلوی مردان برجسته

 عهد عتيقرق دارد. ديگر اينکه در کتاب ها به همين دليل با هم فزنان است و صدای آن

دانند، ولی در اسالم »شيطان« ی حوا را شيطان در قالب »مار« میافسونگر و اغواکننده

. برخی معتقدند عصيان آدم »گناه شودوحوا برشمرده میی آدمعنوان فريبندهبهمستقيماً 
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شوند و پيامبران مرتکب گناه نمینسبی« بود و »ترک اولی«، نه گناه مطلق و کبيره، چون 

گناه معنی ندارد، بنابراين   مکان ارتکاب گناه در بهشت مخلد و جاودان نبود، چون در آنجا

وحوا به دليل سرپيچی »بهشت عدن« جای ديگری غير از بهشت مخلد است. در نهايت آدم

ت دنيائی از امر و نهی خداوند از بهشت رانده شده و محکوم به تحمل مصائب و مشقا

گناه آدم را »مقدر«  شناسانن و اسالماه همين دليل است که برخی از مفسرشدند. شايد ب

  12ت.انسان مد نظر خداوند بوده استری با آن برای کنند، چون اهداف وسيعتعبير می

نگاه حافظ به موضوع عصيان و »گناه« در سراسر ديوان بسيار لطيف و انسانی است، 

حتی اگر مستقيماً گناه خود او هم نباشد به خاطر عشق و محبت به همنوعان و او گناه را  

 کند: محبوب خويش گناه خود تلقی می

 بر آدم صفی زد  عصيانجايی که برق 
 
   

 گناهیبیه  زيبد  دعویّ   ـــ ا  را  چگونـــ م 
 

 (368همان:)                                     

 ا  حافظـار  مـــ اختياگر چه  نبود در     گناه
   

 من است گناهتو در طريق ادب باش و گو  
 

 (122: همان)                                    
ج   ج

شايد هم حافظ از روی رندی و با زبان بعضاً کنايه و طنز نيشدار است که چنين 

شدن ماجرای هبوط آدم و راندهگيری و نگرشی نسبت به گناه آدم و انسان دارد. جبهه

عنوان وست دارد آن را بيشتر و قلبًا بهای است، که انسان دها از بهشت به گونهآن

يا نماينده اهلل«  عنوان »خليفهبود انسان به  انگيز بپذيرد، چون مقدرچندان حزنهای ننمايشنامه

سنجيده و  ی خاکی نقش خود را ايفا نمايد، به عبارتی ند بر روی کرهو جانشين خداو

نسبت به فرشتگان اثبات  اش  شوند و تفاوت يا برتری هايش مشخص شود، توانمندی   آزموده 

 انگاه به سوی خالق خود در مقام سرآمد موجودات حاضر گردد.    گردد، و 

را    ه چرا خداوند فرشتگان رسد اين است ک سوال مهمی که در داستان خلقت به ذهن می 

ها خواست تا بر آدم سجده کنند؟ مگر اين موجود »عاصی« و گنهکار  به صف کرد و از آن 

فرشتگان دائمًا  نسبت به ديگر موجودات داشت؟  هايی ويژه ها و برتری جديد چه خصلت 

اعتراض اوليه  »امانت« مهم الهی را نداشتند و با وجود  گوی، در وجود خود توان تحمل  تسبيح 

 اللهی وی موافقت کردند.  با سکونت انسان در زمين و کسب مقام خليفه 
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  ر امانت نتوانست کشيداـــآسمان ب
  

 ار به نام من ديوانه زدـــی کقرعه 
 

 (193همان:)                             
 

در وجود انسان چه گوهری وجود داشت، که در نهاد ديگر موجودات نبود؟ آيا 

»جهالت« انسان موجب پذيرش بار سنگين آن امانت شد، يا عظمت روح الهی موجود در 

ی ذر« معروف است صحبت از عهد که به »آيه 172ی ی اعراف، آيهپيکر آدم؟ در سوره

گان در قبول امانت الهی الی که از فرشتؤس است، که خداوند با انسان بست وو پيمانی 

اساس اين ميثاق است که انسان بر وحدانيت خداوند تأکيد کرد، قول داد برای بر 13د.ش

ی قرآنی در همان آيه او شريکی قائل نشود و تنها او را ستايش کند. به همين سبب واژه

ا و اهل ايمان دارای به پيمان »الست« مشهور شده است و در ادبيات فارسی در نزد عرف

اهميت شايان توجهی است و آدم همواره خود را با وجود مصائب مختلف متعهد و ملزم 

 :دانندبه وفای عهد در برابر رب جليل يا محبوب و معشوق خود می

 رنجشود بینمیش ميسر ـــمقام عي

 

      ت                              ــاند عهد السبلی به حکم بال بسته 

 (109)همان:                             

 عهد الست من همه با عشق شاه بود

 

 وز شاهراه عمر بدين عهد بگذرم 
 

 (271)همان:                             
 در خرابات طريقت ما بهم  منزل  شويم

   
 تقدير ما عهد ازلکين چنين رفتست در  

 

 (101)همان:                                 

 يک سخن  بگو  ازلعهد سرّ گفتی ز 

   

 ه  بگويمت  که  دو  پيمانه درکشمــ آنگ 

 (276)همان:                                 
 

ی عارفانهمفاهيم عاشقانه»عهد الست« را به کنيم که حافظ موضوع مشاهده می 

ماندگار کرده است. چنين است که همين »آدم   مزين و در زبان و ادبيات فارسینظيری بی

و با وجود هجران و دوری از معشوق آسمانی خود   جهانی خودبهشتی« در »اين سفر« اين

که در بهشت برای اندک زمانی به او چهره نشان داده بود، قول داده است، که »تا ابد« عهد 

 و پيمان خود را فراموش نکند: 
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 ر زلفت پيوندــ م با ســ بست دل در ازل
   

 د وز سر پيمان نرودـ د سرنکشــ ـ ا ابـ ت 
 (214همان:)                                    

 

، هاسرنوشت انسان با چنين پيمانی رقم خورد. مخلوقی با چنين خصائل و ويژگی

آگاه و دانای به اسماء الهی و مزين به صفات خداوندی، که از روح عظيم و مقدس خالق 

موجودات دارد و به همين دليل ، تفاوت فراوانی با فرشتگان و ديگر برددر بدن بهره می

ی عنوان جانشين و خليفهبه  آل هم با مشيت و خواست خداوند انسان کامل، آرمانی و ايده

های واقع نوعی تفويض الهی به انسانروی زمين برگزيده شده است، که درخداوند بر 

ی سوره از 72ی ای. اين مقامی بود که مطابق با آيهآدميزادهباشد، نه به هر خاص می

ها، زمين و بر بسياری از موجودات و هستی چون »آسمان قرآن کريماحزاب به بيان 

ها« نيز عرضه شد، ولی فقط آدم پذيرا و طالب آن گشت، که هم از روی »جهالت«، کوه

هم از روی عظمت روح الهی موجود در هستیِ خود و هم از جهت مشيت و تقدير 

ظرفيت و گنجايشی هيچ موجود ديگری دارای چنين    دار گشت، چونخداوند آن را عهده

به جايگاه و مقامی دست پيدا کند، که تواند که اين انسان فطرتاً می نبود و چنين است

و استعداد و شايستگی   گاه صفات اوست، چون جلوه گرددی پروردگار خويش  مظهر اراده

  آن را در نهاد خود داراست.

ترين ويژگی که بشر نسبت به ديگر موجودات زمينی اخذ کرد توانمندی مهم

تر مطالب قابل تعليم فراوانی را به قبل یگفتن و زبان اوست. خداوند مطابق با آيهسخن

 کند،فيکون« خلق میانسان آموخت. پروردگار با استفاده از کالم و سخن با بيانِ »کن 

شبيه به قصص قرآنی، آنجائی که از زبان حضرت سازد،  سخن را بر زبان انسان جاری می

مشابه آن در شود و اشاره می )ع(عنوان نوزادی بر معصوميت حضرت مريمبه )ع(عيسی

اً دائمگردد. موضوع انتقال تفکر به انسان و  گناهی او تأکيد میبر بی  )ع(داستان يوسف پيامبر

ی علم خود به موجودات نيز چنين است، درست همان کاری بودن خداوند در ارائهفياض

سال  هاها را از فرسنگو حتی آن کنده دور میی خود از راهاکه انسان امروزه با روبوت

تصديقی بر خداگونگی و خالقيت انسان نمايد، که نهايتاً نوری هدايت و کنترل می

است، بدون ترديد آن توانمند چنين افعالی  دادنانجام در. اگر انسان باشدمیاللهی خليفه
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ی فياضی چون خداوند داشته و دارد: »عَلَّم االنسان را از خالق خود وام گرفته و سرچشمه

صفتی« نيز شک برداشت عرفا و شعرا از موضوع »طوطی(. بدون 5/ما لم يَعلَم« )العلق

( Fatalismus)  جبری و فاتاليستینمايد، که هرچند با تفکرات  یچنين ديدگاهی را تأييد م

خداوند در وجود انسان را به تصوير  یهشدن ارادای از جاریآميزد، ولی جلوهدرمی

مداری، تقديرپذيری و از غزليات حافظ نوعی تفکر مشيت بعضی. در سراسر کشدمی

 :زنداختيار خود موج میورای باالتر و واالتر از خود و  یهواگذاری تمام اراده به اراد

 اندهــ داشت صفتمیـ طوطس آينه ـــ پدر 
   

 گويممیو اد  ازل گفت بگــــه  استــ آنچ 
 

 (300همان:)                                    

 رگاهـر شام و سحــه هــمن آن مرغم ک
   

 صفيرم دــــآيرش میــــام عـــز ب 
 

 (273همان:)                               
 

وجود انسانِ خداگونه بود، که باری تعالی   های متعدد دربا توجه به اوصاف و پتانسيل

ای بر روی ی خليفهمن قراردهنده /االرض خليفهبه فرشتگان اعالم کرد: »انی جاعل فی

هر نماينده  14ت.صريحاً اشاره شده اسه اين موضوع ب قرآنو چندين بار در  زمين هستم«

 15شد.أمورکننده و مقام واالتر خود بامهای مشابه  و جانشينی بايستی لزوماً دارای مشخصه

ن است، ولی اان، قدّيسين، اولياءاهلل و معصومی پيامبرين جايگاه بيش از هر چيز شايستها

 ایعالی  هایچنين مقامتواند با کسب فضايل مورد نظر به  نيز می  الشرايطیهر انسان جامع

ر اينکه چنانچه . ديگباشددست يابد، چون انسان ذاتًا و فطرتاً دارای چنين صالحيتی می

نمودن خود و صفات خود بر روی زمين بر ديگران را داشته باشد، خداوند قصد آشکار

چيز ديگری خود را نمايان سازد،  لزوماً به لحاظ شکلی بايستی در وجود و جسم فرد يا

با  16.همانند ماجرای حضرت موسی در کوه طور که خود را بر درختی نمايان ساخت

ی الزم برای نمودن آن با صفات الهی زمينهدر جسم آدم و مزين روح خداوند نشددميده

 ی خداوندی در انسان محيا گرديد. تجلی اراده
 

 . فرق انسان و فرشته2.2

در روايات و تفاسير نظر غالب اين است که فرشتگان از جنس نور يا پرتو و همانند 
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با چشم  های مختلف به خود گيرند،توانند اشکال و صورتهستند، می های نامرئیاشعه

های مختلف انسانی و اختيار از خود ندارند، معصومند، معمولی قابل رؤيت نيستند؛ قوه

راک، شهوات و جنسيت ندارند چون جسم مادی نيستند و خو کنند،معصيت و گناه نمی

ها محدود، ثابت و به ندرت قابل افزايش است ، دانائی و علم آنشوندمجرد توصيف می

آمده است، که »بالدار هستند با  قرآنو ساختار تکاملی ضعيفی دارند. در وصف آنان در 

و دائماً در  دهدها را نشان میساختار دو، سه يا چهارتايی« که گويا درجات و کارآيی آن

های معمولی برترند، ولی حال »تسبيح و تقديس خداوند« هستند. از برخی جهات از آدم

را داراست. بيشترين خيل وسيع مخلوقات  انسان توانايی اينکه از فرشته فراتر پرواز کند

بندی مختلفی دستههای هاست و به گروهخداوند، که تعدادشان ميلياردها برابر انسان

، که هر گروه شوندشوند فرشتگان هستند، همانند لشکرهای عظيمی توصيف میمی

ها، امدادگران الهی، وظايف ثابتی دارند مانند: فرمانبرداری، کارگزاری، حفاظت از انسان

اند، مسئول اعمال در حرکت» های انبوهی که مثل باد، »تودهآوران وحی»رسوالن« و پيام

ها و نويسندگان مثل »قبض روح ، عذاب و مجازات«، »حامالن عرش«، »مراقبان انسانويژه  

ی اديان الهی عبارتند ها به تأييد همهترين آنعروفم  17.ی اعمال«، »مدبران امر« هستندمهنا

 از: عزرائيل، اسرافيل، ميکائيل، جبرئيل. 

هاست، که از نور ترين تفاوت فرشتگان با انسان عدم اختيار آنان و نوع جنس آنمهم

اند.  شده ها خلق بعد از آن وحوااست و از اولين مخلوقاتی هستند، که هستی يافتند، آدم

آسمانی«،  واقع موجودی است ترکيبی و دوگانه: »زمينی در انسان از لحاظ جنس و خصوصيات  

فرازمينی؛ بر هر ُبعِد خود که بيشتر تکيه کند، از ُبعد  مادی و روحی آسمانی با جسمی خاکی 

روی و  در ميانه الحال او  سعادت فی گردد.  گيرد و دور می ديگر خود به همان ميزان فاصله می 

، از سعادت اخروی بيشتری برخوردار  فرازمينی خود بيافزايد   ی چه به جنبه عادل است، ولی هر ت 

گردد  خواهد شد. تفاوت ديگری که از جانب شعرا در ادبيات عرفانی فراوان و متنوع مطرح می 

 خبر است:  فرشته از »عشق« بی   اين است، که 

 ی عشق ای ملک تسبيح گویدر ميخانه بر
   

 جج  کنند می  آنجا طينت آدم مخّمر  کاندر  

 (201همان:)                                  
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 ای کرد رخت ديد ملک عشق نداشت جلوه
     

 عين آتش شد ازين غيرت و بر آدم زد  
 (176همان:)                                  

 د که چيست ای ساقیــــ فرشته عشق ندان
     

 خاک آدم ريز ام و گالبی به ـــ بخواه ج 
 

 (  235همان:)                                 

« و سرنوشت بودن انسان»دوگانهبرانگيز  گوته نيز در شعری معروف، پرتفسير و جنجال 

ی بشر را بسيار عالی به تصوير کشيده است؛ او در اين شعر طوالنی با عنوان »حدود ميانه

 تواند: ]...[ »انسان نمیگويدچنين می( Grenzen der Menschheit) و ثغور انسانيت«

يشه در زمين و سر در و قرار نيست با خدايان خود را همسنگ بداند  و بسنجد« / »او ر

و پاهايش از زمين بلند  /پروراند»همين که قصد عروج به باال را در سر می /افالک دارد«

جايگاه و   و /گيرندو را به بازی میابرها و بادها ا /سايدسر به ستارگان می /شوندمی

شود« و »آنگاه که ريشه و پای استخوانی خود را سخت بر زمين اش نامطمئن میپايه

گردد« ]...[ »فرق بين خدايان و انسان در  همسنگ درختان تاک و بلوط می /چسباندمی

فرق »اوست که  /سازد«ا ممکن میها رچيست؟« ]...[ »فقط انسان است که ناممکن

  18.بخشدبه لحظات ابديت می /کندانتخاب و قضاوت می /دهدگذارد/ تشخيص میمی

آسمانی و ساختار چندبعدی انسان صحه ی اين ابيات بر وضعيت ميانه، زمينیهمه

، که هر چند ريشه در زمين و کننداز او موجودی عجيب و عظيم ترسيم می گذارند ومی

 اق و افالک دارد.  ولی انديشه در آف های حاک،اليه

که شهرت جهانی دارد و  (،Faust) فآوستی منظوم خود به نام گوته در نمايشنامه

ن ادبی را برانگيخته، مفصل به موضوع اری از علما، فالسفه، شعرا و مفسرتحسين بسيا

پرده در هستی انسان، خير و شر، انسان و عشق پرداخته است. او در سرآغاز اثر، در »پيش

ی آسمان« و در محضر پروردگار سرود کروبيان را در کنار فرشتگان و از زبان سه مالئکه

با بيان فصيح سر ( Raphael, Gabriel, Michael) مقرب »اسرافيل، جبرائيل، ميکائيل«

پردازد و و زمين می دهد و از عالم باال به توصيف نگاه خود به عالم هستی، خورشيدمی

. سپس نخستين گفتگوها و کشدروز خلقت را بليغ و شيوا به تصوير میاولين گونه اين

و خداوند شروع ( Mephistopheles) بين شيطان يا »مفيستوفلس« هاکشکمش
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    19د.شونمی

جدال اهورائی و اهريمنی در درون هستی و ذهن انسان، مبارزه با شياطين ظاهر و 

موافق و مخالف، خنثی و متضاد های مثبت و منفی، باطن، هضم و تحمل افکار و انديشه

ال بوده و از بدو خلقت تا به حساز و تفکربرانگيز بشر های سرنوشتاز مهمترين مشغله

کردن است، حتی در ديار خواب، به تفکر که انسان محکومهمواره خواهد بود، چرا

کرده و فرشتگان را با   ايجاد  ادبا و علمافرسائی موضوعی وسيع که ميدانی عظيم برای قلم

الغيب حافظ هم بر اين تفاوت اين اقيانوس عميق فاصله از فرش تا عرش است. لسان

آشکار با ظرافت خاصی در بيت زير اشاره کرده است، که در آن ابعاد فراتر از فرشته بودن 

ی انسان ملموس است. استفاده از ترکيب »انسانی« و خداگونههای ماورای و خصلت

بودن انسان از ساختار خاکی و نسانی« توسط حافظ اشاره به فراتر»بيش از حد ا زيبای

جه ترين وحاکی از خداگونگی انسان به دليل وجود روح الهی در پيکر آدم است، که مهم

  د:رومیشمارتمايز انسان و فرشته به

 بوس تو نيّت کردی آدم زمينملک در سجده
   

 بيش از حّد انسانیکه در حسن تو لطفی ديد  
 (359همان:)                                    

 

 جایگاه انسان در خلقت. 3.2
ی او هم برخوردار به معنی از بخشی از اراده ،از روح و صفات خداوند در وجود داشتن

او خالقيت و  نمودن و در کنار او و به اذنرنند او در امور جهان تدبير و تدببودن و هما

جانی با پروردگار است، که نفسی و هم. با اين هم است دادنفعاليت از خود نشان

ترين شوند و انسان در »کاملکنند و شکوفا توانند بروز ی بشر میهای خداگونهتوانمندی

پيدا کرد  20«واقع پس از هبوط »هويتی جديددر  وجه ممکن امکان تبلور« داشته باشد. آدم

خالفت در اصل خطير به او به امانت سپرده شد، با دريافت ای وی زمين وظيفهو در ر 

ها برای او زمان ميدان سختی از چالشهم .اعطای مسئوليت و تعهد به انسان انتقال يافت

ثمره داده و اش ذات و ضمير او سنجيده شود، نيات و اراده در پيش رو نهاده شد، تا

گذاشته و ارزيابی شود. درجات شخصيتی ها معيارسنجیبين ی اعمالش در زير ذرهنتيجه

الهی مراحلی را طی نموده و کسب رتبه نمايد،   فرسایو ميزان تحمل او در امتحانات جان
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متعدد مورد آزمايش قرار های ی تستاو را تا انتهادرجههايش ها و دلبستگیعالقمندی

اللهی مورد تأييد واقع برای خليفهش او ميزان نيکوکاری (، تا شايستگی7/دهند )کهف

و طراوت ای از عالم باال بوی همنشينی به همين سبب است، که هر نورسيدهشوند. شايد 

 :اش ننشسته استخاکی بر چهره هایق را داراست و هنوز غبار آزمايشروحی با خالهم

 آراینـه شد چمـل نو کـــر گـه
   

 ر رنگ و بوی صحبت اوستـــز اث 

 (  123همان:)                             

و خالق خود را دارد، مثل توليدات کاماًل  ای از آن عالم بوی پروردگاررسيدههر تازه

 ها، عاليق و تمايالتنو و جديدی که از کارخانه رسيده باشند. ولی با گذر زمان گرايش

ای نهدهند، به گوش را تغيير میسازد و مسيرای را به جوانب مختلف متمايل میهر آدميزاده

شيطان و يا از محّبان و عاشقان  شود: آيا او در عاقبت از دوستانال مطرح میؤکه اين س

هاست، از مفسدين و يا از محسنين است؟ مثل زنبور عسل کوشا بوده نيکی یهسرچشم

جوالن  ها همنشسته و يا همانند مگس بر روی ناپاکیها میها و شکوفهو بر روی گل

های اش به کدام جهت بوده است؟ هر فردی زمينهگرايش نهائیاينکه  داشته است، خالصه  

»هر کس سازد، به عبارتی با نيات، اعمال و رفتار و کردار خود فراهم میمقام خود را 

الً متضاد است، ها و شرايط دوگانه و کامانسان دارای زمينه .21ت«آهنگر سعادت خود اس

السافلين سقوط کند، به مقام عالی و رفيع برسد عروج و يا به اسفلعليين  تواند به اعلیمی

ی (. بنابراين مقام و درجه179/تر از حيوان گردد: »بل هم اضل« )اعرافو يا اينکه پست

مشخص  هامراحل مختلف و گذراندن آزمايش هر فردی در پايان کار و پس از طی

شود. عارفان و عالمان هم معتقدند هر انسانی در کنار اختيار و آزادی نياز به عنايت، می

 کرامت، رحمت و لطف نيروهای ماورائی دارد:   
 

 سر زلف تو واثقم ورنه  ت ـــ رحمبه 
 

                                      سو چه سود کوشيدن   کشش چو نبود از آن  

 (308همان:)                                   

 دــ م رسيــ د عالی نتوانيـ ما بدان مقص
   

 ا  گامی چندـــ شم  لطفهم مگر پيش نهد   

 (192همان:)                                   

. بااينکه هر چقدر شودکه اين لطف و توجه دوجانبه تصور می مشخص است
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شوند، انتظارات هم به تبع آن افزايش ها بيشتر میاستعدادها و موقعيت، هاتوانمندی

صحبتی بوده باشد، برای جلب و جذب فعاليت و يابند، ولی انسان بايستی طالب هممی

و در پی کسب فضايل و مقامات باشد و به قصد و غرضِ کمال »کوشش« نمايد، بخواهد  

 و ارتقاء گام به سوی منبع الهام بردارد: 
 غرض است   صحبت جاناناز دل و جان شرف 

  

 غرض اين است وگرنه دل و جان اين  همه نيست    

 ( 132همان:)                                             

شدن در شاهراه تعالی شناخت، مکاشفه، معاشقه و مستفيض وقتی هدف همدمی،

به زند، های مادی را کنار میانسان پردهگردد. « ميسر میاهللباشد، همدلی و »فناء فی

يابد؛ و به منظور رسيدن به جايگاه عالی و قرب ی لطف حق، کرامت و عظمت میواسطه

. کرامت نيز بر دو نوع است »کرامت ذاتی«، که خداوند با دميدن روح کندالهی کوشش می

و »کرامت  آدم«،»کرمنا بنی ای سرشته استی آدم در نهاد هر آدميزادهخود به پيکره

، چون انسان از طريق اراده، آيداکتسابی«، که معيار تشخيص شايستگی انسان به شمار می

 را با خون دل، عشق اختيار، عمل صالح و تقوا به آن رسيده و برای آن تالش کرده و آن

  22ت.و محبت و همت عالی کسب نموده اس

و اشرف موجودات گرديد،  ی موجودات ارجحيت و برتری داده شدانسان بر همه

حتی آيات و روايات متعددی حاکی از آن است، که عالم هستی و هر چه در آن است به 

خاطر او ساخته شد. بخشی از انسان ناميرا و جاودانه است و آن روحی است که از 

لذا به خاطر پيوندد. و به ابديت می گرددپروردگار وام گرفته شده و به سوی او بر می

ی بين واسطه ،اش از آن به بعدروح الهی یآسمانی« و ريشه»زمينیی دوگانه ويژگی

شود، همانند مأموری که پس از اتمام مأموريت خداوند و ديگر مخلوقات محسوب می

شود. به مرزيده میکند و آگردد و ارتقاء مقام پيدا میدوباره به محل خدمت خود برمی

پوشی گرديد و جای تعجب کرامت حق بود که از گناه آدم چشم   یهلطفِ وسعت و گستر

هم اغلب »کرامت« را با موضوع »بخشش گناه« اغلب به موازات   قرآننيست که حافظِ کل  

 هم ذکر کرده است:  
 نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو

   

 دـ کارانناهــ گن ت ـــکرامحّق ـ ه مستـــ ک  
 

 (199همان:)                                 



 1399(، بهار 2یی جدید، شماره )دوره  23، سال 23ی شماره ، پژوهیحافظی مجله   ـــــــــ  50

 مبُر که خُلق کريم کرامت طمع ز فيض 
   

 ان ببخشايدــ د و بر عاشقـ گنه ببخش 
 

 (217همان:)                                  

های ، بلکه بايستی مشخصهشوداهلل محسوب نمینفسه خليفهطور فیهر انسانی همين

ها را به اثبات رسانده باشد. طبق آيات ندارا باشد و آالزم انسانيت و آدميت را در خود 

قرآنی هدف و غايت خلقت »قرب الهی« است و بازگشت همه به سوی اوست، تا برای 

ترين تواند بلندمرتبهمشخص و به او اعطا گردد و اين می  اشهر کس جايگاه و مقام نهايی

گدايی را به بارگاه شاهی پذيرفته باشند. جايگاه و مقام شامخ انسانی باشد، مثل اينکه 

، «تالش عملی»ها عبارتند از: ترين آنهای تقرب نيز مختلف است. مهممسيرها و راه

ه مهرورزی ب»طاعت«، »عشق« و عبادت و »خالصانه«، »ثنا و دعا«، ، »بندگی «نيکوکاری»

الغيب حافظ ، »صفای نيت«، که لسان«اطاعت اوامر الهی»، «مخلوقات خداوند و خود او

 ها واقف است:    ی آننيز بر همه

 ور شاه ــ ست رای انــــ ور تجلّيـــ محل ن
  

 کوش صفای  نيت او طلبی در  قربچو  
 

 (244همان:)                                     

 توان يافتزد  میــــ اي  ربــــ ق ،طاعت به   

   

 ه، گرت هست استطاعتـــــ قدم در ن 
 

 (  388همان:)                                     

 و بعد نيست  قربی در راه عشق مرحله 
   

 فرستمتان و دعا میــــ ت  عيــــ بينممی 
  

 (   141همان:)                                     

 همت دور نيست قربگرچه دوريم از بساط  
   

 شما ثنـاخواناه شمـاييم و ـــی شبنده 

 (103همان:)                                    
 

ی نبرد خير و شر، اهورا وحوا از بهشت رانده شد، ميدان و زمينهزمان با آدمشيطان هم

فرزندانش در معرض خطرات ی زمين گسترده گرديد. آدم و و اهريمن به وسعت کره

ی خير و شر عمل و انتخاب انسان را ارزشمند گمراهی قرار داده شدند. وجود زمينه

هزاران پيامبر آمدند و رفتند، چون  بردار نبوده و نيست،خورده دستکند. ابليس زخممی

ها فراوان و چراغ ها و چالشها و دسايس شيطان و سلطان ظلمت، لغزشدر مقابل دام

انسان موجودی باشد، که ايت الزم بود. سختی کار در اين ويژگی مهم مستتر میده

اينجاست که نقش ماند. انتخابگر است و در بسياری از موارد از تشخيص صحيح باز می
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، همانند زمانی که ما افتد و آن »سنجش و آزمايش« نام دارداصلی »انتخاب« کارگر می

داند چه گذاريم و او نمیب«، »بد« يا »بدتر« مختار میفردی را بين انتخاب »عالی«، »خو

و ارزِش جايگاه و مقام آن موضوع   شودکند و به سمت »بد« و »به ظاهر خوب« متمايل می

اند، هايی گسترده شدههايی در مسير پخش شده و دامدانه دهد.را درست تشخيص نمی

و فقط ضمير آگاه عارفان و حکيم دانای   بينندشناسند، نمیها را نمیها هم آنترينعاقلکه  

 ها واقف است:  بابصيرت بر آن

 اندچه شکرهاست درين شهر که قانع شده
   

 مگسی مقامت به ــــ ازان طريقـــشاهب 
 (346همان:)                                 

   

مراحل طريقت اعطا در عرفان اسالمی معتقدند که جايگاه نهائی انسان تازه بعد از طی  

های پيش از خلقت او از سوی گذاریمقام و منزلت انسان تابع هدفگردد. و ثابت می

ای هستی يافت؟ اين مطلب نگرانهو اينکه برای چه و با چه اهداف آينده  باشدخالق نيز می

هتر شناسی بشناختی و مردمتوان با توضيح و معرفی کوتاه و مختصر مباحث انسانرا می

انسان   .1اند: انسان را چنين تعريف کرده از ديربازن ارک نمود. دانشمندان و متخصصد

 ؛انسان موجودی اجتماعی است  .3  ؛موجودی ابزارساز استانسان    .2است؛    23قحيوان ناط

ها صحيح هستند، ولی اولين تعريفی که علمای ی اينانسان حيوان عادت است. همه .4

ترين ، مناسبانددانشمندان يونان باستان وام گرفته و توسعه بخشيدهرا از  اسالمی هم آن

کند که انسان سرآمد مخلوقات آفرينش و مشخص می رسدتوصيف از انسان به نظر می

. وقتی خداوند »کل اسماء« را به بشر آموخت، صِرف تعليم و تدريس نبود، بلکه هنر است

ا نيز به آدم انتقال يافتند. به همين علت هم هخالقيت و سازندگی و توانمندی و مشابه آن

شود و انجيل با »اقرء« آغاز می قرآن»خواندن«، »نوشتن« و »قلم« اليق قسم الهی شدند و 

-ر جايگاه رفيع انسان و مزيت »سخنی معروِف »در ابتدا کلمه بود«، که همگی بجملهبا  

ی چنين شاره دارند. با نظارهگفتن«، قدرت تفکر و درک مفاهيم نسبت به ديگر موجودات ا

 ای بود کهدر وجود انسان مشاهده شد، در چنين صحنهای که قدرت و صفات خداگونه

وحوا و اهميت اين خلقت عظيم سجده کردند، زده بر آدمان حيرتگسرانجام تمام فرشت

ی عبادت و سابقه ورزيدشيطان نيز با ابرام زياد همچنان ديوصفت بر آدم حسد می
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 :کشيدی خود را به رخ میهزارساله

 ی حُسنپری نهفته رخ و ديو در کرشمه
   

 که اين چه بوالعجبيست  حيرتبسوخت ديده ز   
 (127همان:)                                       

 

صحنه و که گويا از همان  24،ی عرفاست»حيرت« از لحظات مکاشفه و مقامات عاليه

اولين لحظات آفرينش در وجود انسان به يادگار مانده باشد، حس و حال حيرت در هر 

گوته شاعر  انسانی و برای هر موضوعی که باشد، هميشه باعظمت و ديدنی است.

ی »اشعار را در مجموعه( Erstaunen) ی »حيرت«آلمانی واژهبين انديش و باريکژرف

زمان با اش و همبه بعد، در دوران پيری 1818کار برده است، که از سال به بينی«جهان

ها مفسرين و آشنايی با حافظ سروده و در خصوصيات آن شرقیغربینگارش ديوان 

سمبوليک پرمغز و پرمحتوايی برخوردار هستند. او اين اشعار ها از  معتقدند، که اين سروده

پژوهان ارادت ان« منتشر نموده، که فالسفه و دينرا يک بار هم با عنوان »خدا و جه

( Parabase)به نام  زيبا، سراسر هارمونی و بديع یها دارند. او در شعرآشکاری به آن

به توصيف حرکات نمادين »روح« های نمايش( پردازیالتين برگرفته از صحنهای )واژه

کنجکاوانه روح در تالش بود/ تا پی های دور/ »شادمانه در سال پردازد: در »طبيعت« می

 /فت که همه همان جاودانه واحد استدريا /بَرَد و درک کند/ طبيعت چگونه زنده است

هرکدام به  /کوچک همان بزرگ/ و بزرگ همان کوچک /شدهگر که در لباس تنوع جلوه

 25«.اشازده مات تمو من حيرت  /گيرندهدهنده، شکلشکل  /مدام متغير، همه ثابت  /نوع خود

ز طبيعت بسيار متنوع شعر توصيفی است ادبی و هنرمندانه از جوالن و پرواز روح بر فرا

وحوا بر زمين، که در نهايت باعث گويا قبل از هبوط و سکونت آدم و و عظيم جهان

گردد. چون با رمز و راز جهان و طبيعت ی ابيات میحيرت و شگفتی ناظر و تحريرکننده

اندازد و ، او را به حيرت و شگفتی مینمايدکسب آگاهی از بطن امور میو شود آشنا می

ی بعد هم اين محتوا تشديد شده، چون »اسرار مقدس و پيدا و نهان« خلقت در دو سروده 

  ند.ابر او فاش گشته

های رمزی ديدار روح يا نفس سالک با اصل آسمانی خويش« گونه »داستانهمانند اين

توان فروهر« »به عالم مثال« و »مسير سفر روح« را میـی راهنما»ديدار سالک با فرشتهمانند  
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 ها« مشاهده نمودترين متون زردشتی ايران باستان و اوستا به نام »يشتبخشی از کهن در

. خلقت »عالم دهدکه از ماجرای »سفر روحانی زردشت و حصول پيامبری او« خبر می

ی معنوی و روحانی بشر است، شايان شتی که توصيف همان دورهفَرَوَشی« در دين زرد

سينا و و بزرگانی چون ابن باشدهای خلقت در ديگر اديان الهی میمقايسه با داستان

های فلسفی و گونه سفرهای روح را با ديدگاهاين هایوردی نيز در آثار خود نمونهسهر

  26د.انده ماندگاری پديد آورهای عرفانی آميخته و خالقيت

ی روح الهی در وجودش هويتی جديد پيدا کرد، امانت خالصه اينکه انسان به واسطه

و موانع  هاهای فراوانی چون آزمايشدار شد و الجرم با چالشای خطير عهدهو وظيفه

اللهی گشت، تا ذات و ضميرش سنجيده شود. آنگاه به او مقام شامخ خليفهفرسا مواجه  جان

صحبتی و مختلف پيروزمندانه و سرافراز بيرون بيايد. هم هایميدانشود، که از اعطا می

کرد. حقِ انتخاب دمی آدم با خالق خود کرامتی بود که او را اشرف و سرآمد مخلوقات  هم

چه همت بلند داشته باشد، او منزلت و رتبه بخشيدند و چنان  اش بهو اختيار، اراده و آزادی

شيطان و شِکرهای جذاب جهان او را  یدار شود و باز وسوسهاز فضايل عالی برخور

يابد. با صداقت و اطاعت و تقرب هر چه بيشتر به بارگاه منحرف نکنند، کمال و ارتقاء می

ملکوت برگشته و در عرش برين همصحبت جانان خواهد شد و چنين جايگاهی خاص 

در چنين شرايطی خواهد بود، که انسان در مراحل اوليه   يافته است.انسان متعالی و هدايت

ی خوش خبر از عالم »جويای اسرار« پنهانی هستی و خلقت است، ولی به مرور به »نامه

 هم دست خواهد يافت:    ترين مقام خود اسرار« و عالی

 ی غيب ام ده که نگارندهساقيا جام می
   

 چه کرد ی اسرارپردهنيست معلوم که در  
 

 (169همان:)                                   

 شخمو داند کس نمی اسرار الهیحافظ 
   

 پرسی که دور روزگاران را چه شدازکه می 
 ( 186همان:)                                   

 

 فزا از دهن دوست بگوی روحنکته
   

 بيار عالم اسراری خوش خبر از نامه 
 

 (  226همان:)                                
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 انسانهای انسان برتر یا اََبرخصوصيات، صفات و ویژگی. 4.2
وحوا با هبوط و سقوط گره خورد، اما گويا عاقبتش با اوج و عروج اگر چه سرنوشت آدم

ها و عاشق خوبیپيوند زده شده باشد. انسان به مفهوم عام آن ذاتاً طالب تعالی و رشد، 

ی و به سوسازد دار میی سرشار است، که او را هدفيوجودش از آرزوها هاست.یيزيبا

گرفتن جايگاه گويا هوای بازگشت به فردوس برين و بازپس خواند.میجاودانگی فرا

پروراند و طالب آن چيزی است که به خدعه از او گرفتند، از آخرتش ديرين را در سر می

ها و مجاهدات مختلف و ها، تالشاو را به کوششای در ذهن دارد، که ی فاضلهمدينه

ی ی آن چهره. عاشق و شيفتهکندپويائیِ مداوم برای نيل به اهداف عالی ترغيب می

، که با او عهد و پيمان بسته و ناشدنی محبوب و معشوق عهد الست خود استفراموش

های برونی و درونی«  مال مطلق«، ولی دچار »گرايشبه همين سبب هم همواره »طالب ک

  27ت.اس آويز »عشق«و دستگير »عقل« ، زمينخويش

از ديرباز تعريف و معيارهای خاصی  عربیدر عرفان اسالمی افراد پيشگامی نظير ابن

ترين صورت هستی، يعنی انسان کامل را، اند، »آنان شريفبرای »انسان کامل« ارائه نموده

نمای ذات ی تمامبنابراين او را آيينهدانند و  ترين اسماءاهلل، يعنی اسم جامع میظيممظهر ع

ی »اسماءالحسنی« چه نگاهی به گروه برگزيدهنانچ 28د«.شماراسماء و صفات میو 

ها در بين عموم مسلمانان شهرت عدد از آن 99مخصوص خداوند بياندازيم، که تعداد 

مختلف تقسيم نمود.  ها را به چند بخشتوان آن، که میکنيممشاهده می 29فراوان دارند،

ها را، که عمدتًا بيانگر صفات و خُلقيات ويژه و برتر هستند و با خصايل يک دسته از آن

. بسياری از کنيمدر اينجا ذکر می باشند،»انسان کامل« و خداگونه بيشتر قابل مقايسه می

های ها مشترکاً در ذات انسانخالق هستند، ولی برخی از آناسامی خداوند صرفاً خاص 

: اندگرفته شدهبخِش عالم امکان وامواقع از هستی، چون درشونديافت میواالمقام نيز 

»الخالق، العليم، البصير، العدل، المقسط، الخبير، الحکيم، الغفور، الکريم، الودود، المؤمن، 

 رحيم، الرؤوف، النافع، الهادی، الصبور، ...«.  الحميد، الماجد، القادر، البر، ال

ديگری، که بيشتر خاص مخلوق هستند و معادل عربی های در کنار اسماء به ويژگی

هر انسان فهيم و دانايی معمواًل   گردد.، نيز اشاره میشودها در اسماءالحسنی مشاهده نمیآن
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د، پتانسيل موجود در هستی به دنبال اين است تا قريحه و استعداد خود را شکوفا ساز

ی انسان چندبُعدی رسيدن، هم خود را آشکار نمايد و خود را به کمال برساند. به درجه 

ها را در « دارد، که ما اکثر آنها«، هم نياز به پرهيز از »نبايستنهانياز به رعايت »بايستن

 ايم: ديوان حافظ چنين يافته

احسان، نيکوکاری و خدمت به خلق، تقوا، اراده، عمل : ها«»بايستنصفات مثبت يا  .1

مروت، علم و دانش،   بينی به امور،انديشی خوشصالح، جاذبه و دافعه، عشق، خوبی، مثبت

ی قوی، شناخت و دهی نفس، اراتعقل و تفکر، صفای نيت، صداقت و خلوص، تزکيه

داشتن عهد و وفاداری، آزادی، ، درد همنوعان، نگهگرايیداشتن، ارزشخودآگاهی، هدف

 حريت و... . 

حسد، کبر، غرور، عجب، ريا، ترس، نفاق و زرق، : ها«»نبايستنصفات منفی يا  .2

ديوسيرتی، شيطنت، طمع، فعل حرام، آزاری، سالوس، چاپلوسی، مردمچينی، سخن

عهدشکنی، هوا و هوس، دری، دروغگوئی، نااميدی، گناه، ظلم و ستم، عياشی، پرده

منت دونان، شيد، غش، حيله و نيرنگ، فسق، تزوير، کيد، حرص وفايی، بیپذيری، ذلت

 ... . و نظر به عيبو آز، کردار ناصواب، مالمت، مغلطه، خودپرستی، درازدستی، 

صفات مثبت انسان کامل بيشتر به ذکر و توصيف  یدربارهها در تحقيقات و پژوهش

ها آمادگی برای بدیها و هم انسان، هم برای نيکیپرداخته شده است. وجود و فطرت 

ترين معانی »تقوا« همان »پرهيزگاری« است، نه فقط به معنی »عبادت و يکی از مهم دارد.

زهد«. هر کس بتواند از انجام گروه صفات منفی فوق خودداری نمايد، متقی و صالح است 

  تر کرده است.و خود را به کمال و انسان آرمانی نزديک

ی »انسان«، در سورههای انسانی را ترکيب واژگانی در خصوص خصلتترين جالب

بندی عناصر وجودی پيرامون چگونگی و پيکره کنيم:مشاهده می قرآن کريمدر  3ی آيه

عبارتی يا به ای آميخته«آمده است، که او را از »نطفه امشاج نبتليه« يعنی »نطفهانسان 

آفريديم. شايد در پاسخ به اعتراض  های گوناگون« و خصلتهای مختلف»ترکيبی از ژن

دانم که شما  من چيزی را می فرمايد: » فرشتگان در خصوص خلقت انسان آنجا که خداوند  می 

ام،  منظور اين باشد، که من در وجود آدم صفات و خصوصياتی را نهاده ( 30/ بقره دانيد.« ) نمی 
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در زمان نامشخصی و در مواجهه با  بعدًا  خبريد و  ها بی آن   از ها آگاهی نداريد و که شما از آن 

دانيم  ای که هنوز نمی همانند نهال ناشناخته   در وجود انسان شکوفا خواهند شد، ای  شرايط ويژه 

رسد    اش چيست و بايستی صبر کنيم بهار و تابستانی بر آن بگذرد و زمان خاص آن فرا ثمره 

    اش بر ما روشن گردد.  تا هويت و کيفيت ميوه 

از بُعد مادی و جسمانی بشر با ديگر موجودات و حيوانات تا ميزان زيادی مشابه 

بسيار متفاوت و حتی ممتاز باشد. تواند است، اما از نظر فضائل اخالقی و معنوی می

ار و عملکرد او دارد، که اصالت ذات انسان، ارزش و مقام او بستگی به اخالق، منش، رفت

ی  خبر  از  جلوه «.رودها نيز متقابالً با ذات و فطرت عجين شده و از او انتظار میاين

گونه ذاتم دادند« و »باده  از جام  تجلّی صفاتم دادند« نزد حافظ انعکاس تصويری از اين

گوهر ذاتی بنمای« يعنی »خواهد که وقتی او از مستمع خود می هاست.خصايل و انديشه

ماهيت وجود و اصل واقعی و ارزشمند خود را نشان بده، ابعاد شخصيتی خود را نمايان 

شکوفا کن، عيار، خلوص، درخشندگی و جالی گوهر خود را به اثبات برسان. گوته  و

شود، چنين جمله کلمات قصار وی محسوب میی کوتاه و زيبايی که ازملهنيز در ج

آنچه که او با زحمت و مشقت تمام در  30«.تاريخ هر انسانی شخصيت اوستگويد: »می

ی کسب کرده است. شخصيت نيز در کورهطول دوران زندگی خود ساخته، پرداخته و 

و منزلت   مقامبزرگان و صاحبان  از هر چيز  شود، امری که بيش»امتحان و بال« سنجيده می

، از پيامبر اکرم نقل است که: »شديدترين مردم از جهت امتحان و طلبدرا به مبارزه می

ايشان هر که در از بعد  باشند وآزمايش انبياء هستند، سپس کسانی که به انبياء نزديک می

گوته هم شديداً به مباحث خير و شر، کاراکترها و َمنِش انسانی در  31ت«.ی باالتر اسرتبه

 تر، به همان ميزانبسياری از آثار خود پرداخته و نظر مشابهی دارد: »هرچه انسان واالمقام

هم بيشتر تحت نفوذ و در خطر تأثيرات اهريمنان قرار دارد، و او بايستی هميشه مواظب 

ی چنين در قصص دينی بارها نمونه 32د«.گر او به بيراهه نروی هدايتباشد، که اراده

دلخراشی را پشت سر گذاشت، ابراهيم  هایايوب آزمايش ايم، کهتذکراتی را شنيده

ی بزرگان و عرفا برد، يونس در شکم ماهی گرفتار آمد و همه اسماعيل را به قربانگاه 

ها بيشتر در ترين»خوبدانيم که  . میاندامتحان شده و مراحل سخت طريقت را طی نموده
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تر است، جام بال بيشترش اين بزم مقرب معرض خطراتند« و به عبارتی زيبا: »هر که در

 دهند«. می

« است، صفتی که در ديگر انسانبرتر يا »اَبَرترين صفات انسان »خالقيت« از مهم

موجودات هرگز به اين صورت شاهد آن نيستيم، ريشه در ذات اقدس الهی دارد و از ابعاد  

های ها و گونهمهم آن تنوع در خلق آثار و تعداد موجودات مختلف است. وقتی به تيره

مات و مبهوت   کنيم،ی نگاه میهزاران نوع پرنده، پروانه و يا ماه  یهکنندرنگارنگ و خيره

ه انسان هم برای مثال صدها نوع خودرو، هواپيما، ابررايانگرديم. ها میعظمت خلقت آن

ابداعات و  انگيزند.ای را برمیکدام تحسين هر بينندهو وسايل ديگر ساخته است، که هر

 آوردهایی قبل شدت و سرعت چشمگيری گرفته و دستاختراعات بشر در طول هزاره

ای که ، به گونهانداين فعاِل خالقِ پرتالش سر از افالک و سيارات بسيار دور درآورده 

فرستاده است، که تداعی هبوط آدم و اوج مخلوقات هوشمندِ خود را به ماه و مريخ هم 

 که امروزه  حدی بودهدانيم، رشد بشر به. همه میکندرا در ذهن ايجاد می  انسانو عروج ابر

های مغز ، که از تراشهنماانسانهای موجوداتی فراتر از خود را خلق کرده است. روبوت

ها از مصنوعی برخوردار هستند، صدها برابر انسان قدرت حافظه دارند و جلد بيرونی آن

ها نند پوست بدن است، قدرت فکری و توان عملکرد آنهماکننده پوليمرهای خودترميم

به مراتب بيشتر از خود انسان است، هرچند از برخی جهات هنوز ساختار عالی، مطلوب 

 های او شده، بروز استعدادها و اثبات توانمندیهای برداشتهو موردنظر را ندارند. مهم گام

ی تعليم، »تربيت« و در سايه در »خالقيت«، آفرينش و اثبات صفت »خداگونگی« است.

آموزش، انسان به اين درجات عالی علمی و خالقيت رسيده است و هرآنچه را که روزی 

ديرين پرواز، که نمايد، همانند شوق  کرده است، به مرور زمان محقق میتصور و آرزو می

د« هاش »موجوسد. بسياری از تراوشات فکری و انديشهرامروزه امری عادی به نظر می

 قلبی حافظ:    اند، به قول و آرزویگشته

 چمن آمد گل از عدم به وجودکنون که در

   

 بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود ]...[  

 (212همان:)                                    

 تربيتشبود که مجلس حافظ به يمن 
  

 موجودطلبد جمله باشدش هر آنچه می 

 (همان)                                          
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کند و انسان هم امروزه با دستور بيانی، صوتی و خالق هستی با »کن فيکون« خلق می

نمايد، به های ساخت خود را روشن و خاموش میها و دستگاهها، روبوتچراغسخن، 

ای ديگر اتوماتيک شروع به ساخت و خلق قطعه و وسيلهای که يک دستگاه تمامگونه

ها در شوند و جايگزين انسانمخلوقات بشرسازِ هوشمند »موجود« میکند و مدام می

نظر »عنصر« و »کيميای عزت« و دانايی  وقتی در نهاد انسانِ مستعد اند.محيط کاری شده

گر گشت. از آن زمان، خالقيت در عمق به لطف کرامت نهاده شد، »همت عالی« نيز ياری

بخش در وجود خود »پنهان« و شد، چون از ژنِ هستیگر شنده و جلوهجان انسان، درخ

   نهفته دارد و با »حکمت الهی« آميخته شده است:

 و پيدا انوار پادشاهیــــای در رخ ت 
   

  یــصد حکمت الهدر فکرت تو پنهان   

 (368همان:)                            

 کيميای عزتتو مخلوق از  عنصرای 
   

 یــدولت تو ايمن از وصمت تباهوی  
 

 (همان)                                
 

ترين ادبای آسمان ادب جهان است، تعداد فراوان گوته نيز در خالقيت از درخشنده

تخصصی و ها، مجموعه اشعار، مکاتبات، مقاالت و تحقيقات علمیآثار ادبی، نمايشنامه

دائم و لذت او  روزگار بيانگر خالقيت یهای ماندگار ادبی او بر صفحهبسياری از تالش

ای فعاليت، استعداد و طور برجستهاز تالش و توليد علمی، ادبی، فرهنگی هستند. او به

ن آلمانی کتابی را با عنوان اهمگام کرده است. محققنبوغ را با خالقيت و درخشندگی 

اند، که در آن بعضاً بر گذران دوران سخت زندگی منتشر کرده  مسير گوته به سوی خالقيت

کنند و ها عملکرد جالب گوته را »خالقيت« ذکر میتأکيد شده و در مبارزه با بيماریاو 

عنوان راهکار عملی مبارزه با با بيماری و نقاهت از خالقيت به معتقدند »گوته در مبارزه

ای از انرژی خالق خود در مبارزه با لحظات سخت، « او به گونهستها بهره جسته اآن

 33.ها شده استتبديل تهديدها به فرصتتفاده کرده، که مدام موفق به  اتفاقات و مصائب اس

فراوان شخص فعال  ینبوغ و حاکی از تجربه یخالقيت يک موضوع شخصيتی، نشانه

درمانی برای آن ارزش فراوانی شناختی و رواناست، که دانشمندان امروزه در مباحث روان

توانند در مواقع اند که خالقيت، فعاليت و مشغوليتِ سالم میقائل هستند و اثبات کرده
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يأس، نااميدی، افسردگی و مشکالت روحی بسيار مؤثر واقع شوند و در درمان 

 فرد نقش مهمی را ايفا نمايند.     یخردمندانه
ای داشته و منتشر  های جالب و حکيمانه اری نگ گوته در سراسر زندگی خود يادداشت 

هايش به دوستان خود بعد از آشنايی با ديوان حافظ در سال  در يکی از نامه  نموده است. او 

  هامر  ی ی اشعار حافظ را در ترجمه : »اخيرًا کل مجموعه ميالدی چنين نوشته است  1815

 (Hammer-Purgstall  ) گاه مطلبی و قطعاتی از اين شاعر  به حال گه ام. اگر تا  دريافت کرده

اند و من  بخشی بر من گذاشته تأثير جان باره به يک ها شد، اکنون کل آن بلندمرتبه نصيبم می 

توانستم در برابر  ها فعال و خالق شوم، وگرنه نمی ای جز اين نداشتم، که در مقابل آن چاره 

ی  به همين علت هم اين نويسنده  34«. عظيم )حافظ( تاب و توان وجود داشته باشم   ی ه اين پديد 

ی ديوان حافظ پرداخت و با نبوغ سرشار از محبت و ارادت  خيلی سريع به مطالعه العاده  خارق 

 خود شد.      شرقی غربی موفق به خلق ديوان    زمين به ادبيات مشرق 

»همت« همانند مرکزيت عظيم انرژی و موتور جنبش در وجود هر انسانی برای به 

کس که ان واال و نابغه است. هرديگر صفات نامبرده در باال برای هر انستحرک درآوردن 

کند پاافتاده بسنده نمی، به امور ساده و پيشانديش« دارددر ذات و نهادش »ضمير عاقبت

نزد حافظ   رود.، دانايی و نيکويی درونی و بيرونی میهای فرزانگیچينی ستارهبه دست  و

ی هر فردی بستگی به »همت« واالی او دارد. انسان حتی توان فکری و قدرت انديشه

و به  يابی به اهداف عالی خود استی پوالدين در پی دستبا عزم و ارادهکوش سخت

 اند«. : »همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جايی رسيدهآيدآسانی کوتاه نمی

ی  خورشيد  وخروش نکند، »طالب چشمهدر وجود انسانی جوش تا »همت عالی«

چنان از اين صفت و انرژی سرشار است، که خود را ن آ درخشان  نشود«. حافظ

چنان هستی خود او آن  داند.قدرتمندترين پوينده در مسير عشق و نيل به وصل دوست می

بخشی به آيندگان ی همتندهو پايداند، که معتقد است نيروگاه ابدی  را آکنده از همت می

خواهد بود و »بر سر تربت« باشد و از بقعه و بارگاهش نور همت به آسمان متصاعد  نيز می

  ی او مدد بايد جست: پاکش از انفاسِ همتِ جاودانه
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 عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد 
   

 او قاصر نيست  همته را  در طلبت کهر 
 ( 129همان:)                                  

 ا و قامت يارـــی و مــــتو و طوب
   

 اوست هّمتر هر کس به قدر ــــفک 
 

 (123همان:)                                

 ی و گنج طرب ــــت عاشقــــــملک
  

 اوست هّمتز يمن ر چه دارم ـــــه 
 

 همان()                                      

 که حافظ راست از دنيا و ازعقبی    همت زهی  
   

 نيايد هيچ در چشمش بجز خاک سر کويت  

 ( 144همان: )                                            

 حافظ  همّت  عالید   و ــــا  نبــــ ذره  را  ت
   

 ی خورشيد درخشان نشودطالب چشمه 
 

 (216همان:)                                    

 خواه همت بر سر تربت ما چون گذری 
   

 ه رندان جهان خواهد بودــکه زيارتگ 
 

 (204همان:)                                

ترکيبات ی همت چند معادل مختلف وجود دارد، که گوته در  در زبان آلمانی برای واژه

بار  48ن حافظ نيز برای اها را استفاده کرده است. مترجمآن معنايی و مفاهيم گوناگون

 ;Bestreben;  Streben"ی »همت« در ديوان حافظ کلماتی چون تکرار واژه

Hochsinn; Ehrgeiz; beständige Gesinnung"   گوته اين کلمه  اند.کار بردهرا به

را بيشتر با »استعانت از درونِ خويشتن« و »تالش برای آموختن« و به کمال رساندن خود 

ها را در جمالت و اشعار زيبايی آورده است: تعبير و تفسير کرده و پيرامون اين معانی آن

 خودم، تا آنجا  خاص  یهبينم، که خودم را به شيو»من هيچ تالش و همتی را جز اين نمی

که ممکن است تعليم و آموزش دهم، تا در وجود اليتناهی، که هستی ما در آن نهاده شده، 

وجودی در يک نوع تفکر وحدت 35«.سهيم باشمتر تر و شادمانمدام و هرچه بيشتر، پاک

های خلق اين جمله گوته برای چندمين بار خود را . در همان سال اين جمله مستتر است

فيلسوف معروف هلندی، که افکارش در (  Spinoza 1632-1677)اسپينوزاهای  با انديشه

های دينی تأثير داشته، سخت مشغول کرده بينیی اسالمی و تشکيل جهانعرفان و فلسفه

، »جان« و »روح« برای آن تصور دانستندها جهان را موجودی زنده میبوده است. آن
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ی کوتاه و در جمله 36د.اننمودهقی میتلاليتناهی شريک کردند و خود را در وجود می

گونه استفاده کرده است: »اين حس و حاِل تالش ی همت را اينپرمغز ديگری گوته واژه

ون يک نوع نيروی ديناميک و پويا چ  37«.سازدو همتِ دائم است، که انسان را جاودانه می

برداشت گوته دقيقاً همانند حافظ است، که همت را مرکز دائم و  کند.در خود فرض می

بارها همت و تالش انسان را داند. او ی انرژی و عامل افزايش توان انسان میپيوسته

شدن تالش کند و يستی هميشه برای دستيابی به بهترگويد: »انسان باستايد و میمی

دهد، حداقل بينيم، تمام همت و سعی خود را برای نيل به باالتر انجام میگونه که میهمان

 38«.جديد استهای اين است که در پی رسيدن به تازه
دانيم، که هم انسان« را همان انسان خالق، فعال و با همت عالی میبنابراين ما »اَبَر

های فراوانی بر روی فرهنگ و پرتالش است. هستند انسانگرا و هم بامدار و کمال ارزش

مذهبی نداشته و دينی یگونه درونمايههستند، هيچ وحواآدمزمين، که همه از نسل  یهکر

اند، ولی از فرهنگ، تمدن، اخالق، ادب و های غيردينی بزرگ شدهندارند، در خانواده

همت عالی، خالقيت و خداگونگی   صفات واالی انسانی متعددی برخوردار هستند؛ دارای

خاصی هستند، که مدام برای آسايش، رفاه، پيشرفت و تعالی خود و نوع انسان تالش 

جود و شکوفا شده ها موکنند و بسياری از صفات مثبت و ارزشمند در نهاد آنوقفه میبی

مشهور و انسانيت محض هستند و مصداق اين بيت ( Toleranz) ها اهل مدارااست، آن

 دوست ايران: از ديوان ابرمرد و انسان
 آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است

 

 مدارادشمنان با روت ـــ ان مـــ با دوست 
 (99همان:)                                   

    

 

 ماندن«   بودن« و »انسانترین خصائل »انسان کامل«، »انسانمهم . 5.2

های گرانقدر او هستند و مسئوليتی ها، باورها و انديشهرعايت ارزشسعادت بشر در گرو  

تعادل در رفتار، گفتار و کردار، کند. عدالت، که در برابر آنان در وجود خود حس می

عالی  هایی همراه با خردورزی و تعقل از مشخصهدافعه و جاذبهروی و اعتدال، ميانه

ره در سازندگی و همواای هستند، مواردی که انسانی و ساختارهای حکومتی هر جامعه
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هايی با کاربست چنين مؤلفه 39.اندآل بسيار مؤثر و تأثيرگذار بودهئسعادت جوامع ايد

ها مطلوب رسيد، البته به شرطی که اين شاخصهتوان به آسايش، رفاه و عدالت اجتماعی  می

تک افراد و مسئولين جامعه نهادينه شده و جزئی از گوهر وجودی کذهن ت در ذات و

رشد و کمال انسان ها و مکاتب فکری به دنبال ی ايدئولوژی. معمواًل همهايشان باشند

های فراوانی برای اجرای مساوات و عدالت در جوامع مختلف مطرح هستند و تئوری

مطامع اقتصادِی   ها و؛ »بدخواهان«، گرايشاند، هرچند عمدتاً در حد شعار باقی ماندندکرده

ها تنگ کرده و مسيرهای ناموفقی طی شدند، يعنی صفات خالف عدالت، عرصه را بر آن

را به ها حدود و ثغور انسانيت يا حکومت هااهريمنی بر صفات اهورايی غلبه کردند، آدم

عين حال عدالت، تبعِ ماديات، منافع خويش و مقاصد بيگانگان فراموش کردند. در 

خصوص فرمانروايان و حاکمان از ، که هر انسانی و بهکندانسانيت و مسئوليت حکم می

احوال محرومان، مستمندان و مظلومان جامعه مطلع و آگاه باشند و به خاطر اهداف 

ها را قربانی و يا فراموش نکنند. به همين داليل طلبانه و حزب و جناح خود آنقدرت

کند، که »يک ساعت دادگری« برتر از »صد صريحاً به حاکمان نصيحت میاست که حافظ  

و ضعيفان مطلع  نشيناننشينی بايستی از وضعيت کوخسال طاعت و زهد« است، هر کاخ

 باشد و به آنان کمک کند:  

 گر نپرسد حال مظلومان عشق عدل سلطان
   

 طمع بايد بريد  آسايشگيران را ز گوشه 
 (222همان:)                                      

 ويبار ملک را آب روان شمشير توستج
   

 بکن بدخواهانبنشان بيخ  عدلتو درخت  
 (306همان:)                                      

 نبَُود دور گرش پرسد حال عدالت از 
   

 ی که به همسايه گدايی داردــــ پادشاه 
 

 (159همان:)                                   

 صد ساله و زهد  طاعت شاه را به بود از 
   

 کند دادساعته عمری که درو قدر يک 
 

 (195همان:)                                   

و انسانيت بلند شده  خواهی و دادگری همواره از زبان قهرمانان بشريتفرياد عدالت

خصوص وقتی ماندن« از آن دشوارتر، بهبودن« سخت و دشوار است و »انساناست. »انسان

و ترازوی   شودگيرد، مقسم و عامل اجرای عدالت میقرار می  تریانسان در جايگاه حساس
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ر . به قول گوته: »انسان همواره متمايل به اين است، که تأثيرگذاکندتساوی را بلند می

و منظم کند، حاکميت آرام حق و عدل را ايجاد نمايد و آن را  ها را مرتبباشد، خوبی

انسانی خود مراحل مختلف تکامل را طی جايگاه رفيع  ای تا  زادههر آدمی 40توسعه بخشد.

ای ديگر است های آنان به گونه ، کماالت و فضايل هم درجات مختلف دارند، وزنهکندمی

متفاوتی برخوردارند. عالقه و ميل هر کس به هر چيزی که دوست های  اعداد و عقربهو از  

. آرزوها نمايدکند، مقدار و قدر او را تعيين میدارد، سطح و ميزان ارزش او را مشخص می

ای وسيع، انه: يکی آرزويش ماشينی گران، يکی خها و مقدارها هستندنيز همان ارزش

دعايش رفع  اش، يکی آرزو وتحقق اهداف علمیيکی سفری جهانی، يکی آرزويش 

افروزان و جنگآرزويش صلح جهانی، نابودی ای فقير، يکی گرسنگی از قارهها و بيماری

ی زندانيان يش آزادی همهن تسليحات خطرناک غيرانسانی و ديگری آرزوشدبرچيده

و ميزان درجه و عيار عشقی  طلبدمره و امتياز متفاوتی را میيک از اين موارد ناست. هر

نمايد. در اصل هر يک صفت و مفهومی را به چيزی از نوِع خاصِ خودش مشخص می

آسايش، رفاه، تفريح، تعالی، نيات  ستايند:را، که در پس آن آرزوها پنهان است، می

عقل و عشق درجات و مراتب   خيرخواهانه و...؛ لذا امور غيرمحسوس مثل عدالت، آزادی،

ی اصلی انسان و خميرمايه ترينگوناگون دارند. عشق در نزد عرفا، ادبا و شعرا واالمقام

 است: بودن«ی »انسانباتجربه، خودباخته، ايثارگر و عصاره

 جناب عشق بلندست، همتی حافظ
   

 همتان بخود ندهند که عاشقان ره بی 
 

 (202همان:)                                 

 نرفته چه دانند ذوق عشقخامان ره
   

 وی دليری سرآمدیـــی بجـــدريادل 
 

 (335همان:)                             

 ستی اهرمن بسیدر راه عشق وسوسه

   

 پيش آی و گوش دل به پيام سروش کن 

 ( 311همان:)                                   

 ی عشقم و از هر دو جهان آزادمبنده  ی خود دلشادم  گويم و از گفتهفاش می
 

 (263همان:)                              

ميزان کمّيت و کيفيت هر موجودی يا شيئی با چيزی خاص ارزيابی و مشخص 
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خروار، قيراط، مثقال، سير، صوت. با رأس، نفر، گردد: کيلو، متر، کيلومتر، اسب بخار، می

کيفيت روح و  شود، اما از نظرانسان هم از نظر شکل مادی مثل ديگر اجسام برخورد می

هدفی   ای به ميزان عشقش به چيزی ياا، هر آدميزادههروان و به جهت سنجشِ ارزشمندی

صفات برگزيده آيد.  میشماربه   مندیعالقه  و سرانجام انسانی از نوعِ آن  شودارزشمند می

ی شناخت و خصوص عشق سنگِ محک انسان و موجودات دارای خودآگاهی، قوهو به

صفات عاليه و يا  تشخيص خوب از بد هستند، که گرايش و تمايل او به خير و شر و

. »حافظ برای عشق شأن و مقام شامخی قائل است و آفرينش جهان دهندرذيله را نشان می

عشق را هم در عالم انسانی، و هم در داند. او را، آفرينش حُبی و ناشی از تجلی الهی می

که »طفيل هستی عشقند داند و بر آن است سراسر جهان و طبيعت ساری و جاری می

داند، و هم علت العلل پيدايش و آفرينش جهان را از عشق میری« و هم علتآدمی و پ

 : غايی آفرينش را
 عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآيد

 

 41یاخوانده نقش مقصود از کارگاه هستن 

 (330همان:)                                    

»عشق را موهبتی خداداد«، ن و بزرگان ادب فارسی معتقدند، که حافظ ااکثر محقق

و »نه در  نما«ست آسان، که همواره »مشکلیداندی الهی« می»ازلی و ابدی« و »وديعه 

»راز عشق« بايد پنهان بماند. »امتياز بشر به عشق  آيد وی دانش ما«، به زبان نمیحوصله

 42«.ای باشداست« و »بايد منزّه از هر گونه شائبه

ی عشق  صود از وجود و هستی هر کسی را در ميزان و درجه حافظ مرکزيت، مرجع و مق 

ورزيدن نيست  کسی را که آراسته به خصلت عشق  داند، حتی او به محبوب و معشوقش می 

کس سرشار از نعمت  کند و هر او را در رديف مردگان و اجسام تلقی می و  داند  اصواًل زنده نمی 

    کوشند و هواخواه او هستند:  عشق است، همگان در جذب او می 

 رد ــــن کـــــم سخـمرا تا عشق تعلي
  

 ر محفلی بودــــی ههـــم نکتـــحديث 
 

 (211همان:)                               

 دــ از کنيـ فتوای من نماو نمرده به  بر  حلقه نيست زنده به عشق ه دراين آن کسی ک هر 

 (240همان:)                                    
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عشق و  شود، مثلانسانيتِ انسان هم با معيارهای رفيع و عناصر عالی سنجيده می

نوعان، ديگر موجودات، طبيعت، علم و تکنولوژی، فرزند، دوست، يار، محبت به هم

و در ادبيات  اندمعشوق و معبود خود. عرفا عمدتاً عشق را بر عقل برتری و ترجيح داده

حتی حافظ هم از پيروان  شود،عرفانی فارسی به ندرت تجميع عقل و عشق يافت می

 :داندمیای در برابر اقيانوسی جدی مکتب عشق است و عقل را قطره

 به درد عشق بساز و خموش کن حافظ
   

 عقولمکن فاش پيش اهل  عشقرموز  
 

 (257همان:)                                      
 

 عشقدر ره  عقلقياس کردم و تدبير 
   

 کشد رقمیبر بحر میچو شبنمی است که  
 

 (356همان:)                                      

که خالق، مخلوقش را دوست دارد، صانع هم به مصنوعش عالقمند است و طورهمان

گرايی و زيباپسندی خود نوعی عقالنيت کند آن را در اوج زيبايی ابداع کند.سعی می

هر چيز است، به همين علت (  Ästhetik)زيباشناختیزمان و توجه به ابعاد  معناشناسی هم

تضاد و هم هنرمندان و پديدآورندگاِن خالق و بااستعداد کوشش فراوان دارند، تا با 

در توليدات، قطعات هنری و حتی متون ادبی تحسين ديگران را برانگيزند، سازی قرينه

قطعه شعر مثل »غزل« دارای چون يادآور و الگوگرفته از طبيعت خالق هستند. حتی يک 

نی در ساختار شکلی و محتوايی ابعاد مختلف زيباشناختی و انواع فاکتورهای هارمو

سرچشمه در عشق ذاتی انسان ها در نتيجه زيبانگری، زيباانديشی و خَلِق زيبايی 43؛است

 ست.  يابی به کمال مطلق او دست هابه برترين

آلمانی به اين بُعد، خصلت و مزيت ادبی توجه داشته و در گوته نيز بارها در زبان 

ی مختلف شعری را ابداع و سروده است. هاترين نمونهادبيات کالسيک آلمان شاخص

است، (  Gute / gut)»خوبی«  ای که گوته در توصيفات انسان استفاده کرده  ترين واژهمهم

ثل »خدا / خود« در زبان فارسی. يعنی »خدا« بسيار نزديک است، م "Gott" ی  که به کلمه

گوته عميقاً به وجود و جريان »خوبی« در ذات انسان اعتقاد و ايمان دارد، آن را از 

ی انسان با ديگر عنوان »صفت متمايزکنندهو از آن به داندانسان می های خداگونگینشانه

چندين  «بينی»جهانهمچنين وی در مجموعه اشعاری با عنوان  44د.کنموجودات« ياد می
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( Eros / Liebe)  ها به وصف خلقت »عشق«درپی دارد، که در آنقطعه شعر معروف و پی

 پردازد. و سرشت آن در وجود انسان می( Dämon / Böse)و »ديو / اهريمن / شيطان« 

های مختلف و ی وجود انسان را »قالب زده از عشق« و امتزاجی از خصلتگوته جوهره

او معتقد است   45.، که »دائماً پويا، زنده و در حال رشد و تکامل« استکندتصور می  متضاد

موجودات را به هم  یتواند خود را از قدرت و نيرويی، که همهکه »انسان فقط زمانی می

در جايی   46.برهاند، که بر خويشتنِ خويش غلبه نمايدها تسلط دارد(  آنکرده )و بر  متصل  

همواره با مصائب گوناگونی همراه و عجين شده است، اما  گويد: »زندگی انسانديگر می

نتيجه  47«.چربدبر همه چيز میگيرد، ی ترازوی زندگی قرار میهمين که »عشق« در کفه

ها را از صفات عالی هر انسان خوبیها و گرايش به زيبايیاينکه گوته هم عشق، محبت، 

داند، خصائل وااليی که معمواًل در خميرمايه و سرشت انسان نهاده گرا و آرمانی میکمال 

 و قابل تربيت، هدايت، تعالی و فزونی هستند.    شده

آزادی   يافته هستند.»آزادی«، آزادگی و حريت از ديگر صفات انسان چندبُعدی و کمال 

ی هستی اوليهپُل سارتر ی مستقيم دارند. به تعريف ژانی او رابطهو اختيار انسان با اراده

ها و آموختن انسان و »وجود در حقيقت همان لوح ساده است، وجود »من« پيش از تجربه

همان وجودی است خام، ما قادر هستيم که به اين وجود خام فرم و شکل بدهيم، اين 

مختلف، اختيارات، اراده و انتخاب به انسان  هایمکان اخذ تصميما 48ت«.اساصل اختيار 

گزيند و از را برمیآزادانه چيزی ای که او با شعور و درايت خود ، به گونهدهندآزادی می

آزادی هم آزادی اوست.  ینهنمايد، که همان نشابين چند مسير راهی را انتخاب می

»درونی« مثل انجام کارهای نيک يا بد است و هم »بيرونی« مثل در بند و قيد ستمگران 

ی آزادی بستگی گونه  واقع به هر دوسعادتمندی، خوشوقتی و رستگاری دربودن يا نبودن.  

را نه فقط برای خود،  هادهد، که ما برترينبودن هم آن خصلتی را نشان میدارد. انسان

نوعان خود هم بخواهيم و برای آزادی و سعادت خود و ديگران تالش ديگر هم  بلکه برای

کنيم. »بشر مختار و آزاد آفريده شده است؛ يعنی به او عقل و فکر و اراده داده شده است.« 

او با انتخاب خود »پای شخصيت و صفات اخالقی و روحی و سوابق تربيتی و موروثی 

انع ق  یهفرمايد: »بندمی  )ع(علیامام  49د.کشانا به ميان میو ميزان عقل و دورانديشی« خود ر
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، کنندهای ناصواب آزادی را از انسان سلب میابستگیو  50ه«.کار بندآزاد است و آزادِ طمع

دوستی و اما ايثار او برای آزادی ديگران از قيد و بندها و مظالم، حُرّيت، شجاعت، نوع

گونه ماندن است. اينها انسانرسانند، که تداوم و اصرار بر آناو را به اثبات میانسانيت 

است که آزادانديشان چون سرو از صافی و زالل جويبار همواره جاری عشق سيراب 

 کنند: شوند و از هرگونه تعلق و وابستگی پرهيز میمی
 غالم همت آنم که زير چرخ کبود

   

 ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادسـت 
 

 (114همان:)                               

 وز از آب صافی دلـــطريق صدق بيام
   

 به راستی طلب، آزادگی ز سرو چمن  
 

 (305همان:)                               

 ستگدای کوی تو از هشت خلد مستغنی
   

 اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست  
 (311همان:)                                    

واقع شدن است و آن هم در ، »اسير عشق«شودتنها اسارتی که مجاز تصور می

باختگی و خودباختگی و فناشدن در محبوب و معشوق است، اينجا هم شاعر زيرکانه دل 

رهائی و نجات، آزادی  یآزادی از قيد خويشتن را منظور نظر دارد، چون باالترين درجه

برخوردار هستند، از قيود نفسِ خويشتن است. عاشق و رند در نزد حافظ از آزادگی کامل  

گوته نيز دويست سال قبل در ديوان     51د.انموضوعی که علمای ادب فراوان به آن پرداخته

 خود ابعاد اين شخصيت را با نبوغ فراوان در يک دوبيتی با عنوان »آزادانديش«  شرقیغربی

(Freisinn  )ها توصيف نموده است: فردی که بر مرکب خويش سوار است، به دوردست

انديشد و دلبستگی به زمين و ها و افالک باالی سر خود میقصد سفر دارد، فقط به ستاره

همانند کسانی که جذبات   52.داردو پيشرفت باز نمیگونه تعالی  خانه و کاشانه او را از هيچ

های ژرف در پی ها گرفته و با انديشهعشق آسمانی »فکر خود و رأی خود« را از آن

ها را از جوالن ها و موانع مادی آنسيروسلوک فکری و عملی خويش هستند؛ محدودکننده

تازند، دارد، سرشار از آزادگی و »ذوق عشق« دليرانه به پيش میدر عالم اليتناهی باز نمی

جويی خود را در نرفته« از خاک تا افالک است و رندانه برتریتفاوتشان با »خامان ره

حافظ در سازی و آفرينش هنری  »اوج نمادين.  اندگی به اثبات رساندهصفت حريت و آزاد
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عظيم در سنت عرفانی است، و ای اين است که از تلفيق انسان کامل که اعتقادی اسطوره

القبا، انسان کامل آرمانی خويش يعنی رند سروپا و يکردنوش بیونشان دنامرند گدای بی

  53«.های فکری و هنری اوستترين مشغلهی از مهمپرداختن به رند و رندسازد و را می
کند: »آزادی چيزی نيست جز گونه تعريف میزيبايی، آزادی را اين یگوته در جمله

سان او بدين 54«.کار را انجام دهيم ترينآن امکان و موقعيتی، تا در هر شرايطی خردمندانه

داند. گوته از پيشگامان يا حتی ممکن می ه، اختيار و انتخاب همسنگهم آزادی را با اراد

خواهی در و آزادی(  Aufklärung 1720-1785)  پردازان اصلی »عصر روشنگری«و ايده

ی . در چکامههای متعددی به اين موضوع مهم پرداخته استآلمان است و در نمايشنامه

يونان باستان رفته و  ایاسطوره هایبه جدال با خدايان و الههبرانگيز و مشهوری جنجال 

. در اين شعر شتابدو يوغ استبداد ماورائی میهای در بند خدايان« و انسانبه آزادی »نيمه

 های زجرکشيده راخواهی انسانگوته فرياد ستم( Prometheus) با عنوان »پرومتويس«

ی ايزد ها رفته و آتش را بدون اجازهبلند کرده است. او از پرومتويس، که به کمک انسان

کند ، جانبداری میشودها آورده و به همين دليل مجازات میبزرگ »زئوس« برای انسان

انسان واقع طرفداری از نوع  حمايت او درتازد.  میپروا  به خدايان متعدد يونان باستان بیو  

های اساس آن اسطوره، ايزدان بزرگ پرومتويس را به کوهاست و حقوق و منزلت او. بر

هر روز  پرندگان بستند.ها ، بدنش را دريدند و او را با زنجير به صخرهکردندقفقاز تبعيد 

کردند، ولی جگر مدام رشد داشت؛ با وجود اين، او همچنان انسان از جگر او تغذيه می

و باوجود  سانيت او غلبه نکردندهمچون حضرت ايوب مصائب پيرامونش بر انماند و 

تا شخصيت و منش کوشد . گوته میها بودهای دردناک شادمان از کمک به انسانشکنجه

های انسان عصر خويش را از تسلط خدايان يونان و روم، استبداد کليسايی، حکومت

های جديدی نجات دهد و »انسانشده در وجود مردم  عجين یهای گذشتهفرهنگاشرافی،  

ت و دارای چنين صفاهايی که گونه که دلخواه خودِ اوست ...«، انسانلب بزند، آنقا

 »انتخابگر«،ناپذير«، »نيکوکار«، »خستگیشريف«، »درجات ممتازی هستند: »خوب«، 

کننده«، »جريمه دهنده«،کوش«، »پاداش»سخت کننده«،»قضاوت »متمايزکننده«،

گوته در بخش اول تراژدی  55.کننده«، »مفيد«، »عادل« و »صاحبدل«»درمانبخش«، »نجات
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گويد: »اگر تو معروف »فاوست« در عبارت جالبی از زبان »مارگريت« به »فاوست« می

»حس و درک نياز« بودن را يعنی شرط انسان 56!«کن نياز و اضطرار مراخب حسانسانی، 

ن و نياز مستمندان و خالصه اگرفتاری مظلومصوص اضطرار ضعفا و خديگران، به

 داند.میآزاد و وارسته بودن هر فرد مردمی

ی »صلح«، »نکويی«، »کرم«، مدام در انديشه  ،ردنک»خدمت به خلق«  ،»درد مردم«داشتن

داشتن و برای ديگران »غم نگار«خوردن، هميشه »رحم«همواره  ،بردنسره« ب»دفع بال

صفات و آرزوهای مستقيم و با  ، کشيدن« و دم فروبستن»مالمت ،همچون »شمع سوختن«

کار بسته است و ما در ابيات فراوانی شاهد ها را بهفرياد بلند حافظ هستند، که صريحاً آن

فعلی و مرکب ـها هستيم. در بسياری از موارد با ساختار فعلی يا اسمیدرخشندگی آن

بار را »خوش اداکردن«، به خاطر های ماللتحکايتکنند، مثل »رنجيدن«، حتی بروز می

ن«، »غم خدمتکار داشتن«، هرگونه »آزار را گناه دانستن«، »دعاگوی يار و برای مردم »ناليد

کريم« داشتن، از »فکر تفرقه   بودن«، »عهد فرامش نکردن«، »خُلقگشامستمندان« بودن، »گره

اهرمن باک نداشتن« و »مرد  بودن، »از»مجموع«  یآمدن« و به فکر اتحاد و انديشهباز

»از مالل نترسيدن«، »چون موم در غم کسی نرم شدن«، »در آتش عشق شدن«، يزدان

ز هوای جآزاری« بودن، »گداختن«، شادمان و دلخوش از ناتوانیِ انجام هرگونه »مردم

داشتن« همه يدن« و با اين وجود هميشه »انصافکشخدمت در سر نداشتن«، »رنج

گونه های ابرموجودی از عالم قدس هستند، که روزی فرشتگان از قبول اينخصلت

 ها امتناع کردند: صفات، دردها و امانت

 وفا کنيم و مالمت کشيم و خوش باشيم
   

 رنجيدن ه در طريقت ما کافريست ــــ ک  

 (308همان:)                                    

 خرمند و شادگر ديگران به عيش و طرب 
   

 ی سرورهـــ بود ماي م نگارـــ غا را ــــ م 
 

 (228همان:)                                    

 ه زرـد بـــانتهـبدين رواق زبرجد نوش
   

 دــنخواهد مان کرماهل   نکويیکه جز  

 (191همان:)                                
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 مرادشبان وادی ايمن گهی رسد به 
   

 شعيب کند خدمت که چند سال به جان  
 

 (195همان:)                                    

 و هر چه خواهی کن آزارمباش در پی 
   

 نيست  گناهیغير  ازين که در شريعت  ما  

 (134همان:)                                    

 دوست بدين سپاس که مجلس منّور است به  
    

 زو بسا بسوزگرت چو شمع جفايی رسد  

 (231همان:)                                    

 دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل 
    

 شو و فارغ  گذر از اهرمنان  مرد يزدان 

 (304همان:)                                    
 

 ما به صد اميد ستد اول دلدلبر از 
 

 فرامش نکند خلق کريم عهدظاهراً  
 

 (293همان:)                               
 

 سزد کز خاتم لعلش زنم الف سليمانی
 

 دارم   باک  از اهرمنچو اسم اعظمم باشد چه  
 

 ( 269همان:)                                          
 

 مجموعباز آی تا شوی  فکر تفرقهز 
 

 به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد  
 

 (188همان:)                                    

داليل خلقت او  یرموز هستی، گنجينهبين«، جايگاه اسرار و »دل« عارف »جام جهان

بارها آيد. حافظ  میشمارودی انسان بهترين اعضای وجهستند و به همين علت از حساس

نمای غيب  یکند، دل آيينهدر ديوان خود در لحظات بسيار حساس »دل« خود را خطاب می

صورت يک موجود و به آن به  (Personifikation)دهد شاعر است، به آن تشخص می

از  یهدارندحق و نگاه یها را به سرچشمهترين فرکانسنگرد. گويا سريعماورايی می

کائنات است. افعال و  مرکز خودِ انسان و متصل به مرکزيت عالم کند، ها ارسال میلغزش

های عروس سخن  غنچه تمناهای ظريف و لطيفی هم، که شاعر هنرمندانه و بعضاً تلويحاً با گل 

داری، متانت، مناعت طبع او هستند و اوج  ه، حاکی از نهايت لطافت روح، مردم مزين نمود 

رسانند و اينچنين  همنوعان و محبوب و معشوق خود را می احساسات پاک انسانی به 

 لرزد:  ترين »خطايی« به خود می صاحبدلی از کوچک 
 معاش چنان کن که  گر  بلغزد  پای دال
   

 ات به دو دست دعا  نگه داردفرشته 
 

 (159همان:)                                    
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 سوز تو کارها بکنده ـــبسوز ک دال 
   

 م شبی دفع صد بال بکندـــنياز ني 
 

 (194همان:)                                

 دست  آوره درويش خود ب دلتوانگرا 
 

 ج  درم  نخواهد ماند ــ گن که مخزن زر و 
 

 (191همان:)                                    

 ورنه   دل مدد از خاطر رندان طلب  ای 
   

 بکنيم خطايیکار صعب است مبادا که  

 (299همان:)                                    
 

، چون او فقط در استاش دافعهاش بيشتر از توان گفت حافظ جاذبهاصالً نمی

زدن«  »اليک مثبتها مداوم و مستمرِ »دل به دست آوردن« و به قول امروزی یانديشه

، به دنبال رسيدن به »مخزن زر و گنج« هم نيست. او از هر ذره »رنج« و »ماللت« است

چنگيز،  هم در عصر  همه لطافت روح آن خاطری، حتی نسبت به دشمنان، گريزان است. اين

ای در کنار جالدی بزرگ شود، به خونريزی  زاده آدمی کند. هر  عظمت حافظ را صدچندان می 

ها  القلب شود. در دوران و زمان جوالن و اقتدار قسی کند يا الاقل به مرور سنگدل می خو می 

زده و  ای است شبنم بودن، انسان را يادآور گلبوته زمان اقيانوسی سرشار از عشق زيستن و هم 

ها و خار مغيالن.  خارستانی دهشتناک و انبوه پيچک درخشنده، چون الماس صدپر در ميان 

دادن به قصد امتناع و هشدار از بروز »جنگ و داوری«،  د »صوفيانه« برای رسيدن به »صلح« پن 

های  صواب و منجذب به جذبه های منفی و نا مايه ت تقوا و پرهيز از درون از آثار و برکا 

 دهند:  اهی می شدن هستند و از کرامت، محبت و انسانيت گو عرفانی 
 يک حرف صوفيانه بگويم اجازت است 

   

 جنگ و داوریبه از  صلحای نور ديده  
 (343همان:)                                     

 انده عشقش نه حالل هر که ترسد ز مالل
   

 ا و دهنشــ ش يا لب مـــ ا و قدمــــر مــ س 
 (243همان:)                                     

 

توان يافت که کمتر متن ادبی با اين درجه از لطف و کرم، صداقت و حسن نيت می

العمل نشان داده شده ها و دردهای حتی ممکن و مُحتمِل هم عکسدر آن به ريزترين رنج

او   یالهی و ذخاير تجربهانسانیهای عظمت شخصيت و مقام و جايگاه  ها نشانهباشد. اين

ترين داشتن و توان تحمل مداوم مصائب داشتن از مهمدردمندبودن، درد همنوعانباشند.  می

حتی از »لغزشی« ماندن« هستند. »انسان تداوم آن يعنی بودن« و داليل و عوامل »انسان
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هم ناظر و ترسان باشد، ای که ممکن است »فرشته«  صحنه  کوچک به خود لرزيدن، تصور

ی مهرآيين« و جام از اين نگران است که مبادا »آيينه تفکری بس عميق و ژرف است. او

انديش خواهد مکدر شود«. »گر سنگ« از آسمان ببارد، مثبت نمايش از »گرد ستمجهان

های شدن خواستههميشه »حکايتِ دل، خوش ادا کند«. او مدام آرزوی برآورده  ماند و

، چنانچه ليلی به مجنون »گذار آرد«. با گرددقلبی ديگران را دارد و روحش خرسند می

 گشايی« از کار نيازمندانتمام وجود در نيکوکاری و احسان پيشگام است و جز به »گره

مفيد فايده خواهد خيال هم مدام قصد خير دارد و میو  انديشد، يعنی حتی در ذهننمی

ايزدتبار و مخلوق ذهن و روحی فقط توانند ها به اين زيبايی میی اينواقع شود، همه

های اصيل ايران کهکشانی باشند. انديشهالغيبی نژاد و لساناحساسات موجودی فرشته

هرپرستی، ميتراييسم، پندار، م ،(Toleranz) باستان همانند رواداری يا تسامح و تساهل

تفکرات   57د.زننخصوص مبانی مکتب اسالم در اين ابيات موج میگفتار و کردار نيک و به

های برترين یای از همهانسانی مجموعهو اصالتمداری مردم ،(Humanität)اومانيستی

ماندگار حضور ، صريح و  های مقدس بشری در ديوان حافظ مبرهن و آشکارانديشه  یهمه

پردازی برتر ايده یفاکتورهای شناخت »درد انسانيت« و نشانه دارند، اين ابيات جاودانه،

و مکتب »خدمتگزاری« به خلق است، که حتی رعايت »نيت« درونی ديگران نيز برايش 

ها و احساسات انسانی محسوب نهادن به آرمانپيشگی و ارجقانون مهرورزی، آيين عاشق

 شود: می
 ود دارم بسی شکرـــمن از بازوی خ

   

 ردم آزاری ندارمــــه زور مـــــک 
 

 (267همان:)                             

 هاست خدايا مپسندم گرد ستمــــ بر دل
   

 ی مهرآيينمود آيينهـــدّر شـــ ه مکــــ ک  
 

 (287همان:)                                 

 ه گر سری بينیـــ ميخانی هــــ بر آستان
   

 مزن به پای که معلوم نيست نّيت او 

 (315همان:)                                 

 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 
   

 ع ـتا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شم 
 

 ( 251همان:)                                       
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 بنالد، عجب مدار گر سنگ ازين حديث 
   

 صاحبدالن حکايِت دل، خوش ادا کنند 
 

 (199همان:)                                  

 ست کار جهان چو غنچه گرچه فروبستگی
   

 باشگشا میتو  همچو باد بهاری گره  
 

 ( 239همان:)                                       

 استآسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف  
   

 ان مداراــــ ان مُروّت با دشمنـــ با دوست 

 (99همان:)                                   

 به جان پير خرابات و حق صحبت او
   

 که نيست در سر من جز هوای خدمت او  
 

 (315همان:)                                  

شوند و های خالقيت و عمل صحيح محسوب میعالی« از پايه ی»تفکر« و »انديشه

کند؛ امور شايسته و ارزشمند میخاص انسان حکيم و دانايی هستند، که فکر خود را وقف  

گويد: به قول برخی از فالسفه اثبات هستی انسان مساوی است با تفکر او. دکارت می

فکر، برتر از »يک ساعت ت  کهمن هستم«. در روايات آمده است،  کنم پس»من فکر می

« خاموشی به همراه تفکر مثبت به معنی تجميع قوا و آرايش انديشه هزار سال عبادت است

 شمارن دائم در تسبيح هم ارزشمندتر بهاست. تفکر سالم حتی از فعل بسياری از فرشتگا

ی عجيب، اخيال در آرامش پوياتر و روياتر است. انسان ترکيب و آميخته  یآيد. جوانهمی

های او از شاخص یقهناط یهتضادهاست؛ هرچند قو یپيچيده و اسرارآميز از مجموعه

هرکسی بر حسب فکر شود، »او در بين تمامی موجودات محسوب می یهمتمايزکنند

کس به قدر همّت هرگمانی دارد« و »نيل مراد بر حسب فکر  و  همت است« و »فکر 

بندد. به همين علل عروس طبع را زيور ز فکر بکر« میولی حافظ همواره »اوست«، 

چون در تفکر »صد حکمت الهی« »پنهان« است و در امور بنيادينِ خلقت »اسرار الهی هم

آورد. چرا؟ چون وقتی عارف حًا به سکوت و خاموشی روی میترجي داند«کس نمی

داند او می، باشدشود، قطعاً در صدد رسيدن به شناخت و معرفت واالتری میخاموش می

سروش عالم غيب را بهتر بشنود؛ »بلبلی« است »که تواند صدای در سکوت است، که می

؛ بيان ديگران استفاده و فيض ببردنشيند، تا از گفتن ديگران »خاموش« میدر موسمِ« گل

دل« وقتی »خسته  شود.طور ندای اندرون در معبد قلب او بهتر منعکس و شنيده میچون اين

، چون اگر هر دو با هم سخن فهمد که »او در فغان و در غوغاست«نشيند، میمی ساکت



 1399(، بهار 2یی جدید، شماره )دوره  23، سال 23ی شماره ، پژوهیحافظی مجله   ـــــــــ  74

 زبانی و الکالمیانسان عارف در حاالت عجيب بی کنند.بگويند، سخن هم را درک نمی

و انديشه در عمقِ خود بسر   تر استزالل يابد، چون دريای آرام  عظمت را در خاموشی می

در زبان   ( Mystik)  ی »عرفان« همه چيز بيناتر باشد. واژه بر  تواندو ناظرِ درون می بردمی

  58. آيد روبستن و به درون نگريستن« می به معنی »چشم ف  "myein"ی التين و يونانی از واژه 

در زبان و ادبيات آلمانی هم   کند. عنی انسان به اقيانوس و کهکشان درون خود رجوع می ي 

 Reden ist Silber und Schweigen) طالست« گفتن نقره و خاموشی  المثل »سخن ضرب 

ist Gold)  شهرت فراوان و مشابهی چون فارسی دارد. چون در حين خاموشی انسان بر

ی کالم و انديشهکند و ی ناطقه تسلط کامل دارد، قيل و قال بيرونی را خاموش میقوه

به بخشد، آرايد، به ذهن خود زينت میرا می «فکر بکر»عروس پزد، درونی خود را می

. زبان بعضاً ماندو ناصواب در امان می شدن »غول سخنِ« نابجاقول سعدی از رها

برمالکننده و افشاگر، به قول موالنا هم »رنج« و هم »گنج« است، لذا سکوت، هم به تسلط 

گونه . حکيم دانا در ايننمايدماندن« و رازداری کردن کمک میبر خويشتن و هم به »انسان

»همچو شمع« پرهيز آوری« و خودسوزی حاالت با خاموشی و تسلط زبانی »از زبان

از دسترس نامردمانِ های چون زر سرخ«  ی مراد رسيده« است و »نکته، چون »پروانهکندمی

        مانند. »صراف« محفوظ می
 داند خموشحافظ اسرار الهی کس نمی

   

 پرسی که دور روزگاران را چه شداز که می 
 

 (186همان:)                                      
 

 های چون زر سرخخموش حافظ و اين نکته
   

 الب شهر صراف استـــ ه قــــ نگاهدار ک  
 

 (118همان:)                                      
 

 آوری کنید همچو شمع زبانـــ ا چنـــت
   

 د، ای مّحب  خموشــــ ی مراد رسيپروانه 
 

 (245همان:)                                      

کم ياد گرفتند، تا پا از محدوديت ديگر وحوا پس از هبوط کمخالصه اينکه آدم

های خود، با فراگيری 59«ا استفاده از عقل و »روح جستجوگرموجودات فراتر نهاده و ب

های بعد از خود »همت« فراوانی به خرج روزافزون و آموزش به نسل  هایوم، يادگيریمدا

ها سال غارنشينی اکنون دهند و به »عهد الست« خود عمل کنند. بشر اوليه پس از ميليون
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کشيده ساکن فلکای و زمّردين سربهتبديل شده، که در قصرهای شيشه  انسانی عظيمبه اَبَر

ی ناطقه و قوه. يعنی روی زمين ايجاد کرده است شده و موقعيت کامالً متفاوتی را بر

طلبی را جويی و سعادتکار بسته، کمال عنوان مزيت انسانی خويش بهلوگوسِ تفکر را به

ی خود کرده، برای خود رفاه ايجاد نموده، عصر سرمای يخبندان و دوران جهنمی و  پيشه

ی در پی دسترسی به سرچشمهسوزان کويرهای زمين را پيروزمندانه پشت سر گذاشته و 

ها و ی جاودانگی در نهادش نهفته و چيدن ستارهخضر است، چون همانند خالق از دانه

ی سعی و کوشش خود را صرف اين نموده، تا . همه تسخير سيارات را در برنامه دارد

آگاهانه به تسخير و تسلط عالم مشغول باشد، سرانجام به قرب حق رسيده و جايگاه عظيم 

قديم خود را بيابد. و نهايتاً اينکه انسان کامل با جميع خصائل انسانی و مثبت خود و با   و

الهی شده است، که سفر به خدامحور با تفکرات انسانی ایپرهيز از صفات منفی آدميزاده

  د.طلبو قرب حق می پروراندکائنات را در سر می

بهره  اند، از خصائل نکوهيدهنماندهتفاوت بیکار نبوده و هم بی 60«ااِلنساما »شياطين

ها ها به راه انداخته، جرمگرايشات غريزِی منفی در وجود بشر جهت داده، جنگجسته، به  

های مختلف خسارات بزرگی به اهداف صالحان و با شيطنتها پديد آورده و ضدارزش

، ها که هدر نرفته و صرف توليد تسليحاتاند. چه انرژیرساندههای نکوآيين  زمين و انسان

وحوا از اولين روز آفرينش های ضداخالقی نشده است. آدمجنگ، فسادانگيزی و تالش

خود بر سر دوراهی بزرگی قرار داده شدند، با دوگانگی وجود خود در نبرد دائم بوده و 

بخشی از   کرد، هستند؛ فرزندان آنان نيز سرنوشتی جز اين تجربه نکرده و نخواهند 

  شان را خاک خواهد بلعيد و بخش ديگرشان را افالک، تا آن زمان که از دوگانگی، هستی 

پاک و رها شوند. هرچند  ها  کشمکش دائم و »از اين دوراهه منزل« خالصی يابند و از ناخالصی 

و درخت آدميت    های درخشانی در آسمان خلقت جاودانه ماندگارند ها ستاره ی زمان در همه 

عالی نصيب خاکيان و افالکيان نموده، اما از معرض و  های و انسانيت بارها ثمرات و ميوه 

 خطرات آفات وجود نيز هرگز در امان نبوده است.  

 دست به آيد آدمی در عالم خاکی  نمی 
 

 عالمی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی  
 

 ( 356همان: )                                             
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 گيری. نتيجه3

اديان در اين موضوع، که حضرت آدم از خاک آفريده شده است، نظر متفق و  یهمه

آن  یهممنوعه و ميو یهمشترکی دارند، اما در خصوص خلقت حضرت حوا و شجر

مکاتب دينی هبوط و سقوط بشر به زمين را تأييد   یهای متفاوتی وجود دارد. همهديدگاه

و شعرای بزرگی چون حافظ و گوته با مهارت، کنند. در اين تحقيق مشاهده شد، که ادبا  می

موضوع خلقت آدم و سرنوشت  ینهقيت تمام به توصيف ادبی و شاعراهنرمندی و خال

های ، خصلتافيزيکیمت  های فيزيکی وابعاد و گرايشاند. در اين مجال  او در زمين پرداخته

بشر مورد بحث قرار های و طيف وسيع صفات و ويژگیآسمانی انسان زمينی یدوگانه

گرفتند. مشخص شد که »دو گروه« متضاد از صفات خوب و بد، خير و شر، الهی و 

اهريمنی در نهاد بشر وجود دارند، که توسط شعرای مذکور در قالب متون و ابيات تغزلی 

ی دو شاعر بلندآوازه  هر  اند.ی زيبای کالم موزون جاودانه و ماندگار شدهفراوان و در جامه

 ی پيوند روحی نوابغ انسانی و دهندهتقريبًا مشابهی دارند، که نشان هایجهانی نظر

و مفاهيمی چون خالقيت، همت، آزادی، حيرت،  هاشيفتگان انسانيت است. در موضوع

تفاوت انسان و فرشته، خير و شر، و ی انسان، اهللعدالت، عشق، سرنوشت، مقام خليفه

مشاهده های مشابهی گرايی او ديدگاهو فطرت کمال خصوص خصوصيات انسان برتر به

هايی از آثار آنان تشريح و توضيح داده شوند. حضور هر شدند، که سعی شد با ذکر مثال 

در نهاد انسان موجب  ها«»نبايستنو صفات منفی  ها«»بايستندو گروه صفات مثبت 

. در گرددها محسوب میچالش بزرگی بر سر راه انساندوگانگی او شده است، امری که 

. آدمی کنندخالق و فرهنگی و »انسان کامل« خدامحور مدام ظهور میانسان«  اين راستا »اََبر

رزات بودن« و تجلی صفات الهی و اهورايی در وجود خود مجبور به مبابرای اثبات »انسان

گرايی هم ذاتی و هم اکتسابی است و تا فراوان است. همچنين مشخص شد، که کمال 

با وجود توانايی در انجام  ای جويای نور نخواهد بود.ی رشد فراهم نباشد، جوانهزمينه

، تداوم، ابرام و اصرار بر عمل صالح و صفت نيکو ،کردنها پرهيزکارهای ناشايست از آن

های شياطين درونی و ها با وجود وسوسهحفظ ارزش ،مقاومت در برابر مصائب طريق

 هایا ترجيح داده است. او در امتحانماندن« رانسانبودن« و »رونی، بشر عمدتاً »انسانبی
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ها سال ده، طی ميليونسخت و فراوان سرافراز بيرون آمده، بر طبيعت خاکی چيره ش

هاست. ی جهان و زندگی خود را کامالً تغيير داده و در پی تسخير فضا و کهکشانچهره

جايگاه و مقام او بستگی به ميزان خالقيت و تالش او دارد و همواره در حال »شدن« و 

يی گراعمل صالح داشته باشد، کمال ها ارج نهد، چه بر ارزشدر مسير تقرب است. چنان

يشه کند، از مسير ظاللت و نفس شيطانی پرهيز نمايد، سرانجام به آرزو و مقام مطلوب پ

خويش نيز خواهد رسيد، نکاتی که همواره در آثار ارزشمند هر دو شاعر اصيل و کالسيک 

هر انسان وری جسم و جان و بهره نوازیايران و آلمان حافظ و گوته قابل رؤيت، گوش

 د.فرهيخته بوده و خواهد بو
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Publikation, Arak 2014, Prachtausgabe 1114 Seiten.  

خلقت با مباحث فرهنگی است، که در آن موضوع  اين شعر گوته يکی از زيباترين ابيات ميان  .5 
روح و نوح و در خاتمه با ميگساری حافظ پيوند خورده است. سرآغاز آن به زبان آلمانی چنين 

 :است 
„«Erschaffen und Beleben» Hans Adam war ein Erdenkloß, /  Den Gott 
zum Menschen machte,  / Doch bracht' er aus der Mutter Schoß / Noch 
vieles Ungeschlachte. /  Die Elohim zur Nas' hinein / Den besten Geist ihm 
bliesen, / Nun schien er schon was mehr zu sein /  Denn er fing an zu niesen. 

[...]“ (Goethe: West-östlicher Divan, Buch des Sängers).   

توانند راهگشای خوانندگان گوته به زبان فارسی می شرقیغربیهای موجود زير از ديوان ترجمه
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 :عالقمند باشند
 .27نامه،»آفرينش جان«: ص: مغنی1383، فنولفگانگگوته، يوهان الف.

 .54نامه، »خلقت و بخشش جان«: ص مغنی تا: ، بیگوته، يوهان ولفگانگ فن ب.

ميالدی،   2019ميالدی منتشر گرديد و اکنون در سال  1819گوته در سال  شرقیغربیديوان  .6

يعنی دويست سال بعد از انتشار آن، مرکز تحقيقات و انجمن گوته در آلمان کنفرانسی را به 

ن از سراسر جهان در آن به بحث يمار آلمان برگزار نمود، محققايادبود اين اثر ماندگار در شهر وا

 ک:ئه نمودند. برای اطالعات بيشتر رن اثر مقاالتی را اراو گفتگو پيرامون اي
Zum 86. Goethe-Versamlung in Weimar und 200. Erscheinungsjahr des 

„West-östlicher Divan“1819-2019 – 12.-15.06.2019.  
Adresse:   http://www.goethe-gesellschaft.de  

 :گوته در اين شعر ابعاد ديگر داستان خلقت را به زبان شيرين و منظوم شعر بيان کرده است  .7 
„«Es ist gut» Bei Mondenschein im Paradeis  /  Fand Jehovah im Schlafe 
tief  /  Adam versunken, legte leis  /  Zur Seit ein Evchen, das auch 
entschlief.  /  Da lagen nun in Erdeschranken  /  Gottes zwei lieblichste 
Gedanken - / "Gut!" rief er sich zum Meisterlohn,  /  Er ging sogar nicht 
gern davon. /  Kein Wunder, daß es uns berückt,  /  Wenn Auge frisch 
in Auge blickt, /  [...] /  Dich halten dieser Arme Schranken,  /  Liebster 
von allen Gottesgedanken. [...]“ (Goethe: West-östlicher Divan, Buch 

der Parabeln).   

 یالف. ترجمهگوته به زبان فارسی:  شرقیغربیشود به دو ترجمه از ديوان برای ترجمه رجوع 
 .221کورش صفوی، ص  ی؛ ب. ترجمه185محمود حدادی، ص 

  رگرفته شده از منبع معتبر زير است:واژگان برگزيده از شعار گوته ب .8
Goethe, Johann Wolfgang von: West-östlicher Divan; hrsg. von Hans J. 

Weitz, Insel-Verlag, Frankfurt 1991, S. 14, 15, 41, 49, 56.  

  (.602: 1394مقايسه شود با: هاکس،  .9

؛ به 21/ ؛ روم11/ ؛ شوری72/ ؛ نحل21/ ؛ روم6/ ؛ زمر189/ ؛ اعراف1/ نساءهای در سوره قرآن .10

 : ذيل آيات مربوطه. 1345: طباطبائی،ک پرداخته است. برای تفسير آيات ر اين موضوع

زير که مخصوص تفکرات دينی مسيحی است اين واژه به  ینامهالمعارف يا واژهدر دائره .11 

 :تفصيل توضيح داده شده است 
Junker, H. / Kasper, Walter: Baum der Erkenntnis; In: Lexikon für 

Theologie und Kirche; 3. Aufl. 1993-2001, Bd. 2, Sp. 67f. 

 وتفاسير ذيل 178: 11؛ ج80: 5؛ ج475و  138: 2،ج1345طباطبائی، الف.مقايسه شود با:  .12 
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 . 123-115های ی طه آيهسوره
 . «ترک اولی»و  «آدم پيامبر»، مکتب اهل بيت مجازی  یدانشنامه ب.

   شناس معروف آلمانی يوزف فان اس:های اسالمديدگاه ج.
Ess, Josef van: Zwischen Hadith und Theologie, Studien zum Entstehen 
prädestinatianischer Überlieferung; De Gruyter-Verlag, Berlin 1975, S. 

161ff. & http://ensani.ir/fa/article/76522. 

 Henry)  روف فرانسوی هانری ُکربنــ اس معــشناس و اسالمـ شنشايان ذکر است که ايران  .13 

Corbin 1903-1978 ) را  داند و آنمی« ماوراء تاريخی ی»يک قضيهرا  «عهد الست »موضوع

يا فرشتگان در کتاب مقدس زرتشتيان   «هاورتیفره»گرفتن و خطاب اهورامزدا به  ی پيمانبا حادثه

در اوستا  «هافرتیفره»وال از کند. همچنين سوال خداوند از فرشتگان را با ساوستا مقايسه می

پذيرند که بر زمين فرود آمده و در آنجا با آيا می»شود: وال میها ساز آن اوستاداند. در مشابه می

کيومرث انسان اولين است، که بر لب » اوستامطابق با کتاب  «های اهريمنی پيکار کنند؟قدرت
 ب.  ؛136و  96 :1383ُکربن،  الف.مقايسه شود با:  «.شط »دائيتی« در مرکز عالم خلق شد

 .457 :1364پورنامداريان 
 یجايگاه و مرتبه 29/ ؛ فاطر73و  14/ ؛ يونس165/ ؛ انعام30/ ی بقرههاورهدر س قرآن .14

اهلل محسوب نفسه خليفهطور فیاللهی انسان را مطرح کرده است. البته هر انسانی همينخليفه

ها را به باشد و آن داشتههای الزم انسانيت و آدميت را در خود شود، بلکه بايستی مشخصهنمی

 .ده باشداثبات رسان
 عيسیی حضرتدربارهجالب توجه است ذکر اين نکته که در مسيحيت نيز در تفاسير مختلف    .15

يکی از   Gottes auf Erden و Präfiguration خدايی يا)ع( تفکر خداگونگی و جانشين
شود، که جايگاه وی را اللهی آن حضرت محسوب میاثبات منزلت و مقام روح یمباحث و ادله

 کند.تاييد میدر مقام خليفه، جانشين و پيامبر خدا 

جبرئيل »، که 17 یی مريم، آيهسوره( و 77 یی هود، آيه، سورهقرآن کريممقايسه شود با  .16

سخن نزد  » یگردد. همچنين با مقالهمريم ظاهر می« بر حضرتبه صورت انسانی با اندام معتدل
 :چاپ برلين اشپکتروم ايران   یمجلهبه زبان آلمانی در  «خيامحافظ، گوته و 

Radjaie, Ali: Das Wort bei Hafis und Goethe; In: Spektrum Iran, ZiK, 
26. Jg, Nr. 4, Berlin 2013, S. 66. 

ها، اعمال و وظايف فرشتگان را مورد( ويژگی 88ها و آيات مختلف )در سوره قرآن کريم .17 

؛ 61 / ؛ انعام17 / ؛ حاقه5 / ؛ نازعات37 / اعراف  ؛13-10/ انفطار ؛5-1/ برشمرده است: المرسالت
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به منظور توضيحات بيشتر  ؛... .97/ ؛ نساء42/ عمران؛ آل9/ ؛ احزاب77/ ؛ هود2 / ؛ نحل95 /اسراء
ی ـ دانشنامه ؛ 552: 1393بويه،و آل همچنين: رستمی ؛آيات مربوطه ذيل: 1345،طباطبائی .ک ر

 «.فرشته» یذيل واژهhttp://fa.wikishia.net/view ويکی شيعه / مجازی اهل بيت

 :واژگان برگزيده از شعار گوته برگرفته شده از منبع معتبر زير است  .18 
Goethe, Johann Wolfgang von: Gedichte; „Grenzen der Menschheit“, 

kommentiert von Erich Trunz, C.H.Beck, München 1988, S. 146ff.  

ی فاوست؛ ترجمه گوته، يوهان ولفگانگ فن:  :اثر در زبان فارسی یمقايسه شود با ترجمه .19 

 . 78_77تا: اسداهلل مبشری،بی

؛ در قرآنشود با: جعفری نجفی، مهدی: جايگاه انسان در جهان هستی از ديدگاه مقايسه  .20 

، دانشگاه شهيد بهشتی ارديبهشت قرآن کريممجموعه مقاالت کنفرانس سومين همايش ملی اعجاز  

  .34-31صص ،1395

  Jeder ist seines Glückes Schmied:المثل آلمانیضرب .21 
 ؛ در«جايگاه انسان در خلقت »شود با: جعفری، فاطمه:  مقايسه .22 

  http://intjz.net/maqalat/ak-ensan.htm:سايت 
 يکی از متکلمان و عارفان بزرگ يهودی( Philon of Alexandria)فيلون اسکندرانی .23 

علمی بين يونانيان و يهوديان  زيسته، که به عنوان رابطبوده است، که در قرن اول ميالدی می

 « را صادره از لوگوسناطقه ی»قوهناميده و  «انسان را اشرف مخلوقات»رود. او نيز میشماربه

(Logos ) داند. دارد، می «نيروی بخشاينده»و  «شودهم می «شامل عقل»و  «کليت مُثُل است »که
ناظر و مدبر عالم  »شود، که خود محقق می «تجلی علم خداوند در لوگوس»او معتقد است که 

مالصدرا عقايد مشابهی با  «.اندازدای است که خدا بر همه چيز میلوگوس همانند سايه». «است 

همچنين مقايسه شود با: ؛ 96-85: 1396اين فيلسوف عهد باستان دارد. مقايسه شود با: فروزفر،
، 15»فصل مميز انسان چيست؟، جتاريخ،    یی: مجموعه آثار شهيد مطهری؛ فلسفهمطهری، مرتض

 .556-553صص

عشق تو « و غزل زيبای حافظ با مطلع: »گفت حافظ  آشنايان  در مقام حيرتند»ع ادر مصر .24 
تواند توصيفی می  «حيرت آمد»خصوص رديف  هو ب  «وصل تو کمال حيرت آمد  / آمد  نهال حيرت

های خلقت و آفرينش باشد. حيرت از جايگاه عارفانه و عميق بر اولين تا هفتمين روز صحنه

  « و عبور از مرز خرد »رفيع و در حد تقديسی نزد عرفا برخوردار است، که پس از تعقل در امور 
ی ی آفرينش همه«. در صحنهشودحيرت از مواجهه با رازهای عالم ناشی می»شوند.  به آن نائل می
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: 1385ی،  راز آفرينش بودند. مقايسه شود با: صادقگر  زده به تماشا ايستاده و نظارهن حيرتحاضرا
31-63.  

 :شعر حاضر برگرفته شده از منبع معتبر زير از آثار گوته است  .25 
“«Parabase» Freudig war vor vielen Jahren, / Eifrig so der Geist 
bestrebt, / Zu erforschen, zu erfahren, / Wie Natur im Schaffen lebt. / 
Und es ist das ewig Eine, / Das sich vielfach offenbart; / Klein das 
Große, groß das Kleine, / Alles nach der eignen Art, / Immer wechselnd, 
fest sich haltend; / So gestaltend, umgestaltend – / Zum Erstaunen bin 
ich da.“ Goethe, J. W. von: Gedichte; „Die weltanschaulichen 
Gedichte“; „Parabase“, Erich Trunz, C.H.Beck, München 1988, S. 358.  

پيش از آن صور معنوی »و  «رامزدا عالم فَرَوَشی را بيافريدپيش از آفرينش عالم مادی اهو » .26 

همچنين: ؛ 275و  242و  240 :1364مقايسه شود با: پورنامداريان،  «.ها موجود بوده است آن
 .ها، يشت 1م، ج 1928پورداود، 

الدين عربی به اين نکته اشاره دارد، که محی انسان کاملشهيد مطهری در کتابی با عنوان  .27 

ميالدی(، پدر عرفان اسالمی، که عارفان بزرگی نظير موالنا و شبستری از پيروان  1165 –1240)

سخن  «انسان کامل»بار در خصوص شوند، برای اولينو شاگردان مکتب فکری او محسوب می
گفته است. ايشان مباحث شايان توجهی را پيرامون اين موضوع در اين اثر خود مطرح نموده 

 .173، 123، 98، 94، 20 :1369است. مقايسه شود با: مطهری، 

 . عنوان: انسان کامل . ذيل198: 1، ج1389 :گستردانش یدانشنامه .28 

تخيلی   ی« معشوقهزليخا»و در توصيف  ديوان غربی ـ شرقی  گوته شعر طوالنی و زيبايی در    .29 
صحبت ( Allahs Namenhundert) صد نام اهلليک»خود دارد، که در آن بسيار خالقانه از 

 ای برخوردار هستند، اسمکنندهکند. او با واژگانی که در زبان آلمانی از ابداع و نوآوری خيرهمی
در هزار شکل و قالب هم که »گويد: کند. در ابتدای شعر میيکی ذکر میصفات متعددی را يکی

و در پايانِ با هنرمندی خاص  «شناسمت ...خود را پنهان کنی، باز ای از همه زيباتر تو را می
 صد نام اهلل را ذکر کنم، در پس هر يک برای تو نامی جديد خواهد و اگر يک»گويد عاشقانه می

ای به يادگار گذاشته و به اين صورت همانند حافظ با خلق صنعت ادبی ايهام اشعار جاودانه  «بود

زمان استنادی است بر آشنائی خوب او به مفاهيم و محتوای فرهنگ و ادب اسالمی. است، که هم

 :مقايسه شود با
Goethe, J. W. von: West-östlicher Divan; Insel-Verlag, Frankfurt 1991, 
„Buch Suleika“, „In tausend Formen ...“, S. 91. 
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 :برگرفته از کتاب معروف زير است  جمله .30
„Die Geschichte eines Menschen ist sein Charakter.“  

Goethe, J. W. von: Wilhelm Meisters Lehrjahre; 1795/6. 7. Buch, 5. 
Kap., Therese zu Wilhelm. & - https://www.aphorismen.de/Goethe. 

موضوع به همراه مستندات   110ای غنی از صفات مختلف مثبت و منفی انسانی در  مجموعه  .31 
امتحان »مبحث ، 108: 1386آيات و روايات در اين منبع گردآوری شده است:  رحمتی شهرضا، 

 «.و بال

  :ربع زيعروف گوته با ِاکرمان در منم یبرگرفته از مصاحبه .32 
„Je höher ein Mensch, desto mehr steht er unter dem Einfluß der 
Dämonen, und er muß nur aufpassen, daß sein leitender Wille nicht auf 
Abwege gerät.“ Goethe, J. W. von: Gespräche, mit Johann Peter 

Eckermann; 24. März 1829.   

  مقايسه شود با منابع زير: .33 
Holm-Hadulla, Rainer-M.: Leidenschaft, Goethes Weg zur Kreativität; 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, S. 203 u. 231ff. Sowie: 
http://www.drehpunktkultur.at/index.php/home-sp-1905016579/7455-
goethe-und-kreativ-entwirrte-truebe-gedanken-und-die-therapeuten; 
und auch: http://www.sandammeer.at/rez09/goethe-holmhadulla.htm    

 :برگرفته از مجموعه آثار گوته و تفاسير هانس هاينريش شِدِر .34 
Goethe, J. W. von: Aus den Tagen- und Jahresheften, Hamburger 
Ausgabe, Band 10, 514, Hamburg 1815. & - Schaeder, Hans Heinrisch: 
Goethes Erlebnis des Osten; J.C. Hinrichs Verlag, Leipzig 1938, S. 11. 

 :ها و سايت کلمات قصار گوتهنامه .35 
Goethe, J. W. von: Briefe an Carl Ernst Schubart, 10. Mai 1829. & - 

https://www.aphorismen.de/Goethe. 

دينی ـ قرابت افکار گوته با اسپينوزا و تفکرات فلسفی یدربارهمقايسه شود با منبع مهم زير  .36 
 :و نوافالطونی در اسالم

Mommsen, Katharina: Goethe und die arabische Welt; Insel Verlag 
Frankfurt, 1988, S. 244. 

 ی منبع حاضر:مقدمه .37 
Goethe, J. W. von: Gedichte; Ausgabe letzter Hand, 1827, Zur 

Logenfeier des 03. September 1825, Einleitung.  

 :معادل آلمانی جمله در منبع زير .38
 “Der Mensch soll immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er 
strebt auch immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das 
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Neue.” Goethe, J. W. von: Hermann und Dorothea; Versepos, 1797, 
Polyhymnia, Der Weltbürger. &  https://www.aphorismen.de/Goethe. 

 ی « به زبان آلمانی در مجلهاعتدال و ابعاد مختلف آن» یمقاله .ک برای توضيحات بيشتر ر .39 

 :زير
Radjaie, Ali: Das weise Maß und seine vielfältigen Dimensionen; In: 

Spektrum Iran, 29. Jahrgang, Nr. 4, 2016, S. 53-69.  

 :معادل آلمانی جمله و منبع آن چنين است  .40
 “Der Mensch mag immer gerne mitwürcken, und der Gute gern ordnen, 
zurechtlegen und die stille Herrschafft des rechten befördern.” Goethe, 
J. W. von: Briefe; An Charlotte von Stein, 17. Juni 1784.  &  

https://www.aphorismen.de/Goethe. 

  .227: 1390خرمشاهی،  .41
 . 422-399: 1370مرتضوی،  .42

 . 30-21: 1396رجائی،. ک غربی ر «سونِت »ابعاد زيباشناختی غزل فارسی و  یبرای مقايسه .43

 Edel sei der Mensch, /  hilfreich“ :واژگان و ابيات آلمانی مربوطه عبارتند از .44 

und gut! / ...”  در اين منبع: 
Goethe, J. W. von: Gedichte; „das Göttliche“, Erich Trunz, C.H.Beck, 

München 1988, S. 147.  

 : منبع زير در ”.Geprägte Form, die lebend sich entwickelt“مقايسه شود با اين بيت . 45 
Goethe, J. W. von: Gedichte; „Dämon“, Ebenda, S. 359.  

 Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, / Befreit der“ :ابيات مربوطه .46 

Mensch sich, der sich überwindet.”  در منبع زير: 
Goethe, J. W. von: Gedichte; Die Geheimnisse, Ein Fragment. & 

https://www.aphorismen.de/Goethe.   

که »خلقت است    یيکی از خدايان و نيروهای اوليه (،Eros) «اِروس»درادبيات يونان باستان    .47

و ايزدبانوی   «هِرمس»او پسر    «.پيش از زايش فناپذيران و پيدايش آدمی بر جهان تسلط داشتته است 

است. اِروس، که از فرشتگان بالدار و مقرب است، نزد يونانيان نماد   «آفروديت »باروری و زايش  

رود؛ میشمار« بهآوردن ی مجرد يا ميل نزديک کردن و پديدجوهر وجود»و ايزدِ پيوند، زايش و 

اسميت، :شاره دارد. منابعگوته در اين شعر به خصوصيات و نقش آن در خلقت صفات انسان ا

 .62و  26 :1389
“Des Menschen Leben ist mühselig, doch überwiegt das Leben alles, 
wenn die Liebe in der Schale liegt.”  Goethe, J. W. von: Briefe. An 
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Charlotte von Stein, 1786. & Ebenda. 

 ی اختيار«.، »پديده110و  99 و 95 :1388برگرفته شده از: جعفری،  .48 

 .73 - 70 :1389مطهری،  .49 

 «.آزادی و آزادگی، »203: 1387شهری، : ری«العَبد حُرّ ما قَنِعَ، الحُرّ عَبدُ ما طَمِعَ» .50 

 . 104-96: 1370 مرتضوی، .51
زمان خصوصيات حافظ و افراد آزاديخواه را بيان کرده گوته در اين شعرگويا ابعاد رند و هم  .52 

 :است 
„«Freisinn» Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten!  / Bleibt in euren 
Hütten, euren Zelten! /  Und ich reite froh in alle Ferne, / Über meiner 
Mütze nur die Sterne.“ Goethe: West-östlicher Divan; Insel-Verlag, 
Frankfurt 1991, „Buch des Sängers“, „Freisinn“, S. 11. 

 .280 :1390خرمشاهی،  .53 
 :گوته ینامهالمعارف و واژهشده از دائرهبرگرفته .54 

Lexikon der Goethe-Zitate: Hrsg. von Richard Dobel, dtv-Verlag, 
München 1995, unter „Freiheit“, S. 218. 

بيشترين صفات مستقيم و توصيفات واژگانی فعلی و اسمی، که گوته برای انسان در اشعار  .55
 :کار برده است عبارتند ازهو متون خود ب

„gut“, „edel“. „hilfreich“, „unermüdet“, „wählet“, „unterscheidet“, 
„richtet“, „schafft“, „lohnen“, „strafen“, „retten“, „heilen“, „Nützliche“, 
„“Rechte“, „mit Herz“. Goethe, J. W. von: Gedichte; „Prometheus“, 
Erich Trunz, C.H.Beck, München 1988, S. 44ff., 146-149 u. 483ff.  

  ی زندان و سايت کلمات قصار گوته:تراژدی فاوست، صحنه .56 
„Bist du ein Mensch, so fühle meine Not.“ Goethe, J. W. von: Faust;  
der Tragödie erster Teil, 1808, Kerker, Margarete zu Faust. & - 
https://www.aphorismen.de/Goethe. 

نيبرگ،  و 1395باقری، . ک ير اديان مختلف در ايران رر اطالع از تاريخچه و تأثبه منظو  .57 

1383. 

 :مقايسه شود با دو منبع زير .58
Nikel, Hans A.: Annäherung an das ganz Andere; Analogien zwischen 
Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschung und Erkenntnissen der 
Mystik; Bücher & Nachrichten Verlags-GmbH, Frankfurt 1984, S. 35.  
& Radjaie, Ali: Mystik in der klassischen Dichtung Persiens;  In: 
Spektrum Iran, ZiK, 28. Jahrgang, Nr. 1, 2015, S. 42. 
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   Eifrig so der Geist bestrebt, Zu erforschen,  zu“ گوته از توصيف زيبای .59 

erfahren ...” ک:کند. راستفاده می 
Goethe, J. W. von: Gedichte; „Die weltanschaulichen Gedichte“; 
„Parabase“, Erich Trunz, C.H.Beck, München 1988, S. 358.  

به اين نکته اشاره دارد، که خداوند برای آزمايش  112 یی انعام، آيهدر سوره قرآن کريم .60 
 .دهدن قرار مینما را در مسير ايشاهای انسانافراد بزرگ، شيطان
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 استبداد خشونت و برابر مقاومت حافظ در
 

 *الحسنسید عین پروفسور
 دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو

 
 چکیده

شده و محبوب است. در هندوستان حافظ حافظ شیرازی برای مردم هند شاعری شناخته
حاکمان   ستمگریو  خودکامگیشناسند که در برابر را شاعری آزاداندیش و مبارز می

در این مقاله، چگونگی مقاومت حافظ در برابر خشونت و  روزگار خود ایستاده است. 
  شود. های او بررسی و بازنموده می غزل   ابیاتی از  به  کمان روزگارش با استناداستبداد حا

تقسیم و توضیح  ،  د و خفیفشدی دو نوع  مقاومت به  ابتدا تعاریف مقاومت آمده و سپس  
رمز، مجاز و سمبل نشان داده می   صورت کنایه، اشاره،قاومت خفیف به مشود. داده می 

  کامل طوربهمقاومت خفیف در شعر حافظ  دهدبررسی دیوان حافظ نشان می  شود.
  مذهبی    ست که از آیین دینی وا  کسی مقاومت خفیف حافظ در مقابل هر.  است   موجود

حافظ  . سپاردمنفی آن می  یجنبه را به  کند و خودی انسانی فرار می نبهویژه جبه و 
ادب بیان کرده  همراه با  حرف خود را با جسارت اما  و    ہ ت و شهامت بودی جرئنماینده

زمامداران قدرت را به توجّه و بازبینی در اعمال خود دعوت نموده است و  او . است
 است.   ی ادب بیرون نرفتهگاه از دایرههیچ 

 .حافظ، مقاومت، هندوستان های کلیدی: واژه
 

 مقدمه. 1
 وار بسنجد وهینآیو  هذکر را منصفانو  فکر هگونکه هر رودمی انتظار انسانی یهامعاز ج
 ناذها  دگرگون است و  گاهی  اما حقیقت،  سازد  همتوجّ  نآنتایج ثمربخش    هرا ب  آیندهنسل  
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Sahasan14@hotmail.com 
 5/11/1398تاریخ پذیرش:  3/8/1398تاریخ دریافت: 

 

mailto:Sahasan14@hotmail.com


 1399(، بهار 2یی جدید، شماره )دوره  23، سال 23ی ، شماره پژوهیحافظی مجله   ـــــــــ 90

 یهوش را بر افکار نو و عقیده  گوش  فرسودگی،  و  سالیکهن  تمام  با  انسانی  یهشدمنجمد
 پیدا  اتفاق  باهمباید باشد    هک  هنچآ  و  هست  هنچآ  .اندازدمی  هرا  هب  عدالتیبندد و بیمی  هتاز

 یهعرص  هاحساس یکی با احساس دیگری رو بکهنه و  فکر نو با فکر  ،  هنتیج  در.  کندنمی
 نهد. جدال می

 هافظ شیرازی تاکنون نوشتح  یهدربار  هک  پرمغزی  ایههلمقا  و  تحقیقیهای  بتعداد کتا
 هیک قدم بیشتر ب  هاند کهولی در عین حال، شاید کمتر کسانی بود  ،شمار استاند بیهشد

 .باشند نزدیک شده بزرگ شاعر این یهقلب شکست
 اموال  کردنغصب  و  روستاییان  وردن آفشار    زیر  سیستم فئودالی و  گیزانافزایش شگفت

 از یکی مغول  یهدوران سلط .شدمی قرن هشتم در داخلی یهمبارز باعث مردم زمین و
  .ادوار تاریخ مردم ایران زمین بود دشوارترین

 یوغز ارهایی  برای مردم یهعام کوشش و ضادهاتشدید ت هک یدآاز تاریخ نیز برمی 
 همیان  آسیای)  نآ  مجاور  ایهکشور ایران و  در  هموجب شد ک هکشی وحشیانبهره  و  هبیگان

به وقوع  عمومی هایقیام یهسلسل ، هجری ۷8۲و ۷31 هایسال بین( عثمانی یهوترکی
 .پیونددب

خر آ  قلم خود او دره ب سرگذشت تیمور لنگن مطلب را مارسل بریون در کتاب ای 
 1:است هکرد نقل زدهمفصل نو

 هک  نجاآو ریاکار بود و تا  مردی سفاک  همبارزالدین بر فارس مستولی شد ک امیر
 ریاکاری و تدلیس بازار عهدش در گرفت.می سخت  فارس یهزادآتوانست بر مردم می

د بر رفتنخلوت میه چون ب هرویی بود ک اعظان دوو هگاهجلو جاهمه و داشت  رونق
 جایهب و  درگذشت  ۷۶5  سال  در  امیرمبارزالدین  .کردندخالف مواعظ خود کار دیگر می

قساوت قلب را از پدر  هپادشا این .شجاع فرزندش بر تخت سلطنت جلوس کردهشا او
اسحاق ابوشیخ هگنابی یهسال هد فرزند و کرد کور را خود پسر و پدر چشم .بود هموختآ

وفات یافت و پس  ۷8۶در سال  باالخره .را کشت و مرتکب امری فجیع و ناموسی شد
 نواحی سایر و فارس در شوبآو  هفتن و ویختندآدر هم به مظفرل آ خاندان ندهرچاز او 

در شیراز حکومت   منصور  هشا  اوقات  اغلب   و  گشت  بسیار  بود  نانآتحت فرمانروایی    هک 
 بین که هاییکشنبود و بر اثر کشماو جز جنگ و جدال به چیز دیگر مشغول  ،کردمی

 سرهب کامل اضطراب و شدید ناراحتی در فارس مردم داشت  وجود مظفریشاهزادگان 
 شیراز  بر و گرفتمی دیگری از را قدرت نانآ از یکی ماه و چند هفتهرا هرزی ردند می

بار در پیدا شد و نخستینتیمور  امیر یین اوضاع و احوال سروکلها در .شدمی مستولی
رخ ه را نزد خویش به شیراز خواند و اطالعات دینی خودرا ب علما و فضال ۷88سال 
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توانی نمی هک  قرآن هستیتو چگونه حافظ »گوید: بر روایتی به حافظ میبنا. کشید هان آ
توانم از ه من میک درحالی بخوانی؟ نآ یتا ابتدا هسور انتهایه از یه به آآی را قرآن یاتآ

: 13۶1،سمیعی)  «!بیشرمی  و  وقاحت  زهیه بخوانم،  گونبدین  را  قرآن  هایحفظ تمام سوره
319-3۲1.) 

ی امارت ه دور» نویسد:میوف ویلبر فورس کالرک نیز چنین نویس معرتاریخ
 موجب راهظاب بسیار بود، گیری و تعصّ توام با سخت همبارزالدین محمد مظفر، کامیر

اگر فارس،  تیمور بربود با استیالی امیر همواج شاعر عمر اواخر. بود شاعر ینارضایت
 هروی داد هنویسان بین حافظ و این پادشاهموجب قول تذکرهب های کهمالقات و مذاکر

 .الف( :1384)حافظ، « است درست باشد
 امیر»: نویسدمی چنین ایرانی عارفان و عرفان تاریخمولف  عبدالرفیع حقیقت،

 دیکتاتور  و  رحمبی   و  قسی  و  سخت  مردی  وی  .بود  دیگر  جنس  از  گفت  باید  ...مبارزالدین
ری گسانوشی و میه باد و بست را اههر تمام میخانرا بگشود د شیراز هاینک محضه ب .بود

  .(589-588: 13۷0،)حقیقت «ممانعت کرد سختیهو عشرت را ب
 ایران اوضاع گشود، به جهانوقتی چشم  ،محمد حافظ شیرازیالدینشمس هخواج 
 را هانابسامانی این اوضاع باز هایمچش با هک نبود کسی تنها حافظ .بود آشفته بسیار

چون   هدور  این  نویسانتاریخ  .وافر داشتند  هگرایان توجّ اشغال   هب  مردم  یهعام  هبلک  دیدمی
مفصل از این  ...الدین شامی و، نظاماهللفضل رشیدالدینالدین یزدی، حافظ ابرو، شرف

چشم از  اما ،که شاهد حوادث بود کنندمی متهم را حافظ کسانی .اندهذکر نمود ،ایّام تلخ
 صحبت ستارگان و سمانآاز  ،زمین تحت فشار بود همثال زمانی کطوربه ؛دحقایق پوشی

 :کردمی
 ۲مـــ بینر میــهمه آفاق پر از فتنه و ش  بینماین چه شور است که در دور قمر می 

 دردهای  باید  .ستا دشوارکردن  جوورا جست  حال   حقیقت  اما  است  سهل بستناتهام
ای هفال حافظ جرقاند هگفت اهخیلی .مکنیوتحلیل هتجزی باز هنگا با دیگر باریک را حافظ

مقدار بدان، بی را ناچیز و حسرت روزگار زند، غم دنیا را مخور ومی هجویند ذهندر 
روند جدیدی  هرا ب جای پافشاری بر تنفر، خودهیا ب تقدیر توست تعبیر توست، و هنچآ

 هاستنباط کرد اما چرا ممکن است از شعر حافظ  افکار این یر... . همهاز زندگی بسپا
 گوید:وقتی او می ،نظر کندروزی حافظ صرفهشبانهای یهاز گر هکسی است ک

یرین  وخ ـش وب فغان کاین لولیان ـش هرآـش  کار ـش
    

 چنان بردند صــبر از دل که ترکان خوان یغما را  
 ( 4: 13۷۲)حافظ،                                        
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 خدمت استما را بر آستان تو بس حق 

 
 خندندکشان میترسم این قوم که بر درد

 
 ناله و فریاد که کردم نشنیدیهر 
 

 تانداخ خمی که ابروی شوخ تو در کمان
 

 سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
 

 م غالم راای خواجه باز بین به ترحّ 
 (11)همان:                                     

 ار خرابات کنند ایمان راــــ ر کـــ در س

 (14همان:)                                    
 ارا که بلندست جنابتــــت نگــ پیداس

 (۲3همان:)                                     
 ت ناتوان انداخد جان من زار ــــ به قص

 (۲4همان:)                                     
 آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

 (۲۶همان:)                                     

خاطر شد ریاکاری رنجیده این از بلندنظر شاعر و مردزادهآ و زاداندیشآحافظ شاعر 
 اشاره(  ریاکاری  و  اختناق)  عسرت  و  ضیق  ایهروز  این  به  که  خودهای  از غزل و در یکی  

 :گویدمی چنین کندمی
 اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

 دست افتدهریفی گرت بـــو ح ایصراحی
 کن پنهانه ــــ ع پیالـــ مرقّ  نــ ستیدر آ

 اشک در اـــ هرنگ باده بشوئید خرقه ز
             

 بانگ چنگ مخور می که محتسب تیزستهب
 انگیزستام فتنهوش که ایّکش ـــ عیه ـــ ب

 ریزسته خونزمان صراحی چشم همچو که 
 پرهیزستم ورع و روزگار ـــ ه موســــ ک 

 (۶0)همان:                                       

 است:  هو نیز گفت
 بگشایند اــــ هدهه در میکــــ ک  یاود آـــ ب

 

 بستند خودبین دــــ زاه دل رــــبهاگر از 
 

 ا مپسندــــد خدایــــ ه ببستنــــ در میخان
        

 ما بگشایند یهـــ فروبستار ـــه از ک گر 
 

 بگشایند خدا رـــ بهه از ک  دار قوی دل
 

 3بگشایند  ریا  و  رـــ تزوی  یه در خانهـــ ک 
 

 (۲۷4همان:)                            

گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و » عنوان باای هچند روز پیش مقال
 همقال این در .است همدآتحریر  هب حسن جداریقلم  به هدریافت نمودم ک «اندیش! آزاد

 نویسد:وی می .است حافظ زاداندیشیآاز  سخنبیشتر 
  احتمال  به هشتم، قرن سوم یدهه اواخر در که بود دان سخن و نکتهحافظ، شاعری شیرین

در سال ، همان شهر هجری در شیراز، شهر شعر و شراب، به دنیا آمد و در ۷۲۷ سال در زیاد
توان سهولت میبهزبان دوران قبل از انقالب مشروطه، وفات یافت. در میان شعرای فارسی ۷9۲

 ندرت وجود داشته است. شهرت وطلبی حافظ، بهعصیان گفت که شاعری به آزاداندیشی و
ل اوّ یدرجه در اعصار، و قرون  بازار طیوبین مردم کوچه آوازه درمحبوبیت این شاعر بلند
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 حافظ به که ایعالقه خاطرمردم به اوست. یهرانهای متهّوافشاگری و هامرهون آزاداندیشی

 چه شباب دوران در چه حافظ. اندداده الغیب«لسان» لقب  خود، محبوب شاعر به ،اندداشته
و ساختن مفاسد شیخ  افشاگری و برمال  . هرگز دست ازنیست   آرام  و  ساکت   وقت هیچ   سر،پیرانه

واهمه برزبان د و آنچه در ضمیرش پنهان است، بیدارنمیواعظ و صوفی و مفتی و محتسب بر
اش علیه ورست و مبارزهبش همواره آتش عشق و آزادگی شعلهآورد. در دل پرشور و التهامی

 شناسد:ومرزی نمیهیچ حدّ ،بدکاران و ریاورزان
 دارند از آن به دیرمغانم عزیز می

                

 ماست  دل در همیشه نمیرد، که  آتشی که 
 (34همان:)                                     

 هاحکایت  آن بگوئیم  به بانگ چنگ

  

 شنیدن آن، دیگ سینه میزد جوش که از 

 (383همان:)                                    

 هاکاران کرده باشم سالتوبهمن که عیب 
 

 کنم گر باشم دیوانه گل، وقت   می از توبه 

 (4۶9همان:)                                  

 من است  یزین آتش نهفته که در سینه
      

 «!گرفت  آسمان در که ست ایشعله خورشید 
 (1۲0همان:)                              

 هرگز امیرمبارزالدین، یجابرانه یدر دوران سلطهحافظ : نویسدمیبا او موافقم که  
 دوروو  بازدغل فقیهان و واعظان و شیخان و ریاورز سلطان این علیه مبارزه از دست

خرسندی   خوار اظهاراز برافتادن حکومت ترور و اختناق این حکمران خون  ؛نداشته بودبر
  سراید:کرده، چنین می

 وس و کنار همـــ سر و بـــ د میـــ دیدار ش

 ر طالع من است ــــ زاهد برو که طالع اگ 

 ی دهمت محتسب نماند!ــ ای دل بشارت

 آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین

 

 هم  روزگار از و دارم رـــ شک بخت  از 

 هم نگار زلف و باشد بدست جامم

 هم میگسار  وز می جهان پر است و بت 

 کنارهم از سرشگ و برفت  میان از خصم

 ( 490همان:)                               

اما معلوم  ،زنندهایی میدست به تالش ،افراد هم اگرچه با نیت شناخت بهتر برخی
مناسبت ششصدمین سالگرد  هب نیست نتیجه نهایی کارشان به حقیقت نزدیک باشد. مثال

شناسی اسالمالمللی در بخش مینار بینمیالدی یک س 1989درگذشت حافظ در سال 
مینار ارش این سزگ کردند.درآن اندیشمندان غرب شرکت  هک ار شدزبرن برگ هدانشگا

و  تدوین مایکل گلنگز همیالدی ب 1991در سال  Intoxication امن هشکل کتابی بهب
دراین کتاب  هکهایی ه است. مقالهچاپ رسیدهپیترلینگ ب یهاز چاپخان جیکرستوف بر

لحاظ  هتبادل متن ب» ؛«بی در شعر حافظهاصطالحات مذ » :عبارتند از ،اندهشد گردآوری
 ؛«ای در شعر حافظهعارفانهای ؛ »جنبه«در شعر حافظ «دل »موارد و معانی » ؛«تاریخ
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حافظ: آیا دوست »؛ «شناسی و تراکیب در شعر حافظهواژ» ؛«ی بودن شعر حافظاهافسان»
 .«هج تحقیقات تازینتا یهدربار نکاتی»و  «نادان است؟

وقتی  ،گیری این کتاب روشن گردیدهنتیج در هخرباال ن همایشمنظور اصلی ای
وپنج در دوران بیست  هسرتاسر زندگانی حافظ را در پنج بخش تقسیم کردند: اّول آنک

کشد سال دیگر طول می  چهاردهم تا  دوّ  یهمرحل  ؛بینندنوشی میسال حافظ را اسیر دام می
انجامد و حافظ در طول میه  م تا شش سال دیگر بسوّ   یهدور  ؛هتریاکی شد وی کامالً  هک
 ؛بیندنمی نوشیمی از نجات برای یهرا همخبر، ولی بازرسد از خود بیجنون میای هانت

 هسوی توب هب هبود، حافظ را بر آن داشت ک هسال هشانزد یهیک دور هک چهارم یه دور
 عمر سپس .«هاکلشق آسان نمود اّول ولی افتاد مشع هک» گام پیماید و فریاد کند

را گم  حواس خود هاین شاعر بود ک یه پنجمین و آخرین دوراش هماندیباق یهسالچهار
 !کرد و عالم را وداع گفتمی هگری هقهق هکرد

 
 بحث و بررسی. 2

 مقاومت چیست؟. 1.2
 غاصب دشمن برابر در است یامبارزه. 1.1.2
مثل   ، اند ه گرفت  قرار  ب آ جوی  ه ت  در  ه ک هایی ه ریز سنگ »  : است  شده ادبیات چنین نقل  که در 

  مثل   . کنند می   مقاومت   ب آ فشار  در برابر    همیشه   د. ان ه ساخت   ه خان   خود   برای   نجا آ   ه ست ک ا   این 
  .ند ده درنمی  تن  ها آن  ولی  کند  بیرون ها ه خان  از  را ها آن  زور ه ب  خواهد می  ب آ  ه ک  ست ا  این 

چنگال  کشد ولی باز در  ین می ی پا  ه ب   و   اندازد می   بیرون   خود  ازجای  ها را آن   ب آ   فشار  عاقبت 
عقب   ه حسرت ب  ه ب  گویی همیشه  و  گردند دور خود می ه کنند، ب می  دشمن غاصب تالش 

 (. ۷۶:  13۶1)سمیعی،   « نگرند می   خود   ی ه خان ه  با رشک ب   خود نگرانند و 
 بیهمذرات  و مقرّ  هعقید  ازدفاع    و  هگرویک    از  ای است برای پاسداریمجاهده.  2.1.2

  بر  و سرزمین نآ  در ن هندوستانمسلمانا هک  است  شماریبی های ی آن، مجاهداتنمونه»
 مسلمانان در از هدست ت یکنمایشگر وضعیّ که گار گذاشتندیاد هاز خود ب تاریخ صفحات

اش، باز در برابر هقدرت و سیطر یا همهباستعماری که  .است  شامآبرابر استعمارگر خون
ی هنمون یه،با این روح هک نبودند جمع این تنها .روح فداکاری این جمع، زبون و ناتوان بود

رو هدنبال و شریک نیز ن هنداکثریت قاطع مسلمانا هگذشتگی بودند، بلکفداکاری و ازخود
 حکومت  از  را  خود  انزجار  و  نفرت  گوناگون  هایرتصو هتوانستند بمی  هک ییجاو تا  هبود  نانآ

 .(9۲: 134۷ای، )خامنه «داشتندمی ابراز انگلیسی غاصب 
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 است دیتهد کی. 3.1.2

 :اندرا در قالب  شعر چنین آورده فردوسی و سعدی آن
ــه ــازار مـوری کــه دان ــت مـی  کـش اســ

 

ــت زور ــاتــوان دســ ــر ن  مــزن بــر ســ
 

ت  که جان دارد  یرین خوش اـس  و جان ـش
 

 کههر زی د ازتیهبه  اههر وههوره   ه   ه ز
 

 (1333: 13۷۲)سعدی،                 

 استنباط نیچن یقرآن اتیآ از که یریگسخت و خشونت هیعل است تنفر کی. 4.1.2
 :کرد توانیم
 (1 /هممتحن) «اولیائ عدوکم و عدوی التتخذوا منواآ لذینایها ایا »

 اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید هوردآایمان  هکای کسانی
 (51 /همائد) منهم« هفان منکم یتولهمومن »

 هاستآن از مه ( دوستی کند اوونصاری یهود) هاآن با شما از هرکس
   است زیآممصلحت ایینینشعقب. 5.1.2

 هبر اثر مخالفت قوانین ظالمان هو تحمل صدماتی ک برای دفاع نبردن زور و قدرترکاهب
 داشت  نظر  در  باید،  است  انسانی  و  عالی  یهری نمونبر طرز تفکّ مبتنی  آید، هرچندوارد می

 این  جهانادیان مختلف    هکدرحالی  نیست.عملی    ط، مقدور ویشرای  و در همه  که همیشه
ی هزند، گون  هطپانچ  تو  راست  یهبر گون  »هرکه  ثل:مال، فیاندهجریان انداخت  هر را بتفکّ  نوع

، است جینیترین عقائد دین یکی از نزدیک هاین عقید « !سوی او بگردانهب چپ را نیز

 هب هالمنعم النحر، یکی از علمای وابست)عبد المسلمینکفاح قول صاحب کتاب هاما ب
 همربوط ب هکییاهآن هویژهی انسانی، بهبرجست سجایای و اخالقیات یاآ، (رهاالز هدانشگا

 هاستفاد  مورد  جباران  و  ستمگران کس، حتیرابر همهب  تواند درست، میا  رسم زندگیوهرا
مسالمت و  هک شامآخون اناستعمارگر مقابل در دمیآ هیا منطقی است کآقرار گیرد؟ و 

 تسلیم و بنشیند رامآشود، می هاآننرمش، موجب طغیان حس خودپرستی و نخوت 
ک محقق قول ی هب ورد؟آبار میه ی باهنتیج مرج،و هرج فساد جز روش این یاآ گردد؟
ای سیاسی، هزمین و هانگیز هشود کای در دیوان حافظ یافت میهدمتر سروک» جوان:

  (.۲1: 13۶8 « )حافظ،باشد هاجتماعی، اقتصادی، خانوادگی یا مردمی نداشت
، اندهازو وام گرفت هپرد هاابدیگر حج ست وا خودبینی نزد عارفان حجاب اکبر»

 :است هفی کردمعر گوناگون هایچهرهو آن را در  هعین کفر دانستنی را حافظ خودبی
 دارند اهع کمندـــق ملمـــبه زیر دل

 

 «آستینان بینن کوتهــــی ایـــدستدراز 
 (548: 13۷۲)حافظ،                              
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 فیخف و دیشد مقاومت. 2.2
 خفیف و شدید صورتهب را نآتوان می هک دارد وجود ما یهجامعمقاومت دردو نوع 
با  هباشد کمی هغلب و ، تهاجماعتصابات، تظاهراتهنگ پیشامقاومت شدید  .تعبیرکرد
، هصورت کنایهب خفیف مقاومت ن،آخالف بر .رسدانجام می هب ... وها کودتا و هاانقالب

 ،سازدمی  ه خانهک  معماریق زحمات اگر ح  مثالّ . شودبل اجرا میم، رمز، مجاز و سهاشار
 رسد،به پایان میدر مدّت پنج روز    هممکن است کاری ک  ،شودپرداخت  کار او    یاندازه  هب

 یبرابر کار او کمتر باشد، مقاومت در اگر حق زحمات معمار اما، کامل شود روز چهاردر 
 حرکت درحال  صدابی چیزیمقاومت،  نآ یهنتیجدرگیرد. می یجا اودل  درخفیف 

گرفتنی یقه  هاست ک  خاموش  تحریک  ینوع  این  .دکاهمی  او  از سرعت کار  هشود کمی  هدید
 هروز ب همدّت دهرا ممکن است ب هکار پنج روز همقاومتی خفیف است ک هبلک ،نیست
  .کندتالفی  را نآنتواند  هبرساند و صاحب خان انجام

 :است موجود کاملطوربهانواع مقاومت خفیف در شعر حافظ 
 مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

 ه بر عیش زدند ــ ی قسمت همدیگران قرعه
 

 ی نامحرم زددست غیب امد و بر سینه 
 ود که هم بر غم زد ــ ا بـــ ی مدل غمدیده
 (۲0۶ :13۷۲حافظ،)                          

 یاری داشت حق دوستی گوید که کـس نـمی 
 هاسـتلـعـلی از کان مروت برنیامد سال

 

 شد حال افتاد یاران را چه شناسان را چه حـق  
 شد  چه  ی باد و باران را ـ سع  و  تابـش خورشید 

 (۲۲۷همان:)                                   

 محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
 

                                                  دـ ازار بمانــ ماسـت که در هر سر ب یقصـه 
 (۲39همان:)                                    

 مـن خاکی که از این در نتوانم برخاسـت
          

 ا بوسـه زنم بر لب آن قصر بلـندــ از کـج 
 (۲44همان:)                                   

 دریزد و شکر کز سخنم میـ این همه شه
                 

 سـت کز آن شاخ نباتـم دادند ا اجر صبری 
              (همان)                                         

 دـــ ت کـشیــآسـمان بار امانـت نتوانس
 را عذر بنه ت همه اد و دو ملّــ جنـگ هفت

                         

                       ار بـه نام مـن دیوانـه زدندــــ ک  یقرعـه 
 د حقیقت ره افـسانـه زدندـــ چون ندیدن

 (۲4۷همان:)                                   

 تاخت خود و است ہبود و شهامت تجرئ یهددر شعر باال نماین کهرا ببینید  حافظ
  نیست: یرپذ وشی امکانپکه از این حقیقت چشم رساندهمنزلی می چهرا به 
 ت کامران کنندــــان و لبــ ام دهکی گفتم
 کند لبتراج مـصر طلب میـــ م خـــ گفت

 نان کنندگفـتا به چشم هر چه تو گویی چ 
 گـفـتا در این معامله کمتر زیان کنـند
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 دهنت خود که برد راه یگفتـم بـه نقطـه

 پرست مشو با صمد نشین      گفتـم صنـم

 برد ز دل       گـفـتـم هوای میکده غم می

 گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است         

 گفـتـم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود
 رود       گفتم که خواجه کی به سر حجله می

 گفـتـم دعای دولت او ورد حافظ است
                                 

 دان کنند ست که با نکته گفـت این حکایتی 
 گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند
 گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
 دگفـت این عمل به مذهب پیر مغان کنن

 شکرینش جوان کنند یگفـتا بـه بوسـه
 قران کنندگفت آن زمان که مشتری و مه 

 آسمان کننداین دعا مالیک هفت گفـت 
 (۲۶8همان:)                                          

 گذشـــت بر من مسکین و با رقیبان گفـــت
          

ــه جانی داد  ــکین من چ ــظ مس  دریغ حاف
              (15۲همان:)                                            

ــن خوش   عروسیست جهان از ره صورت لیک
           

ــمر   خودش کاوین دادهرکه پیوست بدو ع
          (151همان:)                                  

ــتادیدیر ــه دلدار پیامی نفرســ ــت کــ  ســ
اه ـسواران  ــتادم و آن ـش ــ ــه فرـس  ـصد نامــ
ی  ــن وحـش وی مــ ــلـس فت عقــ  رمیدهـص

 دســتدانســت که خواهدشــدنم مرغ دل از 
 فریاد که آن سـاقی شـکرلب سـرمســــــت
 چــــندان کــــه زدم الف کرامات و مقامات

ــظ به د  حافــ ت نباـش  ادب باش که واخواـس
         

 نــــنوشــــت ســــالمی و کالمی نفرستاد 
ــتاد ــفرـســ ــالمی نــ  پیکی ندوانید و ـســ

ــک ــبــ ــتادآهوروـشی کــ ــ  خرامی نفرـس
 و از آن خط چون ســلســله دامی نفرســتاد

 مخمورم و جامی نفرسـتادنســــــت که دا
 هیچـــــم خـــــبر از هیچ مقامی نفرسـتاد
ــتاد ــفرـســ ــالمی نــ  گر ـشاه پیامی به غــ

   (14۶همان:)                                  

داری خویشتندر ابیات فوق خود را به  باز هم ،باوجود تمام شجاعت که حافظ بیان داشته
 ت بیان داشته است:ارولی حرف دل خود را با تمام جس ،و ادب محصور دانسته است 

 شـهر یاران بود و خاک مـهربانان این دیار
 اندگوی توفیق و کرامـت در میان افـکـنده

  د مـهربانی کی سر آمد شـهریاران را چـه ش  
 آید سواران را چه شد س بـه میدان در نمی ک 

              (۲۲۷همان:)                              

ــندری داند   تر ز مو این جاسـت باریکـ  یهزار نکـتـه ــلـ ــه سر بتراشد قـ ــه هر کـ  نـ
              (۲38همان:)                                     

ــند ــکـ ــه سوز تو کارها بـ ــسوز کـ  دال بـ
ــتاب یار پری چهره  ــشعـ ــکـ  عاشقانه بـ

 

ــندنیاز نیم  ــکـ ــال بـ ــع صد بـ ــبی دفـ  شـ
ــند ــه تالفی صد جفا بکـ ــه یک کرشمـ  کـ

              (۲5۲ همان:)                                    

  شودحافــــظ دوام وصــــل میسر نــــمی
 

 شاهان کــــم التــــفات به حال گدا کنــــند 
              (۲۶5همان:)                                    
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ــد ــتــــــه ش ــمم به خون آغش  مردم چش
 

ــند  ــان کنــــ ــجا این ظلم بر انسـ  در کــــ

              (۲۶8همان:)                                    

ــمیگ   دارنـد روز داوریوییـا بـاور نــــ
 خر خودشان نـشان  ر رب این نودولتان را ب یا 

ــندمیکار داور کاین همه قلب و دغل در    کن

ــندکاین همه ناز از غالم ترک و استر می  کنـ

               (۲۷0همان:)                                    

ــاه  حافظا علم و ادب ورز که در مجلس ش
 

حبت نـــــبود  ت ادب الیق ـص  هر که را نیـس

              (۲83 همان:)                                   

 طـلـب ندارم تا کام مـن برآیددسـت از 
 بگـشای تربـتـم را بـعد از وفات و بنگر
 بـنـمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

 

 دـ جانان یا جان ز تـن برآییا تـن رسد بـه 
 کز آتـش درونـم دود از کـفـن برآید

 بگـشای لـب کـه فریاد از مرد و زن برآید
              (315 همان:)                                    

ویژه بهو  ین دینی و مذهبییآاز  کهست ا ل هر کسیمقاومت خفیف حافظ در مقاب 
 :گویدمی هکچنان ،سپاردن میآمنفی  یجنبهبه را  خودکند و ی انسانی فرار میجنبه

ــه را ز رق و ـخ ــا  ـت رای ری یـب وشـــیـم  ـپ
       

 4هتـا بـه زرق بری بنـدگـان حق از راه ـک  
 

برخی از افکار مالمتیان  هست کا باشد اینمی هدر اینجا بسیار جالب توجّ هچیزی ک»
 زیستانسیالیسمگا  یهفلسف  و همچنانکه  ز هم هستامرو  هایزیستانسیالیستاگ  یهدر فلسف

دردناک دو  عواقب و اروپا اخیر یهسالهپنجا حوادث هایمحرومیت و هاناکامی یهنتیج
 و هانگرانی یهنتیج نیز را مالمتیان از گروهی یهاست، باید عقید هبود جهانیجنگ 

علی  (.85: 13۷0،)حقیقت «دانست تازیان استیالی از پس ایران یهجامع هاینابهرگی
 : گویدمی معاصر مشهوردشتی محقق 

 ممتاز و مشخص ما متفکرین سایر یهسیمای حافظ را از قیاف هترین خطی ک واضح»
راست. گ هاندیش بشرهای امتیاز بزرگترین فکری زادیآ .است  فکری زادیآ کندمی

 یکدیگر  ازها  انسان  امتیاز  هوج  و  ادراک   یهامتیاز انسان از حیوانات قو  هوج  هک   طورهمان
 .است فکر زادیآ هراقی یهامتیاز دانشمندان و طبق هوج است، اخالقی فضائل و ملکات

از  هک  است  ممتازی افراد نآحافظ از ... نیست  معرفت  و دانش تنها هاقدر آن شاخص
 خویش  برای  خود همترسد و  نمی  ،اندهکشید  هروی دیوار  سایر افراد بشر  هشکل دیوی ک 

تمایل طبیعی مردم را   ...نیست   و برای فکر او حدود و ثغوری  است   هنیافرید  راترس    این
قالب  پرواز اوفظ حصاری بسازند و برای روح بلندبرای فکر حا هاست ک  هداشت نآبر 

ط برای خود بشر متوسّ هک  هاییدیبنه را در طبق اند اوهخواست اصرار با د.جامدی بیافرینن
اند، هخواند ند، صوفیاه اند، سنّی گفته دانست هرا شیع است وارد کنند: او هدرست کرد
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 ه شیعنه حافظ توان گفت که ولی می ؛مات دیگرو بسا الزا اندهفرض کرد همالمتی هصوفی

ست، دین انه بیست، ن انه متدیّست، ا همالمتینه ست، نه صوفی است، نه سنّی ا ست،ا
شریعت،   هپرش فکر و خیال او را ن  هگری است ک هاندیش  حافظ  ...حافظ است   ،حافظبلکه  

 در حافظ... ودشنمی عایق گریصوفی و فلسفی ایهسیستم هالحاد ن هطریقت، ن هن
ب مانند کنفوسیوس، تعصّ  الیشآبودن از یت ضمیر و پاک حرّ وارستگی، در زادگی،آ

مسیح صورت کمال روش حضرت  هب هخر، مانند گاندی و باألهمانند بودا، مانند گوت
 (.584 -583انسانی است...« )همان: بشریت و علو مقام 

گر هاست جلو هگرفت فرا نیز را ما عصر یحت هدر کالم بلند وی افکاری عمیق ک هچ»
 و مست و هم هوشیار او هم دلکش وازآ هب هی است کیسراهنغم یهمنزل هب او .باشدمی

 .(318-31۶ :1339،براون)« اندهمدآطرب  هب  استقبال هر دو و حال  مردم
 او هایغزل  و ابیات بعضی ،پورجوادی نصراهللی معاصر مانند هشناسان برجستحافظ

گوی ومعرض گفت  حافظ در  ممعتقد  هولی بند،  اندهدانست  غیرعرفانی  را  بعضی  و  عرفانی  را
 بسیاری موارد  رکه دچنان  .بردمی  کارهب  وتمامتام  صورتهب  را  میزیآکلمات طنز  عرفانی نیز

 دان، زاهفروشان، زهدبازهحق ،فاسدب، محتس، مفتیه، فقی ،واعظ ،شیخ کلماتی چون
دل شاعر   از  هک  هبود  هجامع  رامیآنا  بهای  هاشار  ...صوفیان شیاد و،  خوارهرشو  مفتیان،  ریایی

 .است همدآ بیرون فغانی و آهیصورت هب
ر اجتماعی یا مصلح اجتماعی او متفکّ   هاست ک  هشد  هکنون درمورد حافظ کمتر گفتتا»
یعنی  .دارد کار اجتماعیهای آفتبا  هک است اجتماعی مصلح روی نآ از حافظ .است

و   شکافدنیشتر انتقاد می  هب  وارجراح  و  شناسدمی  اعماق  تا را  هاآسیب  و  دردها و فسادها
ما در طول تاریخ ادبیاتمان غیر از عصر جدید، یعنی از  .دهنمی مهمر مهربانی هب هنگاآ

افکار جدید  هک پیش قرن یک حدود تا... این طرف هب فردوسی و منوچهریرودکی و 
 قدیم دنیای در .نداریم شاعری چنین... شودمی مطرح اجتماعی اصالح وخواهی زادیآ

 .(31: 13۶۶« )خرمشاهی، گذاشتندمی هدیدند یا ناگفتاصالّ مسائل اجتماعی را یا نمی
 

 گیرینتیجه. 3
ایران شناخته  ر سرزمیند تنها، نههای رسایامپهای ناب با د با غزل حافظ در سبک خو

ازجمله هندوستان نیز  مختلف از زوایای مختلف در ممالک و مناطقرا شده بلکه وی 
 .شناسندمی  صراحتبا  و  داننکته  ،سخنشاعری شیرینمثابه  را به  حافظدیان  هن  شناسند.می

 و بامانند ا توان گفت که شاعریسهولت میبهدست است  که از وی در یشهرت 
 حافظ درمحبوبیت  ندرت وجود داشته است. شهرت و، بهآنطلبی عصیان آزاداندیشی و
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باکانه به های مستقیم و بیحرف هم و هاافشاگری ها وآزاداندیشیل مرهون اوّ یهدرج
سازد می روشنخوبی بهاشعار حافظ، این نکته را  یهمطالع .است ہبودزمامداران وقت 

صحبتی حکام و صاحبان کرد، همنمی لتحمّ را ت کسی منّ   آزاداندیش شاعر این  که
ارزشی اندکی هم  منزلت را مقام و و دانستزجر و شکنجه می یرا به اندازهقدرت 

 داد:نمی
 بریمت نمیــ و قناع رـــ ما آبروی فق

               
 مقدرست   روزی هــ ک ویـــ بگ پادشه با 

               (45 :13۷۲)حافظ،                             
 

 دهد کهمیروشنی نشان ، بهبود سرایان جهانزل ترین غیکی از بزرگکه خود  حافظ 
تمام این مشکالت   با  ولیی نموده است ر فقر و تنگدستی سپررا د  آشوبشعمر پر  بیشتر

غرور خود را از دست  آزادمنش، هرگز وقار و شاعر وارسته و این کهباید قبول داشت 
فرود سر بر آستان ناکسان  و    نداشتهی  ع مادّاز کسی توقّ،  بشهرت و منصخاطر  هنداده و ب

 زبان  که  آمدمی   زندگی به ستوه  ن از فشارچناگاه  که داشت    یتمام قناعت  با  .نیاورده است
    زد:فریاد می و گشودمیشکوه  به

 بخشندمی عمل پاداش هـــ ب فردوس قصر
 

 بس! را ما انـــمغ دیر گدا و رندیم که ما 
              (3۶3 :همان)                                 

 حافظ  ما  ارــــاختی  ودــــ نب   هـــ اگر چه  گنا
           

 ! است  من  گناه  گو  و  کوش  ادب  درطریق  تو  

              (۷3 :همان)                                  
های بسامانیها و ناناهنجاری گر و مقاوم علیهبود عصیان یگفته شد حافظ شاعر

این است که قسمت زیادی از مهم  ولی، امعه و عملکرد حاکمان و قدرتمندان وقتج
 تالشوی در این داده شد.    خفیف که نوع آن شرح  یهی وی متمرکز بود بر مبارزمبارزه

گاه هیچ  ودعوت نموده است  بینی در اعمال خود  ه و بازتوجّقدرت را به خود زمامداران  
شرح نموده است که ای گونهبه ،لفافه موضوع را در ادب بیرون نرفته و بعضاً یهاز دایر

 م لعل به دست آید و هم یار نرنجد«:هقول معروف »به
 نــدادنــد  گــذر را مــا نــامینیــک کوی در
 

دی نمی تو  گر  ـــن ــا ده تغییر پسـ  را قضـ
              (7همون:)                                                

 ست؟هافتاد چه را و ت ، ره از دل فتاده مرا         ست فریاد چه این واعظ ای خود کار هب برو
              (51همون:)                                       

 عشق از زنی دم بیان و تقریر به آنکه ای
 

 سالمت! و خیر سخن، نداریم تو  با ما 
               (123همون:)                                            
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 هایادداشت

 یمناسب محل در دیبا که باشد دیترد مور،یت  به کتاب نیا نسبت یدرباره است ممکن .1
 .پرداخت آن شرح به
  ویراستار(. )یادداشت  است  حافظ به منسوب هایبیت  از بیت  این .۲
 او مقصود کرده محتسب  به اشاره هرجا است  سروده زمان نیا در حافظ که یاشعار در .3

 .انددهینامیم بزرگ« محتسب » طنز و طعن به را او رایز است؛ محمد نیمبارزالد
  .(ویراستار ادداشت ی) است  حافظ به منسوب هایت یب از ت یب نیا .4
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 ی سلیم نیساریگانهسه

 

 *خسرو قاسمیان
 پزشکی شیرازعلومدانشکده پیراپزشکی دانشگاه 

 
  چکیده

کند و از کمک می انپژوهشگرجایگاه از سویی به معرفی و  ،پژوهانی حافظبررسی کارنامه
هر گونگی پرداختن نوع نگاه و چ .حافظو شخصیت هایی از شعر سویی نیز به بازشدن زاویه

 ی دقیقترازوی و ی پژوهشتوجه در حوزه شایان عیارپژوهش، دو مموضوع مورد پژوهشگر به 
ی حافظ، سه اثر منتشر شده نیساری دربارهاز سلیم  پژوهشگر است.هر علمی سنجش  برای

تصحیح و  های حافظ  های غزلدفتر دگرسانی  ،های حافظای بر تدوین غزلمقدمههای:  است با نام
ها گزارشی . با تکیه بر آنایمنامیده پژوهی«ی نیساری در حافظگانه»سهها را آنکه  دیوان حافظ

شناسی ترسیم موقعیت علمی و ادبی ایشان را در حافظایم که تا حدود زیادی تهیه و ارائه کرده
 است بلکهنبوده مورد نظر نیساری تحقیقی ، نقد کارهای مقاله البته در این کند. و توصیف می

عالمانه سه نقد ی گزارشی از تهیه و پژوهیدر حافظی نیساری« گانهمعرفی کلی »سهتمرکز بر 
 غنی«، -یادان »قزوینیزندهبوده است که به همت  دیوان حافظاز تصحیح سه  برایشان و دقیق 

 . د« و »پرویز خانلری« صورت گرفته است»مسعود فرزا

 قزوینی، فرزاد، خانلری، نیساری، حافظ. : های کلیدیواژه

 
 پژوهیی نیساری در حافظگانهسه: قدمه. م1

برخالف نظر   وگذرد  قرن میبیش از نیم  ،1فیروزکوهییاد امیریزنده  «حافظ بس»از شعار  
ای ایجاد نشده است که خوشبختانه ی، وقفهپژوهی حافظتنها در حوزهنه  نهاد ایشانو پیش

 
 شیراز، پزشکیعلوم دانشگاه پیراپزشکی یدانشکده فارسی بخش استادیار *

khosrow.ghasemian@gmail.com  
 5/7/1398تاریخ پذیرش:  19/3/1398تاریخ دریافت: 
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و  صورت گرفته است و شعر او ی حافظری نیز دربارههای بیشتها و کوششگرایش
که باب   ندز آنحاکی ا  ،از سویی  و نیاز جامعه به آنسو  از یک. ظرفیت شعر حافظ  گیردمی

چنان باز نگاه داشت و فرصت پژوهش در این قلمرو را غنیمت هم باید پژوهی راحافظ
یاد سلیم پژوهان مطرح و آثار ارجمند و راهگشای آنان، نام زندهشمرد. از میان حافظ

 .ار استاز درخششی ویژه برخورد های ماندگارشبا پژوهشنیساری 
 بندیتقسیمکلی  ی  به سه دستهتوان  میشناسی  قلمرو حافظهای نیساری را در  پژوهش

ی کدام به منزلهای که هرگانهسه  ؛این حوزه برشمردی« نیساری در  گانهها را »سهکرد و آن
حال و درعین ، مثلثی در کار نخواهد بودیکاند و بدون هراز اضالع یک مثلث ضلعی

به خود را دارند. سه ضلع این مثلث از وجودی منحصر  استقالل و ارزشنیز  کدامهر
های ای بر تدوین غزل مقدمهی سه مجموعه :، عبارتند ازپژوهی نیساریحافظی هندسه
ی خطی اساس پنجاه نسخهبر  3دیوان حافظو    های حافظها در غزل دفتر دگرسانی،  2حافظ

 قرن نهم. 
ای ا پس از اشارهتنه، مجال پرداختن به این سه اثر ارزشمند وجود ندارد و  در این مقاله

های سه مصحح بر دیوان حافظ، یعنی از سه نقد نیساری بر تصحیح، هاآنکوتاه به 
، های حافظای بر تدوین غزل مقدمهکتاب  در  غنی«، »مسعود فرزاد« و » خانلری«    -»قزوینی

  شود.میارائه گزارشی 
-صفحه  1598و  ی دو جلدی  این مجموعهدر  :  های حافظها در غزلدفتر دگرسانی  الف.

به زیور طبع  به همت انتشارات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 1385در سال ی که ا
قرن نهم، معرفی و شعرهای حافظ ی خطی دیوان حافظ متعلق به  پنجاه نسخه،  آراسته شده

صورتی عالمانه و دقیق ارائه گردیده ها بهتصحیح و اختالف نسخه بدل ا هاساس آنبر
 .4است
پژوهی نسخهتامل  درخورو سند ماندگار که  هادفتر دگرسانی :تصحیح دیوان حافظ ب.

دیوان تصحیح  آن  ی  میوهپر برگ و باری است که    درخت  ،شناسی استی حافظدر حوزه
اری، تصحیح دیوان حافظ است پژوهی نیساست. بنابراین ضلع دوم از مثلث حافظ  حافظ
صورت گرفته   خاص خودهای  و معیار  ی خطی قرن نهم و با شیوهاساس پنجاه نسخهکه بر
 .5است
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گذاری و غزل به ترتیب، شماره 424در بخش نخست تصحیح دیوان حافظ، تعداد 
بند و ها آمده و یک ترکیبدوم با عنوان پیوستغزل نیز در بخش  50ثبت شده و تعداد 

ی آن ثبت وهشت قطعه و بیست رباعی نیز در ادامهچهارده قصیده و پنج مثنوی و سی
مانند هر  ویژه در تصحیح دیوان حافظ،یاد نیساری بهزندههای پژوهشالبته  شده است.

 . ستنینظر امان از اختالفمورد اتفاق همگان و در دیگری،  پژوهش
های ای بر تدوین غزل مقدمهچاپ اول کتاب  :های حافظای بر تدوین غزلمقدمهج. 

نسخه راهی بازار شد. این کتاب  3200ی بهمن در خانهدر چاپ 1367ماه در آبان حافظ
هایی به این شرح نوشته و تدوین شده است: »آغاز ای، در هفت گفتار با عنوانصفحه237

ی ی رواج چاپ«، »تاریخچهدوره»  های خطی«،ی رواج نسخهتدوین دیوان حافظ«، »دوره
ای خطی قرن نهم«، »بررسی انتقادی سه چاپ مشهور هشناسایی، معرفی و استفاده از نسخه

های های خطی و از ضبط نسخهقزوینی، فرزاد و خانلری«، »از سخن حافظ تا ضبط نسخه
 های حافظ«.های چاپی« و »ضوابط تدوین غزل خطی تا نمونه

مورد است که همه  49مشتمل بر  فهرست عناوین درشت و ریز این هفت گفتار،
سه نویسنده بر  گذریم و تنها از نقدهایها میاز آن  ولی ،اندر توجهخواندنی و درخو

را ی از دیوان حافظ گزارش «، »مسعود فرزاد« و »خانلری«غنی -قزوینی»تصحیح عالمه 
 می دهیم. ارائه

 
 نقدهای نیساری . گزارش2

آمده است،  های حافظای بر تدوین غزل مقدمهمورد نظر، به ترتیبی که در کتاب های نقد
 شود. میگزارش 

 
 غنی -قزوینی حافظ . نقد1.2

صفحه به نقد و بررسی سه   96، های حافظ ای بر تدوین غزل مقدمه  ای صفحه 237از کتاب 
غنی«، »مسعود فرزاد« و »خانلری« اختصاص    - های »قزوینی دیوان حافظ، یعنی نسخه   تصحیح 

 است.   مختص شده ی قزوینی  صفحه، به نقد نسخه   48صفحه،    96از این  و  یافته  
عبدالرحیم ی شادروان سیدمتعلق به خانواده قمری که 827ی مکتوب سال نسخه

است، پس  سال پیش 91در  دیوان حافظخلخالی از  1306خلخالی است و اساس چاپ 
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به همت پژوهشگر سترگ، محمد قزوینی و  1320سال از آن، در سال  16از گذشتن 
عنوان به 1349تا سال  827ی نسخه .شده است همکاری غنی، به زیور چاپ آراسته

 ی خطی کهآمد. چاپ این نسخهمیحسابی خطی دیوان حافظ بهترین نسخهمقدی
در ایران به گیرد، صورت میمت خلخالی سپس به کوشش قزوینی و غنی نخست به ه

با چاپ قزوینی از  . البتهرودمیشمارهای حافظ بهغزل ی آغازی در چاپ ی نقطهمنزله
 ،که چاپ قزوینی ،گرددی خلخالی تنگ میتنها میدان برای حضور نسخهنه این نسخه،
شود و هنوز در بازار یوان حافظ محسوب میی چاپی از دعنوان بهترین نسخههمچنان به

 دارد. چشمگیر ژوهی، حضوری پخوانی و حافظحافظ
ی چاپی ی خطی ماخذ قزوینی به نسخههای فاحشی که از نسخهبا توجه به غلط

ها را با های دیگر که بر چاپ وی وارد است و نیساری آنایشان راه یافته و برخی اشکال 
توان به ارزش کار نیساری و ی خود نشان داده است، میوشکافانهدقت و نقد عالمانه و م

 حضور قاطع ایشان پی برد.
ی چاپی ی خطی خلخالی را با نسخهبنا به گزارش نیساری، قزوینی و غنی، نسخه

ی چاپی خلخالی یادداشت ی یک نسخهها را در حاشیههای آنخلخالی مقابله و اختالف
ای که دارای پژوهی به دنبال نسخهاری در مسیر حافظهای بعد نیسکنند و سال می

پس از  رسد.زند ولی به آن نمی سر می یهای قزوینی است به جاهای مختلفیادداشت
ای از دیوان حافظ چاپ وجوهای فراوان، به راهنمایی یکی از دوستان خود به نسخهجست

های قزوینی را به همراه داشته است و ای از یادداشتیابد که پارهمعرفت شیراز دست می
را   827ی خطی  ، نسخهعبدالرحیم خلخالیالدین خلخالی فرزند  در نهایت با کمک شمس

زوینی، به سال بعد از چاپ ق 46هجری شمسی، یعنی  1366دادماه آورند و در خرمی
خلخالی با هم مقابله   827ی  ی چاپی قزوینی را با نسخهماه نسخهاتفاق هم و به مدت پنج

غنی از دیوان حافظ -های چاپی قزوینییکی از نسخهی  را در حاشیه  هاهای آنو اختالف
 کنند. یادداشت می

ها  ن شود که کار آ مانع از آن می   ان که گاه نام بزرگ ی از لطف نیست  یادآوری این نکته خال 
های بزرگ و مطرح،  نام ، به سبب احترام یا ابهت ناقدان  نقد شود و یا بهتر بگوییم، برخی 

دهند؛ اما نیساری با نهایت ادب و  ها را به خود نمی ی ورود به حریم فکری و نقد آن اجازه 
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و  شود  احترام برای عالمه قزوینی، به حریم پژوهشی ایشان در تصحیح دیوان حافظ وارد می 
 دهد. نقدی دقیق و عالمانه را بر تصحیح ایشان از دیوان حافظ به دست می 

تر آشنا شویم، غنی بیش -ی حافظ قزوینیی دربارهکه با نقد و نظر نیسارنبرای ای
شود و در بندهای اشاره میکار قزوینی در تصحیح دیوان حافظ  به مآخذ    1نخست در بند  

 .شودپرداخته میاز ایرادهای نیساری بر کار ایشان ای به پاره دیگر
 خذآانتخاب م .1.1.2
ی ترین نسخهخلخالی که در آن زمان قدیمی 827ی خطی نسخهبر عالوه ،قزوینیعالمه 

یابد و های خطی را نیز میشده، تعدادی دیگر از نسخهچاپی دیوان حافظ محسوب می
چهار   از  گیرد. البته، کار تصحیح دیوان حافظ را پی میدر مجموع با توجه به هجده نسخه

 ی دیگر که دیرتر به دستشه نسخهنُ های جانبی و تأییدکننده و ازعنوان نسخهنسخه به
گیرد و از شرح سودی بر ی جامع دیوان و قصاید بهره میرسد، تنها در تصحیح مقدمهمی

 گیرد. ی چاپی دیگر نیز کمک میکند و از دو سه نسخههای حافظ نیز بسیار استفاده میغزل 
 هاروش تدوین غزل .2.1.2

ت و سقم ت اشعار« و »صحّ دو موضوع »کمیّها به قزوینی در تصحیح و تدوین غزل 
ی خلخالی را مالک ها، نسخهها و بیتخصوص کمیت غزل  کند و درعبارات« توجه می
ی خلخالی موجود گوید جز دو سه غزل، هرچه در نسخهدهد و میکار خود قرار می

ی ی دیگر هم که اساس کار است، نیست؛ اما وقتی قزوینی در مقدمهنیست در سه نسخه
افظ، به این کند که با هدف چاپی »مکمل و مصحح و مضبوط« از دیوان حخود اظهار می

نقشی در تصحیح  ی دیگر اساس کار ایشان قرار است  اگر سه نسخه  کار اقدام نموده است.
یک از  ی خلخالی نیست، در کدام گفت که آن دو سه غزل که در نسخه داشته باشند، باید می 

بنایراین اکنون  ای نکرده است؛ در این مورد اشاره اوست که متأسفانه  های اساس دیگر نسخه 
های مسلم  که از غزل   دانیم که چند غزل زیر های کهن و معتبر دیوان حافظ می به کمک نسخه 

 ی قزوینی نیامده است:  متأسفانه در نسخه   حافظ است، 
 دمد کو جام همچون آفتاب.... صبح دولت می1
 آید...یحا نفسی می. مژده ای دل که مس2
 آید... . ز دل بر آمدم و کار برنمی3
 . جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس...4
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 های الحاقی بیت .3.1.2
های متفرقه ها و بیتکند که هرچه از غزل ی خود اظهار میی »م« مقدمهقزوینی در صفحه

انگاشته است و در زیر همان صفحه ی خلخالی نبود، همه را مطلقاً کالعدم در نسخه
مشتمل بر نام یکی از ی بعضی ابیات متفرقه بسیار نادر، گوید: »مگر در دو سه موردمی

، احتیاطًا این ابیات را در جای خود برطبق سایر ها...وحین حافظ در آخر بعضی غزل ممد
های چاپی او ی نسخهکه در مقایسهدرصورتی؛ (103: 1367،نیساری)نسخ درج کردیم...«

های بیت بر ضبط غزل  31مورد،  20شویم که در ی خطی خلخالی، متوجه میبا نسخه
 ی خلخالی افزوده شده است. نسخه
 ها  در ترتیب بیت تغییرها .4.1.2

ها و تغییراتی که داده ی ترتیب بیتی مشروح و مفصل خود دربارهقزوینی در مقدمه
که از نظر کمیت، منحصرًا  که تصریح نمودهنیاورده است و ازآنجاخنی به میان است، س

شود که از نظر گونه برداشت میاست، این ی خلخالی را اساس کار خود قرار دادهنسخه
که در ضمن حالیی خلخالی پیروی کرده است؛ درسخهها نیز از نترتیب ابیات غزل 

مورد، تفاوت   21د که در  وشمیشاهده  م  خطی خلخالی،  چاپی قزوینی با  ی نسخهمقابله
بر اصل عمل ایرادی وارد نیست، این که ها رخ داده است که با وجود آنزل در نظم غ

 ی خطی خلخالی گذاشته شده است.به حساب نسخه تغییرها
غزل است که  496ی خلخالی دارای گوید نسخههای مکرر نیز میدرخصوص غزل 

تعداد  ی خطی خلخالی،که در نسخهرسد؛ درصورتیمی  495یک غزل مکرر، به    با حذف
 7فقره است. 501های آن و جمع غزل  6شودغزل مکرر دیده می 6

 اختالف در کلمات و عبارات .5.1.2
ی خلخالی، غزل مندرج در چاپ قزوینی با ضبط نسخه 495ی متن چاپی پس از مقابله

موردی   13بر این، از  دارد! عالوهتالف در متن آن وجود  مورد اخ  285مشخص گردید که  
های فاحش مطرح شده است، ردیف هایی از غلطعنوان نمونهی قزوینی بهکه در مقدمه

ها، مصراع »سوز دل بین که ز بس آتش اشکم چون شمع« است که این مورد نخست آن
و توان آن را جزهای خطی دیگر هم به همین صورت آمده است و نمیدر برخی نسخه

 8آورد.شماری خلخالی بههای فاحش نسخهغلط
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 هابدلنسخه .6.1.2
مورد آن را  185 ی خطی خلخالی و چاپ قزوینی،مورد اختالف میان نسخه 285از 
-که در اصطالح پژوهشگران به نسخه  ای دانستهای نسخهتوان در ردیف دیگرسانیمی

معنی نیست ولی در و بی ی خلخالی در این موارد، غلطزیرا ضبط نسخه بدل مشهورند؛
 چاپ قزوینی، قرائت دیگری اختیار شده است.

های بدل مورد از اختالف در نسخه 20ا به چاپ قزوینی، تنه هایمتأسفانه زیر صفحه
 9ای نشده است.ها اشارهمورد دیگر از تغییر ضبط 65ی خلخالی اشاره شده و به نسخه
 امالی ناجور .7.1.2

 ها در گذشته با امروزای از واژهزبان فارسی روشن است که نگارش پارهبرای آشنایان با 
 ،«ژ»، «چ» ،«پ»خصوص در پیوند با چهار حرف هایی داشته است. این مسئله بهتفاوت

یا  ،شده استرعایت نمی «ک»، «ز» ،«ج»، «ب»ها که با چهار حرف آن و تفاوت «گ»
گر که گاه خوانش کلمات و تشخیص درست و های نگارشی دیها و نشانهای حرفپاره

ای اهمیت های نسخههمیشه در پژوهش کرده است،ها را با دشواری مواجه میغلط آن
 است.  داشتهخاصی 
ی یای وحدت، یای نسبت، به دنبال کلمات مختوم به های بیان عنوان مثال نشانهبه

ی اضافه و به صورت یای کوتاه »ء« نوشته های خطی مانند نشانهمصوت که در نسخه
های  ی جمع »ها« به دنبال کلمه چنین نشانه ی امروزی دیگر پذیرفته نیست. هم ، در امال ه شد می 

های خطی متصل به کلمه و با حذف »ه« از آخر  مختوم به حرف »ه« بیان مصوت که در نسخه 
 شود.  »ه« و جدا از کلمه نوشته می ، اکنون بدون حذف  ه شد کلمه نوشته می 

سبب   همینو مورد اخیر رعایت نشده است و بهشصت سال پیش، این دالبته در پنجاه
ی یای وحدت و یای خطاب و یای نسبت، به جا به جای نشانهدر چاپ قزوینی نیز همه

مثال در طور رفته است و بهکاری همزه بهانهنش های مختوم به های بیان واکه،دنبال کلمه
ی »حلقه« در چاپ ی یای وحدت، به دنبال کلمهی اضافه و نشانهبیت زیر، میان نشانه

 قزوینی، فرقی منظور نشده است:
 امید بدان دل  است ذکر حلقه مقیم

 

 بگشاید یار زلف سر ز یهحلق که 

ها، نافه ها،های شب فراق، خرقههایی مانند گلهکلمه و ترکیب ها گذشته،از این
خرقها، نافها، لطیفها و  ها و... در چاپ قزوینی به صورت گلهای شب فراق،ها، مژهلطیفه
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ها را به همین صورت کردن کار خود آنها آمده است که ناشران امروزی برای سادهمژه
ها، افتند. غیر از اینها به دشواری میسیاری از خوانندگان در خوانش آندهند و بارائه می

هایی مانند »کنج« و »گنج« نیز در چند موضع از اشعار حافظ، با دشواری در خواندن واژه
 10روست.ها روبهآن درستو تشخیص 

 نویسی چاپ قزوینیدست هایها و اشتباهغلط .8.1.2
نویسی آن های دستی خطی، اصالح اشتباهگمان نخستین اقدام در تصحیح یک نسخهبی

که بیش از تاکید کرده است. چناناین مهم  بر  ی خود،  است که عالمه قزوینی نیز در مقدمه
ی خطی خلخالی نویسی کاتب نسخهدستاشتباه   160این نیز گفته شد، در چاپ قزوینی  

ی خطی در چاپ قزوینی راه اشتباه دیگر نسخه  27کم  دستاصالح گردیده است ولی باز  
یافته در متن چاپی قزوینی چنین نیساری در گزارش خود، هفت غلط راههمیافته است. 

کند و چهار سهو در رونویسی را هم ی غزل و بیت نقل میاز دیوان حافظ را با شماره
 دهد.نشان می

 های نارسا ضبط .9.1.2
در مقایسه با ضبط دیگر، های نارسا، مواردی است که از نظر لفظ و معنا منظور از ضبط

ی دیگر نیست، که در هیچ نسخه های نارساتر این ضبطرسد. شاید بیشنظرنمیمقبول به
 نویسی باشد.واقع یک اشتباه دستدر

خر کتاب به آ 1عنوان پیوست های نارسا را بهی فهرست ضبطائهار ینیساری وعده
گوید که می ی بحث خودشود ولی در ادامهنمی کند که در پایان کتاب دیدهموکول می

در چاپ قزوینی  ی خطی خلخالی،بخش نسخههای رضایتمورد از قرائت 15کم دست
یک از این دارد و به هیچ ها تردید وجودهایی تغییر یافته است که در صحت آنبه ضبط
گونه موارد برای اینای نشده است.  اشاره  چاپ قزوینی  هایی صفحهم در حاشیهه  تغییرها

 اشاره کرد: ها نمونه توان به اینمی
 :بیت سوم ،252غزل 

 دگر خریدار به را خود گوهر برم تا  سببی را خدا قوم این در نیست معرفت
نهم های کهن و معتبر قرن  ی خطی، »خدایا« نوشته شده است و ضبط نسخهدر نسخه

را« به جای »خدایا« چاپ   چاپ قزوینی که »خدا  171ی  سببی« است. در صفحه  انیز »خدای
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ی خلخالی اشاره نشده و معلوم هم نگردیده در زیر صفحه به ضبط اصلی نسخه  شده است.
 که متن چاپی از کدام نسخه گرفته شده است.

 :بیت هفتم  ،116غزل 
 ننهاد رونیییی ب قدم تقوا ره از که کسیی

 

 دارد سیییفر ره اکنون میکیده عزم بیه 
 

های قرن نهم نیز »ره نسخهی خطی خلخالی »سر سفر  دارد« کتابت شده و در در نسخه
سفر« دیده نشده است و در زیر صفحه نیز تصریح نشده که این تغییر به استناد کدام نسخه 

 در چاپ قزوینی آمده است.
 :بیت هفتم  ،65غزل 
 تییچیس آمرزگار رحمت و عفو معنی  تینیس اعتبار گرش بنده خطای و سهو

ی کهن نیز اعتبار« نوشته شده و در نسخهی خطی خلخالی »گرش نیست در نسخه
ی خلخالی است و معلوم نیست این تغییر از کجا به چاپ قزوینی راه پیدا هخمانند نس

 کرده است. 
 :، بیت هشتم 206غزل 

 ود   ییب ساق سیمین ساقی دامن اندر دستم     داری ب معذورم بگسست  اگر تسبیح یرشته  
ی دستم اندر ساعد« نوشته شده است و در هیچ نسخه» ی خطی خلخالی،در نسخه

خطی معتبر نیز »دامن« به جای »ساعد« نیامده است و در زیر صفحه هم گفته نشده است 
 که »دستم اندر دامن ساقی« از کدام نسخه گرفته شده است. 

دهد که چون احتمال میی نقد خود بر چاپ قزوینی از دیوان حافظ،  نیساری در ادامه
موقع رونویسی در    خلخالی بوده است،  827ی خطی  ی اساس چاپ قزوینی، نسخهنسخه

هایی که به متن ای اشتباهی چاپی خلخالی استفاده شده باشد و پارهاز نسخه ،متن قزوینی
نیساری در پایان  ی چاپی خلخالی راه یافته باشد.چاپی قزوینی راه یافته از طریق نسخه

 گوید:می گیریعنوان نتیجهچاپ قزوینی، بهنقد خود بر 
بیش از هر  گذرد،وهفت سال که از تاریخ انتشار آن میچاپ قزوینی در مدت چهل

ها به آن بدل  تجدید چاپ شده و خواننده داشته و در نسخه متن دیگری از دیوان حافظ،
وهش در دیوان حافظ نیز از چاپ قزوینی در دو مندان به پژاستناد شده است و عالقه

و دیگری   827ی خطی مکتوب به سال  اند: یکی در نقش معرفی نسخهویژگی بهره گرفته
چاپ  قح و مورد اعتماد و مستند از شعر حافظ که باید گفت:نی یک متن مدر چهره
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 285 در 827ی خطی ها با نسخهمحسنات خود، چون در ضبط غزل ی قزوینی با همه
به ضبط اصلی  های چاپی،مورد غیر از غلط 211در  مورد مغایرت دارد و از این مقدار،

ها افزوده بیت نیز از منابع دیگر بر محتوای غزل  31ی خطی اشاره نشده است و نسخه
مستند  نیست و در حکم یک چاپ  827ی مورخ عیار نسخهشده است، طبعاً معرف تمام

های حافظ را در قالب و به صورتی  ای متن غزل ود و هرچند عده ش ای تلقی نمی نسخه تک 
از یک چاپ مستند آن  توقع و انتظار پژوهشگران  اند، پذیرند که با آن انس و الفت گرفته می 

مستند به منابعی کهن و معتبر است.   ها، است که مطمئن شوند هر کلمه و عبارتی در غزل 
ها در  شناسایی و امکان بررسی انتقادی اختالف ضبط  هایی که از جهت رفت بنابراین با پیش 

توان یک  عالمه قزوینی را نمی   1320ی معتبر قرن نهم فراهم گردیده است، چاپ  ها نسخه ده 
 آورد.    شمار ها و معیارهای امروز به با مقیاس متن مستند  

 
 نقد حافظ مسعود فرزاد. 2.2

داند، های حافظ ذوقی میی مسعود فرزاد را در تصحیح غزل که شیوهنیساری، ضمن این
گانه«، »انتخاب منابع«، به نقد و بررسی چهار ویژگی از کار فرزاد یعنی »مراحل پنج

پردازد و زیر عنوان »گردآوری متون منسوب به حافظ« و »تشخیص صحت کلمات« می
ی »غزل«، های حافظ باید به سه مادهغزل  که در تصحیحاعتقاد به اینبا  گانه«،»مراحل پنج

»بیت« و »کلمه« عنایت داشت، معیارهای فرزاد را برای تصحیح شعر حافظ مشتمل بر این 
. تشخیص اصالت 2آوری مجموع متن منسوب به حافظ؛ . جمع1شمارد: پنج مورد برمی

صیل . تشخیص توالی ا5. تشخیص اصالت ابیات؛ 4. تشخیص صحت کلمات؛ 3ها؛ غزل 
 ابیات. 

»یک شرط مسلم کار علمی   گوید:ی خود میگانهی معیارهای پنجمسعود فرزاد درباره
الی تو ،ی کار از مراحل دیگر تفکیک شود و از آن گذشتهآن است که اواًل هر مرحله

تواند قبل دقت در ضمن عمل رعایت شود؛ زیرا منتقد نمیمراحل کار صحیحًا تنظیم و به
« بپردازدیک از مراحل بعدی به هیچاز تکمیل مطالعه در هر مرحله، به کار مربوط 

تواند برای نیساری ضمن تأیید این مطلب که هر محققی می استاد .(148: 1367)نیساری،
های ی گزارشگوید: »خوانندهیای داشته باشد، می تحقیقاتی ویژهو برنامه خود شیوه

تواند نتایج تحقیقات خود را پس از تحقیقی فرزاد، حق دارد بپرسد که اگر پژوهنده می
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ی یک غزل )از بابت اصالت آن و ترتیب صحیح ابیات و های الزم دربارهطی بررسی
ا این رجا در اختیار خواننده قرار دهد، چنهایی یکصحت کلمات( به صورت قطعی و 

تیجه را در اجرای جداگانه به صورت ناقص و مشروط و موکول به تکمیل در فرصت ن
 دهد؟«بعدی قرار می

ای معین، فیصله یابد، برخالف طرح و نظر ای را که باید در مرحلههفرزاد گاهی مسئل
ی بعدی موکول رحلهکند و جواب قطعی آن را به طی مخود، ناقص و مبهم رها می

که باید تکلیف  هاصحت کلمات و اصالت غزل  حافظ،ال در کتاب طور مثکند؛ بهمی
ی اصالت این نویسد: »دربارهمی 267ی ها روشن شود، در مورد غزل شمارهاصالت غزل 

ی له موکول به طی مرحلهز شک نیست ولی جواب نهایی این مسئغزل نیز ذهن من خالی ا
 .(149:)همان «لت ابیات این غزل خواهد بودتشخیص اصا

ی فرزاد، تنها سه منبع را متعلق گانهنیساری زیر »انتخاب منابع« از میان منابع دوازده
ی اساس کار ایشان ی نسخهرا به منزله 893ی خطی داند و نسخهبه قرن نهم می

ی هور، قدسی و پژمان را نیز جزو دوازده نسخهنشمارد و چهار متن چاپی خلخالی، لکبرمی
های حافظ را برداری از غزل های زمانی نسخهرد و نظر فرزاد را که دورهشمافرزاد برمی
داند ی قرن نهم، قرن دهم تا اواسط قرن یازدهم و از اواسط یازدهم به بعد میبه سه دوره

 داند. خواند، درست و پاسخگو نمیی هر سه دوره میهای خود را نمایندهو نسخه
گوید ظ« نیز با توجه به این مطلب که فرزاد مینیساری در زیر »متون منسوب به حاف

ی دوم تحقیق، به مدد جا گردآوری شود و در مرحلهی اشعار حافظ یکنخست باید همه
گوید: اگر های مردود و مشکوک و غیر اصل کنار گذاشته شود، میقضاوت انتقادی، غزل 

زلی در شأن حافظ نیست دانیم غی دیگر میاز ابتدا به مدد قضاوت انتقادی یا هر ضابطه
و مردود است، چه لزومی دارد که رنج حمل بار سنگین چنین کاری را تا مخزن اشعار 

ا دوباره به جای ر حافظ بپذیریم و پس از بررسی انتقادی به این نتیجه برسیم که باید آن
غزل موجود در متن جامع نسخه  719گوید از میان می ایشان همچنیناول برگردانیم؟ 

های غزل به گروه غزل  300غزل مندرج در بخش ضمایم آن، بیش از  23ظ فرزاد و حاف
 خورد.می چشمبهنیز های زاید مشکوک و مردود تعلق دارد و مقداری بیت

ی تشخیص صحت کلمات« نخست این قول فرزاد را نقل لهعنوان »مسئ نیساری زیر
ی به جا گذاشت... و بر اثر مصایبی انشدهکند که: »حافظ فقط اوراق متفرق و پاکنویسمی
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 های آخر عمرش )مخصوصاً از زمان عزیمت به یزد به بعد( بر او وارد آمد، که در سال 
توانایی و فرصت آن را نیافت که از حیث کلمات و مخصوصاً از حیث عده و توالی ابیات، 

در این موارد ببینیم چنان که مطلوب او بود تنظیم کند... باید  آنهای خود را  متن نهایی غزل 
ی خام که او به جا گذاشت، امروزه با اتکا بر اصول شعری و هنری و انتقادی از آن ماده

توانیم به کمال مطلوبی که خودش به علت ناراستی روزگار و خود حافظ تا چه اندازه می
 (152: 1367، نیساری)دیک بشویم«غدر اهل عصر هرگز بدان دست نیافت نز

شود که مؤلف در تصحیح گوید: از این بیان معلوم میسخ ایشان نیز میدر پانیساری 
تر از وجوی کمال مطلوبی است که حتا یک درجه باالهای حافظ در جستمتن غزل 

کند. در تعیین ی خام تشبیه می ِها را به مادهمانده و او آنجامدارکی است که از حافظ به
ن است که رأی اقدم نسخ و همچنین رأی ی تشخیص صحت کلمات، نظر فرزاد ایضابطه

 (.153: همان) تر و غیرقابل اعتمادتر استی دالیل دیگر نسبتاً سستاغلب منابع از همه
خود  یای را که به ذوق و سلیقهوجوی حافظ صحیح، هر کلمهفرزاد در جست

که اظهار نظر چنان  گزیند؛برمیچاپ مغلوط نیز  ی یک  حاشیه  بیند حتا از متن یامناسب می
ها: »... متن مطابق ی منبع یکی از قرائتفرزاد مثالی است از میان موارد بسیار دربارهاز  زیر  

قرائت منحصر در ق )چاپ قدسی( است و بر فرض هم تصرف جدید باشد، آن را بر هر 
را از ابهام  دانم. »ق« خدمت دقیقی به حافظ کرده و این بیتدو قرائت دیگر مرجع می
یک از نسخ قدیم )و به  حال این از مواردی است که هیچهرنجات بخشیده است. به

 نیساری،« )اندبخشی برای متن، ضبط نکردهیتاصطالح مشهور و معتبر( صورت رضا
1367 :154). 

ها باید بدل ی انتخاب از میان نسخهلهایی دیگر در پاسخ این سؤال که مسئفرزاد در ج
موردی متعمداً  گوید: »در کتاب حاضر در هیچای باشد، میچه مالک و ضابطهمتکی بر 

ی کار من مبتنی بر قضاوت ام نتیجهه همواره خواستهام؛ بلکوق شخصی را دخالت ندادهذ
 باشد...«  بع متنناوط در مضبهای مختلف می قرائتغرضانه و منطقی دربارهبی
 .(154:همان)

 هایبر اینکه تصحیح غزل نقل قولی که از خلخالی شده مبنی  در پاسخ به  ،در جایی دیگرو  
ی این من رفع همه» گوید:شکل و بلکه محال است، میی شخصی محافظ با قریحه
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دانم و جز به ی شخصی ممکن میی سلیقهوسیلهها را بهمشکالت یا الاقل اغلب آن
 .(155:همانی شخصی ناممکن...« )وسیله

گوید فرزاد نخست متن هر غزل را به صورتی که از منابع خود برگزیده نیساری می
ت غزل الزم آورد و بعد زیرعنوان »یادداشت تحقیقی« اگر توضیحی را در مورد اصالمی

 کند. های دیگر مقایسه میبدل گاه متن منتخب خود را با نسخهافزاید و آنبداند می
تحقیقی فرزاد به غیر از نارسایی منابع و استناد های باید گفت درخصوص یادداشت

جمله: عوامل دیگری نیز دخالت دارند؛ ازهای نارسا و اشتباه در نقل و رونویسی،  به ضبط 
بر ذوق و استنباط شخصی، تناقض تفسیرهای مبتنی های خطی،ن نسخهاشکال در خواند

نقیض و توسل به تصحیح نظرهای ضد و  ی تحقیقی، اظهارهامیان متن منتخب و یادداشت
 قیاسی!

ی ی نقد خود بر کار فرزاد، با ذکر این نکته که شرح و توضیح همهنیساری در ادامه
های »اشتباه در نقل و عنوان شود، زیرشدن بحث میعوامل مورد اشاره موجب طوالنی

های چاپی به ل غلطنق»رونویسی«، »تناقض میان متن منتخب و یادداشت تحقیقی«، 
های خطی«، »اظهارنظرهای ضد و نقیض«، راه«، »اشکال در خواندن نسخهرش از نیمهگزا

ای را بر کار مسعود فرزاد سنج و سازندهنقدهای نکته ،گیری«»تصحیح قیاسی« و »نتیجه
به  ها پرهیز وآن  ی سخن، از ورود بهدرازشدن دامنهاز جلوگیری کند که برای وارد می

به کتاب ارزشمند توانند  میمند و کنجکاو خوانندگان عالقه شود.ذکر چند ایراد بسنده می
 مراجعه کنند. های حافظای بر تدوین غزل مقدمه

ی فرزاد که پس از چاپ جامع نسخ، چند غلط چاپی نیساری با توجه به این گفته
ؤلف در متن منتخب گوید: مکدام هم غلط فاحش نیست و...، میمعدود در آن دیدم و هیچ

ی خطی اساس را در نظر بگیرد، که متن صحیح یعنی ضبط اصلی نسخهخود به جای این
  11های رونویسی یا چاپی کتاب جامع را مورد استفاده قرار داده است.اشتباه

های چاپی های متعددی رخ داده است که غلطی خطی »م«، اشتباهدر رونویسی نسخه
وار گفته شد، اشکال در که فهرستفقره است و چنان 78کم ها دستل ن غزیافته در متراه

گیر نقیض نیز در کار فرزاد خیلی چشم های خطی و اظهار نظرهای ضد وخواندن نسخه
 12است.
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نویسد: »به گوید گاهی در جایی میدرخصوص اظهار نظرهای ضد و نقیض فرزاد می
ای « و در جایی دیگر کلمهبه کار برده باشدای ظ چنین کلمهجا حافخاطر ندارم که هیچ

نویسد شمارد! به عنوان نمونه در جایی میی اصیل حافظ برمیوار« و گفتهمطرود را »حافظ
نویسد ی بدل »خوشخوان« دارد و در جایی دیگر می»شبخوان«، مزیت قاطع بر نسخه

چمان من چرا میل ی مصراع »سرو بدل غلطی است! یا در جایی درباره»شبخوان« نسخه
گوید حافظ در کلمات »چمان، چرا، چمن«، صنعت تکرار را رعایت کند« میچمن نمی 

ی آن سرو روان ما را بس« را در متن کرده است و در جایی دیگر مصراع »زین چمن سایه
 آشکار است؛ نویسد: »سرو چمان غلطی بدل »سرو چمان« میی نسخهآورده و درباره 

ی چون لعل چیست، گوهر عقل« در ی مصراع »بهای باده« دربارهبچمدتواند سرو نمی
دانم...  می حرا مرجّ ]گوهر[»متنِ  نویسد کهبا نسخه بدل »جوهر« می ی »گوهر«مقایسه

-161:)همان« اشت اما تجارت جوهر غیرمصطلح استتوان دتجارت گوهر می ]زیرا[

ی چون خوانیم: بهای باده، این مصراع را می197ی مقابل در متن غزل و در صفحه (162
 جوهر عقل.  لعل چیست،

گوید یا »حافظا« و یا »حافظ« می ،گوید: »حافظ هنگام تخلصایشان در جایی نیز می
« و استاد نیساری در پاسخ وردی »ای حافظ« به کار برده باشدبه خاطر ندارم که در هیچ م

شد، مصحح نداشتن« و اتکا به حافظه اختیار نمیخاطروید: اگر این راه کوتاه »بهگان میایش
توانست این چند نمونه را ی ساده به ابیات تخلص در متن منتخب خود میبا یک مراجعه

در  رولی با یامدام...«، »تو آتش گشتی ای حافظ  مراد مسیر شدی ربیابد: »ای حافظ ا
 .(163:)همان فصاحت فروشد ای حافظ« ب،و عندلینگرفت« و »چ

با یادآوری این مطلب که   ،گیری«عنوان »نتیجه  نیساری در بخش پایانی نقد خود، زیر
زحمات زیادی متحمل شده  ،ظیم ده جلد کتاب جامع نسخ حافظتنشادروان فرزاد در 

ی اشعار اصیل و مشکوک و ی همهاست و شاید کار ایشان از این نظر که دربرگیرنده
کردن متن با مقابله گویدمیبرای بعضی از خوانندگان جالب باشد،  ،مردود حافظ است

به  ،ی اساس ایشان بوده استکه نسخه 893ی خطی چاپی جامع نسخ فرزاد با نسخه
 به شرح زیر رسیده است: تغییراتی 

، تنها به جامع نسخی آخر کتاب نامهفقره که از این تعداد در غلط 78های چاپی . غلط1
  ؛مورد اشاره شده است 8
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  ؛فقره 57 ،ی خطی. اشتباه در نقل و رونویسی از نسخه2
 ؛فقره 12ی خطی . بدخوانی نسخه3
 فقره. 68ی خطی . تغییر امالی نسخه4

 مورد است!   215خورد  میچشمیادشده که در حاصل کار فرزدا به  هایع اشتباهبنابراین جم
 یدرباره صحت کلمات حافظ،ی جلد اول کتاب فرزاد در مقدمهجالب است که 

ی مجدد سی در آینده زحمت مقابلهنویسد: »الزم است کهای جامع نسخ حافظ میغلط
ی نامهطی و چاپی من بکشد و مقابلهگانه خی منابع دوازدهرا با همه جامع نسخ حافظ

ی جامع نسخ حافظ شدهیک از آن منابع با متن چاپکامل را که شامل موارد اختالف هر
 : )همان  باشد، تنظیم و منتشر کند تا در چاپ دوم کتاب مزبور مورد استفاده قرار بگیرد...«

166) 
 

 نقد حافظ خانلری .3.2
در بنیاد  1359چاپ نخست دیوان حافظ به کوشش خانلری در یک جلد و در سال 

منتشر در انتشارات خوارزمی  1362فرهنگ ایران و چاپ دوم آن در دو جلد و در سال 
ی از آن کامل و نسخه  9ی مصحح، چهارده نسخه است که  منابع مورد استفاده  شده است.

 است. 813ی مورخ ترین، نسخهکهن ،نسخه 9نسخه منتخب هستند که در میان  5
ی »ل« و از چاپ با نشانه 827ی خطی غنی به جای نسخه -مصحح از چاپ قزوینی

ی »ی« استفاده کرده ولی با نشانه 824ی خطی جاللی نائینی و نذیراحمد به جای نسخه
 شود، متن چاپی بادر مواردی که متن منتخب بر ضبط منحصر در »ل« یا »ی« متکی می

ها طوری که در گزارش خانلری آمده است، ایشان در انتخاب غزل آن دو مطابقت ندارد. به
 : برند کهی زیر کار خود را به پیش میکتهسه نبا توجه به 

از اشعار الحاقی و منسوب به دیگران خالی را ای از دیوان حافظ چون هیچ نسخه. 1
شمرده طور مسلم از حافظ میچه را بهه آنکگذاشته بر این خود را ، بنای کار دانستهنمی

 ثبت کند. 

نموده   نظرها به حافظ دشوار است، صرفاب آناز درج اشعار سست و ضعیف که انتس.  2
 .است
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ی ابیات برای تفکیک غزل از قصیده، برخالف معمول که تنها به اختالف در شماره . 3
 (.171-1367:170است )نیساری،نموده به مضمون شعر توجه  اند،ها توجه کردهآن 

هایی که منحصراً در ی اول و دوم را تنها در مورد غزل نکته  ،گوید مصححنیساری می
هایی را که در سه نسخه یا بیشتر یت کرده و غزل اند، رعایک یا دو نسخه مضبوط بوده

ی اند، در متن آورده است و در خصوص نکتهنظر از هر خصوصیتی که داشته، قطعاندآمده
بیت است به   26سحر نهاد حمایل برابرم...« را که مشتمل بر    جوزای  تنها چکامه  سوم نیز،

ها و در متن حفظ در ردیف غزل های کوتاه را ی قصیدهاند و بقیهقسمت قصاید برده
 اند. کرده

ها را در سه ضابطه نیساری روش مصحح در انتخاب کلمات و عبارات غزل 
آورد عنوان »تصحیح قیاسی«، نخست این قول خانلری را می  شمارد و پس از آن زیربرمی

ر یکی از ایم که مبتنی و متکی بی شیراز ابداً یک کلمه نیاوردهکه: »در سراسر آثار خواجه
ایم و ای از خود نیفزوده و نکاستههای اساس کار ما نباشد؛ یعنی هیچگاه کلمهنسخه
ای یا عبارتی را به حکم ذوق و سلیقه شخصی تغییر نداده یا در آن تصرفی روا کلمه

اشعار بوده و بدان ی متن ایم در حاشیهایم و اگر در چند مورد اظهار نظری کردهنداشته
  (173: 1367،)نیساری «ستتصریح شده ا

اند، چند مورد های قیاسی وارد متن نشدهگوید تصحیحبرخالف نظر مصحح که می
 برای نمونه: اند؛ وارد متن شده

نسخه گل »حمری«  3نسخه »گل حمرا« و  5 منبع غزل، 8از مجموع  -1/20 در غزل . 1
ی تصحیح قیاسی است که در دهندهاست که متن منتخب به صورت »گل خمری« نشان

 ای نشده است. ها هم به آن اشارهقسمت اختالف نسخه

ن کردن زندا، مصراع دوم بیت دوم به صورت »وقت رندی و طرب25در غزل . 2
ها هم قید شده که متن، تصحیح ی اختالف نسخهبرجاست« ضبط شده و در بخش ویژه

 قیاسی است.

در متن »عبوس زهد به وجه خمار بنشیند« آمده و در قسمت  ،2/372در غزل . 3
 ها »ننشیند« است و »بنشیند«، تصحیح قیاسی است.ی نسخهها گفته شده که همهبدل نسخه

ها بدل یک از نسخهنتخب »تا وقت آن برآید« است که متکی بر هیچمتن م  7/227در غزل  .  4
 باشد.نمی
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 ای ندارد.پشتوانه منتخب، متن »اگرچه مست خرابی« است که باز متنِ 5/257در غزل . 5

ها از قلم افتاده و اصالح های اختصاری غزل ها برخی نشانهبدل ی نسخهی ویژهدر صفحه
ی متن های مربوط به پشتوانهنند موجب نارسایی در بررسیتوااند که مینیز نگردیده

 گردند.
ها و ضبط بدل ها از جمله در معرفی نسخهبدل ها و نقل نسخهدر ترتیب ابیات غزل 

م از شدن کالاده است که برای پرهیز از طوالنیهایی رخ دها و مواردی دیگر نیز اشتباهآن 
های بر متن غزل ای مقدمهکتاب به  توانندیم انمندعالقهشود. ها خودداری میذکر آن
 . مراجعه کنند 180تا  175های صفحه حافظ

های ی نسخهکار مقابله،  خانلری آمده استتصحیح  ی چاپ اول  گونه که در مقدمهآن 
عکسی و پاکنویس متن به دست کارمندان فرهنگستان ادب و هنر وقت انجام گرفته و 

ی ضبط مصحح با اعتماد به دقت و موشکافی متصدیان مورد اشاره، دیگر اقدام به مقابله
ها ضروری ندانسته و در جلد دوم بدل های خطی را با متن منتخب و قسمت نسخهنسخه
هایی که الزم به نظر نظر واقع شده و تصحیحمورد تجدید ست که »متن و حاشیهاآورده 

 (189)همان: آمده در آن انجام گرفت...«
های پژوهشی ها به حدی است که بسیاری از بررسیی نیساری میزان اشتباهبنا به گفته

های خطی نسخه  ساختن از ضبط اصلیهای متن یا آگاهی قرائترا از بابت کشف پشتوانه
نتخب، در متن م 5، مصراع اول بیت 378ی مثال در غزل شماره سازد؛ براینااستوار می

مستند  (ی »ل« )چاپ قزوینیآثار« به ضبط منحصر در نسخه»برو ای طایر میمون همایون
آید که متن این مصراع چاپ قزوینی برمی  265ی  اما از یادداشت پاورقی صفحه  ؛باشدمی

 چاپ سنگی تبریز گرفته شده است. از شرح سودی و
نیز بیت نهم به صورت »بدان گهر نرسد دست هر گدا حافظ«  285ی در غزل شماره

ی مقابل برای را ندارند و در صفحه 9نسخه بیت  نسخه آمده و چهار 11است که در 
« قید های متفاوتی مانند »بدان کمر« و »به آن کمربدل ی باقیمانده، نسخههفت نسخه

ی »ی«، »به آن گهر« است ولی بدل مربوط به نسخهنسخه،  گردیده است که با این حساب
ی »ی«، »به آن اصلی نسخه بدل هم از روی متن چاپی نقل شده است و ضبطاین نسخه
  باشد.کمر« می
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 گیرینتیجه .3

های ادبی ای وسیع دارند و در پژوهشهای ادبی، دامنهی علوم انسانی، پژوهشدر حوزه
سلیم پژوهان نیز نام  ر برگ و بار دارد و از میان حافظ، دفتری پپژوهیی حافظنیز، کارنامه

پژوهی به ی حافظهای اساسی نیساری را در حوزهپژوهش  درخشد.نیساری به روشنی می
، از استقالل توان مطرح کرد که در عین پیوندداشتن با همضلع یک مثلث میی سهمنزله

و براساس یکی از  نامیده  «ی نیساری»سه گانهرا  هازم نیز برخوردارند و نگارنده آنال 
بر سه تصحیح از سه نقد ایشان ، های حافظن غزل ای بر تدویمقدمهها یعنی کتاب آن

 ، گزارشی را ارایه کرده است.معروف از دیوان حافظ
ه صورتی فشرده به شرح ه بند و ب، در ستوان نتیجه گرفتآنچه از این گزارش یا مقاله می

 :شودزیر یاد می
تر از حضور شفاهی ه، خیلی برجستپژوهیی حافظنیساری در حوزهحضور مکتوب . 1

 ایشان در این عرصه است.
و عامل مهم توفیق ایشان در تنها دنیساری، نهو ستودنی زدنی کار و دقت مثال پشت .2

ا این دو مهم دست به جتوان گفت که هرعیت می، بلکه با قاطهایش بوده استپژوهش
 خورند.کارهایی ارجمند و ماندگار رقم می، دست هم دهند

تواند سازنده پژوهی میی حافظها در حوزهی موضوعرسد آنچه بیش از بقیهنظرمی. به3
پژوهشگران د کارهای مطرح از ویژه نقگرفته بههای انجامو راهگشا باشد، نقد پژوهش

توان ی نیساری به روشنی مینام است؛ چنانکه در سه نقد عالمانه و موشکافانهصاحب
خطاهای یادان قزوینی و خانلری نیز ممکن است های بزرگی مانند زندهدریافت که از نام

ی عبرت و دقت بیشتر در تواند مایهها برای دیگران، میبزرگی سر بزند که بیان آن
 د.کارهایشان شو

 
 هایادداشت

 دوم چاپ الهدی، انتشارات ،(نیساری سلیم تدوین) حافظ هایغزل. بهاءالدین . خرمشاهی،1
(1371.) 
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 از  که کرد چاپ را حافظ هایغزل عنوان با اینسخه حافظ دیوان از پیش، هاسال . نیساری3

 قرن خطی ینسخه وسهچهل براساس آن از پس و نبود برخوردار زیادی هاینسخه یپشتوانه
 المللیبین انتشارات همت به و سلحشور محمد خط به که کرد تصحیح را حافظ هایغزل نهم

 یسده  خطی  ینسخه  وهشت چهل  براساس1377  سال  در  و  شد  چاپ(  1371  دوم  چاپ)  المهدی
 51 براساس را آن دوم ویرایش و رساند چاپ به سینانگار انتشارات در را حافظ دیوان نهم،

 در هادگرسانی دفتر یمقدمه  در البته.  درآوردند چاپ از سخن انتشارات در  نهم قرن ینسخه
 ایشان توجه مورد ینسخه پنجاه( 1385 فارسی ادب و زبان فرهنگستان چاپ) حافظ هایغزل
 .است  گرفته قرار

 هادگرسانی دفتر مفصل یمقدمه به کار، مراحل و هانسخه چگونگی از بیشتر آگاهی . برای4
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 دفتر یمقدمه یا آن یمقدمه  به حافظ، دیوان تصحیح در کار یشیوه از بیشتر آگاهی . برای5
 .نمود مراجعه توانمی حافظ هایغزل در هادگرسانی

 106 یصفحه حافظ، هایغزل تدوین بر ایمقدمه به توانمی مکرر هایغزل از آگاهی . برای6
 .کرد رجوع
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 پژوهیحافظی مجله

 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 

 1399 بهار ،(2 یشماره  جدید، یدوره ) 23 یشماره  ،23 سال
 
 

 های حافظ ها در غزل دفتر دگرسانی نقش سلیم نیساری در آموزش زبان فارسی و معرفی  

 
 *مدینه کرمی

 دانشگاه شیراز
 

 چکیده
  ، د؛ نخست شو نیساری پرداخته می سلیم های ی مهم از فعالیت در این مقاله به دو حوزه 

که خود شامل   گسترش و ترویج زبان فارسی داشته  ی در زمینه  ای که او خدمات ارزنده 
فارسی به   ی انشای فارسی، دستور خط فارسی و آموزش زبان تألیف کتاب درباره 

طور مشخص به  پژوهی است: در این مقاله به فظ حا  ، ی دوم و حوزه  زبانان است غیرفارسی 
پرداخته  و روش کار او در این کتاب  های حافظ ها در غزل دفتر دگرسانی معرفی کتاب 

تألیف کتاب در این زمینه در داخل  از نیساری پیشگام  فارسی یاد بگیرید کتاب  شود. می 
معیارهایی چون عنوان مناسب، کیفیت نگارش و چاپ، برخورداری از  ایران بوده است. 

اساس چارچوب نظری و  ک به یادگیری فراگیران، نگارش بر تصاویر رنگی جذاب برای کم 
نوع   علمی دقیق متناسب با سطح پایه، استفاده از آوانگاری و نیز پیشگامی این کتاب در 

ترین  دقیق   های حافظ در غزل   ها دفتر دگرسانی از جمله موارد شایستگی این اثر است.  خود،  
ی  تاکنون در زمینه های آن است که بدل های حافظ و نسخه ی اختالف نسخه محاسبه 
رایج   های برخی اصطالح نویسنده در این کتاب به معرفی نوشته شده است. پژوهی حافظ 

سخ و شرایط  در تصحیح ُنَسخ مانند تصحیح قیاسی، دگرسانی و تفاوت آن با اشتباه، اهم ن 
هجری پرداخته است. در    9به قرن ی دیوان حافظ مربوط  نسخه   50چنین به معرفی  آن و هم 

گرفتن نوع  های موجود و با درنظر ی نسخه ر پایه غزل حافظ را ب   424ترین بخش کتاب  مهم 
ها را با ذکر  های آن ها و دگرسانی ظ گزینش کرده و اختالف نسخه بیان و سبک حاف 

 جا پیش روی مخاطب گذاشته است. صورت یک های دقیق به بندی ره جزئیات و شما 
 . دگرسانی در غزل حافظ، نیساری، تصحیح، زبان فارسیکلیدی:  هایواژه

 
 hafez_m@ymail.com ، شیراز دانشگاه فاسی، ادبیات و زبان دکتری یآموختهدانش* 

 22/9/1398تاریخ پذیرش:  17/5/1398تاریخ دریافت: 

mailto:hafez_m@ymail.com


 1399(، بهار 2یی جدید، شماره )دوره  23، سال 23ی ، شماره پژوهیحافظی مجله   ــــــــ  124

 مقدمه .1
خدمات  که ادبیات فارسی استن بزرگ زبان و پژوهان و استاداسلیم نیساری از حافظ

 ی جالب توجهی وجود دارد و آن نکته. ه استزمین تقدیم کردای به فرهنگ ایرانارزنده
اند؛ زبان بودهترک ،نیساری سلیماز جمله  از بزرگان زبان و ادبیات فارسی، یاینکه بسیار

خوبی فراگرفته و در ی خود گرایش پیدا کرده، آن را بهیعنی به زبانی غیر از زبان مادر
توان برای این امر می اند.گسترش و ترویج آن شاید بیش از گویشوران آن زبان کوشیده

 از جمله: ؛ددالیلی ذکر کر
اس و درنگ و دقت ویژه  ها نیست، با وسوچون زبان دیگری، زبان مادری آن الف(

گیرند؛ بنابراین شاید بیشتر و بهتر از اهل آن زبان به ظرایف و روابط اجزای آن را فرامی
آواشناسی، ی دستوری)صرف و نحو(، کالم و اصول و قواعد آن زبان، اعم از حوزه

اطالعات  ،شوند و چون در این زمینهدهند و بر آن مسلط میتوجه نشان می معنایی و...
انگیزد که این دانش را به دیگران نیز ها را برمیآورند، اشتیاق، آندقیقی به دست می

نویسان، منتقل کنند. از این روست که بسیاری از استادان زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ
زبان و ... غیر فارسیصحّحان و شارحان متون ادبی کهن ودستوردانان و دستورنویسان، م

شناسان بزرگ ایرانی ت که زبانزبان هستند. این موضوع یادآور خدمتی اسویژه ترکبه
های آغازین اسالمی به زبان عربی کردند و )بیضاوی( در سده چون سیبویه شیرازیهم

 مند ساختن زبان عربی داشتند.نقشی که در نگارش، تدوین و ضابطه

وازی و جذابیت آن نمورد دوم استعداد ذاتی زبان دیگری یعنی شیرینی، گوش ب(
لزوماً ادبیات به معنی  ت پرباری برخوردار باشد. منظور،ادبیا ویژه اگر آن زبان ازاست؛ به

ی آنچه زبان را متون ادبی نیست؛ بلکه حضور عناصر ادبی در زبان است. یعنی مجموعه
داستانی و نیز ها، اشارات المثلها، ضربکند؛ مانند مجازها، استعارهتر میادبی

یقایی زبان را آهنگ به لحاظ موسهای خوشها و واژهآهنگی زبان که ترکیب واجخوش
این ویژگی  هاست.ترین زباند. و زبان فارسی از این نظر یکی از غنیساززیبا و پربار می

 انگیزد.زبان دوم، برای فراگیر خوشایند است و او را به تفکر و تفقه در آن برمی
پژوهان نیز از سرزمین آذربایجان یا  که بسیاری از حافظ ی دیگر این ی قابل مالحظه نکته    

   نیساری نیز در این زمره است. سلیم  اند که  زبان ایران برخاسته دیگر مناطق ترک 
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ی گسترش آموزش زبان فارسی به اختصار نشان  ایگاه نیساری در زمینه در این مقاله ج     
و   های حافظ در غزل  ها دفتر دگرسانی در بخش دیگر سخن، به معرفی کتاب شود و داده می 

 شود. ارزنده پرداخته می ی  ساختن این مجموعه روش کار نیساری در تدوین و فراهم 
 
 ی پژوهش. پیشینه1.1

 دکتر سلیم های حافظها در غزل دفتر دگرسانیی »نگاهی به در مقاله( 1387)خلیفه 
نیساری« به معرفی این کتاب پرداخته و آن را پژوهشی درخور قامت حافظ دانسته 

( 1388)ثروتیان  پردازد.به توضیح مقدمات کتاب می هیچ نقدی، تنهانویسنده بیاست. 
های ابداع جدول « های حافظها در غزل دفتر دگرسانیی »بررسی کتاب در مقاله
داند که افزون بر زیبایی و کمال، مراجعه و ی میها را یک رویداد علمی تاریخدگرسانی

بخش کرده است و به جز در موارد استثنایی، هر دریافت مطلب را آسان و لذت
نیاز های حافظ، از هر جهت بیی تحقیق صورت الفاظ در غزل پژوهشگری را در حوزه

ده، نکات و بها، آن را نقد کرگرانبر معرفی و تمجید از این اثر ثروتیان عالوه کند.می
شناساند. برای های این کتاب را به خواننده میکاستیاندکنظر یا هایی از عدم دقتمثال 

ها بوده ان حافظ در برخی غزل ی نام ممدوحکند که دربردارندهابیاتی اشاره می نمونه به
قرن ه شده، اما پس از ربعها زدودغزل ای از تاریخ تیموریان بنا بر مصلحت از در برهه و

 اند.این ابیات، اغلب در اصل غزل نیامده و در حاشیه ذکر شدهها بازگشته بودند. به غزل 
ی منتخب مخالف ها یا واژهچنین در مواردی با نظر نیساری در گزینش دگرسانیاو هم

الیل از دکه بعضی  ن داده استاست و با بیان چندین مثال، این تفاوت دیدگاه را نشا
اِعمال  ،خیال و صناعات ادبیی کتاب به صورنکردن نویسندهها را توجهاین اختالف

»اجر  ی، مقاله(1390)نیساری داند.میالخط نامناسب و استفاده از رسم ی شخصیسلیقه
ی ثروتیان نوشت و در ی منتقدانهرا در پاسخ مقاله« های حافظها در غزل دفتر دگرسانی

ناظر بر موضوع و ی را هرگونه اظهارنظر نیساریبه دفاع از خود و کتابش پرداخت. آن 
ی به خاطر ارائه هادفتر دگرسانیچراکه معتقد است  داند؛می این کتابهدف تألیف 

ی محکی برای ن به منزلهتدوین آهای حافظ نوشته نشده است؛ بلکه متنی خاص از غزل 
از های حافظ، اعم به منابع هر متن از غزل  هابط دقیق و استناد صحیح کلمهارزیابی ض

با ذکر نیساری چندین مورد از موارد انتقادشده را  .خطی یا چاپی مورد استفاده است
ای با عنوان در مقاله( 1395)مایل هروی   کند.رد می منتقد رادهد و نظر مثال پاسخ می
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های دیوان حافظ را دگرسانی های حافظ نیساری«ها و دگرگونیی دگرسانی»درباره
است. او بر جهانی  یشاهکارکه حافظ، اینداند و دلیلی بر می ی قوّت و امتیاز آننقطه

ای چون دیوان حافظ تأکید روش تاریخی در تصحیح و خوانش متون همگانیضرورت 
های دیوان حافظ به صورت هر سه دهه یا هر پنج دهه کند؛ به این معنی که نسخهمی

نیساری تحلیل یا نقد خاصی  هایدفتر دگرسانیی بررسی تاریخی شود. هروی درباره
  ارائه نداده است.

ی مقاله، زبانانبه غیرفارسی در آموزش زبان فارسی ی جایگاه نیساریدر زمینه 
»استاد دکتر سلیم نیساری، پیشگام  با عنوان( 1390)ارزشمند دبیرمقدم و همکارانش 

قابل ذکر است که « در ایران های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانتألیف کتاب
از نیساری،  سلیمی نوشته فارسی یاد بگیریدکتاب  به معرفی کامل و جامعی از

  های گوناگون پرداخته است.دیدگاه
 

 . بررسی موضوع2
 . آموزش زبان فارسی1.2

زبان فارسی و  و ترویج نیساری، تالش ایشان در جهت گسترش  سلیم های از جمله فعالیت 
توان در سه موضوع انشای  ها را می آموزش آن در داخل و خارج از ایران است. این فعالیت 

 زبانان گنجاند.   فارسی، دستور خط فارسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 
 . انشای فارسی1.1.2

کارگیری دانش زبانی در جهت بردن به ارزش و اهمیت هنر نگارش و مهارت بهپی
آموزان، نیساری را بر آن داشت که کالس درس یسندگی و انشای فارسی برای دانشنو
پنداشتند، در نظر بگیرد و جایگاهی چه دیگران میتر از آنشای فارسی را بسیار مهمان

آموزان به انشانویسی در فضای آموزش و مستقل برای آموزش آن و ترغیب دانش
است که  درس انشای فارسین اهتمام، کتاب پرورش کشور قرار دهد. یکی از نتایج ای

ل آموزش انشای ساآموزان از سخنان او در مدت یکنشهای دادرواقع حاصل یادداشت
چاپ شده و بسیاری از شرایط زمانی، زبانی،  1328که کتاب در سال فارسی است. با این

کرده، هنوز های فرهنگی و فضای آموزشی ایران نسبت به آن دوره تغییر موقعیت
آید. این شمارآموزان درس انشای فارسی بهدانش تواند الگوی مناسبی برای دبیران ومی

ی کاربردی انشای فارسی است، میزان انضباط کاری و نامهای درسکتاب که گونه
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ی ی بسیاری، از تفنّنات و زواید برنامهجدیّت علمی در درسی چون انشا را که به عقیده
نیاز  ،نگارش (.1328)برای آشنایی بیشتر، رک.نیساری، دهدان مینشآموزشی است، 
توجهی های اخیر به آن کمسالدانشجویان است که متأسفانه در آموزان و همیشگی دانش

بر نوشتن کتاب ی عالوهاست. نیسار تحصیلکردگان ی آن ضعف نگارششده و نتیجه
 برتا  کردآموزان برگزار میبرای دانش انشانویسی هایر این زمینه برای دبیران، مسابقهد

 د.بیفزایبه نگارش و انشا ها ی آنعالقه
 . دستور خط فارسی2.1.2

خط و زبان فارسی و ضرورت تفکیک تلفظ از نوشتار،  یدربارهنگرانی نیساری 
فرد خط های منحصربهنهادن به ویژگیسازی امالی فارسی، ارجی و یکسانمندروش

ه سوق داد. او را به نوشتن کتابی ارزشمند در این زمین 1تمییز آن از خط عربیفارسی و 
کوشد پیوند و پیوستگی خط و حاصل این دغدغه است که می دستور خط فارسیکتاب 

زبان فارسی را با یکدیگر نشان دهد، بسیاری زواید غیرضروری موجود در خط را که 
های زبان هایی متناسب با ویژگیی زبان عربی است، حذف کند و در مقابل، نشانهویژه

ه قصد نوشتن مطلبی قلم به فارسی برای خط آن پیشنهاد دهد. از نظر نیساری کسی که ب
ی او امری فرعی و ثانوی است، گیرد، اگر رعایت نکات امالیی در کار و حرفهدست می

احتمال دارد که تنها در حد ذوق و قیدی که نسبت به این مسایل دارد عمل کند. اما 
، کندآموزد، یا کتاب دستور و لغت تألیف میکسی که به دیگران دستور، انشا و امال می

 .(14-13: 1374،نیساریرک.) ی این موضوع به عهده داردبیشتری دربارهمسئولیت 
 زبانان. آموزش زبان فارسی به غیرفارسی3.1.2

ن فارسی به ی آموزش زبادکتر سلیم نیساری از پیشگامان تألیف کتاب در زمینه
سلیم نیساری، پیشگام تألیف  »استاد دکتری اساس مقاله. برغیرفارسی زبانان است

از  فارسی یاد بگیریدزبانان«، کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی کتاب
هایی که امروزه در این زمینه نوشته شده، پیشگام این رشته نیساری در میان انبوه کتاب

 ی آموزشمنظور، منابع رسمی آموزشی نوین است؛ وگرنه پیشینهدر ایران است. البته 
گردد و حتماً کسانی که قصد یادگیری زبان فارسی را ها پیش برمیزبان فارسی به سده

باز تأکید بر اند. بردهها و متون علمی و ادبی بهره میاند، از منابعی چون فرهنگداشته
هایی در این زمینه در خارج از ایران تر کتابنگارش کتاب در ایران است؛ چون پیش

که چاپ شده، با این 1334که در سال  نوشته شده بود. این کتاببرای آموزش فارسی 
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نخستین کتاب آموزشی در نوع خود است، بسیاری از معیارهای یک کتاب آموزشی 
ب را دارد. معیارهایی چون عنوان مناسب، کیفیت نگارش و چاپ، برخورداری از مناس

ساس چارچوب اک به یادگیری فراگیران، نگارش برتصاویر رنگی جذاب برای کم
نظری و علمی دقیق متناسب با سطح پایه، استفاده از آوانگاری و دیگر مواردی که بر 

ای که بر در مقدمهشناس آمریکایی هوهفلد، استاد زبان ارزشمندی کتاب افزوده است.
 .استهای بعدی در این زمینه دانسته، آن را سرآغاز مناسبی برای کتاباستکتاب نوشته

راهنمای ، ی فارسی و انگلیسیراهنمای مکالمههای دیگری چون کتابچنین هم
از  ،اندچاپ شده 1335سه در سال رکه ه کتاب اول فارسی و ی انگلیسی فارسیمکالمه

در دانشگاه ایندیانا، از  1954ایشان در سال های نیساری در این زمینه است. دیگر تالش
تطبیقی آموزش زبان فارسی به عنوان زبان روش  ی دکترای خود با عنواننامهپایان

   .کرددفاع  مادری و زبان خارجی با ارجاع خاص به کار نوآموزان
 

 های حافظها در غزلمعرفی دفتر دگرسانی. 2.2
است که  های حافظها در غزل دفتر دگرسانیبخش دوم این مقاله بررسی و معرفی کتاب 

دفتر خوانان است. پژوهان و حافظنیاز حافظترین منابع مورد مهم شک یکی از بی
های آن است که بدل های حافظ و نسخهی اختالف نسخهترین محاسبهدقیق هادگرسانی

زیر نظر  1385این کتاب در سال  یاولین نسخهحاصل عمر پربهای سلیم نیساری است. 
و کمیابی فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ شد. با توجه به ارزش و اهمیت کتاب 

 نماید.پژوهان، چاپ دوم این کتاب ضروری میآن و از طرفی تقاضای حافظ
 . مقدمات کتاب1.2.2

اساس تفاوت ها و ابیات دیوان حافظ برر واژهمنظور از دگرسانی، تغییراتی است که د
ی »دگرسانی« به جای عبارت »نسخه بدل« در نظر گرفته شده ها وجود دارد. واژهنسخه

ها دچار دیوان حافظ شاید بیش از هر کتاب دیگری رونویسی و در طول سدهاست. 
 های خواسته یا ناخواسته شده است.ها و تحریفدگرسانی

های متعدد دیوان حافظ وارد های فراوانی که گذر زمان به نسخهدر میان اختالف
ها به نسخه ترینها برای یافتن »حافظ برتر« یافتن نزدیککرده، یکی از بهترین روش

ی نسخه 50اساس نیساری برزمان شاعر یا به تعبیر اهل تصحیح »اقدم نَُسخ« است. 
های کشورهای مختلف دنیا چون ایران، ی نهم که از کتابخانهخطی دیوان مربوط به سده
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ها را تنظیم ... به دست آورده، دفتر دگرسانیند، تاجیکستان، آمریکا، فرانسه وترکیه، ه
کامل و هفت نسخه نسخه دیوان کامل، دو نسخه نیمه 41نسخه،  50از این کرده است. 

نیساری بحثی را پیرامون  ،هادفتر دگرسانیدر گزیده یا منتخب غزلیات حافظ هستند. 
و  های شعر حافظ مطرح کردهعبارتها و علت پدیدآمدن این همه اختالف در ثبت واژه

 :استشمرده ی این موضوع چند دلیل بربرا
برخالف نظر کسانی چون مسعود فرزاد که عامل اصلی اختالف نسخ را خود  او .1

د و آن هم  دهها را به حافظ نسبت میاختالفدانند، تنها شمار اندکی از این حافظ می
تر ساختن آن، دالیل اجتماعی و هنریبرای در مواردی چون آرایش و پیرایش شعر 

 ،کرده و تغییر موارد فردی و اختصاصینگرانی میهای سیاسی که ایجاد بیم و مصلحت
 زمانی بوده است.تر و همهبه مفاهیم کلی ،که زمانی به مناسبت خاصی سروده شده

هستند برداران و نسخهکاتبان ترین آن، ها و شاید مهمدگرسانی دومین علت ایجاد .2
 اند که این عاملشدهریف شعر حافظ موجب تح سهو ناخودآگاهآگاهانه یا با دستبرد که 

 خود به چند دلیل صورت پذیرفته:
شخصاً تمایلی به تدوین اشعار خود نداشته و حتی به دیگران نیز  الف( حافظ،

ات او بنا بر قول مشهور، محمد نتیجه پس از وفدرداده است. ی این کار را نمیاجازه
ندگی و پاشانی ابیات و ها، پراکشود. اما اختالف نسخهدار این کار میاندام عهدهگل

مدوّن و  یحاکی از این است که تنها نسخه ،ی نهمها در همان آغاز سدهترتیب غزل 
 ؛کاتبان نبوده استاندام اساس کار واحد گل

ی دقیق به دقتی در مراجعهی خود و بیاعتماد کاتبان به حافظه ،ب( مورد دوم
 ؛رونویسی بوده استکاری در ی اساس یا سرمشق خود و نیز شتابنسخه

بودن از واژه یا عبارتی را به دلیل دور ای و ذوقی کاتبان که گاهسلیقه پ( تغییرات
 ؛انددادهپسند و عادت ذهنی خود تغییر می

 ؛اساس حدس و گمان به دلیل ناخوانایی یا افتادگی یا اشتباه در کتابتت( تغییرها بر
ای شنیداری، در مواقعی که کسی ث( اشتباه در ثبت واژه یا عبارتی به دلیل خط

 اند.نوشتهخوانده و کاتب یا کاتبان میمی
گذر زمان بوده که گاه موجب ها تأثیر عوامل طبیعی در علت دیگر ایجاد دگرسانی .3
 ای شده است.شدن حرف یا نقطهای یا پاکشدن نقطهاضافه
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که نیساری ها، دگرسانیها و ایجاد یکی دیگر از دالیل اختالف نسخه ظر نگارندهبه ن
؛ درک بلندای پیچیدگی و توبرتویی معنایی شعر حافظ استبه آن اشاره نکرده است، 

پذیری، چندمعنایی و اشارات ظریف گوناگون که شعر حافظ را وزین شعر حافظ، ایهام
اید. نمافکنی ایشان طبیعی میو پخته کرده، برای کاتبان سخت بوده؛ بنابراین به شک

نیازمند خبرگانی از نوع حافظ  ؛ بلکهفت مقصود حافظ کار هرکسی نیستاحال، دریهربه
حیح و شرح غزلیات چه در صی ت و اندیشگانی از جنس او بوده. امروز نیز چه در زمینه

 تر پیشروترند.مندی، لذت ادبی و برقراری ارتباط با حافظ، اذهان حافظانهبهره
ی آن است که اگر با همه ؛ دگرسانیاست کرده شتباه تفکیکنیساری دگرسانی را از ا

شدن است. اما خواندن و فهمیدهدر جای خود قرار بگیرد، شعر قابل ،هافراوانی اختالف
شود یا معنی را دچار امالی واژه می ن است که موجب عیب در قافیه، وزن واشتباه آ

 سازد. برای نمونه در بیت معروف  مشکل می

 ستگانیم( ای باد شرطه برخیز نشستگانیم)شککشتی
 

 از بینیم دیدار آشنا را                           ــه بــ د ک ــ باش 
توان آن را ی شکستگان و نشستگان، دگرسانی است نه اشتباه. چون میاختالف دو واژه

 ورت خواند و معنایی از آن برداشت. به هر دو ص
ای گزینش متن ی معیارهدقیقی درباره های، نیساری توضیحهادگرسانی دفتردر 

 ؛ّم نسخ. ضبط اقدم و اه2 . ضبط اکثریت نسخ؛1ه عبارتند از: د کدهاصلی و منتخب می
ی استنباط از ممیزات شعر حافظ و »بر پایه بک بیان حافظ. توجه به سنخ اندیشه و س3

موازین نقد ادبی« گیری از و بهرههای حافظ استفاده از فرهنگ بسامدی واژگان غزل 
ویژه شناسی، بهبرای این منظور، مصحح باید با اصول سبک .(17: 1385نیساری، رک.)

های ها و عبارتمصحح برای گزینش واژه سبک شعر حافظ آشنایی کامل داشته باشد.
ی »مفاد و معنا، لفظ و کلمه، صوت و در دیوان حافظ باید به تلفیق سه جنبه مناسب

 ه باشد.آهنگ« نظر داشت
)دانش، دقت و  چنین معیارهای گزینش اهمّ نسخ را شایستگی کاتبهم او
منظور از منقح بودن،  د.دانبودن نسخه میو منقح و مضبوط، اصالت متن داری(امانت

پیراستگی مندرجات نسخه از الحاقیات و اشعار مشکوک، ابیات اضافی و الحاقی در 
بودن محتوای نسخه از نظر تعداد نیز جامعبودن مضبوطداخل اشعار است و منظور از 

 : )همان های موجود در هر غزل استمار بیتها و شها، مثنویهای اصیل، قصیدهغزل 
18). 
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نه تصحیح قیاسی صورت گرفته نه تصحیح ذوقی؛ بلکه معیار  هادفتر دگرسانیدر 
ست که مصحح بر تصحیح قیاسی آن ااست.  ی مورد استناد بوده، ضبط نسخهگزینش

های لغوی، دستوری، یا ضرورت وزن و قافیه، اصالح مختصری در اشتباه ی استنباطپایه
های موجود در نسخه اعمال کند؛ البته به شرط آنکه تصحیح متن اشتباه، به کمک نسخه

مرز ظریفی میان تصحیح قیاسی و تصحیح ذوقی وجود دارد که  دیگر ممکن نباشد.
که در بسیاری موارد، ذوق و پسند چرا شود؛افکنی مصححان میگمانوجب بهاغلب م

تصحیح منطقی و شخصی مصحح در تشخیص درست از نادرست دخیل شده، او را از 
 سازد.علمی دور می

 ها. روش کار در تنظیم جدول2.2.2
ی مورد نظر نسخه 50ی، به معرفی مختصر ضرورهای نیساری پس از توضیح مقدمه

ی ی نسخهپردازد و هر یک را به صورت جداگانه، با آوردن تصویری از یک صفحهمی
 شناساند.مورد نظر به خواننده می

غزل اصیل  424 مدخل از 10340 ها، گزینشنیساری در بررسی دگرسانی روش کار
بررسی  از آوردن متنی از غزل که با اند. پساست که به ترتیب الفبایی شماره خورده

شده، در  ی سبک اندیشه و بیان حافظ گزینشو بر پایه ی نهمهای سدهانتقادی نسخه
الخط ها را به رسمامالی واژهنیساری کوشیده ی آن ذکر شده است. کنار هر بیت شماره

ها برای مخاطب آسان شود. در یک سازد تا امر خوانش و فهم غزل امروزی نزد
های دیگر هایی که بیت یا ابیاتی اضافه بر ابیات متن مورد نظر، در بعضی نسخهغزل 

ترتیب ی های اضافی با ذکر شمارهدارد، پس از پایان غزل، زیر خط پایان غزل، بیت
از قبیل بیتی که شکل متفاوتی از این ابیات شامل مواردی است ها درج شده است. آن 

طبیعی ) دو  یا هر ،یا مضمون یکسان ،ی یکسانیکی از ابیات مندج در غزل است با قافیه
یا بیتی است که به احتمال زیاد  (،توانند در یک غزل باشنداست هر دو بیت نمی

 ی حافظ نیست و شاید بعدها به متن راه یافته است. مورد سوم ابیات متضمنسروده
های قدیمی اغلب محذوف بوده، اما بعدها به مدح ممدوحان حافظ است که در نسخه

 اند.ها بازگردانده شدهغزل 
یقی  اند معرفی شده، توضیحات دق هایی که این غزل را داشته در پایین غزل، نسخه 

برای  های مورد نظر در پایین صفحه آمده است. سپس  نسخه   ی ها ها و اضافه ی افتادگی درباره 
ی غزل، در ستون دیگر متن عبارت یا  هر غزل جدولی تنظیم شده که در یک ستون شماره 
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هایی که این شکل از دگرسانی یا  ها و نسخه ی مورد نظر، در ستون بعدی دگرسانی واژه 
ها و  و در ستون پایانی نیز اشتباه  ند به طور اختصاری معرفی های دیگری از آن را دار شکل 

ها را در  ی این بررسی ترین فایده و نتیجه نیساری مهم  اند. هم تفکیک شده ها از دگرسانی 
 . ( 29: )همان   داند ی به متن اصیل شعر حافظ« می ساختن راه دستیاب »نزدیک ها  دفتر دگرسانی 
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 ناسی ترسشحافظ و روان
 

 *حسین ماحوزیامیر
 نوردانشگاه پیام

 چکیده
  ی شیوه  بشر، هایدیوان حافظ سراسر آکنده از بیم و امید است. حافظ با بیان ترس 

 سه در پدیدارشناسانه منظر از را هاترس این. آموزدمی ما به را هاترس این بر چیرگی
. ترس  3. ترس از دیگری؛ 2ن؛ . ترس از جها1 بندی کرد:طبقه توانمی عمده یدسته

 حافظ،  هایترس از کاوانهنگارنده در این مقاله بر آن است تا با تحلیلی رواناز من. 
 ترس با را زاهد، و رند یعنی او، دیوان یبرجسته شخصیت دو شدنروروبه یشیوه
را به شکلی   حافظ درون  وجودی  ابعاد  توانندمی البته شخصیت  دو این. دهد  نشان

 خیالی دنیایی به  و  گریزدنمادین روشن سازند. زاهد برای چیرگی بر ترس، از آن می
 ترس،  کردنسرکوب با و واقعیت از فرار با او. است ناپذیرآسیب آن در که بردمی پناه
  سوی  از  رند. ماند می باقی ترس  درگیر شکلی به همواره  و  راندمی ناخودآگاه به  را  آن

  گذر  آن از بزرگ درد یتجربه با و رودمی ترس دل در شود، می رورس روبهت با دیگر
  ی عمده  هایترس از زاهد برخالف او. شودمی چیره آن بر ترس یتجربه با و کند می

  دیدن  و دیگری توسط  نشدنپذیرفته جهان، ناشناختگی و ناپایداری یعنی  بشری
گریزد. زاهد جهان را به مسئله  نمی خویش هایضعف و  هاآلودگی یعنی ها،سایه

 به  و گریزدمی جهان ناپایداری از. ماندمی نصیببی جهان راز درک از و کاهدفرومی
  در  نشدنپذیرفته ترس  از یونگی نگاهی  در او . آورد می پناه دور  ایآینده در جهانی
را به   خویش هایسایه و گریزدمی نیز خویش از او. اندیشدمی نام به و رودمی نقاب

  او  در باید که  داندمی بزرگ رازی را جهان او برخالف  رند . افکنددیگری فرامی 
 ناخودآگاه، اعماق در  غور با یعنی عشق،  و موسیقی مستی، با  او. شد  حیران و سرگشته
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 کارگناه را خود و شودمی روروبه هاسایه با او. یابدمی در را کهن یسراپرده این راز
   و هــتجرب با  او و  است واقعی امان آن  در که است گنجی هاسوی سایه آن  اما داند؛می
  برابر  در زاهد دوران« »ژیلبر مدل در. یابدمی دست  کمال و فردیت به سایه از گذر
  »روزانه«  واکنشی شود،می مخیل جانور درندگی و سقوط تاریکی، با که زمان از ترس
ج و شمشیری برای دفع جانور روی  عرو روشنایی، به و  گریزدمی آن از یعنی دارد؛
  دل  در و کندمی  تجربه  را  هبوط  تاریکی، و  دارد »شبانه« العملعکس رند  اما . کندمی

 .یابدمی دست روشنایی به آنجا  در و رودمی درنده جانور

 . زاهد رند، دوران، یونگ، شناسی، روان  ترس، حافظ، : کلیدی هایواژه

 
 مقدمه. 1

های ها و ترسجا که آرزوه به جهان درونی او میسر است. آنشناخت انسان با تاملی ویژ
از نخستین غزل  .زندرا رقم می «من»آشکار، بنیان هستی  بشری به شکلی نهفته یا

 و موج بیم تاریک، شب از ترس .است بیم حساس، ااست توجه درخور آنچه ،حافظ
توان ها را میبا نگاهی پدیدارشناسانه این ترس از گردابی هولناک و فروکشنده. وحشت

ه در نگارند .تقسیم کرد «من»ترس از جهان، ترس از دیگری و ترس از  یهبه سه عرص
 :های حافظ را در این سه عرصه تحلیل کنداین پژوهش بر آن است تا ترس

ویژه ترس از هب وفایی او،ناپایداری جهان، فریب جهان و بی ترس از جهان: ترس از
ویژه با هب ،ترس در شعر حافظاین . درک راز جهاندر ی تواننایعنی  ،ناشناختگی جهان

 (.شود )شب تاریکتاریکی توصیف می

یا ممدوح را  ، معشوق دیگری عام  ند توا از دیگری: دیگری در شعر حافظ می  ترس 
مالمت و  ، ترس از اعتنایی ی ترس از خشم، حسد یا غیرت و ب  ، ارد گیرد. در تمامی مو دربر 

  ی ه های عمد ترس ریاکار از  ی در جامعه ویژه ه ب  ، بودن دیگری بدنامی، ترس از ناشناخته 
 ل(. )گرداب های   ی، طرد و هبوط یا سقوط همراه است شدگ اوست. این ترس با احساس رها 

گیرد. ترس درون را دربرمی یترس از قلمروهای ناشناختهاین ترس، : «من»ترس از 
فقر و ویژه در پیکار عشق، ترس از هها، ترس از ناتوانی و ضعف باز گناه و وسوسه

نبردن به راز ترس از راه ،ترای درونی و از همه مهمهرو شدن با تناقضهمرگ، بیم روب
 (.)بیم موج های دیوان اوستترین ترسهمگی از عمده «،من»درونی

 یهدهد؟ آیا دو شخصیت برجستها چه واکنشی نشان میحافظ در برابر این ترس
 ها در برابر اینکنند؟ واکنش آنرا تجربه میهایی مشترک ترس «زاهد»و  «رند، »دیوان او
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در این  گشایند؟یک چگونه دری به سرای امید میها چگونه و چیست؟ هرترس
منظری روانکاوانه و با  از، های مقابله با آن، از فرار تا مبارزهها و شیوهپژوهش ترس
 .است شدهتحلیل  «دوران»و  «یونگ»تکیه بر نگاه 

 
 شناسی ترسروان .1.1

خوانده  «فوبیا» ترس در نگاه فروید گاهی اضطراب است و گاه ترسی مرضی که
نوعی ترس است که حالتی اساسا مبهم دارد و علت آن  ،شود. در آلمانی اضطرابمی

حاکی از افزایش خطر در باالرفتن  ،درونی و نفسانی است. اضطراب احساسی است
راب چند فروید در ابتدا معتقد بود که اضط(. هر32: 1386اسون،لورانرک.) های رانشکمّ

و اضطراب را  دادتغییر  شود، در نهایت نظرش رالیبیدو ناشی می یهشناساناز رشد روان
حاصل تعارض  ،از نظر او اضطراب .دانستاز وجود یک خطر در ناخودآگاه  هشداری

 «سوپرایگو»و تهدیدات متقابل از از یک سو ا پرخاشگری میان امیال ناخودآگاه جنسی ی
های مکانیزم« ایگو» این هشدار، در پاسخ به است.از سوی دیگر رونی ییا واقعیت ب

ات نامقبول به هشیاری آگاهانه دفاعی را برای پیشگیری از بروز افکار و احساس
مهارها، »کالسیک خود،  یفروید در مقاله (.184: 2003سادوک،و  )کاپالن انگیزدمیبر

نه آن  زدن را به وجود آورد،نویسد: این اضطراب بود که واپسمی «عالئم و اضطراب
زدن، اضطراب را. از نظر او اضطراب واکنشی واپسکردم، در گذشته فکر میگونه که 

در . دهدزا بروز میای آسیببرابر درماندگی خود در پی واقعه است که در ابتدا فرد در
 اسون،)لوران کنده از فرد در برابر وحشت حمایت میاضطراب حالتی است ک ،این نگاه
شی به نی خطری درونی و رانناشی از فرافک ،مرضی در نگاه فروید (. اما ترس32ِ: 1386

ز ارتفاع و ترس ترس از فضای باز، ترس ا تواند به شکلعالم خارج است. این ترس می
 (.53)همان: آیداز جانوری خاص در

 تحلیل براى. است فرانسوى شناسمردم و شناس»ژیلبر دوران«، منتقد، جامعه
 . است شده گرفته بهره نیز هستى، به او نگاه ىشیوه از بشرى هاىترس یشناسانهروان

و  «یونگ» پس ازصورخیال و نمادپردازى دارد. او  یهکتابى مستقل دربار «دوران»
پردازد. او بخش اصلى هاى بشرى مىبه تحلیل خیال  «رى کربنهان»و همچنین  «باشالر»

رین تداند. زمان و گذر آن بزرگدر ارتباط با ترس بشر از زمان مىتصویرسازى ذهن را 
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: دهدخود را به سه شکل برجسته نشان مىترس بشرى است. این ترس در خیال انسان 
 . نمادهای سقوطی.3. نمادهای تاریکی؛ 2. نمادهای حیوانی؛ 1

کل جانورى مهیب و درنده انسان گذر زمان را گاهى به ش :نمادهاى حیوانى .1
 حیوان درنده که گاهى به شکلتنها به شکل کند. نمادهاى حیوانى خود را نهتصویر مى

واقع تصویر دهد. درینوعى حرکت آشوبناک یا وحشیگرانه، خشونت یا حمله نشان م
. ب ؛گذر و حرکت زمان الف. :کندفى مىاصلى زمان را معر یحیوانات دو جنبه

یگر توان گرفت. از سوى دو او را نمى داردجوش وجنبحیوان نیز  .زمان نابودکنندگى
 .کنددرد و نابود مىن موجودى است که مىحیوان هما

شب نشان  ویرهایدهاى تاریکى خود را به شکل تصنما ی:نمادهاى تاریک .2
دهد. شب، سیاهى و تاریکى به نوعى دیگر بیانگر ترس از زمان است. این گروه زیر مى

سیاه و تصاویر کورشدگى رو با خون، ناپاکى، آب نمادهاى زنانگى است. ازاین یسلطه
  .شودنمایان مى

بلکه سرگیجه، حس  ،هددتنها سقوط را نشان مىاین نمادها نهنمادهاى سقوطى:  .3
دهد ن نمادها به مفهوم گناه ارجاع مىای گذارد.شدگى را هم به نمایش  مىسنگینى یا له
 (.84-83: 1390 عباسى،رک.) ستا هبوط اوشدن انسان از بهشت و و بیانگر رانده

نوعى  ،اندگذارى شدهکه به صورت منفى ارزش، در تقابل با تمام تصاویر زمان
شود که در ارتباط با فرار از زمان یا پیروزى بر سرنوشت اى ظاهر مىنمادگرایى قرینه

آن  دهد که هدفروزانه را شکل مى یهین نوع نمادگرایى صورتى از منظوماست. ا
 (.84:همان) کنترل زمان است

 ی روزانهمنظومه .1.1.1

 یمنظومه از بخش نخستین را سقوطى و تاریکى حیوانى، نمادهاى دسته سه «دوران»
ر این باور است ب او. است زمان از ترس به مربوط همه تصویرها این. نهدمى نام روزانه

رو ازاین ؛گیردروزانه و شبانه بهره مى یهبراى کنترل این ترس از دو منظوم که انسان
 شودشامل نمادهایى مى ت،روزانه که مربوط به کنترل زمان اس یهدومین بخش منظوم

. نمادهای 1 :گیرد. این نمادها شامل موارد زیر استکه در برابر بخش نخستین قرار مى
 . نمادهای جداکننده.3. نمادهای نورانی؛ 2عروج؛ 
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این نمادها  رسد.انسان به حکمرانى آسمان مى ویرهادر این تص :عروج نمادهاى .1
گیرد و بیانگر پیروزى انسان و بازگشت به سوى در برابر نمادهاى سقوطى قرار مى

ان ه تعالى، اوج و عروج را نشکویرها . در این تصاست بهشتى است که از آن رانده شده
 .شویمرو مىهبا بال پرنده، فرشته، آسمان، بهشت و مرد بسیار بزرگ روب د،دهمى

در  و هاى نور استاین نمادها مربوط به نور و اندامنمادهاى تماشایى یا نورانى: . 2
زمان است. گیرد و بیانگر چیرگى انسان بر تاریکى و برابر نمادهاى تاریکى قرار مى
 .گیردر این رده جاى مىخورشید، چشم، کالم الهى د

در برابر نمادهاى این نمادها نشانگر قدرت و پاکى است و  ه:نمادهاى جداکنند .3
سازند. این بران پاکى را از پلیدى متمایز مىها با کمک شمشیرى آن گیرد.حیوانى قرارمى

پیکان، شمشیر  پیوستن به تعالى است و با نماد پیروزى و یهدهندگروه از نمادها نشان
 (.85:همان) شودن اساطیرى و عصاى سلطنتى مشخص مىبرا

و قهرمانانه بر گذر زمان چیره روزانه با روشى قهرآمیز  یهسان در منظومانسان به این
، ددپیونوقوع مىه بردن به روشنایى و آسمان بن چیرگى یا با انکار زمان و پناهشود. ایمى

 .رسده و حرکات آشوبناک او به ظهور مىساختن قهرآمیز انسان از جانور درندیا با جدا
 شبانهی همنظوم. 2.1.1

ا جانور درنده، تاریکى راهى دیگر نیز براى رویارویى با زمان وجود دارد. براى مبارزه ب
رفتن در دهان جانور درنده و   ؛رو شد و آن را تجربه کردهتوان با آن روبمى ،و سقوط

تاریکى، رفتن در دل  یهم جانور چنانکه یونس در دل ماهى و تجربحضور در شک
سقوط و  یهدر نهایت تجربو  وشن در دل تاریکىاعماق تاریک و جستن پناهگاهى ر

هاى تمام شکل خش آن و تبدیل آن به فرودى خوشایند.ببرخوردارى از حس لذت
چیز تلطیف شده، از ولى همه؛ شودشبانه تکرار مى یهر دیگر در منظومانگیز زمان باهول 

اما عمل  ،شودرو مىهجانور درنده روب شبانه فرد بای هردد. در منظومگترس تهى مى
نیست و بخش باشد؛ دردناک تواند لذتشدن مىگردد. بلعیدهدریدن به بلعیدن بدل مى

 شدن یادآور همانبرد. تصویر بلعیدهن جانور مىآسیب به درواى است که ما را بىتجربه
  ت.عمل مکیدن شیر مادر در کودکى اس

نوعى تصویر آشوبناک جانورى  که کهل شبانه تصویر گرداب، ورطه و مهلدر تخی
 کننده خود را به شکلتخیل ،در این حال  شود.به مکانى آرام و محافظ تبدیل مى ،است
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گذرد. گویى زمان بر یونس نمى ،دارد. در درون نهنگمحفوظ مىناخوداگاه از گذر زمان 
رود. مرگ شود، اما یکسره از میان نمىرنگ مىاین شکل از تخیل، ترس از مرگ کم در

 (.89:)همان خیزداى شیرین از آن برمىگردد که انسان خفته با بوسهبه خوابى بدل مى

ها، شود. تنوع رنگنورانى مىیل شبانه، تبدیل به شب تصویر شب ترسناک در تخ
سازد. تصویر سقوط به تصویر حرکتى آرام و خالى از ترس مى ها و ماه، شب راستاره
یا حالتى فنرى به  ،نرم استشود. در این حالت تماس با زمین بسیار بدل مى شدنیکنترل 

نه شبا یهپذیرد. منظومآهسته صورت مىآرام و آهستهگیرد. همه چیز آرامخود مى
روزانه، عملى قهرمانانه نیست. این منظومه بیشتر به آرامش، راحتى و  یهبرعکس منظوم
 یهو حسى منظومهاى عاطفى شبانه ارزش یهطورکلى منظومدارد. به استراحت تمایل

فراانسانى تعالى  یکند. پادزهر زمان دیگر در محدودهروزانه را وارونه و تلطیف مى
 سازدرم و مطمئن ماده خود را آشکار مىجو نخواهد شد، بلکه در درون گوجست

 (.92: 1390)عباسی،

 
 ترس در شعر حافظ. 2

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
 

 اــ هاران ساحلـــکجا دانند حال ما سبکب 
 (81: 1381)حافظ،                          

هر سه نوع  ،های راه عشق استنخستین غزل حافظ که بیان دشواری باال ازدر بیت 
، امواج و حرکت شود. شب تاریک، نماد تاریکىدیده مى تصویر ترس از زمان دوران 

انگیز عمیق که رداب هول حیوانى و گ هایویربیانگر تص ،آن یهآشوبناک و وحشیان
سقوطى را  ویرهایو تصاست در ورطه افتادن  یهتجرب ،انسان را در خود فرو مى برد

 .دهدنشان مى

یى با جهان،  هاى انسان را در رویارودیگر، حافظ در این بیت تمامى ترسبا نگاهى 
اى از هاى که این مصراع به آیکوب پس از بیان اشارهکند. زریندیگرى و خود عرضه مى

ب هایل را ها و گرداوسوسهاز دنیا، امواج را رمزی از شب را رمزى ، قرآن دارد
(. در این صورت حافظ ترس از 30: 1388کوب، داند )زرینرهاشدگى از سوى خدا مى

امواج دریا و ترس از  شدن با خویش را باروهجهان را با تصویر شب، ترس از روب
به شکل گرداب هایل آشکار ، آیددمان درمىکه به شکل معشوق و مردیگرى را 

سپس به صورت شدن توسط معشوق نخست به شکل رها ،یگرىسازد. ترس از دمى
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حافظ با خلق دو شخصیت  .شودها تصویر مىباران ساحلنشدن از سوى سبکدرک
ها ما را ها در برخورد با ترسمتفاوت آن یهو با بیان دو شیو «رند»و  «زاهد» یهبرجست

 .دهدى بر ترس، شادمانى و امید سوق مىبه چگونگی چیرگ
 

 ترس از جهان . 1.2
 بودن جهانناشناخته ترس از. 1.1.2

در  .شدن با جهانی ناشناخته استروههای وجود بشری روبترین ترسیکی از مهم
او  نمایاند.می گابریل مارسل یهحضور خویش را در اندیش یهبرترین عرص ،فلسفه، راز

انسان  دهد.خویش قرارمیز در کانون توجه فلسفی یک را در جایگاهوجود انسان را 
ری را میل انسان به تملک قرااو دلیل این اضطراب و بی تنش است.قرار و پرامروز بی
نهد و راز را در بودن را در برابر داشتن می ،بودن و داشتن داند. او در کتابجهان می
 ،)کینش دشوار است ی دانست که حلّائله. از نظر او نباید راز را مسئلهبرابر مس
  د(به بع 32:1375

معمایی که  در شعر حافظ جهان همچون شبی تاریک، رمزآلود و ناشناخته است.
 :بردعقل به آن راه نمی

 بســیارنقش یچیست این سقف بلند ســاده
        

 زین معما هــید دانــا در جهــان آگــاه نیســت  
 (150: 1381)حافظ،                              

  مینــایی یپــرنقش زد ایــن دایــرهآنکــه 
     

 کرد   کس ندانست که در گردش پرگار چه 
 (215)همان:                                  

راز  یهها و عرصقلمرو جهان را قلمروناشناخته ،انهشناسای هستیگونهحافظ به
 شود. تعبیر میهایدگر ی هآگاهی در اندیش س که به نوعی ترسِاین نه تر داند.می

بودن در  آگاهی ر جهان است. ولی موضوع ترسِموضوع ترس، موجود یا موجوداتی د
 بودن در عالم است آگاهی از بابت آن اندیشناک است خودِ چه ترسِ آن جهان است.

 (. 352: 1387 )هایدگر،

از پذیرفتن عظمت جهان و رازآمیزبودن آن و درنتیجه هراس از  در شعر حافظ، زاهد
 کاهد وله فرومیئنهایت را در حد یک مساو جهان بی گریزد.این ناشناختگی می

او از  تواند بر چیستی آن چیره شود.که همچون عقل می مغرورانه بر این باور است
 .ور و گاهی به دنیای درونیای دگاهی به آینده ؛گریزدواقعی او می یهجهان و تجرب
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در مواجهه با جهان  او شود.رو میهانگیزش، روبسو با جهان و ابهت هراسرند از آن
ه داند. پرسشی که در نظرگاراز می یهجهان را عرص یهشود. او عرصدچار حیرت می

 د:یاباو هید دانا پاسخی برای آن نمی
 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را   حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو 

 (  83: 1381)حافظ، 

آیا  داند.ز هستی را  از راه حکمت میسر نمیدر این بیت گویی حافظ دستیابی به را
 ؟کندبردن و شراب و موسیقی روی میبه لذت یابد وپذیرد که راز جهان را درنمیاو می

های ناخودآگاه که با گذر از هوشیاری و درک عرصهیا به نوعی بر این باور است 
 :تر استدوم نزدیک یرند حافظ البته به فرضیه توان این راز را تجربه کرد.می
 کین حال نیست زاهد عالی مقام را    ت پرس    ــراز درون پرده ز رندان مس 

 (88)همان:

گشاید. این شراب چه عشق که به سوی راز راه میا شراب است جیقت همهحقدر
دارد. او را از باز می« ایگو»دمی عاشق را از تسلط  ،چه شراب زمینی باشد، چه تجلی،

دهد که فرد راز جهان را با رهاند و اجازه میمی، دهداندیشه که معنای ترس نیز می
درک این راز  آن دریابد.آمیز در شدن حیرتتمام با غرقای شهودی در تواضعیتجربه

به مقام  ی مغرورانهیخبر است و با سعون میسر است و زاهد که از حال بیدر حال یا اکن
 ، از دریافت آن ناتوان است:دست یافته و در زمان اکنون حضور ندارد
 هر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند 

     

 رموز جام جم از نقش خاک ره دانست  
 

 (126همان:) 

 ،تشخیص راز توان حل کرد، بلکه باید آن را زیست و با آن زندگی کرد.راز را نمی
کار کل یک شخص است نه فقط ذهن او. تشخیص راز به این نیز بستگی دارد که خود 

(. راز از نظر مارسل معرفت و اشراقی است 42:1375کین،رک.) را به دل راز در افکنیم
 باور این قول است که زندگی ،راز یهبه مثاب اذعان به هستیکه در هر مشارکتی هست. 

 (.60:)همان ناپذیر معنا و کرامت بخشیده استانسان را مشارکتش در چیزی پایان
تواند به راز دست یابد. شاید از این ن باور است که عقل به تنهایی نمیمارسل نیز بر ای

راب تملک که شچرا ؛یوند استجا اسرار با شراب در پست که در شعر حافظ همهرو
 .دهدیت من را به سوی درک هستی سوق میستاند و کلذهن را می
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داند. از نظر او آخرین ای و مربوط به پناهگاه میشراب را از نمادهای تغذیه «دوران»
با به مایعات دهد. این مایعات غالای شکل میمادهای خلوتگاه را نمادهای تغذیهگروه ن
 کیمیاگری از این جمله است یهشیر، عسل و جوهرشراب،  ؛شودارجاع داده میسیال 

گزیند و در برابر همواره شراب را برمی ،(. حافظ در این میان122: 1389عباسی، رک.)
 :کندرومی شراب به ،است گزیده را نان که زاهد
ـالل شــیخ ز آب حـــ ان حـــ ن   ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست      رام مــاـــ

 

 ( 92: 1381)حافظ،                                                                               

خورد. میاز و دیدن در عالم تاریکی گرهچون جام با راز نظر حافظ شراب نیز هم
خورشید روشنی آن بیش از رو ازاین ؛حافظ نور در دل تاریکی هاست شراب در شعر

 :شبان تاریک را روشن سازدتواند نیمهاست و می
 دازــز روی دختر گل چهر رز نقاب ان   دــبه نیمه شب اگرت آفتاب می بای  

 (335)همان:                                                                                       

تاریکی  رند دراما  یابدز عالم تاریک به درک راز دست نمیرو با فرار ازاهد ازاین
 د.کنناهشیار راز را تجربه می

 ناپایداری جهانترس از . 2.1.2

وفایی او و فریب یز بعدی است. ناپایداری جهان، بیانگعامل هراسناپایداری جهان  
 :جهان سراسر دیوان حافظ را فراگرفته است

 ان و کار جهان بی ثبات و بی محل است ــ جه  به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب
 (124: همان)

 نقــد بــازار جهــان بنگــر و آزار جهــان
 

  بس ن سود و زیان، مار اشما را نه بس ایگر   

 (340همان:) 

و خود را متصل به  گریزدهایش میرفتن جهان از جهان و لذتدستزاهد از بیم از 
رو شود؛ آن را انکار هخواهد با جهان روبکند. درحقیقت او باز نمیجهانی دیگر می

به این میل زاهد به هایی فراوان گریزد. در دیوان حافظ اشارهکند و به بهشت میمی
  د:خوانگیری از جهان میو حافظ رندانه ما را به سوی بهرهشود دیده میبهشت 
 د مفرماـــدم دعوت ای زاهــبه خل

 

 ن سیب زنخ زان بوستان بهــه ایـــک 

 (488همان:)                                                                                        
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 ت؟ـچیس کردگار یتا در میانه خواسته  زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست
 (144همان:)                                                                                        

داند که ملک این رود او میجهان می یهرند حافظ برخالف زاهد به سوی تجرب
 :مزرعه دوامی ندارد

 اندازی از جگر جام در امالک ـــآتش  دــملک این مزرعه دانی که ثباتی نکن
 

 (336همان:)                                                                                      

شمردن غنیمتگیرد. دمبخش جهان بهره میهای کوتاه لذتحال از لحظهاینبا 
ل این ناپایداری است که قدر سراسر دیوان حافظ را فراگرفته است. رند حافظ به دلی

  د:دانبخش را میهای کوتاه مستیلحظه
 تـاز غم  سبک برآمد و رطل گران گرف   می خور که هر که آخر کار جهان بدید

 (165همان:)                                                                                       

 ت:شمردن اسغنیمتحافظ برای دم یهترین کلیدواژشراب مهم
 صبح است ساقیا قدحی پر شراب

  
 ه عالم فانی شود خرابــزان پیشتر ک

 

 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن 
 

 کن خراب گلگون یما را ز جام باده
 

 (464همان:) 

ای بیش سراسر زندگی لحظه آید.به اکنون می ،رگی بر شکرندگی زمانرند برای چی
ا در این میان با خیام متفاوت چه حافظ رآن دم باید مغتنم شمرده شود. آن نیست و

 ،شودمی میسر ناهشیاری و عشق با او شعر در که این است که او با سفر به حال  ،کندمی
 :نهدمی جای بر جاودانه پایی رد جهان این در و گریزدمی ناپایدار جهان فریب از

 خاموشان استعاقبت منزل ما وادی 
 

 ه در گنبد افالک اندازـــا غلغلـــحالی 
 

 (336همان:)
 تراز صدای سخن عشق ندیدم خوش

 

 یادگاری که در این گنبد دوار بماند 
 

 (252همان:)

از ساقی  دارد تا امروزبیند و ما را بر آن میواره مکر عالم پیر را در کمین میاو هم
داند و های این عالم را عشق میترین لحظهنوع و جاودانهبچینیم. او بهترین رو گلی مه

اما  ،شودهای خوشی در باد دهر خاموش میچراکه دیگر چراغ ؛بردبه آن پناه می
 ت:های عشق جاودانه اسشعله
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ـذار بـــ در رهگ  هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید  اد نگهبــان اللــه بــودــــ
 

 (288همان:)

رو به آن  ازاین  ؛ کند پایدار نیست داند که آنچه تجربه می شمارد و می رند دم غنیمت می 
چون جهان، ناپایدار   ، داند که غم او می  خورد. شود. او غم جهان ناپایدار را نمی دلبسته نمی 

آید. او نه در  شبانه به پناهگاه می  ی ه رند در منظوم  .گذرد پس به راحتی از آن می ؛ است 
خرابات پناهگاهی است که در    گیرد، جایگاه او خرابات است. پناه می ان که در دل زمین  آسم 

 د: بخش دارد و به ما روشنی می از سیل گذر زمان در امان نگاه می دل تاریکی ما را  
 ه پناه از همه آفات بریمـــ ه میخانـــ تا ب  زـ برخی مقرنس سقف این از باردفتنه می

 

 (443همان:)
 بینمخدا میات مغان نور ــدر خراب

  
 مبینکجا میچه نوری زاین عجب بین که 

 

 (427)همان:

در تاریکی به ما بینایی عمیق دارد، تنها ما را از گذر زمان مصون میاین پناهگاه نه
گونه که فرشته در ت با دل و زمین پیوند دارد. همانبخشد. در شعر حافظ خرابامی

سر، آدم در زمین است و رند در خرابات و بهشت است و زاهد در مسجد و عقل در 
هایی خرابات هر دو پناهگاه به بعد(. زمین و 222: 1393آشوری،رک.) عشق در دل

آوردن به این حافظ با پناه دو با مفهوم گناه در ارتباط. تاریک و پنهان است و هر
 زاهد برخالف رند به بهشت یابد.تاریک است که به روشنایی دست می هایعرصه
 .گریزان استسقوط  یها عروج به آسمان از هولناکی تجربگریزد، او بمی

 ترس از مرگ، گذر زمان و سرنوشت. 3.1.2

به آن  ،انگیز مرگهراسی هگریزد؛ او برای تجربحافظ هرگز از مرگ و گذر زمان نمی
 :است «دوران» یهشبان یهبخشد. این امر مطابق منظومصورتی دلنشین می

ـپیاله بر کفنم بن  د تـا سـحرگه حشـرـــ
 

 به می ز دل ببرم هـول روز رسـتاخیز 
 

 (338: 1381)حافظ، 
ــنه ــب تش ــا یدر ل ــین م ــدار و ب ــ  آب م   دری

  
 برگیر خاکش ز و آی خویش یبر سر کشته 

 (330همان:) 

چون خواب با حضور تواند هممرگ، سهمناکی مرگ را ندارد و می برای رند،
 :بیداری بدل شود یا با شراب ترسناکی آن کاهش یابدمعشوق به 
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 دادن تو باشی شمع بالینم اگر در وقت جان  شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین   
 

 (424همان:)
او زمان را در اکنون جاودانه  نگرد.ای دیگر میگونهزمان را با عشق به یهرند عرص

کنون و اکنون رود و الست را در اواسطه به ازل و ابد میجهت نیست که بیسازد. بیمی
الست را تکرار  یههنوز همان تجرب ،های حال کند. او در لحظهرا در ازل تجربه می

احادیثی است که ی زریاب خویی برگرفته از این نوع نگاه به الست به گفتهکند. می
یافته باشند نه مستقیما برگرفته از شاید در اثر نفوذ برخی ادیان و مذاهب برجستگی 

هایی کوتاه در این جهان چون معشوق لحظه(282: 1368 خویی،زریابرک.) قرآن
است که ازل و ابد در آن به هم  نمایاند. حال زمانی ازلی، خود را بدو می یهجلو
انی را زمبیکه رو او غاز ندارد، انجامی نیز ندارد. ازاینچه آداند که آنپیوندد. او میمی

 :ها حاضر استزمان یهکند، گویی در همتجربه می
 دوش دیدم که مالیــک در میخانــه زدنــد

 

 گــل آدم بسرشــتند و بــه پیمانــه زدنــد 
 

 ( 257: 1381)حافظ،
 دوش وقت سحر از غصــه نجــاتم دادنــد

 

 و اندر آن ظلمــت شــب آب حیــاتم دادنــد 
 

 (256همان:)

 : طور است غزلی با مطلعهمین
 پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست   آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست زلف 

 (104همان:) 

افظ ازل را در خویش آمده و ح یهویی معشوق ازلی در پی عاشق دیرینکه در آن گ
شاعر رند  یهزمانی تجربزمانی اساطیری است که بی «دوش. »نشینداکنون به نظاره می

 ت.ره اسبهدهد؛ حال آنکه زاهد از درک این سرّ الستی بیرا نشان می

نگرد و یا به  است. او یا با توبه به گذشته می  همچون عقل از اکنون گریزان زاهد اما 
این دقیقا برخالف رند   ای دور یعنی رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ متمرکز است. آینده 

 : گریزد شود، از توبه می زندگی است و با بهار ممثل می   ی ه لحظ است که در اکنون که  
 د و عاشق وانگاه توبه ـــن رنـــم
  

 ر اهلل ـــــــفر اهلل استغفـــــاستغ     
  

 (487همان:)
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 . به این دلیل نه افسوس گذشته رااو در اکنون مجالی برای بازگشت به گذشته ندارد
ست ا رواین  او را به سوی آینده گسیل می کند. ازنه آرزویی برکنده از اکنون  ،خوردمی

داند و در این جهان از سیب زنخدان شاهد بهره که صحبت حور را عین قصور می
  د.داردر وقت گل توبه از می را روا نمیگیرد و می

رقم خورده در چه نیز با رند متفاوت است. او از آنزاهد در برخورد با سرنوشت 
ه حکم محتوم سرنوشت را تغییر هراس است و غالبا به آن معترض. اعتراضی ک

 هر را خالف او حافظ حکم سرنوشتکند. بردهد. او کماکان در گذشته سیر مینمی
آن را  تواننمی که ایگذشته بر هرگز را خود ارزشمند وقت او. پذیردمی ،باشد آنچه

سازد صرف  هستی او را در اکنون متحول می چه او و که بر آن بل  ؛ کند تغییر داد نثار نمی 
گشاید و طبع چون آب و  دهد و گره از جبین می روست که به داده رضا می زاین ا  کند. می 
ای او فرصتی است تا شجاعانه و  سرنوشت بر  . داند ی روان را موهبتی بس بزرگ می ها غزل 
 . پیش خواهد آمد، در حال، محقق سازد چه  هراس آنچه می خواهد را بدون ترس از آن بی 

 
 ترس از دیگری. 2.2

واسطه زیرا همان مرکزی است که بی ؛گاه زایش ارزش، معنا و حقیقت استگرانی «من»
ارزش، معنا و حقیقت ی بارهمحور توافق در «دیگری»کند. رک میلذت و رنج را د

معنا و حقیقت ضروری است. توافق میان من و دیگری برای تثبیت و تداوم ارزش، 
 (. 59: 1393وکیلی،رک.) است

 ،دیگری برای رند :غم و اضطراب مربوط به دیگری است ترینژرف ،در شعر حافظ
 گاه دیگری عام یا شیخ و  ؛گاه پیر مغان،گاه شاه و ممدوح است ؛گاه معشوق است

است. مواجه  محتسب و زاهد و رقیب. زاهد با خدا و دیگری عام و البته شاه و رند
تواند عامل رنجی گران باشد. بلکه می ،تواند لذتی بسیار به من نثار کندتنها میدیگری نه

لذت و رنج باشد.  یهتواند بستری برای تجربوستی و دشمنی، عشق و نفرت همه مید
 .هراسدرفتن لذت میرنج و ازدست یهبشر از تجرب

 ترس از دیگری عام .1.2.2

شود. آنان حال او را ها تجربه میسان سبکباران ساحلحافظ به برایترس از دیگری عام 
رند حافظ کنند. میکنند و او را مالمت درک نمی ،که در میان دریای عمیق و مواج است

عام  مغان به او آموخته که در رویارویی من و دیگریِ هراسد؛ پیراز مالمت مردمان نمی
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گرد، هراسی از فروریختن نون به خویش میر اکنباید خویش را برگزیند. رند که د
دیگری  سازد.رو میهعشق هر لحظه او را در اکنون با خویش روب ندارد. «من»دیوارهای 

به مالمت  ،تابدشناسد و تفاوت را برنمیچون او را نمی ،خبر استکه از حال او بی
او با عشق در  عشق است.رند در پی نام نیست. راهی که او برگزیده راه اما پردازد. می

 :اندیشدیابد و به مالمت نمیخود حضور می
 ا را گذر ندادندـــنامی مدر کوی نیک

 

 دی تغییر کن قضا راـــگر تو نمی پسن 

  (85: 1381)حافظ،
 ها خبر نبود ز راه و رسم منزل که سالک بی   مغان گوید به می سجاده رنگین کن گرت پیر 

 (81همان:)

 هراسد. معلوم نیست که او از درکمی شدن رازشحافظ غالبا از افشاحال بااین
نظری و افشای اسرار در دنیایی پر از تنگدیگری بیمناک است یا از عواقب  نکردن
فرد را بدنام  ،داند عشقکه میدرحالی ،هاستباران ساحلاو نگران سبک خفقان.

 د:پس نباید به عام اندیشی؛ سازدمی
 خودکامی به بدنامی کشید آخر همه کارم ز 

 
 ا ـ ه نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل  

 )همان(                                                
 

 دستم صاحبدالن خدا را ز روددل می
 

 اراــدردا که راز پنهان خواهد شد آشک 
 (85)همان:                                 

درحقیقت او از دهد. بیش از خویش اهمیت میبه دیگری  ،خالف رندزاهد بر
ش اهای درونیآل ساخته تا با ترسئخویش گریزان است. او از خود تصویری اید

او  برو نشود. این همان غرور زاهد است. اما خود در ژرفای وجود به آن باور ندارد.به رو
ش تنها با وغین او از خوینیازمند تایید دیگری است. تصویر در ،برای باور تصویر خود
است. پس نیازمند توجه دیگری  ،رو او برای بودنازاین ؛شودتایید دیگری تثبیت می

خویش؛ این همان ریای  نه خویشتنِ  ،سازدل دیگری برمیآئتصویر خود را مطابق اید
به  هایی هستند که میل زاهدفظ نام، سالمت و عافیت کلیدواژهزاهد است. در شعر حا

 :دهددیگری را نشان می تاییدِ
 بگذر سالمت  به رندان  یزاهد از کوچه

 

 دـــ ی چنـ تا خرابت نکند صحبت بدنام 

 (255همان:)
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گر گیرد و آن خرقه است. خرقه تداعىمى اى جدایى بهرهزاهد از نمادى برجسته بر 
از بیرون روشن است. زره، نقاب یا پرسوناست. کارکرد خرقه جداسازى درون تاریک 

حیوانى درون است. خرقه تنها  هاىها و آشوبها، وسوسهعیب یهخرقه پوشانند
ودبینى زاهد از کند. خنمایاند و بخش تاریک را انکار مىمن را به من مى روشنِ یهروی

ر نوعى تمایل  بیانگ  الگو . این کهن است  الگو نگاه یونگ کهن  نقاب در  .شوداینجا آغاز مى
ه از او انتظار دارد. نقاب  چه جامع چه درواقع هست به خاطر آن ن ساختن آ روانى است به پنهان 

  رک. )  انتظار اجتماعى، کنترل را در دست دارد  ، اى از فردیت کاذب است که در آن نمونه 
 (.  72:  1385  پالمر، 

 یهسازد و از این میان خواسترقه، من را نیز از اجتماع جدا مىتوان گفت خمى
هراسد و کند. او از رویارویى با خویش مىگزیند و خویشتن را انکار مىاجتماع را برمى

چنین نگاهى به خود، دیدن  یهدهد. نتیجنشان مى ،خواهدگونه که اجتماع مىخود را آن
 :است باطن و راز نکردنظاهر و صورت و درک

 ودـد بـ راز این پرده نهان است و نهان خواه  برو اى زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
 (279: 1381)حافظ،                             

 

 د ظاهرپرست نگذشتمـــد زاهــبه هی
 

 ر خرقه نه زنار داشت پنهانىـــه زیــک 
 

 (578)همان:                                  
 

در . ظاهر از باطن، نام از ننگ و طاعت از گناه است یگفت خرقه جداکنندهتوانمى
 .خرقه مانند شمشیر خاصیت جداکنندگی دارد ،دوران یهروزان یهمنظوم

و  پذیردها هویت میورزد. با تایید آنها مهر نمیاما به آن ،هد نیازمند مردمان استزا
او توان مهرورزی  جان است.رو گرانازاینکند؛ میبهره کشی  ،ها را چون شیءآناز 

 .تصویر خویش است یهتنها فریفت حقیقت به خویش مهری ندارد وچون در ؛ندارد

ها های پیرمغان از مالمتاو با اشارت رند از سوی دیگر به مردمان وابسته نیست.
بر  ؛ بنابرایننگردبودن به دیگری نمیبرای چگونهپذیرد. او بدنامی را می و کندسفر می

حق  کند و دربا دشمنان مدارا می گذرد وگیرد. از حسودان درمیمردمان سخت نمی
 ؛ ورزدبه دیگری مهر می ،دارد. با تمام رهایی که از مردمان داردپوشان بدی روانمیازرق
هرچند پیرمغان  ؛لیم نیستبالکش است. او حتی در برابر پیرمغان یکسره تس روازاین
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 ی هنمایاند. رند مطابق منظومی است که اسرار جهان را به او میاهمچون عشق آیینه
 .گریزدرود و از آن نمیالمت دیگری میروزانه در دل م

 
 . ترس از معشوق2.2.2

وصل معشوق نیز  معشوق است. ،ترین گذرگاه حافظ در رویارویی با دیگریاما سخت
ست. ا زاو نیز چون جهان اسرارآمیز و حیرتنیافتنی و ناپایدار است.  اجهان دستچون 

زند. آیا امکان وصل در اه عشق در سراسر دیوان حافظ موج میهای رترس از دشواری
 ورزد میسر است؟اه معشوقی که تنها به خود مهر میبارگ

 که بندد طرف وصل از حسن شاهى
 

 بازد جاودانهود عشق ــا خــــه بـــک 
 

 (495همان:)
 ت ـ مکن که آن گل خندان به راى خویشتن اس   ل ــ چو الف عشق زدى با تو گفتم اى بلب 

 (129همان:) 

 :وفا بى و نامهربان گاهى و توجه بى و بازی و است مغرور معشوق
 چه بودى ار دل آن مـاه مهربـان بـودى

 

 که حال ما نه چنان بودى ار چنان بـودى 
 

 (511همان:)
 غرور حسنت اجــازت مگــر نــداد اى گــل

 

 کـــه پرسشـــى نکنـــى عنـــدلیب شـــیدا را 
 

 (86همان:)
 سر مکــش تــا نرســد ســر بــه فلــک فریــادم  رـــ مى مخور با دگران تا نخورم خون جگ

 

 (387همان:)
 دیدى که یار جــز ســر جــور و ســتم نداشــت

 

 بشکست عهــد و از غــم مــا هــید غــم نداشــت 
 

 (157همان:)

  تاج ــ مح  ق ــ عاش  . نیست  عاشق  اختیار  در  دیگرى  . است  سهمناک  اى عرصه ی عشق  عرصه 
 د ـ هرچن  حافظ  . شود مى  معرفى  مشتاق  معشوق  ، اندک  مواردى در  البته  . نیاز بى  معشوق  و  است 

 اى ـ جف  وش ــ آغ  در  ا ـ غالب   ا ــــ ام   ند، ک مى  شکایت  جفا  و  جور  این  از  طنز  و  اعتراض  با  گاهى 
  ق ــ عمی  ذت ــ ل  و  پختگى  ها، دورى  و  دردها  این  ی تجربه  بدون  که  داند مى  او  . رود مى  معشوق 
 : گریزد نمى  معشوق  جفاى  از  هایل  گردابى  در  شدن غرق  از  هراس  ی همه  با  رند  . شود نمى حاصل 

 قتل این خسته به شمشیر تو تقــدیر نبــود
 

 تقصــیر نبــودرحم تــو ور نه هید از دل بى 
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 نبود زنجیر یهـــ حلق از ترمقــ د الیـــ هی ف تو رها مى کردمــــ من دیوانه چو زل

 (283همان:)
 ن برد و روى از من نهان کردـــ دل از م

 

 د جان بودــ م در قصــ ب تنهاییـــ ش
 

 ازى توان کردــــ دا را با که این بــــ خ 
 

 کرد رانـــ ک بى هاىفــــ ش لطـــ خیال
 

 (210همان:) 
  این به  معشوق روى دیدن براى شاعر گویی و است شده آغاز الست روز از جفا این
 است نهاده گام جهان

 مرا بــه کــار جهــان هرگــز التفــات نبــود
 

 رخ تو در نظر من چنین خوشــش آراســت  
 

 (299همان:) 

  رخ کوتاه هایىلحظه معشوق .شودمى تکرار ازلى یخاطره دم هر نیز جهان این در

  .گویدمى ترک را او ،پوشیده روى باز و سازدمى سرمست را دیرینه عاشق و نمایدمى

 :اندیشید مدام وصل به تواننمى که داندمى رند
 دار وصال دوام راـــع مـــی طمــیعن  در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

 (88همان:)

  بوى استشمام براى که داندمى او .شتابدمى او سوى به طلب و نیاز صبر، با روایناز
  او معشوق جور که داندمى همچنین .خورد باید فراوان دلىخون معشوق زلف از اىنافه

  .سازدمى روانه وجودش ابعاد ترینژرف سوى به و دهدمى گذر هاسایه و هاضعف از را

  را «نــم» هستى تمامى ،نخستین نظر همان در که است داوى عشق که داندمى روازاین

 ساخت: آن فداى باید

 اهل نظــر دو عــالم در یــک نظــر ببازنــد
 

 عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد 
 (228)همان:                                    

  راه تنها درد این یتجربه .هراسدنمى معشوق برابر در خود هستى فروریختن از رند

  مهر حاصل پس آن از نیز را معشوق جفاى او .است من تمامیت بر ایگو استیالى از گذر

  باز من از را من که نیست معشوق حسن تنها که داندمى و است نظرباز رند، .داندمى یار
  :انگیزدبرمى را عشق که یار زیبایى پس در است نهانى اىلطیفه بلکه ستاند،مى

 خط زنگارى استلعل وکه نام آن نه لب   زدـــ اى است نهانى که عشق از او خیلطیفه
 (145همان:)

  :اوست زیبایی پنهان صورت معشوق مهر .داندمى پیوند در مهر با را لطیفه این او
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 ا راــد مرغ دانــــبه دام و دانه نگیرن  به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

 (86همان:)

 سویه است. او یکسرهای دو رابطه دیگرى و من میانی رابطه که داندمى خوبى به رند
 مــه را معشوق ىــزیبای او .است عشق ینشانه نیز او گاه به گاه سرکشى .نیست تسلیم 

  :داندنمى خود عشق با ارتباطبى 

 ر او بگماشتیمـــــت بــــا دم همـم  روزـــد دلفـــود شـگلبن حسنت نه خ

 (439همان:)

ی جور تنها خواهد ماند و از حضور ادامه با که هراساندمى را معشوق گاهى حتى
 نصیب:عشاق بی

 م حریم حرم نخواهد ماند ـــ ى مقیــ کس  را هــ هم دـــ زنچو پرده دار به شمشیر مى

 (253همان:)

 و پروراندمى خود هرم با را معشوق اشق،ع.است ویژه بسیار معشوق و من رویارویى
 :  رساندمى کمال  به را من عشوق،م

 از مه روى تو و اشک چو پروین من است  باش که زیب فلک و زینت دهریار من 
 (131)همان:

نماید. اما زاهد از تر رخ مییابد و آراستهبا این عشق، جهان هستی صورتی دیگر می 
ی شکست، باری صعب است و تنها رندان بالکش آن و تجربهگریزد. خطر عشق می

 توان پذیرفتن این امانت را دارند.
 انزاهد چون فرشتگان و پذیرفت رندان چون را عشق امانت ،است انسان مظهر که آدم     

 عشق از را خویش. گزیندبرمی را بهشت ،طاعات بر تکیه با زاهد. ماندند بهرهبى آن از
حظه در کمین خطری که از نظر رند هر ل ؛نشود روهروب عشق خطر با تا سازدمی محروم

زندگی در دنیایی عاری از عشق و  ،چه به راستی هراسناک استاوست. از نظر رند آن
سازد. از نظر گ، خویش را از لذت بزرگ محروم میلذت است. زاهد در گریز از رنج بزر

  حافظ در بارگاه استغنای حق حتی این بهشت نیز محتوم نیست:
 م ــ کن   ه ـ چ   خرمن تو بفرما که من سوخته   غیب   مکمن   از   جهد برق غیرت چو چنین می 

 (418همان:)

گریزد. زاهد های فراق نمیرود و از شیر عشق و پنجهبلعنده می در دهان عشقِرند 
 گیرد.  برای دفع او از عصای عقل بهره میاز عشق گریزان است و 
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 شاه و ارباب قدرت ترس از  .3.2.2

ترین ترس هراس انگیزند. مهم ند،اشاه و وزیر، محتسب و قاضی نیز که اربابان قدرت
اری و دروغ است. اربابان قدرت کآوردن مردم به پنهانرفتن آزادی و رویحافظ ازدست

توانند آزادی رند را از او بازگیرند. جان و تن، شادی و غم و حیات و ممات مردمان می
 او برای که را «من»پیوندد. او آزادی عناصر قدرت می هزاهد ب هاست.در کف قدرت آن

 از زندگی سراسر در او درحقیقت. کندمی قتو مصلحت فدای ،نیست درخشان گوهری
 و عاریتی قدرتی ؛گزیندبرمی را قدرت قدرت، و لذت میان از او. است گریخته آزادی

 :بخشدمی او به پادشاه که زوال  در
 ودــمن اگر مهر نگاری بگزینم چه ش  واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید

 (300)همان:

با فضای اختناق ؛ درنتیجه رفتن آزادی و دروغ بیزار استاما رند از خفقان، ازدست
دروغ و ریا  یهنگرانی خود را از نتیج ،کنندهردبا طنزی خ ستیزد و گاه آشکار و گاهمی

لدین است که خود، او را مبارزاویژه شاهان ریاکاری چون امیرهزند. هدف او بفریاد می
 خواند: محتسب می

 است  گلبیز  باد  و  بخش اگر چه باده فرح 
 ان کن ـــ اله پنه ــــ ع پی ــــ ن مرق ـــ در آستی 

 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است  
 که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است 

 

 (120همان:)

  :نشیندنیز تنها به شرط حرمت به صحبت میرند با شاهان روادار 
ــی   نوشد حرمت  به نه رندان یشاه اگر جرعه ــه م ــاتش ب ــیمالتف ــروق نکن  صــاف م

 

 (448همان:)

او رندان  یهداند. بر در میخانشاهان می یهخویش را برتر از عرص یهو البته عرص
بخشند. او مجرد است و در هر ستانند و میافسر شاهی را میقلندر چون سالکان مهری 

 پی تحقق فردیت خویش:در گام 
 نیست شاه مجال را رندان شطرنج یعرصه  تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 

 (150همان:)

 ترس از من .3.2

 ت ـجاسرو شدن با جهان درونی است. اینهترین ترس انسان روبترین و برجستهاما مهم
 ا، غرایز و هغلتد. اینجاست که انسان در برابر ضعفها موج بر موج میوسوسه که امواج
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هاست. سایه دیدار یهعرص نخست ،ناخوداگاهگیرد. جهان تاریک امیال نفسانی قرارمی
یعت ما است که ما آن را پست، غیرمتمدن و منفی سایه بخش ناخودآگاه و تاریک طب

 رک.) شودتر میتر و تاریکاهی داشته باشیم، غلیظسایه آگ ازدانیم. هرچه کمتر می
 ند.شدن با این عرصه نیز متفاوت روه(. رند و زاهد در روب90: 1397اسنودن،

 ترس از دیدار سایه، رویارویی با گناه .1.3.2

 عنوان تمامیت ناخودآگاه و دوم به نخست به :کندونگ سایه را در دو مفهوم مطرح میی 
اسد؛ آن بخشی از وجود که شنشخصیت که ایگو آن را باز نمی ای ناآگاه ازصورت جنبه

ها را پنهان خواهد آنناخوشایند روان که فرد میهای خواهد در او باشد، جنبهفرد نمی
گونه که حقیقت هستی آن ،بخشی به من استنوعی شخصیت ،سازد. سایه از این نظر

که کل اخالقی است  یهئلسایه، یک مس (Eisendrath,Dawson,1998:261) اوست
بسیار، نسبت به تواند بدون تالش کس نمیطلبد، چه، هیدشخصیت من را به مبارزه می

 (.15: 1390یونگ،رک.) سایه هشیار شود

از اضطراب حاصل از گریزد. او ها میشدن با سایهروهزاهد در شعر حافظ از روب
کند و خود را انکار می ها رازند. او سایهها و خصایل منفی سربازمیبرخورد با ضعف

که یونگ باور دارد او از گونه خواند. آنه مبرا از گناه و غرق در طاعت مییکسر
عیوب خویش را به دیگران  گیرد. اومیدفاعی برای گریز از سایه بهره یهترین شیوشایع
بیث ، فرد یا افراد دیگر را بد و خ«من» شود،که سایه فرافکنی می هنگامی افکند.فرامی
 رک.) انکار کندای از وجود خویش را زننده یههر جنب ،تواند به آسانیبیند و میمی

و محیط فشار آورد، کار من در  قدر بیشتر بین شخصفرافکنی هر (.92: 1397 اسنودن،
زاهد که گناهان خویش را انکار  (. 17: 1390یونگ، رک. )  شود بردن به توهماتش بیشتر می پی 
همواره در   ، که در رابطه با دیگری  به همین دلیل است  افکند. کند، آن را به دیگری فرامی می 

 که در او متمرکز است: چرا   ؛ پی یافتن عیب است. عیبی که یافتن آن آسان است 
 انداز  ادراک یهـــ ش در آیینـــ دود آهی  یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید

 ( 336: 1381)حافظ،

 رود: ناخودآگاه از میان نمی یهخامی زاهد جز با نگاه به این عرص
 ام کندـــ ار می و جـــ زاهد خام که انک

 

 دازد  ـــ پخته گردد چو نظر بر می خام ان  

 (224همان:)
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داند که بشر به کند. او میشدن با گناه پرهیز نمیروهخالف زاهد از روبرند بر
با گناه به زمین  م،آد، ازلی او یهبودن دارای ضعف و گناه است. نمونانسان یهواسط
چرا که برای ؛ سازدرو میه برد و با خویش روبمی آید. عشق همواره او را به درونمی

د. این قماری است پر از داشتن خود نخست باید درون را با شجاعت نظاره کردوست
اوج فردیت را  تواند منجر به فروریختن ایگو یا من شود؛ رند حافظ رسیدن بهدرد و می

اهی از سایه مستلزم گ، آگدر نگاه یون داند.ها میسر میها و گذر از آنتنها با دیدن سایه
چیزی واقعی است. این کار شرط اساسی  در جایگاههای تاریک شخصیت پذیرفتن جنبه

که در درون روان ما انسجام و (. برای آن16: 1390یونگ، رک.) خودشناسی است
هایی را بیابیم که از خود را بپذیریم و راه یهنگی حقیقی روی دهد، الزم است سایهماه

ند. اگر شجاعت الزم را برای ا خودآگاه و سایه بتوانند با یکدیگر زندگی کنهطریق آن
توانیم از سایه و خویش آگاه خود داشته باشیم، آنگاه می یههای سایکنارنهادن فرافکنی

 زند: متی حافظ فاش از گناه خود دم می(. رند مال92: 1397اسنودن،رک.شویم )
 جایی کــه بــرق عصــیان بــر آدم صــفی زد

 

ــی  ــوی ب ــد دع ــه زیب ــا را چگون ــاهیم  گن
 

 (557همان:)

تنها  ؛گریزداز تاریکی نمی ،بینیمدوران می یهشبان یهگونه که در منظوماو همان
 .و بخشنده دارد کاهد. رند حافظ خدایی رحیمناکی شب را با ستاره یا مهتاب میهول

گاه گذارد. او با نیاز به دراو مجالی برای هراس باقی نمی یهاندازحلم و بخشایش بی
 :شودرود و از رحمتش برخوردار میمیحق 

 لنگر حلم تــو ای کشــتی توفیــق کجاســت 
 

 ایــمکه در این بحر کرم غــرق گنــاه آمــده 
 

 (436همان:)

کند و به سازد. او گناه میها را در دریای کرم غرقه میرند دریای پرموج وسوسه
پذیرد. این می لیت گناه رائورود. بشر از گناه ناگزیر است، او با ادب مسبهشت می

گناهان خویش را بر دیگری شود. او هرگز ن سبب صلح او با دنیای بیرونی میپذیرفت
به خود  گفتنشود و از دروغهرگز دچار غرور نمی ،افکند. از سوی دیگرفرانمی

 نهایت است:رحمت بی ،شدبخگریزد. آنچه به او آرامش میمی
ــه ــاتفی از گوشـ ــه یهـ  دوش میخانـ

ــویش ــار خـ ــد کـ ــی بکنـ ــو الهـ  عفـ
 گفـــت ببخشـــند گنـــه مـــی بنـــوش 

 ســـروش برســـاند رحمـــت یمـــژده
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 رندی حافظ نـه گنـاهی اسـت صـعب
 

 پــــوشبــــا کــــرم پادشــــه عیــــب
 

 (359همان:)

 یهتوانایی گناه، موهبت تجرب یهدیگر در دیدگاه حافظ بشر به واسطاز سوی 
ز یابد. عطار تمایز انسان از فرشتگان را در درد ناشی اهای عشق را میترین الیهعمیق

اند. رند که از گناه دورند از درد بی بهره(. فرشتگان 285: 1384عطار،رک.داند )عشق می
کند. ه مین با خویش، عشق بزرگ را تجربشدروهدرد بزرگ روب یهتجرب یهبه واسط

 پاالید: گناهان او را می ،خود یهعشق به نوب
 هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت

 

 تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم 
 

 ( 384: 1381)حافظ، 

 ی، و هم بلعنده و هم زیر سطح آگاه نداکه هم تاریک هاهروشدن با سایهزاهد در روب
، پاکى و پلیدى ،چون عقل زاهد هم جوید.توسل میبه روشنایی آگاهی و شمشیر عقل 
که از آگاه و خودآگاه را با شمشیرى جداکننده ، ناخودتاریکى و روشنایى، طاعت و گناه

سازد. عشق برخالف عقل از نیک از یکدیگر متمایز مى ،روزانه استی ابزارهاى منظومه
 گیرد.از شمشیر جداکننده بهره نمىو  گذردمتضاد مىهاى و بد و سایر جفت

 
 ترس از عشق. 4.2

از  کشد.ای به چالش میانه است که من را بیش از هر عرصهکرخود دریایی ناپیدا ،عشق
روییم. سیمای خندان شیر عشق هرگز ههای عشق روبما با دشواری ،نخستین غزل حافظ
 نباید رند را بفریبد: 

 ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد   مقصود   گوهر   بردم   که   گفتم   شدم چو عاشق می 
 ( 113همان: )                                                                                                                 

 دیوان حافظ لبریز از تصاویر هولناک بیابان و دریای عشق است:  
 ه جستی ــ ن کشاکش پنداشتی ک ـ چون برق از ای   عشقت به دست توفان خواهد سپرد حافظ 

 ( 504همان: ) 
 ت ــ ت در بدای ــــ ش اس ـ کش صدهزار منزل بی   ت ـ بس   این راه را نهایت صورت کجا توان 

 (172همان:)
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 اســت خطــر صــد فنا سوی آندر ره عشق از 
 

 مـــد رستـــر آمـــتا نگویی که چو عمرم به س 

 (386همان:)

در این نبرد او طلبد. تمامی هستی عاشق را به مبارزه می، عشق گونه که بیان شدآن
الش است. عشق در نظرگاه حافظ با خویش در چ ،که با دیگری درگیر باشدپیش از آن

ها و ها و نقابعشق تنها راه شکستن سایه یهرویارویی من و من است. تجرب یهعرص
ناهشیار را  یهت ورود به جهان گستردئعشق باید جر یهگذر از منیت است. برای تجرب

رد، هرگز به این د یهزاهد با گریز از تجرب درد است و درمان. به این دلیلعشق  داشت.
د آن را از من هشیار جام جمی است که دل نبای یابد. عشقخویشتن خویش دست نمی

ه هستی است. بدون مقصود کارگا در نظر حافظ عشق اندیش باز جوید.و عقل مصلحت
رد. ببه راز راه نمیزاهد ه ست کا روایناز ؛یابدعشق کسی به رازهای درون دست نمی

ستن نقاب من در شعر حافظ راز اصلی، رسیدن به حقیقت من است و این تنها با برخا
 میسر است: 

 ودـ راز این پرده نهان است و نهان خواهد ب  برو اى زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
 (279همان:)

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز  تــمیان عاشق و معشوق هید حایل نیس
 (338همان:)

 
 جهان متناقض، جهان متضاد. 3

 یهممنظو یگونهتضاد و قطبی دو دنیای برخالف ،بیان شدگونه که آن، شبانه یهمنظوم
در تاریکی، نور است و در خاک، آسمان و در نیستی،  :دنیایی است متناقض ،روزانه

رو با انبوهی ینادشایی و در بندگی، آزادی است. ازهستی و در گناه، پاکی و در گدایی پا
 .ضاد در کنار یکدیگر حضور دارندهای متجفتها در آنروییم که هروب ویرهاییاز تص

و سر طیف، سوی دیگر را نابود بخشیدن به یکی از دبرتری با، زاهد برخالف، رند
انگیز به سوی ضد آن قلمروی هراسی هسازد. این زاهد است که با مشاهدنمی
آرامش او حاصل  بیند.متضاد را می یهروی ،رند با سیر در درون آن عرصه .شتابدمی

ها، نور کمال او در تاریکی سایه دلیلهمینبه .رویارویی با ترس است نه فرار از آن
به ، کند و در هولناکی عشقنور خدا را تجربه می ،بیند و در قعر زمین یا خراباتمی
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. او  ردهم دارا با  «آن» به این دلیل است که معشوق او حسن و .یابدلذت ابدی دست می
 :گریزدنمی «آن»از حسن غرورآمیز در 

 مـــ ز هــــ ن دارد و آن نیــــ ار ما ایـ ی  حسن ز رــــتخوش آن دـــ گوینه میـ اینک
 (433همان:)

 تــــگرف وانـتآری به اتفاق جهان می  اق مالحت جهان گرفتـــ ت به اتفـــحسن
 (165همان:)

دو  در این تصویر او از گیرد.در کنار میهد و جام می را با هم ز یهگاهی رند خرق
 :کندرند و زاهد نیز گذر می یهگان

 همند  خور در نه چه گر می جام و زهد یخرقه
 

 وت رضای جهت از زنمن همه نقش میـای  
 

 (480همان:)
 گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

 

 گفت این عمل به مذهب پیرمغان کنند 
 

 (271)همان:

در شعر  .حافظ نیز خود ترکیبی از دو ساحت ظاهرا متناقض انسان استمغان پیر
ر انسان واقعی است. او هر مغان مظهپیر ،اینبنابر شود؛میحافظ این مقام برزخی ستایش 

 رک.)سازد ا در خویش دارد و آن را آشکار میمثبت و منفی انسان ر یهدو جنب
 (. 11: 1382 پورنامداریان،

رهای ترین شعویژگی سبکی شعر حافظ است و خاص ،اهقضگونه تناحضور این 
متناقض حضور  یهدهد. رند حافظ هم چون پیرمغان در این دایراو را نشان می یهرندان
ه سوی جهان ماورای تضادها گام ب ،های متناقضگونه با آمیختن عرصهیابد و اینمی

 .داردبرمی
 گــــر چــــه مــــا بنــــدگان پادشــــهیم

ــتین و  ــنج در آســ ــیگــ ــه تهــ  کیســ
ــرور ــت غـ ــور و مسـ ــیار حضـ  هوشـ
ــود ــا نبــ ــیش مــ ــر پــ  رنــــگ تزویــ

 

 پادشـــــاهان ملـــــک صــــــبحگهیم 
ــی ــام گیتـ ــیمجـ ــاک رهـ ــا و خـ  نمـ

ــیم ــه گنهــ ــد و غرقــ ــر توحیــ  بحــ
ــیهیم ــی ســ ــرخیم و افعــ ــیر ســ  شــ

 

 (451همان:) 
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 گیرینتیجه. 4

 جهانی به، بیندمی ناشناخته و تاریک شبی سانبه را آن که ،جهان یهزاهد در تجرب 
 او. جویدمی مسجد چون زمین در آسمانی جایگاهی یا ندکمی میل آسمان در دیگر

 یجنبه. کندرومی جاودانه بهشتی به و گریزدمی هایشناپایداری و جهان از همچنین
چیز را در آن به روشنی و شود که بتواند همهان سبب گریز او به جهانی میجه اسرارآمیز

گذارد. او در برخورد با دیگری نیز هرگز به رو به جهان عقل پا میازاین؛ ساده دریابد
تواند سبب دردهای بزرگ چراکه عشق می؛ کندیابد. او عاشقی نمیمی حضور نمیتما

 همین بهتواند دیگری را بر او چیره سازد. سازد و میپذیر میاو را آسیب ،شود. عشق
های او را همچنین سایه ،نهد. نقابچهره مینقاب بر  ،در ارتباط با دیگری دلیل،
در رویاروشدن با من نیز شود. زاهد اری میپوشاند. این نقاب به شکل خرقه نمادگذمی

های داند و سایهاو خود را یکسره بری از گناه می ؛گریزدهای خویش میاز سایه
نیکی و بدی را سخت از هم جدا  افکند. شمشیر اوشده را به دیگری فرامیسرکوب

بدی  قابل آمیختگی میان طاعت و گناه و نیکی ومرزی غیرسازد و عقل چون عصا می
 ت.اسشبیه  دوران یهروزان یهاو بیشتر به منظوم یهمبارز یهکشد. شیومی

جهان  یهرود. او در قلمرو ناشناختترس می یهبه سوی تجربرند  از سوی دیگر
ین باور حیران است اما بر ا رند .توان شناختداند که راز را نمیاو می یابد.حضور می

و سرنوشت و توان بخشی از این راز را زیست. او مرگ است که با مستی و عشق می
های کند. از لحظهی آن را دلپذیر و شیرین توصیف میپذیرد ولناپایداری جهان را می
زمان و جاودانه خلق هایی بیتجربه ،ا عشقگیرد و در زمان حال بکوتاه عیش بهره می

شراب  شبانه مانند خرابات وی ههای پناهگاه و خلوتگاه در منظوماز نماد رندکند. می
های عشق هترین تجربترین و دردناکدر رابطه با دیگری از پرتنش او گیرد.بهره می

را با آن هردم مواجه ای است که او خود ریزد. بدنامی و مالمت دیگری نیز عرصهگنمی
رو می شود و از هها و گناهان خویش روبها، سایهاو با ضعف ،در رابطه با من بیند.می

درد بزرگ  یههای ایگو با تجربها و نقابعشق او از حجاب یهتجرب گذرد. در آن می
در جهانی  ،هروزان یهزاهد و منظوم یهرند برخالف جهان تضادگون ،رهد. در پایانمی

با جام جم و شراب به روشنایی  سیاهی و تاریکی ناخودآگاه یهپارادوکسیکال با تجرب
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دشاهی گدایی به پا یهرببا تج و یابددر دل زمین و خرابات نور خدا می رسد.می
 .کندشبانه سیر می یهبیشتر در منظوم رندرسد. می
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 پژوهیحافظ و حافظی معرفی و بررسی دانشنامه

 
 *فرزانه معینی

 دانشگاه شیراز
 

 چکیده
های تخصصی  . تدوین دانشنامه آیندبه شمار می مراجع منابع و ترین ها از مهم دانشنامه

ی تحقیق و حوزه اساسی پاسخ به یکی از نیازهای ،های گوناگون دانشدر شاخه
هایی در پیوند با شخصیت و آثار شاعران  ی دانشنامهتهیه از این نظر، تألیف است. 

،  1397در سال د که کمتر به آن توجه شده است. ضرورت و اهمیت ویژه دار نامدار
انگیز منتشر شده است تا جای با همتی بلند و ستایش پژوهیحافظ و حافظ یدانشنامه

  1800از  بیششناسی پر کند. پژوهی و حافظ حافظگشا را در خالی اثری جامع و گره 
نفر از استادان   60نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  14مقاله با همکاری 

ی در این دانشنامهپژوهان معاصر پژوهان و ادب های ایران و بیشتر حافظدانشگاه
مربوط   هایبسیاری از موضوعی دربارهها چهارجلدی گردآوری شده است. این مقاله 

  نوشته شده است. پژوهانهپژوهان و آثار حافظ ، حافظی حافظنه زمابه شعر، اندیشه و 
معرفی و با توجه به بعضی اصول   پژوهیحافظحافظ و ی دانشنامهدر این نوشتار، 

  های ها، وجود مقالهمدخل موضوعی گستردگی و تنوع شود. نگاری بررسی می دانشنامه
تواند بسیاری از  این اثر است که می از امتیازهای هاو تازگی بعضی مدخل  سودمند
پیشنهادهایی نیز برای چاپ بعدی این  پژوهان را پاسخ دهد. های حافظپرسش

ن اثر ارزشمند را  ها را برطرف و ای تواند برخی کاستیشود که می دانشنامه ارائه می 
 قاالت و... . ها، بازنگری بعضی می مدخل افزودن نمایه تر کند، ازجملهکاربردی 

 . خرمشاهی، بهاءالدین پژوهیحافظ و حافظی ، دانشنامهدانشنامهحافظ، : های کلیدی واژه
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 مقدمه. 1
را ست که اطالعاتی ا ی نوشتاری جامع و فشردهمجموعه ،المعارفیا دایرهه دانشنام
کار مهم است.  در بر گرفته آنای مشخص از های دانش یا شاخهی شاخهی همهدرباره

واحدهای کوچک تقسیم و  دانشنامه آن است که علم یا موضوعی تخصصی را به
های مرجعی هستند که مخاطب را با  های تخصصی کتاب ترتیب الفبا تنظیم کند. دانشنامه به 

   کنند. ها را به منابع اصلی راهنمایی می خود آشنا و آن موضوع  کلیات مباحث مربوط به  
ای منظم از دانش در فرهنگی به داشتن آثاری حاوی خالصه وی علمی نیاز جامعه

و آن  های اخیر شده نگاری در ایران در دههدانشنامههای تخصصی موجب رونق هزمین
است. طبق آمار پایگاه اینترنتی کرده تبدیل های اصلی نشر در ایران یکی از بخشبه را 

از دویست دانشنامه در ایران منتشر شده بیش 1388نگاری ایران« تا سال »بنیاد دانشنامه
ی ادبیات جهان، عبارتند از: دانشنامهها ی تدوین است که بعضی از آنیا در مرحله

ی مرگ و اتومبیل، دانشنامه یوکار خانگی، دانشنامهی کسبی اقتصاد، دانشنامهدانشنامه
 ها!ی دانشنامهدانشنامه مردن و

توان حدس زد بر در این پایگاه ارائه نشده، می ی تازهبا گذشت ده سال، اگرچه آمار
بودن کار بربودن و دقیقبا توجه به زمانزوده شده است که های ایرانی افتعداد دانشنامه

دانشنامه  هاییکه چنین موضوع در این میان،ست. ا برانگیزتأمل یآمار ،تدوین دانشنامه
ضرورت و اهمیت تدوین دانشنامه در پیوند با زندگی، آثار و  اند،به خود اختصاص داده

شود. ی اعتبار ادب فارسی هستند، بیشتر میکه مایهی شاعرانی بزرگ و نامدار اندیشه
در  پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه ،خوشبختانه با همتی جمعیاین نیاز، در پاسخ به 

با  ین شده است. این اثر ارزشمندتدو صفحه 2650مقاله و  1800چهار جلد و بیش از 
نفر از استادان  60نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  14همکاری 

و از سوی  نگاشتهپژوهان معاصر پژوهان و ادبهای ایران و بیشتر حافظدانشگاه
 را دانشنامه نیا یهامقاله از یتعداد ارسی منتشر شده است.پانتشارات نخستان 

و  است ارزشمند و درخشان ییهامقاله که اندنوشته یدانشگاه و یادب نامدار یهاچهره
عبداهلل جاسبی، سرپرستی و بهاءالدین  .استنوقلمان  ینوشتهها تعدادی از این مقاله

 اند. خرمشاهی سرویراستاری این دانشنامه را به عهده داشته
 

 پژوهیحافظحافظ و ی دانشنامهمعرفی . 2

ی با هدف گردآوری اطالعات تخصصی درباره پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه
پژوهی منتشر شده است. حافظ ی حافظ و موضوعات مختلفشهشخصیت، شعر و اندی
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توضیح داده است،  که سرویراستار نیز در مقدمه، چناناین دانشنامهدر طراحی و تدوین 
قوام، شاه مثل حاجیاعم از اشخاص تاریخی  دیوان حافظ اسامیی همه تالش شده تا

اعالم فرهاد، جمشید، کیخسرو و...،  مثلای های داستانی و اسطورهنام ،شجاع و...
مستقل  هاییدر مدخل محتسب، صوفی و... مانندعناوین اجتماعی جغرافیایی و حتی 

پژوهی )اعم دیق حافظو مصامعاصر پژوهان همچنین ممدوحان حافظ، نام حافظ بیاید.
دی، عشق، رن مفاهیمی مانندها، مراکز علمی و دانشگاهی( در کنار از کتاب، انجمن

فرهنگ  ؛(باغ و بهاربادها، آسمان،  ها،گل)همچون نام آن  اجزایایمان و...؛ طبیعت و 
هدف اصلی . شود داده معرفی و توضیح هند و پاکستان و نظایر آن، یقارهظ در شبهحاف
 ،خرمشاهی) ار شرح و تعلیقات هم انجام دهدک در این دانشنامه آن بوده کهتر بزرگو 

پژوه و اثر هفتصد حافظ ازبیش پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه. در (15-14 :1397
دو گونه ، خوانیممیکه در پشت جلد این دانشنامه معرفی شده است. چنانپژوهانه حافظ
شعر و شخصیت و ذهن و  سویدرونی هایی دربارهمقاله: در آن گرد آمده استمقاله 

سوی زندگی هنری و اجتماعی حافظ مانند برون یهایی دربارهمقاله زبان شاعر و
در دیوان حافظ شرح  از پنجاه عبارت یا بیت دشواربیش .گرایی اوگریزی و مدحمدح

یافته  اختصاص اه و...گیونجومی، گل هایپدیده هایی چونموضوعهایی به شده و مقاله
های ی غزل ترجمه های دیگر ورواج فرهنگ حافظ در سرزمین یهمچنین درباره است.

ی، فرانسه، روسی، اسپانیایی و...  اردو، آلمانی، انگلیسبیست زبان، ازجمله حافظ به 
   مدخل و مقاله در این دانشنامه وجود دارد.

ی که در تدوین اثر ،دهد که طراحان آنمیهای این دانشنامه نشان مروری بر مدخل
ی اند. دامنهموفق بوده گیرد، تا حد زیادیهای مربوط به حافظ را دربربیشتر موضوع

رده است. به جز ها توجه شده متنوع و گستکه در این دانشنامه به آن هاییموضوع
ود داشته ی اختصاصی حافظ وجرود در دانشنامهکه انتظار می هاییمفاهیم و موضوع

طراحان برای نشان از کوشش هایی نیز در این اثر گنجانده شده که باشند، مدخل
در شعر حافظ«،  اصطالحات خوشنویسیهایی مانند »مدخل جامعیت این دانشنامه دارد:

»معماری و  »پوشاک در شعر حافظ« ودر دیوان حافظ«،  موسیقی»اصطالحات 
ز علوم و فنون گیری ادستی و هنرمندی حافظ را در بهرهکه چیره اصطالحات معماری«

های شعر حافظ خوانیخوش»های حافظ« و نامه»پایان یادهد مختلف نشان می
 موسیقیو  های او را در پژوهشنقش غزل که  های شعر حافظ با موسیقی(«)خوانش

 نماید.امروز بازمی
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 یمقالهبرای نمونه، ند فراهم آمده است. اطالعاتی سودم های این مدخلدر مقاله
اند، هایی که تنها به حافظ پرداختهنامهسه بخش اصلی دارد: پایان «های حافظنامهپایان»

در بخش نخست، ها. نامههای حافظ و دیگران، گزارش کمی از وضعیت پایاننامهپایان
دیشه، عشق و عرفان، اند: انبندی و توصیف شدهها زیر یازده موضوع دسته»رساله

نامه و های ادبی، سبک، دستور، عناصر، شرح و تفسیر، تدوین واژهاخالق، معنا، آرایه
ها تاثیرپذیری حافظ در آنهایی اختصاص دارد که ترجمه«. بخش دوم به معرفی رساله

اشاره به از شاعران پیش از خود یا تاثیرگذاری او بر شاعران دیگر بررسی شده است. 
یادشده، یکی از نقاط قوت این  هایوهش دانشگاهی در هر یک از موضوعنخستین پژ
های دانشگاهی پژوهشترین آسیب تکراری را اصلی هاینویسنده موضوع مقاله است.

عدم آشنایی استادان و و دالیلی برای آن برشمرده است: »انسته مربوط به حافظ د
نداشتن از های جدید، آگاهیهای ادبی در غرب و نظریهدانشجویان با مبانی مکتب

ادبیات جهان و رویکردهای نقد تطبیقی، ناآَشنایی دانشجویان به زبان انگلیسی برای 
توجهی به آموزش تفکر انتقادی به تر از همه بیی منابع جدید ادبی غرب و مهممطالعه

 دانشجویان«. 
و »فرهنگ  «های حافظی غزل ترجمه»ی ست که دربارها هاییی دیگر، مقالهنمونه    

ها افزون بر اهمیت و . این مقالهنوشته شده استهای دیگر« حافظ در سرزمین
پیشینه و  زبانان،ی حافظ بر غیرایرانیان و فارسیگستردگی نفوذ سخن و اندیشه

ی شعر حافظ ی »ترجمهد. برای نمونه، مقالهننمایمیگونگی این تاثیرگذاری را نیز بازچ
ی هجدهم ی غزلیات حافظ است که از سدهشناسی توضیحی ترجمهبه انگلیسی« کتاب

 ها راترین و معتبرترین این ترجمهفبه بعد، انجام شده و نویسنده کوشیده است معرو
  ، معرفی و بررسی کند.صورت گرفته باشد آشنا چه گمنامهای نامدست چهرهبه چه

ها، در این مقاله های سودمند دانشنامه است.پژوهانه نیز از بخشمعرفی آثار حافظ
ای خالصه و گونهدر پیوند با حافظ منتشر شده، بههایی که اصلی کتاب هایمضمون

بعضی های دیوان حافظ نیز در میان این آثار است. تعدادی از تصحیحگذرا آمده است. 
 است.  نوشته هاگان همان کتابها را پدیدآورنداز این مقاله

افزوده است. در پژوهی حافظ و حافظی بر ارزش دانشنامه پژوهان نیزمعرفی حافظ
شده ها نوشته ه قلم ایشان یا کسی از شاگردان و نزدیکان آنببیشتر ها که این مقاله

  شده است.مرور پژوهان حافظنامه و آثار است، زندگی
ی بعضی مفاهیم د دربارهمخاطبی که به دنبال دسترسی آسان و سریع به مطالبی مستن

ها در تواند با مراجعه به بعضی از مدخلمی ،ی شعر حافظ استدرباره هاو موضوع
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به مقصود خود دست یابد. برای نمونه، اطالعاتی  پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه
ی »مدح و سرایی در مقالهی حافظ در مدیحهی مدایح، ممدوحان و شیوهسودمند درباره

 ی »منتقدان و مخالفان حافظ« کسانیهدر مقالهای حافظ« آمده است. همچنین مداحی
اند، اند و اعتراض خود را آشکارا بیان کردهی حافظ مخالف بودهکه با شعر و اندیشه

های پیشین و کسانی چون فضولی بغدادی و اقبال الهوری در سده ؛اندمعرفی شده
فظ« ی دیگر، »فال حانمونه ی و احمد کسروی در روزگار معاصر.سیدابوالفضل برقع

 .ستاوی ویژهشده و موضوعی شناخته مربوط به حافظ هایمیان موضوعدر است که 
مدخلی با همین عنوان در دانشنامه به آن اختصاص یافته است. نویسنده پس از 

گرفتن با دیوان حافظ پرداخته و ی آن، به رسم فال هی فال و پیشینای دربارهمقدمه
پس با اشاره به ستاریخچه و شیوه و آداب آن را از گذشته تا امروز توضیح داده است. 

های مستقلی از ها یا بخشظ، موجب تألیف رسالهاینکه »رواج تفأل به دیوان حاف
 ها را برشمرده است. های جالب از تفأالت گردید«، بعضی از آنمونهها، در ذکر نکتاب

صورتی آراسته و ویراسته )با در چهار جلد به پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه
پژوهان حافظ یهاپرسش اغلب . این دانشنامهکمترین اشتباهات چاپی( منتشر شده است

 ، مرکز1398یادروز حافظ سال . در دهدپاسخ تواند میرا در سطوح مختلف 
 . است کرده معرفی «حافظ سال  کتاب» عنوان به را کتاب این شناسیحافظ
 

 پژوهیو حافظ حافظی دانشنامه چاپ بعدی پیشنهادهایی برای. 3
ی اثر را دشوار ی دقیق همهمطالعهبه دلیل حجم مطالب که امکان شاید  ،هادانشنامه

توانند در که بررسی و نقد این دسته آثار که میشوند. درحالیمعموال نقد نمی ،کندمی
نقد و  ست.ا بسیار مهم و ضروری ،آیندشماربه دانش و پژوهش منبع و مرجع معتبر

تواند به بهبود و پیشرفت می ،نگاریاساس مبانی و اصول دانشنامهبر هابررسی دانشنامه
های رایج و یاری رساند و از تکرار اشتباه طراحی و تدوین دانشنامههای شیوه

 وجود با پژوهیحافظ و حافظ یدانشنامهگیری کند. دردسرساز در این آثار پیش
ها و کاستیانداز از همین چشمدارد،  دانشنامه یک جایگاه در که امتیازهایی و هاارزش
د و استفاده افزایها، ارزش این اثر را میکردن آندارد که اصالح و برطرفنیز هایی نقص

ی آید پیشنهادهایی برای چاپ بعدی دانشنامهآنچه در ادامه میکند. میتر از آن را ساده
 : شودکه در سه بخش مدخل، مقاله و منابع ارائه می ستا پژوهیو حافظ فظحا
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 دخلالف( م
این دانشنامه کدام »در تدوین دانشنامه، نخستین مرحله تعیین هدف و مخاطب است. 

دهد؟ با تعیین موضوع یا دسته خالء را پر خواهد کرد و چه نیازی را پاسخ می
الت، ی مقاکردن اندازههای هر موضوع و مشخصموضوعات دانشنامه و تعیین مدخل

از تعیین هدف تدوین  پس .(29 :1383،)مقدسی «شودچارچوب کلی کار مشخص می
نگاری ی آن، یکی از مراحل مهم دانشنامهیک دانشنامه و طراحی ساختار اولیه

سرویراستار در توضیح این مرحله از های آن است. کردن تعداد و عنوان مدخلمشخص
تدوین  ساله بری دوقرار اولیهشناسی نوشته است: »حافظ و حافظ یتدوین دانشنامه

گزینی نهاد و بهویژه با پیشاز سه سال، بهی یک جلدی، در طی بیشیک دانشنامه
ها را نزدیک به دو برابر ، تعداد مدخلهای مقاالت از سوی نویسندگانعنوان /هامدخل

 (. 15: 1397،و آن را به چهار جلد رسانید« )خرمشاهی
 مهارتای دقت و دانشنامه هاینعنواکلید استفاده از دانشنامه است و یافتن  ،مدخل
ید توجه کرد که خواننده با های یک دانشنامه بایعنی برای تعیین مدخل ؛طلبدویژه می

های یک دانشنامه در سه گردد. مدخلی موردنظر خود میای به دنبال مقالهدواژهچه کلی
فرعی، که ی مخصوص خود دارد؛ مدخل گیرند: مدخل اصلی، که مقالهجای می دسته

دهد؛ مدخل ارجاعی، که مقاله ی اصلی را به خود اختصاص میقسمتی از یک مقاله
های ارجاعی نیز کارکرد و مدخل د.شوهای اصلی ارجاع داده میمدخل د و بهندار

درستی و دقت انتخاب شوند خواننده را از مدخل مهجور به اهمیت ویژه دارند و اگر به
 پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه هایبعضی از مدخل. کنندمی مدخل مشهور هدایت

 نیازمند بازنگری و اصالح است:
خوانی مانند »مناسب که گویا و رسا نیستندهست هایی مدخلدر این دانشنامه  -

موقع و در مناسبتی به هایی از ابیات حافظ کهنمونه ،ی این مدخلشعر حافظ«. در مقاله
برشمرده شده است. این ده به آن استشهاد کرو است ذوقی خوانده فرد صاحب خاص،

ی بهاءالدین نوشته «استشهادهای ظریف به شعر حافظ»ی از مقالهمطلب برگرفته 
نشنامه برای آن در نظر مدخلی که در دا عنوانخرمشاهی است. عنوان این مقاله از 

 «شیواخوانی شعر حافظ»مدخل  دوم،ی تر و رساتر است. نمونه، روشنگرفته شده
نوعی تضمین روخوانی و به» یعنی شیواخوانیپس از این توضیح که است. 
شاید این  .شده استمعرفی  است،حافظ  هایغزل ی که دکلمه «، شش اثرخوانیدرست

باشد اما خوانی غزل حافظ، انتخابی درست و مناسب عنوان برای روخوانی و درست
توان این عبارت را باقی گذاشت و با مدخل ای نیست. میکلیدواژه و عنوانی دانشنامه
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خواندن شعر »های طور که مدخلبه آن ارجاع داد، همان« های حافظی غزل دکلمه»
مدخل  ،ی دیگراند. نمونهبه این مدخل ارجاع یافته «خوانش شعر حافظ»و  «حافظ

تعریف شده است،  هابه تعبیر پاکستانی این واژه که صفت سبک حافظ است. «پاشان»
رسد مخاطبی که در پی یافتن مطلبی ای کلیدی و آشنا نیست. بعید به نظر میواژه

ی پاشان را باید ی حافظ باشد، این واژه را حدس بزند و بداند واژهی سبک ویژهدرباره
وجو کند. برای راهنمایی خواننده به عنوان مدخل مورد نظرش در این دانشنامه جست

 به این مدخل ارجاع داد. «ک حافظسب»کم با مدخل توان دستمی

اند. گذاری نشدهای یکسان و یکدست عنوانهای مشابه، با شیوهبعضی از مدخل -  
هاست ی غزل هایی که مربوط به حافظ در کشورهای دیگر و ترجمهبرای نمونه مدخل

ی شعر حافظ به اند: افغانستان و حافظ، ترجمههای متفاوت نوشته شدهبا عبارت
ی شعر حافظ در زبان و ادب فرانسه، حافظ در زبان و ادب عربی، یسی، ترجمهانگل

که شرح واژه یا بیتی هایی تاجیکستان )حافظ در میان تاجیکان( و... . همچنین مدخل
و بازآ، عبوس زهد، قصه یا وصله های مختلف دارد: ماجرا کم کن رتدشوار است، صو

مکارم اخالق عالم دگری و... . شایسته است در معاشران گره از زلف یار باز کنید(، )
 اند کارکرد شرح و تعلیقات هم داشته باشدای که طراحان آن کوشیدهدانشنامه

های مربوط به آن نظم و سامانی بهتر برای این بخش و مدخل (.15: 1397 )خرمشاهی،
   گرفت.ها را مصراع اول بیت در نظر ی این بیتتوان مدخل همهاندیشیده شود. می

ی شدهی رایج و شناختههای این دانشنامه به شیوهمدخلکه دیگر اینمهم گفتنی 
ها و تنوع موضوعی نویسی، ترتیب الفبایی دارند. باتوجه به فراوانی مدخلدانشنامه

ی موضوعی برای بندی موضوعی یا تنظیم فهرست موضوعی یا نمایهها، فصلآن 
ای که رسد. افزودن فهرست یا نمایهمینظرتر ضروری بهسادهتر و ی سریعدهاستفا

تر بندی و ارائه کند این دانشنامه را کاربردیدسته هاها را زیر عنوان این موضوعمدخل
پژوهان، آثار کند: اعالم تاریخی و جغرافیایی، حافظتر میو استفاده از آن را آسان

سوی مرزها، ابیات ...( حافظ در آنها، نجوم وپژوهی، عناصر طبیعت )گلحافظ
تواند مخاطب را های اصلی و ارجاعی نیز میی مدخلانگیز و... . همچنین نمایهبحث

 خواهد یاری کند.ای که میدر یافتن مدخل و مقاله
 ب(مقاله

نویسی و گویی و پرهیز از پراکندهبر اختصار و گزیدهتن مقاله در دانشنامه باید مبتنیم
تحقیقی و مستند به منابع دست اول نوشته باید  های غیرضروری باشد. مقالهنیچیمقدمه

نیاز کند و اطالعات اصلی آن ها بیمخاطب را از مراجعه به انواع کتاب و شده باشد
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به آن اطالعات بتوان آوری کند تا در زمانی کوتاه ها را در ساختاری منظم جمعکتاب
ای و سلیقه هاینظر اظهاری علمی و پرهیز از شدهی مطالب تثبیتارائه دست یافت.

ی هابعضی از مقاله در هااین ویژگی است. هدر دانشنام مقاله ذوقی از اصول نگارش
  رنگ است، ازجمله:نیست یا کم پژوهیحافظ و حافظی دانشنامه

در نشست حافظ و سخنرانی یک ست از ا گزارشی «های حافظفتمانگ»ی مقاله -
در  محتوای سخنرانی( در مرکز فرهنگی شهرکتاب. 1393مهر شانزدهم زمان ما )

بازنویسی  ست،ا ای خالیی دانشنامههای اصلی یک مقالهکه از ویژگی گزارشی خبری
گفتمان به معنای مبحث و  سخنرانی،این در و در شش ستون دانشنامه چاپ شده است. 

ده بندی موضوعی شچهارده مبحث، طبقهدر  اشعار حافظگرفته شده و مقال درنظر
 است. 

این نوع استثنا  در تعریف و توضیح ی طوالنیامقدمهی »استثنای منقطع« مقاله -
مثال زده بیت حافظ را  هایی از شاعران دیگر، چهاری نمونهنویسنده پس از ارائه ودارد 
هایی که سهم حافظ و ابیات او در چنین مقالهکوتاهی توضیح داده است. درحالیو به 

 باید بیشتر باشد. مقدمه نیز باید مختصر نوشته شود.

هفت صفحه )پانزده ستون( دانشنامه را به خود  «و شکرانه ی »شُکرمقاله -
دارد  ی معنی و انواع شکردرباره ،مفصل و در سه صفحهای مقدمه اختصاص داده است.

 و سپس وجوه آن در دیوان حافظ برشمرده شده است.

ه نوشته شده رفتکارکلمه که در بیتی از حافظ به ی »شفاخانه« در توضیح اینمقاله -
انداز. تریاک ی است: دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست/ از لب خود به شفاخانه

ی اشارات حافظ به اصطالحات و مفاهیم درد و درباره غیرضروری اینویسنده مقدمه
( نزد خواجه سخن گفته و فراق درمان نگاشته و از درد روحی و عاطفی )کنایه از عشق

 ی شفاخانه در بیت یادشده توضیح داده است. اژهی واست، سپس درباره
این  ندارد اما بهاختصاص هایی در این دانشنامه هست که به دیوان حافظ مدخل -

مانند رستم، کاووس...  ؛رفته به این دانشنامه راه یافته استکاردلیل که در شعر حافظ به
ای که به حافظ و شعر او اختصاص دارد باید با ها در دانشنامهی این مدخل. مقاله

حافظ ی ها در دانشنامهی بعضی از این مدخلمحوریت غزل خواجه نوشته شود. مقاله
 ست.ا از این نظر نیازمند بازنگری پژوهیو حافظ

شان معرفی شوند. پژوهانهو آثار حافظ راپژوهان نیز باید با تاکید بر آحافظ -
های دیگر نیز پژوهی در زمینه یا زمینهچه نویسنده یا پژوهشگری به جز حافظچنان

آنچه در باید با محوریت  پژوهیحافظ و حافظی ست، در دانشنامها صاحب نام و اثر
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ن دانشنامه همچنین بعضی از کسانی که در ایمعرفی شود.  پیوند با حافظ انجام داده،
احمد مانند  ؛پژوهیشده و نامدارند نه حافظدیگر شناخته هایزمینهدر  ،اندمعرفی شده

  یا نصراهلل پورجوادی. باستانی پاریزی محمدابراهیم عزیزی، 

این دانشنامه نوشته شده است که مفصل  هایی بعضی از موضوعهایی دربارهلهمقا -
ای و نیاز مخاطبان هماهنگی ها با اهداف دانشنامهو گسترده هستند. حجم این مقاله
ی حافظ، عرفان حافظ، رندی و رند و... اطالعاتی ندارد. آیا کسی که بخواهد درباره

انشنامه؟ در ای در دکند  یا به مقالهبه کتاب تخصصی مراجعه می ،جامع به دست آورد
تر از خواندن یک کتاب ی دانشنامه باید سرمنشاء و منبع اطالعات در زمانی سریعمقاله

شوند. معموال ها معموال خوانده نمیدر دانشنامهمفصل به دست آید. مقاالت مفصل 
 های مستقل و اصلی شوند؛ممکن مدخلست تا حد ا چند مدخل فرعی دارند که بهتر

های مستقل تواند مدخلو ده عنوان دارد که می سی صفحه استحافظ  یمثال مقاله
قام هنری و سبک حافظ، مذهب باشد: طنز و طربناکی حافظ، عرفان و اخالق حافظ، م

 حافظ و... . 

عرفان  هایی مانندزیر عنوان ،موضوع 22« ی حافظعرفان عاشقانهی »مقالهدر  -
 صفحه، 32در  ، فراق و وصال و...عاشقانه و آتش عشق، عشق اینجایی و عشق آنجایی

ای جای شیوهبه زیاد و نامناسب برای دانشنامه،بر حجم نوشته شده است. افزون
 استنادی، رویکردی آموزشی دارد. 

ی های مقالهشیوهده صفحه و به  در ،«ساختارشکنی غزل حافظی »مقاله -
 شدنمقالهآنکه برای نوشته شده و برگرفته از کتابی از نویسنده است، بیپژوهشی علمی

 سازی شده باشد.در دانشنامه مناسب

ازجمله  تواند سودمند باشد؛میی دانشنامه هاافزودن تصویر به متن بعضی از مقاله
پژوهی. افزودن تصویری از بنای های حافظپژوهان یا  جلد کتابی حافظتصویر چهره

ی »حافظیه«، تغییر و تکامل این بنای های مختلف به مقالهامگاه حافظ در دورهآر
ها چنان است که سازد. »ارزش تصویر در دانشنامهتاریخی را بیشتر از متن نمودار می

باید در تکمیل نوشتار و گاه به جای نوشتار بیاید. انتخاب تصویر مناسب و نوشتن 
 ،« )مقدسیهای تدوین تصویر در این آثارستفتگر در زیر آن از ظراتوضیح روشن

1383 :35 .) 
 ج( منابع

بع باید در پایان  اول باشند. نشانی منا دانشنامه باید مستند به منابع معتبر و دست  های مقاله 
 ها باید یکسان باشد.  ی مقاله ی ذکر مشخصات منابع در پایان همه شیوه مقاله ذکر شود و  



 168 پژوهی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی حافظ و حافظمعرفی و بررسی دانشنامه 

ها منابع بیشتر مقاله بخش منابع یکدست نیست. پژوهیی حافظ و حافظدر دانشنامه
ی درخواستی از نویسندگان )نام کتاب/ مقاله، شماره صفحه( در پایان به همان شیوه

 ،اند. برای نمونهمقاالت از این شیوه پیروی نکردهبعضی از آمده است، اما نویسندگان 
وشته شده: منابع نی نجف و... ، شحنهشهید پژوهی، خال هندو،حافظ هایدر پایان مقاله

آمده نیز کامل نیست و فقط ها نشانی درمتندر متن آمده است! در بعضی از این مقاله
جای نام ارجاعات به ،د »شکر و شکرانه«هایی مانننام منبع نوشته شده است. در مقاله
 ها راتوان این کاستیدر ویرایش دوم دانشنامه میکتاب/ مقاله به نام نویسنده است. 

ی اپژوهانهحافظ شناسی آثارشایسته است مشخصات کامل کتابهمچنین . برطرف کرد
 د. دانشنامه معرفی شده است به عنوان منبع، در پایان متن مقاله بیایکه در 
 

 سخن پایانی. 4
اراده و  است که یپژوهحافظبزرگ در  یاتفاق یپژوهحافظ و حافظ یانتشار دانشنامه

 صاحب حافظ اکنون بزرگ، شاعران انیم در بوده است. آن یپشتوانه یستودن یهمت
تواند بسیاری از نیازهای پژوهشی می یپژوهحافظ و حافظ یدانشنامه .است دانشنامه

های توان با افزودن مدخلاین دانشنامه را می هایکاستیمندان را پاسخ گوید و هالقع
اصالح و  ،های تازهمقاله، افزودن هامقاله بعضیبرخی مطالب الزم به  پیوست ،افتاده

 جبران کرد. دوباره،ویرایش 

اما  ،استآن  یازهایاز امت یکیدانشنامه  یهامدخل یموضوع و محتوا یگستردگ
 شماربههای این اثر از ضعف ی که این تنوع و فراوانی را بازنمایدنبود نمایه و فهرست

ابهام در عنوان برخی از  های بعدی ضروری است.که تنظیم آن در چاپ آیدمی
که با بازنگری یا  از این مرجع سودمند را کاسته است سرعت و آسانی استفادهها مدخل

 شود.گر، برطرف میهای ارجاعی روشنافزودن مدخل
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 غزلیات پذیریی ترجمهحافظ و مسئله
 

 *حسن نکوروح

 دانشگاه شیراز
 

 چکیده    
ی  ی ترجمه ی متون ادبی یکی از دشوارترین انواع ترجمه است. این دشواری درباره ترجمه 

های حافظ به زبان آلمانی و  ی غزل ی ترجمه شعر حافظ بیشتر است. در این مقاله، درباره 
بحث شده است.    غربی دیوان شرقی ی هامر و  ویژه با تاکید بر ترجمه تاثیر او بر ادب آلمانی به 

ی سخن سعدی به آلمانی، تفاوت اوضاع  هایی از ترجمه ی بخش من مقایسه همچنین ض 
ی سخنشان  ها و شیوه سیاسی روزگار سعدی و حافظ عاملی موثر در تفاوت طنز در کالم آن 

معرفی شده است. با استناد به دو اثر گوته یعنی »شوق خجسته« و »امید وصل« که گوته با  
اش  از دو نظر به همتای ایرانی شود که او ان داده می تاثیرپذیری از حافظ سروده است، نش 

و دیگر طنزی که پشت لحن  ،  اند یکی قالب سونت که آن را برابر غزل دانسته   : ماند وامدار می 
 . جدی شعر پنهان شده است 

 . ترجمه، حافظ، گوته، هامر های کلیدی: واژه     
 

 بحث و بررسی. 1
بیگانگی سروکار داریم. چیزی که درمورد ادبیات شدت در ترجمه همیشه با دوگانگی یا 

خصوص وقتی پای شعر در میان باشد. یعنی هرچه وابستگی به یابد. بهبیشتری می
چنانکه ؛ شودهای ملی بیشتر باشد دوگانگی یا بیگانگی یادشده بیشتر نمایان میسنت

حافظ توسط  یهرجمکند. گوته پس از انتشار تدرمورد حافظ به بیشترین وجه ظهور می

 
 hnekuruh@yahoo.com، دانشگاه شیراز های خارجیزبان آلمانی، بخش زبانی بازنشسته استادیار* 

 14/12/1398تاریخ پذیرش:  11/9/1398تاریخ دریافت: 
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 ، انتشاراتی کوتا که ترجمه را انتشار داده بود یهصاحب مؤسس ،ای به کوتانامه هامر
 برای ساختن  خود  قصد  د، ازنامعلوم هرگز فرستاده نش  یلیکه به دل . در آن نامه،  نویسدمی

یعنی دلیل  ،مهم یاهنکت ،ادامه در و گویدقلید از این شاعر ایرانی سخن میت به اشعاری
 ,Goethe-Birus)  .«دادن ایرانی به آلمانی یا بیگانه به خودیپیوند»  :کندخود را فاش می

این   از  که آنچهاشعار سعدی اتقاق نیفتاد، درحالی  یهچیزی که هرگز درمورد ترجم  (879
ن  بسیار بیش از آ  ؛ کرده نقل  ،اندغلط استاد حافظ خواندهشاعر ایرانی، که بسیاری او را به

دیوان   نماید که آنچه از سعدی در ه لزم می ت چیزی است که از حافظ. البته ذکر این نک 
که شاعر آلمانی از  درحالی  ؛ ی ی یعنی دو اثر روا  ، است  بوستان و  گلستان آمده از  غربی شرقی 

دیوان گوته در همان عنوان    ی ه اولی   طرح در    . این نکته بودن غزل حافظ تأکید دارد ی ی ابتدا بر غنا 
عنوان دفتر اول دیوان که گوته به  به  و  بعدًا تغییر یافته  البته  است.  کتاب به صراحت ذکر شده 

 ل شده است.                  ق بر آن گذاشته منت   « نامه مغنی » فارسی نام  

اندکی تغییر با اغلب تنها  بوستانو  گلستانهای شاعر آلمانی از هگفتنی است که آورد
منبع  یافتنحدی است که تغییرات به ،های حافظ برعکسغزل  که درنقل شده درحالی

دوش دیدم »غزل    مقطع  ،عنوان مثال به.  نمایدغالبًا دشوار و گاه حتی ناممکن میالهام شاعر  
 :  «که مالئک در میخانه زدند...

 عروسران سرخن شرانه زدند تا سرر زل     کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه  نقاب
 

 (193: 1387)حافظ،                

آید که صورتی درمیهب ؛ردهآو «حافظ نامه» -دفتر دوم  یحهسرلوعنوان بهکه گوته 
این  -اش داماد گیرد»گر کالمش را عروس و/ معنی :1توان به این شکل ترجمه کردمی

از صنایع لفظی . (Goethe-Birus, 15. )«هرکه را حافظ خوش آید ناسد/شعروسی را 
 ها خبری نیست،نآی هامر از که بیت از آن مالمال است که بگذریم، که در ترجمه

عروس و  یهگونه برداشت شاعر را موجب شده رابطآلمانی این یهاشتباهی که در ترجم
ان ینی، به همیآن هم تشبیهی تز ،است یهی تشبیت. این که در فارسی اضافهسخن اس

ی هامر تواند بیاید، در ترجمهآید یا میمی «دختر شعر»صورت همعنی که در شعر امروز ب
صورتی که آمد قابل به  یادشدهی ملکی درآمده است، که در نتیجه در شعر  صورت اضافههب

ی از دیباچه « رود...هر نفسی که فرو می»ی قطعه ،شود. در برابر این غزل حافظدرک می
آید که منظور صورتی درمیتنها با اندکی تغییر به «نامهمغنی»سعدی در دفتر اول  گلستان
در هر نفسی دو نعمت است. فرورفتن و برآمدنش یکی »آورد: برمیبه راحتی گوته را 
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انقباض که  (  33-32  :)همان  «رهم شده استد  کند. زندگی چه زیباجمع و دیگری رها می
ها پیش یعنی در مدت کند: چیزی که ازحیات یا کل عالم هستی را بیان میو انبساط 

ه دادمشغولی شاعر را تشکیل میهای پایانی قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم دل سال 
 . است

طنزی است در دیوان گوته غزل یادشده  قطعشود و مآنچه اینجا به حافظ مربوط می
به طنز حافظ  و. نیست آشکار هم چندان که طنزی –خورد که در تقلید بال به چشم می

شباهت نیست. طنزی که پنهان بی «دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند...»در کل غزل 
 کتاب فقط نه کهعر قابل درک و شناخت است او تنها با توجه به مبنای الهام ش ،است
 گیرد.میانی را نیز دربرف، متون عرآسمانی

از متون عرفانی  ،آمده «ی عشقمیخانه»به این معنی که میخانه که در غزل دیگری نیز 
پیش  «عشق الهی یهمیکد» جادر متون یادشده همهبا این تفاوت که  است. گرفته شده
 یابیم: ی غزل درمیرا از دنباله این اختالفدلیل  روی ماست.

 و عفراف ملکوت عراکفران حرم سررررّ
 

 ت کشرریدسرر امانت نتوانآسررمان بار 
 

 ی مسررتانه زدندبا من راه نشررین باده 
 

 بره نرام من دیوانره زدنرد ری کراقرعره
 

 (193: 1387)حافظ،                 
اولی به د. گردبرمی 2«جهول »و «ظلوم»درواقع به کلمات  دهد کهوزنی به »دیوانه« می

 شود. الهام شاعر به انسان اطالق میمعنی خطاکار و دومی به معنی جاهل است، که در منبع  
 ، آیدشده به معنی عشق درمیی امانت که عیناً از کالم قرآنی برگرفتهگونه کلمهو این
 که در شعر حافظ از آن به دیوانه تعبیر شده است. دیوانه «جهول »ی ه به کلمهجباتو

ی میکده»  بنابراین  شده است.)مجنون( که در قاموس ایرانیان از دیرباز به عاشق اطالق می
که چنان  «کنندمخمر می»شود زمینی، که مالئک در آن گل آدم را  ای میمیخانه  «عشق الهی

ظ فآمده است. این آمدوشد را که در دیوان حا  ،در غزل دیگری که در بال به آن اشاره شد
 کند: گونه بیان مینامه اینگوته در شعری از حافظ ،خوریممیبرمدام به آن 

 عالمان حافظ قدسی دادند
 به تو این نام زبان عرفان
 پی نبردند به عمق سخنت
 این سخن دانان، این دانایان
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 خوانندعارفت می
 که به فحوای کالمت یابند
 بافند،شطح و طامات که خود می
 شانتا فروشند به نام تو می ناسره

 لیک عرفان تو هست از می ناب،
 اینان نتوانند بدین نکته رسید.گرچه 
 را عالم قدسی دریافت،و زهد ت ای که بی

 (32)همان،  این چه رازی است که آنان نتوانند شنید؟
 

خواهند به نام حافظ  کند که می یاد می  « می ناسره » سو از عرفان آنان به عنوان  گوته از یک 
شود که آن  افظ عرفانی قائل می ح ، و از سوی دیگر خود برای  بفروشند زبان او به دیگران    و از 
یادآوری است که شاعر آلمانی در    ی شایسته   خبرند. خواند و عالمان از آن بی می   « می ناب » را  
ایشان   از  که به دشنام  کسانی که در آن به  « شاره »ا شعر دیگری دارد به نام  ، ی شعر فوق دنباله 

بادبزنی    ه را ب   کالم و آنگاه    « کالم را به سادگی نتوان دریافت دهد. »چون  گوید حق می سخن می 
  بادبزنی  کند. تشبیه می های غربی رواج داشته و دارد گونه که در آلمان و دیگر سرزمین از آن 
 شده است:   تشکیل شود  می   بسته   و   باز   هایی که پره   از   که 

 هایش کالم بادبزنی است که از میان پره  
 نمایندچشمانی زیبا رخ می                 

 بادبزن تنها نقابی است جانبخش     
 پوشاندکه هرچند صورت را می  
 کندا  پنهان نمیردختر   
 که آن اوست چه آن زیبائی  
 .(Goethe-Birus,32) نگردچشمانش در چشم من می  
شعر خود را در نظر داشته  بیشتر «اشاره»گوته در شعر  معتقدندشناسان ای گوتهپاره
 اند،آَشنا نبوده  شعر شاعر آلمانی  یبه اندازهشاعر ایرانی    باتا شعر حافظ. هرچند اینان  است  

نچه در نظر داشته آهرحال هگذارد. یعنی گوته بخنشان جای تأمل باقی میسولی بازهم 
و حتی در یادداشتی که به ا است. بوده که خود در آن استاد بوده Ironieطنز به معنی 
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که  ،عنوان خدمت این مترجم انگلیسیهنز یادشده را بط ،اختصار از ویلیام جونز نام برده
 .(Goethe, 1999: 615) ستوده است ،تعدادی از غزلیات حافظ را نیز ترجمه کرده

کرات در رندی خود گفته توجه بیشتری درمورد حافظ باید به سخن یا سخنانی که به
 یا  «ندانه گفتنم هوس استرشعر »چون سخنانی هم ،کرد

 گویم فاشعاشررق و رند و نظربازم و می
 

 امترا بردانی کره بره چنردین هنر آراسرررتره 
 

 (260: 1387،)حافظ                   
از بیش ،که گفته شد شاعر آلمانی هم به آن نظر داشتهی طنز غربی که چناندرباره
ز نی طسخنی که دربارهد، انی بارزش ذکر کردهعنوان مشخصههدوپهلوبودنش را بهرچیز 
کند. منتها وجوه دیگری هم به آن اضافه صدق می ،ی حافظ هم در موارد بسیاررندانه
که در این مختصر مجال حدیکند، بهشود که کار توضیح و توصی  را بسیار پیچیده میمی

 در  بیشتر طنز »این که نکته این ذکر به م. تنهابینبایسته به آن را نمیپرداختن شایسته و 
کنم: در غزلی با ای بسنده میتنها نمونه آوردن وبه گرفته« جا ایرانی شاعر غزل ساختار
 :مطلع

 کننردریر میقدانی کره چنرو و  عود چره ت 
 

 کننردپنهران خوریرد براده کره تعزیر می 
 

 (201: 1387)حافظ،                  
 یابد:شود و چند بیت بعد چنین ادامه میشروع می

 ق مگوئید و مشنویدرعش زرررند رمررویگ
 

 کنندمشکل حکایتی است که تقریر می 
 )همان(                                     
موز عشق ر گفتن و غزل، مطلع همان  ، درکه ضمن شکوه از ممنوعیت سخن از باده

کند. به علت یا علل تاریخی می بیاناین دو موضوع محبوب خود را هم  اخیردر بیت 
وقمع ای که امیر مبارزالدین پس از قلعدر زمانه  :توان چینن اشاره کردممنوعیت یادشده می

با سفاکی  «جل بودتعرخشید ولی دولت مسد »خوش حافظ یگفته به ، کهشاه شیخ
کرد، تا آنکه به دست پسرش شاه شجاع از آن خطه رانده شد حدوحصری حکومت میبی
 :اش را در غزلی با مطلعکه تازه همین شاه هم که حافظ پیروزی -

 سرحر ز هات  غیبم رسرید مژده به گوش
 

 که دور شراه شرچاع اسرت می دلیر بنوش 
 (243: 1387،)حافظ                        
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پدرش نداشت. او که عاقبت در جنو با پدر بر او خود دست کمی از یادکرده است، 
کرد که به عمویش پیروز شد و او را کور کرد، با پسر خود نیز چنان با خشونت رفتار می

ای توان گفت حافظ در دوره می  اصوًل  پناه برد.  ،کردکه در اصفهان حکومت می  ،محمودشاه
با کشتارهایی بعداً به این خطه آمد و  که امیرتیمور همکه  کرداز تاریخ ایران زندگی می

، کشیدن نمانده بودت نفسئهمه جا گسترد کس را جرکه که به راه انداخت و وحشتی 
کم با رفتار و مزاجی متلون دست ،نامید در شیرازشاه شجاع که خود را شاه ترکان می هم

 ،ین اوضاعیگداشت. در چننصیب نمیترین افراد به خود را نیز از آن بیحتی نزدیک
ی که در دیباچه، چناندید که همچون سعدیقدرها خود را در امان نمینحافظ نیز آ
که سعدی  پرده سخن گوید.  بی  ،با شاه از نیاز و مصلحت ملک و ملت  ،خوانیممی  گلستان

کند، نان زبانی شاه را نصیحت میچخود از کودکی همواره از حمایت شاه برخوردار بود با  
،  سعدی همچون زبان گوته اندازد. اصوًل زبان  به یاد رفتار گوته با پرنس وایمار می  که ما را
  مثبت   نگرش   ، از ادبی او معروف است   کار   کالسیک   ی دوره   به   که   میانی   ی دوره   در   خصوص به 
  ، گوید دهد. حال آنکه حافظ با شاه به زبان دیگری سخن می می  خبر  انسان  و  جهان  به  او 

ستاید در  شجاع را می وار دور شاه فوق که در آغاز با آن لحن شادمانه و جشن که در غزل  چنان 
 : دد ن ب ت از سخن بیشتر دم فرومی ح پایان به صرا 

 رموز مصرررلحرت ملرک خسرررروان داننرد
 

 نشررینی تو حافظا مخروشگدای گوشرره 
 

 (244: 1387،)حافظ                    
گوش کن »دهد که پند و اندرز می ی معمولیبه خواننده یا شنونده آنجا هم که حتی

یشتر به ب «،وز بهر دنیا غم مخور»ز آنکه جحاصل کالمش چیزی نیست « و پند ای پسر
 یادش آورده که

 دانان خودفروشری شررط نیسرتبسراط نکته بر
 

 !یا سرخن دانسرته گو ای مرد عاقل یا خموش 
 (246: 1387،)حافظ                           

 دهد. می «!خموش»با وزنی که به 
ی هامر یا بیشتر در برگردان استادانه بسیاری در آلمان با خواندن شعر حافظ در ترجمه

اند، غافل از آنکه این این سخن شادمانه را ستوده غربیدیوان شرقیی گوته در و شاعرانه
 شادمانگی بیشتر از آن روست که:

 برا دل خونین لرب خنردان بیراور همچو جرام
 

 خروش نی گرت زخمی رسد آیی چوچنو اندر  
 (246: 1387)حافظ،                        
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شیراز است که در همان ی شاعر  که این همان طنز رندانه  گویدکه شاعر خود میچنان
پرهیز یا ابا داشته است. در دل جام حافظ همیشه، حتی  ،زمان هم ازبیان روشن و صریح

ر داش که سایه ترسی ،بوده «خوردهمحتسببیم اششراب خانگی»شجاع هم در زمان شاه
 خورد. سراسر دیوان به چشم می

 اشعار در فقط نه که ،است Ironieکه اشاره شد طنزی آشکار از نوع طنز گوته چنان
 است همراه دیگری طنز با زمانهم نیز غربی دیگر نویسندگان و شاعران نزد بلکه گوته
آن را   ی بارزطنز که نمونهنوع اخیر  شود. این  نامیده می Humorی اروپایی  هازبان  در  که
را   ستانلگشعر و نثر    که شادمانگی  بینیم، طنزی است شادمانهسعدی بسیار می  گلستاندر  

ضاع و احوال او از شد گفته کهچنان سعدیروشنی و شفافیت کالم است.  موجب شده
سرچشمه  ه،اش که با دوران سلطنت اتابکان فارس مصادف بوداجتماعی دوران زندگی

کند طنزی است پنهان و طنز حافظ که خود به رندی از آن تعبیر می ،گیرد. برعکسمی
نیز از دیرباز از  زبان ایرانیفارسیی پیچیده که نه فقط گوته با آن مشکل داشته، خواننده

ها خانهدر مکتب .اندی کالمی مقدس نگریستهگونهلب به آن بهغناتوان بوده و ا شدریافت
نوان در کنار کتاب مقدس آسمانی بدون دریافتی به همین عدیوان حافظ را نیز 
تنها به درک کلماتی اغلب یز نبوده که آنگاه  ای برای تفأل وسیله . همچنیناندخواندهمی
اند. گوته نیز به یافتهاند که به گمان خود پیام مورد نظرشان را در آن میکردهخوش میدل 

طنز رندانه که شاعر شیراز در ساختار شعر ی دیگری از این نمونهای دارد. آن اشاره
 گنجانده، بیت

 شرمع خنددی آن  آتش آن نیسرت که از شرعله
 

                        آتش آن اسررت که در خرمن پروانه زدند  
(193: 1387،)حافظ  

 

کند. با در غزل فوق است که سخن قبل را به پایان برده و مطلب دیگری را آغاز می
گونه با شروع و پایان مطلبی کند. اینمصراع دوم که پایان کالم را اعالم میگیری در اوج

ی بسیار رایج حافظ است هربار سخن خود را از عشق و مستی، تازه در میان غزل که شیوه
 بندد.کند و دم فرو میهمان که قبالً در غزل دیگری به ممنوعیت آن اشاره شد، قطع می

ی گسسته از هم را شاعر آلمانی در شعری به نام »نامحدود« گفتن در ابیات سان سخناین
 کشد:چنین به وص  می

 تررو بررزرگرری از آنررکرره نررترروانرری
 

 سرررخرنررت را برری برره پررایررانری 
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 آیرردشررررروع مرریسررررخررنررت برری
 

 شررعر تو چون سررگهر گردان اسررت
 

 خروانریراه مریآنرچرره در نریرمرره و
 

 ویرن از کرنرره طربریرعرترش زایررد
 

 نه شرررروعی در آن نه پایان اسرررت
 

 دانرریگررویرری از ابررتررداش مرری
  

             (Goethe-Birus,31) 
ها خواند تا مدتی بزرگی حافظ میجالب اینجاست که آنچه گوته در این شعر نشانه

های بسیار بوده، یعنی این گسستگی با معیارهای هنر اروپایی که بر موضوع بحث و جدل 
ای گرد مرکزش گیرد. وحدتی که همچون دایرهمیکند در تضاد قرار  وحدت اثر تأکید می

اندازد، که این هم به چرخد که باز ما را به یاد شعر گوته و سخن از سگهر گردان میمی
 گردد:شعر حافظ برمی

 سررود مجلسرت اکنون فلک به رقآ آرد 
 

 ی تست که شعر حافظ شیرین سخن ترانه 
(113: 1387،)حافظ  

شده در هنر اروپایی است. درواقع آنچه اینجا در این مرکز یادهرچند شعر حافظ فاقد  
بلکه در سایر کشورهای  زبان،های آلمانیشود نه فقط در آلمان و سرزمینتشبیه بیان می
و جی. ام. ویکنز را  شناسانی مانند آرتور آربریخصوص در انگلستان ایراناروپایی نیز به

های ان که دانهبند مروارید سود جسته تشبیه گردنبه فکر و بحث واداشته است. اولی از 
ی او تشبیهی که هامر و در دنباله –(Arberry, 1951هم پیوسته )با ریسمانی نامرئی به

اند  و دومی از تشبیه به قالی ایرانی گوته نیز به کار برده که درواقع از حافظ گرفته
(Wickens, 1952: 239-243سود جسته است. نکته )ناگفته به آن  ها همهه اینای ک

کنند ماهیت تزیینی شعر حافظ است که ویکنز آن را به کل هنر شرقی گسترش اشاره می
آسا بحث را به پایان برده است. آنچه در نبوغ -تر: اشاره یا درست –داده، و با این تشبیه 

دیگر  کند اینست که هیچ کدام، حتی شاعر آلمانی که در شعراین میان جلب نظر می
ی این ساختار با طنز غزل کند، به رابطهاش اشاره میمربوط به عرفان به طنز همتای ایرانی

 پر یهی این اشعار که از راه ترجمجاذبهو باوجود این  ولی جزاند. نکرده حافظ توجهی
صورت هچندان بوده که نه فقط اشعاری به طنز و ب ،نقآ و اشتباه هامر به او رسیدهاز 

توان جزء آثار که میسروده  ها ساخته، گاه نیز اشعاری  از آن  پارودی یعنی تقلیدی طنزآمیز
 «امید وصل»  و  خجسته«  »شوق  شعر  دو  میان،  این  . درار شاعر آلمانی به حساب آوردگماند

اهکارهای این شاعر و حتی ادبیات آلمانی عنوان شزبان و اروپائی بهشناسان آلمانیرا گوته
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، دهدمی تشکیل را شعر نخست بند هم روی بر ، کهاتیاباین با  اخیر شعر .اندبرشمرده
 ،:شودآغاز می

 ی جررانررانآیررا شررررود سررررترراره
 

 درد فررراق و ظررلررمررت جررانررکرراه
 

 آری تویی کره بسرررسرررتره بره جرانرت
 

 چون یراد آرم آن  گرذشرررتره و آن درد
 

 آغرروش؟هررمبررار دگررر شررررویررم  
 

 هررا کررنرریررم فرررامرروشپرراریررنرره
 

 شرررررور دل و نشررررراط روانرررم 
 

 زاکرنرون برتررسرررم و سرررخرن  نرتروانرم
   

)Goethe-Birus,96( 
اش را نیز در ی همتای ایرانیگیرد، شیوهضمن آنکه از شعری از افالطون الهام می

داستان آفرینش را از کتاب  ،در بند دوم ،آورد. پس آنگاهشکوه از درد هجران به یاد می
 «...مالئک که دیدم »دوش غزل  در که حافظ مانند برگرفته است، آفرینش، ، سفرمقدس
 ی قرآن را به کمک طلبیده بود:هآی

 عررالرم چرو جرران برره روز نرخسرررتریرن
 

 داد حرق برره کررار جرهرران نرظرممری
 

 طرنریرن فرکرنررد در افرالک «کرن»چرون 
 

 ت چرره پررتروان و بررومرنرردقرر خرلر 
 

 چرهرره و برگرریرخررتبرنرمرود مرهرر 
 

 از هررم شررررکررافررتررنررد عررنرراصررررر
 

 رفررتررنررد هررر کرردام برره سررررویرری
 

 هررریررک برره کررنررج دور مررکررانرری
 

 در دسررررت جراودان خردا داشررررت 
 

 کرراشررررتآدم برره خرراک عررالرم مری
 

 آه از نررهرراد گرریررترری برررخرراسررررت
 

 ظرریررم بررودن آراسررررت،عرر ام گرر 
 

 پررشررررم تریررگری برره نرهرران شررررد؛
 

 غرررق نررفرراق کررار جررهرران شررررد.
 

 هریررک برره راه  خویش شرررتررابرران
 

 ی یررارانیرر شرررروق آشررررنررابرری
  

)همان(                   

کشد تا شدن عناصر عالم را به وص  میپراکنده  ،بعدی به همین نحو  بند که اینجا هم
 :در بند چهارم

 عررالرم خرمروش و سرررراکررت و ترنرهررا
 

 پررس آفررریررد رنررو فررلررق را
 

 در روشرررررنررای ترریررره از او زاد
 

 ایررنررک هرروای گرررم گرررایررش
 

 ایررنررک خرردای عررالررم تررنررهررا! 
 

 ویررن شررررد برره فررکررر عررالررم فررردا
 

 هررای سررررحرررگرراهافسررررون رنررو
 

 کرره رفرترره برره نرراخرواهنر کررایررد هررآ
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 دیررداری بررا شرررروق پرررشررررراره
 

 ونرردر نررگرراه گرررمرری دیررریررن
 

 آمریرخرترنرش خروانریرم یررا کرره درآمریرخرترن
 

 چرون مررا جرهرران خرویرش بسررررازیرم 
  

 ویررنررد یررار رفررترره و یررابررنرردجرر 
 

 هرم بشرررتررابرنررد هبرگسرررسرررترگرران برر 
 

 چیسررت؟چون و چراچون باهمند و مانند 
 

 حراجرت دگر بره کرار خردا نیسررررت
  

 )همان(
 

ت قعرفانی از خلی خود که اثری است علمی«های رنونظریه»گیری از  نین با بهرهچاین
ی عط  در آفرینش آدم مهر تأکید ، با تغییر وزنی که بر این نقطهرسدعالم به انسان می

 است:که عشق در طبییعتش نهفته شده نهد، انسانی می
 پرررواز سررررررخ بررال سرررررگرریررده

 

 شرررررب بررا هررزار م ررهرررخرردائرری
 

 مررا عرراشرررقرران برره شررررادی و انرردوه
 

 هررم نررترروانررد ز «کررن»فرررمرران 
 

 پیوسررررت بررا تو دسررررت و دهررانم 
 

 پرریررونررد جرران نررهرراده برره جررانررم
 

 سررررمشرررق عرراشرررقرران جرهررانریرم 
 

 افرکرنرردمرران کرره بسرررترره برره جررانریرم
 )همان(                                   

 ،مدرن نسبت به دنیای حافظ، گوته با دید نوتر خود که از جهان مدرنباید گفت که 
که در آلمان و کشورهای غربی های تند، یا چنان، با گامای مناسب آنبرگرفته با شیوه

چیره گردد؛ دنیایی شعر را پیش برده تا بر دنیای سنتی عصر حافظ  گویند، دراماتیکمی
و  سسته و مستقل از همگبا ابیات  ،مانندشی بیشیوه ه کمککه شعر همتای محبوبش ب

توان آن را حرکتی گردان خواند، حرکت مخروطی که های لیریک )غنایی( که میبا گام
ممنوعیت عشق را در آن  گیرد؛رسد و پایان میدر هر بیت به اوج و حضیضی از نو می

توان شعر گوته را از می رویناازاست. عالم ایستا در ساختار خود به نمایش گذاشته 
ضمن آنکه در این کار هم باز از دو نظر به  شناسی گامی به جلو دانست.دیدگاه معرفت
که چنان،  اندماند، یکی قالب سونت که آن را برابر غزل دانستهاش وامدار میهمتای ایرانی

گر طنزی های حافظ همین قالب را برگزیده است، و دیی بیشترغزل هامر هم برای ترجمه
 که پشت لحن جدی شعر پنهان شده است.  

گوته کردم نخست از آن  غربیدیوان شرقیکه بیشتر گفتار خود را وق  سخن از این
 فقط . نهدنکنی غزلیات حافظ چنین میروست که در آلمان هم هنگام سخن از ترجمه

 مانند  کردند  دنبال   را  او  کار  هامر  یدنباله  در  که  مترجمانی  خصوصبه  بلکه  ادبی  دانش  اهل
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 فن اوگوست کرد و ترجمه آلمانی به را شیراز شاعر غزل  هشتاد که روکرت فریدریش
ی آزاد است. ها را در قالب سونت ترجمه کرده، که غالباً ترجمهغزل از تعدادی  که پالتن

 ی حافظ ساخته است، مانند شعر زیر با عنوان »غزل«:  به شیوه او تعدادی غزل هم 
 هرا کره بر پر پروانره اسرررترنرواین 

 

 مریررنررده در نسررریرم سرررحررگرراهرران
 

 هررای بررافرترره از ابریرراتدسرررتررهگررل
 

 بررالرمکشرررران طربرع سرررربررکدامرن
 

 نرازک حبراب بر سرررر امواج اسررررت
 

 کشرررت من یهمرانردن کجراسرررت بهر
 

 ام برره لررب سرررراقرریعررمررر ترررانرره
  

 وز جرنربرش هروای برهررارانرره اسررررت 
 

 هرای این دل دیوانره اسرررتچون مویره
 

 خرانره اسرررتهرای سررروز نهراندانرهگرل
 

 جانانه اسرت یهاشرک روان ز چشرم
 

 آه نشرررسرررتره بر لرب پیمرانره اسرررت
 

 رفتن نوشررته بر سررر هر دانه اسررت
 

 ای به سراغر مسرتانه اسرتچون زخمه
  

          (Platen,1958: 126) 
 که بیشتر مخلوطی است از مضامین غربی و شرقی. 

ی  توان دقت در ترجمه شود که می ای جدید آغاز می ی آن دوره پس از این دوره و در ادامه 
درآغار ها را بدون توجه به ظرائ  صوری از مشخصات آن دانست. مطالب و مضامین غزل 
( قرار دارد که Rosenschweig Schwanauشواناو)-روزنشویو یاین دوره، ترجمه

ی هامر تمام غزلیات حافظ را ست منثور در سه جلد که مانند ترجمها ایترجمه
شود. اینجا غزل می 550های اصیل و منتسب که شامل بیش از اعم از غزل گیرد، دربرمی

فایده نیست که در سرودن غزل مذکور تحت نام »شوق خجسته« یکی از ذکر این نکته بی
همین اشعار منتسب منبع الهام شاعر قرار گرفته که احتماًل از قلم یکی از کاتبان دیوان در 

عنوان ن از اعتبار برخوردار بوده است. »شوق خجسته« بهها همچناآن جا گرفته و تا قرن
 ای برخوردار است.یکی از دو شاهکار ادبی میان اشعار دیوان گوته از جایگاه ویژه

شواناو گفتنی است که از آن تنها دو نسخه یکی در -ی روزنشویوی ترجمهدرباره
ای که لین موجود است. نکتهی ملی بری دانشگاه هایدلبرگ و دیگری در کتابخانهکتابخانه
ی عنوان نخستین ترجمهی هامر بهتوان توجیه کرد که فاقد اهمیت ترجمهگونه میتنها این

کامل دیوان حافظ به زبان آلمانی و به خصوص منبع الهام گوته بوده است. همچنین قالب 
یکی از شاعران و  که طوریاست، بهعنوان قالبی مستقل در ادبیات آلمانی راه یافتهغزل به

ی آلمانی اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به نام هوگو فن  نویسندگان برجسته 
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عنوان ظرف مناسب برای مضامین  هوفمانستال نیز چند شعر در این قالب سروده و از آن به 
هایی  ای سود جسته است. از آن پس نیز شاعران و ادبای آلمانی دیگری ترجمه شرقی و افسانه 

شان  ا کمیت متفاوت عرضه کردند که بعضًا در عین وفاداری به مبدأ، لحن شاعرانه ب 
های بسیاری به نثر ترجمه  نماید. از آن جمله  کریست  بورگل نخست غزل انگیز می شگفت 

ی  حافظ نگاشته و گاه نیز اینجا  کرد و آنگاه به نظم. او که همچنین مقالت بسیاری درباره 
هایی به آلمانی سروده که  ها و سمینارهایی ارائه کرده است، خود نیز غزل وآنجا در کنفرانس 

 بار که مهمانشان بودم چند غزل را برای من خواندند.    یک 
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Hafez and the Problem of Translatability of His Ghazals 

 

H. Nekurouh* 

Shiraz University 

 

Abstract 
Translation of literary texts is one of the most difficult tasks and it get 

more difficult when it is related to translating poetry of Hafez.  In this 

article, the translations of his ghazals into German and his influence on 

the German literature, with regards to Joseph von Hammer's translation 

and Goethe's works are discussed. In addition, a comparison of 

translation of Sa'di’s poetry into German, the political differences of the 

eras of Hafez and Sa'di are discussed  to show the difference in their 

ironical language while addressing the ruler of the time. With reference 

to two works of Goethe i.e.Selige Sehnsucht and Wiederfuinden, it is 

argued that he has been under the influence of Hafez in choosing the 

sonnet form as well as the satire lying behind the serious tone of poem. 

Keywords: translation, Hafez, Goethe, Joseph von Hammer 
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A Review of Encyclopedia of Hafez and Hafez Studies 

 

F. Moeini* 
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Abstract 
In 2018 the Encyclopedia of Hafez and Hafez Studies  was published to 

fill the gap in research on Hafez. The four volumes consists of more 

than 1800 essays written by 14 members of Academy of Persian 

Language and Literature, 60 university professors and many Hafez 

scholars. The essays cover a wide range of material such as poesy, 

views of Hafez and his time. In this paper, it is stated that the wide range 

of material is very useful and can answer the many question posed by 

scholars; some suggestion are given to improve the 4 volumes for future 

reprints such as adding an index and editing some of the essays.  

Keywords: Hafez, encyclopedia of Hafez and Hafez Studies, 

Bahauddin Khorramshahi 
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Hafez and Psychology of Fear  

 
A. Mahoozi* 

Payam Nour University 
Abstract 
The divan of Hafez is filled with fear and hope. By expressing fears of 
human beings, Hafez teaches us how to overcome these fears.  
Phenomenologically these fear fears can be classified as fears of the world, 
fear from the other and fear of me. In this paper, through a psychological 
analysis of fears of Hafez, I attempt to show how two important characters 
of Hafez, the rend and the zahed (the rogue and the pious) face fear. These 
characters can symbolically represent the psyche of Hafez. In order to get 
over his fear, the pious runs away from fear taking refuge in an imaginary 
world where he is invincible. By running away from reality, he oppresses 
fear in the unconscious though he remains constantly involved with fear. 
The rogue, on the other hand, faces fear, gets involved with it and moves 
beyond it with great pain. Experiencing fear, he overcomes it. In contrast to 
the pious, he does not run away from major fears of humans, that is, 
instability and unknowability of the universe, not accepted by other, and 
facing shadows, weaknesses and corruption of the self. The pious ignores 
the universe not deciphering the mystery of being. He runs away from 
instability to take refuge in a faraway future. From a Jungian perspective, 
the pious thinks of fame veiling himself; he runs away from ego projecting 
shadows upon others. The rend, in contrast considers the universe a big 
mystery in which he has to submerge. With music, love and Intoxicated, he 
contemplates in his unconscious. He faces shadows and considers himself 
as a sinner, yet beyond the shadows, there exists real peace, which he reaches 
by experiencing and passing through shadows in order to move from 
individuality to gain perfection. Based on Gilbert Durand's model, the 
reaction of the pious  faced with fear of time symbolized by darkness, falling 
and animal savagery is to run away to light,, ascending and a sword for the 
animal but the rend has  a night reaction experiencing descent, attacks the 
ferocious animal and finds light. 
Keywords: Hafez, Fear, Psychology, Jung, Durand, the Rend, the 
Pious   
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The Role of Dr Salim Neisari in Teaching Persian Language 
and Introducing  Transformations in Ghazals of Hafez 
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Shiraz University 
 

Abstract 
In this paper, two important activities of Dr Salim Neisari are discussed. 
The first is his invaluable contributions to the promotion of Persian 
language including writing books on Persian composition, grammar 
and teaching Persian to non-Iranians. The second activity is Hafez 
Studies. His book Learn Farsi was a pioneering book in Iran.  Criteria 
such as proper title, quality of writing, high quality color pictures to 
help learners, writing according to a framework suitable for each level, 
and using phonetics show this book as an outstanding book in this 
domain. His book on Hafez entitled, Transformations in the Ghazals of 
Hafez is the most precise book in showing the variations among 
different versions of Divan of Hafez.  He introduces some terms 
common in correcting and editing such as deductive correction, 
transformation and their difference with mistakes; he has also 
introduced 50 versions of Hafez belonging to the 9th century AH. He 
has selected 424 ghazals based on extant versions listing all the details 
with other versions. 
Keywords: Transformations in Ghazals of Hafez, Naisari, Correction, 
Persian Language. 
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Trilogy of Salim Neisari 
 
 

Khosro Ghasemian* 
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Abstract 
Studying the works of Hafez scholars helps to introduce them as well 
as opens the door to a better understanding Hafez and his poetry. In this 
paper, reviewing the trilogy of Neisari, Introduction to Ghazals of 
Hafez, Transformation in Ghazals of Hafez, and Correction of the 
Divan of Hafez, his outstanding status among the scholars of Hafez is 
discussed. The review of this trilogy shows his expertise in his critique 
of three corrections by Ghazvini-Ghani, Masu'd Farzad and Parviz 
Khanlari. 
Keywords: Ghazvini, Farzad, Neisari, Hafez 
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The Resistance of Hafez Against Tyranny and Dictatorship 
 
 

S. Ainul Hassan* 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 

 
 

Abstract 
Hafez is a well-known and popular poet among the Indian nation. He is 
known as a liberal and a fighter standing against the absolutism and 
tyranny of the governors of his period. In this article, the manner of his 
resistance against the aggression and dictatorship of the governors is 
studied. First, the definitions of resistance are presented, classified as 
severe and light, each discussed in detail. Light resistance is depicted 
through figurative language, irony, metonymy and symbol in his poetry. 
A study of his poetry designates, that light resistance exists throughout 
his verses. This kind of resistance is against anybody who turns away 
from the religious ritual, specifically from the human aspect yielding 
himself to its negative aspects. Hafez was the representation of bravery 
and courage and uttered his opinion with boldness yet in a polite way. 
He invites the rulers of his era to pay attention to a reassessment of their 
deeds though in a polite manner.  
Keywords: Hafez, resistance, India. 
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Abstract 
In this paper, creation of humans, humankind, and to be human are 
discussed using expressions and different literary commentaries in the 
ghazals of Hafez and the works of Goethe. Lyrical works of German 
and Persian literature are compared and samples from poets, scholars 
and philosophers of both countries are presented. In addition, history of 
religious views regarding creation of humankind is discussed from 
literary point of view. Some similarities are observed in scriptures. 
Belief in the world beyond, the reasons for descent and fall of man to 
earth, the fight between good and evil and divine and evil forces in 
human are analyzed.  In order to understand the specific characteristics 
of humankind, differences between the angels and other creatures are 
explained. The different aspects of humankind and the place of humans 
in the universe as well as differences between superman and the perfect 
man are discussed. The reciprocal cultural influences appear in famous 
world literature emphasizing the importance of intercultural dialogue 
and communication among nations. Similarities of common roots of 
human beings coming from Adam and Eve and respect to pure 
humanity are stressed. 
Keywords: The Perfect Man, Superman, being Human , Comparative 
Literature, Hafez, Goethe, Creation of Humankind  
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A Review of In Kimiya-ye Hasti (this Precious Existence) by 
Shafiei Kadkani 

 
 

N. Emami * 
Chamran University of Ahvaz 

 
Abstract 
The key to the everlasting fame of poetry of  Hafez lies not only in 
artistic aspects but also his creativity and inclusion of social topics of 
the time; hence there exist complexities in his poetry for the readers 
making it necessary to present explanations. Hafez scholars have 
always attempted to clarify these complexities. The esteemed 
Mohammad Reza Shafiei Kadkani   has been analyzing poetry of Hafez 
in his classes at Tehran University. His book, Kimiya-ye Hasti, a 
collection of essays, based on his class notes is a valuable work. It was 
first published in 1999, edited by Valiolah Doroodian and again in three 
volumes under Dr Kadkani's supervision in 2017 and 2018. The first 
volume consists of essays; the second volume is an edition of the first 
print and volume three consists of students' notes.  This paper reviews 
the three volumes. 
Keywords: Hafez, Shafiei Kadkani, Poetry, Criticism and analysis, 
writings.   
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Musical Components in the Ghazals of Hafez 
 
 

M. Afghah* 

Islamic Azad University of Shiraz 
 
 

Abstract 
The relationship of Hafez with music can be seen in different ways in 
his ghazals. It is not very clear how Hafez reacted to music but noting 
signs in his divan, we can see his affinity towards music though it is not 
widespread in every ghazal. His use of different meters is one sign of 
this affinity though prosody in different ghazals show similar rhythms 
in Persian music. Hafez also uses words specific to music pointing to 
his concern with music. It must be emphasized that an analysis of the 
fusion of poetry and contemporary classical Persian music signifies 
certain words,  which makes this fusion possible. This fusion has been 
possible with one syllable words used in the ghazals and very much 
applied in Persian avaz nowadays.  The structure of Persian avaz makes 
it possible to adapt ghazals for melodic mode of music though it must 
be added that not all ghazels have the same capacity to be adapted. 
Though the structure of Persian music from the time of Hafez until the 
musical modal system (the music of the past 150 years) has gone 
through changes, yet it is possible to look for adaptability of the poetry 
of Hafez in the musical fusion of now and for the previous ages one 
must check the words. 
Keywords: Ghazal, Fusion, Music, word, Hafez. 
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