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 به نام خدا 

 

 «پژوهیحافظراهنمای تدوین مقاله در مجلة »

 
های مربوط به حافظ، نتیجة  با هدف گسترش دادن و ژرفا بخشیدن به پژوهش پژوهیحافظ نشریة 

 کند:نظران را با شرایط زیر منتشر میهای محققان و صاحب پژوهش 

 

 . شرایط علمی مقاله1

 های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.ها و پژوهش . نتیجة کاوش1. 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 نگارش2

 . استوار نوشته شود یسالم و پاک در ساختار ی مقاله با نثر. 1. 2

  . در وسط صفحه نوشته شود  اه یمقاله و با خط درشت و س  یمحتوا  یایعنوان مقاله کوتاه و گو  .  2.  2

آن   ةج یو اشاره به نت ق یروش تحق ،مقاله یکلمه شامل معرف 2۵۰ ای طرس 1۵حداکثر  یفارس ده یچک

 . آورده شود ده چکیکلمه بعد از  ۸تا  4الفبا از  روف ح بیبه ترت یفارس ی دیکل ی واژه ها  .باشد

  ی ورود به بحث اصل یباشد و خواننده را برا ق یتحق ةنی شیمقاله شامل طرح موضوع و پ ةمقدم . 3. 2

 .آماده سازد

 . باشد یمنطق یمطالب با دسته بند لیشامل اصل موضوع و تحل یمتن اصل . 4. 2

 یادداشت در پایان مقاله آورده شود. به صورتها پاورقی . ۵. 2

 ع به شکل زیر باشد: . شیوة ارجاع به کتاب در فهرست مناب6. 2

شماره جلد استفاده    .نام کتاب )به صورت ایتالیک(  .. )سال انتشار(نویسنده   نام خانوادگی نویسنده، نام

 شده در مقاله، نام مصحح یا مترجم، شهر محل انتشار: نام انتشارات.  

 به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.  گلستان سعدی.  .(13۸1الدین. )سعدی، مصلح  مثال:

 : در فهرست منابع به شکل زیر است  مجله یا نشریه .  شیوة  ارجاع به 7. 2

)به صورت   نام مجله یا نشریه ه، نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله داخل گیومه«. نام خانوادگی نویسند

 چاپ شده.  ابتدا و انتهای مقالة  ةصفح مجله، شماره  ة ایتالیک(، دوره و شمار
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 ( استفاده کرد و سپس )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شمارة صفحه( را نوشت. 
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در متن مقاله آورده   یخارج یهابیو ترک  نیاصطالحات الت ،خاص  یهانام  نیمعادل الت . 1۰. 2

 .شود
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  ی و تخصص  یعلم  ةمجل  کیو به صورت    دیجد  ةناموه ی مجله با ش  نیشماره به بعد ا  نیاز ا  .شده است

 . منتشر خواهد شد یرازیحافظ ش ة دربار
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 با استفاده از بینامتن حافظ شاملوتفسیر شعر عقوبت 

 
 * تقی پورنامداریان

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 

 چکیده
بینامتنی پس از درک س اختار نحوی ش عر از مرثرترین ابزارهایی اس ت که راف بر روابط اش  

المقدور درس   ت را دربارة درک ابهامات ش   عرهای مبهم ممکن هم امکان حدس   ی حتی 
میان معانی از طبیعی اس  ت که کند.  کند و هم مس  یر تیویل درس  ت ش  عر را هدایت می می 

زگارتر اس  ت که از روابط بینامتنی محتمل متن آن معنایی با نیت مرلف و ظرفیت متن س  ا
با کش  ف روابط بینامتنی میان ش  عر  این مقاله  .تری ناش  ی ش  ده باش  دتر و پذیرفتنی روش  ن

ش املو در این ش عر   .ظ به تاویل ش عر عقوبت پرداخته اس تعقوبت احمد ش املو و اش عار حاف 
میز به ای انکارآهاشار ر حافظ استفاده و در پایانهای شعاز بعضی کلمات کلیدی و استعاره

های یادگار برانگیختگی احوال عاطفی ش اعر در لحظه  این ش عر  .عقاید ص وفیان کرده اس ت
ای اس   ت که منجر به درک احس   اسز نزدیکی به مرح تحتز تیثیر خطراتز خودس   اخته

 شود.پناهی و سپس اندیشه به نیازهای غریزی انسان حتی تا دم مرح می احساس بی 
 .شعر عقوبت شاملو، تاویل، بینامتنیت، حافظ: هاکلیدواژه

 
 میوه بر شاخه شدم

 سنگ پاره در کف کودک                    
 طلسم معجزتی

 اممگر پناه دهد از گزند خویشتن 
 چنین که 

 دست تطاول به خود گشاده    
 منم؟        
 

 باال بلند!

 
 poornamdarian@gmail.com ،استاد زبان و ادبیات فارسی *
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 بر جلوخان منظرم
 چون گردش اطلسی ابر

 بردارقدم    

 پناهیاز هجوم پرندة بی
 چون به خانه بازآیم   

 پیش از آن که در بگشایم
 گاه ایوانبر تخت

 یی کنجلوه   
 با رخساری که باران و زمزمه است،     

 چنان کن که مجالی اندکک را در خور است،
 که تبردار واقعه را

 دیگر     
 دست خسته 

 به فرمان       
 نیست.     
 

 استکه گفته 
 ام؟گان زمین هفرزان من آخرین بازماندة
 م که در استوای شب ایستاده استامن آن غول زیبای
 های جهان؛غریق زاللی همه آب                           

 اشانداز شیطنتو چشم
 ست.ییگاه ستارهخاست

 
 -یی هست،ام کومهدر انتهای زمین 

 آن جا که 
 پای در جایی خاک   

 همچون رقص سراب
 بر فریب عطش
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 کند.تکیه می  
 در مفصل انسان و خدا

 آری
 یی نااستوار هست،ام کومهدر مفصل خاک و پوک

 گذردتاریک می ّجةو بادی که بر لُ
 رونق سردمر ایوان بیب

 کشد.جاروب می   
 ام منجاه را دیدهگان عالیهبرد

 های بلند در کاخ
 اندهای زرین به گردن داشتهقاّلدهکه 

 و آزاده مردم را
 های مرقعدر جامه        

 که سرودگویان
 اند.رفتهپیاده به مقتل می

 
 خانة من در انتهای جهان است

 در مفصل خاک و 
 پوک.

 با ما گفته بودند:
 »آن کالم مقدس را   
 با شما خواهیم آموخت،  
 لیکن به خاطر آن  
 عقوبتی جان فرسای را  
 بایدتان کرد.«تحمّل می  

 کاه را چندان تاب آوردیمعقوبت جان
 آری         

 مانکه کالم مقدسز
 باری     
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 از خاطر
 گریخت!

 این شعر را چگونه تفسیر کنیم؟
 گوید: میوه بر شاخه شدمشاعر می

تجربی ما سازگاری این عبارت در معنی حقیقی کلمات، مصداق ندارد چون با عادات 
توان آن را تشبیهی دانست تواند: میوه بر شاخه شود. اما در نظام زبان ادبی میندارد. کسی نمی

که ادات تشبیه آن حذف شده است: من چون میوه بر شاخه شدم. این عبارت نسبت به عبارت 
شاخه« به عنوان  و »میوه برتر است، اما شاعر وجه شبه را میان »من« به عنوان مشبه اول روشن

را کشف کند. اما در اینجا به، ناگفته گذاشته است تا خواننده یا شنوندة شعر خود آنمشبهٌ
ند ما را لناپذیر دال و مدلود و دارای دو عنصر تفکیکن های زبانی که همان واژگان زباننشانه

کنند که می کنند، بلکه به تصویر مجسمی خارج از زبان منتقلبه منظور شاعر هدایت نمی
های آن در خارج از زبان رفتن است. در زبان کاربردی های زبان به مدلولزاییدة فرایندز از دال

کنیم های زبانی در مقام دال عبور میو غیرشاعرانه به قول سارتر ما مثل نور از شیشه از نشانه
. اگر کسی خبر (1۸-17: 134۸)سارتر،  ها را مالحظه کنیمبان مدلولز دالتا در آن سوی ز

شاخه از  های باغ، میوه ودال-آویزانند، ما با عبور از نشانهها ها از شاخهدهد که: در باغ میوه
در عبارت »میوه بر شاخه است« وقتی »میوه« و »شاخه« که  چنانشویم، هممفهوم خبر آگاه می

ها را که در خارج از زبان قابل ها عبور کنیم و مدلول آنتوانیم از آندر مقام نشانه باشند می
اند، مالحظه کنیم، اما به محض آنکه بگوییم: من میوه بر شاخه شدم، گزاره را تحقیق

ایم، چون مفهوم حاصل از گزاره در خارج قابل تحقیق نیست مصداق کردهمدلول، یا بیبی
های زبانی را از انهپذیرند. ناچار در اینجا الزم است آن نشهای تجربی ما آن را نمیو عادت

ها را تبدیل به دال محض و تهی کرده و از ها خالی کنیم و آنمدلول زبانی و قراردادی آن
کند پر کنیم نشانگی ساقط کنیم و سپس آن دال خالی را از معنایی که عبارت را قابل فهم می

ن بارت آن را ای جدید تبدیل کنیم. این همان چیزی است که روالو آن را مجدداً به نشانه
شود و نظامی ثانوی بر خواند که در آن انسان از اقتدار زبان آزاد میزبان اسطوره و شعر می

که در آن نظام، کلمات از معنی (Hawkes, 1977: 131) سازدروی نظام نخستین زبان می
معناهای گونه از اسارت زبان که شوند و نویسنده و خواننده بدین قراردادی خود رها می

شوند و تحت تیثیر بافت سخن معنایی به کند رها میها تحمیل میقراردادیش را بر آن
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مصداق و غیرقابل قبول دهند که عبارت بیهای قراردادی میهای تهی شده از مدلولنشانه
 کنند. مثاًل به این بیت حافظ دقت کنید:را قابل قبول می

 اب کن   ن نق  ل مشکی  گلبرح را ز سنب
 

 کنوش و جهانی خراب   بپ  ه رخ  ک  ی   یعن 
 

 

 (272: 13۵۰)حافظ، 
شناختی دارد، مصراع اول در معنی حقیقی کلمات اگرچه مثل هر گزارة دیگر معنی زبان

کنیم. مصراع اول وجه معنایی تعبیر میمصداقی را به بیاما مصداق ندارد که ما معموالً این بی
گوید برای گلبرح با سنبل مشکین نقاب درست کن! یا مخاطب میامری دارد. شاعر به 

تر گلبرح را با سنبل مشکین بپوشان! برای ما این گزاره وقتی در نظام ادبی ما معنی خالصه
های ما شود. مثاًل به گلبرح معنی چهرة معشوق دارد که دارای مصداقی سازگار با تجربه

ق که در نتیجه آن معنی ثانوی و دارای مصداق بدهیم و به سنبل مشکین، معنی زلف معشو
ات را با زلف بپوشان! برای این که به این معنی برسیم، گلبرح و شود: چهرهگزاره چنین می

ایم و ها در زبان خالی کردهسنبل را و نیز نقاب ساختن را در مقام دال از معنی قراردادی آن
ه شاعر نیز کرده است؛ یعنی نظامی ثانوی بر ایم؛ کاری کایم پر کردهاز معنایی که خواسته

های زبانی بخشیدن روی نظام نخستین زبان ساخته است. طبیعی است در معنی ثانوی به نشانه
شاعر و خواننده کاماًل آزاد نیستند؛ چون هم نظام ادبی ما به عنوان اعضای یک فرهنگ ما را 

بافت بیرون از گزاره که این کالم در کند، هم ساختار یا بافت نحوی گزاره و هم  محدود می
 آن ایراد شده است.

شود، بافت آید، دو نوع بافت به ذهن متبادر میمعموالً وقتی صحبت از بافت به میان می
بانی و بافت موقعیت. بافت موقعیت عبارت دیگر بافت ز و بافت برون متنی. یا بهدرون متنی 

محیط خارج از زبان است که  -را مطرح کرد آن 1923که اولین بار مالینوفسکی در سال -
عبارت  (Linguistic Context)تواند روی معنی جمله )متن( تیثیر بگذارد. بافت زبانی می

هایی است که در همان عبارت یا جمله به کار برده شده است و به تعبیری دیگر از کلیة واژه
کند. ن معنی واژه و جمله ایفا میکلمات پیش و پس در جمله است که تیثیر به سزایی در تعیی

ربرد زبان را در بافت توضیح شناسی بر آن بودند تا چگونگی کاگرای زبانهای نقش نگره
بعدها با افزودن عوامل اجتماعی و قدرت و ایدئولوژی بر بافت (. 24: 1379)تاجیک،  دهند

افت زبانی اجازه این نظریه کامل شد. در بیتی که از حافظ مثال زدیم چینش کلمات در ب
اند با هر معنی دلبخواهی پر کنیم تا دالز دهد تا کلمات را که از معنی حقیقی تهی شدهنمی

تهی شده، معنی یا مدلول پیدا کند و تبدیل به نشانه شود. در مصراع اول شعر شاملو نیز 



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6

ها را به منزلة هها را در ماورای آن دید، بلکه باید نشانها عبور کرد و مدلولتوان از دالنمی
های زبانی استخراج کنیم، از خود اشیاء خود اشیاء دید و معنی را به جای آنکه از نشانه

استخراج کنیم. میوه بر شاخه چه وضع و موقعیتی دارد؟ شاعر که میوه بر شاخه شده است نیز 
ضع توان دربارة وهایی که میهمان وضع و موقعیت مشابه را خواهد داشت. یکی از حدس

میوه بر شاخه زد، ناپایداری موقعیت میوه بر شاخه است، چون میوه بر شاخه هر لحظه ممکن 
گفته است، یعنی زمانی  1349است در ننتیجة رسیده شدن، بیفتد. شاملو این شعر را در سال 

که چهل و پنج سال داشته است و این سن حاکی از بلوغ عقلی است. این وضع ناپایدار را 
 کند و هم تشدید:آید هم تیکید میی که به دنبال تصویر نخست میتصویر دیگر

 اره در کف کودک )شدم(سنگپ 
کند؛ چون سنگپاره در سنگپاره در کف کودک هم، به وضع ناپایدار و متزلزل اشاره می

کف کودک هر لحظه ممکن است پرتاب شود. عالوه بر آن سنگپاره هر آن ممکن است به 
اخه پرتاب شود و افتادن آن را از شاخه تسریع کند. جدا شدن میوه سوی میوة آویخته از ش

از شاخه به معنی جدا شدن میوه از منبع حیات و پایان زندگی اوست. وضع ناپایدار شاعر که 
شود نیز به معنی تزلزل پیوند شاعر به دنیا و امکان قطع شدن پیوند او  از راه این تصویر القا می

بنابراین معنی ضمنی این دو تصویر که در نتیجة بنای نظامی ثانوی با زندگی و حیات است. 
ام و هر لحظه آید این است که: در شرف مرح قرار گرفتهبر نظام نخستین زبان پدید می

شود به ممکن است بمیرم. در رسیدن به این معنی، شاخة درختی را که میوه از آن جدا می
ای از درخت جهان تیویل منبع حیات و یا شاخهیابیم به اقتضای آنچه از تصویر در می

ایم. چون مردن به معنی گسستن از دنیا و از دنیا یا جهان رفتن است. در این تیویل، این کرده
های ذهن شاملو و هم بخشی از ذخیرة ذهنی خواننده تواند بخشی از ذخیرهشعر مولوی هم می

آشنایی با این رابطة بینامتنی که ژان کریستوا   شنود.خواند یا مییا مخاطبی باشد که شعر را می
پردازان آن را پذیرفتند و سپس ژنت با الهام از منطق باختین اصطالح کرد و بعد بقیة نظریه

، هم کار خالقة شاعر به بعد( 3۰: 13۸9آلن،  :ک.دقیقی از این رابطه را توضیح داد )ر انواع
 دهد: تیثیر قرار میو هم تفسیر خواننده را از شعر تحت 

 این جهان همچون درخت است ای کرام
 اخ را   ا مر ش   هرد خام   ت گی    سخ

 چون که پخته گشت، شیرین، لب گزان
 

 های نیم خامون میوه   ر او چ     ا ب     م 
 ی نشاید کاخ را   ه در خام    زانک

 گیرد جهانت می   ش سس د از آن    بع
 

 ( 394: 1394)مولوی، 
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های زبانی و واره دریافتیم براساس نشانهحظه شد معنایی که از این دو جملهمالکه چنان
شود اش این میرابطة دال و مدلولی زبان نبود. توضیحی که از قول بارت نقل کردیم نتیجه

ل، گوید بهتر است آن چه را در زبانز متداول و کاربردی یا زبان نثر یا زبانز علمی، داکه می
ترتیب فرم، مفهوم و داللت  گوییم در زبان شعر و اسطوره بهمدلول و حاصل آن را نشانه می

به این معنی که فرم خالی از داللت است و با ( Hawkes, 1977: 130-133) بگوییم
 کند.شود و برمفهومی داللت میدهیم دال میمفهومی که ما به آن می

کند و در گوید شاعر از زبان به عنوان ابزار استفاده نمیاین حرف با سخن سارتر که می
-17: 134۸)سارتر،  کنندهایی که برشیئ داللت میشعر کلمات خود شیئ هستند و نه نشانه

اند، چندان فرقی های بدون مدلولگوید کلمات در شعر دالو سخن یاکوبسن که می (1۸
کنند، های مختلف بیان میبه شیوهای واحد را همه نکته (Hawkes, 1977: 113)ندارد

دربارة شعری که دیگر نه تنها ممکن است موزون و مقفی و متساوی و مکرر نباشد، بلکه به 
: 133۸اندیشید معنوی و اندیشیده هم نیست )شمس قیس، آن معنی هم که شمس قیس می

در ( text)شود. متن شود، بلکه در متن بیان میواره بیان نمیمعنی کامل در جمله (196
شود که با هر طولی که داشته باشد، یک شناسی به هر پارة نوشتاری یا گفتاری اطالق میزبان

 (. Halliday, 1976: 1)دهدمیارچه را از نظر معنی تشکیل کل متحد و یکپ 
توان تلقی کرد که با دو مصراعی را که از شاملو نقل کردیم دو پاره از یک متن می

 شود: های زیر تبدیل به متن کامل میمصراع
 طلسم معجزتی 

 مگر پناه دهد از گزند خویشتنم 
 چنین که 

 دست تطاول به خود گشاده    
 ام! من        

نی عدر این بخش از شعر که م .تطاول، به معنی تعدی، درازدستی، ظلم و تجاوز است
ن وضع ناپایدار و  وجود آمدنز آیابیم که علت به درمی ،کنددوپارة سابق را تکمیل می

به همین سبب هم بود که نگفته بود: »میوه بر  .موقعیت متزلزل برای »من« خودز شاعر است
شد آن را تشبیهی به حساب آورد. اما شاعر گفته بود: ام« که اگر این طور گفته بود میشاخه

ت اشاره کند که سبب به توانس»میوه بر شاخه شدم« فعل شدن به جای بودن از همان ابتدا می
وجود آمدن آن موقعیت متزلزل خود شاعر است؛ مطلبی که پارة دوم تیکیدی بر آن است. 
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دستی عمل کرده است که شاعر در این گزند رساندن و ظلم کردن به خویش چنان با گشاده
 ای او را از شرّ خود پناه دهد. گوید: مگر طلسم معجزهمی

دریابیم این گزند و ظلمی که شاعر، خود آن را در حق خود ای نیست که در شعر نشانه
توان آن را با مرتکب شده است چیست؟ تنها شاید از راه عوامل برون متنی است که می

های شاعر حدس زد، هرچند اگر کسب چنین ارجاع به شرح حال و زندگی و عالیق و عادت
شد عامل برون متنی را با توجه می اطالعی هم ممکن نبود، با توجه به بافت متن هم تا حدی

های گزند به خویشتن رساندن در عین آزادی، و خطر چون راه ؛به بافت خیالین حدس زد
حبس و زندان نداشتن چندان متنوع نیست که غیرقابل دریافت باشد. مثاًل ابتالی شدید به 

از جمله عوامل   تواندمواد مخدّر و خودداری از پرهیزهایی که برای سالمت واجب است می
شاعر در چنین وضعی که حال خود را  کند.برون متنی باشد که به فهم شعر کمک می

جا از گزند خویشتن در امان شناسد که در آنکند هیچ پناهی برای خود نمیتوصیف می
 توان گریخت؟توان گریخت، اما از خود چگونه میبماند. چون از هر کس می

ایست که شاعر هر پناهی مثل پرندهگوید در این حال، بیعر میدر پارة بعدی شکه چنان
 کند.کند، تصویری که فیلم پرندگان هیچکاک را تداعی میرود، او را دنبال میجا می

که شاعر در مجموعة »شکفتن -ة »میوه« در منتها الیه سمت راست  کلم  در بخش اول شعر
 -در دیوان همراه دو کلمة دیگر -طور مستقل در یک سطر نوشته است در مه« آن را به

، هم پذیرد. شاعر با این شیوة چینش میام« در منتهاالیه سمت چپ پایان  کلمة »من   شروع، و با
دهد، هم جای افتادن میوه را در موقعیت خود را نسبت به میوه در باالی درخت نشان می

و من همان میوه است. به قول پارت زبان  میوه همان من  کندر ضمن تیکید میپایین و هم د
اش صوت و و محملش زبان است، در نوشتن که در اصل گفتاری و شنیداری است و ماده

 کند.گردد و ثبات پیدا میاش خط و محملش مکان میشود که مادهدیداری و نوشتاری می
ی را از راه  ی نال معا ان انتق  اری امک ورت نوشت  ان در ص ه زب ود ک شاین وضع سبب می

 ت  ن نیس  داری ممک  ان شنی  ه از راه زب ذارد ک ر بگ ار شاع ر در اختی  ت شع وة کتاب شی 
(Hawkes, 1977: 136). 

شاملو که با شعر سپید خود را از قید وزن و قافیه، حتی در محدودة رعایت وزن نیمایی 
 دارد. ی بازترامکانات کتابتی دست آزاد کرده است، برای استفاده از این 

گذارد در بندهای دیگر شعر نیز از امکاناتی دیگر که شیوة خالقانة کتابت در اختیار او می
کند، به گاهی برای خود پیدا نمیپناهی، پناهکه در هجوم پرندة بیکند. شاعر  نیز استفاده می
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کند مثل همیشه با رخساری ضا میبرد و از او خاضعانه تقاخانه و همسر محبوب خود پناه می
 بخش از او استقبال کند:مهربان و تسلی

 باال بلند!
 بر جلو خان منظرم

 چون گردش اطلسی ابر
 قدم بردار!   

 پناهیاز هجوم پرندة بی
 چون به خانه بازآیم   

 پیش از آنکه دربگشایم
 گاه ایوانبر تخت

 یی کنجلوه  
 زمزمه است.با رخساری که باران و    

هایی کتابت شده است قسمت اول متن باال از »باال بلند« تا »قدم بردار« کاماًل به صورت پله
 ،گشایدها پایین بیاید تا از شاعر که پشت در است، چون در را میکه »باال بلند« باید از آن

 استقبال کند.
م و نرمش مواج رفتار ی اندایشاعر با ترکیب »باال بلند« و »گردش اطلسی ابر« که زیبا

بخش محبوب را بیان کند و »باران و زمزمه« که محبت پاک و تسلیمحبوب را تصویر می
کند. شاعر در قسمت انتهایی این بند کند، بر نیاز غریزی انسان بر عشق و عاطفه تیکید میمی

فرصت کند که حتی این رغم وضع و موقعیت بسیار ناپایدار خود از محبوب تقاضا میعلی
اندک را که به فاصله پرتاب شدن سنگپاره از کف کودک و سقوط میوه از درخت است، 
از دست ندهد و از عشق و محبت نسبت به او مضایقه نکند، چرا که تبردار واقعه را دست 

فرود بیاید و زندگی شاعر به پایان برسد. او  ،خسته به فرمان نیست و هر لحظه ممکن است
های ناپایدار واپسین از این نیاز به عشق و محبت خالی حتی در این لحظهدر مقام یک انسان 

 نشده است:
 چنان کن که مجالی اندکک را در خور است؛

 که تبردار واقعه را 
 دیگر   

 دست خسته
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 به فرمان      
 نیست.     

دارد تا مطلب را مقطع و تکه های آخر این قسمت که خواننده را وا میکوتاهی مصراع
که بخواند، هم حال ناپایدار شاعر و هم دست لرزان و خستة تبردار واقعه و هم مسیری را ت

 کند. کند، تصویر میکه تبر در فرود آمدن طی می
در بند دوم این شعر هم، کلمة »باال بلند« )= بلند باال( را داریم به جای نام معشوق یا 

تردید در نتیجة یادآوری بیتی و کلمه بیمحبوب و هم کلمة »واقعه« را به جای »مرح«، این د
از حافظ در این شعر آمده است که در آن هم سخن از مرح رفته است و هم بلند باال و هم 

 واقعه در معنی مرح: 
 د     به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنی 

 

 د باالیی    م به داغ بلن     رویکه می 

 

کلمه، کلمة »سرو« هم که »درخت« است، در این شود عالوه بر آن دو دیده میکه چنان
یکی دیگر از انواع روابط   -آیدکه بعد می-وجود این کلمه و کلمة »ستاره«    بیت آمده است.

رساند و مانع بینامتنی است که دریافت و تداعی آن ما را در تفسیر و تیویل شعر یاری می
 شود.انحراف در تفسیر و درک درست شعر می

ین روابط بینامتنی پس از درک ساختار نحوی شعر از مرثرترین ابزارهایی اشراف بر ا
المقدور درست را دربارة درک ابهامات شعرهای مبهم است که هم امکان حدسی حتی

کند. طبیعی است که میان معانی کند و هم مسیر تیویل درست شعر را هدایت میممکن می
متن سازگارتر است که از روابط بینامتنی محتمل متن آن معنایی با نیت مرلف و ظرفیت 

کلیة »تری ناشی شده باشد. این سخن پل ریکور که گفته است: تر و پذیرفتنیروشن
شود« )سلدن و ویدوسون، میتفسیرهای ادبی، از گفت و شنود میان گذشته و حال ناشی 

توان همة تفسیرها را سخن درستی است، اما باید به این نکته اشاره کرد که نمی (76: 13۸4
تردید استفاده از روابط بینامتنی در تیویل یک شعر وقتی اعتبار دارد که همسنگ شمرد. بی

گویند معنا چیزی گرا را که میشناسی نقش متن پیوند با آن را بپذیرد. سخن طرفداران زبان
که معنی را در –متن و بافت به دست آید، حتی طرفداران نظریة دریافت    نیست که خارج از

پرداز مشهور مکتب اند. ایزر نظریهنیز غیرمستقیم تییید کرده -داننداختیار خواننده می
گوید: افت مخاطب از معنی شعر میکنستانس در حوزة نظریة دریافت ضمن تیکید بر دری

ک متن خاص باشد و نه متنی دیگر، باید به لحاظ منطقی برای آنکه تفسیری بتواند، تفسیر ی
 به خود متن مقید باشد.
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این سخن ایزر بسیار اهمیت دارد زیرا اگر قرار باشد هر فهمی از یک اثر یکی از 
– متن باشد، در این صورت کدام متن  های ممکن اثر و فعلیت یکی از معانی بالقوةتیویل

گیرم به کلی فارغ از –عرانه نخواهد بود؟ و کدام تفسیر متنی شا -گیرم که هذیان ناب باشد
تواند یکی از تفسیرهای معتبر متن نخواهد بود؟ و کدام معیار می -سرشت و ساختار متن

ها را با یکدیگر، و ترجیح یکی بر دیگری تعیین کند؟ همین ارزش اثر و تفسیرها و تیویل
توان پرسید. گر و گادامر و پیروان آنان میپرسش را دربارة نظریة تیویل مدرن از نگاه هاید

شاید نظر هرش که کار تیویل را کشف معنی ثابت و همیشگی اثر، یعنی همان نیت نویسندة 
برای مالحظة اختالف کسانی مثل هایدگر و گادامر با هرش تر باشد.)داند، پذیرفتنیمتن می

های محتمل دیگر از البته این به معنی انکار تیویل (۵91: 137۰احمدی،  :ک.ر دربارة تیویل
بلکه کوشش برای هر چه بیشتر نزدیک   نباشد، نیست  کلی فارغ از متنهمتن در صورتی که ب

مشروط بر آنکه ساختار متن، بافت موقعیت و بافت زبانی متن نیز   ؛شدن به نیت گوینده است
 آن را تیییدکند.

کند. از نظر شاعر انسان را به عشق و محبت تیکید می تر اشاره کردیم، شاعر نیازپیش 
کند که باشی و در چه مرتبه و مقامی باشی؛ این نیاز غریزی و ذاتی انسان است و فرق نمی

ای پیش شت و از بین برد. شیوة بیان شاعر از همان آغاز به گونهتوان آن را درخود کُنمی
کند که از نگاه او نادرست و خالف طبیعت ای مخالفت میرود که گویی دارد با عقیدهمی

توان شعر را در پاسخ به می ،هر تیکید بگذاریمآنکه بر عقیدة شاعر کاماًل م. بیانسان است
اصل تلقی ها عارفی وصراحت در بعضی از غزلرغم کسانی حدس زد که حافظ را علی

شاهد و چشم و زلف و ابرو و کنند و معنی بسیاری از کلمات شعر او را مانند شراب و می
 کنند.لب و خال و قد و قامت و خرابات و میخانه و می و معشوق، تیویل به عقاید صوفیانه می

اینکه شاملو هم دیوان حافظ را به سلیقة خود تصحیح کرده است، و اینکه در این شعر از 
در آخر این شعر   های شعر حافظ استفاده کرده است، و اینکهبعضی کلمات کلیدی و استعاره

ای انکارآمیز به عقاید صوفیان کرده است، از عواملی برون متنی است که آن حدس را اشاره
 دهد.دور از حقیقت نشان نمی

شاعر به دنبال بیان این نکته که انسان در هر شین و مقامی که باشد نیاز طبیعی به عشق 
رغم شاعر و ود او هم علیکند که خجسمانی و امنیت روحی و محبت دارد، تیکید می

های نیازمند به محبت است و هیچ نویسنده و روشنفکر بودن یکی از مصادیق همین انسان
ادعای فرزانگی ندارد و اگرچه انسانی است که ظاهر او در نتیجة تکامل زیبا شده است و با 
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ای هآسا و بدوی خود از نظر صورت فرق کرده است، اما مثل همان انساناجداد غول
ها و مقتضیات زیستن آسای بدوی دارای غرایزی طبیعی است و مثل آنان غرق همة لذتغول

آسای خود با دیدن ستاره )زنی زیبا( که در این جهان است و مثل همان اجداد بدوی و غول
 :که گفته استشود، شیطنت غریزیش برانگیخته میشودای نمایان میاز گوشه

 گان زمینم؟همن آخرین بازماندة فرزان
 من آن غول زیبایم که در استوای شب ایستاده است

 های جهانغریق زاللی همة آب        
 اشانداز شیطنتو چشم

 ست.ییخاستگاه ستاره
رسد همین بند از شعر باشد و طلسم گشایش آن نیز ترین قسمت این شعر به نظر میمهم

با طلوع و پیدایی آن شیطنتش گل آسای بدوی کلمة ستاره است که نه تنها انسان غول
اعتنا تواند نسبت به آن بیکند، بلکه غول زیبای معاصر هم حتی در مقام فرزانگی نمیمی

بماند. ترکیب متناقض نمای غول زیبا حاوی این معنی است که انسان با تمام تکامل صوری 
آسای بدوی داشته است. اش همان است که انسان غولو معنوی که کرده است، غرایز طبیعی

دانند که باید منجر به از میان صوفیان جهاد با نفس را مبارزه با همین تمایالت غریزی می
توان در شمار ها را میکه همة آن-ای که شاعر در موارد متعدد قیدهها شود؛ عرفتن آن

 آن را انکار کرده است. -عوامل برون متنی متن حاضر تلقی کرد
هایی است که »ستاره« که اشاره کردیم استعاره از زنی زیبا و دلرباست، از استعارهکلمة 

حافظ در همین معنی به کار برده است و از جمله در همان غزلی که کلمات »باال بلند« و 
 »واقعه« نیز آمده بود:

 اه در شبستانست    مرا که از رخ او م
 

 ود به فروغ ستاره پروائی    ا ب    کج 
 

 در جای دیگر نیز شاعر ستاره را به معنی زن زیبارو یا انسان زیبارو به کار برده است:
 اه مجلس شد    ای بدرخشید و مستاره

 

 د س و مونس ش ا را انی     دة م دل رمی  
 

بیتی هم آمده است در انکار تصوف،  -که باید جرقة الهام شعر شاملو باشد–در همان غزلی 
زدن که ناشی از کدورت دل است؛ کدورتی که در نتیجة طوالنی شدن و آتش به خرقه 

 انتظار در آرزوی سرو چشم مجلس آرائی است:



 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسیر شعر عقوبت شاملو با استفاده از بینامتن حافظ

 سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت
 مکدّر است دل آتش به خرقه خواهم زد

 

 م مجلس آرائی رو چش  در آرزوی س 
 کند تماشایین که کرا می    ا ببی     بی 
 

شود کشف روابط بینامتنی که ممکن است بسیار زودیاب و یا بسیار دیده میکه چنان 
 رساند. کرین ة معنایی شعر یاری می پیچیده باشد بدون شک خواننده را در درک مفهوم و زمین 

 (R.S Crane)  های شعری عقیده دارد دو گرایش خاص را در ارتباط با زبان و معنی در نظریه
کند که زبان شعر، نوعی ها چنین فرض می از این گرایش  جدید تشخیص داده است: یکی

توان بیان کرد، زبان دار است، یعنی معانیی را که با هر زبان دیگری هم میخاص از زبان معنی 
ای خاص از زبان، بر کند.گرایش دیگر به جای تیکید بر شیوه ای خاص بیان می شعر به شیوه 

 .(Giles, 1971: 10) وان ابالغ کرد   ت عر میه تنها با شکند کمعانی خاصی تیکید می

دار است کرد که معنیتوان تلقییم در شمار شعرهایی میشعری را که به تفسیر آن مشغول
های اما پیداست که از میان شیوه .توان آن را با هر زبانی از جمله زبان معیار بیان کردو می

یت کند و بر لذت شعر را تقو  شناسانةبُعد زیباییتواند  ن شعر بعضی میمختلفز بیانز محتمل ای
شود که فرایند ادراک زدایی از زبان سبب میها آشنایی؛ به قول فرمالیستخواننده بیفزاید

سازد، لذت تر گردد و خواننده با کشف عناصری که ادراک را ممکن و طوالنی میطوالنی
در این شعرهای (. 6۸و  49: 137۰ی، )احمد تری را حس کندتیز پایاتر و عمیقزیبایی شناخ

دار، یکی از ترفندهایز به تعویق انداختن ادارک و تولید زیبایی به قول یاکوبسن شکست معنی
که در زبان در ( 74: 137۰)احمدی، و  (Hawkes, 1977: 140-141) قوانین کُد است
شناسیک زبان شعر را افزایش شود و گسترة زیبایی  هایز بدون مدلول میسر میواقع با بیان دال

شود ذهن خواننده برای درک معنی فعال شود و در خالقیت دهد و در نتیجه سبب میمی
شود، دار میهای معنیبخش اثر شرکت کند. در واقع آنچه سبب شعریت در این متن نشاط

ت که زدایی از طرح بیان معنی اسآشنایی زدایی از زبان باشد،آشنایی پیش از آنکه تنها
کشاند. اگر شعرهای دستة دوم را که حاوی معنایی خواننده را به تیمّل و کشف معنی متن می

زا بدانیم این معنی حاصل فعلیت یافتن است که جز با زبان شعر قابل گفتن نیست معنی
تواند دارای معانی متعددی مندرجات ذهن خواننده در فرایند تیمل بر متن است و بنابراین می

دار، یا تک معنا معنی ثابت و جاویدی دارد که همان نیت مرلف است شعرهای معنی باشد.
و تیمّل خواننده برای کشف آن معنی، مستلزم شناختز درست مرلف و زبانی است که او به 

 کار برده است.
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های ذهنی مفسر دارد. ف درست و دقیق معنی، رابطة مستقیم با ذخیرهطبیعی است کش
شعرها اگرچه تیمل بر متن و کشف معنی در صورت آمادگی ذهنی غالباً منجر به در این 

تردید فرایند دستیابی به این معرفت آشنا از طریق گردد، اما بیدستیابی بر معرفتی تازه نمی
ای که کشف روابط بینامتنی بسیار لذتبخش و به نوعی شرکت در خالقیت اثر است. شیوه

توانسته است بنابر انگیز خویش میکی از احوال عاطفیز اندیشهاحمد شاملو برای بیان ی
های ذهنی خود برگزیند، همان شیوة ناآشنایز بیان معنایی است که با زبان غیر شعر ظرفیت
احساس یک عقیدة توانست قابل بیان باشد، اما در آن صورت ما با بیان خشک و بیهم می

که وضع و اقتضای وقت و موقعیت شاعر انگیزی  دیشهاندیشیده مواجه بودیم نه بیان عاطفی ان
گمان متیثر از ای برای بیان آن حال عاطفی بیموجب انگیزش آن بوده است. چنین شیوه

گرفت، این فرض در موقعیتی مشابه قرار میهساختار ذهنی شاملوست و اگر کسی دیگر ب
سیر دیگری به ناچار متناسب با کرد و مفسر نیز مای دیگر بیان میرخداد عاطفی را به گونه

کرد. ما در مقام خواننده برای فهم آن وضع و اقتضای وقت که شاعر آن شیوة دیگر طی می
های که تعدد و تنوع تجربه–را در این جّو عاطفی قرار داده است، و ساختار ذهنی شاعر 

اختیار نداریم، جز شعر شاعر و دیگر آثار او چیزی در    -گوناگون شاعر آن را رقم زده است
اما از خود شعر موقعیتی را که شاعر در آن قرار گرفته است و عواطفی را که در چنان موقعیتی 
بر او غلبه کرده است و او را به صرافت دریافت وضع ناپایدار خود انداخته است تا حد قابل 

ار دگیاایم توانیم دریابیم. این شعر تا همین جا که به تفسیر آن پرداختهتوجهی می
های درک احساسز نزدیکی به مرح تحتز تیثیر برانگیختگی احوال عاطفی شاعر در لحظه

پناهی و سپس اندیشه به نیازهای غریزی ای است که منجر به احساس بیخطراتز خودساخته
شود و همین نیازهای جسمی و روحی آشناست که بعضی از انسان حتی تا دم مرح می

ها را با ریاضت از توان آناند که میمتافیزیکی ناشی از شریعت، مثل تصوف بر آنهای  نحله
 ها آزاد شد. بین برد و از اسارت آن

ست که ا  ایپیشتر دیدیم که شاعر عقیده داشت انسان معاصر همان انسان بدوی زیبا شده
رشت هستیز های مادی و معنوی از اسارت آن تمایالت غریزیز ناشی از سبا تمام پیشرفت

 خود آزاد نشده است.
شاعر عقیده ندارد که انسان مرکب از جسم خاکی و روح الهی است که پس از مرحز 

پیوندد. مرح جدایی روح از خاک یا جسم ماند و به اصل الهی خود میجسم زنده می
... از نظر شاعر آنچه یا مفصل انسان و خداست مَفصزلز خاک و پوکنیست، بلکه مرح 
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های دارد همین جسم و همین خاک است. انتهای زمین برای هر کس همان لحظهحقیقت 
نزع است که ثبات و قراری ندارد و مثل سراب که زادة فریب عطش است، زادة فریب 

ای از خاک رسد، کومهکس در انتهای زمین که عمر به پایان میجویی است. هرزندگی
شود گذرد که محو میگیرد و دیری نمیمیای نااستوار که جسمش در آن جای  دارد؛ کومه

برد و کشد و خاک او را با خود میکس جاروب میاد مرح در ایوان خالی از حیات هرو ب
 کند:پراکنده می

 ای هست،ام کومهدر انتهای زمین 
 آن جا که

 پای در جایی خاک   
 همچون رقص سراب

 بر فریب عطش 
 کند.تکیه می          

 انسان و خدادر مفصل 
 آری

 یی نااستوار هست،ام کومهدر مفصل خاک و پوک
 گذردو بادی که بر لّجة تاریک می

 رونق سردمدر ایوان بی
 کشد.جاروب می   

های در برابر مرح همه یکسانند چه بردگان عالی جاهی که قالدة زرین بر گردن، در کاخ
های اند و در جامهبرای دنیا بردگی را نپذیرفتهای که  زیند و چه مردم آزادهاند و میبلند زیسته

اند. اند و تن به بردگی ندادهاند و مرح را پذیرفتهمرقع و در عین فقر پیاده به سوی مقتل رفته
این بند از شعر که در کتاب شکفتن در مه نیامده است و بعدها به شعر افزوده شده و در دیوان 

د قبلی گویای این مطلب باشد که وقتی در برابر مرح  تواند پس از بن شاملو آمده است، می
اند، آزادگان فقیر مرقع جامه را از مرح هراسی نیست. آنان سرودخوانان و با همه یکسان

کنند، اما کسانی که برای چند روزة روند و از آن استقبال میپای خود به سوی مرح می
آزادگی خود را برای مال و راحتی به پای زر آورند و  زیست خود را به بردگی قدرت درمی

هراسند و مرح گیرد میکنند، از مرح که بسیاری چیزها را از آنان میو زور قربانی می
رسد آوردن این بند پس از قسمت قبل که هاست. به نظر میترین عذاببرای آنان سخت
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م دربر دارد که بندة داند، این معنا و مقایسة ضمنی را همردن را مفصل خاک و پوک می
خدا بودن با بردة قدرت بودن فرقی ندارد. هر دو اسارت است و پذیرش ظلم، چه به تحمیل 

 وچه به تسلیم و اختیار!
در هر حال، این عقیدة شاملو که مستقیم و غیرمستقیم در شعرها و سخنان او ابراز شده 

د تا بندگی هیچ صاحب قدرتی شوناست، البته پذیرفتنی نیست، مرمنان واقعی بندة خدا می
 -کندکه از طریق دل در جان آدمی رسوخ می–را نپذیرند. بندة صادق و خالص خدا بودن 

گیری صاحب قدرتان زمینی است. بندة به معنی از خودگذشتگی و ایستادگی در مقابل برده
منظور رسیدن   های دنیوی بهمخلص خدا بودن با بنده نمایی سراپا ریاکارانه برای سوء استفاده

 کلی متفاوت است:هبه جاه و مال ب
 ام منجاه را دیدهبردگان عالی

 های بلنددر کاخ
 اند های زرین به گردن داشتهکه قاّلده

 و آزاده مردم را
 های مرقعدر جامه  

 که سرودگویان
 اند.رفتهپیاده به مقتل می

تکرار دو سطر، از بندز قبل از افزودة بعد از این بند، آخرین بند این شعر آمده است که با 
 دهد بند قبلی بعدها به شعر افزوده شده است.شود که خود نشان میباال آغاز می

ای که احوال در این بند حدسی که راجع به شین نزول این شعر زده بودیم و اندیشه
 شود.تر آشکار میتر بیان و روشن عاطفی شاعر سبب آن شده بود قطعی

کند خانة او در انتهای جهان است در جدایی خاک )= جسم( از روح، ید میشاعر تیک
ها همان گور است که از نظر شاعر پوک و هیچ است. خانة نهایی او به عنوان یکی از انسان

و بس؛ روحی وجود ندارد که به ماورای عالم رود و بهشت یا دوزخ میوای او شود؛ هر چه 
 خاکی است. هست همین جسم خاکی و همین جهان

کند که کتاب مقدس گفته است: در ابتدا کلمه بود و کلمه شاعر با ایجاز یادآوری می
تواند کلمة اهلل هم باشد، نزد خدا بود و خدا کلمه بود. این کلمة مقدس یا کالم مقدس که می

ا را فرسقرار بود به ما آموخته شود، امّا برای معرفت و رسیدن به آن گفته بودند عقوبتی جان
های آسمانی این های صعب و اطاعت از قوانین شریعتتحمل باید کرد. بدون ریاضت
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گوید: عقوبت سخت و جانکاه را آنقدر تحمل کردیم شود... شاعر میمعرفت حاصل نمی
عدالتی، ظلم که آن کالم مقدس را فراموش کردیم. این عقوبت جانکاه چیست؟ آیا فقر، بی

های جّبار و واگذار ر این محنت آباد ناشی از زور و ستم رژیمخفقان ناشی از زیستن د و
 ها به خداست؟کردن کار آن

 خانة من
 در انتهای جهان است

 در مفصل خاک و 
 پوک.

 با ما گفته بودند:
 »آن کالم مقدس را  
 با شما خواهیم آموخت،  
 لیکن به خاطر آن   
 عقوبتی جان فرسای را  
 کرد.«بایدتان تحمّل می  

 کاه را چندان تاب آوردیمعقوبت جان
 آری         

 مانکه کالم مقدسز
 باری     

 از خاطر گریخت!
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 پژوهی حافظمجلة 
 139۸(، پاییز 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22سال 

 
 تا به خلوتگه خورشید 

 ( تیلیف اهی به زندگی، شعر و اندیشة حافظوصف رخسارة خورشید )نگ نقدی بر کتاب
 منصورپایمرد

 

 * خالصیمحمدرضا  
 جهاد دانشگاهی فارس

 
 پژوهی استاد هاشم جاویدتقدیم به یگانة حافظ

 چکیده
کتابز  اثر استاد منصور پایمرد.  خورشید وصف رخسارةضر نقدی است بر کتاب حا نوشتة

آن ارزشمندز استاد پایمرد را وقتی خواندم به گوشه گوشة آن مطالبی افزودم و نظراتم را بر 
در   ها، سخنانی است که سال هانگریستم، دیدم آن نگاشته  هانگاشتم، وقتی در آخزر بدان

سخنان کرده و در ذهنم تَلمبار شده و گویا این کتابز ارجمند، از این ام خارخار می سینه 
ل و  ی دراز تحصیهاآنچه که دغدغة سال  مُهر گشوده و آنان را بی پرده رُخ نموده، هر

این اثر از سر دقت و . الدین حافظز شیرازی بوده استتدریس من در موردز خواجه شمس
گر است و های حافظ در آن جلوهها انس و الفت به سرودههمت نگاشته شده است و سال 

معضالت اشعار حافظ تالش شایانی داشته است و سعی عیانی  در حل مشکالت و کشف
تر از دیگران در این مقوله است و های استاد پایمرد معتدلبا این که برداشت .است کرده

نیز مشکالتی   ها ایشان سعی کرده است جانبز احتیاط را داشته باشد اما در همین یادداشت
 وجود دارد که بدان پرداخته خواهد شد. 

 .: وصف رخسارة خورشید، معرفی، نقد، منصور پایمردهاکلیدواژه

 
که  اند.« آن چنان و روی کاغذ آورده اند که بگوییم »شعر چیزی است که شاعران نوشته این  . 1

  گوید، می  Discovering Poetry اکتشافز شعر در کتابز  Elizabeth Drewالیزابت درو 
 (Drew, 1987 :16 ) اش نماز  تیم و بر خاکش نهادیم و بر جنازه را کش چنان است که شعر

د که با پنداشتن چنان که ارسطو و هوراس مییا اینکه شعر را اثری مصنوع بدانیم آن  اردیم. گز 
یابند و هرگاه پای از این شوند و در همان چارچوب تبیین مییک رشته قوانین تعریف می

 
 khalesimr@yahoo.com عضو هییت علمی و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس، *
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 و اوستن ورن Rene Wellek به قولز رنه ولکدایره بیرون نَهَند از این جرگه بیرون رَوَند، 
Osteen Warren  در تئوری ادبیاتTheory of Literature ده و بال شعر را محدود کر

 (Wellek,1949:142ایم. )پروازش را از او ستانده

ت  ق اس  ی دقی   ازی زبان ک ب  الت، ی  بز جم  ا ترکی   ا ت   و آواه  ا  هر از مصوِّت  شع
(Richards,1924:125که در تعامل با خواننده شکل می )( .گیردWellek,1965:36) ،

( اما کشفز Penn Warren, 1959: 29هرچند شعر تجربة شخصی شاعر است )
نها از طریقز زبان یابد و این تزبانز خواننده جریان می در ذهن و  exploring poetryشعر

 ای در هم تنیده است که در یکزبان مجموعه( و Button, 1934: 12)گردد.حاصل می
گیرد و بر همین اساس هم باید موردز تجزیه و تحلیل قرار وارز هماهنگ شکل میساختار اندام

... چونان ونی شعر مانندز لحن و نماد و نحو. تمامز اعضای در( McQueen, 1952 :50گیرد. )
و دگر اجزای   هاد. چنان که شاخ و برح انو به هم پیوستهاند  اجزای یک درخت در هم تنیده

با هم، کنند، همة اجزای شعر نیز  هماهنگی را با نام درخت خلق مییک درخت، کلّیتز 
ی نقدز ادبی« ها»روش در   Wilfred Gureenکنند. ویلفرد گرین موجودیتز شعر را ایجاد می

(Critical Approaches to Literature)  همدیگر   هاهمة قسمتگوید: در شعرز خوب  می
کنند. هر کدام به سهمز خویش با مقصد و منظورز شعر و تیثیر نهایی آن را تقویت و کامل می

م ( نمودز و بروزز این در هGureen,1993: 73و در استحکام آن کارآمد. )اند هماهنگ
به همبستگی   The Sacred woodدر    Eliotد. الیوت  یابتنیدگی در زبان است که جلوه می

اشارتی دارد و آن هنگامی است که تمامز حوادث، ُرخدادها    objective correlativeعینی
( Eliot, 1999: 1151.)گیرداثر ادبی در َهیمَنة زبان شکل میترین واقعّیات در یک  ئیو جز

شود که متن دقیق و درست خوانده شود. زمانی حاصل می  Richardsو این به قول ریچاردز  
(Richards,1924: 70 خوانشز دقیقز و چند بارة متن، تفسیر موشکافانة کلمات، توجه به )

تری فسیر درست و کاملدهد که بتوان از متن، تصویر و تمتن این امکان را میبیش از فَرامتن  
 ارائه داد.

نظر من، اند که به  ابز خویش از همین روش بهره بُردهاستاد پایمرد در بخشز نخستز کت   .1  .1
 ترین و جذاب ترین قسمتز کتاب این بخش و بخش لطیفة نهانی است.مهم

 ی عرفانی و هنریز پیش از اوست. هاترین تجربهتبلور عالی هاشعرز حافظ در تمامز زمینه
بسیاری از مضامین و مفاهیمز موجود در شعرز خواجه پیش از او توسطز شاعرانز دیگر بیان 

ر شعر فارسی جاری و ساری بوده است، اما آنچه باعثز تَشَخُّص و َتَفوُّقز شده و بعد از او نیز د
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غزلز حافظ است و قولی است که جملگی بر آنند زبانز فصیح و سلیس و نفیس اوست که 
، بیان، بدیع و ی زبانی اعم از واج شناسی، واژگان، صرف و نحو، معانیهادر همة عرصه

شود تا مخاطبز شعرز حافظ، هیچ گاه احساس جب میگر است. آنچه موموسیقیز شعر جلوه
که خواجه در عرصة زبانی ارائه انگیزی است مَاللت و کَسالت نکند دنیای بَدیع و شگفت

، اگر شیوة بیان و اسلوب لحظه با انکشافی تازه روبرو شود دهد تا خوانندة شعرز او هرمی
چیزی جز اسلوب تواند ماند و مگر هنر  باقی نمیستانیم از شعرز او چیزی  ترکیب را از خواجه ب

رای َتحقیق و ای عریض بشناسی مَجالی وسیع و عرصهبود؟ و به نظر من این حوزة حافظ
گاه هم دچار تکرار و انگار نشد. پایمرد توان بسیار بدان پرداخت و هیچتََفحُّص است که می

لیل، این بخش، جذاب و خواندنی مَدخلز کتابش را بدین مهم اختصاص داده و به همین د
مرالفت  های او همراه شده که حاصلز سالهاو ژرف نگری هااست مخصوصًا که با ریزبینی

شک بدون این حَشر و نَشر  ی او در این قسمت بیهاو مرانستش با شعرز حافظ است، دریافت
 مُدام صورت نپذیرفته است.

 گیری خواجه از ایهام و ایهام نوشتاری صحیح است وصائب. نکاتز دقیق او دربارة بهره  .2  .1
توان جای جای دیوانش رد پای آن را می ی زبانی مخصوصز حافظ است و درهااین ظرافت

و به عمد نیز رُخ از َرشحة قلم خواجه تراوش کرده    که  هاو لطیفه  هادید برای اثبات این دقیقه
توان به ایهام تناسب هم اشاره کرد و دانست میشده ز مقاصد ذهنی او محسوب میداده و ا

 که خواجه حتی این فضای ظریفز نوشتاری را هم از یاد نبرده است:
 گناهز باغ چه باشد چو این گیاه نرست مرنج حافظ و از دلب   ران حفاظ مجوی

 
کرده بازی تصحیفی میان گناه و گیاه به عمد آورده شده و ایهام تناسبز ظریفی را ایجاد 

 توان به بیت زیر اشارتی داشت:از همین مقوله می است.
 د     ی دَه    تا درخ      تز دوستی بَر ک ی کاشتیم    حال        یا رفتیم و تخم     

 گردد که با فضای بیت بسیار همخوان است.با افزودن سرکشی برگی میبَر کی 
 یا:  و

 بی  ا تا در می ص  افیت راز ده ر بنمایم کورشبه شرط آن که ننمایی به کژطبعان دل
 

یابد، ایجاد شده است. کر که با کور در قافیه تناسب می بازی تصحیفیز ظریفی بینز کژ و
 رسد خواجه به عَمد این ظرایف را لحاظ کرده است.نظر میفراوان است به  هاچون نمونه
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اما    پذیرمرا میاند  موافقم و آنچه در مورد سرو گفتهبارة ایهامز شبه جنس هم با استاد  در  .3  .1
 ، کمی قابل تیمل است، ایشان نوشته است که:آنچه در مورد سروش گفته شده

ه بُرده است که در سه مورد آن هایش هفت بار از واژة ]سروش[ بهره... حافظ در سرود»
آورده است مرتبط  هاآنتوان ]سر[ را در ]سروش[ با دیگر اعضای بدن که در کنار می

 دانست:
 ر    بج ز ثنای ج   اللش مساز ورد ضمی 

 نگ ردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی تا
 در راهز عشق وسوسة اهرمن بسی است-

 که هست گوش دلش م  حرم پیام سروش 
 گوش نام   حرم نباشد جای پیغامز سروش
 پیش آی و گوشز دل به پ  یام سروش کن

 (27:  1392)پایمرد،                               
( به معنای شنیدن مشتق شده و علی القاعده نیز با این مفهوم sruدانیم سروش از سرو )می

که از  ،دانستهاجه حتی نحوة انشقاق سروش را نمیاگر خو .در ادبیاتز ما شکل گرفته است
اما چون با ادبیاتز گذشتة ما مینوس بوده و در اشعارز  ،آن هیچ اطالعی در دست نداریم

پیشینیان، سروش با شنیدن و گوش که عضو منحصر به فرد این حس است همیشه همراه بوده 
 است. مانند این ابیاتز حکیم طوس: 

 روش  ه س  خجست ه      د ه مانگ  بیام وش  ه گ ش ب به خوبی ی  کی راز گفت 

 چ   نان دید در خواب کاو را به گوش روش   ه س نه     فته به گیتی خ   جست 

 چ  نان دید گودرز یک شب به خواب ر آب  که ابری برآم         د از ایران پُ

 اران نشسته س         روش   بر آن ابر ب به گودرز گ      فتی که بگشای گوش

 استادسخن شیخ اجل:و یا این بیتز 
 روش     تو را یاوری ک    رد فَ    رُخ س ودم به گوش    وگ     رنه زه آوردم ب     

پس طبیعی است که خواجه نیز سروش را با گوش همراه کند به اضافه این که ذوق 
 کند.پسندد و از آن استفاده میفظ، بازی گوش و سروش را بسیار میموسیقایی حا

... در دوبیت دیگر د این است که: »انکه در ادامة همین مطلب آوردهی نکته دیگر
کرده است که دوش در معنای )شانه و ]حافظ[، در کنار سروش از واژة )دوش( استفاده 

 تواند با ]سر[ نوعی ایهام تناسب بسازد:کتف( باز می
 دوش       م سروش عالم غیب بی    ار باده که - نوید داد که ع   ام است فیضز رحمتز او 

 چ  ه گویمت که به میخانه دوش مست وخراب - داده است هاسروشز ع الَمز غیبم چه مژده 
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رای موسیقی درونیز شعر ، دوش را همچون گوش با به نظر من ذهنز موسیقایی خواجهام
قرار گرفتن آن در طرز    بَرَد، به همین جهت نوعز رفتار خواجه با این کلمه ]دوش[ وبه کار می

 ساختار بیت قابل تیمل است:

 نوید داد که ع   ام است فیضز رحمتز او  بی    ار باده که دوش   م سروشز عالمز غیب
 

چرخد و اگر موسیقایی بیت روی ]دوشم سروش[ میکنید بار طور که مالحظه میهمان
ه ساختز موسیقایی شعر َتنزُّل خواهیم دید ک ،را جایگزین این دو کلمه کنیم کلماتی دیگر

از مصرعز دوم به نظر  تر یابد و به همین دلیل است که مصرع اول خوش آواتر و موسیقاییمی
 شود. ازی ایقاعی این دو کلمه تلطیف میآید و در مجموع بیت با بمی

 در بیت دیگر نیز:

 داده است هاسروشز ع الَمز غیبم چه مژده   وخرابمیخانه دوش مستگویمت که بهچ  ه
 

گیرند و در دو یکنید که دوش و سروش بازی ایقاعی بیت را بر عهده مباز مشاهده می
کنند. برای اینکه منظور خودم را بهتر دایی مصاریع نقشز خود را ایفا میسوی انتهایی و ابت 

 القا کنم به این بیت خواجه که از لحاظ مفهومی با بیت باال نزدیک است دقت کنید: 
 ساقی بیا که هاتفز غی    بم به مژده گفت فرستمتبا درد ص   برکن که دوا می

ا خوانش د، بشوفرستمت تکمیل میزند و با صبر و میی شعر بر روی ساقی دور میموسیق
تر وخوش بیانتر لحاظ موسیقایی کاملتوان فهمید که بیت نخست از دوبارة هر دو بیت می

در انتها و ابتدای مصاریع است و این تنها به استفادة هوشمندانة خواجه از ]دوش[ و ]سروش[  
حافظ از این دو کلمه بیش از هر چیز دیگر  . به همین دلیل معتقدم که استفادةگرددباز می

کند حتی در ابیات دیگری که که ذهن موسیقایی حافظ را ارضا میست هابارز ایقاعی آن
مورد استشهاد جناب پایمرد نیامده، حافظ کلمة ]سروش[ را با کلماتی که در ساختارشان 

 کند:می حرفز ]شین[ جلوة بیشتری دارد همراه
 فرشته ای به حقیقت سروشز ع   المز غیب-    ته بر جنان گیردکه روضة کرمش نک  

 زفکر تف        رقه بازآی تا شوی مجموع- که چو شد اهرمن سروش آمدبه حکم آن

اشاره شد در ادبیات پیش  هادیگر بر اساس شواهدی که پیش از این نیز به آن و از سوی
 از حافظ سروش با خواب، پیوندی دیرین دارد:

 چ   نان دید در خواب کاو را به گوش- روش  ه گیتی خ   جسته س نه     فته ب

 چ  نان دید گودرز یک شب به خواب- ری برآم         د از ایران پُر آب که اب
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 ر باران نشسته س         روش   ر آن اب  ب- به گودرز گ      فتی که بگشای گوش

 و یا:
 روش  واب ف    رخ س  مرا گفت در خ- ه فرّش نش       اند از ایران خروش   ک 

 توان واژة ]دوش[ را توجیهگیرد به همین دلیل میو خواب منطقاً در شب صورت می

 اند.تری کرد تا آنچه استاد گفتهمنطقی
»حافظ از همان ابتدای که:انددیوانز حافظ مرقوم فرمودهی در پردازدر فصلز شخصیت .4 .1

ندیشه که به هر حال ریشه در اش یک نظام اندیشگانی منسجم دارد، و برای بیانز این اشاعری
جا به وام گرفته است، جا و آننده و بسیاری از موادش را از این اش دواگذشتة فرهنگی
آفریند. عناصری چون: موضوع، اشخاص، و ابزار مناسب این اندیشه را می  هااشخاص، مکان

سرا، کاربرد داشته گو چه عارفانهدر شعر پیش از او هم، چه عاشقانههمه  ...  ، نمادها وهامکان
 ( 49:  1392 آشناست.« )پایمرد، هاو خوانندة هم عصر حافظ با آناند و به بلوغ خود رسیده

نظامز اندیشگانی خواجه، منسجم است و وقتی  .سخن، سخنز معقولی استاین . 1. 4. 1
توان بر این اساس شویم که میظ شود ما با متنز واحدی روبرو میمجموعه اشعارش با هم لحا

ی هاغزل  تَقنی نیز رسید. من با طرحز پاشانزذهن و زبان او را مورد واکاوی قرار داد و به نتایج مُ
ی وی های غزلاز این نیز دالیلم را مطرح کرده و دربارة پیوند عمود خواجه مخالفم و پیش

]تیثیر قرآن مجید  هازبورز عشق نوازیداشته ام. )ر.ک: کتاب در حال انتشار  براهینم را بیان
 ی شعر حافظ[ تیلیف نگارنده( و از این جهت با استاد پایمرد هم داستانم وهابر رو ساخت

ماند که به دیوانش به عنوان یک متنز واحد نگریسته راهی جز این نمی»....  پذیرم که:می
لة بیت یا ابیاتز ی بیت یا ابیاتی به وسی هاو پیچیدگی  هاشود، و از چنین منظری بسیاری از ابهام

 ( 4۸:  1392شود.« )پایمرد،دیگر بر طرف می
 ل اعتنا ایشان وارد مبحثیمقدمة قابجا را با پایمرد موافقم، اما پس از این تا این  .2 .4 .1

».... کاری  نویسند:در پی داشته باشد، می ی جدیهاتواند إن قلتشوند که به نظر من میمی
و عناصر متنز خویش   هانویسی خبره از همان ابتدا، شخصیتچون داستانکند همکه حافظ می

شخصیتی این قهرمانان، چه حقیقی ... ابعادز روحی و گزیندا طرح و شناخت کافی بر میرا ب
ی هاتوانیم از شخصیت.. و در پایانز دیوان است که میگیرند.ه مجازی، به مرور شکل میو چ

قبل از طرح این  ها... حافظ قرنناختز جامع و کامل به دست آوریممختلفز شعر او یک ش
استان   واره بخشیده دیش شکلی  های متفاوت به دیوان غزلهاو تیپ  هاآراء، با خلقز شخصیت

وارة دیوانز حافظ، بنیادش نه بر پیرنگ و بن مایة آن استوار شده است، که البته است. داستان
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سازی پردازی و تیپهم نیست، بلکه نظام آن بر شخصیت خالی از این دو عنصر داستانی
 ن است.«نویسی نویی داستانهاقهرمانان آن شکل گرفته است، که این روش یکی از اسلوب

د و هیچ توضیح ازقناعی ارائه کن ن مبحث از مفاهیم کلی استفاده میاستاد پایمرد در ای
دهد! تا نمی وارهنامد اما هیچ تعریفی از داستانواره میافظ را داستاناو شعرز حنماید. نمی

است که پارسی تنها اشعار حافظ ی هاخواننده متوجه شود که چرا از میانز این همه سروده
واره در ذهن ایشان چه القاعده داستانکرد، و علیواره اطالق داستان توان به آنمی

 گُنجد؟شعر خواجه در این مقوله می هایی دارد که بر اساس آن آیتمهاویژگی
ای دارند که این شاکله هرچند به اَشکال مختلف واره منطقاً شاکلهچه داستان و چه داستان

شود: نخست مقدمه یعنی وضعیتز تعاریف، سه ویژگی مشترک دیده می  تمام  بیان شده اما در
کنند و دوم میانة حادثه استان در آن نقشز خود را ایفا میی دهاآغازین و بستری که شخصیت

دهد و در آخزر نتیجه است که پیامد رُخدادهای دث اصلیز که داستان در آن رُخ مییا حوا
ز سپری کردن حوادث در آن قرار ی داستان بعد اهاکه شخصیترا وضعیت جدیدی 

توان با چنین در کدام غزل خواجه می (Cuddon, 1977: 87نشان می دهد. ) گیرند،می
وارة دیوانز حافظ، بنیادش نه بر پیرنگ که: »داستاناند فضایی روبرو شد هرچند ایشان گفته

وجود ندارد چگونه شاکلة داستان شکل  plotو بُن مایة آن استوار شده است« اگر پیرنگی 
 گرفته و چه چیزی جایگزینز پیرنگ داستان شده که توانسته نامز داستان را بر دوش بکشد؟

  توان در دیوانز کبیر را می الدین الل من تا آنجا که اطالع دارم بیست و یک غزل موالنا ج  
 گونگی آن بر شمرد، مثلز غزل زیر: یی را برای شناخت داستان ها غزل    داستان دانست و آیتم 

 ل أتی  راهز ه    دیدم س    حر آن شاه را بر شاه در خوابز غف  لت بی خبر زو بوالعلی و بوالعال 
 که در سر داشت   م من ساغری برداشتم زان می  در پیش او بگ    ذاشتم گفتم که ای شاه الصال 

 گفتا چیست این ای فالن گفتم که خون عاشقان  جوشیده و صافی چو ج ان بر آتشز عشق و وال 

 ایای در دیگ جان جوشیده و نوشیده  ت  گفتا چو  ش کنم ای باغز اسرارز خدا  از ج    ان و دل نوش

 ، بستد قدح از دستز من تز من  سرمس آن دل  برز اندرکشیدش همچوجان کان بود جان وجان فزا 

 از جان گذشته صددرج،هم درطرب هم در فرج  کرد اشاره آسمان کای چشم بد دور از شما می
 

اما در شعر حافظ به نظر من، با غزل    داستان روبرو نیستیم و اساساً زبانز خواجه و نوعز 
توان از چند بیتز کند، با اغماض مینمیی یک غزل این فضا را ایجاد هارفتارش با بیت

»در سرای مُغان رُفته بود و ..« و یا .خوی کرده و خندان لب و مستنخستز »زلف آشفته و 
واره نخست ما با عدم تعریفز از داستانتحت این عنوان نام ُبرد. پس اساساً در گامز    ..« .آب زده
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ا دریافت و بعد بر اساس آن شاکله به قبول توان منظور نویسنده ربه همین دلیل نمی  ایمروبرو 
ین ابتدا این موضوع روشن است و یا عدمز پذیرش این ایده در شعر حافظ پرداخت. اما در هم

 واره و حتی غزل    داستان دانست. توان زیر مجموعة داستان و داستانکه شعرز حافظ را نمی
سازی پردازی و تیپحافظ[ بر شخصیتکند که: »نظامز آن ]شعرز  ز این اشاره میاستاد پس ا

 ی داستان نویسی نوین است.« هاقهرمانان آن شکل گرفته است، که این روش یکی از اسلوب
( اما آیا Laurence,1984: 67دهند )اساسز داستان را تشکیل می هاشک شخصیتبی

کشاند؟ صاحب نظران معتقدند پردازی میستان و داستانپردازی ما را به سمتز داهر شخصیت
در طول داستان  هاشود که شخصیتپردازیی منجر به داستان نویسی میکه آن شخصیت 

توانند روال داستانی ایجاد تغییر و بدون تحول نمیی بیها( یعنی شخصیتIbidتحول یابند. )
   (۵۰6:  136۸ و )آلوت، (224: 1374 لئونارد،: کنند. )ر.ک

تغییر و تحولی در او ایجاد پردازی حافظ کدام شخصیت در طول تمام دیوان  در شخصیت
که  Daynamic characterی پویایی های دیوانز خواجه شخصیتهاشود؟ شخصیتمی

و نوعی هستند. )ر.ک:   typicalکاماًل  هاشوند نیستند این شخصیتدستخوش تغییر می
Laurence,1984: 86ه و دسته و گروه ی طبقهاتیپیکال تنها مشخصهی ها( و شخصیت

 ،typeی هاد که چرا شخصیتکه باز توضیح نفرمودندهند و نکتة دیگر این خود را ارائه می
ی هارسد نویسندگان داستانشوند، به نظر میی داستان نویسی مدرن محسوب میهاشخصیت

سازی گریزانند و به تیپکنند و از استفاده می  typeیهامدرن، کمتر از شخصیت
کنند را واکاوی می های درونی آنهاآورند و کشمکش ی گنگ و مبهم رو میهاشخصیت

 (  2۸۰: 1376 )ر.ک: میرصادقی،گیرد. نهاد، خود و فراخود شخصیت شکل میکه در 
به چهار طبقه  هاپردازند و آنی اشعارزحافظ میهابه شخصیت استاد پایمرد در ادامه .3 .4 .1

کنند: اشخاص واقعی    تاریخی مانند شاه شجاع، شاه منصور، شیخ تقسیم بندی می
ی اجتماعی مانند هاابواسحاق، خواجه قوام الدین؛ اشخاص واقعی وابسته به طبقات و کاست

ای مانند پیر مغان، عظ، صوفی؛ اشخاص حقیقی    اسطورهمحتسب، قاضی، شیخ، زاهد، وا
 هاسپس در مورد هرکدام از این گروه    ...صبا، کواکب، و  اشخاصز مجازی مانند بادیار، رند و  
گویند. من در مورد اشخاص واقعی    تاریخی جای دیگر در همین مقاله مفصل سخن می
گذرم اما در مورد سه بخش دیگر مخصوصاً واهم گفت پس در این بخش از آن میسخن خ

اجتماعی و اشخاص ی هاابسته به طبقات و کاستدو طبقة میانی یعنی اشخاص واقعی و
دارز ادبیات قلندری که در این مورد خواجه به شدت وامای باید عرض کنم  حقیقی    اسطوره
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بیات قلندری پیش از خود خواجه بر همان مزنوالز اد هاپیش از خود است، با این شخصیت
: 13۸6ات مالمتیه )ر.ک: خالصی. کند. اگر گذری کوتاه به ادبیاتز قلندری و ادبی رفتار می

اشاره  های میانیز که استاد پایمرد به آنهابه بعد( داشته باشیم خواهیم دید که شخصیت 1۰7
. از اواخر ند در این نوع ادبیات وجود دارندشوگونه که در شعر حافظ دیده میکند همانمی

بغة تصوف عین القضاتز همدانی ، حکیم سنایی و نابه بعد در آثار امام احمد غزالی  قرن پنجم
شوند علت اساسی هم این است که در ادبیات به همین شکل تصویر می هااین شخصیت

و  Freud,1919)جهت اطالع بیشتر ر.ک:  Tabooبه تابوها  Totem هاقلندری تمام توتم
:  13۸6 خالصی،ند. )جهت اطالع بیشتر ر.ک: شوتبدیل می ها( وتابوها به توتم1349 فروید،

 به بعد(  19۵
 گیرد:دان ریاکار در همین مقوله جای میی امام احمد غزالی به عالزمان و زاههاطعنه

ال تقل ال اله اال اهلل حتی یقولها: فتذر ما دونه، وال تقل: محمداً رسول اهلل حتی تَْفرُشَ بساطاً 
 لشرعه.

نچه جز خداست بزنزه، و نگو محمد رسول »نگو ال اله اال اهلل تا این که کلمة توحید بگوید آ
 ( 19: 1376 الی،زی دینز او بساط پهن کُن!« )غاهلل است، اما برا

فکر موقعّیتز خود هستند و دردز خود  و یا در جای دیگر نیز به زاهدان و عالزمانی که در 
 گوید:رند و دردز دین ندارند به طنز میدا

تَدخُلَ مجنوناً اال تََخضَّب بالدماءز انت تحتَ نظام عزمامَتزکَ و مَندیلکَ  قد حَلََفتْ لیلی أن ال  
 (27: و قَمیصکَ طّیب اهللُ عیشکَ فی ظزلِّ طوبی! )همان

ه با خون، خزضاب کرده باشد. »لیلی سوگند یاد کرد که بر مجنون داخل نشود مگر این ک
 ات را در سایة درختز طوبی خوشنظامز عمامه و پیراهنت هستی، خداوند زندگانی  تو زیر

 گرداند!.« 
 برد: از همین موضعز طعن و طنز بهره میدر مورد معرفتز شناسی ایشان نیز احمد غزالی باز  

لم یتجاسَْر آدمُ أن یحوَم حوَل حومهز التوحیدز مَعَ بحبوحهز الجنهز، کیف یتیتی لکَ عزمامتک 
 (33: ان)هم لَمْعُ برقٍ من جنابز التوحید؟! و طیلسانکَ

»آدم با این که در مرکز بهشت بود جرأت نکرد گردز میدانز توحید گردد، چگونه برای 
 تو با عمامه و ردایت برقی از آستانة توحید درخشیده است؟! «

 اگر به این سه سخنز امام احمد غزالی با دقت بنگریم، خواهیم دانست که:
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، منتقدانز جدی زاهدان و عالزمانز الف: صوفیان، از نخستین روزهای بروز و حضورز خود
گیرد و سپس د شکل میکه از همین جا دو تیپ شخصیتی متفاوت یعنی عارف/عاب  ریاکارند

 شود که در سخن غزالی این مورد مشهود است.میتر یابد و ژرفگسترش می
بیش این طنازی   که البته پیش از او نیز کم و کند  انتقاد از زبانز طنز استفاده می   ب: غزالی در این 

را به  خورد. اما غزالی آن اد به زاهدان و فقیهان به چشم می در سخن بعضی از صوفیان در انتق 
 گیرد. روش به شدت موردز اقبال قرار می  سازد که پس از او این یک روشز انتقادی تبدیل می 

رازها ]عابدان و زاهدان[ از نکات دیگری است که در این ف هامعرفت شناسی آن ج: مباحث
ی هاترین آیتمداند، این موضوع از مهمالی آن را ابتدایی و ناکارآمد می آید و غزبه چشم می

 کند. صوفیانه بحثز عریضی را ایجاد می  فقیهان است که بعدها در ادبز   تضاد میانز صوفیان و
که آن را از  به پوشش ظاهری عابدان/فقیهان استد: و در آخر رویکرد طنز آلود غزالی 

شمرد و پس از او این طعن و طنز به شدت وارد ادبز صوفیانه وازم و وسائل مردم فریبی برمی ل
 کند. و برای خود بستری وسیع ایجاد می شده

روبروایم  هاسازی شخصیتتیپگیری صوفیان، ما با که از همان ابتدای شکلبینیممی
شخصیتز عابد/زاهد ریاکار، ظاهرگرا، مغرور و به خویشتن مشغول، تاجرمآب، بی درد و 

شود و گسترشز بسیاری زی بعدها واردز ادبیات قلندری میشود. این تیپ سامعرفی میپُرگو 
ن مُتظاهر را نیز به یاکند که حاکمان و صوفنقدز زاهدان و عالمان بسنده نمی یابد و تنها بهمی

گیرد و در ادبیات د اقبال شاعران و عارفان قرار میکشد؛ و از قضا بسیار مورچالش می
کند تا جایی که ادبیات صوفیانه از قرن هفتم به بعد زی و پارسی جای باز میصوفیانة تا

 مخصوصاً در عرصة غزل، به طور مطلق ادبیاتز قلندری است. 
سال پیش   2۵۰و گسترشز آن مدیونز حکیم سنایی است و حدوداً  در این ادبیات که رشد  

ی آن محسوب هاترین ویژگیاز اساسی هااز حافظ شکل گرفته، تخریبز نمادها و سمبل
 آغاز می شود: هاشود؛ و این تخریب نخست از شخصیتمی

 زاهدی تاکی ح   دیث صومعه و زهد و لختی طریق دیر و شراب و قم   ار گیر 
 ( 292: 1362 ،)سنایی

 زرق و زه د وتسبیح ونماز و  تاکی از ناموس  بندة ج        ام شراب و خانة خمار باش

 ( 311: )همان
   ک  ریا از آناده نوش    یم بی    ب ة نصوح کن         یم     با ریا توب   

( 4۰۸: )همان  
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 قخ   رقه پوشانز مزَوِّر سیرت سالوس و زر کنندشتن را سُ  خرة قَیماز و قیصر میخوی    

 ( 149: )همان
 ن به   تر که باشم    مرا بی خویشت  طامات به ق  ُ  رایی فروشم زهد و                

(73: )همان   

 ( 929)همان:                                                                                               
خود کتابی خواهد شد.  هااز این نمونه در دیوانز حکیم بسیار است که استشهادز به آن

 داشت کرد چنین است:توان براتز مینکاتز مهمی را که از این همین ابی 
، تسبیح، نماز، توبه ]توبة نصوح[ وقُرّایی را تخریب ی صومعه، زهد، خرقههاالف: سنایی توتم

 سازد.می هاکند و تابوهای جام، شراب، خانة خَمّار، پیاله و باده نوشی را جایگزین آنمی
 بینید تند و بی پروا است ]خرقه پوشانز مُزَوِّر سیرت سالوس،ب: لحن ابیات همان طور که می

موالی پیالة بزرح، بندة جام شراب، بر گرفتن طریقز شراب و قزمار، فرمانبرز دور )گردشز جامز 
 گساری( و....[ شراب در مجالسز می
 زند:  داری که در ابیات موج میج: طنز بُرَنده و نیش 

 ک     یم بی ریا از آنباده نوش ة نصوح کن     یم    با ریا توب

آید. دو تیپز اتز فوق به چشم میسازی است که به راحتی در ابی تیپتر د: و از همه مهم
 .متفاوتز عالم/عابد در مقابل قلندر/رند

ترین توان آن را یکی از مهمادبیات همة مزلَل وجود دارد و میدر  هاتخریب سمبل
گیرد، شکل می  هاابزارهای ادبز اعتراضی به شمار آورد، و این تخریب بیشتر روی شخصیت

زیرز   Philosophical Dictionaryدر آغازز فرهنگ فلسفی Voltaire به طورز مثال ولتر
، کندنگارشز چنین کتابی آشکار می ا ازماده کشیش که آغازز کتاب اوست و نیتز او ر

نی پدر دانی که کشیش به معآیا می... ری؟ب.. آقای کشیش! کجا تشریف می.» :نویسدمی
تواند کس میدهی که همهمی شک کاری انجامکُنی، بیدولت میاست. اگر تو خدمت 

   Dog-collarانجام دهد.... اگر تو آقای کشیش! هستی صرفاً برای این که پیراهنز یقه بلند
چگونه ...  بپوشی با ردای کوتاه، و منتظرز بخشی از درآمدز کلیسا، تو شایستة نام کشیش نیستی!

 (Voltaire,1977: 15...« )سازد!ا دگرگون میر هاواژه گذشتز روزگار معنی
.. خدایز ما که به ما .نویسد: »ی مذهبی میهایا در جای دیگر در تخریبز توتمز جنگ

را تحمُّل کنیم؛   هافرمان داده تا دشمنانز خود را دوست داشته باشیم، و حتی بی شکایت، رنج

 ارم     ی شم     ر دور ب    فرمانب                             م   ة بزرگ    ال    م   والی پی 
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آن که گلوی برادرانز دیگرمان را شود که ما از دریاها بگذریم برای شک راضی نمیبی
ی سُرخ رنگ بپوشند و هاکه یک گروهز آدم ُکش، جامهبزُبریم، آن هم تنها برای خاطر این 

د و شهروندان را سرباز گیرند و با دو پاره چوب بر که دو پا بلندی دارد بر سر نَهن  ییهاکاله
 کنند.«و صدا ایجاد  سراند پوستز خری که بر روی آهنی کشیده

Our Lord who has commanded us to love our enemies and to endur 
without complaine certainly does not wish us to cross the sea and cut 
the throats of our brothers because some murderers dressed in red and 
wearing hats two feet high are enlisting citizens by making a niose with 
two little sticks on the tightly stretched skin of an ass.(Ibid : 19)  

و جایگزین کردنز نمادهای   هااما به نظر من ادبز مالمتی و قلندری در زمینة تخریبز سمبل
 .نخواهد بود  اه، که حتی قابلز قیاس با آنتر و واالتر از همتایان خود دارددیگر جایگاهی باال

ترین آیتمز ادبیاتز قلندری تقابل  ی مهم و شاید مهم ها به ُسخنز خویش باز گردم، یکی از آیتم 
چه که در مجموعة  با زهد و زاهد و وعظ و واعظ و ُقّرایان و ُمفتیان و صوفیان و کاتوزیان و آن 

با نگاهی گذرا این تقابل  ،  زند ی آنان وجود دارد دور می ها این اعمال و رفتار و کردار و شخصیت 
 توان دانست؛ حتی از زبان شیخ االسالمی چون احمد جام که صوفی متعصبی است:  را می 

 
 
 

 

 ( 4۰2: 136۵ .)احمد جام
 سازیادبیات فارسی از ابتدا نوعی تیپ  نکتة اساسی این است که واژة قلندر و قلندری در

  به همراه خود داشته که در این تیپ، رهایی از آداب و سَُننز اجتماعی/ مذهبی مد نظر بوده 
توجه نمایید،   ،گیری بیته نقشز واژة قلندر/قلندری در شکلبه ابیاتز زیر دقت کنید و ب  است.

خصّیت با یک سری خواهید دید، خودز واژه به تنهایی در قلمرو آرایة تضاد ایجادز یک ش
ی دیگری با یک سری خصوصیات متضاد هاکند که در َتقابُل آن شخصّیتت میخصوصیا

 گیرند:ر میبا او قرا
 در راهز ق        لندری زیان، سودز تو شد و سجاده مردود تو شد زه     د و وَرع

 دش      نام سرود و وزرد، مقصود تو شد پیری است پ     یاله تا که معبود تو شد

 ( 9۵4 : 1362 ،)سنایی
 خ      رقه را پاره بکردیم و همه توبه شکست 

 

 پشت بر ص ومعه کردیم و سوی میکده روی 

 زه     د و وَرَعم به باد دادند ی م و پارسای و علقُ       رّایی 
 در راهز ق         لندری فتادیم ی بر بنده وَبال شد قُ         رای

 با تو به قل      ندری در آییم عاش     قی درآیی، تو به با من 
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 م   با ح           ریفان قلندر به خرابات شدی زه  د بر هم زده و کاسه به کف کوزه به دست 

 ( 444: 1337 ،)ظهیر فاریابی
 س است   قّرّایی بباز،  دز جان درنق 

 (۵2: بی تا)عطار،                                    

 ی    د قُرّایی کن     در ق    لندر چن 

 وار بنمایدیکی بی زرق و فن خود را ق  لندر
 ( 3۵۸: )همان                                        

 ز نام وننگ و زَرق من نخیزد جز نگونساری
 

 ر     ی آخ       ند ز زاهد ریایچ      تا    ردز مایی آخردُردی دَرکش که مَ 

 د ون ش    ما را جگر از زهدز ریایی خ ای رندز قل          ندری کُجایی آخر

( 493: )همان  

 ردم     ه ک    د توب    از ت  وبه و زه ب و روز    ، شق  لندران و    اینک چ          

(1۸۵: بی تا )عراقی،  

 (1۰۸: رندز قلندر کیش، می نوش و زکس مَندیش  )همانای 
 بالی عشق تو بن     یادز زهد و بیخز وَرع چنان بک  ند که صوفی قلندری آموخت    

 ( 6۰۵: 13۸2، )سعدی

کنید که این واژه ]قلندر/ قلندری[ در شعر شاعران نوعی تضاد و به روشنی مالحظه می
ظاهر مُوجه اجتماعی/ مذهبی را با خود به همراه دارد و ی به هاتقابل و تناقض با شخصیت

 کنند. فیان را میحتی شاعرانز غیرز صوفی نیز با این واژه همان رفتار صو
در یک دایرة مشخص رفتاری   ی ادبز قلندری چه منفی و چه مثبتهاپس منطقاً شخصیت

است، مثاًل شخصیت  زنند و رفتار و کردارشان کاماًل مشخص و از پیش تعیین شدهگام می
و خوشباش و اهل خرابات و شاهدباز و عاشق و به شدت با اند اصلی این گونه اشعار: رند

اند، نقطة مقابل زهد و زاهدند و با ریاکاران سر سازش  مظاهر ظاهری مذهب مخالفتمامز
کنند. می تمامز مظاهرز صوری شریعت ابا ندارند و اهل جاه و مطامع دنیوی نیستند و از توبه و

توان جز این دید و در نقطة مقابل شخصیت زاهد و عابد تمامز دواوینز شاعران صوفیه نمی  در
مشخص و از پیش تعیین  نیز در یک دایرة کاماًل ها... قرار دارد که آنصوفی وو واعظ و 

 زنند همه ریاکارند و ظاهر ساز و خودبین و مغرور و جلوه فروش و دام گستر. شده گام می
 :تز قلندر در دیوانز عطار بنگریدکه مطلب روشن شود به شخصیّ برای این  .4 .4 .1

د اورا  ،هاقلندرز عطار مخالفز مسجد و صومعه و هر مکانز عبادتی است که در آن عبادت:  الف
 گیرد:و اذکار و رفتار صوری انجام می
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قل      ندرت خواهم بودگه نعره زن - د مج    اورت خواهم بود گه در مسج    

آن آه به ص         دق کز قلندر خیزد-   در صومع    ه هیچ کس نشان می ندهد    

 :درند است و مخالف زاه: ب

 زنه      ار به گرد من مگرد ای زاهد کاین رند قل          ندر از نمازت ببرد     

 :اب و ابزار ظاهری سلوک مخالف استبا همة اسب : ج

 من زاه   د فوطه پوش چون دانم بود- خواهدچون یار مرا قل        ندری می

ندر چ       ند قُ     رّایی کنی ل   در ق- س است    ، قُرّایی بنق   دز جان در باز  

 دشمنز ریاست :: د

 ما را ج      گر از زهد ریایی خون شد ی آخر  دز قل       ندری کجای    ای رن      
 پاک باز است :: ه

پس به یک ساعت بب  ازم هر چه هست    م    سر به بازار ق           لندر در نَهَ  

 : مست و دُردی آشام است از خود َرسته: و
 گر همی خ     واهی که از خود وارهی ام ای غالم   با قل       ندر دُردی آش

کامل در دیوان عطار به واکاوی و بینید این شخصیت که البته به طور طور که میهمان
و با َتَتبُّع   ام دارای شناسنامه استری و نظری ابیاتی را انتخاب کردهبررسی آن نپرداخته و گذ

توان زوایای شخصّیتی او را یافت و شخصیتز کاملی از او ترسیم کرد که از قضا و تَعَمُّق می
 ،هاوین شاعران صوفی این شخصیت، در بسیاری از دوابسیار شبیه شخصّیتز رند حافظ است

به ، و این تنها مربوط تصویرند شان کنار هم قابل ترسیم وبا کنار گذاشتن ابیات مربوط به ای
 شود.یک شاعر و یک عارف نمی

ادبز قلندری ادبز غالبز زمانز خواجه است شاعران چه سر در هوای عرفان داشته باشند   . ۵  . 4  . 1
کنند. یعنی وقتی به اشعار شاعرانی چون خواجوی شند از این نوعز ادبی استفاده می و چه نداشته با 

  کنیم و غزلیات آنان را ... مراجعه می ی، ناصر بخارایی و کرمانی، سلمانز ساوجی، عبید زاکان 
 توانیم به راحتی غلبة این نوعز ادبی را در رفتارز شعری ایشان ببینیم.خوانیم، می می 

 خواجو:
 من که بر سن گ زدم شیشة تقوی و وَرَع محتسزب به     رچه بر شیشه زند سنگ مرا

  
 دان را محت  سزب بیهده گو منع مکن رن-  است امروزدامکه با شاهد و می نیست ککآن 

 دم دهی ای زاهد و وعظم گوییچند پن -    ار مرا       رقه و زن  و را خ ح ت ی   تسب دلق و    
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 نشنود پن    دز تو ای زاهد تر دامنز خشک  تر استرکس از درد مغ    ان دامنز پرهیز  ه

 مایت نیست  هزار زاه  د صد ساله در ح    واجو  مباش منکرز اح    وال عاش     قان خ     

 زاه   دان را به خروشیدن چنگ سحری     یم وامع به در می         کده آواز کن   از ص  

 ر ما   نز خانة خمار دارد پی  خ      رقه ره    ه رندان مرید پیر س        اغر گیر ما ای هم

 
 مشو به حُسنز عمل غزرَّه و به زهد مَناز 

 همین فضا را در شعر سلمان مالحظه کنید:
 ج    انز صوفی نشد از دودز کدورت صافی و دردی بنشست   بن خم  خانه چتا نشد در 

 مردم اگر زاه   د وصوفی استر    تفرزانه ت به دوران تو ف رزانه کسی نیست  ای دوس

 صوفی هنوز ص  افی رندان نخورده است و ببر  رای او ق      دحی زین سب    ی ب  ساق

 غم محتسب امروز   من مستم و ف      ارغ ز راب استازار خ     ز چو من بر سر ب  نی  کو 

 ی   ن مالمت رندان دگ     ر به بدنام  مک که هرچه پیش تو ننگ است نزدز ما نام است 

 خوارگی سهم من امروز نیسترندی و می   ت  ع       ادت دیرین دل پیشة پیشینز ماس  

 م    اتز مغان  دة رندان خ    راب   ن بن    م   د انن  زی نست  کایشان همه ع        الم به پشی  

 د و تقوی فارغم   من مست و رند و عاشقم از زه        خواهی بگو ، هرچه میبدگوی را درحقز من،گو

 رسمز دین بگذاشت سلمان مذهب رندی گرفت-

( در ۸۰۵: 1333 به قولز حمداهلل مستوفی )مستوفی، حتی عبید زاکانی که علی القاعده
صفز صدور و وزراء بوده و هیچ اطالعاتی دربارة عالقة او به سیر و سلوک در دست نداریم 

 . غزلیاتش از این مفاهیم جدا نیست هم

 ان  ی نه  صوفی و کنج مسجد و سالوس- کار   ا و شراب و شاهد و رن   دی آش م  

 ه    ت رن          د فرزان    ار دریاف    ک- رد    ق آشن    ایی ک   ا عش ت و ب   رف   

 ش      ة خوی   ود مای    صوفی اف  زوده ب  رد   د و پارس    ایی ک    رز زه     در س   

 دان را کشد که رنم به میکده زان می دل- صفایی هست  و با یکدگر  ی نه دورت   ک

 سحرکه چورندان زخانه وقتزشا کسیخو- در گ   ریزد و تن در ش     رابخانه دهد ب

 د  م نباش  جوقی ق        لندرانیم بر ما رق- وجود ما را باک از ع      دم نباشدبود و 

 د  ا نباش  چون ما ق     لندرانیم در ما ری- سالوس آیین ما نب  اشدر و زرق و   تزوی

 م   نوایی یافتی سریر سل   طنت در بی ما- ذتز رن     دی ز ترک پارسایی یافتیم  ل

 وش   انز ازرق پ    ن ص  وفی      آه از ای   وش    ش و ه    ه ندارند عق ل و دان ک      
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 دارد  پن دهد این واعظ و میدرد س ر می را کالتفات است بدان بی     هده افسانه م

ادبز قلندری، ادبیاتز پُر رونقز زمانز حافظ است و رسد این است که ر میآنچه به نظ
فظز ما تافتة جدا بافتة بَرَند و حاسلکی، جملگی از این خوان بهره میشاعران از هر مَرام و مَ

ی ادبز قلندری در اشعارش بیان ی مثبت و منف هاگیری نیست، آنچه او از شخصیتاین بهره
گی و خصوصیتی شاید نتوان ویژ  .اندبیان کرده  را  آن  کند شاعرانز پیش از او و همزمان با اومی

دید که پیش از او ترسیم و گفته نشده باشد، خواجة   هابارة این شخصیترا در شعر خواجه در
خصوصاً دایرة ادبز قلندری بزرگوار ما در همان دایرة معهود و مینوسز زبانز شعری عصرش م

عصر و واالتر از شعر دیگر شاعران هم ر و باالترگذارد آنچه شعر او را فراتر و فرازتگام می
اوست، زبانی که با معجزه پهلو دهد زبانز معجزه آسا و خارق العادة و پیش از او قرار می

 زند، به همین دلیل معتقدم که:می
واره و یا چیز دیگری را داستانتوان آننی نداشته و ندارد و نمیال داستااوالً: شعر خواجه رو

 مقوله برشمرد. از این 
شود ساخته و پرداختة ذهن خواجه ی شعری حافظ بیان میهاثانیاً: آنچه به عنوان شخصیت

گونه در ادبز قلندری حضور دارند، همین  هااین شخصیت هانیست، و پیش از او قرن
استاد توانیم آنچه را که  ب، ادبز غالب زمانه است، و ما میمخصوصاً زمانز خواجه این نوع اد

گویند، به راحتی به همة ادب قلندری در دیوانز خواجه می  هاپایمرد دربارة این نوع شخصیت
 هاعموماً و به ادبیاتز قلندری زمانز حافظ خصوصاً تعمیم دهیم. و این مربوط به همة شخصیت

 ... بچه وو رند و ساقی و مغشود از زاهد و عابد و واعظ و مُحتسزب گرفته تا پیر و پیر مُغان  می
پژوهان نیز بسیار به آن ورد توجه استاد بوده و دیگر حافظرند که در این مقاله بسیار م: ثالثاً

پرداختة   ی ساخته وهاو حافظ نیز شعر خود را رندانه نامیده است، باز از شخصیتاند  پرداخته
ر شعر بینیم دیی که در شعر خواجه میهارند به همین شکل یعنی با تمام آیتم .خواجه نیست

 :گذشتة او حضور و بروز دارد
رند دیگر شاعران نیز چون رندز خواجه خوشدل و خوشباش است، می خواره و اهل  

خرابات است، نظر باز و شاهد باز است، ضدز صالح و تقوی و توبه است، نقطة مقابل زهد و 
همتر عاشق است و زاهد است، دشمنز تزویر و ریاست، قلندر است، مالمتی است و از همه م

 مصلحت بین نیست.
 سنایی:

 ه رچه اسباب است آتش زن و خرّم بنشین ، بزه روزز رست  اخیز رادی و ناداشتی  رن  
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 خیام:
 رن       دی دیدم نشسته بر خزنگ زمین الم نه دنی       ا و نه دین    نه کفر نه اس   

 حق نه حق    یقت نه شریعت نه یقیننه  ود زَهرة این     اندر دو جه     ان کرا ب   

 عطار:
 من     م اندر ق         لندری شده فاش باش  ی او  در می             انز ج  ماعت 

 همه افسوس خواره و ه          مه رند الش  ه    مه دردی کش و ه    مه ق

    ان گفتهه    بدز ج ترک نی      ک و ه جه     ان خواه باش و خواه مباش ک     

 وان       گی بگس            ترده  دامز دی ا به دام اوف        تاده عقل مع    اش  ت      
 

 سعدی:
 م   ا می ده که ما ُدردی کش میخانه ایساقی  ایمابات آش     ناییم از خرد بیگانه    ربا خ 

 ومی را صالح ونیک نامی ظاهر استگرچه ق ایم     الشی و رندی در جهان افسانهما به ق 

 گویند جاه و فضل در فرزانگی استخلق می ایمفرزانه    دان ناها که ما رناین     اشگو مب 

 دان را    ا رن  باغز ف       ردوس میارای که م ن ح   ور آویزیم سر آن نیست که در دام

 
 خواجو:

 و را    ای کده   دی ات کدام رندز خ    راب دز صد ساله در حمایت نیست    ه زار زاه   

 سلمان:

 ی   د نام مکن مالمتز رن      دان دگر به ب- که هرچه پیش تو ننگ است نزدز ما نام است

 وارگی سهمز من امروز نیستخرندی و می- ة پیشین ماست رین دل پیش  ع       ادتز دی

 
 نستانند پشیزی ه    ب ع    الم ه هم ان کایش  م     مغان  اتز   خراب  رندانز  بن         دة  من 

 

 خواهی بگو هرچه می من گوبدگوی را در حقز  ورندوعاشقم وز زهدوتقوی فارغممن مست 
 عبید:

 صوفی و ک      نج مسجد و سالوسی نهان ما و شراب و ش     اهد و رن     دی آشکار 

کند، زبان شاخص و متمایز دیوانز او را متمایز میی دیگر هارندز حافظ و شخصّیت هآنچ
 اوست:

 عیبم مکن به رن   دی و بد نامی ای حکیم ت ز دیوانز قس       متم  ود سرنوش   کاین ب
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 خ    واره و سرگشته و رندیم و نظر بازمی ستشهر کدامکس که چوما نیست در این وآن
 

 ترس   م که روزز حشر عنان بر عنان رود وار    خة رندز شراب    تسبیح شی    خ و خرق

 ص  الح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ- ز رند و عاشق و مجنون کسی نجست صالح
 

 زاه    د از کوچة رندان به سالمت بگذر ا خرابت نک    ند صحبت بد نامی چند  ت   
 

 ظ  نبخشد ص   فای دل حافنفاق و زرق  طریقز رن   دی و عشق اختیار خواهم کرد    

 در باشند   دان قلن     بر درز می      کده رن ی   سر شاهنشاه   که س    تانند و دهند اف    

 ما عاشق و رن   د و مست و عالم سوزیم وی   ام ش   با ما منشین وگ       رنه بد ن     

 ارچه عاشقم و رندومست و نامه سیاهمن    د  انهزار شکر که یارانز ش     هر بی گنه     

 
زمانش چندان رانز همفرمایید تصویرز خواجه از رند با شاعران پیش از او و شاعمالحظه می

کند و اند، آنچه شعر حافظ را متمایز میهم همین گونه هاکند، بقیة شخصیتتفاوتی نمی
فوق العادة اوست، این ویژگی را برای مخاطب همیشه نو و بدیع می نمایاند زبان ارجمند و 

توان دید آنچه دیگران ز اشعار پیشینیان و هم عصرانش میی حافظ اهابه راحتی از استقبال
 را خواجه چنان بیان کرده که اثری از شعری پیشین بر جای نگذاشته است:اند گفته

 انوری:
 غرض        م ز می پرستی چه بوددانی  و خویشتن پرستی نکنم  تا هم      چو ت     

 حافظ: 
 به می پرستی از آن نقش خود زدم برآب ه تا خ راب کنم نقشز خود پسندیدن   ک  

 خاقانی:
 زان پیش ک ز دو رنگی عالم خراب گردد ی    ی برات ما ران بر ع الم خراب    ساق    

 حافظ:

 پیشتر که ع    الم فانی شود خرابزان  ادة گلگون خراب کن    ما ز ج     امز ب   

 عطار:

 آیه واداری گل ذره صفت در رقص به آیدذره نه ای او هم ز ه      وا میکم ز   

 حافظ:
 کنانبه هوا داری او ذره صفت در رقص تا لب چشمة خورش      ید درخشان بروم  

 کمال الدین اسماعیل:
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 خامش چو پی      اله با دلز خونین باش گ نالة سر دستی   ا چ       ند چو چن   ت       

 حافظ:
 با دلز خونین لبز خ      ندان بیاور همچو جام نی گرت زخمی رسد آئی چو چنگ اندر خروش 

 

و از این نمونه بسیار است که این مقاله را مَجال بیش از این نیست. رفتار حافظ در استقبال 
ی هامعاصرانش دقیقاً همان رفتاری است که با مفاهیم قلندری و شخصیتاز شعر پیشینیان و 

دهد اش چنان ارائه میگیرد و با زبان فوق العادهین نوعز ادبی دارد، مفاهیم را میموجودز در ا
 کند پیش از او چنین سخن و مطلب و مفهومی را نشنیده و نخوانده است.طب فکر میکه مخا

ة نوآوری در ای را درباررا به سامان برسانم در آخر نکته مطلبمبرای این که  .6. 4. 1
پردازی کنم تا مشخص کنم که منظور از نوآوری در شخصیتپردازی عرض میشخصیت

نی نیست و و ارائة یک شخصیت جدید چیست؟ که علی القاعده در شعر خواجه از آن نشا
 ی بدیع و نو نیست.هاشعر ایجاد شخصیت  تواند باشد چرا که توقع ما ازالبته این عیبی هم نمی

کند که شاعرز بزرگی است و پهلوانز اجه شیراز، عبید زاکانی زندگی میهم زمان با خو
پردازی منحصر به فرد است و اگر بالمُناززع عرصة طنز ایران است او در زمینة شخصیت

ن عرصه کار قابل که در ای ای اشاره کنیمخواجه به شاعر و نویسندهبخواهیم در زمانز 
شک او نفر اول خواهد بود. عبید با جسارتی آگاهانه و توفیق ای ارائه داده است بیمالحظه

تاریخ و ادب ایران را  یهاآمیز هویّتز واقعی، تاریخی، افسانه ای و ادبی بعضی از شخصیت
 دهد.ستمایة هنر نقادانة خویش قرار میکند و ددگرگون می

 پردازی عبید دربارة سلطان محمود و طلخک اشاره کرد.شخصیت  توان بهاز این نمونه می
عبید در مقایسه با پیشینیان چهرة کاماًل متفاوتی از سلطان محمود غزنوی )برای اطالع 

به دست  (411: 2 ،وفیات االعیان/  321: 3 ،شذرات الذهب/  4۰۵: 9 ،الکامل: ک.ر: بیشتر
سلطان محمود در تاریخ و ادبیاتز ما حتی در ادبیات عرفانی ایران از ای که از چهره  دهد،می
ای آگاه، مسلمان، جهادگر، دست و دلباز و شود چهرهچهارم تا روزگارز عبید ترسیم می  قرنز

ی اغراق آمیزز عرفانی است و بزرگانی چون خواجه نظام الملک، هااندیشمند و گاه با رگه
... از آن سلطان جبار ز و ی، موالنا جالل الدین، شیخ اجلتبریزسنایی، نظامی، عطار، شمس 

اند، خواجه نظام الملک مُدام شیوة حاکمی عادل و عاشق و عارف ساخته بارة زورگوغالم
د و سنایی از او به ستایکند، صاحب قابوسنامه او را میمیحکومتی او را به سالجقه گوشزد 

آورد اما عبید با فراهم حکایت از او در اشعارش می 6۰ودز کند و عطار حدبزرگی یاد می
کند خود اوست این شخصیت را واژگون مینیز برساختة    هاآن  آوردن چند حکایت که اغلب
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سلطان محمود کند، عبید واقعّیتز تاریخی چهرة اش  معرفی میو او را با همان هویّتز اصلی
گذارد، او برای واژگونی و انهدام می پردازی طُرفة طلخک به نمایش را به مَدَدز شخصّیت

کند که هیچ ربطی به زمان و دربارز محمود مود غزنوی شخصیتی را باز سازی میشخصّیتز مح
تاریخ به دربارز  دهد و از زیر غبارندارد، او این شخصیت را از دلقک به طلخک تغییر نام می

 .واستانداز این سلطان  کشاند تا به نمایندگی از او دادز خود راسلطان محمود می
برای  گیرد و طلخک رامحمود را سمبل پادشاهان میتر عبید با زیرکی هرچه تمام

نه است از قضا بَرَد، این رفتار عبید که جسورانه و شیرین کاراتخریبز این نماد به کار می
مسخرة یابد، تا جایی که امروز باورز همگان است که طلخک، دلقک و بسیار هم توفیق می

زیسته است و نکتة جالب این است که بعد از عبید ارتباط بار محمود بوده و در دربار او میدر
آگاه گردد و نام محمود ناخودن محمود بیش از سلطان با ایاز میو اتصال طلخک با سلطا

آورد و بالعکس، این در حالی است که اساساً دلقک، نامز طلخک را هم به ذهنز مخاطب می
شوخ طبعی است، وابسته به دربار سید شاه، حاکم تزرمزذ، که موالنا َجالل الدین در مثنوی مردز  

 کند:سید شاه تزرمزذ را« از آن یاد میشریف در حکایتز  »مات کردنز دلقک 
 شاه با دلق       ک همی شطرنج باخت مات کردش زود و خ   شم شه بتاخت

 ه شَه و آن شَهز کزب      ر آورَشگفت شَ  یک یک از ش   طرنج می زد بر سَرَش

 ر    دستز دیگر باخ          تن فرمود می  او چ       نان لرزان که ُعور از َزمهَریر 

 د  باخت دستز دیگ      ر و شه مات ش د وقتز شَه َشه گ       فتن و میقات ش

 ُکنج رفتبر جَه      ید آن دلقک و در  شش نم      د بر خو فکند از بیم تفت

 ش نم          د   و زیر ش هاش زیرز بال    د خُفت پن         هان تا ز زخمز َشه رَهَ

 هی چه کردی چیست اینگفت شه هی ن  شَه َشه ای شاهز گ   زی ،گفت َشه شَه

 کی توان حق گفت ج      ز زیر لحاف با تو ای خ       شم آورز آتش سزجاف

 ( 3۵1۵ -3۵۰7 پنجم:دفتر :  137۰)مولوی، 
قک را همراه با سید الدین در دو جای دیگر هم نامز دلالنا جاللبه جز این حکایت، مو

 . ( 2۵13-2634و دفتر ششم:   23۵7-2361: دفتر دوم:  137۰، بَرَد )ر.ک: مولویشاهز ترمذ می
، دلقکآید این است که سید شاه، حاکم تزرمزذ بوده و از فَحوای حکایات برمی آنچه

و در نیمة دوم قرن اند رسد که هر دو  معاصر خوارزمشاههمنشین زاو و همچنین به نظر می
 ه. ق( 421یعنی حدوداً دو قرن بعد از وفاتز سلطان محمود غزنوی )مت. اند زیستهمی ششم
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کشد و او را دو قرن به اوراقز خاک خوردة تاریخی بَر می عبید این شخصیت را از البالی
کند و از او یک شخصیت ویژه برای و معاصر و همنشین سلطان محمود میبَرَد می عقب

ران ساخته تخریب اسطورة محمودی که طی این دویست سال، توسطز مورخان و ادیبان و شاع
گرداند. به زبانز دیگر ما نامز طلخک، همنشین و دلقک سلطان محمود و پرداخته شده بود، می

 شنویم.خستین بار از زبان عبید میبرای نرا در قرن هشتم 
اش هماهنگ است، به نظر ائه داده بسیار با شخصّیتز واقعیآنچه عبید، از محمود ار

خواهد، انتقام همة ّیتز محمود را ملکوک کند بلکه میخواهد شخصرسد عبید تنها نمیمی
دهد چنین می هقی تصویری که از سلطان محمودمظلومان را از پادشاهانز مستبد بگیرد. بی

... از سرز د به رأی خویش و اگر گفتی ناصواب.. امیر ماضی ]محمود[ مردی بود مستب .است:»
مشغله ... و کس صواب و خطای آن باز نمودی، در خشم شدی و  جباری و پادشاهی خویش 

 ( 263:  1 ، ج1376 کردی و دشنام دادی. )بیهقی،
 ،سلطان محمود و بادنجان بورانی )عبید زاکانیاین شخصیت را عبید دقیقاً در حکایتز 

)عبید  لة دلگشا از محمود و طلخک آمدههفت حکایت در رسا .( آورده است127: 13۸3
، که به نظر من این هفت حکایت به اندازة (147/1۵6/ 144/ 142/ ۸2/ 6۵/ ۵7: 13۸3 زاکانی،

اَرزد. )برای اطالع بیشتر می ،اندمحمود تا آن زمان پرداختهیی که به سلطان هاهمة تاریخ
 (164-169: 13۸4 : خالصی،کر.

نکته را مُدَلَّل   ام اینهم درست در زمان حافظ، سعی کرده به نظرم با آوردن این مثال آن
و دوباره به سخن ی خاص خودش را دارد هاپردازی، معیارها و میزانسازم که شخصیت

در دیوانز خواجه وجود دارند هیچ کدام یی که هاگردم که شخصیتنخست خود باز می
ساخته و پرداختة ذهن خواجه نیستند و با همین شکل و شمایل در ادبز پیش از او و هم زمان 

 با او حضور دارند.
دیوان حافظ[ اشاره پردازی در  استاد پایمرد در جای دیگر از همین بخش ]شخصیت  .7.  4.  1

حافظ، روایتی برساخته به شیوة سنتی و کالسیک نیست، که داستان   داستان وارة...»  :کنندمی
نویسی بر اساسز توالی منطقی زمانی و خطی پیش برود، بلکه آن را باید از دیدگاهز داستان

 ( ۵۰  :1392  ،گیرد.«)پایمردو رویدادها شکل می  هاجایی زمانمدرن نگاه کرد که بر پایة جابه
ین مطلب )عدم توالی زمان در شعر حافظ( را نیز به جای رسد که سر منشی ابه نظرم می

ی صوفیان ارجاع دهیم هاآن که در ادبیاتز داستانی کهن و مدرن جستجو کنیم، باید به آموزه
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نسبت   های مهم ادب صوفیانه دیدگاه آنهاجا آن را جستجو کنیم زیرا یکی از مقولهو در آن 
 به زمان است. 

 گوید:نوی شریف در همین مورد مین در مث موالنا جالل الدی
 پیش ما صد سال و یک ساعت یکی است که دراز و کوته ما من          فکی است

 ت   سهاآن دراز و کوتهی در ج       سم ؟د دراز و کوته اندر ج   ان کجاستخو

 ( 2937-293۸: دفتر سوم:  1363 )مولوی،
نیست، امری واحد بلکه عینز وحدت است، و از زمان از دیدگاهز صوفیان تقسیم بردار 

 دهد:رفانی ما مفهوم خود را از دست میهمین روست که ماضی و مستقبل در ادبیاتز ع
»]شبلی[ گفت: هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده تو را نقد است، در این وقت که هستی 

و ماضی و مستقبل یکی  بکوش تا تو را مغرور نگرداند، اشباح یعنی در ارواح زمان نیست
 .(1۵1: 2 ، ج1336 )عطار، است.« 

 صوفی ابن االزل است« )انصاری،آورد: »اهلل انصاری در طبقات الصوفیه میخواجه عبد
 (236: تابی

، در معرفت شناسی صوفیه عین القضات همدانی ی زمانهایکی از بزرگترین تئوریسین 
الحقایق، در این زمینه سخنانز طُرفه و بدیعی دارد که برای همیشه و  هزبداست او در کتاب 

راهگشاست، برای روشن شدن مطلب به چند فرازز کوتاه از سخنانز ژرفز او  هاهمة زمان
 اشارتی خواهم داشت:

الحق أن اهلل کان موجوداً و الیکون معه شیء و هو اآلن موجود لیس معه شیء و یکون 
موجوداً و ال یکون معه شیء فیزلیته حاضره مع ابدیته من غیر فرق و حیث سلطانه فال موجود 

   (۵7: 1379 ،ن القضاتغیره. )عی
»حقیقت این است که خدا بود و هیچ موجودی با او نبود و اکنون نیز هست و هیچ 

نیست و در آینده نیز نخواهد بود و هیچ چیز با او نخواهد بود، ازلّیتز او با  موجودی با او
 هیچ تفاوتی و آن جا که سلطنتز اوست چیزی غیر او نیست.«بی ابدیّتز اوست

 گوید:توضیح ازلّیت میاو در 
اعلم ان من ظن أن األزلیه شیء ماض نقداً خطی فاحشاً و هذا وهمٌ غالب علی األکثرین، فحیث 
االزلیه فال ماض و ال مستقبل و هی محیطه بالزمان المستقبل کإحاطتها بالزمان الماض و ال 

 (۵۸: فرق. )همان مستقبل و هی محیطه بالزمان المستقبل کإحاطتها بالزمان الماضی من غیر
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»بدان هرکس بر این گمان است که ازلّیت چیزی مربوط به گذشته است خطای ناپسندی 
جا که ازلّیت است نه ماضی ذهن بیشتر مردم حاکم است اما آن  کرده و این وهمی است که بر

وجود دارد نه مستقبل، ازلّیت محیط است بر آینده به همان نحو که محیط است بر گذشته 
 نز هیچ فرقی.«بدو

بینید در اندیشة صوفیان زمانز خطی مفهومی سخنز عین القضات می گونه که درهمان
دهند که حتی اگر و زمانز دوّاری را شکل میند ندارد، ازل و ابد در این بینش با هم متصل

پایانی برای آن مُتَصوِّر شویم این پایان همان نقطة آغاز خواهد بود. تَهانَوی در کشاف 
از زمان قدسی است، چنین اصطالحات الفنون، اصطالحز »آنز دائم« را که برساختة صوفیان 

 کند:تعریف می
فی الوقت الحاضر  هو امتداد الحضره اإللهیه الذی یندرج به األزل فی األبد، و کالهما

لظهور ما فی األزل علی احیان األبد، و کون کل حین منها مجمع األزل و األبد فیتحد به األزل 
 ( 7۵:  1996 ،و األبد و الوقت الحاضر. )تهانوی

ابد و هر دو در وقتز حاضر درج »]آنز دائم[ امتداد حضرتز الهّیت است که به آن ازل در  
ای محل جمع ازل و ر لحظاتز ابد ظاهر شده و هر لحظهست بشوند، زیرا آنچه در ازل همی

 یابند.«ه ازل و ابد و وقت ظاهر اتحاد میابد است. پس در آنز دائم است ک
اند. در این زمان، ما با اتحاد بینند و به همین دلیل ابن الوقتو صوفیان خود را در این وقت می

 مان قرار داریم نه در امتدادز آن:ازل و ابد روبروایم، به زبان دیگر در دایرة ز
 که از آن سو مولد و مادت ی   کی است ص د هزاران سال و یک ساعت یکی است   

 هست ازل را و اب             د را اتحاد-      قاد افت    ل را ره نیست زآن سو ز   عق    

 ( 3۵۰4-3۵۰۵: دفتر اول:  1363 ،)مولوی

، یک خطز سیر زمانی ترسیم اگر بخواهیم برای اشعارز حافظد، بر اساسز آن چه گفته ش
گیرد که یانه و در یک دایرة زمانی شکل میی صوفهاکنیم منطقاً این خطز سیر در افقز اندیشه

 توان برای آن استشهادات و مستندات بسیار آورد.می
-96:  1392  ،)پایمردت   انی« اس ی نههای جذاب این کتاب، بخشز »لطیفههایکی از بخش   .2

استاد پایمرد با تَوَغُّل و تََفحِّص بسیار در شعر خواجه و همچنین انس و الفتی که به مرور (.  67
اند. به یقین و بررسی زبانی شعر خواجه پرداختهزمان با این اشعار پیدا کرده، به واکاوی 

ل استحصال است. عمری گویم این بخش تنها با مطالعة مستمر و پی در پی شعر خواجه قابمی
ی شگرف زبانی برای تو مکشوف شود. در هارا باید با دیوانز حافظ سپری کنی تا این بازی
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وجود دارند که و واژگانی    ها، تشبیهها، صداها، معناها، استعارههاغزلیاتز حافظ همواره سویه
ه و بدیع خواجه با ی طرفهابزَبرد، بازیآن پیتواند به رمز و رازهای یک مخاطب عادی نمی

تمام عناصر زبانی که منحصر به اوست و در تاریخ ادبیاتز فارسی مانند ندارد و با یک بار و 
زلیاتز خواجه وقتی شود. به همین دلیل لذتز خواندن غار خواندن اشعار او نیز حاصل نمیدوب

رده برداشت، ی بدیع و بکر را شناخت و از آن پهاکاریرسد که این ریزهبه اوجز خود می
کشاند و این بزرگترین ا به سمتز عدم قطعّیتز معنایی میکه همیشه ما ر اییی زبانهابازی

حربة خواجه در برخورد با مخاطب است. به همین دلیل بر این باورم که دیوانز حافظ باید به 
زبان  یهاجایگشتی متعدد معنایی خود را از رهگذرز هامثابة متنی دیده شود که توانایی

که هماره آمادگی  اش هسترد و به دلیلز ماهّیتز خاص زبانیآومیخود به دست شناختی 
را دارد که در جهتی متفاوت از آنچه ظاهراً در آن قرار دارد یا مختصز آن است پیش آن

مض غزلز اری از غوارود. به واقع معتقدم تیملز بر بُعدز زبانی حافظ و آگاهی بر ماهّیتز آن، بسی 
در مواجه با کند و خواننده با تکیه بر این دانش و بینش، پاسخی در خور حافظ را حل می

شاید بیشتر از  کند که از ازتقان و ازیقان باالیی نیز برخوردار است وشعر خواجه دریافت می
پژوهی مثل تیویالتز تاریخی که در آن همیشه با احتماالت و ظَنیات و بقیة کارهای حافظ

کند. از سوی ساحَتز واقعی شعرز حافظ نزدیک میحدسیاتز بیش از حد روبروایم، ما را به 
زبان همواره در  ؛ زیراکشاندنمی closureدیگر این عرصه هیچ وقت ما را به انسدادز معنایی 

 معرض انتشار و تعویق است.
گوید به قول زبان است که تنها  با ما سخن می ایم و این در این نوع نقد ما با متن روبرو 

تنز ادبی : »در یک م The Death of the Authorدر مقالة مرحز مرلف Barthesبارت 
 و یا به گفتة شیموس هینی  (Barthes,1997:143گوید.« )این زبان است که سخن می

Saemus Haeney »شاعران به زبان تعلق دارند نه به جهان« :Poets belong to the 

language not to the world.  کار منتقد/خواننده/پژوهشگر بیشتر حولز محورز توضیح
 Michel  گیرد  پس به قول فوکوارتباط عناصر و اجزای آن شکل می  ساختاری اثر و درکز

Foucault    مرلف چیست؟what is an author   .« نقد، یعنی توضیح ساختار اثرز هنری و ..
و چه متنی چون   (Foucault, 2000:15« )ط عناصر و اجزای متشکلة آن با همارتبادرک 

غزلیاتز حافظ در متونز ادبی ما سراغ دارید که این توانایی را در باالترین حد داشته باشد؟ به 
کند. ی زبانی برای ما ایجاد میهاگفتة سلدن غزلز حافظ حداکثر آزادی ممکن را در برداشت

 ( 14۵: 137۵ ،)سلدن
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گر شعر حافظ همیشه نسبت به متن شعر خواجه عقب است همین امروز با اینکه از پژوهش   
چاپ کتاب استاد پایمرد زمان چندانی نگذشته است اگر از او بخواهیم در مورد همین اشعاری 

ی تازه ای ها پرداخته دوباره مطلبی بنویسد من شک ندارم که کشف   ها که در این بخش به آن 
را برای ما عنوان خواهد کرد، یک متنز باز ادبی این توانایی را دارد که مدام ما را با کشف 

در ذهنم نقش   Jeremy Hawthornوشهود جدید روبرو کند. سخنی از جرمی هاوتورن 
روتر ش گوید: »متن از مفسرز متن پی اجه است. او می ل ما با دیوانز خو بست که کاماًل وصفز حا 

رسد و جلو پای کردن آن به آخر نمی که هرگز باز پایانی است است و مانند فرشز تاشدة بی 
یش ( و واقعًا کدام متنز فارسی را سراغ دارید که بHawthorn,1998:39شود. )مفسر باز می 

 ر زمان بخشی از آن را بتوان باز کرد و طرح پایانی باشد که ه از دیوانز حافظ فرشز تاشدة بی 
. به همین دلیل معتقدم که اگر بپذیریم شعر غیر قابلز ترجمه ای در آن مشاهده کرد ونقشز تازه 

چیزی است که در ترجمه از بین  »شعر همان  Robert Frostاست و به قولز رابرت فراست 
و یا به قول جاحظ نویسندة بزرح  .Poetry is what is lost in translation رود.« می 

 َتَقطََّع ُحوِّلَ  َمتی َو. الَنقل  َعَلیهز  الَیُجوُز و ُیَترجَمَ  َان الُیستطاعُ  الحیوان: والشعُراسالمی در کتاب 
 والکالُم. الَمنثورز َکالَکالمز صاَر َو مزنه  التََّعجُّبز َموضزُع َسَقَط َو ُحسنُهُ  َذَهَب َو َوزُنُه َلَبَط و  َنظمُُه

 . الشعرز موزونز  مزن   ُحوَِّل  اّلذی  المنثورز   مزنَ   َوَاوَقُع َاحَسُن  ذلَک علی   الُمبَتدُأ  المنثوُر
 زبان به زبانی از شعر انتقال و شود ترجمه دیگر زبانی به که ندارد را آن تابز  شعر، و»
 و شد خواهد باطل آن وزنز و شودمی بریده شعر « نظم» کنند چنین  اگر و. نیست روا دیگر

 سخن به تبدیل و شد خواهد ساقط آن برانگیززشگفتی نقطة و رفت خواهد میان از آن زیبائیز
 موزون شعرز تبدیلز از که است نثری از زیباتر باشد نثر خودخودبه که نثری. شد خواهد نثر

 (11ش :  13۸1 ،کدکنیک: شفیعی .باشد.« )برای اطالع بیشتر ر شده حاصل
نمونة اتم و اکمل برای این موضوع در زبان فارسی بی شک غزلیاتز حافظ است. شعر  

ه هیچ وجه قابل ترجمه نیست و ای که دارد بی زبانی خارق العادههاخواجه به جهتز بازی
توان آن را جز در حیطة زبان، ادب و فرهنگ ایرانی خواند و از آن بدین شکل محظوظ نمی

 On Notپیش در مقاله ای مفصل تحت عنوانز هاسال  Dic Davisشد. دیک دیویس 

Translating Hafez شمرد شعر حافظ به زبان دیگر را بر می دالیل عدم توفیق در ترجمة
 توان به زبان دیگری ترجمه کرد.گذارد که شعرز خواجه را نمیمی و بر این موضوع صحه

(Davis, 2004: 182) گردد به شگردهای زبانی حافظ که منحصرًا در اختیار و این باز می
پایمرد در این بخش به این مهم اوست و راز رمز آن نیز تا کنون نامکشوف مانده است. استاد  
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اش در شعرز خواجه روی پردازد و با دقت و نکته بینی که الزمة این بررسی است به کنکمی
 است. آورد و کارش نیز قرین توفیقمی

)سیری در روزگارز جوانی حافظ(، باید برون کشید از این ورطه  مظلمة خون سیاووش .3
رختز خویش )نگاهی به میان سالی حافظ( و حدیث آرزومندی )گذری بر پیرانه سری 

که بیش از هفتاد صفحه را به خود اند  ( سه مقالة آخر کتاب169  -97:  1392  ،حافظ( )پایمرد
 با طرح بیتز بحث برانگیز و جنجالی: اختصاص داده اند؛ استاد پایمرد در مقالة اول

 پیر ما گفت خ     طا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خ    طا پوشش باد

و عنوان این مطلب که: »در این چند دهة اخیر حدود چهل مقاله و یادداشت در مورد این 
موضوع ( و سپس طرح این 97بیت در کتب و مجالت مختلف نگاشته شده است« )همان: 

 اند« )همان:تفسیر کرده  منفرد از کل غزل شرح و»همة شارحان بیت را به صورتز مجرد و    که:
به این نتیجه رسیده است که برای شرح این بیت باید تمام غزل را به چشم آورد و بر  .(9۸

یک تعریفز تاریخی از  این بیتز جنجالی خواجه را تعریف کرد، و سپس واردز ،اساس آن
شوند و این غزل را مربوط به مرح فجیعز خواجه قوام الدین محمد بر اساس می این غزل

و به  کندی فراوان ارائه میهاداند و برای اثباتز آن ادلهی دربار شاه شجاع میهادسیسه
حکیمز طوس به افراسیاب  زند مثاًل شاهز ترکان که در شاهنامةمیی فراوان دست هاتیویل

آورد که »چون شاهز استاد دلیل می شود وغزل لقبز شاه شجاع میشود در این اطالق می
( پس اطالق این 1۰1رسیده« )همان: دری به ترکانز قراختایی کرمان میشجاع از طرف ما

 .اند، دیگران نیز گفتهاستاد پایمردلقب به شاه شجاع بی سببی نیست. و این سخن را پیش از 
توان دلیل دیگری را هم برای این موضوع آورد خواهم عرض کنم که حتی میاما من می 

باشد و آن این است که تر  غزل هم نزدیک   rendering obnoxiousکه به فضای تعریضی  
را ترکان تشکیل  ای از سپاهز شاه شجاعی آن زمان، قسمتز عمده هابر اساسز تاریخ نوشته

داشتند سخت  بود که او به فارسیان که به شهامت و قوت اشتهار دادند و این بدان علتمی
   (22۰: 1346 ،کتبی: . )ر.کاطمینان بودبی اعتماد وبی

گیرد که پردازد و نتیجه میو باده در ابیاتز ابتدای غزل می ی صوفیهایا ایشان به واژه
گونه که شگرد نهماگویی بپرهیزد و ت»حافظ با آوردن لفظز صوفی، خواسته از صراح

... به همین دلیل خطابش منظورش را برساند  ام آفرینیابه  مستقیم و ایهام و  اوست، با روش غیر
پیماید و او یا که در نوشیدن شراب راهز افراط میرا عام گرفته اما منظورش فرد خاصی است 

داشته باشد؛ و این  ارادتی هاباید صوفی باشد و یا خود را به این طایفه نزدیک کرده و به آن
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( و بعد دلیل 112: 1392 ،تواند باشد.« )پایمردص موردز نظر کسی جز شاه شجاع نمیشخ
را به کامز مرح  ورزیده و همین امر اوشاه شجاع در خوردن شراب افراط میکه اند آورده

 کشانده است. 
شجاع شده است بیاوریم ینز شاه  ای استوارتر برای واژة صوفی که جایگزاگر بخواهیم ادله

یلم را بعد که اساساً من با این نوع روش برای بررسی و کنکاش در شعر حافظ مخالفم و دال-
الدین به سبب تاریخی اشارت داشت که امیر مبارزتوان به این نکتة  می  -از این خواهم گفت

وم قرن سوم تََبرُّک و ارادتی که به ابوالفوارس شاه شجاع صوفی و عارفز کرمانی نیمة د
 :ابوالفوارس شاه شجاع نامید. )ر.کداشت نام و کنیة پسرش را از او به وام گرفت و اورا 

 ( 1۸6: 1364 ،و کتبی132:جامع التواریخ
ی دیگری نیز دارد چنان که در موردز هاگذاری در تاریخ ایران نمونهنام که البته این نوع

مَحّبت و مَوّدتی که به سلطان االولیاء بایزید بسطامی که از فرط  اند  سلطان محمد اُلجایتو نوشته
( و شاه 92: 13۸4داشت نامز سه پسرش را بسطام و بایزید و طَیفور نهاد. )شفیعی کدکنی، 

شجاع مظفری هم نام پسر خود را به َتَیمِّن و َتبرُّک شبلی گذارد که یاد آور شبلی ]ابوبکر 
 ،تذکره االولیا:  ک.بیشتر ر  است ]جهت اطالعدلف بن جحد[ صوفی مشهورز قرن سوم هجری  

 . (247:  137۵ ،)غنی ([1۸2: 2، ریحانه االدب/ 21: 3، اعالم زرکلی /127: 2
کان بوده و از شاهزادگانز کرمان ]...دانیم که این شاه شجاعز عارف و صوفیز مالمتی می 

روحی به سلک سالکان و (، که بر اثر تحولی 192: 1969من اوالد الملوک[ )ر.ک: سلمی.
آید و به قول سیرجانی: خزانه الحکمه، ممدوح اهله شاه شجاع، ابوالفوارس می صوفیان در

( »خزانة 172: 139۰ ،کرمانی، کان احد المحققین فی شینه له دالیل و براهین. )سیرجانی
ان ه برهحکمت و ستودة اهل آن، شاه شجاع ابوالفوارس کرمانی یکی از محققین بود ک

 .گرددودالیل در دست داشت.« می
 کند:»آن تیز چشم بصیرت، آن شاهبازاالولیا از او به بزرگی یاد می هعطار نیز در تذکر

صفت، آن نور چراغز روحانی، شاه شجاع سیرت، آن صدیق معرفت آن مخلص بی  صورت و
از ابناء ملوک بود و صاحبز و بود و مُحَتَشمز روزگار...  کرمانی رحمه اهلل علیه بزرح عهد

 . (1۸4: 1366 ،...« )عطارتصنیف
آرامگاه شاه شجاع کرمانی در سیرجان بوده و در آن روزگار از چنان قداستی برخوردار 
بوده که امثالز شاهرخ تیموری را »به زیارت مرقد منور و مشهدز معطر شاه شجاع کرمانی« 

 ( 1۸7:  2 ، ج1939 ،در آنجا »شرایط زیارت به جای آورد.« )سمرقندی کشاند و شاهرخ
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  ، و وزیری 22۸: 137۵: غنی: رابطة آل مظفر هم که با کرمان کاماًل روشن است. )ر.ک
توان این نکته را در نظر داشت که حافظ واژة تعریضی صوفی را بر این پس می  (۵16:  1364

از سوی دیگر شاه شجاع عالقمند بود او را در زیز  است.اساس به شاه شجاع اطالق کرده 
ترین روزهای حکومتش که عازم حرکت از شیراز است به صوفیان ببینند. مثاًل در بُحرانی

( و یا در 216: 137۵ ،رود. )غنیمیزیارت مقبرة شیخ کبیر ]عبداهلل بن خفیف شیرازی[ 
کفنش را از کرباسی فراخور احوال درویشان دستور داده اند وصایای قبل از وفاتش نوشته

 (321: تهیه کنند. )همان
 خواند:رَجَزی صوفیانه خود را درویش می نویسد درای که به تیمور میدرنامه

 مه کرد اید سپاه مشرق و مغرباگر یک نی ز دیگر نی مه بس باشد تنز تنهای درویشان  

(۵36 :1  ، ج1364 ،)وزیری  

شد که از سوی صوفیان مقدس شمرده می کرد جسدش را موقتاً در مکانیاو حتی وصیت 
 ( 321: 137۵ ،یعنی در چهل مقامز شیراز دفن کنند و بعد از آن به مدینه منتقل سازند. )غنی

 رسد این دالیل برای انتساب او به صوفیه کافی باشد.به نظر می
پردازند الدین محمد میرح خواجه قواماس ماستاد پایمرد در ادامه به تیویل غزل بر اس  .1  .3

 و بیت مشهور و جنجالی:
 پیر ما گفت خ     طا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خ    طا پوشش باد   

  

 گویند:ه به قتل قوام الدین دانسته و میرا مربوط به عکس العمل خواج
رسیده است. در حالی که پیر حافظ گناه متهم شده و به قتل  »خواجه قوام الدین محمد، بی

یک فرد بی گناه  زند. آیا کشته شدنم آفرینش هیچ خطا و لغزشی سر نمیگفته که از قل
، مشکل بیت در مصرع دوم است که حقیقت در یا بیتشود؟ ایهام خطایی محسوب نمی

تفسیر کرد و بدین را دو گونه صورتی آورده است که بتوان آنحافظ تعمداً نحو جمله را به 
 . (117:  1392 ،...« )پایمردمظان تهمت مستقیم به شاه برهاند وسیله خود را از

ه را متذکر شده است، اما  »حافظ از یک سو خطای شا : گویند و در ادامة تیویلز این بیت می 
گذارد و  شد، جایی را هم برای توجیه آن می پرده با خواهد این تذکر سر راست و بی چون نمی 

شک از آن جا  زند... و این ایهام عمدی بی رندانه به این ایهام دامن می این چنین هنرمندانه و 
و در حقیقت  ...  آید یوانی کشید، حافظ از توجیه آن بر گیرد که اگر کار به »یرلیغ« د سرچشمه می 

 . ( 11۸:  کند.« )همان سالحی برای سانسور گریزی مبدل می آرایة ایهام را به  
 کنند.ریان را در مورد این بیت بیان مید تیویل عجیب و غریبز دکتر پور نامدابع
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سرال من از استاد این است آیا با این تیویالت مشکل این بیت حداقل در ذهن خودتان 
« است آیا با »آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بادحل شده یا نه؟! این بیت همة جنجالش سرز 

کند تا راه گریز از مَُفتِّشانز حکومتی را داشته باشد جیه که حافظ از ایهام استفاده میاین تو
الدین این غزل در کل به قتل فجیعز قوامبیت جنجالی حل شده است؟ آیا این که  مشکل این

گردد و حافظ از ارادتمندان او بوده و این غزل در سوح او سروده شده مشکل محمد باز می
 ها؟ من به این پرسش گیز و ذهن سوزز خواجه را حل کرده استاین بیت مُغلَق و بحث بران

در مقالة بعدی که به  .ایدحضرتعالی هم خود به یقین نرسیده داد امابعد از این پاسخ خواهم 
ه ی به ظاهر عاشقانهااز بسیاری غزلفرمایید »...ی خواجه اشارتی دارید در آخزر میمیان سال

( 149: ..« )همانشده است. سروده هاتوان داد در این سال،که احتمال میو عارفانة خواجه
وید و البته راهی هم ندارید! رمرخره باز به سراغز احتماالت می و شما بعد از آن همه مقدمه

عالی هم کسانی که وارد توان به قطع یقین در این مورد سخن گفت. پیش از حضرتنمی
و دقیقاً عرض من اند  به همین مشکل روبرو بودهاند  ی حافظ از بُعدز تاریخی شدههاتفسیر غزل

 من چاهز ویلی عرصة تیویالتز غزل خواجه از منظرز تاریخی به نظرزو ایرادز من همین جاست. 
توان رسید. پیش از شما دکتر قاسم وان سر بَرآورد و به جایی هم نمیتاست که از آن نمی

غنی واردز این مطلب شد که البته کار سترگی هم کرد روزگار خواجه را از لحاظز تاریخی 
بهاست تا این جا ا گذاشت که بسیار ارزشمند و گرانبررسی کرد و رفرنسی را در اختیار م
تقدیر و تحسین است اما کار به جایی کشید که هر جا   این کار سترح قابل ستایش و مدح و

ی حافظ آمده بود را داللتی ها.. در غزلشاه و وزیر و شهسوار و خواجه و. ذکری از الفاظ
( دکتر به بعد 3۵3: 137۵خت. )غنی پردا هابر مدح دانست و بر اساس آن به توجیه غزل

ایشان حتی  ،البته با شدت بیشتریحافظ خراباتی بر همین طبل کوبید.  همایون فرخ نیز در
 ی عاشقانة خواجه را هم به شاهز شجاع ارجاع داد:هاغزل

 مثاًل در بیت: 
 رادست آرد دل ما اگر آن ترک شی رازی به به خال هندویش بخ شم سمرقند وبخارا را

تُرکز شیرازی را شاه شجاع دانسته و آن خال هندو را نیز خالی که روی گونة شاه بوده 
 ( 2414:  1361 ،تفسیر کرده است. )همایون فرخ

 و یا شاهین در بیت زیر را:
 مرغ دل باز ه  وادار کمان ابرویی است ای کبوتر نگ   ران باش که شاهین آمد   
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شعارش خود را هما و داند و معتقد است چون شاه شجاع در ااشاره به شاهز شجاع می 
 ( 1۸۸۵، هرجا حافظ از هما و شاهین نام بُرده منظورش شاه شجاع است. )همان:  شاهین نامیده

جا قصد و نظر حافظ از باالبلند و سروز سَهی اندامز شاهز گوید: »همهباز در جای دیگر می
 ( 24۵6: مانشجاع است.« )ه

همایون فرخ معتقد است که شیرین لب و شیرین سخن صفتی است که حافظ برای شاه 
 ( 24۸4: شجاع به کاربُرده است. )همان

 در شرح بیتز زیر :
 به سر سبز تو ای سرو که چون خاک شوم  ناز از سر بنه و سایه بر این خ    اک انداز 

 

کامکار، شاهز شجاع به سر افراشته و افروختة تو که در روی نویسد: »ای پادشاهز جوان و  می
عیش خورم که الاقل هنگامی که از ت شاداب و با طراوت است سوگند میاندام چون سرو

 ( 2۵39: ...« )همانو محبت و درد هجرت در گذشتم
(: 1126: داند )همانه چَردة بیتز زیر را شاه شجاع میاو حتی سی   

قتال وضع و رنگ آمیزسی  اه چرده و   دلم رمی  دة لولی وشی است شور انگیز 

توان از آن نمونه می  دید قرار گرفت.این تفسیر از حافظ در همان زمان هم مورد انتقاد ش
اشاره کرد.  13۵۵آمیز مرحوم سعیدی سیرجانی در مجلة یغمای سال تیز و طنز به نقد تند و

 ( 332شماره  :13۵۵ ،)یغما
، روشز دکتر غنی و دکتر همایون فرخ را ی حافظهایادداشتسیروس شمیسا در کتابز 

 ،ی حافظ کوشید. )شمیساهاگسترش داد و در حصر تاریخی و تعین ممدوح و مخاطب غزل
که حضرتعالی هم -حافظ   او در بخشی از کتابش که به نامة شاه شجاع به.  به بعد(  93:  13۸۸

 پردازد و می  -(1۵1:  1392  ،)پایمردو متن نامه را در پاورقی آوردید  به این نامه اشاره داشتید  
گوید: »این کتاب مشحون از اطالعاتز افظز خراباتی دکتر همایون فرخ میدر مورد کتابز ح

تشارز آن نوشته تاریخی در موردز حافظ و عصر اوست. اما به سببز چند نقد تند که در زمان ان
: « )هماند و از مطالبز آن استفاده نکردندشد، از چشم فضال افتاد و محققان آن را نخواندن

پسندد و کتابز دکتر شمیسا، این راه و روش را میدهد که این اظهارز نظر نشان می. (199
ارد ذهن به ... در این گونه مو» ایشان هم دال بر همین موضوع است. او بر این باور است که:

غالبًا  هاکند که ممدوح ]حافظ[ را مشخص کند، اما این کوشش صورت طبیعی فعالیت می
مورد اتفاق نظر و پسند همگانی نیست، مخصوصاً اگر پافشاری در اثباتز نظر به افراط کشیده 

خواهد کتاب به نظر من محققی که می  .را محققان نپسندیدند(شود )چنان که حافظز خراباتی  
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ضی »ممدوحان حافظ« را بنویسد باید مکرراً تصریح کند که اقوال او حدس و گمان است فر
 دانممفید می را هاگونه کوشش . اما من شخصًا این نیست هاو ضمانتی در صحیح بودن آن

 (2۰2: ...« )همانچون به هر حال راهی به دهی است
 روزگار و زمان او را بکاویمدقیقًا سخن من هم همین است، این که زندگی حافظ را یا 

بوده امری ط اجتماعی او چگونه زیسته و شراییم خواجه در چه روز و روزگاری میبدان و
و بی شک هم راهی به دهی است، اما این که شعرهای حافظ  مستحسن و حتی واجب است

یقین در این موضوع به توان که هیچ گاه نمی-مَگرهای فراوان و حدس و گمان  را با اگر و
پژوهی چیزی شَتُّت در این آشفته بازار حافظبه مسائل تاریخی تیویل کنیم جز ایجاد تَ  -رسید

این که بیشتر این اقوالز ظن وگمانی با یک من چسب و سریش   . به اضافةحاصل نخواهد شد
خواننده آید و نه  نده توانسته از عهدة اثبات آن بربه ریشز شعر حافظ چسبانده شده که نه نویس

 آن را پذیرفته است.
  ، (2۰7:  شیرین سلطان احمد پسر شیخ اویس جالیری است )همان  که مقصود از خسرواین 

کی از سالطین و وزراء زمان ای که در شعر حافظ آمده یکه هر شاه و وزیر و خواجهاین 
شجاع حافظ است منظور شاه  که شهسوار شیرین کار هر جا در غزل  این   ،(2۰9)همان:    اوست
جا در شعر حافظ نشان همه چرده و زیبادهن، سیهات شیرین که صف این  ،(269)همان:  است

 که هرجا حافظ اشارتی به یوسف و یار و خالاین  ،(271-266)همان:  شجاع دارد از شاه
این که هر جمال و جاللی که در شعر حافظ  ،)همان(چهره دارد منظورش شاه شجاع است

( و... آیا واقعاً  2۰9اسحاق و شاه شجاع )همان: گردد به وصف شیخ ابومی به کار رفته باز
حتی برای مخاطبان تخصصی و  اند  ای که این آقایان تا امروز آوردهآیا ادله  قابل اثبات است؟

 عامه حافظ مُقنزع بوده است؟
 :حافظ چند دیدگاهز جدی وجود دارد مدحّیاتزدربارة 

نخستین دیدگاه همین دیدگاهی است که همة اشعار حافظ را با ممدوحان او قابل تیویل   .2.  3
و او را یک شاعر درباری   دآوروتفسیرهای عجیب رو می  هادانسته و برای هر کدام به تیویل

حتی از افرادز بسیار معمولی جامعه  کند کهمفلوک و بُز دل و جبون معرفی می (232)همان: 
کنند و حرفشان حداقل برای خودشان قابل سخنی بر حق بگویند، ایستادگی می که اگر

گونه بوده، شعرش آورد. ممکن است بگویید شخصّیتز حافظ این میتر احترام است، پایین 
زیبا و فاخر است اما شخصیت اش جَبون ومُذَبذَب و نان به نرخ روز خور؛ مگر از این نمونه 
سراغ نداریم؟ من عرضم این است که اثباتز آن چه به عنوان تیویالت تاریخی تا کنون در 



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50

 خوردارنیست.چ قَطعیَّت و یقینی برمورد اشعارز خواجه آمده  با ظن و گمان همراه بوده و از هی 
توان او را ن چنین شخصّیتز متزلزلی دارد، میاگر حافظ با دالئل ُمتَقن و مُسُتحکم تاریخی ای
کسانی که دن اند  مگر در تاریخ ادبیات ما کم  .نپذیرفت و شعرش را خواند و از آن لذت بُرد

سخن  و اندوار صالی پهلوانی زدند و همیشه هراسان و مَرعوب و مَداحز قدرت بودهکیشوت
  و ما  اندترینز مردمان بوده ترین و بی شرافتفت و پاکدامنی گفته و خود تردامن از شرا

شان هم یم و به شخصّیتز مَفلوک و مَلکوکبرمی خوانیم و از شعرشان لذتشعرشان را می
 اما سخن من این است کدام ادلة تاریخی مُتَقن و کدام اسناد تاریخی مستحکم  کاری نداریم؛

کشاند که لقب لسان الغیب را از قرن نهم هجری تا امروز را به چنین بَرداشتی از شاعری میما  
اننده را درگیر اگر و مگرهایی ذهنز خو هااین پژوهش  ؟با خودش داشته و خواهد داشت

د و داردریغ میدچار، که لذتز خواندن شعرز خواجه را از او  ییهاگمان کند و به ظن ومی
ای به حقیقت و واقعّیتز شخصیتز خواجه که پنجرهآنکند بیذهنش را مَشوب و مُشَوَّش می

 بگشاید.
 ی خود را فارغ ازهادومین دیدگاه از آنز کسانی است که معتقدند حافظ اندیشه .1. 2. 3

هیچ نقصانی آورده، حتی تخلص خود عر خود را کامل و بیرده، خواجه شطرح ک هامدیحه
اش زده و پس از آن بیتی یا چند بیتی در مدح ممدوح عنوان مُهرز پایانی شعر بر سرودهرا نیز به  

، گاه اگر از سَرز اجبار زبان به مدح گشاده ، شاعری مداح نیستو اساساً حافظآورده است، 
چنان رندانه آن را سامان داده تا مخاطب بداند که این ابیاتز ستایش آمیز ربطی به ذهن و 

: 1379 ،ک: آشوری.رسد. )رآن خللی بر کاخ مانای شعر او نمیزبان او نداشته و با نبود 
 ( 62:  136۰ ،/ بامداد 91-93: 13۵7 ،/ دشتی  347-34۸

گویند که ابیاتز مدحی خواجه که از این نکته هم فراتر رفته و می برخی از محققان .2. 2. 3
 ( 23: 13۸۵ ،ک: نیساری.بعد از تخلص آمده است الحاقی است و افزودة دیگران. )ر

سروده و وقتی به یش میهابرخی دگر معتقدند که حافظ غزلی را متناسب با اندیشه .3. 2. 3
افزوده فته بیت یا ابیاتی بر غزل خود میرشاه و وزیری و یا صاحب منزلتی میضرورتی به نزدز  

 ة    داده و طبیعتاً این ابیات در واکاوی اندیشصرفاً در آن مجلس ارائه می و آن را
 ( 37۰و  19 :13۸6 ،ک: استعالمی.محلی از اعراب نخواهند داشت. )ر حافظ

  مثاًل بیتز: .اندبعضی نیز تیویالتز غریب و دور از ذهنی کرده .4. 2. 3
 ساقی ح   دیثز سرو و گل و الله می رود رودن بحث با ثالثة غ    ساله می    وی

 



 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا به خلوتگه خورشید ...

الله فرزندان غساله وزیر سلطان  که سرو و گل واند و گفتهاند را متناسب با ممدوح دانسته
نه سه دختر با کمال! اند قضا هم سه پسر صاحب جمال و ازاند بنگالهالدین پادشاه غیاث

 ( 2۵3-2۵4: 13۸۵ ،ک: مجتبایی.)ر
 که ایناند و گفتهاند روی آورده هابرخی دیگر از محققان نیز به تیویل مدیحه .۵. 2. 3

و در باطن مدحز خداوند اند  ظاهری و باطنی دارند؛ در ظاهر مدح پادشاهان و وزیران  هامدیحه
 ( 42:  1371 ،و انبیاء و اولیاء. )بهشتی شیرازی

، منتز دونان نکشیده و به قدر ضرورت مدح گفته دکتر معین معتقد است که حافظ .6. 2. 3
 ( 169-171: 1369 ،و با مداحان درباری هیچ قابل قیاس نیست. )معین 

ا کرده و در موردز مدایح استاد خرمشاهی هم مثل همیشه مخاطب را استخوان در زخم ره
رسد ( به نظر می66: 1373 ،« )خرمشاهیگوید: »شعر مدحی حافظ رندانه است.حافظ می

 .استتر دیدگاه استاد به نظرگاه دومی که پیش از این برشمردیم نزدیک
ی هاباورند که مدیحه با گزافه و غلو و اغراق همراه است ولی مدیحهبرخی نیز بر این 

 (. 2۰-21:  1367 ،)برهانیحافظ این گونه نیست 
و معتقدند: حافظ با ممدوحان  اند بعضی از محققان نیز در صدد توجیه این اشعار برآمده 

اینکه غمز نان او را مجبور رابطة دوستی داشته و شعرهای مدحی را یا به پاس دوستی سروده یا  
: 1371 ،ک: رحیمی.کرده که از روی اضطرار و برای کسب معیشت بدین کار تَن دهد. )ر

227-222 ) 
دیگر مربوط به خواجه با چه فرمایید که در این مورد همانند مواردز  به سادگی مالحظه می

 نگرم:میدو منظر به اشعارز مدحی خواجه بازاری روبروایم. من خود از  آشفته
غزل ساختار مدحی دارند یعنی   67غزل در دیوانز حافظز چاپ قزوینی    49۵از مجموعة    .3.  3

درصد از   41/16غزل یعنی در    11درصد اشعار حافظ مدحی است. خواجه در    ۵3/13حدود  
ی مدحی از آغاز به مدح رو آورده است و غزل کاماًل شکل و شیوة هادرصد غزل   13/ ۵3آن  

 گرانه دارد مانند: مداحانه و ستایش 
 خسروا گوی فلک در خ   م چوگان توباد ساحت کون و مکان ع  رصة میدان تو باد

 ت  زلف خ     اتون ظفر شیفتة پرچم توس دة فت        ح ابد عاشق جوالن تو باد   دی

 و یا:
 ل  دین خسرو کامدارای جه    ان نصرت   ی بن مظ      فر ملک عالم و عادل   یحی   
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ی های مدحی، خواجه، غزلهادرصد غزل ۵3/13درصد از ۵7/۸3غزل یعنی  ۵6و در 
ه در یک یا چند بیت، رساند و سپس بی دیگرش آغاز و به اتمام میهاخود را چونان غرل

 پردازد. به مدح می بعد از تخلص
بنگریم و در آن دقت کنیم درصد هم  ۵7/۸3یعنی به این  هاحاال اگر به همین غزل

رسد و رفتارش با این ابیات چگونه اجه چگونه به آن چند بیت مدحی میخواهیم دید که خو
درصد به شکل   2۸/14غزل آن یعنی حدود    ۸درصد،     ۵7/۸3است. از این  مجموعه یعنی از  

 شود مانند غزل زیر:  می وصفی آغاز
 واب دوش که م   اهی برآمدی دیدم به خ کز عکس روی او شبز هجران سرآمدی 

 

 زند:د و خواجه در آخر به مدح گریز می که تا آخر غزل فضای وصفی وجود دار
  

 گر دیگری به شیوة ح    افظ زدی رقم دی   عز شاه ه      نر پرور آم  بول طب   مق 
 

 غزلز زیر: درصد ساختار پند آمیز دارند مانند    2۸/39درصد یعنی    ۵7/۸3غزل از مجموعه    22
 ز کوی یار می آید نس      یم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

 

 بَرَد: فضای غزل خویش را به سمتز پند میخواجه در ادامه 
 کنای داری خدارا صرف عشرت گر خردهچوگل

 بخشی چیست ترک کام خود جستنطریق کام
 آی ازغنچه بیرونگویم چوگل سخن در پرده می

 

 که قارون را ضررها داد سودای زر اندوزی 
 کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی 
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی 

 

 :رسدو در آخر به مدح می
 تورانشاهکندتنها دعای خواجهنه حافظ می

 جنابش پارسایان راست دعای دل و دیده

 عید و نوروزیز مدح آصفی خواهد جهان  
 ونوروزیراست روز فتحخیزانجنیبش صبح

 یابند، مانندز غزلز زیر: درصد به شیوة عاشقانه شکل می   17/ ۸۵غزل نیز از این مجموعه یعنی    1۰
 ای رخت چون خ   لد و لعلت سلسبیل دل سبیل    ان وسلسبیلت کرده ج  

 زند :ز می و در بیت آخر، خواجه چنین به مدح گری
 از   ز و ن   ا و ع   شاه ع      الم را بق  زین قبیل  زی که باشدباد و هرچ    ی    

 

گیرد، درصد هم در مبارزه با ریا شکل می ۵7/2۸غزل یعنی  16از این مجموعه تعداد 
، به اجه در ادامه همان روش معهود خودمثاًل در غزل »ساقی به نور باده برافروز جامز ما« خو

 :پردازدنقد شیخ می
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 ای نََبرَد روز باز خواستترسم که صرفه رامز ما   ز آبز حیخ    الل شانز ح   ن
 

 رسد:و در آخر باز دوباره به مدح می

 دریای اخ       ضر فلک و کشتی هالل هستند غ       رقز نعمتز حاجی قوام ما  

صومعه نشین دیده تقابُل حافظ با شیخ، محتسب، خرقه پوش، عابد، زاهد و    هادر این غزل
 شود که رویة معهود و مرسومز خواجه در اشعارش است.می

ان انداخت« خواجه به نقد خرقه به طورز مثال در غزلز »خمی که ابروی شوخز تو در کم
 آورد:پردازد و سپس به مدح روی میمی

 شویمون به آب می ل      عل خرقه می   کن  توان انداختنمیود   نص      یبة ازل از خ

 ود مگر گشایش ح     افظ در این خرابی ب که بخشش ازلش در می مغ     ان انداخت

 جه  ان به کام من اکنون شود که دور زمان جهان انداخت مرا به ب        ندگی خواجة

 استتنتاج کرد:توان نکات زیر را از مطالبی که بر شمردم می
م بسیار کمی را به خود ی حافظ نسبت به دیگر شاعرانز مداحز زبان فارسی رقهاالف: مدیحه

اختصاص دارد که رقم  ی خواجه به این امرهاصد غزل در ۵3/13دهد یعنی اختصاص می
اگر کسی به ادبز فارسی در حد معمول آشنا باشد و شعر فارسی را  .ای نیستقابل مالحظه

ن خواجه توامیشود که نورقی سطحی کند به راحتی متوجه مین رودکی تا خواجه تاز زما
 سرا آن هم با این قلّت تعداد اشعار مدحی قرار داد.را در سلک شاعرانز مدیحه

یعنی حدود  اند ، مدحی کامل غزل  11اندک هم تنها دهد که از همین تعدادز ب: آمار نشان می 
توان نقش مدح را در شعر حافظ  بر همین اساس می .  اند مدحی محض ی حافظ  ها درصد غزل   2/ 2

 به بررسی نشست.  
گیرد و روش خود را پی می  غزل راه و  .دارندغزل مدحی خواجه رنگ و بوی مدح ن  ۵6ج:  

شویم، همانطور که قباًل اشاره کردم گرانه روبرو مییا چند بیتی ستایش در پایان ما با بیتی و 
بسیار مالیم   هااشعارز خواجه استشهاد آوردم این ابیات در آخر غزل قرار دارند و بیشتر آناز    و
شود و خواجه نیز مشاهده نمی هاای در آنیعنی مدحز غلو آمیز و خاکسارانهاند معمولی و

 بیشتر بعد از تخلص آورده است. را در آخر غزل و هارندانه این ستایش 
درصد از صد در صد اشعارش به موضوعی عالقمند   2/2شاعری را با آمار  توان  چگونه می:  د

درصد از مفاهیم صوفیانه   2فکر کنید مثاًل شاعری در اشعارش حدود    ؟و یا درگیر تصور کرد
آن وقت، ما این شاعر را صوفی  ،درصد بقیه به مطالبز دیگر پرداخته باشد 9۸بهره بُرده و 

وفیانه در شعر او بپردازیم و این موضوع را مَحمزلی برای شناخت ی صهابدانیم و به نقد اندیشه
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کند، داستانز مدایح ز این نوع برداشت به شدت ازبا میبه نظرم عقل سلیم ای او بدانیم.  هااندیشه
 خواجه نیز از این مقوله جدا نیست.

 سرادیحها قصیده بوده است و شاعران مه: فرم شعر مدحیه در ادبیات فارسی از همان ابتد
اند. در تفاده کردهالعموم از این فرم برای بیان مقاصد خود در ادب پارسی و تازی اسعلی

قصیده وجود دارد. با این  4رباعی و تنها  42مثنوی،  ۵قطعه،  33غزل،  49۵دیوان خواجه 
قطعه شعر از انواع مختلف غزل، قطعه،     ۵79حساب در دیوان خواجه بر اساس چاپ قزوینی  

درصد،    2۵/7درصد، رباعی با    49/۸۵وی، رباعی و قصیده وجود دارد، که به ترتیب غزل با  مثن 
ترین آمار را به خود درصد کم 6/۰ درصد و قصیده با ۸/۰درصد، مثنوی با  69/۵قطعه با 

ی هاکنید قصیده در دیوانز خواجه از همة فرمطور که مالحظه میدهد. هماناختصاص می
آیا حافظ قصیده سرای بدی بوده و  .تری را به خود اختصاص داده استپایین شعری درصد 

ای که در دیوان خواجه وجود دارد که آمده است؟ از چهار قصیدهنمیاز پس این فرم بر 
ق و شاه اسحاع، قوام الدین محمد، شاه شیخ ابوهمه هم مدحی است و در ستایش شاه شجا

قصیده  عصران خود درید که حافظ حداقل از همتوان فهممنصور سروده شده است، می
دش بسیار مستحکم و جاندار است و به نظر من از بسیاری از سرایی چیزی کم ندارد، قصای

رایج و است، چرا خواجه از این اسلوبز تر توانمند پیشینیان و همعصرانش در این عرصه
توانست از این سرایی بود نباید و نمیعرز مدیحه او اگر شا ؟گیردترین بهره را میمتداول کم

سرایی است بدین سادگی بگذرد. فرم که به گوش و زبان ممدوحان آشناترین قالبز مدیحه
در صورتی که آمار قصیده در مجموعه آثار شاعرانز هم عصر او کم نیست و این فرم هنوز 

   در عصر خواجه رونق و رواج دارد.
تحلیل  توان برای اثبات این سخن پیش کشید و به تجزیه ونکته دیگری را هم می .1. 3. 3

سالة بعد از خود  آن پرداخت، و آن این است که ببینیم حافظ در زمانز خود و در اسنادز صد
کنند یا نه؟ و در وانز شاعری مداح و درباری یاد میشود آیا از او به عن چگونه معرفی می

نزدیک است چهرة شاعر چگونه  زیست و مرحز اوی پس از شاعر که به زمانز هاتذکره
 به نظرم این روش نیز بتواند برای متقاعد کردن مخاطب طریقی مطمئن محسوب شود.   است؟

الدین محمد ة زندگی حافظ را هم کالسی وی شمس نخستین اطالعات ما دربار .1. 1. 3. 3
شعرهای حافظ است و خود  گلندام نخستین جامعز کلز ت.ندام در اختیار ما قرار داده اسگل

م است مقدمة او بر اشعارز خواجه مشهور به مقدمة گلندا  اعر و ُمحَرزر و مُنشی بوده است.نیز ش
اش به ود ندارد و هویتز تاریخی نویسندهترین تردیدی وجو امروز در اصالتز آن کوچک
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ک: .)ر تدیمز دیوان، این مقدمه مضبوط اسی قهاتحقق پیوسته و در بسیاری از نسخه
 کند:حافظ را چنین معرفی می ،امگلند.(13۵۰ ،: ص قز/ جاللی نائینی132۰قزوینی:

 معدن  ااُلدباء، ُاستاد نحاریر  الُعَلماء،   ز َمفَخر  الّسعید، الّشهید األعَظم،  نا  موال صفات   َمَلک   ز »ذات 
 الّشیرازی   زالحافظ  والّدین، ُمحّمد  الملّه  الّسبحانّیه، شمس  زالَمعارزف  زمَخَزن الّروحانّیه،  الّلطایف 

 و حیوان، چشمة َرشکز آبداَرش، زأشعار که ُرتَبَته، الُقدس  ز عاَلم  فی َرَفعَ  و ُترَبتَه اهلل،  َطّیب بود 
 و ، [ است ] َسحبان   زسخنان   زناسخ  دالویَزش،   زابیات است،  ُولدان  و  ُحور   زغیرت ، أفکاَرش  بنات 

 متین،  زلفظ  به  ، را  عوام   زَمذاق  افزاید: و بعد می  ... حّسان   زاحسان  ُمنسی  آمیَزش،  لطف   زُمنشآت 
  ز بدو، أبواب   را   ظاهر    زأصحاب   هم   داشته،  نمکین   ُمبین،  معنی   به   را،  خواص    زدهان  و   کرده  شیرین 

 سخنی ای، واقعه  هر  در  افزوده،  روشنایی   زموادّ  او  را، از  باطن   زأرباب هم  و  گشوده،  آشنایی
 اندک، خرج  زلفظ  به  بسیار،  معانی  و  انگیخته، ای غریبه  معنی،  هر   زبرای و  گفته، حال  زُمناسب 

 جادة بر را، محبت َ  زکوی  زسرخوشان گاه، کرده،  َدرج إنشاء،  ز ُدرج  در  إبداع،  ز أنواع  و کرده 
 زده ]است[. ثباتی بی    ز سنگ   بر   ایشان،  زصبر   شیشة   و   داشته   نظربازی   و   ُمعاشقت

 شامل  را  عام  و  خاص  دارد،  سایغ  فُراتٌ   ٌعَذب  هذا  حُکم  که  ،لطیَفش    زسلسال طبع زإفاضَت
 و  را، الیح أدانی  و  أقاصی  ٌمصباح  فیها  هکَمشکو  فّیاَضش،   زفضل   زآثار  وإفادت  است،  شایع  و

 بحر   زمتاع زوزن  فکرَتش، زمنظوم   ز عزقد  و  افکنده  ناطقه  زبان  در  ُعقده  حالل طبعَش،  سزحرز  ساطع،
 الماءز  و مزن   مَعین،   زُزالل  به  را  اُنس  مجلس    ز وقّادَش، حدایق   زذهن    زیَنابیع زَرشَحات  بُرده،  کان،  و

  ز آیت  معنی  ها،جان ز ریاض  در  فکرَش،  گلزارز   نََفحات  و  بخشیده،  نَضاَرت  صفتز   حیّ،   ٍشئ  کُلّ
 فصیَحش،  زکلمات کرده، فاش موتها، بعدَ األرضَ یُحیی َکیفَ اهلل، زهَرحمَ  ز آثار إلی فینظُروا

 بر خاصیَتش، خزضر  زأقالم زرَشَحات و بخشیده، حیات را مرده دل مسیح، زأنفاس چون
 کرده،  وی   زأخالق  نسیم  از  لطافَت،   زکسب  ربیع،   زهوای  گویی،  نموده،  بَیضا،   زید  سخن، زسریر

  زدلجوی   زقامت  و  شمشاد   زقدّ  و  گرفته،  او  آبدار   زشعر  از  طراوت،  و  زیب  نسرین،  و  گل   زوعزذار
 ]است[. پذیرفته او  زرای استقامت از اهتزاز، و إعتدال سرو،

 هندوستان و ترکستان زاقصای به ،مدّتی أدنی در جهانگیرَش،  زهایغزل رواحزلز الجَرَم،...
 آذربایجان  و  عزراقَین  زوأکناف  أطراف  به  زمانی،   زدرأقلّ  دلپذیرَش،  هایسخن  زقوافل  و  رسیده،
 الخیال  سُری  سَرَی  و  األمثال  مَسیرَ  سارَ  بَل،  المسیح، َدَبیب   َدَبَّ  و  الرّیح َُهبوب َهَبّ  قد  کشیده،

 ذوق   زسخن    زنُقلبی  پرستان،  می   زمجلس   و  نشدی،  گرم  او،  شورانگیز   زغزلبی  صوفیان،   زسماع
 ...نیافتی رونق او، آمیز
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 و کشّاف  زبحث و إحسان، و تقوی بر  زمالزمت و ن،قرآ  زدرس  زمحافظت واسطة به امّا
  زجمع به عرب،  زدواوین َتجَّسسز و أدب،  زقوانین  ز تحصیل و مزصباح، و مطالع مطالعة و مفتاح

 اهلل  عفا  –  ورق  این   مسوزّد ُو  نشد  مشغول  ابیات،  زإثبات  و  تدوین   به  و  نپرداخت  غزلیات زأشتات
 اعلی-  عبداهلل  الملّه و الدّین   قوام  البشَر،  استاد  وسّیدنا  موالنا  پناه  دین  گاهدر درس  -سبق  ما  عنه
 گفتی مُحاوده، أثناءز  در رفتی، مذاکره به که مرّات، و بکرّات ،-عّلیین أعلی فی درجاته اهلل
 سزلک،  یک  در  را دُرَر   زغُرَر واین   کشید،  بایدمی  عزقد  یک  در  همه، را،  فواید،   زفراید  »این  که
و . گردد دوران،  زعروسان  زوزشاح زتمیمة و زمان اهل  ز وجود  ز جید هقالد تا پیوست، بایدمی

 عصر،  ز اهل  زغَدر به و کردی روزگار ناراستی بر بنا، این   زترفیع رفع حواَلت جناب، آن [لی]
 و قضا مُوّکالن به حیات،  ز ودیعت سبعمیزیه، و وتسعین  أثنی سنة  زتاریخ در تا آوردی، عُذر
  ز عالَم   زساکنان  با  پاکش،   زروح  و  برد  بیرون  أجَل،   ز تنگ   زدهلیز  از  وجود،   ز رخت  و  سپرد  قَدر،

 ( 1376 ،)گلندام .گشت «  العین  حُور  زرویان پاکیزه ةهمخواب و شد قرین  عزلوی،
ستی خواجه، سندز زیسعی کردم بیشتر سخنز محمد گلندام را بیاورم تا مشخص شود اولین  

ی نثر قرنز هشتمی هاکند؛ چند نکتة اساسی در این مقدمه که با لفاظیاو را چگونه توصیف می
 آمیخته است قابلز تیملز جدی است:

 گشاست و به این مهم بعد از این خواهم پرداخت. آورد بسیار راه الف: القابی که برای خواجه می 
استنباط کرد که لطافتز زبانی خواجه و سحر زبانی او که از توان ب: از این مقدمه می

نظران بوده   شود در زمانز حافظ نیز مد نظر صاحبی شعرش محسوب میهاترین ویژگیمهم
 .نگریستندو با اعجاب به آن می

 . هر کس شعرز او را به فراخورثیر شعر حافظ در عوام و خواص استج: نکته دیگر تی
ی شعری هاترین آیتمای که امروز هم از مهمیابد، همین خصیصهو در میفهمد  اش میاندیشه

 شود.او محسوب می
شده و موردز توجه بوده است از محافل در محافل مختلفز مردمی خوانده مید: شعر حافظ 

 روحانی و سماعز صوفیان تا مجالسز می پرستان.
 کند.است که گلندام به آن اشاره میتی گیری شعر خواجه در زمانز حیاتش از نکاه: جهان

 ی شعر اوست.هاترین ویژگیو: ایجاز در شعر خواجه که از مهم
، آن هم به سببز محافظتز درسز قرآن و مالزمتز آوری اشعارشعالقگی خواجه به جمعز: بی

 بر تقوی و احسان. 
 . آوری اشعارز اومردم به جمع القةح: ع
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 خواجه با همة اقشار مردم: ط: و در آخر ارتباطز اجتماعی 
دولت، پادشاه و گدا و عالم و عامی لس خواص و عوام و خلوت سرای دین و »... در مج

 آمیخته و شعرها بر انگیخته.« )همان( هاساخته و در مقام شََغب هابزم 
که خواجه، یک شاعرز درباری بوده است و تمام وقت  برداشت کردتوان از این مقدمه نمی

 داده است.کرده و در مدح آنان داد سخن میروزگار خود را با شاهان سپری می و

 القابی که محمد گلندام برای حافظ آورده، بسیار قابل تیمل است، باید دانست در  .2.  1.  3.  3
ی هاو بر اساسز عنوان  هااد به وسیلة لقبی سنتی، موقعّیتز اجتماعی و سلسله مراتب افرهانظام

به همین دلیل از طریق بررسی القاب و عناوینی که منابع نزدیک    .شده استاجتماعی تعین می
نیم پایگاهز اجتماعی توامی ،گذارندو نهم در اختیارز ما میبه زیستز خواجه در قرن هشتم 

 زیستز شعری او هم تَسَرّی دهیم. یابیم و آن را بهخواجه را در
هجری نام و لقبز حافظ غالباً »موالنا   ۸24تا    763الف: در نخستین منابع باز مانده از فاصلة  

شمس المله و الدین محمد حافظ شیرازی« آمده است. حافظ را بیشتر منابعز زمانز حیاتش 
 شود.قب تا اواخر قرنز نُهم دیده میل این اند »موالنا«  یا »مولی« یا »موالنا االعظم« لقب داده

 ... «نا شمس المله و الدین محمد حافظق( »لموال 763در سفینة مسعود متطبب )
 »موالنا محمد حافظ شیرازی«  ق( 77۵در دست نویسز المعجم )

( » للمولی السعید شمس المله و الدین 63: 13۸7 ،در جنگز عالء مرندی )عالء مرندی
 مده اهلل«موالنا محمد حافظ تغ

نویسد که در نسخة قدیمی دیوانز حافظ قزوینی در مقدمة دیوانز خواجه میمرحوم عالمة  
ق کتابت شده ]اگر تاریخ وفات خواجه را بر اساسز  ۸۵۰)نسخة نخجوانی( که در سال

پس از فوت خواجه  سال ۵۸ق در نظر بگیریم، این نسخه حدود  792یا  791مستندات سالز 
 کند:از حافظ این گونه یاد می کاتب در آخر دیوانکتابت شده است[ 

»تم الدیوان المولی العالم الفاضل مَلزک القراء افضل المتیخرین شمس المله و الدین موالنا 
 محمد الحافظ روّح اهلل و نّور مرقده بعون اهلل( 

 .النا برای حافظ استفاده کرده استکاتب در این جا نیز از لقب مولی العالم الفاضل و مو 
ده است، به اندیشمندان و عالمان، موالنا و  موالنا و مولی لقبی برای اهل علم و فضل بو

طور که مالحظه نمودید و در تاریخ جدید یزد اند. در مقدمة گلندام همانگفتهمی مولی
شود. این عنوان در زمانز خواجه ظ با عنوانز موالنای اعظم یاد می( از حاف24: 13۸6 ،)کاتب

 شده است.اطالق می هاو به آنمنحصراً در اختیار فضال و دانشمندان و قاضیان بوده 
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نگاری قرن هشتم را آورده ق( الگوهای نامه ۸۵۰نامه )نگارش منشی یزدی در همایون
 ،رفته است. )منشیقاضیان و فضال و علما به کار می  لقبز موالنای اعظم تنها برای  هاآنکه در  
2۵36  :۵6 -۵7  ) 

 792تفتازانی )فقیه، متکلم و ادیب متوفی ای عالمه سعد الدین شاه یحیی مظفری در نامه
/ ریحانه  319: 6/ شذرات الذهب:  2۸۵: 2ک: بغیه الوعاه: )برای آشنایی با زندگی او ر  (ق

 ( 1۵6-1۵۸:  کند. )همانرا موالنای اعظم خطاب می  (۸47:  1/ کشف الظنون:    33۸:  1  االدب:
کند لقبز بحث برانگیزز حافظ ذکر می که محمد گلندام برای ب: یکی دیگر از القابی 

یی دربارة فشارهای اهل شرع و از بین ُبردنز اشعارز حافظ ها »شهید« است که منشی قصه سازی 
شفیعی اش و سر انجام مرح خواجه بر اثرز این فشارها شده است. استاد دکتر سطز خانواده تو 

 نویسند:کدکنی در توضیح این لقب می 
از جستجو در میانز منابعز قدیمی به زبانز عربی که در ایران تیلیف شده است و موضوع »...   

یکی از  شود که کلمة شهید علم وتصوف است، به خوبی روشن می  نامة بزرگانزآن زندگی 
ده است. و این کارُبرد موارد عمدة اطالقش دربارة علما و بزرگان اهل تصوف و عرفان نیز بو 

در طولز چهار قرن، از  . ... ...( ندارد شهادت )کشته شدن در راهز خدا یا ای با مفهوم هیچ رابطه 
لمًا به مرح وتصوف که مس قرنز پنجم تا عصرز حافظ، این کلمه در موردز بسیاری از بزرگانز علم  

ان دهندة رتبة علمی و و به عنوان لفظی است که نش ... اطالق شده است اند گذشته طبیعی در 
 . ( 99  - 97  : 13۸۵ ،... « )شفیعی کدکنی معنوی است 

کنند که نخستین کاربرد شهید در نامة امام قشیری مرلف رسالة قشیریه استاد سپس اشاره می 
الغافر کند و همچنین عبد به عنوان االستاذ الشهید یاد می  است که استادش ابو علی دقاق را 

 ( 1۰۰:  کند. )همان یز از دقاق به عنوان شهید یاد می فارسی ن
عبدالکریم بن هوازن قشیری و نجم الدین رازی صاحبز  این لقب برای ابوالحسن خرقانی،

محمد گلندام این عنوان مرصاد العباد هم به کار رفته است. در قرن هشتم هم عالوه بر حافظ که  
رفته و را در حقز او به کار برده است، این عنوان در موردز یک شاعر معاصرز خواجه نیز به کار 

آمده عرفان به شمار می  .. که مردی برجسته در قلمرو علم و است.  آن جالل عضد یزدی 
 ( 1۰۰-1۰2:  )همان است. 
این لقب در موردز عرفا به توان استنباط کرد که مجموعز مواردز استعمال این کلمه، می از

عالوه بر مقامز علمی دارای   به کار رفته،  هارفته و تمام کسانی که این کلمه در حقز آنکار می
 اند.ای عرفانی هم بودهرتبه



 59 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا به خلوتگه خورشید ...

ج: حافظ: حافظ خود بر اساس نصز صریحز شعرش حافظ قرآن بوده است و در جای جای 
 کند:می دیوانش به آن اشاره

 ریاد ور خود به سان حافظعشقت رسد به ف-    قرآن زبر بخوانی در چ        ارده روایت   

 دیدم خوش         تر از شعرز تو حافظ   ن- در سی   نه داری به ق            رآنی که ان   

 حافظای چ     نگ فرو بُرده به خون دلز  - فکرت مگر از غی     رتز قرآنز خدا نیست   

کالسی خود را  تخلصز حافظ را نیز خود بر همین اساس انتخاب کرده است. گلندام، هم 
کند، این لقب، که مربوط به حفظز قرآن است  نز قرآن )َملزک الحفاظ( معرفی می حافظا  سرآمدز

الحفاظ  در شش منبع در قرن هشتم و نهم به صورتز َملزک القراء، حامل کالم رب العالمین، َملزک  
.  نین نگاشته شده است: »من کالم.. استانبول این چ     ۸11  ة در نسخ   مده است: و حافظ کالم المجید آ 

 . اهلل مرقده«   حامل کالم رب العالمین شمس المله و الدین محمد الحافظ الشیرازی نّور 
  »َملزُک القراء« یعنی   ق حافظ   ۸۰۸یر علی کاتب در سال  در نسخة قدیمی دیوان حافظ به خط م 

حامل کالم رب العالمین«  ق »   ۸۵۰کتابت شدة سال  یان نامیده شده، در نسخة نخجوانی  پادشاهز قار 
ق    ۸66خواند و در نسخة خطی مهدوی که در سال  د، گلندام او را َملزک الحفاظ می شو دیده می 

شاعرانز  حتی    کتابت شده حافظ کالم المجید و کاشف اسرار الفرقان و التوحید نوشته شده است. 
 داند: می   ق( نیز شعرز حافظ را معنی همة قرآن   7۵7معاصرز خواجه مثلز قاسم انوار )متولد  

 رز ح افظ را   به آب زر بنویس   ند شع که معنی ه    مه قرآنز حق کالم وی است

 ( 24۵: 13۸6 ،کازرونی)

شده گفته مین و خوش آوازان نیز حافظ که در قرنز هشتم به موسیقی دانابا این  
و در دورة تیموری، و در قرنز نهم بسیار شیوع (  1۰39-1۰33- 1۰27-1۰14:  197۵  ،)خجندی

 یافته بود، و حافظ نیز به خوش آوازی و خوش لهجگی خود اشاراتی دارد:
 غ     زل سرایی ناه       ید صرفه ای َنَبرد- در آن مق        ام که ح   افظ بر آورد آواز

 گفت ره شنیدم که صبحدم میزچنگ زه- ح   افظز خوش له    جة خوش آوازممرید  

اما در هیچ منبعی در قرنز هشتم، نهم و دهم به خوانندگی و نوازندگی حافظ اشاره نشده 
است، بلکه همه به حافظ قرآن بودن و ملک القرائی او اشاره دارند. البته این نکته را هم 

تز قرآن در زمانز خواجه و پیش موسیقی و خوش آوازی با حفظ و قرائ بگویم که آشنایی با
کمیلز قرأت بهترز از آن نه تنها تباین و تضادی ندارد که گاه آشنایی با موسیقی در جهتز ت

دان و هنرمند ق شاعر، موسیقی  ۸3۸رفته است. سخنز عبدالقادر مراغی )متوفی  قرآن به کار می
 او در مقاصد االلحان می نویسد: .زمینه بسیار راهگشاستبزرح ایرانی( در این 
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غرضز آن حضرت از تعلیم ... »... اما والدم به حالز این فقیر التفات و اهتمام تمام داشت
، خواستند ود که چون قرآن را حفظ کرده بودمدانی و خوانندگی آن ببنده در این فنز موسیقی

اهلل مشغول شوم به نغماتز تا چون به تالوتز کالم حاصل شود،که این بنده را معرفتی کامل 
و چون در این علم و عمل ...  بدان ترنّم کنم و آواز من از سرز وقوف باشد  -آوازخوش–به  طّی

کسی را نیافتم که او را قابلّیت تکمیلز این فن باشد تا من هم به تعلیم او اشتغال نمایم، الجرم 
مستور ماند و مشهور نشد نه  هاام اکثر آناین فن ساخته که در عملّیات هاکتاب تصانیف و

 . (14۰-139 :1344 ،... « )حافظ مراغییک دریغ که هردم هزار بار دریغ
آموزد تا چون به دانی و خوانندگی را از آن جهت مییبر اساسز این سخن، او فنِّ موسیق

وقوف باشد. را تَرزنّم کند و قرأتش از سرز اهلل مشغول گردد با خوش آوازی آنتالوتز کالم
آوازی و موسیقی دانی و قرأت قرآن نه تنها تباینی نبوده بلکه از پس در گذشته میان خوش

 شده است.وبهتر قرائت کردن قرآن استفاده میاین هنر جهت زیباتر خواندن 
لندام و بقیه نکتة دیگر که باید به آن در همین جا اشاره کرد این است که حافظ را گ

نامند، برای این که روشن شود این مقام یان میمنابع زمانز او مَلزکُ القراء به معنای پادشاه قار
در زمانز حافظ چه جایگاهی داشته و خواجه را چه منزلتی بوده است، می توانیم به سخن ابن 

 .ق جهانگرد مشهور( استشهاد کنیم 779بطوطه )متوفی 
مشهورترین جهانگرد مسلمان است و قریبز سی سال از عمر خود را پیوسته ابن بطوطه، 

ی شرق و بخشی از هاو بدونز وقفه صرف جهانگردی و سفر نموده و بسیاری از سرزمین 
نواحی آفریقا را درنوردیده است. کراچکوفسکی سفرنامة او را به عنوانز گزارشی جامع از 

ای منحصر به فرد می داند. دی و نمونهشرقی قرن چهاردهم میال جامعه اسالمی و 
را سندی ممتاز از اوضاعز حاکم بر  خصباک سفر نامة او. (34۰ :1376 ،)کراچکوفسکی

 . ( 2۰2: 14۰۸ ،شمرد. )خصباکبر می ی قرنز چهاردهم میالدیهاسرزمین 
مایل  7۵۰۰۰تاریخز سفرنامه نویسی، جهانگردز مسلمانی را سراغ ندارد که مسافتی حدود 

( گستردگی مکانی این سفر به 123: 3 ج ،دایره المعارف بزرح اسالمیطی کرده باشد. )
( او را 23-27 :137۸ ،شود. )موحدحدی است که قلمرو چهل و چهار دولت را شامل می

  ( 216: 199۸ ،نامند. )خصباکسید الرحاله العرب و المسلمین می
گفتاری او هیچ کدام از محققین شک ندارند در عهد ابن بطوطه که در صداقت و راست 

آید و قاریان شیرازی را از جوانی خواجه به شیراز میاسحاق اینجو یعنی در زمانز ابو شاه
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دولت را دیده است در یک اظهار نظرز  44او که عرب زبان است و قلمرو  .بیندمی نزدیک 
 گوید:ت انگیز دربارة قاریان شیرازی میشگف 
سن أصواتًا یدخل منه القراء یقرؤن باالصوات الحسان و لیس فی معمور االرض أح... ف»

طوطه این است که در روی سخنز ابن ب. (227: 19۸7 ،... « )ابن بطوطهبالقرآن من اهل شیراز
ملک خوانند و حافظ در چنین زمانی  نمی  از شیرازتر  جا قرآن را به زیبایی و مطبوعزمین هیچ

 .زیبایی و خوش الحانی او پی بُرد توان به جایگاه حافظ والقراء است. از همین نکته می
از القاب دیگر خواجه که گلندام و دیگران به آن اشاره دارند: مَفْخَرَ العلماء، استاد : د

وان استاد نامند و از او به عن مندان مینَحارزیر االدباء و العالزم الفاضل است. او را افتخار دانش
فَطزن، عالم و حاذق فی علمه،  ریر جمع نزحْریر است و نزحریر رابَرَند، نحانَحاریر ادیبان نام می

کنند. )المعجم دست و دانای در علم خویش معنا مییعنی انسانز کار کُشته و مُجَرَّب و ززبَر 
 .  (1937: 2 ،الوسیط

نمایند. فصیح خوافیز موّرخ در میانة قرن نهم در دانشمند فاضل معرفی مینین او را همچ
: 3، ج13۸3  ،نامد. )فصیح خوافیق( حافظ را افتخار افاضل می  ۸4۵  مجمل فصیحی )نگارش

( و در تاریخز کبیرز یزد، حافظ را از فضالی عصر و مدرس علم کالم و تفسیر کشاف و 994
 (1۵7:  1337 ،کند. )جعفریفی میب التلخیص و استادز غزل معرکتا

اند، این لقب مربوط به گفتمانز عرفانی است و در آغاز : حافظ را لسان الغیب نیز نامیدهه
اند، بنا به نوشتة لطایف اشرفی )اشرف. ه و بعدها به دیوان وی نسبت دادهبه شخصز خواج

 .اندنامیده، او را لسان الغیب مقدمه( اکابر روزگارز حافظ  :1976
 ( ق  ۸4۰آذری طوسی )  االسرارجواهر دیگر سندی که لقب ز لسان الغیب را به حافظ داده

لقب را به دیوانز این    (ق  ۸7۵(، سپس تاریخز دیار بکریه )نگارش  13۰3  ،)آذری طوسیاست.  
: 1964  ،گویند« )طهرانیان صاحب ذوق آن را لسان الغیب میگوید: »درویشحافظ داده و می

363) . 
(  1۰2- 7۵: 13۸1 ،)گاوان مناظر االنشاء نیز در کتاب  (ق ۸۸6عمادالدین گاوان )مت.

ق( حافظ را لسان الغیب   ۸۸3)نگارش    نفحات االنس نامد. جامی در  حافظ را لسان الغیب می
( شعرش ۸92)نگارش  بهارستان( و در 2۰4: 137۰ ،و ترجمان االسرار خوانده است. )جامی

( علیشیر 1۰۵:  1367  ،را تا به سر حد اعجاز بَر کشیده و آن را لسان الغیب نامیده است. )جامی
 نیز حافظ (3۵۵: 13۸۵ ،ندیو دولتشاه سمرقندی )سمرق (117: 1363 ،نوایی )علیشیر نوایی

 را لسان الغیب نامیدند. 
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جا مشخص شد بر اساسز اسنادز به جای مانده از زمانز زندگی خواجه تا صد سال تا این 
از سوی  پس از رحلتز او، حافظ را در سلکز عالمان و دانشمندان و فاضالن از یک سو و

د، وی را از جملة عارفان بزرح اساسز لقبز شهی دیگر او را پادشاهز حافظان و قاریانز قرآن و بر  
 ند کهان گفته شد در گذشته این القابهمانطور که پیش از ای  .کردنددانستند و معرفی میمی

کنند و هرچه کاربری این القاب به و سلسله مراتبز افراد را تعین میی اجتماعی هاموقعّیت
است. هیچ کدام از منابعز قرن تر و مُتَقن تر ئن باشد برای ما مطمتر زمانز زیستز شاعر نزدیک

و روزی شاهان کنند و او را جلیس شبانههشتم و نهم او را یک شاعر درباری معرفی نمی
  .شناسندمصاحب و مقرب همیشگی ایشان نمی

شخصّیتز او به شدت تحت تیثیر قرآن دانی و علم و فضل او قرار دارد، و حتی کسی 
خواهد از نشست و برخاست او با حکام و صدور سخن به وقتی میچون دولتشاه سمرقندی 

 کند:با احتیاط این موضوع را مطرح می میان آورد
درویشان  ست، همواره باالیه او باطن مشار نظیر است و در علوم ظاهردر علم قرآن بی »...

 ،و عارفان صحبت داشتی و احیاناً به صحبت حکام و صدور نیز رسیدی« )دولتشاه سمرقندی
13۸۵  :۵31 – ۵34) . 

تنها از میان این مدارک و اسناد در تاریخز کبیر یزد است که پس از آن که حافظ را از 
و استادز غزل و طراز فضالی عصر و مدرس علم کالم و تفسیر کشاف و کتاب التلخیص 

 . (1۵7: 1337 ،)جعفری داندشاه منصور و موردز احترام او می رَد او را شاعرزبَسخن نام می
رسد این است که شعرز حافظ در َتَفحُّص و َتَفرُّس این مدارک به دست ما میآنچه در 

نیز برخوردار. وجود بالغ بر و از شهرتز فراوانی  است زمانز خودش بسیار موردز توجه بوده
ی حاوی شعرهای حافظ که از قرن هشتم و نهم هاو دیوان هادست نویس از جنگپنجاه 

حافظ در قیاس با دیگر شاعران  ز پُر خواننده بودنز شعرز او دارد.باقی مانده، به روشنی نشان ا
عصرش و حتی بسیاری از شاعران ز بزرح فارسی زبان بیشترین نُسَخز خطی را در یک قرن هم

 پس از خود داراست.
ورت این که خوانش شعرز او در این زمان براساسز خوانشز عرفانی صتر و نکتة مهم

شده گیز و یا حتی عاشقانة محض هم نمیبرداشتی الحاد آمیز و فسق ان گرفته و از شعرز اومی
طور که پیش از این گفتیم در این که شعر در زمانز خواجه همان گردد بهاین باز می. است
شناختند و از اذهان دقیقاً این نوع شعر را می شده وبز شعرز قلندری صوفیانه سروده میمَشر

کنم و آن ای اشاره میای این که سخنم روشن شود به نکتهنداشتند. برآن برداشتی جز آن 
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این است که رباعیات خیام از بعضی وجوه شبیه شعرز خواجه است اما خوانشز آن در دیدز هم 
لی ابن سینا و در حکمت و نجوم با این که خیام را تا .عصرانز خیام، خوانشی الحادی است

فیلسوف العالم و الحق و  هحجیی چون هادانستند و عنوانمی مانندر ریاضیات بیهمتا و دبی
و، وقتی واردز خوانش رباعیاتش دادند، اما بر اساسز زمینة ذهنی فلسفی اسیدالحکماء به وی می

تاریخ الحکماء ابتدا خیام را  مثاًل ابن قفطی در .کردندشدند، رباعیات وی را تخطئه میمی
ه الزمان یعلّم علم یونان و یحث علی طلب الواحد الدیان بتطهیر امام خراسان و عالم  ستاید:می

 الحرکات البدنیه لتنزیه النفس االنسانیه و ییمر بالتزام السیاسه المدنیه حسب القواعد الیونانیه.
داند که معتقد است در سیاست ة دوران و بر دانش یونان مسلط میاو را امام خراسان و عالم

وی کرد و خداشناسی را در اجتناب از شهوات جسمانی که طبعًا مستلزم مُدُن باید از آن پیر
رسد این مَدح تبدیل به قَدح اما وقتی به شعر او می..کند.یة نفس خواهد بود توصیه میتزک
 شود:می

حّیات للشریعه لواسع و مجامع لالغال جوامع و لما قدح اهل زمانه فی دینه و اظهروا ما ...
مکنونه خشی علی دمه و امسک من عنان لسانه و قلمه و حج متاقاه ال تقیه و ابدی اسرّه من 

اسرار من السرار غیر نقّیه و لما حصل ببغداد سعی الیه اهل طریقته فی العلم القدیم فسدّ دونهم 
الباب سد النادم ال سد الندیم و رجع من حجه الی بلده یروح الی محل العباده و یغدو و یکتم 

و البد ان تبدو و کان عدم القرین فی علم النجوم و الحکمه و به یضرب المثل فی هذه   اسراره
االنواع لو رزق العصمه و له شعر طائر تظهر خفیاته علی خوافیه و تکدر عرف قصده کدر 

 ( 26۵-264: 1919 ،خافیه فمنه. )ابن قفطی
طنی ریبا و باگوید اشعارز خیام چون مارز خوش خط و خال، ظاهری دارد فقفطی می

رساند. چون مردم زمانش در استواری عقاید مذهبی او به پاش که شریعت را آسیب میزهر
گمان افتاده بودند و بگو مگویی راه افتاد، خیام بر جانز خویش بیمناک شده عزنانز قلم را در 

و از کشید و از بیمز غوغای عوام به حج رفت. هنگام ورود به بغداد در را به روی خود بست 
دیدار مشتاقان اجتناب ورزید. پس از برگشتن از حج در پنهان کردن اسرارز خود کوشید و 

، مانند است و ای کاش به همین نسبتگردید. او در علم نجوم و حکمت بیمتظاهر به عبادت  
ی هاتواند تیرگیی نمیهمة خوب بود. اشعار بلندی دارد که بامی  عقایدز مذهبی وی نیز استوار

 روح او را بپوشاند.
 کند:خ و تندی به اشعارز خیام وارد مینجم الدین رازی نیز در مرصاد العباد طعن تل
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گشته، از این هر دو مقام محرومند و سرگشته و گم »بیچاره فلسفی و دهری و طبایعی که
تا یکی از فضال که نزدز ایشان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر 

باید گفت و اظهار نابینایی می  هاام است از غایت حیرت در تیه ضاللت او را جنسز این بیتخی 
 ( 31:  1366 ،کرد. )نجم الدین رازی

هم پس از   ، وزمانز خودش بنا به گفتة ابن قفطیهم در   ،بینیدشعرز خیام همان طور که می
آشوبد. اما شعرز حافظ می صوفیان و متشرعان را بر او خوانشی غیر دینی دارد که فقیهان و

شود و بر همین اساس نیز شعر او در می مان حیطة ادبیات قلندری خواندهدر ه چنین نیست؛
ن اساس با القاب عرفانی معرفی یابد، و خواجه بر همیرنز هشتم و نهم خوانشی عرفانی میق

 شود: می
کند، آذری المعارف السبحانیه از او یاد می  گلندام با معدن اللطائف الروحانیه و مخزن 

نی حافظ، حس  جامع التواریخنامد و در  او را لسان الغیب و صاحب مشرب میق(    ۸4۰طوسی )
، ق( 7۸۰) تاریخ دیار بکرق(،  ۸4۰) جواهر االسراردر خواجه شود، شیخ العارفین نامیده می

 ق(  ۸92)    الشعرا  هتذکر،  ق(  ۸92)  نبهارستا  ق(،  ۸۸6)  مناظر االنشاء ق(،    ۸۸3)  فحات االنسن
( عارف ق ۸۵۸) تحفه المحبین شود و در ق( لسان الغیب نامیده می ۸96) مجالس النفایس و 

، وی کاشف اسرار الفرقان و التوحیدگیرد و در نسخة خطی مهدمحقق و لسان الوقت لقب می
ق(،  ۸۸3)نفحاتز جامیق( شمس الطریقه و الحقیقه در  ۸74در نسخة خطی کتابخانة ملی )

ان الوقت و ترجمان الزمان را لس  ق( نیز او  9۰۰شود و عالمه دوانی )ترجمان االسرار نامیده می
 دهد.لقب می

اتش ی هم در زمانز حی دهد که شعرز خواجه در حیطة گفتمانز عرفانآنچه گفته شد نشان می
او از همین منظر شده و معاصران تشریح می بعد از مرگش تعریف و تبیین و و هم چند سده

 نگریستند.به او و شعرش می
ی خود را شرح دهم و مستنداتز هااز حد معمول آوردم تا ادلهتر این بخش را طوالنی

انی است، حداقل در عرف-کنم که زندگی خواجه یک زیز علمی کافی بر این موضوع ارائه
چنین است. این  ،دهندز زندگی او میتا چهار قرن پس از آن تصویری که ا زمان حیاتز او
شده  ی گذشته به شدت مغفول مانده و بدون توجه به آن به خواجه نگریستههابخش در سال

یه و چند معنای او که پیش از این از آن گردد به شعر چند الاست، و این از یک سو باز می
ه که دوست دارد از گردد به جو و جبر زمانیان آوردیم و از سوی دیگر باز میسخن به م

بسازد، با  امروزیIntellectuall ستیز، که یک چهرة ای که اگر نگویم سنتخواجه، چهره
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اش؛ مفهوم و معنای امروزیاندیشی با  زادی، مبارزه با استبداد، و آزادی آهادغدغه
تی تردید نسبت به عقاید سن ی مبتنی بر شک وهافلسفه روشنفکری امروز محصول پیدایش 

، محصولز روندز سکوالریسم، اومانیسم و لیبرالیسم است است و از نظر خاستگاهز تاریخی
(Benda, 1928:43).  

النی معرفت تالش عقدر جهت انتشارز هم روشنفکر در مفهومز امروزی کسی است که 
نماید. سازی برای اهدافز سیاسی ایفا می  کند و هم، نقشز ایدئولوح را در فرایندز عقالنیمی

(Ibid ) داشت خواجه مان و روزگار خواجه شبیه است؟ براین مفاهیم به نظر شما چقدر با ز
اند شبیه تودیشی چقدر با معنای امروزی آن میعصرانش از استبداد، آزادی و آزاد انو هم

کنیم. ارجاع این مفاهیم به لحاظ در دو جهان متفاوت زندگی میباشد؟ بی شک ما از این 
ی حافظ، هاذهن و زبان خواجه و تالش برای به مزَنصه رساندن این ذهنّیت با تیویل در سروده

 رسد.چندان معقول به نظر نمی
ببندم و با بعضی از نصوصز شعر ی تفسیر تاریخی را بر شعر خواجه هامن نمی خواهم راه

اگر خواجه از »وظیفه« از »خوارزمیان  .پذیردفت برخیزم که عقل سلیم آن را نمیاو به مخال
و ترکانز سمرقندی« از »شاه شجاع« از »حاجی قوام« از »دولت مُسَتعجَل بودن بواسحاقی« از 

ویل نیستند و من هم درصددز تیویل قابل تی   هانام می بَرَد این ...  »مجلسز سلطان غیاث الدین« و
اما از این منظر همة دیوان حافظ را  غالباً اینقدرم عقل و کفایت باشد. .نخواهم بود هاآن

بررسی کردن و همة ابیات را بر این اساس دیدن و برای هر غزل و بیت، شاهدی از دربارز 
خاکساری و مَذَلَّت،  بواسحاقی و آل مظفر آوردن و حافظ را چون دریوزگان، مدام در پی

بینم و از آن جهت که برشمردم حافظ را به مفهوم ار سپری کردن را طریقز انصاف نمیروزگ
دانم و هیچ مستند تاریخی هم در این زمینه در دست ندارم و ج، یک شاعر درباری نمیرای

عارش ریم و اشگونه بنگا بر اساسز اتکای به آن، حافظ را این تاند دیگران نیز به دست نداده
 را بر این اساس تفسیر کنیم.

ن ی متعدد شعر حافظ را محدود کرده و از ایهاممکن است بگویید با این روش، خوانش 
توان به این ام که چقدر میام. پیش از این مفصل گفتهطریق لذت درکز شعر او را کاسته

تر ی استاد پایمرد معتدل هابا این که برداشت خوانش آن هم در این سطحز وسیع مطمئن بود.
کرده است جانبز احتیاط را داشته باشد اما در  از دیگران در این مقوله است و ایشان سعی

 شوید.م شما با مشکالت فراوان روبرو میه هاهمین یادداشت
 جنجالی خواجه: ضیحاتز مفصل در موردز این که بیتاستاد بعد از تو الف: به طور مثال:
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 پیر ما گفت خ     طا بر قلم صنع نرفت خ    طا پوشش باد آفرین بر نظر پاک

تلز فجیع توان مجرد و منفرد از کلز غزل بررسی کرد و بعد همة غزل را به موضوعز قرا نمی 
چه در تفسیر این بیت دازند. آنپربه تفسیر این بیت می و دهندقوام الدین محمد سوق می

ای از ابهام چون ن نیست و این بیت همچنان در الیهگذشتگااز  تر  آورند هیچ سخنی اضافهمی
 ماند.می گذشته باقی

پیر گناه متهم شده و به قتل رسیده است. در حالی که بی خواجه قوام الدین محمد،»...
گناه زند. آیا کشته شدن یک فرد بیگاه خطا و لغزشی سر نمیحافظ گفته که از قلم صنع هیچ

، مشکل بیت در مصراع دوم است که حافظ شود؟ ایهام یا درحقیقتنمیخطایی محسوب 
تعمداً نحو جمله را به صورتی آورده است که بتوان آن را دو گونه تفسیر کرد و بدین وسیله 

از قولز استاد خرمشاهی  خود را از مظانز تهمت مستقیم شاه برهاند، هر دو گونه برداشت
   .(117: 1392 ،...«)پایمردشودآورده می

شود که تکرار همان سخنانز پیشین است و این سخن استاد خرمشاهی آورده می و بعد از
هنگامی که واردز گوید که این بیت می  استاد پایمرد، در ابتداکند. یمشکل بیت را حل نم

ود رآن در این نوع خوانش از میان می  یابد و تعقیدزشود قابلیتز معنایی میخوانش تاریخی می
شویم. آیا واقعاً این اتفاق روی داده است؟ و البته مُقنزعی از بیت روبرو میو ما با معنای جدید  

 ایم؟حتی نه معنای ُمقنزعی روبرو شده ایاین نوع خوانش ما با معنای تازه آیا با
 همچنین در جایی دیگر: ب:

نوشش باد ،خون عاشق به قدح گر بخورد  م  ردم دارشنرگس مست نوازش کن  
 

بینیم چه رندانه و که بر بیت حاکم است، اما باز می ای»...با وجودز لحن و فضای عاشقانه
کند، تناقضی )پارادوکس( که در مفهوم مصراع موضوع خون ریزی شاه اشاره می پنهان، به

ی اچشم مست است )که احتماالً اشاره  اول با مصراع دوم ایجاد شده است، یعنی از یک طرف
مستی این  .دار )با ایهام(کننده و مردماز طرف دیگر نوازش است به همان مستی دایم شاه( و

شود که گاه خون عاشق را بریزد یا بنوشد. گویی که حق ب میاست که سب  دارچشم مردم
 ( 121: طبیعی اوست و بر آن واخواستی نیست.« )همان

دار چه معنایی مردم کن ببینیم، آن وقت نوازشگوید اگر بیت را همان طور که استاد می
داری در همین مقاله مردمخواهد داشت؟ آیا در زندگی شاه شجاع حداقل در همین کتاب و  

دار ه مثال شاه شجاع روزهای اول مردمشود؟ مگر این که باز به سراغ توجیه برویم کدیده می 
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کرده و از این قبیل سخنان و ژه! میای خاص را تحت حمایت داشته و نوازش ویعده  بوده یا
 ... به تفسیر این بیت بپردازیم. کنیم و شایددهیم و گمان میاز هم تیکید بر این که احتمال میب

توان تیویل کرد؟ عاشق این جا کیست؟ که که بگذریم نوشش باد را چگونه می هااز آن
خواجه به شاه شجاع بعد از  اگر خون او را شاه، قدح قدح هم بخورد، نوش جانش باد! آیا

گوید: اگر حاال می و داندتراض به قتلز قوام الدین محمد میرا اع هاآن آن ابیات که استاد
قوام الدین محمد را به قتل رساندی، دست مریزاد و سرز ُخم می سالمت، بشکست اگر سبویی 

بگوید قوام الدین کافر و توانست مثل مداحان چاپلوس دیگر  می  هم به دَرَک! حداقل حافظ
خاطی و خیانت کار بوده و شاه هم این جرثومة فساد را از زمین برداشته و کار شاه هم مبارزه 

گری درباری هم بیشتر با کفر و زندقه و خیانت است این قابل پذیرش است و با سابقة ستایش 
 ست!چندش آوری اآید تا این که  بگوید نوشش باد که در این مورد بی شک کلمة  جور می

 جان فدای شکرین پستة خ   اموشش باد     گرچه از کب  ر سخن با منز درویش نگفت ج:
 

گونه از روی نخوت و غرورز سلطانی، هیچنویسد: »پادشاه استاد در توضیح این بیت می
 (121: مشورت و گفت وگویی دربارة کشتن وزیرش با او ]حافظ[ نکرده است.«  )همان

شجاع در هر  گوید حافظ مشیر و مشاور شاه شجاع بوده و شاهمیکدام مستند تاریخی 
شده و پس از شنیدن نظرات خواجه اقدام کرده و نظر او را جویا میکاری با او مشورت می

کرده است؟ که حاال در مورد امر خطیری چون کشتن وزیرش چون با او مشورت می  به عمل
 مند کرده است؟!یهنشده خواجه را گال نکرده و نظر او را جویا 

گوید منظورز خواجه از شاه ترکان شاه شجاع است که قباًل نیز به آن اشاره شد و استاد می د:
 ند: اهو برای اثبات این منظور به ابیاتی اشاره کرداند پیش از ایشان نیز دیگران گفته

 ترکان چو پسندید و به چاهم انداختشاه  - ن چ   ه کنم   ر ار نشود لطف تهمت   دستگی 

 سوختم در چ اه صبر از بهر آن شمع چگل- شاه ترکان ف ارغ است از حال ما کو رستمی
 

سرال من این است در این ابیات، تهمتن و رستم چه کسی است؟ برادران شاه شجاع؟ 
بخش او نجاتتواند ه کسی رستمز ذهنی حافظ است که میدشمنان شاه شجاع؟ تیمور؟ چ

است و شاه شجاع این سوختن را باشد؟ شمع چزگزل کیست؟ که حافظ از بهر او سوخته 
 بیند و از حال او فارغ است و او دل به رستمی بسته است تا این شمع چزگزل را به او برساند؟  نمی

 خ یز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم  ه: کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ه می
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که (133: « )همانای است به تیمور گورکانینویسد: »ترک سمرقندی اشارهاستاد می
انز تُرکز پیش از ایشان نیز این نکته گفته شده است. چگونه است که حافظ دست به دام

شود و آن اهریمنز دجال فعلز ملحد شکل چه ویژگی خاصی خواری چون تیمور میخون
کُش است بسیارکند. تیمور مُزَوِّری جوی مولیان را حس میز نسیمش بوی دارد که حافظ ا

بَرَد کُشد و از میان میکند تا در هرجا که میاه لشکرش مسجدی قطعه قطعه حمل میکه همر
 ، آن مسجد را بنا کند و نماز را حتماً به جماعتهاو خرابه هااُتراق نماید و بر روی جنازه

 ار مورد توجه خواجه است؟ کارد. آیا این مُزَوِّرز جنایتگز
خاکستر تبدیل کرد و قتل عام او در اصفهان و کشتن صد  تیمور، اصفهان را به خاک و

جا را به ساختن در آن شهر و طی دو روز آن نفر در آن جا و از سرز کُشتگان، مَناره هزار
به شرح خودز خواجه و نیازی ای تبدیل کردن مشهور عام وخاص است حتی در زمانز ویرانه
گذرم. مردم اصفهان بعد از آن کنم و میلبی اشاره میمن در این قتلز عام تنها به مط ندارد.

بَرَند و از او راه چاره به یکی از سرداران تیمور پناه میهمه فجایع که بر شهرشان رفت، 
ید گروهی گوسپاهیانش در اَمان بمانند، وی میجویند تا دگر افراد شهر از تیغز شمشیر او و  می

از کودکانز خردسال را بَر جایی بلند نگاه دارند تا شاید تیمور را رحم بَرآید و از خون دیگران 
گذار که کودکان بدان جای بودند بگذرد، چون مردم شهر چنین کردند، او تیمور را از آن ره

اسخش گذر داد و چون چشم تیمور به آن خردساالن افتاد علت حضور آنان را پرسید و در پ
گفتند که این نگون بختانز خاک نشین، کودکانز بازمانده از قتل و غارت اویند و بدین جهت 
جمع آمدند تا امیر را شفقت بجنبد و بر بقیة مردم شهر رحم آَورَد، تیمور سخنی نگفت و 

را ندیده و چشم بدیشان نگشوده و سپاهیان نیز  هااسب بدان سوی راند و چنان نمود که آن
اسبان کوفتند و  سی از پی وی شتافتنند و بر کودکان گذشتند و آنان را به ُسمز ستوران وبه تی

 .  (۵۰-47  :1373 ،)رک: ابن عربشاه و کودکان را با خاک یکسان نمودندلگد مال کردند 
دهد و عاشقانه  شود و خاطر بدو می خوار می واجه شیفتة این ُترکز خون چگونه است که خ 

کند، مگر این  می   خواره استشمام گوید که بوی جوی مولیان را از این لنگ خون در وصفش می 
که هیچ قدرت تشخیصی نداشته و  که خواجه را آدمی بدانیم سخت گیج و مالیخولیایی 

گذرد که دامانز پاک خواجة شیراز از این تهمت َبری  می  دانسته در اطراف و اکناف او چه نمی 
تر  این مطلبز طوالنی را طوالنی  ها توان ُجست که اشاره به آن بسیار می و از این نمونه  است 

تواند به قول  این همه تزلزل و اشکال چگونه می  کند. سرال من این است که این خوانش با می 
ای از خواجه ُرخ  آید؟ چه وجه چه لذتی از آن حاصل می  دهی باشد؟ دکتر شمیسا راهی به 
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کند؟ آن چه از اشعار حافظ که  افزاید و به خواندن ترغیب می می  نماید که خواننده را شوق می 
توان و باید با این خوانش خواند و دید، اما بقیة اشعار او  به مدح دارد و تاریخی است را می   روی 

ای است سخت درشتناک، که اثبات  ردن و بر این اساس خواندن، گریوه را بدین منوال تیویل ک 
 َبَرد. ز حدسیات و ظنیات و احتماالت نمی است و راه به جایی ج و ایقان آن غیر ممکن  
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 جغرافیایی گفتمان رند در اشعار حافظترسیم نشانه

 

 *حمیدرضا شعیری
 تهران دانشگاه تربیت مدرس
 **بزرگیفهیمه حیدری جامع 

 دانشگاه شیراز
 
 

 چکیده
گفتمان بر این فرضیه استوار است که  ( Sémiogéographie) جغرافیایی نظریة نشانه

توانند در تعامل با حضور انسانی به بستری تبدیل گردند که محدودترین شکل  ها می مکان
 ةمثابرندی در گفتمان حافظ به زیستن تا نامحدودترین شکل حضور زیستی را تجربه کنند.

یک نقطة مرکزی مستقر   رسد دره نظر می کند که ابتدا بجغرافیایی عمل می فرایندی نشانه
با ( interdépendance) و همبستگی ( interaction) تدریج بر اساس تعاملاست؛ اما به

حضور خود   ةگیرد که دامنای قرار می یابد و در گسترهمرکزی بسط می   ةجهان بیرون این نقط 
شکل آن توسعه  ( subjectif) ترینحالت تا انتزاعی ( référentiel) ترینرا از ارجاعی 

کند تا به خاک، هوا، آب و آتش عبور می  ةی جغرافیایی رند از تخیل چهارگاندهد. فضا می 
های فیزیکی عبور نماید. رند هم در جهت ایجاد محدودیت ة این ترتیب، استعال یافته و از هم

مکانی کند و هم کثرت معنایی، و هم کثرت زمانی و نظام جغرافیایی یکپارچه حرکت می 
جغرافیایی است  ةدارد. بر اساس این تعاریف، رند فقط یک شخص نیست، بلکه یک گستر

یابد و در این گستره گاهی فضایش به اندازه فضای شطرنج که از زمین تا عرش توسعه می 
بین است که بر همة  رقابت و فتح است و گاهی نیز به وسعت جام جهان  ة ی صحناست که تجلّ

اصلی این جستار این است که نشان دهد چگونه رند حافظ فضایی  هدف هستی سیطره دارد.
جایی کند که ضمن برخورداری از حرکت و سیالیت، امکان جابهجغرافیایی را ترسیم می نشانه

 یابد.داشته و از متمرکزترین وضعیت مکانی به متکثرترین وضعیت تغییر می 
 ظ، معنا.جغرافیا، رند، حاف گفتمان، نشانه :هاواژهلیدک
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 . مقدمه1
پردازی است که وجودی متکثر دارد؛ وجودی که سخن رندانة حافظ محصول رندیز گفته

 گفته را به  او،رود. قدرت اندیشگانی گنجد و از زمان و مکان فراتر میدر زمان و مکان نمی
چیز در خدمت تولید معنا است؛ به همین کشاند که در آن، همههای وسیعی میچنان حوزه

گردد چراکه ایهام متن ایهام، در دیوان حافظ به سرآمد صنایع بیانی تبدیل میدلیل است که  
و بخشد. وسعت می را زمینة فعالیت ذهنی مخاطب دهد وقعیت چندمعنایی قرار میرا در مو
گردد که از سویی خود خالق این بستر چندگانه باشد و از سوی شخصیتی خلق می همچنین،

شمار رود. این شخصیت، »رند« است که شخصیتی فرازمانی و فرامکانی دیگر محصول آن به
است و حوزة کنش او از زمین تا آسمان است. درحقیقت او از تعامل سطوح مختلف 

های حول محور گفتمانی تبدیل شده که سایر کنش چنان  وجود آمده و خود به  به  گفتمانی،  
فضای جغرافیایی رند هم فضایی کنشی  شوند.او در این بستر گفتمانی درک و دریافت می

است چون تطابق کامل با جهان فیزیکی دارد و هم فضایی شوشی است چون جهان بیرون را 
عریف گفتمانی فضایی رند در ت شود.کند و به هزارتوی زمان و مکان نزدیک میترک می

کند تا وسعتی شود ولی از این نظام عبور میسیال است که اگرچه با نظام کنشی آغاز می
جهانی یابد. این جستار تالش دارد تا چگونگی شرایط عبور رند از وضعیت محدود 
 جغرافیایی به وضعیت سیال جهانی را ترسیم کند. چگونه و تحت چه شرایطی رندی در دیوان

 کند؟ افقی نامحدود خلق میحافظ 
و بررسی حوزة عمل او، نه به یک شخص، که به بررسی رند  بنابراین در تحلیل شخصیت  

گفتمانی است که خود یک گفتمان خواهیم پرداخت چراکه او دیگر شخص نیست بلکه 
 را برعهده دارد. جریان سخن و زیستن راهبری 

 
 پیشینة نظری .2

مربوط به جغرافیای ادبی، بر رابطه و تعامل بین فضا، مکان و سرزمین با های در همه نظریه
عنوان بازنمود مکان ندارد، ادبیات و شعر تیکید شده است. این رابطه تیکیدی بر ادبیات به

یرامون او جهت توسعة اندیشة بهتر زیستن و همچنین بلکه آن را تعامل بین بشر و محیط پ
 داند. تخیل ادبی می توسعة

( امکان شناسایی سه نوع مطالعه 2۰14)( Michel Collot) بر اساس نظریه میشل کولو
 در حوزه گفتمان ادبی وجود دارد: جغرافیایی
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پردازد. اند میهای مکانی که در آن آثار ادبی تولید شدهبافت رویکردی که به مطالعة 
ه به مطالعه بازنمود و معنای ک  رویکرد جغرافیایی  شود.این رویکرد جغرافیای ادبی نامیده می

پردازد. رویکرد جغرافیایی که به مطالعه رابطه بین خلق ادبی و مکان مکان در متون ادبی می
(  2۰۰6)( Zapf) ( و زاپف2۰۰4)( Garrard) پژوهشگران دیگری مانند گارارد پردازد.می

دانند. محیطی میتفکر زیستنقد جغرافیایی را راهی برای مطالعه رابطه بین نوشتار و توسعه 
در واقع هدف این پژوهشگران نشان دادن رابطه انسان و هر آنچه که غیرانسان است از ورای 

( تاکید 2۰1۵)  (Marc Brosseau)  شناس کبکی مارک بروسوتاریخ فرهنگی است. جغرافی
ن به میان شناختی تخیلی سخهای معرفتیبریدی جغرافیایی ادبی از ظرفیتها ةدارد که نظری

های او و همچنین رابطه بین فرهنگ و پرداز و مکانآورد که به بررسی رابطه بین گفتهمی
 پردازد. سرزمین، بین شناخت جغرافیایی و شناخت ادبی می

پرداز حوزه نقد جغرافیایی در دانشگاه لیموژ ( دیگر نظریه2۰۰۵)( Westphal) وستفال
های فیای ادبی و جغرافیای شعر انتقال شاعرانه مکانفرانسه است که اعتقاد دارد که جغرا

ی ( مبتنی بر بررس2۰۰۰بشری و نوعی نوشتار خالق سرزمین است. اما تفکر اصلی وستفال )
های های بشری با مکانبلکه مبتنی بر بوطیقای تعامل مکانبازنمود مکان در ادبیات نیست؛ 

( ادبیات را منبع 2۰۰6)( Bertrand Lévy)شناس سوییسی برتران لزویادبی است. جغرافی
 داند. ها مینظیر درج حافظه مکان و همچنین محلی برای بازتاب صدای سرزمین بی

ها و مقاالت متعددی به رشته تحریر ویژه بحث رندی، کتاباما درخصوص حافظ و به
این مسئله اند.  بررسی رند در دیوان حافظ پرداختههای مختلفی به  درآمده که هریک از جنبه

های متفاوت پژوهشگران به این مقولة گفتمانی و خوانش  عالوه بر اینکه محصول نظرگاه
کند های مختلف را فراهم میاست، خود نشانگر گسترة وسیع معنایی است که امکان خوانش 

( 136۵ها: خرمشاهی )ترین این پژوهش دهد. از جمله مهمو رند را در زمان و مکان سیر می
( مفهوم رند و رندی 1397ویژگی رند را با توجه به شعر حافظ برشمرده است. و دادبه )  پانزده

 را با نگاهی عرفانی بررسی کرده است. 
 
 حضور جغرافیای: تبیین نشانه. چارچوب نظری پژوهش3

معناشناختی معتقد است تولیدات زبانی تابع فرایندی پیچیده دیدگاه گفتمانی با رویکرد نشانه
اند. در چنین دیدگاهی، برخالف معنایی بسیاری در آن دخیلهستند که عوامل نشانه

هایی بیرونی و مستقل از تولیدکنندة های مطالعة ساختگرایی که تولیدات زبانی را ابژهروش
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بودن ا  حضور و موضع گفتمانی است که پوی  دانستند، آنچه دارای اهمیت است نوعیآن می
گیری گفتمانی، بسط روابط، تعامل بین نیروهای همسو یا نوعی جهتآن همواره ما را با 

 (. 36: 13۸۸)شعیری،  دهدهمگرا و ناهمسو یا واگرا سوق می
محور است و زیبایی را امری قطعی گرا و کمالشناسی کالسیک که تامدر مقابل زیبایی

کنشی همه چیز با ارزش   رواییزشناسی مدرن با حضور آمیخته است. در نظام  داند، »زیباییمی
دهد، همه شود اما در نظامی که کنش جای خود را به شوش میو تصاحب آن سنجیده می
شود... حضور چیزی نیست که در مالکیت ما باشد یا در تصاحب چیز با حضور سنجیده می
که هایی است  گیرد. مجموعه اکنونای است که در زمان شکل میسوژه بماند. حضور رابطه

میرند. یعنی هر حضوری خلق یک بزنگاه است که شوند، میمحض اینکه آفریده میبه
پیوندد و جنبه گرفتن دیگر نیست، چون هر اکنونی بالفاصله به گذشته میمحض شکلبه

کند... در این ساحت حضور است که ای بودن خود را به زمان قبل از خود واگذار میبارقه
ای است که فقط شدن است. حالتی که همه چیز تابع ریزواره .دارددیگر کنش روایی معنا ن

شود که شدنی در کار است... همه چیز در یک چشم به هم زدن در آن سوژه فقط متوجه می
گیرد. فاصله اگر هست، فرصت دریافت آن نیست... این همان چیزی است که شکل می

گردد. چنین شناسی کالسیک میاییدهد و جانشین نظام زیب بوطیقای ریزواره را شکل می
توان این نوع حضوری شمارشی و کمی نیست... فقط درقالب نظام شوشی است که می

 (.  39-36: 139۸، گرمس شناسی مدرن را مطالعه نمود.« )زیبایی
پرداز و معتقد است، هر تولید زبانی نیازمند یک سوژه در مقام گفته( Greimas)گرمس 

گفته یا متن زبانی است. بر اساس این، گفتمان عملی است که یک ابژه است که همان 
شود. اما گفتمان به دلیل پویایی آن، پرداز و گفته با یکدیگر مرتبط میواسطة آن گفتهبه

گیری گفتمانی، بسط روابط، تعامل بین نیروهای همسو یا همگرا همواره ما را با نوعی موضع
هایی ها و گسترهاین تنش گفتمانی سبب ایجاد فشارهکند. رو میو ناهمسو یا واگرا روبه

کند. پس در طول گفتمان است که کنش شود که گفتمان را به کنشی زنده تبدیل میمی
شناساند گر با تولید معنا خود را بیش از پیش به ما میگیرد و کنش گفتمانی شکل می

   (.36: 13۸۸)شعیری، 
گر گفتمانی را اضافه کنیم به این نتیجه اینک اگر به این دیدگاه جایگاه مکانی کنش 

گیرد. رسیم که هیچ کنشی خارج از بستر مکان و حضور تعاملی انسان با آن شکل نمیمی
. همواره نسبت به دیگری و حضور او تنظیم 1چنین تعاملی دارای سه ویژگی مهم است: 
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ای از حضور من در آن است و درون بستر روابط من با هستی هگردد؛ دیگری مانند آینمی
جایی تفکر هکند. علت این جابجا میه. همواره مرز بین انسان و مکان را جاب2جاری است؛ 

ادراکی است پدیدارشناختی حضور است که بر اساس آن هر دریافتی مبتنی بر فضایی حسی
. مکان و اشکال آن بازتاب بخشی از 3 های هستی را دارد؛که امکان حرکت درون الیه

او با جهان   و فرهنگی است که گویای نوع اندیشة انسان و همچنین نوع رابطةروایت تاریخی  
 ثبت او در هستی نیست.  زی جز جریان هستایشز انسان و نحوةزیسته است؛ بنابراین، مکان چی 

؛ بلکه تدلول مبتنی نیسحقیقت در دیدگاه گفتمانی دیگر زبان بر رابطة بین دال و م در
گیرد که بر اساس آن مرزهای معنایی ای بین دو سطح بیان و محتوا در زبان شکل میرابطه

گیرد و همواره دارای قابلیت پیوسته از طریق کنشگر گفتمانی مورد بازنگری قرار می
ات و جغرافیایی تعامل ادبی  توان ادعا نمود که بر اساس اندیشةاینک می .جایی استجابه

مکان، دیگر باید مرز بین زبان و جهان زیسته را پیوسته مرزی بسیار مهم در تبیین رابطه بین 
گیرد که دیالوح بین زبان گران گفتمانی و معنا دانست. در واقع، معنا جایی شکل میکنش 

 و جهان در راستای توسعه هستایش حضور انسان توسعه یابد.
ترین گیرد که مکان به مهمراساس این نظریه شکل میجغرافیایی گفتمان بمطالعه نشانه

حور مهای ادبی به نظامی کنش گردد. در واقع، مکان در گفتمانمرکز تولید معنا تبدیل می
توانند ها میگیری معناست. در این فرآیند مکانفرایند شکل  ةکنندگردد که هدایتتبدیل می

 بندی زیر برخوردار باشند: معنایی که دارند از تقسیمبا توجه به کارکردهای نشانه
همسو و دارای همانی که (،  espace coprésent/ espace convergent  های همگون. مکان1

جغرافیای ارند که در این حالت با  نشانهداللت بر تطبیق مکان گفتمانی با جهان بیرون د
 شویم. انطباقی مواجه می

ناهمگون و ناهمسو که بدون تطابق کامل با دنیای (،  espace représenté). مکان بازنمودی2
کشد. در این وضعیت بیرون مرتبط است و دنیای بیرون را بدون تطابق کامل به تصویر می

یابد که گیرد. مکان وجهی فراتر از دنیای فیزیکی میمیجغرافیایی متمایز شکل نظام نشانه
 کند. ای میآن را تبدیل به مکان توسعه

در بیرون  ایو سرچشمه یگرا که اگر چه منشآل و ایده( espace utopique). مکان آرمانی3
 انتزاعی آن تابع هیچ محدودیتی ةن ندارد و گستراز خود دارد اما هیچ انطباقی با جهان بیرو

 نیست. 
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آب، آتش، هوا و خاک است.   ةکه استوار بر چهارگان(  espace imaginaire). مکان تخیلی4
های مختلف دارد. حضور گره خورده است و امکان تکثیر به الیه ةاین نوع مکان با استعار

 تواند در خورشید یا در گل سرخ تجلی یابد. آتش میکه چنان

که به مکان پیوستی و گسستی یا بسط و قبض ( espace perceptif)ادراکی. مکان حسی۵
گردد. مکان گسستی یا بسط، از نوع دیداری و شنیداری است که انبساط آن تقسیم می

ست و سبب کاهش باالست. مکان پیوستی یا قبض، با حس چشایی و بویایی و المسه مرتبط ا
گردد. این نوع ادارکی از مکان با پدیدارشناسی گذاری بین سوژه و جهان بیرون میفاصله

حضور مرتبط و جنبة روی آوردی دارد. کافی است که آگاهی مکان و آگاهی سوژه در 
 ادراکی تحقق یابد. یکدیگر تنیده شوند تا مکان حسی

نیز هستند تحت تیثیر رابطه بین ( sémiosphère)اینشانه هایها که سپهر. سپهرمکان6
ها مبتنی بر محور زمانی یابند. مکان در سپهرنشانهمرکز/حاشیه و من/دیگری تجلی می

تواند از چنین مکانی میگیرد.  نی بیرون/مرز/درون شکل میگذشته/حال/آینده و محور مکا
 آستانه تا عمق در نوسان باشد. 

 گرکنش که تحت اراده و اقدام عملی و حضور ( espace de présence) حضور . مکان7
 نامیم. شناختی نیز میانسانیابد. چنین مکانی را مکان آنتروپولوژیک یا نشانهمعنا و هویت می

بندی این جستار بر این فرضیه استوار است که رند در اشعار حافظ، با توجه به این تقسیم
ر مبنای زیستار مکانی توزیع معنایی را در ابعاد مختلفی جغرافیایی است که بگفتمانی نشانه

 سازد. این ابعاد عبارتند از: ممکن می
 یابد که از پیشین تا پسین گستره دارد. . رند بر اساس محور زمانی معنا می1
سازد )آنکس که چو . رند حافظ بر کل نظام زیستی تطابق دارد و نظام همگون ارجاعی می2

 شهر کدامست(.  ما نیست در این 

سازد که جهان بیرون را استعال . رندی نظامی بازنمودی و ناهمگون با جهان بیرون می3
 کنند(. بخشد )رندان جهان را به گنج تبدیل میمی

افتد و مکان اسرار خود را . رندی نفوذ به هزارتوی مکان است. تا رندی نباشد پرده نمی 4
 کند. فاش نمی

سازد که کل نظام کند و جغرافیایی یکپارچه میمرکز را خنثی می/. رندی رابطه حاشیه۵
 گیرد )خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای(. هستی را دربر می

بین گذارد و به فتح جام جهان. جغرافیای تخیلی رند خاک و آب و آتش را پشت سر می6
 شود. نائل می
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ادراکی هم رندی گستره نامحدود دارد چون شنیداری است )عاشق و رندم . در نظام حسی7
تن بسیار نزدیک با خود دارد و خصوصی است بهو میخواره به آواز بلند( و هم فضای تن 

 ان او را بس است، گهی لب گل گه زلف ضیمران گیرد(.)دیر مغ

گیرد و از واقعیت محدود تا جغرافیایی رندی از زمین تا عرش را دربرمی. گستره نشانه ۸
وش، فظ هم حور پریاوجوش است )رندی در گفتمان حفضای آرمانی نامحدود در جنب

دایی تا کیمیاگری جغرافیایی رند را از گهم نغمة رباب و هم دیر مغان است(. این فضای 
 کند.گسترده می

پردازیم این است که چگونه رند حافظ فضایی در این مجال، مسئلة اصلی که به آن می
جایی کند که ضمن برخورداری از حرکت و سیالیت امکان جابهجغرافیایی را ترسیم مینشانه

 یابد. ن وضعیت تغییر میداشته و از متمرکزترین وضعیت مکانی به متکثرتری
 
 جغرافیایی و ابعاد مکانی رند. وجوه نشانه4
 مکانی رندبعد زمانی .1. 4

که از پیشین تا پسین گستره دارد. یعنی رند نظام  یابدرند بر اساس محور زمانی معنا می
دینامیکی است که قرار نیست در جایی متوقف شود. به همین دلیل درون یک پیوستار از 

 پیشین تا پسین در استمرار است.

 روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق
 

 ه جز ره این شیوه نسپریم  ود ک   شرط آن ب     
 

 ( ۵۰6: 13۸3)حافظ، 

 د  شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خل
 

 ل را زینت اوراق بود  ن و گ ر نسری  دفت  
 ( 2۸۰ :)همان

وجود داشته و گویی رند در آفرینش جهان   آغاز(سخن رند پیش از هبوط، در ازل )زمان بی
 شرکت داشته است. 

 دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
 

 ه پیمانه زدند   د و ب   ل آدم بسرشتن    گ 
 

 ( 247 :)همان
 گویی رند در ازل ناظر بر آفرینش انسان است. 

 ی دم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجل
 

 ش به همه عالم زد   ق پیدا شد و آت     عش  
 

 ( 2۰6 :)همان
 رند ناظر بر پیدایش عشق است. 
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 زدمواب می   دیشب به سیل اشک ره خ
 

 زدمط تو بر آب می   اد خ  ه ی   نقشی ب 
 

 ( 432 :)همان
 ای فرازمانی و فرامکانی، ناظر بر غیاب معشوق است.گسترهرند در 

 من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
 

 رم   د سفی      آیرش می     ام ع     ز ب 
 

 ( 4۵1 :)همان
یابد و در تمام طول روز با سخن رند آغاز و با سخن رند پایان می  مکانی رند هرگسترة زمانی

 گسترد.آید و بر زمین میروز جریان دارد. از عرش می
 بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری

 

 کنان عظم رمیم رآرد ز گلم رقص    سر ب  
 

 ( 499 :)همان
 خودش.  غیاب آگاهی رند و حضور او در مرح

 از برای ماستفردا شراب کوثر و حور 
 

 ی مهروی و جام می  روز نیز ساق  ام 
 

 ( ۵۸2 :)همان
 رند ناظر بر ابدیت است. 

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما 
 

 ( 17 :)همان
 رند ابدی است.

 

 پذیری رند  ارجاع. 2. 4
سازد )آنکس که چو ما همگون ارجاعی میرند حافظ بر کل نظام زیستی تطابق دارد و نظام  

در چنین نظامی که مبتنی بر انطباق است، بیشترین میزان همایی .  نیست در این شهر کدامست(
مثابه یک و همسویی بین همه کسانی که در یک مکان حضور دارند، وجود دارد. جهان به

 یابند. گر واحد تجلی میمثابه کنش ها بهشهر و انسان

 ه و رندیم و نظرباز     ره و سرگشتوا   میخ
 

 ین شهر کدامست ت درنیس وآنکس که چوما 
 

 ( 66 :)همان

 در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
 

 کاین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما 
 

 ( 1۵ :)همان
 خانگی با کل موجودات تقدیر رند است. هم
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 ا    ه در بارگاه استغن     اده ک    ار ب    بی
 

 چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست  
 

 ( 37 :)همان

 یگانگی رند با دیگران به حکم استغنا.

 از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل
 

 رواق و طاق معشیت چه سربلند و چه پست  
 

 )همان(
 همایی رند با اضداد و احباب به حکم قاطعیت و عدالت مرح.این 

 باشمی  مرنجان ضمیر و خوشنیست وبه هست
 

 ر کمال که هست    ی است سرانجام ه     که نیست 
 

 )همان(

عدماند« )هایدگر،  هستاند »عدم میهستی میکه  چنانهمایی و همسویی عدم و وجود. هم
13۸3  :۵9 .) 

 ان که تو دانی    نسیم صبح سعادت، بدان نش 
 

 کوی فالن کن درآن زمان که تو دانیگذر به 
 

 ( 649: 13۸3)حافظ، 
 خبر است و در دیالوگی محرمانه با او است. رند از رازهای طبیعت با

 
 رندی و نظام بازنمودی. 3. 4

کند و امکان استعالی آن رندی ما را با نظامی بازنمودی و ناهمگون با جهان بیرون مواجه می
 سازد. )چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد(. را فراهم می

ین یابد. بنابراشکند و امکان بسط معنا میرند در نظام بازنمودی محدودیت حضور را می
 گفتمان با تکیه بر شرایط بازنمودی حضور است. ةکنش به حوز ةرندی امکان عبور از حوز

م بازنمودی معانی را برد و از طریق نظازبان و گفتمان می ةخود را به حوز ةزیست ةرند تجرب
 دهد.بسط می

 عشق و شباب و رندی مجموعه مرادست
 

 چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
 

 ( 2۰9 :)همان                                         
 کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

 
 ر زلف قلم را به سخن شانه زدند   ا س    ت 

 

 ( 24۸ :)همان                                          
کس همچون رند، سخن نرانده و تجربه اند هیچها را به سخن آوردهاز زمانی که قلم

 زیسته خود را به حوزة زبان نکشانده است. 
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 آمد خروشی عقل گفتصبحدم از عرش می
 

 کنندر حافظ از بر می    ان گویی که شع   قدسی 
 

 ( 27۰ :)همان                                        

 گیرند.هر دو جهان ناطق، سخن رند را پی می

 شد راستیاد باد آنکه به اصالح شما می
 

 ر گوهر ناسفته که حافظ را بود    م ه    نظ 
 

 ( 27۸ :)همان                                        
آورند؛ یگانگی گفته و پردازی روی مینقادی خود به سخن سخنان رند در وجه هم

 پرداز.گفته

 ر ده زبان شود حافظ   به سان سوسن اگ
 

 ه پیش تواش مهر بر دهان باشد  و غنچ   چ 
 

 ( 216: )همان                                          
مراتب کمال مانوی نیوشا دارد. در سلسلهپرداز، مقامی باالتر از  معشوق در مقام سخنور و گفته

پرداز(، مقامی باالتر از اسالمی است، خروشخوان )گفتههای عرفان ایرانیکه از سرچشمه
 نیوشا دارد.

 ان سوسن    م زب    عارفی کو که کند فه
 

 را رفت و چرا بازآمد     د که چ  تا بپرس   
 

 ( 234 :)همان                                     
 سخن است.زبان و همرند با تمام اجزای هستی هم

 ش حافظ کسی بود آگاه   ز شعر دلک
 

 ه لطف طبع و سخن گفتن دری داند     ک  
 

 ( 23۸ :)همان
 پذیر است.استعال و بسط معنا فقط از طریق درک زبان رند امکان

 نکته به حافظ مفروشو لغز و     مدعی گ
 

 ا نیز زبانی و بیانی دارد  ک م   کل 
 

 ( 169 :)همان
 رندی و هزارتوی مکانی. 4 .4

افتد و مکان اسرار خود را فاش رندی نفوذ به هزارتوی مکان است. تا رندی نباشد پرده نمی
 کند. نمی

 دان مست پرس   رده ز رن    راز درون پ
 

 کاین حال نیست زاهد عالیمقام را 
 

 ( 11 :)همان
حرکت در عرض و طول و عمق است؛ بنابراین، رند امکان عبور از بیرون به درون و  یرند

از درون به بیرون دارد. رندی امکان دسترسی به راز و رمزی است که در پس پرده نهفته 
 است. به همین دلیل جغرافیای نامحدود مکانی و حتی استعالیی دارد.
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 ن    ظ در انجم   بریدة حافکلک زبان
 

 س نگفت راز تو تا ترک سر نکرد   ا ک  ب 
 

 ( 1۸9 :)همان
 رازگشایی در ارجاع به بیرون )انجمن(

 شیوة حور و پری گرچه لطیف است ولی
 

 ی آن است و لطافت که فالنی دارد   خوب 
 

 ( 169 :)همان
کردن حرکت در جمیع جهات )طول و عرض و عمق( و ارجاع به نقطة مشخص در کانونی

 )فالنی(؛ حرکت از همه جا به سمت یک نقطه.درون متن 
 ایمگفت حافظ من و تو محرم این راز نه

 
 ت کن و شیرین دهنان   ل حکای   از می لع 

 

 ( ۵27 :)همان                                         
 واپاشی کانون درونی و حرکت در جمیع جهات به سمت بیرون.

 ه قول مستشار مرتمن      ی ده ب   ا م    ساقی  می بنوشمشورت با عقل کردم گفت حافظ  
 

 ( ۵31 :)همان                                          

 کند.مشورت با عقل مراجعه به درون را متبادر می
 حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو

 
 ظ و فتوی پیر صاحب فن    به قول حاف 

 

 ( ۵2۸ :)همان                                         
 

 مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم 
 

 هاه بربندید محمل     دارد ک جرس فریاد می 
 

 ( 1 :)همان                                            

طلبد و اصالت را به نمیاصالت حرکت. حتی در منزل جانان نیز امنیت عیش و سکون 
 دهد.حرکت می

 ست صبوری کدام و خواب کجا    قرار چی  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست 
 

 (3 :)همان                                               

 رندی سپهرمکانی نامحدود است. 5. 4
سازد که کل نظام هستی را کند و جغرافیایی یکپارچه می حاشیه/مرکز را خنثی می   ة رندی رابط

گیرد )خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای(. رند جهان را به دو مکان اصلی و بر می  در 
ترین ای برای ورود به اصلی ه مکانی آستان  ة ترین نقط د. در اندیشه رند، فرعی کن فرعی تقسیم نمی 

 بنابراین تقابل مکانی برای جداسازی نداریم.   ؛ ت هستی اس ة نقط
 دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی  خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

 

 ( 666 :)همان 
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 ار بگیر    ببر ز خلق و چو عنقا قیاس ک
 

 نشینان ز قاف تا قاف استت گوشه  که صی  
 

 ( 63 :)همان
 

 ت درویشانت است    منظری از چمن نزه  ش به دربانی رفت قصر فردوس که رضوان
 

 ( 7۰ :)همان
 داد جز به کسی     دی ن    زمانه افسر رن

 

 م در این کله دانست  ه سرفرازی عال    ک 
 

 ( 67 :)همان
 کرانگی است.کاله رند تاج پادشاهی عالم است. گوشة عزلت رند درگاه ورود به بی

 ر     ه رواق سپه    ه ن  بلندمرتبه شاهی ک
 

 م طاق بارگه دانست      ه ز خ     نمون 
 

 ( 67 :)همان
 داند. ای از سقف کلبة محقر خود مینشین پادشاهی است که سقف آسمان را نمونهرند گوشه

 گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است
 

 ق تو از هر دو عالم آزاد است     ر عش   اسی 
 

 ( ۵1 :)همان

نیست بلکه در آزادی  اسیر و مقهور نیروی جانب مرکز )معشوق(رند در منظومة عشق، 
 برد.ها میکامل از نیروی گریز از مرکز بهره

 راب کرد ولی    اگرچه مستی عشقم خ
 

 آباد استی من زان خراب    اساس هست  
 

 ( ۵1 :)همان
حاشیة آباد که اساس هستی رند است، مرزهای مرکز و در ترکیب پارادوکسی خراب

شوند ها دیده میصورت معهود در کنار و بر حاشیة آبادیها که بهریزد. خرابهشهر فرومی
 اکنون در جغرافیای رند درهم ادغام شده است.

 رخ کبود   ه زیر چ  غالم همت آنم ک
 

 ه رنگ تعلق پذیرد آزاد است    ز هرچ 
 

 ( ۵4 :)همان
معشوق و هرگونه وابستگی، در جغرافیای وابستگی حاشیه به مرکز، وابستگی عاشق به 

 رند، مردود است و جایگاهی ندارد.
 عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

 

 ه نوبت بغداد و وقت تبریز است ا ک    بی  
 

 ( 6۰ :)همان
 بخشد.گونه رند خود را به ابعاد عالم هستی وسعت میبدین 
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 جغرافیای تخیلی رند. 6. 4
گذارد و به کیمیاگری و فتح جام جغرافیای تخیلی رند خاک و آب و آتش را پشت سر می

شود. به همین دلیل رند از خشت تا هفت اختر و از کاسه سفالین تا جام بین نائل میجهان
که خشت پخته شده  طورهمانیابد. کاسه سفالین خاک و آب و هوا دارد بین راه میجهان

 وجودش است.  است و خاک و آتش در
 در سفالین کاسه رندان به خواری منگرید

 

 اندبین کرده ن حریفان خدمت جام جهان   کای 
 

 (12)قطعه 
 

 ری بیرون     ت نمی   تو کز سرای طبیع
 

 ه کوی طریقت گذر توانی کرد  ا ب    کج 
 

 ( 19۵ :)همان
ایستادگی از دایره طبیعت آدمی )خاک و باد شرط فراشد و گذر از منازلز کمال، بیرون

 و آب و آتش( است. 
 واند     هرآنکه راز دو عالم ز خط ساغر خ

 

 ام جم از نقش خاک ره دانست    رموز ج 
 

 ( 67 :)همان
ها را که در آسمانکسی که از شراب رندی چشیده است، تمام اسرار هستی و ملکوت 

تواند دید. و به این تعبیر توان یافت، در کفز کوی و برزن میدشواری میابرمکان جام جم به
 محیط زندگی رند، خود ابرمکانی تخیلی است.

 کنانبه هواداری او ذره صفت رقص
 

 ب چشمه خورشید درخشان بروم      تا ل  
 

 ( 4۸۸ :)همان
چشمة خورشید درخشان، هستة مرکزی و زایندة دنیای روشنی و نور که در اساطیر ایرانی 

ای از جغرافیای جایگاه بَهَمن و در اساطیر اسالمی، عقل اول از سلسلة عقول عشره است، نمونه 
 شود.  پردازی می وار در گفتة رند، گفته تخیلی رند است که موتیف 

 کردما میام جم از     ها دل طلب جسال

 

 کردوآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می 
 

 ( 193 :)همان
آنچه که در ابرمکان جام جم موجود است، در وجود خود رند که حاصل طبایع 

 چهارگانه است، نیز موجود است.
 ی کرد    ر توان    به سرّ جام جم آنگه نظ

 

 اک میکده کحل بصر توانی کرد    که خ 
 

 ( 19۵ :)همان
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خاک میکده برابرنهادز جام جم است؛ پس هرجا که در دیوان حافظ با موتیف میکده 
 روبروییم، باید جنبة ابرمکانی آن را همچون جام جم در نظر داشته باشیم. 

 غیب صبح امید که بُد معتکف پردة
 

 گو برون آی که کار شب تار آخر شد  
 

 ( 223 :)همان
 سرای محبت کنون شود معمورطرب

 

 د      طاق ابروی یار منش مهندس ش که  
 

 ( 22۵ :)همان
 وت  ساکنان حرم ستر و عفاف ملک

 

 نشین بادة مستانه زدندن راه    ا م    ب 
 

 ( 247 :)همان
 اک     ش تابن     ی آن آت    بیا ساق

 

 ه زردشت میجویدش زیر خاک    ک 
 

 نامه()ساقی
هایی ملکوت، دنیای اثیر و... همه نمونهسرای محبت، حرم سترو عفاف  پردة غیب، طرب

 از جغرافیای تخیلی رند هستند.
 

 ادراکی استرندی مکان حسی. 7. 4
ادراکی رندی هم گستره نامحدود دارد چون شنیداری است )عاشق و رندم و در نظام حسی

)دیر تن بسیار نزدیک با خود دارد و خصوصی است بهمیخواره به آواز بلند( و هم فضای تن 
 مغان او را بس است(.

ای گره خورده در نظام ادراکی رند از یک سو با حواس روزمره و نزدیک به حس المسه
 دهد: است که او را در جهان اینجایی و در ارتباط نزدیک با تن خود قرار می

 رندان قدمی خواهی زد ةگر به کاشان
 

 ی بیغش دارم  ر شکرین و م   ل شع  نق  
 

 ( 441 :)همان
کند و پیوند با کل هستی و از سوی دیگر همین نظام ادراکی فراتر از خود حرکت می

 اند.دارد: کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده
 ه از پرده برون افتد کار   مصلحت نیست ک 

 

 ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست  
 

 ( 1۰3 :)همان

 احوال جهان وجود دارد.در مجلس رند آگاهی کامل از اخبار و 
 نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود

 

 گالب و نبید ود من آغشتة    ل وج  گ 
 

 ( 321 :)همان
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جا حس زمان دو حس بویایی و المسه را درگیر و از آنآغشتگی به گالب و نبید، هم
 زند.زدایی دست میکند و به نوعی فاصلهنزدیکی و یگانگی را القا می

 ه ذوق دریابد  ی چ   های بهشت میوهز 
 

 ب زنخدان شاهدی نگزید    ه سی    آنک  هر  
 

 ( 322 :)همان
 اب   را دری   دادگست  ذرد     گبهار می

 

 که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید 
 

 ( 323 :)همان
 گذاری در گفتة رند.حس چشایی و مدیریت بر فاصله
 باغ با لبی و صدهزاران خنده آمد گل به 

 

 ی شنیدبوی اییا در گوشهی گوی   از کریم   
 

 ( 324 :)همان
 توان دید.خوبی میتن و فاصلة نزدیک با مقصود را بهبههای زیر، حس تماس تن در نمونه

 وی خوش تو هرکه ز باد صبا شنید    ب
 

 د   ا شنی      ن آشن     ا سخ    ار آشن     از ی   
 

 ( 32۸ :)همان
 م از لطف نسیم تو مشام    کن ر     تا معط

 

 س یار بیار    ات نف     ای از نفحه    شم 
 

 ( 337 :)همان
 کشیمما می به بانگ چنگ نه امروز می

 

 بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید 
 

 ( 32۸ :)همان
 به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

 

 ده نظر از سر بصارت کرد    ه کاردی    ک 
 

 ( 17۸ :)همان
 منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 

 

 چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز 
 

 ( 3۵1 :)همان
 بین به تو کی داد حکیمگفتم این جام جهان 

 

 کردت آن روز که این گنبد مینا می   گف 
 

 (193 :)همان  
 

 د نظر نیستی وصال مجوی   و مستع   چ
 

 بصریوقت بیام جم نکند سود    که ج 
 

 ( 614 :)همان
 م زو جام ج     ی آن می ک    بده ساق

 

 دم     در ع      ایی ان     د الف بین    زن 
 

 نامه()ساقی
 ام گیرم به دست  م که چون ج   من آن

 

 ت ه هس     ه هرچ    م در آن آین ن   ببی  
 

 نامه()ساقی
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 جغرافیایی نامحدود دارد که از زمین تا عرش است  ة رندی گستر. 8. 4
گیرد و از واقعیت محدود تا فضای  بر می  جغرافیایی رندی از زمین تا عرش را در نشانه  ة گستر 

  ة وش، هم نغم تمان حافظ هم حور پری وجوش است )رندی در گف آرمانی نامحدود در جنب 
 کند. رباب و هم دیر مغان است(. این فضای جغرافیایی رند را از گدایی تا کیمیاگری گسترده می 

 ر آصف عهدم کو را    ن غالم نظ   م

 

 صورت خواجگی و سیرت درویشان است    
 

 ( 71 :)همان
 ت    ن ده که در کیش رندان مس  به م 

 

 ه دنیاپرست    ت و چ    پرسه آتش    چ      
 

 نامه()ساقی
 م    ی زن    ی دم پادشاه    ه مست     ب

 

 م     ی زن    روی در گدای    دم خس 
 

 نامه()ساقی
 عالم قدسم لیکن  ة   ی صومع  صوف

 

 م   ا دیر مغان است حوالتگاه   حالی  
 

 وی میکده آی    ز و س    نشین خیبا من راه 
 

 جاهما درآن حلقه ببینی که چه صاحب     ت 
 (491 :)همان

 جاهی )حضور در میکده(نشینی تا صاحبوسیعی از راه گسترة
 ه شد خازن او روح امین   ج ک  با چنین گن 

 

 ایمشاه آمده  ه در خانة    دایی ب   به گ 
 

 ( 49۸ :)همان
 حرکت برعکس بیت پیشین. آدمی که جبرئیل خادم اوست، گدای آستانة رند است.

 گرفتی به شعر خوش حافظعراق و فارس  
 

 داد و وقت تبریز است   ا که نوبت بغ   بی  
 

 ( 6۰ :)همان
 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 

 

 چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما 
 

 ( 1۵ :)همان
 بوس تو نیت کردملک در سجده آدم زمین 

 

 که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی  
 

 ( 647 :)همان

بوسید. کرد در ذهن خود خاک پای تو را میچون فرشته در آسمان، آدم را سجده می
 پس آسمان آستانة رند است و خاک بهشت، خاک درگه او.

 
 مکان کنشی رند. 9. 4

 دهد. مکان کنشی مکانی است که سوژه در آن خود را در معرض ریسک و آزمایش قرار می
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 مکان کنشی مکانی است که سوژه هیچ بیمی از حرکت و در مقابل حریفان قرارگرفتن ندارد. 
 مکان کنشی مکان پذیرفتن خطر و در معرض قضاوت دیگران قرار گرفتن است.

 اش   فگویم  عاشق و رند و نظر بازم و می
 

 امه به چندین هنر آراسته  دانی ک     ا ب   ت 
 

 ( 42۰ :)همان
 ک شیرگیر    ر فل      ا روم ب     بده ت

 

 م دام این گرح پیر    م برزن    ه ه    ب 
 

 نامه()ساقی
 د   ا دهن   فردا اگر نه روضه رضوان به م

 

 ان ز روضه، حور ز جنت به در کشیم   غلم 
 

 ( ۵11 :)همان
 سر خدا که در تتق غیب منزوی است

 

 ار برکشیم  اب ز رخس    اش نق ه      مستان 
 

 ( ۵12 :)همان
 ی از این است که حافظ دارد   گر مسلمان

 

 س امروز بود فردایی     ر از پ       وای اگ 
 

 ( 671 :)همان
 مکان کنشی محل تحقق عمل و به اجرا گذاشتن است. 

 (66)همان،  وانکس که چو ما نیست در این شهر کدامست -
 

 ترامکانی رند. 10. 4
دیگر و سپس بر اساس مکان رند ترامکانی است. ترامکانی قابلیت انتقال یک مکان به مکانی  

کند که ها یک ابرمکان را ایجاد نمودن است. رند یک ابرمکانی تولید میمکان  ةانتقال پیوست 
 ها را در خود دارد. ها مسلط است و محتوای همه مکانبر همه مکان

 ده رندان قلندر باشند      ر در میک   ب
 

 د و دهند افسر شاهنشاهی     ه ستانن     ک 
 

 ( 666 :)همان
 به خواری منگرید دان      در سفالین کاسه رن

 

 اندبین کرده ت جام جهان   کاین حریفان خدم 
 

 (12)قطعه 
 

 ه سالوس   ت و خرق   دلم زصومعه بگرف
 

 ان و شراب ناب کجا    ر مغ    کجاست دی 
 

 (2 :)همان
 در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی

 

 رو باده و دفتر جایی   ی گ   ه جای    خرق 
 

 ( 67۰ :)همان
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 ار  زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنه
 

 ه تا دیر مغان اینهمه نیست      ه ره صومع     ک  
 

 ( 1۰4 :)همان
که هایی هستند  بین، میکده، دیر مغان، صومعه، آتشکده و... ابرمکانجهان  درحقیقت جام

استعالیی از مکان مواجه د. پس با وجهی بسیار گسترده و نها را در درون خود دارمکان ةهم
 هستیم.

 فارس بکش و شعلة آتشکدة   ه گ   سین 
 

 بغداد ببر لة    و آب رخ دج   ده گ     دی 
 

 ( 33۸ :)همان
 شود.های دیگر در وجودش مستحیل میجا دیگر خود رند ابرمکانی است که مکاندر این

 
 گیری. نتیجه5

تحقیق در بررسی متون کهن از جمله دیوان معناشناسی به عنوان یک روش کارکرد نشانه
گشاید. کشف دوبارة این حافظ، فضاهای نوین و بسیار متنوعی پیش روی محققان می

بندی و ها در زیست تاریخی ما است، در صورتها که هستی ما وامدار حضور آنجهان
تنها نه  داران فرهنگ و زبان پارسییراثبازسازی جهان شخصی و اجتماعی ما به عنوان م

 نماید. الزم که گاه واجب می
معناشناسی عناصر مکانی دیوان حافظ، رند را نه در قالب شخصیتی بررسی نشانه

صورت گسترة دهد بلکه آن را بهای و نه حتی درقالب شخصیتی دینامیک نشان میاسطوره
های مختلف هگشاید. رندی ما را با جنبزنده و پویای فرهنگی پیش روی انسان معاصر بازمی

سازد. در این رویارویی، گاه خود عنوان شکل دیگری از هستی، رویارو میهستی و عدم به
یابیم. ها و زمین میشده و محاط در تمامیت هستی و گاه مشرف و محیط بر آسمانرا حل

این رویارویی، استغنا، کمال، آگاهی، ناخودآگاهی، ترس، عشق، شادی و غم را دوباره در 
های مکانی، فرامکانی و ابرمکانی به زبان کند. تمام این مفاهیم با کلیدواژها معنا مینزد م

مان خشت خام تمامی رند است. رند همزآیند. رند خود تمام هستی است و هستی خود بهمی
افزا و دریای بین است. میکده و مسجد و خانقاه و صومعه و آتشکده و باغ نزهتجهان  و جام

شوند و جهانی انی پویا با یکدیگر همراه میگرکنش صورت ولناک، همه بهبالخیز و ه
سازند که از عرش تا فرش و از مشرق تا مغرب، گسترده است و فراشد و استعال را برای می

 سازد. تمام باشندگان در هستی ممکن می
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نا را دربر های آشجغرافیای رند از یک سو جغرافیایی کاماًل عینی است که شهرها و مکان
گیرد و از سوی دیگر، جغرافیایی فراواقعی، سورئال و ذهنی است که گاه جهان او خودز می

تنهایی تمام جهان زید و گاه به عکس، او خود بهعرصة گفتمان است و او در گفتة خود می
از  رسد گفتمان رندی،نظر میها در درون او جاری است. بهها و گفتماناست و تمام کنش 

مند است که در فضازمان فرهنگی حافظ مند و کنش مند، مکانسو گفتمانی زمان یک
تواند ما را به حقیقت خود نزدیک سازد، و از های بزرح فرهنگی میعنوان یکی از مرلفهبه

ماند و مرزهای فیزیکی را سوی دیگر فرازمانی و فرامکانی است چراکه در دیوان حافظ نمی
رافیایی را ترسیم کند که در آن رند به سپهری به گستردگی همة گذارد تا جغپشت سر می

ای است که مرز ندارد گر استعالیافتهطول و عرض هستی تبدیل گردد. رند حافظ همان کنش 
گشاید. در مدار را به روی همگان میشناسی هستایش ولی حضور کیفی او درهای زیبایی

کند. با غافلگیرز حضور پرطمطراق خود می این معنا رند همان کسی است که همواره ما را
های آنتروپولوژیک عنوان نوع انسان در مکانتوانیم جغرافیای جهانی خود را ابتدا بهرند می

 رندانه و سپس جغرافیای بومی خود را در زیر رواق زبان فارسی بازشناسیم.
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 پژوهی حافظمجلة 
 139۸(، پاییز 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22سال 

 
 »اخالقیات« در حواشی غزل حافظ

 

 * ابراهیم قیصری
 مدرس بازنشستة دانشگاه

 

 چکیده
الهی، نکات حسّاس و بعضاً مخاطره انگیز فلسفی، -درآمیختن عشق انسانیحافظ عالوه بر 

. کنداجتماعی، مذهبی و اخالقی را در لباس نقد و نظر به حوزة پر دامنة غزل وارد می 
های  چه عاشقانه،  هایی است که شاعر در خالل آنشهرت و شکوه غزلیّات حافظ از آنز غزل

حواشی نکته آموزی در اخالق، حکمت، فلسفه، نقد و نظر دربارة   ،انسانی و چه عرفانی باشد
افکنند چنان بر فضای غزل پرتو می گونه نکات گاه آنآورد. ایناجتماعات روزگار خود می 

  ،صدق، قناعت .دهندکه دیگر دقایق و ظرایف لفظی و معنوی را تحت الشعاع قرار می 
اخالقی در غزلیات حافظ است که در این  های مرلفهترین خرسندی و ترک تعلق از مهم 

 . ها پرداخته شده استمقاله به آن
 .های اخالقی مرلفه غزلیات، حافظ، ها:کلیدواژه

 
قدر پارسی از دیرباز تا روزگار ما، به حیث قالب و محتوا انواعی داشته و دارد که شعر گران

شان قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و دو بیتی است. از میان این انواع »غزل« از ترین معروف 
آغاز تا امروز خوش درخشیده و دولتی برقرار و مستدام دارد. این نخل سرسبز تناور 

رین ثمر، ریشه در آب و خاک »عشق« دارد، پدیدة مقدّسی که در ازل از پرتو گستر شی سایه
حسن الیزال الهی بر عالم هستی تابید و دل و جان آدم از آن نورانی شد. بنابراین تا عالم و 

کنم که غزل از آدم هست »عشق« هست و تا عشق هست »غزل« هم هست. اینجا اشاره می
که روزگاری سردفتر شهر کهن بود. ولی با مرور زمان به اعتبار آید خانوادة معتبر قصیده می

جوهر ذاتی خود که عشق باشد بر قصیده که محتوایش مدح قدرتمندان بود برتری یافت و 
 پیشی و بیشی گرفت. 

با ابتکار   -شودوار« شروع میکه از »غزل رودکی-سیر تاریخی و تعالی این نوع شعردر م
 -، سنایی، عطار، مولوی و سعدی در سرودن غزل عشق جسمانیشاعران بزرگی چون انوری

 
 .زبان و ادبیات فارسیمدرس  *
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رسد. عشق روحانی هر کدام به نوبة خود بر کمال و جمال آن افزودند تا نوبت به حافظ می
دو گونه مضمون را بهم پیوند  مندی از میراث ارزشمند شاعران متقدّم، آنحافظ با بهره

 ر بر افالک دارد.آفریند که پای بر خاک و سدهد و عشقی میمی
 

 ر به گفتة حافظ   ب گ  در آسمان نه عج
 

 ره به رقص آورد مسیحا را   رود زه   س 
 

الهی، حافظ نکات حسّاس و بعضاً مخاطره انگیز فلسفی، -عالوه بر درآمیختن عشق انسانی
کند که از میاجتماعی، مذهبی و اخالقی را در لباس نقد و نظر به حوزة پر دامنة غزل وارد 

قبل از ورود به بحث اصلی، نخست باید در  این همه »اخالقّیات« مورد بحث ما است.
هایی بیاورم. در میان شاعران مشهور، ناصرخسرو خصوص »اخالقّیات« در شعر فارسی نمونه

 اند. قصیده به مطلع:قبادیانی و سنایی، قصایدی غرّا و پرمحتوا در مسائل اخالقی سروده
 جسم و جان منزل که آن دون است و این واال  مکن در

 

 

 قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا 
 

در خدمت  اًعرفانی است شهرت دارد. قصاید ناصرخسرو هم تمام -که سراسر اخالقی
اند. باشد. شاعران دیگر نیز کم و بیش اشعاری در این زمینه سرودهمذهب و اخالقّیات می

 آوریم.هیچ توضیحی قطعاتی از گذشتگان و معاصران میاینک بی
 ابن یمین:

 ا کردن   به چنگ شیر، تن خویش را ره
 یمحم زول     شراب ساختن از زهر قات

 دوزخدن از  به نوک هر مژه آتش کشی 
 ر عاقل     ت ب    ترسکشیدن همه آسان

 

 ه عصا کردن    ی در بادی    ز مار و افع 
 ه غذا کردن   ره و آب سی     ز آب تی 

 ون دل خویشتن شنا کردن   ان خ   می 
 از آن که خدمت بداصل ناسزا کردن

 

 ( 4۸6: 13۸۰فریومدی، )                       
 سعدی:

 بوی در حمّام روزیوش     ی خ   گل
 ی یا عبیری     ه مُشک    م ک    بدو گفت 

 ز بودم     ی ناچی      ن گزل    تا م  بگف 
 ن اثر کرد    شین در م    ال همن     کم

 

 ی به دستم    ت محبوب    د از دس   رسی  
 ز تو مستم    وی دالوی     ه از ب     ک

 نشستما گُل       ی ب      ن مدّت      ولیک
 م که هستم    ان خاک    ن هم   وگرنه م

 

 ( 4 : 1363سعدی، )                              
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 پروین اعتصامی:
 ه زد به پیاز    ک روز طعن     سیر، ی

 خبریب خویش بی    ت از عی     گف 
 رویی دگرانت      ن از زش         گفت 

 گلیی که شاخ      کن ان می و گم        ت
 زرح مکن     ب ب     سب خویشتن بی

 تر نگریه که نیک    ود آن ب     در خ
 وخ جامه ولی   م و ش   ا زبونی      م

 

 و مسکین چه قدر بدبویی!    ه ت     ک 
 جوییب می    ق عی      زان ره از خل

 رویی و       ث نک       ود باع         نش
 روییالله میرو و      ف س     ه ص    ب
 ان این کویی   م از ساکن      و ه     ت

 ه عیب خود جویی    ه ک    اوّل آن ب
 شوییوخ خود نمی   را ش     و چ     ت

 

 ( 274: 1394، )اعتصامی                     
 

امّا قالب غزل که به نام »عشق« سکّه خورده، طبعاً جایی برای اخالقّیات در لباس پند و 
 گویی ندارد. سعدی چه نغز گفته:اندرز و نصیحت

 بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول
 

 وش استماع ندارم لزمَن تقول   ن گ    م 
 

 گوید:می -حافظ -سرای دیگرو عاشق غزل
 ون نای   را چ    به کام تا نرساند لبش م

 

 نصیحت همه عالم به گوش من باد است  
 

 

کند، عدول از احساس و اندیشه، ر آنات و لحظات زندگی میولی چون هنرمند و شاعر د
به جز ابیات  -سرای بزرگوارامری طبیعی است. کما این که در دیوان غزلیات هر دو غزل

ایم یا الاقل از و خوانده های مستقلی هم در باب اخالقّیات دیدهغزل -ای در غزلحاشیه
ا باشد و غزل اخالقی معروف او را در »بدایع« ایم. کیست که با شعر سعدی آشن دیگران شنیده

 با این مطلع نخوانده یا نشنیده باشد. 
 تن آدمی شریف است به جان آدمّیت

 

 نشان آدمّیت زیباسته همین لباس     ن 
 

 یا با این غزل حافظ، به مطلع:
 خبر بکوش که صاحب خبر شوی ای بی 

 

 ی کی راهبر شوی      رو نباش    تا راه 
 

 

که سراسر مضامین ابیات در خداشناسی عرفانی، تربیت در مکتب حقایق، دست از مس 
به اصل   -نمودکه الزم می-پس از این مقدّمه    .. است..وجود شستن، و غریق بحر خدا شدن و

ها ها و خصلتگردیم. در کتب لغت »اخالق« در کل به معنی خویموضوع سخن برمی
هایی است که به اخالقّیات، رترین آثار منثور و منظوم ما، کتابارزشمندترین و پربا  اند.آورده

اند. برای نمونه از دو کتاب ارزشمند یاد های تربیتی و اجتماعات پرداختهعرفان، آموزه
خوش رنگ و بوی  بوستانکنیم. اخالق محتشمی از خواجه نصیرالدّین طوسی و دیگری  می
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آن به »اخالق« اختصاص دارد، از آن جمله سعدی. آثاری هم هست که فصلی یا بخشی از 
نویسد: »... بدان  ابوحامد غزالی. مرلّف در زیر حقیقتز خوی نیکو می کیمیای سعادتاست 

اند، یکی کالبد که با چشم سر بتوان دید و یکی روح که جز که آدمی را از دو چیز آفریده
تی است. یکی را حُسنز خَلق به چشم دل نتوان یافت، و هر یکی را از این دو نیکویی و زش

حُسنز خَلق که  چنانگویند و یکی را حُسنز خُلق. و ُحسنز خُلق عبارت از صورت باطن است،  
(. از حافظ بشنویم که از خَلق 6-۵:  2، ج1361غزالی طوسی،  عبارت از صورت ظاهر است )

 و خُلق معشوق خود گفته است:
 طلبم روی تو راحُسن خُلقی ز خدا می

 

 ر ما از تو پریشان نشود   ا دگر خاط    ت 
 

 

چون پیامبر گرامی اسالم، با آن که  هّمیت ُحسن ُخلق همین بس که وجود خلیقی در ا 
(. باز »رسول )ص( 4)قلم/  َعظزیٍم ُخُلٍق َلَعَلى  إزنَّکَ  َوگوید: خداوند در قرآن مجید به او می 

 (. 4/ 2: ت اندردعاگفتی:بارخدایا َخلق من نیکو آفریدی، ُخلق من نیز نیکوگردان«)کیمیای سعاد
اند که »یکی از پیش رسول )ص( برآمد و گفت: دین چیست؟ گفت:  همچنین روایت کرده 

گفت تا بازپسین  همچنین می پرسید و وی  ُخلق نیکو، از راست وی اندر آمد و از چپ اندر آمد و می 
گوید شاید  (. ذهن و ذوق منز بنده می 3بار گفت: می ندانی؟ آن که خشمگین نشوی.« )همان: 

جا که فضیل عیاض  سخنان دو تن از عارفان نامدار تحت تیثیر کالم پایانی این روایت باشد، آن 
(. و خواجه  ۵ندخوی« )همان:  تر دارم از آن که با ُقّرای ت گفته: »صحبت با فاسقی نیکو خوی دوست 

 (. از زاهدز با جنگ«. )همان   گوید: »مطرب با چنگ به عبداهلل انصاری هم می 
ان، عالوه بر کالم الهی و احادیث نبوی که در لق انسوگو دربارة خَلق و خُبحث و گفت

ن تربیتی میراث که  -و تعلیمی  یآثار ارجمند عرفانسطور باال مختصراً بدان اشاره کردیم در  
های سنایی، عطّار و مولوی اش قصاید و مثنویبسیار آمده. نمونه   -ادب یا به صورت نظم و نثر

پرست در نفس امر گویی وظیفه دارد که دیدة جمال -از جمله غزل حافظ –امّا غزل  است.
 انسان را به »حُسن خلق« زیبایان که در معشوق متجلّی شده متوّجه نماید و مثاًل بگوید:

 

 ة لطف الهی است   ر آین    مگ روی تو
 

 حّقا که چنین است و در آن روی و ریا نیست  
 

 

نه تنها روی و موی و بوی معشوق که نمایانگر حُسن خَلق است، خاک کوی معشوق نیز 
رود گذارد برای عاشق حکم توتیا و سرمه چشم دارد و تا آنجا پیش میکه یار بر آن قدم می

 گوید:ها میکند و چنین ادب، ترک ادب شرعی میکه به اصطالح علمای 
 

 خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا
 

 ه بر فرق سر از بهر مباهات بریم    هم 
 

 ت و سایة طوبی و قصر حور   باغ بهش
 

 کنماک کوی دوست برابر نمی    با خ 
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با سه نوع غزل  -کلیبه طور  -در دیوان حافظ شود بلند«.و: »زین قّصه بگذرم که سخن می
 سر و کار داریم.

هایی که طبق سّنت و عرف شعر فارسی وصف معشوق و می و مغازله است. مانند غزل   الف(
 این غزل: 

 دارد نسیم جعد گیسویتمدامم مست می 
 

 

 کند هر دم فریب چشم جادویتخرابم می 
 

  پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

 افروزیم در محراب ابرویتکه شمع دیده  
 

 سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم
 

 

 ای باشد ز لوح خال هندویتکه جان را نسخه 
 

 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی
 

 

 صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت 
 

 وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
 

 

 ریزد هزاران جان ز هر مویتبرافشان تا فرو  
 

 حاصلمن و باد صبا مسکین دو سرگردان بی
 

 

 من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت 
 

 زهی همّت که حافظ راست از دنیا و از عقبی
 

 

 نیاید هیچ در چشمش بجز خاکز سر کویت 
 

 هایی که صبغة عرفانی دارد. مثل این غزل مشهور:: غزلب
 کردب جام جم از ما می    ها دل طلسال

 مکان بیرونستودف کون  گوهری کز ص
 ر مغان بردم دوش   مشکل خویش برز پی 

 دیدمش خّرم و خندان قدح باده به دست
 گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم 
 بیدلی در همه احوال خدا با او بود

 کرد اینجااین همه شعبدة عقل که می
 آن یار کزو گشت سرز دار بلندگفت 

 الُقدس ار باز مدد فرمایدفیض روح
 گفتمش سلسلة زلف بتان از پی چیست 

 

 کرده تمّنا می   وآنچه خود داشت ز بیگان  
 کرددگان لب دریا می    ب از گمش    طل  
 کردد نظر حلّ معمّا می    و به تییی     ک  
 کرده صد گونه تماشا می  در آن آین    وان  
 کردگفت آن روز که این گنبد مینا می  
 کرددیدش و از دور خدایا میاو نمی  
 کردسامری پیش عصا و یدز بیضا می  
 کردجرمش این بود که اسرار هویدا می  
 کرددیگران هم بکنند آنچه مسیحا می  
 کردای از دل شیدا میگفت حافظ گله  
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های نغز عرفانی است و غزل است، بقّیه ابیات سرشار از نکتهبجز بیت تخلّص که از نوع اوّل 
 این دو نوع غزل موضوع بحث ما نیست.

چه هایی است که شاعر در خالل آنشهرت و شکوه غزلّیات حافظ از آنز غزل ج:
های انسانی و چه عرفانی باشد حواشی نکته آموزی در اخالق، حکمت، فلسفه، نقد عاشقانه

چنان بر فضای غزل گونه نکات گاه آنآورد. این ماعات روزگار خود میو نظر دربارة اجت 
دهند. افکنند که دیگر دقایق و ظرایف لفظی و معنوی را تحت الشعاع قرار میپرتو می

 بیت: سر اش غزلی است با این نمونه
 جز آستان توأم در جهان پناهی نیست

 

 گاهی نیستسر مرا بجز این در، حواله 
 

 

رسیم که چند بیت حاکی از حال و روز عاشق ناگهان به این مضمون اخالقی میپس از 
از حسن اتفاق ریشه این در حدیث دارد: مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او 

 آسوده باشند. بیت مورد نظر این است:
 ی کن   مباش در پی آزار و هر چه خواه

 

 نیست که در شریعت ما غیر از این گناهی  
 

 گوید:باز سه بیت بعدی حال و هوای عاشقانه دارد، از جمله بیت تخّلص که می
 ال مده    ط و خ   خزینة دل حافظ به خ

 

 که کارهای چنین حدزّ هر سیاهی نیست      
 

برای رهایی از این دراز سخنی در مقدّمه که ما را از پرداختن مستقیم باز داشت، دست به 
 شویم که گفت: می -سعدی -دامان شیخ اجل

 سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است 
 

 ق مفتون  ر فّتان و عاش     ث دلب      حدی 
 

 ارد. گردیم به »اخالقّیات« در غزل حافظ اگر »عشقّیات« بگذو برمی
سرایی جای تعلیمات اخالقی. ولی او در دانیم که نه حافظ معلّم اخالق است و نه غزلمی

صرف به نکات اخالقی اشاره دارد و در برخی   تش چه عاشقانه محض باشد چه عرفانیزغزلیا
کند. پیشاپیش ها و بداخالقان سخت آزرده است و به شدّت انتقاد میاخالقیموارد از بی
اصل معرفت و معنی بر این بنده خرده نگیرند که چنین معانی بیشتر صبغة عرفانی بگویم که 

 ؟.« فُ الخُلق، تخلَّقوا باخالق اهللاند: »التصوّدارد، سلّمنا. مگر نه این است که بزرگان قوم گفته
طلبد و ما در این تری میهای خواجه، مجال گستردهپرداختن با تمام اشارات اخالقی در غزل

 کنیم.اندک تنها به چند نمونه و شاهد اقتصار می فرصت
 اهنه و کذب، موافقت سرّ با سخن.مدراستی و درستی در گفتار و کردار، نقیص،  صِدق:

 به صدق کوش که خورشید زاید از َنَفست 
 

 روی گشت صبحز نخست که از دروغ سیه  
 

 آورد:صافی میو در این بیت، صدق را مرادف با »صفا«ی نّیت و درون پاک و 
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 زار شکر که دیدم به کام خویشت بازه
 

 ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز 
 

و در یک غزل هفت بیتی که شش بیت آن وصف بهار و باده است در بیت دوم از »صدق« 
 و »آزادگی« گفته است:

 طریق صدق بیاموز از آبز صافی دل
 

 ی طلب آزادگی ز سرو چمن   به راست  
 

رو ها روبه از ابیات متنوع و متفرقی که در ضمن غزلیات خواجة شیراز با آن   -تسلیم و رضا 
زندگی بدان  یشود که تسلیم و رضا یعنی انسان باید در مسیر کمال شویم چنین استنباط می می 

گذرد، خالق همه را در شناسنامة خلقت درجه از معرفت و شناخت برسد تا بداند آنچه بر او می 
تواند در مشّیت و ارادة ازلی تغییر و رینش بنده ضبط کرده، دوم بداند که مخلوق نمی و آف 

تبدیلی انجام دهد پس در برابر مقّدرات الهی سر تسلیم و رضا فرود آورد و بگوید: پسندم آنچه 
 کند.گری می ای، در سه شیوة بیان گوناگون جلوه گونه ابیات حاشیه این   را جانان پسندد.

 هایی که رنگ و بوی اندیشة مالمتی دارد و جای تیمّل بسیار دارد:بیت الف(
 شوَیمکنون به آب می لعل، خرقه می-

 

 توان انداختود نمی  بة ازل از خ   نصی  
 

 

 ه نبود اختیار ما حافظ   اه اگرچ   گن  -
 

 تو بر طریق ادب باش و گو گناه من است  
 

 

 مگیر برو ای ناصح و بر ُدردکشان خرده  - 
 

 کند این، من چه کنمکارفرمایز قَدَر می 
 

 

 مکن به نامه سیاهی مالمت منز مست  - 
 

 که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت  
 

 

 من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم  - 
 

 م از روز ازل حاصل فرجام افتاد    این  
 

 

 بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم  - 
 

 ر من شود تقدیر     وافق تدبی    ر م     اگ 
 

 

 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم  - 
 

 طامات بریم ادة   دلق بسطامی و سج 
 

 

 برو ای زاهد و بر ُدردکشان خرده مگیر  - 
 

 که ندادند به جز این تحفه به ما روز الست  
 

 

 ز دانیم      ا نی     وا م     ن تق     آیی  -
 

 ا بخت گمراه    چاره به      کن چ    لی  
 

 

 گرچه رندی و خرابی گنهز ماست، ولی - 
 

 داریعاشقی گفت که تو بنده بر آن می 
 

 

 عرفانی دارد: -مضامینی که جنبة اخالقی ب(
 رضا به داده بده وز جبین گره بگشای - 

 

 ن و تو درز اختیار نگشادَست    ه بر م   ک 
 

 

 ه حافظ     م سر بن    ر آستانة تسلی    ب -
 

 زه کنی روزگار بستیزد   ر ستی     ه گ   ک 
 

 

 در کارز گالب و گل، حکم ازلی این بود   - 
 

 کاین شاهد بازاری وآن پرده نشین باشد 
 

 

 به ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش   - 
 

 ر چه ساقی ما کرد عین الطافست   که ه 
 

 

 نوشیدیمآنچه او ریخت به پیمانة ما  -
 

 اگر از خمر بهشت است وگر از بادة مست  
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 چه کند گر پی دوران نرود چون پرگار  - 
 

 ردش ایّام افتاد    ه در دایرة گ   ر ک   ه 
 

 

 باز تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده  - 
 

 تر برانگیزدازی ازین طرفه     هزار ب 
 

 

 ای در کار کرد بر درز شاهم گدایی نکته  - 
 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود  
 

 

 حضور ما کردندچو قسمت ازلی بی -
 

 گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر 
 

 

 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی  - 
 

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 
 

 در فضای عاشقانه: ج:
 ر سرّ خود حکم نیست   عاشقان را ب -

 

 ان تو باشد آن کنند    ه فرم    رچ    ه 
 

 

 سر ارادت ما و آستان حضرت دوست -
 

 رود ارادت اوستکه هر چه بر سرز ما می  
 

 

 ه کند گر نکشد بار مالمت   عاشق چ -
 

 ر تیر قضا نیست   ز سپ    چ دالوی   با هی  
 

 

 مزن ز چون و چرا دم که بندة مقبل -
 

 که جانان گفت قبول کرد به جان هر سخن  
 

 

 ه بر ره فرمان او سر طاعت    چو خام -
 

 غ بردارد    ه تی    ر او ب     ایم مگنهاده 
 

 

 آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم - 
 

 ت که تغییر قضا نتوان کرد   این قَدَر هس 
 

 

 وی آن ماه      ارد در ک    غ ب   گر تی  -
 

 م هلل          م الحک       ردن نهادی       گ 
 

 

 حافظ ز خوبرویان بختت جز این َقَدر نیست  - 
 

 ت رضایی حکم قضا بگردان   گر نیست  
 

 

عبارت از خشنودی نفس است به آنچه از روزی و معاش که نصیب او   :قناعت و خرسندی
(. در کتب صوفیه بابی مستقل دربارة این خلق و 2/2731شود )معین، فرهنگ فارسی: می

خوی آمده است. در ترجمة رسالة قشیریّه آمده: قناعت، آرام دل بود به وقت نایافتن در ابیاتی 
شود. یشی و فقر، مالزم قناعت و خرسندی دیده میکنیم دروجا از حافظ نقل میکه این 

برخی از این مضامین اخالقی را ظاهراً حافظ از حدیث نبوی یا گفتار مشایخ صوفیه اقتباس 
 کرده است مانند این بیت:

 ت باقی است   ج قناع   گنج زر نبود گن 
 

 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد  
 

جابر بن عبداله انصاری: پیغمبر )ص( گفت: قناعت گنجی است مقایسه شود با این سخن  
 (. 239که بزَنرسد« )ترجمة رسالة قشیریه: 

 ها:های حافظ در حواشی غزلگفته
 بریمت نمی    ر و قناع     ما آبروی فق  -

 

 وی که روزی مقدّر است   ه بگ   با پادش 
 

 

 ی گنج سلطانی به دست ی من که دارم در گدا  - 
 

 پرور کنم طمع در گردش گردون دون کی  
 

 

 حافظ غبار فقر و قناعت در رخ مشوی  - 
 

 اک بهتر از عمل کیمیاگری   ن خ   کای 
 



 101 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ اخالقیات در حواشی غزل

 خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی       خرسند است است بادرویش دراین بازار اگرسودی  -

 س طامع    مرا گر تو بگذاری ای نف  -
 

 ی   نم در گدای   ی ک   ی پادشاه   بس 
 

: تعلّق در معنی اخالقی آن، عبارت از هرگونه اموری است که انسان را از هد ترک تعلِق
ناپذیر را متعالی و سیر به سوی کمال مطلوب باز بدارد و به تََبعز آن، خوی حرص و آز سیری

تعلّقات است، حافظ در این بیت که حاکی از منش و روش کلّی او در ترک  تقویت نماید.
 گوید:سربسته می

 آیدی فرو نمی   ی و عقب    سرم به دنی 
 

 ها که در سرز ماستتبارک اهلل از این فتنه  
 

 آید هر کدام بیانگر نظری و اثری در این خصوص است.و ابیاتی که در پی می
 ت آنم که زیر چرخ کبود   غالم همّ -

 

 استه رنگ تعلّق پذیرد آزاد     ر چ   ز ه 
 

 

 ه تعّلق دارند   د درختان ک   زیر بارن -
 

 ا سرو که از بار غم آزاد آید    ای خوش 
 

 

 سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو  - 
 

 د دست که دامن ز جهان درچینم    گر ده  
 

 

 ام آمد به گوشاز زبان سوسن آزاده -
 

 کاندرین دیر کهن، کار سبکباران خوش است  
 

 

 است که گذرگاه عافیت تنگ جریده رو  - 
 

 بدل استه عمر عزیز بی   ر ک   گی پیاله 
 

 

برانگیزترین مضامین غزلیات حافظ، مشهورترین و هیجاننقد و نفی اخالقّیات ریایی 
انتقادهای تلخ و تند او از ریاورزیز ریاکاران خانقاهی و زاهدان ظاهرپرستی است که بود و 
نمودشان از زمین تا آسمان تفاوت دارد. این نقد و نظر، گاه به صورت طنز ظریف و مالیم 

نمادهایی از اخالقّیات زاهدانه و صوفیانه را  شود. مظاهر وو گاه با خشم و خروش بیان می
 فریبی و ریاکاری قرار گرفتهمردمهایی از احترام و تقدّس دارند، چون وسیلة که ذاتاً جنبه

مثاًل خانقاه و خرقه در برابر دیر مغان و شراب ناب  . نگردحافظ به دیدة تحقیر و تنفیذ می
سنجد. در این می  زرقو رندی را به انفاق و  زهدفروش، طریق عشق    زهد  فروش را مقابلباده

اتز آلوده به اغراض خودپرستی، ریا و وفجا کّفة منهیات بر کّفة معرتقابل و سنجش همه
 هایی از آن نقد و نظرها:چربد. اینک نمونهتظاهر می

  
 نوشی که در او روی و ریایی نبودباده  -

 

 بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست  
 

 

 حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری  - 
 

 کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست  
 

 

 رآن را   ر مکن چون دگران ق دام تزوی    باش ولیوخوشکنورندی  خورحافظا می-
 

 زرقبیار باده که رنگین کنیم جامة  -
 

 که مست جام غروریم و نام هشیاریست 
 

 

 نم       نازنی ت آن      الم همّ     غ -
 

 ا کرد    روی و ریر بی  ار خی   که ک 
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 کشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحی می   - 
 

 گیرد عجب گر آتش این زرق دردفتر نمی  
 

 

 کنند منبر می و جلوه در محراب واعظان کاین - 
 د روز داوری     دارناور نمی    ا ب   گویی

 سب       محت خور که شیخ و حافظ و مفتی و  می 

 کنند روند آن کار دیگر می چون به خلوت می  
 کنند کاین همه قلب و دغل در کار داور می 

 کنندک بنگری همه تزویر می   ون نی   چ 
 

 

 

 د     د خدایا مپسن    ه ببستن    درز میخان  -
 

 زویر و ریا بگشایند    ة ت   که در خان 
 

 

 در این صوفی وشان دردی ندیدم  -
 

 ی باد عیش دُرد نوشان    ه صاف   ک 
 

 

 َمبوس جز لب ساقّی و جام می حافظ - 
 

 که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن  
 

 

 ها مورد دیگر.و ده
کنیم که به جز یک بیت، باقی ابیات آن در پایان مقال از یک غزل هشت بیتی یاد می

نامة اخالقی حافظ دانست. بیانّیه یا مرامصرفاً اخالقی است و شاید به تعبیری بتوان این غزل را  
بیت تخّلص شاهکاری است از سعة صدر و آزادمنشی که در عین سادگی کالم، جهانی معنی 

 و معنویّت و اخالق با خود دارد.
 ل به ناحق نکنیم   د و می    ما نگوییم ب

 عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است 
 دانش نزنیمر دفتر    ه ب   م مغلط   رق
 اه اگر جرعة رندان نه به حرمت نوشد  ش

 ان در نظر راه روان   م جه   خوش برانی 
 شکنداب هنر می    ی ارب   آسمان کشت 

 گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
 

 س سیه و دلق خود ارزق نکنیم   جامة ک 
 حت آن است که مطلق نکنیم    کار بد مصل 
 نکنیمر ورق شعبده ملحق    سرِّ حق ب
 افز مروَّق نکنیم   ه میز ص   التفاتش ب

 ب سیه و زین مغّرق نکینم   ر اس   فک
 تکیه آن به که به این بحر معلّق نکینم
 گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکینم 

 

 م خطا گفت نگیریم بر او   ظ ار خص   حاف
 
 
 

 دل با سخن حق نکنیم   ت، ج   ور به حق گف 
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 ، تهران: نی.ولی اهلل درودیان . به کوششدیوان (. 1394) .پروین ، اعتصامی

 ، تهران: چاپخانة مجلس.قاسم غنی، به اهتمام محمّد قزوینی و دیوان حافظ(. 1319) .حافظ
 تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: اقبال.. کلیات سعدی(. 1363) .سعدی

، به کوشش حسین خدیو جم. ی سعادتکیمیا(. 1361) .ابوحامد امام محّمد، غزالی طوسی
 .علمی و فرهنگی تهران:

، حسینعلی باستانی راد. به تصحیح و اهتمام دیوان ابن یمین (. 13۸۰) .، ابن یمین فریومدی
تهران: کتابخانة سنایی.



 پژوهی حافظمجلة 
 139۸(، پاییز 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22سال 

 
 ی دیوان حافظ شیرازی به ترکیهاشرح و ترجمهنگاهی اجمالی به 

 

 * علی گزل یوز
 دانشگاه استانبول

 

 چکیده
عثمانی استنساخ شده،  ترین آثاری است که در جغرافیای  دیوان حافظ شیرازی یکی از مهم

ترین کتابخانه نوشته شده و خوانده شده است. در عهد عثمانی در کوچک هاشرح  هابر آن
های دیوان حافظ شیرازی وجود داشت. عالوه بر های شخصی هم نسخهحتی در کتابخانه

شد. در  عثمانی به عنوان کتاب درسی تدریس می  های دورة این، دیوان حافظ در مدرسه
های یابد. تقریبا در فقسهروزگار ما نیز تعداد عالقمندان به ادبیات ایران هر روز افزایش می 

هایی مانند مثنوی معنوی، دیوان حافظ، توان کتابمی   کسانی که به ادبیات عالقه دارند،  همة
از همان ابتدا، برای درک معنی اشعار   بوستان و گلستان سعدی و بهارستان جامی را دید.

شده است. به همین سبب دیوان حافظ حتی در های متعدد احساس می ظ نیاز به شرححاف 
تمام دیوان به زبان ترکی  قرن اخیر نیز چند بار به نثر و به نظم به ترکی ترجمه شده است.

غزل    14۵عثمانی چهار بار شرح کامل شده است. یک شرح هم به زبان ترکی تاتاری شامل  
یرازی چهار بار هم به ترکی استانبولی به نظم و به نثر ترجمه  وجود دارد. دیوان حافظ ش

این مقاله به توضیح این شروح   هاست.شامل فقط بعضی از غزلهاشده است که یکی از آن
 پرداخته  است. 

 . ی ترکی : حافظ، شرح ترکی، ترجمههاواژهکلید

 
 های دیوان حافظ شیرازی به ترکی:شرح -آ
 شرح سُروری  .1

 شرحی که بر دیوان حافظ نوشته شده، اثر سُروری است.اولین 
سُروری، یکی از ادیبان و عالمان مشهور حدیث، تفسیر و بالغت در قرن شانزدهم میالدی 
است. اسم وی در منابع به صورت»سُروری مصلح الدین مصطفی بن شعبان الگلیُبوزی 

خلصش سُروری است. اش مصطفی، لقبش مصلح الدین و تالرومی«آمده است. اسم اصلی

 
 guzelyuz@istanbul.edu.trاستاد زبان و ادبیات فارسی،  *
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در شهر گلیبولی به دنیا آمده و نزد دانشمندان مشهور زمان خود درس خوانده 1491در سال 
 های گوناگونی به عنوان مدرس به کار تدریس مشغول بوده است.است. سپس در مدسه

هایی مانند فاضل، کامل و عالم یاد شده است اشعار سُروری که در منابع از وی با صفت
 ترکی، فارسی و عربی دارد.

روف اثرترین شارحان عهد سلطان سلیمان قانونی مع  مشهورترین و پُرکه به عنوان    سروری
دارد ولی ادیبانی که فارسی بلدند به وی چندان رغبت  است، در میان مردم شهرت زیادی

سُروری مثنوی معنوی که در فارسی بعضی اشتباهاتی هم دارد. چون  اند  و گفتهاند  نشان نداده 
را نیز شرح کرده، به عنوان شارح مثنوی معروف شده است. سُروری بر آثار عربی، فارسی و 

یی نوشته است. مثال بوستان سعدی را به هاهای عربی، فارسی و ترکی شرحترکی به زبان
 فارسی و گلستان را به عربی شرح کرده است.

قاسم پاشا   از دنیا رفت و در استانبول در محلة  به سبب وبای فراگیر    .ق1۵61سُروری سال  
 .به خاک سپرده شد

حافظ  شرح دیوان ،دیوان حافظ و مجازهای هابرای درک و دریافت بهتر رمز سُروری
. سُروری، بعضی از رموز به پایان رساندآن را  1۵۵9در سال  و را به زبان ترکی تیلیف کرد
داده و  پرسیدند به قدر استعداد خود توضیحمی آشنایانش از ویو رازهایی را که دوستان و 

 بسیار مورد انتقاد قرار داده اند. ت. شارحان پس از وی، اثرش راکرده اس به ترکی ترجمه
 جمله: گوناگون ترکیه وجود دارد. از هایهای خطی این اثر در کتابخانهنسخه

 و بخش خرج چی، شمارة 1194-1193ة کتابخانه آثار خطی بورسا، بخش اورهان، شمار -
9۸۵ . 

 . 2۰۰۰ کتابخانة شهر چوروم، شمارة -
؛ بخش 1۸1 انبول، بخش مخطوطات فارسی، شمارةآثار خطی دانشگاه است  کتابخانة -

 971و  ۵71، 471، 163، 1۰6ی هامخطوطات ترکی، شماره

 ۵۸2 رگین، شمارةو بخش عثمان ا 2۵۰ بخش معلّم جودت، شمارة آتاتورک، کتابخانة -

 13۰6 ر قیصریه، بخش راشد افندی، شمارةراشد افندی در شه کتابخانة -

 3443/3962، 344۵/3964، 3444/3963ی هانور عثمانیه، شماره کتابخانة -

؛  616و  ۵34ی ها؛ بخش ازمیر، شماره1۸1سلیمانیه، بخش چلبی عبداهلل، شمارهء  کتابخانة -
؛ بخش جاراهلل افندی، 4۰۵6؛ بخش آیاصوفیه، شمارة ۸۸۸بخش تَکَلی اوغلو، شمارهء 

 الخ. 2774 ؛ بخش اسعد افندی، شمارة1697شمارة 
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 . 2۰7/444 ملّت(، بخش ادبیات، شمارة بخانةعلی امیری )کت کتابخانة  -
 

 شرح شمعی  .2
بعد از سروری دومین شرحی که بر دیوان حافظ به ترکی نوشته شده است از آنز شمعی 

این شارح که به نام »پریزرَنلی شمعی« معروف است از شارحان مشهور قرن شانزدهم  است.
 گذراند. در منابع فقط دربارةمی اهل تصوّف بود و زندگی خود را از راه تدریس باشد،می

 زندگیش اطالعات هایزمینه رش اطالعاتی داده شده است و در مورد دیگرآثااسم و 
های پایان نوشته شده است که در سال لفین عثمانیمرچندانی در دست نیست. در کتاب 

مثنوی معنوی، دیوان ارگی مبتال شده است. شمعی، آثار بسیاری مانند وخعمرش به می
 االحرار و بهارستان هاالبرار و تحف  هسبح عطار، پندنامةالطیر و ستان سعدی، منطقحافظ، بو

 شرح کرده است. را جامی
در استانبول درگذشته است ولی   1۵91در بیشتر منابع نوشته شده است که شمعی در سال  

برای مثال عطایی تاریخ وفاتش را  سال  در بعضی از منابع اطالعات متفاوتی وجود دارد.
اند که این دو تاریخ در منابع بعدی هم تکرار شده ذکر کرده  1۵97سال  و کاتب چلبی    1۵92
 االسرارشرح مخزنتمام کرده و در    16۰۰را در سال    االبرارهسبحجا که شرح  ولی از آناست.  

برای خود از   شود ومی  به پایان رسیده و آخرین اثرش محسوب  16۰3که تیلیف آن در سال  
باشد. شمعی در استانبول در  باید بعد از این تاریخ درگذشته خدا حسن خاتمت طلب کرده،

 است. محلة اسکدار مدفون شده
نی اصلی های زیادی دارد. معشمعی، در شرح دیوان حافظ نیز مانند شرح مثنوی اشتباه

 ها را با معنی صوفیانه شرح بدهد.ها را کنار گذاشته و سعی کرده است که آنواژه
 

 شرح سودی .3
بعد از شمعی، سودی نیز دیوان حافظ شیرازی را به ترکی شرح کرده است. سودی در شرح 

سُروری و شمعی را مورد انتقاد قرار داده است. سودی، غیر از این، در اثر  اتخود، اشتباه
وی  اتخود به نام شرح بوستان، شارح بودن شمعی را رد کرده، حتی با شوخ طبعی اشتباه

 کرده است. نیز مسخره را
زندگی وی اطالعات چندانی یافت  ، احمد است ولی در منابع دربارةنام اصلی سودی

ر فوچا به دنیا آمده ولی در های شهدر بوسنی در روستای سودیچی در نزدیکیشود. او نمی
 وی اطالعات دقیقی وجود ندارد. مورد تاریخ تولد و خانوادة



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 106

در زمان »سوکُلّو محمد پاشا بوسَنوی« که یکی از دولتمردان بزرح قرن شانزدهم است، 
 ها سودی بود.بودند که یکی از آنافراد زیادی برای تحصیل از بوسنی به استانبول آمده 

، به تر کردن زبان فارسی خودالت خود در استانبول، به منظور کاملسودی بعد از تحصی
دانز ترین دانشمندان فارسیمصلح الدین الری که از بزرحد )دیاربکر( رفته و در محضر آمز

انی شاعر مشهور حلیم شرودر دمشق  در محضر  از آن  پس  درس خوانده است.    ،آن زمان بود
های مختلف . سودی، در مدت اقامت خود در دمشق، در محیطاست  خوانده  آن زمان گلستان

 ای آن زمان حشر و نشر داشته است.علمی حضور داشته و با عُلم
 گشتازکه نزدیک به ده سال ادامه یافت، به استانبول ب  اشسفرهای علمی  سودی، بعد از

. سپس در عهد سلطان ان تحصیالت خود را ادامه داددانشمندان مشهور آن زمو در محضر 
اصّه« به عنوان سلیم دوم وقتی که سوکُلّو محمد پاشا در حکومت نفوذ داشت، برای »غزلمانز خ

منابع نوشته شده است که با حقوق  . مدت تدریس وی معلوم نیست. درمدرّس منصوب شد
تا آخر عمر خود در انزوا زیسته و به تیلیف  ،دکی از کار تدریس برکنار شدهبازنشستگی ان

 آثار خود مشغول بوده است.
معلوم نیست. در کتاب »مولفین عثمانی« یاد شده است که سال  تاریخ دقیق فوت او نیز

 وسف پاشا به خاک سپرده شده است.در استانبول درگذشته و در صحن مسجد ی 1۵96
تر از شارحان پیش از ی علمییهابر اساس تحقیقات میدانی، با روش ها راسودی، متن

های . سودی، مانند یک منتقد، شرحه استکرده و شرح  داد  خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار
 مورد انتقاد قرار داده است. نیز دیگر را

ده است. این اثر، برای کسانی ی به پایان رسان 1۵9۵سال در سودی، شرح دیوان حافظ را 
. بسیاری از آیدمی ها به شمارگیرند یکی از مهمترین منابع و بهترین شرحکه فارسی یاد می

ابیات غامض و مشکل دیوان حافظ، توسط سودی حل شده است. سودی، در شرح خود به 
 کند کهمی اثر خود چنین بیان پردازد. سبب آن را در مقدمةسیار نمیتفسیر و بیان عرفانی ب

عُمر افندی از سودی خواسته است که دیوان حافظ را بدون تفسیر و توضیحات صوفیانه شرح 
 همچنین خواهند معنی آن را در یابند، مفید باشد.بدهد تا برای مبتدیان و کسانی که می

گوید »نه یک کند و مییاد می ،انجام داده استهایی که افندی در حق وی سودی از نیکی
برادر به برادرش و نه یک مادر به فرزندش مانند او نیکی و خوبی نکرده است. کسانی که 

کنند.« از این سخنان معلوم در صحیح بودن این، تردید نمی شناسند،مرحوم را و مرا می
 کرد،شخص مذکور در قیدحیات نبوده است. را شرح می  حافظدیوانچون سودی  شود کهمی
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در  گوید کهسودی مینیز وجود دارد.  حافظ خطی نسخة ۵2های ترکیه در کتابخانه
استفاده کرده است. چون دریافته بود پیش  خطی دیوان حافظ تیلیف اثر خود از یازده نسخة

صحیح و  یباشد. سودی برای به وجود آوردن متن ی سالم در دسترس داشتهمتن  از شرح باید
ی مطرح کرده ها را نشان داده و با دالیل قونسخه است. تفاوتکامل بسیار کوشش کرده 

ها نسخه  کند هیچ یک ازتر است. در بعضی از موارد بیان میتر و سالماست که کدام نمونه به
ر بوالق و اسکندریه در دورة سه د 1۸34سال  در شرح دیوان حافظاین  آور نیست.اطمینان

دو جلدی در کنار شرح  در دورة 1۸72و  1۸71های . سپس در سالجلدی چاپ شده است
این اثر توسط استاد عصمت ستارزاده به فارسی  قونَوی در استانبول به چاپ رسیده است.

 ترجمه و چاپ شده است.
 

 شرح قونَوی  .4
 تیلیف شده است. در منابع دربارةشرح قونَوی، توسط شیخ مولوی محمد وهبی قونَوی 

 اند. یاد کرده 1۸2۸اریخ وفاتش را سال زندگی قونَوی اطالعات چندانی نیست ولی ت
گوید، سلطان محمود دوم شرح دیوان حافظ را که پُر از اثر خود می قونَوی در مقدمة

 شنهاد کرده و او این پیشنهاد را با کمال میل پذیرفته واشعار حکمت آمیز است، به وی پی 
 رزوی انتساب معنوی به حافظ، کوشش کرده است که دیوان وی را شرح بدهد.فقط با آ

ابتدا، در زیر هر بیت، معنی ظاهری آن را  ها چنین است کهروش قونَوی در شرح غزل
 نویسد. گاه نیزمی های آن بیت راعنوان »مفردات« معنی ترکی کلمه سپس زیرنویسد. می

گذارد. و در پایان  میحرف »م«  نویسد و مقابل آنهای معروف را نمیمعنی بعضی از کلمه
 دهد. روش قونَوی در تمام ابیاتمی آن بیت را شرح و توضیح زیر عنوان »معنی اشارتی«

 چنین است.
ها را با گوید حافظ از اولیاء اهلل است. بدین سبب تمام بیتمی اثر خود قونَوی در مقدمة

اندیشه و هنر اصلی حافظ را تمام کند. به همین سبب این شرح، معنی صوفیانه شرح می
 کند.منعکس نمی

 قونَوی بعد از مقدمه، معنی کلمات دیوان حافظ را مانند یک فرهنگ لغت صوفیانه بیان
 دهد.کند و توضیح میمی

 چند نمونه از این توضیحات:
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 افراط در محبت عشق
 متحّیر و مشتاق جمال و جالل الهی عاشق

 حق تعالی معشوق
 بازداشتن سالک از عروج جور

 حضور جمیع کماالت توانگری
 سلب اختیار سالک تاراج

 احاطه و استیالی عشق الهی متواری
 تعلق ربوبیت آشنایی
 رحمانّیهصفات  مهربانی

 لیاقتز عبودیت قامت
 غیبز هویت و صفاتز ذاتز احدیّت زلف، گیسو، مو، ابرو، طرّه

 صفاتز تجلّیات تابز زلف
 ظهورز حاالت سرمست

 ظهور انوارز تجّلیاتز الهی ماهروی، رخ، چهرهء گلگون
 عالم برزخ خطز سبز

 کالم لب
 نفحات الهی نافه

 علم لدنّی سیب زنخ
 مشکالت اسرار مشاهده چاه زنخ

 عشق الهی شراب
 قلبز عاشق خُم، خُمخانه، کاسه، قدح، جام، صراحی

 عالمز ناسوت خرابات
 نور الهی شمع
 تجلّی الهی ناهید

 تجلّیات فاسده مغبچه
 عالمز انسانی دیر

 عالم حیوانی کلیسا
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 اجتهاد سالک نماز
 قطعز تعلّقات روزه
 سلوک فی طریق اهلل حج

 وقایع طریق بیابان
 مقام وصل کعبه

ی هادر سال در بوالق چاپ شده است، پس از آن 1۸۵6ین بار سال شرح قونَوی، اول
آن، در استانبول به  ای دو جلدی، به انضمام شرح سودی در حاشیةدر دوره 1۸72و  1۸71

لف به ین که در مدت زمان کوتاهی پس از فوت مربه سبب ا این اثر چاپ رسیده است.
 .ی خطی زیادی نداردهانسخهاست  چاپ رسیده

 
 شرح موسی جار اهلل بیگیوف .5

آثار فراوانی  د متجدّد اسالمی است که در زمینة دینگر و دانشمن موسی جار اهلل پژوهش 
در  یو رُسُتونادون )روسیه( به دنیا آمد.آنزاک در شهر  قلعة در شمال 1۸7۵دارد. سال 

از دوران کودکی به بخارا رفته پس  تعلیمات دینی بسیار کسب کرده است.    های کودکیسال
های عربی و فارسی را یاد گرفته و قرآن را تحصیل کرده، زبان ی گوناگونهادر مدرسه و

حفظ کرده است. زندگی موسی با تحصیل و پژوهش در علوم دینی و سیر و سفر کردن 
بیروت، به استانبول، قاهره، مّکه،  وی    اسالمی سپری شده است.برای نشر این علوم در ممالک  

 ازگشتبه زادگاه خود ب  19۰4سال  در    او  کرده است.  نیز سفر  ن دمشق، هندوستان و حّتی ژاپ
 و روزنامة . در این هنگام به روزنامه نویسی مشغول بودهاسماء علیه خانم ازدواج کرد و با

احمد اسحاقی افندی صاحب کتابخانة شرق آشنا ان با کرده است. در قازمیاُلفت را منتشر 
. یکی از این آثار شرح را پی در پی منتشر کرد  های دینی و اجتماعیو آثار خود در زمینه  شد
 .نزدیک به بیست اثر تیلیف کرده بود 1917تا انقالب وان حافظ شیرازی است. جار اهلل دی

در  وی .ر و به مدت سه ماه زندانی شد«، دستگی بعد از انتشار اثر وی به نام »الفبای اسالمیت
وقتی که برای زیارت حج به  1927سال و در ، برای استراحت به »قیریم« رفت 192۵سال 

 .رفت به استانبول سر زد و کتاب خود را با عنوان »مُسکرات« به چاپ رساندمکّه می
وسیه و بعد از فرار از ر تا آخر عمر در آوارگی به سر برد 193۰موسی جار اهلل از سال 

اش در قاهره در حسرت و اشتیاق به خانواده 1949و سال  هرگز به زادگاه خود باز نگشت
غزل را که به نظر خود از جهت علمی، فلسفی   14۵موسی جار اهلل از دیوان حافظ    .درگذشت
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ری ترجمه و شرح کرد. نسخة خطی این اثر ترکی تاتاو به  ، برگزیداست ترو اخالقی مهم
در  191۰ل است. این اثر سا ثبت شده ۵32یمانیه در بخش طاهر آقا با شمارة سل در کتابخانة

 .قازان به چاپ رسید
 

 های دیوان حافظ شیرازی به ترکی: ترجمه -ب
مستقل صورت  های یادشده موجود است، بهشرح یی که درهادیوان حافظ غیر از ترجمه

از سوی وزارت  1944و در سال  اقی گولپینارلی به ترکی ترجمه شدالباوّلین بار توسط عبد
 بارها تجدید چاپ شده است. این اثر .ورش در استانبول به چاپ رسیدآموزش و پر

ای ترین و یگانه ترجمهجمهوریت مهم توان پذیرفت که ترجمة گولپینارلی در دورةمی
این اثر نام  بان ترکی معیار انجام شده است.ها و توضیحات مهم به زیادداشتاست که با 

مردان و اشخاص مهم آن زمان دولت ها را نیز توضیح داده است و درمورداشخاص و مکان
 یی که درهامانند ترجمه جا که این ترجمه نیز. ولی از آنتوضیحات قابل توجهی دارد نیز

ی شعر حافظ به خوبی منتقل حُسن زیباشناس  به نثر انجام شده،ی یادشده موجود است  هاشرح
 .شودنمی

را  هاغزل را انتخاب کرده و آن ۵۰بعد از گولپینارلی، »رُشدی شارداغ« از دیوان حافظ 
از حافظ هایی به نام »غزل 197۰به وزن عروضی به ترکی ترجمه کرده است. این اثر سال 

 .شیرازی« به چاپ رسید
کرده  دو سال و چهار ماه تالشاین پنجاه غزل  برای ترجمةگوید »رشدی شارداغ« می

و  وزشهای آماست. شارداغ، رباعیات خّیام را نیز به ترکی ترجمه کرده و از سوی وزارت
 بهترین ترجمه را به دست آورده است. پرورش ترکیه و ایران جایزة

خود را چنین بیان  ترجمة هایی از حافظ شیرازی«، روشکتاب »غزل شارداغ، در مقدمة
 کند:می

 های عروضی حافظ کامال مُراعات گردد.در ترجمه باید قالب. 1

گفت، احساساتش شعر را به ترکی میاگر شاعر، این  » . باید به این اصل توجه داشت که2
 کرد؟« را چگونه بیان می

نباید از روح حافظ دوری ُجست و باید صدای او را که شش صد سال است در جهان . 3
 نفوذ دارد، در حد امکان به گوش دیگران رساند.
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ها و ها و معنی آنشعرهای شرقی است و از صدای طبیعی واژه . موسیقی معنوی که ویژة4
 آید، باید در ترجمه مراعات شود.برخاسته از چینشز کلمات به وجود میة طنطن

در چهار سال اخیر دیوان حافظ توسط دکتر محمد کانار و دکتر حجابی کرالنگیچ نیز 
به نظم هستند. ترجمة دکتر کانار در سال  هاین ترجمهبه ترکی ترجمه شده است. هر دو ا

 .در استانبول به چاپ رسید 2۰13دکتر کرالنگیچ در سال  و ترجمة 2۰11
گوید: خود چنین می چ که خود نیز شاعر است، در مقدمة ترجمةدکتر حجابی کرالنگی

خود   زار آمد و من ابتدا خواستم ترجمةدکتر کانار به با  وان حافظ، ترجمةدی  »در اثنای ترجمة
خود گرفتم.   کانار تصمیم به تمام کردن ترجمة  دکتر  بگذارم. امّا بعد از دیدن ترجمة  را کنار

 های دیگری از دیوان حافظ به ترکی نیازمندیم.مسلّماً باز هم به ترجمه
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 پژوهی حافظمجلة 
 139۸(، پاییز 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22سال 

 
 هاحافظ و ساختارشکنی مفهومی کالن روایت 

 

 * محبتیمهدی 
 دانشگاه زنجان

 چکیده
های ما از زندگی بر مبنای ها و دریافتتمام برداشت و حقیقی،در یک چشم انداز بزرح 

مگر در معارف  -هاتقیم و سرراست با حقایق و واقعیتروایت است؛ چرا که ما هیچ گاه مس
توانیم سر نمی    -سخن گفتکه در باب چند و چون آن در جایی دیگر باید  -شهودی خاص  

دانیم در اصل نوعی گزارش می  ی آنهاهرچه از جهان و انواع دانستنی  و کار داشته باشیم.
حتی علوم - ایمهای ما و معارف و علومی که اندوخته همه دانش است که به ما رسیده است. 

هاکه محقق یا صاحب نظری بر پایة انگارة  یی است ازآنهادر واقع روایت -خالص و پایه
برای ما،   توان گفت که جهان در وجود ما و می  همین مبنا بر خویش برای ما بازگفته است. 

  .زندگی برایمان باز گفته شده است  گیرد که از آغاززمی   یی شکلهاروایت   و اوالً بر پایةاساساً
ای  همه به گونه  و...  هاهای اجتماعی و آیینی و کتاب و رسانه گروه،، خانواده، مدرسهمادر

ی خود، وجود و جهان و وقایع و حقایق را برای ما هایک راوی هستند که بر پایه انگاره
و گیرد می  ها شکلکنند و متاسفانه یا خوشبختانه زندگی ما بر مبنای همین روایتمی  روایت

را و ما   نمایدمی  حقایقی انکار ناپذیر رخ ه مثابةوقتی خوب در وجودمان ریشه گرفت، ب
انسانی در طول حیات فرهنگی و عقالنی  بر همین مبنا، هر»نماید. می  خویش سخت شیفتة

و با رسد روست که ازطریق راویان گوناگون به او می ها روبهای از روایتخود با مجموعه
)گاتشال، «سازدو روحی خویش را می فکریها شخصیت آن  تلفیق و ترکیب و بعضاً تصفیة 

از این قاعده برکنار  -به گواهی دیوانش- الدین محمد حافظ همخواجه شمس (.24: 1394
 های دینی، تاریخی، کالمی و... رو به روبوده  است. نیست و ناچار با انواعی از روایت

 ها. روایت، کالن مفهومی  شکنی ار : حافظ، ساختهاکلیدواژه
 

 هاحافظ و کالن روایت 
عمدتًا   ،پود زندگیش تنیده بوده  که در تار و  هاحافظ در برخورد با این مجموعه عظیم روایت

 ه گونه برخورد داشته است:س
 کند.و روایت می پذیردمی را مثل غالب بزرگان زمانه هابرخی روایت ▪

 
 golmakan110@yahoo.com، دانشیار زبان و ادبیات فارسی *

mailto:golmakan110@yahoo.com
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 آورد.  بزرح در آن به وجود می تغییراتی خرد و بعضًاکند اما  ای را در کّلیت آن قبول می پاره  ▪

 به جای خورد، ها برمیشیراز بدان وقتی خواجة ا هستند که   هاز روایت ر  دیگای پاره  ▪

ی بنیادین ساختاری و مفهومی هاها را دچار دگرگونیآن ،ن مطلق و یا تسلیمیکتم
و  و ظریف قدری هنرمندانهبه بعضاًها و تغییرات ؛ هرچند این دگردیسیسازدمی
 شود.کسی متوجه آن نمی شوند که غالباًمی شمندانه اعمالهو

و  هایی است که ساختارو کارکردهدف این مقال تاملی در نوع سوم این روایت
اند و در دستگاه معرفت شناختی و زبانی حافظ، معنا و کاربردی مفهومشان دگرگون گشته

ی هاتوان گفت که در دیوان حافظ گزارهمی هااند. در تبیین انواع این روایتیافتهتازه و نو 
کنند و حافظ هم به بازگویی می توان یافت که همگان آن را پذیرفته و تکرارمی فراوانی

 هاست :مانند بیت زیر از آنای پردازد.گزارهمی هاآن
 ش دهند   گرچه وصالش نه به کوش

 
 در ای دل که توانی بکوش   ر ق    ه 

 

 (2۵2 :1379، )حافظ                     
این روایت، در واقع بازگفتز یک باور عام و عمومیز رایج در در آن روزگاران است که 

اند که ی مختلف آن را بازگفتههابسیاری از عارفان بزرح فرهنگ ما تا عصر حافظ به گونه
لی امری موهوبی است و نه چند وصال حق تعا هر است که:مفاد و ماحصل کلی آن این 

نماید؛ اما سالک باید تمام همت خود را صرف جستجوی محبوب و مطلوب خو  ،اکتسابی
آثار عرفانی و تعلیمی عصر حافظ و  ،که درست یا غلطای نکته ؛بادا که وصل او را دریابد

بدیهی بودن   -تقریبا-و بیان آن است  و به خاطرپس از او هم سرشار از بسط    –و حتی–پیش  
  قشیری،   و  399:  13۸۵،  بیش از این نیازی به اطناب و تطویل  آن در این مقام نیست.)عطار  ،آن

 ( 1۵6-1۵:  13۸6انصاری،  نیز  316:  1396
از  -مثال–که گفت توانمی -صاربا نهایت اخت -ی نوع دوم هم هااما در تبیین روایت

در باب این دیرباز میان حکما و متکلمان و مفسران و محدثانز مسلمان همواره بحث و جدل 
 )بهشت و جهنم( امری جسمانی است یا روحانی؟ مهم بوده است که آیا معاد انسانی نکتة

ساز آن، چارهبی گر ورانله و آزمون ناپذیریز ویطبیعی است که اهمیت و صعوبت مسی
امور، توافق تامی ولو ظاهری بر ای  سویه گردد و مثل پارهگذارد که  به راحتی کار یکنمی  

در بطن زمان    سر آن صورت گیرد و طرفین به صلحی ناچار)=اصطالحی( تن دهند و ناگزیر،
هرگروه طرفداران خود را به دست خواهد آورد و نحوة برخورد و شت روزگاران، و گذ

اغراضی خواهد داد که و  هاانگیزه -دلیلبی با دلیل و-کدام به هر  شیوة درک موضوع،
یا اگر   تر از پیش  بر سر اعتقاد خویش بمانند و بکوشند خصم را به اسکات وروزاروز سخت
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حرفی  حرف خود را بر کرسی بنشانند؛  شد به اسقاط بکشانند و مجاب و ملزم سازند تا نهایتاً 
 ک راوی و یا دانای کلی، برایشانی ت از آنچه کهباز یک روایت اسکه در تحلیل نهایی 

هر دو گون روایت و راویان آن را بسیار دیده   حافظ در عهد و عصر خود قطعاً   نمایانده است.
برخالف نحوة بر خورد با نوع -آن، بسیارها اندیشیده است اما  و در باب نحوة برخورد با

مستقیماً درگیر این دو گونه روایت )جسمانی یا روحانی بودن صرفز بهشت و دوزخ(    -اول
بلکه به  "ال به شرط"و یا  حسی و وجدانی، توان پذیرشز  یا منطقاً  عقاًل و انگار گردد،مین

ست تابد و میکوشد تا جایی که ممکن اا را بر نمییچ یک از دو سوی ماجره "شرط الی"
ن است و نه یکسره آن و شاید با  ای صرفاًروایتی که نه  .به نوعی روایت ویژة خویش برسد

 پردازد که:می از همین روست که به طرح ابیاتی چنین  ویلی هم این باشد و هم آن!تی
 ت ز کویت حکایتی   ه بهش  ای قص

 
 حور ز رویت روایتیال   رح جم   ش 

 

 ( 371: 1379)حافظ،                          
 یا: و

 حدیثز هولز قیامت که گفت واعظز شهر
 

 ت که از روزگار هجران گفت  کنایتی اس 
 

 ( 1۰1)همان:                                           
تواند هر می ویالت و تعبیراتینهد با تیمی زاره در میانچه که خواجة شیراز در این گآن

تر بچسبند تر و شدیدو وادارد که بر باورهای خویش ژرف خرسند سازد ماجرا رادو سوی 
گیری از کالم حافظ عین حق یا دست کم دارای حقیقتی بیشتر و روایت خود را با تییید

نیست و البته بدیهی است که گفت یا بازگفتز این نوع روایت، هنر خاص حافظ  انگارند.
 حدود به تعبیر و تغییرز این گونه و و هم فیلسوفان بسیاری در این حدّپیش از او، هم عارفان 

حیث ژرفای اندیشه و بخصوص از –از حافظ تر قوی حتی و بعضا پرداخته بودند هاروایت
کسانی در باب برخورد با این نوع روایت به دست و زبان  ظاهر شده باشند. –نه لطف تعبیر

 ابوالخیر یادی کرد که گفته بود: سعیدن به عنوان نمونه از خیام یا ابوتوامی پیش از حافظ،
 ت     وده ماس   دوزخ، شرری ز رنجز بیه

 
 ماست ی ز وقتز آسودة   دم ،فردوس 

 

 ( 13: 1376)خیام،                               
 شودکه عمدتاً می  روایت مقبول دینی دیدهویل و تبدیل در یک  در این گزاره هم نوعی تی

ی درونی آدمی در هاتغییر معنایی و معنوی مفهوم معاد جسمانی به دردها و آالم و خوشی
ی خویش آورده هارانیخن پاپ در یکی از س  –ظاهراً–  نظیر آنچه که اخیراً  ؛همین جهان است

 همین جهان تاویل کرده است.و حقیقتز درد و رنج دوزخ را به دردهای درونی انسانی در 
 است هرچند کمی زیباتر و  ی پیش از خویش هاحافظ در این رویکرد ادامه دهندة نگره
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محقق  -آیدشمار میکه هنر اصلی حافظ به-اما دربارة نوع سوم  .هاست...تر از آنشاعرانه
شود و با شگفتی بین با نوعی استحالة عمیق معنایی و کارکردی در روایت رودر رو می  ژرف

تاکید نشده و  اصلی و اولیه نه تنها پذیرفته و تثبیت و  یابد که آن گزارةمی  و اعجاب تمام در
ضد خویش و در تقابلز ای به گزاره نه حتی اندکی تغییر معنایی در آن رخ نداده که اساساً

 کار هر کسی البته درک این دگردیسی معنایی ابداً ا روایت نخستین تبدیل شده است.تام ب
ی حافظ در برخورد هاساریو ممتد در نوع بیان و کشفز زیرک  مالت ژرفنیست و نیاز به تی

بر همة ابزارهایی   -و-  آشنایی و تسلط بای اجتماعی دارد؛ یعنی  ها، دین، مراسم و کنش با زبان
همواره در  ،ی فراوانهاو هنجارشکنی هارغم کژتابیول تاریخ توانسته علیکه حافظ در ط

ی اجتماعی و هاصدر و اعماقز فرهنگ و آیینز ایرانی و زبان فارسی باشد و مقبول همة طیف
بر هوش  دانست و هاندگار برخورد با این نوع روایتتوان خداومی حافظ را فرهنگی بماند.

فراوانی از این تغییرات عمیق معنوی و معنایی ای هگفت و نمونه هاآفرین و درایت و هنر او 
ه از او نشان داد که به خاطر ضیق مجال و کوتاه گشتنز مقال به درا در همین اشعار ز بازمان

 ریم.اگذمی کنیم و بحث تفصیلی را به مقامی دیگر وامی یکی دو نمونه بسنده
صرف نظر  –باب قصة حضرت آدم)ع( آمده است    کریم درنمونه اول:آنچه که در قرآن  

گردد و در بهشت عدن می خدا چنین است که آدم خلیفة -اختالفات از برخی مشابهات و
گذراند و می اش حوا خوش و خوبخورد و با زوجهبرمی هاگیرد و از همة نعمتمی جای

نزدیک گردد   که نباید بدانالّا از یک درخت رسی دارد دست هاو نعمت هابه همة خواسته
اش نمایند و از میوهمی کنند و به میوة همان درخت میلمی اش عصیانو از قضا آدم و زوجه

 کنند و سختمی گردندند و توبهمی شوند و پشیمانمی درنگ نادمخورند و بیبرمی
طالبز عفو و آمرزشز گردند و با زاری و خواری، به سوی خدا برمی و مویندمی  گریند ومی

و  37-3۵ /شوند و باقی ماجرا...)بقرهمی و به هبوطی ناگزیر محکوم شوندمی کردگارشان
 ( 121-1۰/طهو  19/اعراف

بر  -ز در همان برهة کوتاه عصیان ورزیج-بنیاد معنایی این روایت در قرآن کریم 
و امیال و  هاز خواهش و دوری ا دلدادگی به فرمان حق و پشیمانی از عصیان ونافرمانی خدا

یعنی همان معنا و مبنایی که شاکلة اصلی   .سوی بندگی و طاعت و عبودیت استرهسپاری به
سازد و ژرف ساخت اصلی می و روحز معنایی قرآن را به صورتی عام وکلی در سرتاسرز آن

خواسته قصة آدم در قرآن به عنوان یک نمونه از کسانی که    آید.می  آن در کل کتاب به شمار
درنگ بی اند اماا/ یا ترک اوالیی را به جا آوردهو گناه/خطاند یا ناخواسته گول خورده

 به شمار  اند،انی نموده و رو به خدا نموده پشیمان گشته و توبه کرده و ترکز تمتعات و عیش ف
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در   و آیات و مفاهیم دیگری که  هاهمسو و همسان با حجم کثیری از قصه  یعنی دقیقاً  رودمی
گردد تا تثبیت می بارها در مواضع و موضوعات مختلف برآن تاکید بارها و قرآن هست و

و  هابه نکته یت حافظ از همین گزاره  بپردازیم،حال اگر دقیق و عمیق به نوع روا گردد.
 رسیم که در جای خود بسیار قابل تامل و توجه است:می اندازهایی دیگرچشم
شود یعنی به جای آن که مخاطب را از در روایت حافظ از این قصه، کار برعکس می 

نافرمانی و عصیان بترساند و اقدام سهم ومهیب نافرمانی حق را به گوش و هوشش رساند و 
او را به زاری و گریه و مویه کشاند تا از راهی که رفته برگردد و خطا یا ترک اوالیی را که 

که:   کندمی  ترغیب  ده رابرعکس آدمی زا  زد و دگربار روی به خدا آرد،اندا  کرده پشت سر
 این عیش و عصیان، چرا که اگر اکنونتر بهره برداری کن از بجنب و بیشتر و بهتر و عمیق

لذت نبری و بر خوردار نگردی هیچ پیدا نیست که بعدا چه خواهد بود وچه خواهد شد و 
بود نعمت ولذت بود،  گونه که آدم تا در بهشتنهما بر دلت خواهد کاشت! هاچه حسرت

 گوید:رها کرد و رفت! نمونه را می و چون به پایان رسید،
 چون آبخور نماند در عیش نقد کوش که

 
 ة دارالسالم را    ت روض    آدم بهش 

 

 ( 3۸: 1379)حافظ،                             
ی حافظ در دیوانش به ژرف هامجموعة آموزهتعصب و با توجه به بی عینک واگر بی
 گوید؟ می خواجه واقعا چه نوی و معنایی این بیت نگاه کنیم،ساختز مع

برالگوی آدم  از آن بهره برد و یا عیش نقد چیست که باید تا هست کوشید و ،نقد عیش 
مات آیا این همان مفهومی نیست که حافظ به صدها زبان دیگر در مقاابوالبشر رفتارکرد؟ 

 سراید:می مختلف
 د را چرا باور کنم   ردای زاه     ف   دة    وع  شودمی من که امروزم بهشت نقد حاصل

 یا: و
 ه فردا فکنی   روز ب    ای دل ار عشرت ام

 
 ه ضمان خواهد شد   د بقا را ک   ة نق    مای 

 

 ( 1۵9)همان:                                             
نیست که چنین  -بر اساس یک استقرای ناقص-ساله یک بیت و دو بیت و ده بیت م

برداشتی کنیم و دیگری بر پایة یک دو یا ده بیت و استقرای ناقص دیگر، عکس آن را 
له این است مسی !شناسانة معاصر چنین استغالبز تحقیقات حافظکه چنان .فرانماید  برایمان

حافظ در کدام شعر یا غزل یا  ،همین روایت قرآن دربارة حضرت آدمپایة  که با تکیه و بر
 به آبشخوری با عیش و عشرت رسیدی،  حتی بیتی گفته که اگر لغزیدی و عصیانی ورزیدی و

خرت پیش و زاهد کیش ی دنیوی رو بگردان وآهاآن نقدز عیش امروز را رها کن و از لذت
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به سوی حق و آخرت برگرد و  انابت نما و گریه و شیون کن و درنگ توبه کن وبی باش و
 استغفار کن؟

روح کلی اشعار و ابیات و اشارات و تصریحات   کلیت دیوان حافظ برعکس آن است و 
غرت پر تا سا"فکر و خیالبی وتعلل بی او این نکته است که اآلن و در همین دنیا و حتی

 ( 34۰! )همان: "است، بنوشان و نوش کن 
 سازد:می نظیر ابیات زیر، بنیاد نگرة هنری و فکری حافظ را

 اره کنم    م استخ   به عزم توبه سحر گفت 
 کنممی حاشا که من به موسم گل ترک

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
 من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها

 

 رسد چه چاره کنممی توبه شکن ار    به 
 زنم این کار کی کنممی ل  من الف عق 

 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
 گر کنم  ،وقت گل دیوانه باشم  ،می  توبه از

 

 ( 3۰1و  3۰4)همان:                               
دنیوی برای ی  هاحال آن روح کلی قرآن کریم و کلیت نگاه آن بر ترکز لذایذ و عشرت

 کسب سعادتز اخروی است که قصه و ماجرای حضرت آدم هم در همین راستا و نگره، معنا
 لهی الحیوان هاآلخران الدار ؛ چرا که در این نگاه :گرددمی یابد و قابل توجیه و تاویلمی

 . (36و محمد/ 64عنکبوت/و  32لعب و...)انعام/ و انما الحیات الدنیا لهو و (64)عنکبوت/
و جز به  و و لعب و تفاخر و تکاثری که باید از آن سخت پرهیزید و به خداوند پناهیدله

منان بدان را در بهشت و جنات عدنی دید که مر  هااصل لذت  اندازة ضرورت بدان نگرایید و
بیل با طعم یی چون تسنیم و زنجبیل و سلسهاو جوی هاو در آن چشمهاند وعده داده شده 
مثل مروارید ناسفته با  هاحوران مقصور در خیمه شراب پاک جاری است وعسل و شیر و 

 9یی که چشم وگوشی نه دیده و نشنیده و امثالز آن.)توبه/هاو لذت  هاو گوشت  هاانواع میوه
 و...( 1۵و محمد/ ۵و رعد/ 

گیرد که تا کی مرا می جوید و بر زاهد خردهمی ها را در همین جاچیزی که حافظ آن 
 فریبی؟ و امثال آن....! می هاآن عدةبا و

اهلل  هزینو:قل من حرّم  وال تنس نصیبک من الدنیا :ید  از یاد برد که حجم آیاتی مثلنبا
ی آن هاگیری از لذتو امثال آن که به دنیا و بهره (77الطیبات من الرزق )قصص/ لعباده و
 کمّاً نهد،می در برابر انبوه آیاتی که اصل را بر ترک لذت و اصالتز آخرت نمایدمی ترغیب
 بر اهل علم و فن پوشیده نیست.که چنانبسیار اندک است  و کیفاً
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کنند و در نمونة دیگر، رفتار حافظ با روایت مشهوری است که از پیامبر اسالم نقل می
 نند که همگی بر باطل و در نار هستند االّکمی آن امت اسالم را به هفتاد و دو فرقه تقسیم

 (. ۵61-۵۵2: 1376المعالی محمدبن نعمت علوی، .)ابویک فرقه که ناجی و رستگار است
خوانند و دیگران با تمسّک به این روایت، تمامز فرَق مسلمین خود را همان فرقه ناجیه می

یرد و با یک  گمی را یا گرفتار برزخز اعمال خویش، حافظ اما همان روایت را دوزخی و
 سازد که:می روایتی تازه و غریب بر ،استحالة معنایی عجیب

 و دو ملت همه را عذر بنه جنگ هفتاد
 

 ون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند   چ 
 

 ( 17۵: 1379، )حافظ                        
ژرف و   فاصلةکند، چه  پیداست که میان مفهوم روایت اول و روایتی که حافظ از آن می

این است   – این حدیث برای آن ساخته شدهکه اساساً–بنیادز معناییز روایت اول    عظیمی است.
ج و شیوع حقانیت و درستی یک فرقه به اثبات برسد و زمینه برای روا،هاکه با ابطال همة فرقه

دیگر، تنگ ی هاو اندیشه هاتر گردد و اندک اندک مجال برای فرقهفراهم «فرقة ناجیه»این 
جر شود؛ حال آن که به ترک و طرد و حتی حذف آنها من  –اگر شد–تر گردد تا تنگ و

به -انحصاری و در اختیار هیچ گروهی که حقیقت  حافظ بر بنیاد نگرة بسیار مترقیانة خویش  
 ،نیست و همگی و همگان چون دستشان از حق و حقیقتز محض کوتاه است  -صورت مطلق

ساختار نمایند، می کنند و خود را حق مطلقمی آورند و افسانه پردازیمی به خیال خود رو
 نماید و مفهومز اصلی روایت را در ژرف ساختز خود دگرگونمی شکنی معنایی مهمی

بینند و یا میچون حقیقت را نسرایند می گوید همه افسانهبه صراحت می سازد ومی
شیراز است که  بر نگاه تعالی یافته خواجة مبتنی خواهند ببینند و البته این نگره هم بازنمی

که باید  ام تحقیقر بار من این نکته کردهجهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است و هزا
 در جای دیگر بدان پرداخت.

ای حتی اشاره  هاآنتوان به  هایی از این نوع در دیوان حافظ بسیارست و متاسفانه نمینمونه
و بسامد باالیی از دیوان او را همین تغییرات بنیادین   توان گفت که حجماطمینان میکرد اما با  

تقریبًا  اند کههای دینی، تاریخی و فرهنگی تشکیل دادهدر ساختار مفهومی کالن روایت
 ه خاطر آن آفریده یا نقل شده است،ای که روایت باولیه همگی با آن هدف و انگیزة

گردد به رسد که بر میدر تضاد و تعارض است و این به نظر می هماهنگ نیست بلکه بعضاً 
یعنی   .هدف اساسی و نهایی که حافظ در مراتب غایی سلوک شعری خود بدان رسیده است

و  ی ذهنیهاها از جنبهها و خصوصاً کالن روایتمفهومی روایت-دگرگونی ساختاری
ترین توان هنر مهم حافظ و بلکه مهممیکه ایهای عینی و انسانی به گونهافالکی به ساحت
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 ؛های دینی و تاریخی دانستسازی مفاهیم خاص در کالن روایتهنر حافظ را همین عرفی
آن که از قداست روایت یا راوی )حافظ(کاسته گردد و این دقیقا بدان خاطر است که امر بی

اه فرهنگی و حتی ی آن در اندیشه و هنرز حافظ آنی نیست که کلیت نگهاقدسی و ساحت
 عرفانی ما در تاریخ فرهنگی و ادبی ما جا انداخته و رواج داده است.

ی وجودی و کالمی خویش از آن با هاترین ساحتدر حقیقت، غیبی که حافظ در مهم
خواهد که سخنش را با غریبة نا آشنا می گوید و از آشنایان راه و اهل دلمی اشاره سخن 

همین ساحت است نه آن مفاهیم انتزاعی  رنیابد،گویند که غیر دو یا چنان ب اصال نگویند
و در اساس چندان همخوانی و همراهی با  رسد حافظ اصالً می صوفیانه و عرفانی که به نظر

در این مقام پیچیدگی رفتاری حافظ با کالم و روایت و به ویژه از  ،باری آن وآنان ندارد.
شود که می نی به قدری دقیق و عمیق و هنرمندانهحیث کاربردش در ابعاد اجتماعی و انسا

و با   برنداش نمیبه این انقالب ساختاری   مفهومی  دار او هم پیغالب هواداران فاضل و مایه
 رسند ومی به عرش خوانند ومی طیب خاطر، همین اشعار را هم در مجلس شراب و رباب

 با نماز شب! هم در سحر و همراه
، ایو مدعای دگرگونه چنین بحث پردامنهمستند و مستدل  نبازکردبدیهی است که 

ای از آن به میان آمد تا بشارتی وار، نکتهاشارت و در اینجا صرفاً طلبدمی فرصتی بس فراخ
 اهل دل باشد. برای آشنایان و

 

 منابع
 .قرآن کریم

، پژوهتقی دانش تصحیح محمدبیان االدیان.  (.1376) .بن نعمت علوی محمد ،بوالمعالیا
 تهران: موقوفات محمود افشار.

 .توس :تهران . تصحیح محمد سرور موالیی،طبقات الصوفیه (.13۸6) .، عبداهللانصاری
 ، تهران:گلریز.تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی  .ندیوا  (.1379)  .حافظ شمس الدین محمد

 .اساطیر ، تهران:مد علی فروغیتصحیح مح .رباعیات (. 1376) .، ابوالفتح عمرخیام
 سخن. :، تهرانتصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .الطیر منطق (. 13۸4) .فریدالدین  ،عطار

انی، تصحیح مهدی ابوعلی عثم ترجمة .الی الصوفیه هالرسال (. 1396) .، ابوالقاسمقشیری
 هرمس.: تهران ،محبتی

 تهران: مرکز.   ،عباس مخبر مةترج .گوان قصهحیو (.1394) .جاناتان ،گاتشال
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 حافظ بر  و تأثیر شعر  بررسی جایگاه حافظ در روسیه

 شاعران و نویسندگان روسی
 

 ** مریم مرادی        * مهناز نوروزی
 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 
 چکیده

های  تیثیرپذیری و تیثیرگذاری ادبیات فارسی و روسی بر یکدیگر موضوعی است که در سال 
های متعددی را به خود اختصاص داده است و ریشه در پیوند تاریخی پژوهشدر ایران، اخیر 

و فرهنگی دیرینه دو سرزمین ایران و روسیه دارد. در این میان، جایگاه شاعران بزرح ایران 
ای ، حافظ، سعدی، خیام، جامی، مولوی و غیره در ادبیات روسیه اهمیت ویژهمانند فردوسی 

دارد. در پژوهش حاضر، به جایگاه حافظ در روسیه و تیثیر اشعار او بر شعر روسی و 
پردازیم. بیش از دویست سال از ظهور نخستین سرائی شاعران روس می گیری غزل شکل 

گوی همچنان با اقبال عار این شاعر بزرح پارسی گذرد و اشترجمه روسی از اشعار حافظ می 
فراوان از سوی نویسندگان و شاعران روس و مردم این کشور همراه است. از میان شاعران 

 اند. تیثیر حافظ بودهروسی، آلکساندر پوشکین و آفاناسی فزت بیش از همه تحت 
 وس، ترجمه و تیثیر. ادبیات فارسی، ادبیات روسی، جایگاه حافظ، شاعران ر  ها:کلیدواژه

 
 مقدمه. 1

های اوج محبوبیت ادبیات توان سالاواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی را می
ها در تاریخ ادبیات روسیه پارسی در جهان، از جمله در میان مردمان روس دانست. این سال

ها شناخته شده است و طی آن شعر روسی با ظهور جریان  ای ادبیات روسعصر نقرهعنوان  به
ها، مطالعه و تحقیق دربارة زبان متعدد دچار تحول چشمگیری شد. در این سالو محافل ادبی  

طور چشمگیری گسترش یافت و روسیه نیز شناسی جهان بهو ادب پارسی در مرسسات ایران
عمر خیام،   کالسیک فارسی همچون فردوسی،  از این قافله عقب نماند. شاعران بزرح ادبیات
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ای در ادبیات روسیه دارند. ی و غیره جایگاه ویژهمولوی، سعدی، حافظ، جامی، رودک
آسانی در توان بهاسالمی را می-ویژه عرفان ایرانیها و بهچنین است که ردپای اندیشهاین 

گوید: »فهم تاریخ روسیه بدون شناس روس میآثار ادب روسی دید. باریس بورسوف، شرق
 ( Челышев, 1999: 99) پذیر نیست.« فهم رابطة متقابل آن با شرق امکان

از میان شاعران بزرح پارسی، حافظ تیثیر زیادی بر شاعران و نویسندگان روسی داشته 
های قرن نوزدهم در آثار شاعرانی چون آلکساندر پوشکین است. برای مثال در آغازین سال

- 1797مارلینسکی )-(، آلکساندر بزستوژف1۸77-1۸۰4(، دمیتری آزنابیشین )1799-1۸37)
های بعد، این عالقه به توان مشاهده کرد. در سالو دیگران تیثیر غزلیات حافظ را می  (1۸37

، شاعر (1۸2۰-1۸92های آفاناسی فزت )کالم و شعر حافظ رو به فزونی یافت. در اشعار و نامه
روسی قرن نوزدهم میالدی، همیشه سخن از حافظ است و تیثیر کالم او در اشعار و 

های حافظ های فزت از غزلیات حافظ، جزو اولین ترجمههای فزت هویداست. ترجمهاندیشه
های شاعری فزت شود. با گذر زمان، هر آنکه به پیروی از سنتبه زبان روسی محسوب می

قلم زد، با حافظ خو گرفت و این روند ادامه داشت تا میراثی جاودان برای شاعران قرون آتی 
ها اشاره شد، دیگرانی چون لزف تالستوی تر به آنه بر شاعرانی که پیش باقی ماند. عالو

(،  1949-1۸66(، ویچزسالف ایوانوف )1921-1۸۸6(، نیکالی گومیلیوف )1۸2۸-191۰)
-1۸۸۵(، وزلیمیر خزلزپنیکوف )192۵-1۸9۵(، سزرگئی یزسزنین )1924-1۸73والزری بریوسوف )

ها تیثیر گرفته و روح غزلیات قمند بوده و از آن( و بسیاری دیگر به اشعار حافظ عال1922
 اند.حافظ را در کالم خود جاری ساخته

های مهم ارتباط دو ملت و فرهنگ گوناگون است که جایگاه شک، ترجمه یکی از راهبی
های ای هم در روابط ادبی ایران و روسیه دارد. نقش ترجمه در ترویج غزلیات و اندیشهویژه 

ای که از دل ها و افکار ناب و سازندهنماید و چه عقیدهی و پررنگ میحافظ نقشی اساس
ای از تاریخ روسیه، راهگشای آزاداندیشان و مبارزان ها بیرون آمده و در برهههمین ترجمه

 میان  در  سخن  روسی  به  حافظ  هایغزل  ترجمة  باب  در  آنکه  از  پیش روسی قرار گرفته است.  
ل سا  سیصد  طول  در  روس،  ادب  و  فرهنگ  »در  که  نمایدمی  ستهبای  مهم  نکتة  بدین   توجه  آید،
اندیشی و سرمشق مبارزه با عنوان نماد آزادعنوان شاعری بزرح، که بهحافظ نه تنها به ،اخیر

ویژه در مقام شاعری آزاداندیش تزویر و ریا نیز شناخته شده است. همچنین در معرفی وی، به
ای دانشگاهی گسترده  کند، تحقیقات علمیها مبارزه میها و نابکاریو متعهد که با ناروایی

 (Пригарина и др, 2012: 86-88) .« ورت گرفته استص
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ها در میان شاعران و نویسندگان روس، گاه چنان  های حافظ و مضامین آن تیثیرپذیری از غزل 
مشهود و آشکار است و خود شاعر یا نویسنده به این نکته اذعان دارد که دیگر جای شک و  

ها یا خاطرات مربوط به شاعر  از خالل یادداشت ای است که  گونه گذارد، و گاه، به تردید باقی نمی 
چه مسلم است،  توان بدان پی برد. ولی آن یا نویسنده و حتی مضامین مستتر در خود اثر می 

 شیراز بر ادب روس است که جای بسی خرسندی و البته افتخار است.   گستردگی تیثیر خواجة 
دربارة این موضوع مقاالتی نگاشته شده است که نگارندگان آنها بیشتر در قالب بررسی 
روابط ادبی روسیه و شرق، نگاهی بر جایگاه حافظ و تیثیر غزلیات او بر ادبیات روسیه 

)جهانگیر درّی،   »ارتباط ادبی روسیه با ادب فارسی« توان  اند. از جمله این تحقیقات میداشته
شاهنامة فردوسی و چرنیشفسکی )نقش تمدن ایرانی در (؛  1376، سال نهم،  شناسیایران  ةمجل

حافظ، زندگی و اندیشه )حافظ (؛ 1391)ولی صمد، نشر شهریاران،  تاریخ فرهنگ روسی(
المعارف بزرح اسالمی، )صفر عبداهلل، به اهتمام ا. دادبه، مرکز دائره در قلمرو روسیه(

پژوهش اهلل کریمی مطهر، )جان یر متقابل ادبیات فارسی و روسی« »نگاهی به تیث(؛  1391
، یغما)سعید نفیسی،  خان گروسی«پوشکین و فاضل(؛ »1379، ۸مارةشادبیات معاصر جهان، 

الدین محمد حافظ شیرازی و نیکالی گومیلیف« پیر از دیدگاه شمس (؛ » 1337، 127مارةش
(؛ 13۸۸، ۵1مارة، شادبیات معاصر جهان پژوهشپور و فرشته مشهدی رفیع، )مرضیه یحیی

اطالعات »حافظ و ادبیات روسی: مطالعه تطبیقی اشعار حافظ و پوشکین« )زهرا محمدی، 
 ( اشاره کرد.142مارة ، ش1396، بهمن حکمت و معرفت

ها پاسخ داده شودکه مردمان و  در پژوهش حاضر سعی شده است تا به این پرسش 
های اشعار حافظ به اند؟ وضعیت ترجمهجه شیراز آشنا شدهاندیشمندان روس چگونه با خوا

زبان روسی چگونه است؟ دیدگاه شاعران و نویسندگان بزرح روس درباره غزلیات حافظ 
چیست و آیا این مطلب صحت دارد که شاعران روس به تیسی از حافظ سبک جدید 

میان شاعران و نویسندگان   اند؟ ازوجود آوردهسرائی را که در شعر روسی نبوده است، بهغزل
ترتیب، به اند؟ و بدین تیثیر حافظ و غزلیات او بودهروس چه کسانی بیش از دیگران تحت

 اهمیت و جایگاه این شاعر بزرح پارسی در سرزمین روس پی خواهیم برد.
 

 بحث و بررسی. 2
با توجه به آنچه در بخش مقدمه آمده است، در این پژوهش به جایگاه حافظ و تیثیر غزلیات 
او در ادبیات روسی خواهیم پرداخت. پیش از هر چیز، بررسی چگونگی ظهور و گسترش 
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ها بر اشعار های حافظ در میان مردمان و اندیشمندان روس و سپس تیثیر آنغزلیات و اندیشه
رسد. بنابراین، از نظر میسرائی روسی، ضروری بهز بر جریان ظهور غزلو آثار روسی و نی 

آنجا آغاز خواهیم کرد که غزلیات حافظ چگونه به سرزمین روس راه یافته، زیسته، شیفته 
 ساخته و ماندگار شده است.

 
 های اشعار حافظ به زبان روسیترجمه . 3

ن فرانسه نفوذ زیادی داشت و اغلب در روسیه، برخالف قرن هجدهم که زبادر قرن نوزدهم  
شد، این زبان آلمانی و مکتب رمانتیسم رایج در ها از این زبان به روسی برگردانده میترجمه

دار روی، توجه به سبک شرقی که بیشتر وامآلمان بود که بر ادبیات روسی سایه افکند. بدین 
نوزدهم از جمله آلکساندر  های ایرانی بود، بزرگترین نویسندگان و شاعران قرناندیشه

پوشکین، میخائیل لزرمانتوف و حتی قرن بیستم مانند نیکالی گومیلیوف و سزرگئی یزسزنین را 
های حافظ در اروپا در قرن هفدهم رابطه، گرچه اولین ترجمه این تیثیر قرار داد. درتحت

شرقی« -ان غربیدانیم با چاپ »دیوطور که میانجام شد، اما شهرت حافظ در غرب، همان
اشعار حافظ هم در بخشی از آن گنجانده شده بود، گسترش یافت  ةآلمانی گوته که ترجم

و بدین ترتیب، اشعار حافظ باب نوینی را در شناساندن دنیای شرق و اشعار شرقی به دنیای 
 غرب گشود.

چندانی  های موجود اروپائی قدمتترجمة اشعار حافظ به زبان روسی نسبت به ترجمه
های اروپائی های اشعار حافظ در روسیه، از زبانست. نخستین ترجمهتعدادتر نیز اندارد و کم

بود  1۸1۰صورت گرفت که طی دو سده تیثیری شگرف بر روح شعر روسی نهاد. از سال 
ها نهاده های اشعار حافظ که آن روزگار نام قصیده را به جای غزل بر آن کم ترجمهکه کم
صورت نثر ها بیشتر بهرسید. ترجمهطور پراکنده به چاپ میدر مجالت و نشریات بهبودند، 

طور ها، همانها افزوده شده بود. این ترجمهای شعرگونه به آنو تفسیر اشعار بود و ضمیمه
یک از گرفته است، چرا که هیچکه گفته شد، اغلب از منابع فرانسوی و آلمانی انجام می

ها گاه چنان ناشیانه بود که تیثیری زبان فارسی آشنائی نداشتند. این ترجمه  مترجمان روسی با
گذاشت. در برخی از متون نقد روسی به این موضوع اشاره شده برخالف تصور برجای می

است که »در ادبیات روسی هم مانند ادبیات انگلیسی، حافظ را سرایندة عشق و فردی 
راز عشق و  و اند که رمزام زمان خویش« لقب دادهدانند و او را »عمر خی خوشگذران می

بیند. چنین تلّقی از شخصیت حافظ یا خیام در ادبیات روسی اغلب هستی را در جام شراب می
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های ناشیانه و ظاهری از اشعار این شاعران و بدون توجه به مضامین عرفانی تیثیر ترجمهتحت
 ( Смирнов, 2010: 85) صورت گرفته است.« 

- 1۸۰۰های روسی از غزلیات حافظ را اُسیپ ایوانوویچ سینکوفسکی )ترجمهاولین 
 1۸19های ترکی، فارسی و عربی دارد، در سال  ( انجام داده است. او که آثاری به زبان1۸۵۸

عازم کانستانتیناپول )استامبول امروزی( شد و در آنجا برای اولین بار با دیوان حافظ آشنا 
لهستانی  ةداشتی کوتاه از حافظ در شماره ماه مارس مجلیاد 1۸2۰گشت. او در سال 

( ارائه داد که ترجمة سه غزل حافظ از «Виленский дневник»»یادداشت ویلزنسکی« )
این یادداشت »از دیوان (  Алиева, 1973: 35)ها بود.زبان فارسی با تکیه بر ترجمة ترکی آن

 حافظ« نام داشت.خواجه حافظ شیرازی، گزیده اشعار و غزلیات خواجه 
توجه شاعران و مترجمان روسی قرار گرفت. ذوق سرشار  از آن زمان اشعار حافظ مورد

کرد و این را بنا ای را مجذوب خود میهای عاشقانة غزلیات حافظ هر شنوندهاشعار و جلوه
به گفتة محققان روس، از شور و شوقی که زان پس در ترجمة اشعار حافظ و حتی تحقیق و 

توان دریافت. مفاهیم اشعار حافظ، چه مفاهیم عة افکار و احوال او پدیدار شده بود، میمطال
انسانی و آسمانی در عمق جان شاعران و خوانندگان اشعار  انسانی و زمینی و چه مفاهیم فرا

 ساخت.کرد و بیش از پیش ایشان را شیفتة خود میاو نفوذ می
ویژه در ی شعری ما، بههاخود با نام »مکتب بزکزر در مقالةدلیل کوخزل درست به همین 

و این تیکیدی بر تیثیر این شاعر بر  1برد( از حافظ نام می1۸24های اخیر« )شعر غنایی دهه
تعداد پنج غزل حافظ را از  1۸2۸مارلینسکی در سال -شعر روسی است. آلکساندر بزستوژف

عدها دو غزل دیگر را هم از زبان فارسی به روسی برگرداند. تیثیر زبان آلمانی ترجمه کرد و ب
 حافظ در آثار این شاعر نیز مشهود است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. 

( ن. مائیسییزف ترجمة خود Казанский вестник)  پیک قازاندر مجلة    1۸3۰در سال  
کند. صورت نثر منتشر میفظ« را بههای حااز چهار شعر حافظ از زبان فارسی به نام »قصیده

فهمی ها عالی و دقیق بودند، اما در برخی ابیات، مترجم برای جلوگیری از ایجاد کجترجمه
هایی را ترجمه نکرده بود. از آنجا که در مضمون اصلی شعر نزد خوانندگان روسی، بخش 

ناچار از حافظ بههای روسی اشعار در سیستم شعری زبان روسی، غزل وجود نداشت، ترجمه
 د. گرفتن قالب غزل فاصله می

 29یزوگزنی دونایزفسکی از  ةگوستاو فریتاح، نویسنده آلمانی در پیشگفتاری که بر ترجم
های بعدی از غزلیات این شاعر بزرح در روسیه ( نوشته، دربارة ترجمه193۵غزل حافظ )
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ای سخن گفته است. در این پیشگفتار فریتاح بیان کرده که در قرن نوزدهم عمال ترجمه
ن آلمانی م( به زبا1۸13-1۸12انجام نشده است. در قرن نوزدهم با ترجمة کامل دیوان حافظ )

پورگشتال و سپس انتشار »دیوان غربی و شرقی« گوته که بخشی از آن -توسط ی. فون هامر
م 1۸46به ترجمة اشعار حافظ اختصاص داشت، آوازة این شاعر همه جا را فرا گرفت. در سال  

صورت موضوعی و شعرگونه هم دااومزر براساس ترجمة هامر حدود دویست غزل حافظ را به
مایة ترجمه و مطالعة شاعران روس آفاناسی د. همین اثر است که بعدها دستبازنویسی کر

 گیرد.فزت و مستیسالف پزراخوف قرار می
به قلم آگافانگزل ( История Персии) تاریخ پارسدر آغاز قرن بیستم هم در کتاب 

های نثر غزلیات های فزت و پزراخوف، ترجمه(، در کنار ترجمه1۸71-1942کریمسکی )
های منظوم ف.ی. کُرش به چاپ رسید. در سال همت خود کریمسکی و ترجمهفظ، بهحا

همت گروهی از مترجمان از ها و اشعار حافظ به ای از غزلیات و دوبیتی ترجمة مجموعه  1924
قصیده ای از دمیتری آزنابیشین با نام  هم ترجمه   1926جمله کریمسکی و فزت منتشر شد. در سال  

که عینا از فارسی ترجمه شده و   گل بی رخ یار خوش نباشد ( با مطلع  Ода Гафица)   حافظ 
آزنابیشین که با  ( Алексеев, 2013: 66)چاپ رسید. با حروف روسی نوشته شده بود، به 

تر دست به ترجمة اشعاری های شرقی از جمله فارسی و عربی آشنائی کامل داشت، پیش زبان 
زده بود. ولی در این میان، عالقة خاصی به حافظ و اشعار از نظامی، سعدی، نخشبی و فردوسی  

 او از جمله مترجمان مشهور غزلیات حافظ در نیمة اول قرن بیستم بود. او پیدا کرد. 

های متعددی از حافظ قرن بیستم، در دوران شوروی، ترجمه  9۰تا    4۰های  در فاصلة دهه
دیمیر دزرژاوین، سیمیون لیپکین، هایی چون والچاپ رسید. در میان این مترجمان نامبه

خورد. اما ترجمة کامل ادبی همة غزلیات و چشم میکنستانتین لیپسکیروف، نینا تزنیگینا به
های حافظ تا این زمان انتشار نیافته بود. یکی از آثار موفق در زمینة ترجمه و شرح سروده

انجام   19۸1در سال    غزل  117با نام  همت ناتالیا کاندیرزوا و گزرمان پلیسزتسکی  غزلیات حافظ به
های شرح و تفسیر غزلیات حافظ که استادان ایرانی نوشته بودند، گرفت که در آن از کتاب

ها و شرح و تفسیر اشعار تا حد زیادی با آنچه حافظ دلیل، ترجمههمین استفاده شده بود و به
ت که »در ترجمه حاضر )و بیان کرده بود، مطابقت داشت. در پیشگفتار این کتاب آمده اس

ها( تالش شده است تا حد امکان همه شرح و تفسیرهای شده بر ترجمههمچنین شرح نوشته
 ( Хафиз, 1981: 10) موجود برای هر غزل آورده شود.« 
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هم مترجم دیگری با نام عظیم شاهوزردوف دست به ترجمة غزلیات حافظ   199۸در سال  
شدند. در برخی از اشعار این کتاب برای اولین بار ترجمه میاز زبان فارسی به روسی زد که 

شناسی آکادمی علوم روسیه شناسان روسی از انستیتوی شرقهای اخیر جمعی از حافظسال
اند. تا برای اولین بار به ترجمة ادبی و کامل دیوان حافظ از فارسی به روسی همت گماشته

چاپ رسیده است که صد غزل از به 2۰12ال جلدی در سکنون جلد اول از این مجموعه سه
پریگارینا، ناتالیا چالیسووا و ماکسیم روسانوف اتالیا  گیرد. مترجمان این اثر نحافظ را دربرمی

اند تا همه شده بر غزلیات حافظ سعی کردههای نوشتهبا رعایت دقیق اوزان و مطالعة شرح
بینی شاعر بنمایانند. غزلیات حافظ از نابیات را برای خواننده روسی با حفظ اندیشه و جها

شود و های شعر و ادبیات خارجی در روسیه است که هرسال تجدید چاپ میجمله کتاب
 خوانندگان زیادی دارد.

 
 های حافظ بر شاعران و نویسندگان روستأثیر اشعار و اندیشه . 4

که سمبل شرق و مفاهیم حافظ برای شاعران و نویسندگان روسیه، نه تنها سمبل هنر و شعر، بل
-شرقی است. از میان شاعران روسی افرادی چون کوخزلبزکزر، گریبایزدوف، بزستوژف

شناسی خود همیشه مارلینسکی و یاکوبوویچ به لحاظ اینکه در مطالعات زبانشناسی و شرق
ز اند تا حافظ را به زبان اصلی بخوانند و مطالعه کنند، بنابراین حظّ فراوانی اسعی داشته

مارلینسکی در پووزست یا -اند و عالقة زیادی به غزلیات او دارند. بزستوژفغزلیات او برده
های داستان از ( در میان گفتگوهای شخصیتМулла-Нур) مال نورداستان بلند خود با نام 

توان نام رابطه، شاعران زیادی را میآورد. البته، دراین میان میحافظ و غزلیات او سخن به
های حافظ بیشترین تیثیر را بر اشعار آفاناسی فزت و برد، اما گفتنی است که غزلیات و اندیشه

 اند.آلکساندر پوشکین داشته
، نقش مهمی در شناساندن (1۸2۰-1۸92شایان ذکر است که آفاناسی آفاناسییزویچ فزت )

هایش ها و اندیشهلتیثیر حافظ، غزشدت تحتهای او به مردم روس داشته و بهحافظ و اندیشه
اند، بر آن شدیم تا در این قسمت از بوده است، و از آنجا که در حد پوشکین به آن نپرداخته

عنوان یکی از نمایندگان مطرح در اشعار شرقی پژوهش کمی بیشتر از او بگوییم. این شاعر به
به حافظ و بیان در ادبیات روسیه شهرت دارد و این موضوع، پیش از همه، به دلیل عالقة او 

اندیشه و افکار حافظ در اشعار اوست. اشعاری که همچنان بعد از گذشت صد سال خواننده 
 دهند.آورند و درک دیگری از جهان هستی و زندگی به او میرا به وجد می
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 حافظ و آفاناسی آفاناسییویچ فِت. 1. 4
در عمارتی  1۸2۰آفاناسی فزت )که در آغاز نام خانوادگی شزنشین را داشته است( در سال 

سالگی نام فامیل ای در استان آرلوف دیده به جهان گشود. تا سن چهاردهاربابی در منطقه
شد. اما در آن زاده محسوب میرا بر خود داشت و یک اشراف اش، آفاناسی شزنشین ناپدری

الشعاع قرار می رخ داد که تا پایان عمر سرنوشت این شاعر برجسته را تحتدوران اتفاق مه
مجلس سنای کلیسا پدرخواندگی آفاناسی شزنشین را لغو کرده و همسر  1934داد. در سال 

ترتیب، فزت نه تنها عنوان پدر واقعی او برشمرد. بدین به تبار بود،که آلمانی اول مادر فزت را
ین، که از ارث و میراث آن خاندان هم محروم شد و دیگر یک  از نام خانوادگی شزنش

اش هم او را به فرزندی خود قبول نداشت شد. از دیگر سو، پدر واقعیزاده تلقی نمیاشراف
های بعد اش نامی از آفاناسی نیاورد. سپس، آفاناسی در سالنامهو پس از مرح در وصیت

روزی آلمانی و در دوران جوانی وارد دانشکده برای ادامه تحصیل روانة یک پانسیون شبانه
حقوق و سپس فلسفه دانشگاه دولتی مسکو شد. از همان دوران شروع به چاپ اشعارش کرد 
و عالقة زیادی به ادبیات کالسیک داشت. اما چه شد که فزت در مسیر زندگی ادبی خود به 

 حافظ و ترجمة اشعار او رسید؟ 

ی و نه شاعران سرزمین پارس آشنائی نداشت. همه چیز از آفاناسی فزت نه با زبان فارس
مجموعه ایوان تورگنف، از نویسندگان مشهور قرن نوزدهم،    1۸۵9آنجا آغاز شد که در سال  

فزت از خارج از کشور آورده و به او هدیه داد. فزت هم تصمیم  اشعار حافظ را به درخواست
گرفت اشعار این شاعر شرقی را ترجمه کند. فزت با عالقه و ارادت خاصی از این سخن 

شود: گوید که چگونه »حافظ قرآن و شمس باور و ایمان« به »شاعر عشق و زیبایی« بدل میمی
سنین میانسالی، به میل خود از همة آنچه طی  در ]حافظ[»و ناگهان این عارف و اندیشمند 

شورانگیز پیر رونق یافت؛ های  نغمههای دراز زندگانی حاصل کرده بود، چشم پوشید و  سال
های درخشان زندگی و عطر طراوت واقعی که در شعرهای دوران ی سرشار از رنگهاینغمه

که پیر از سر گذرانیده و تجربه   خورند. و در این بین، همة آنچه راجوانی او کمتر به چشم می
فزت از ( Фет, 2015: 26) سرود، انعکاس داد.«ای نو میکرده بود، در اشعارش که به شیوه

به  [همان]کند. عنوان »تحول اخالقی« یاد میاین تحول عمیق در افکار و اندیشة حافظ به
حافظ ترغیب کرد:   عقیدة تارتاکوفسکی، دو حقیقت محض بود که فزت را به ترجمة غزلیات

دانست، کالم ای بکر از اشعار شرقی ارائه دهد و دیگر آنکه مییکی آنکه بکوشد ترجمه
 ( Тартаковский, 1975: 72) حافظ در ادبیات جهان جاودانه خواهد بود.
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( در واقع ترجمة غزلیات Из Гафиза( )1۸6۰-1۸۵9)از حافظمجموعة اشعار فزت با نام  
آلیست آلمانی به نام گئورح ف. دااومر حافظ از زبان آلمانی هستند که یک فیلسوف و ایده

غزل حافظ را از روی ترجمة آلمانی دااومزر به زبان روسی  3۵آنها را ترجمه کرده بود. فزت 
اثرش گنجانده بود. او با تمام   در  غربی-دیوان شرقیبرگردانده و بخشی از سخنان گوته را از  

اندیشید و بدان اهتمام داشت. فیلسوف آلمانی بیشتر افکار وجود به ترجمة اشعار حافظ می
هایش برجسته کرده بود و فزت کوشید تا با افزودن عنصر فلسفی و عرفانی حافظ را در ترجمه

ست، به دیگران عرضه دارد. دانبینی خود مهم میرمانتیزم به اشعار حافظ آنچه را که در جهان
نویسد: »مسئله این است که من به دروژینین می 1۸۵9ای به تاریخ چهارم اکتبر فزت در نامه

 در حال حاضر حافظ هستم، یعنی مشغول خواندن و ترجمه این گل رز زیبای ایرانم«.
(Раджабов, 2012: 109) د.کرهای فزت را بازبینی و تصحیح میایوان تورگنف ترجمه 

های اولیة او چندان موردپسند لزف تالستوی نبود. تالستوی شاید به همین دلیل بود که ترجمه 
 1۸۵9های غربی آشنایی داشت و در سال در دوران نوجوانی با اشعار حافظ از طریق ترجمه 

نویس برایش صورت دست گرفته از اشعار حافظ را که فزت به های صورت بارها ترجمه 
زد که نده بود تا نظر بدهد. تالستوی به موفقیت فزت باور نداشت و حدس می فرستاد، خوا می 

اشعار فلسفی حافظ برای شاعر رمانتیکی مانند فزت غریب و بیگانه است و او را به تمسخر 
کالم  ة شعر از حافظ به ترجمة فزت در شمارة دوم مجل 27گرفت. اما این احساس با چاپ می 

 جای خود را به حس مسرت و شادمانی داد.  1۸6۰سال ( در Русское слово)   روسی
درست است که فزت از زبان واسطه و نه از زبان فارسی اشعار حافظ را ترجمه کرده بود، 

تر عمل کرده و کوشیده بیش از او جان کالم غزلیات حافظ و ولی از مترجم آلمانی موفق
روح خوانندة روسی را به قلیان  هایش بازتاب دهد وبخش او را در ترجمههای تعالیاندیشه

خواسته در فارسی وادارد. به عبارت دیگر، فزت فراتر از ترجمه رفته و آنچه را که حافظ می
بیان کند، در روسی انعکاس داده است. گرچه در میان منتقدان اختالف نظر وجود دارد و 

با کمی مطالعه و بررسی دانند، ولی های فزت را از اشعار حافظ دور میترجمه هاآنبرخی از 
ها عینا در اشعار حافظ شده در ترجمهتوان به این نکته پی برد که برخی مسائل مطرحبیشتر می

ها، بلکه قافیه و تنها مضمون و تعداد مصرعنویسد که خیلی سعی کرده نهاند. او خود میبوده
 ( Фет, 1912: 187) ها را تا حد امکان حفظ کند.وزن غزل

های برگرفته از خانم ماریا رزیسنر از محققان معاصر آثار حافظ در روسیه یکی از تمثیل
داند که واسطة میان عاشق و معشوق است. برای مثال، در می  بادحافظ را در اشعار فزت تمثیل  
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( یا در غزل …Ветер нежный, окрыленныйمالیم، مشتاق...« ) بادشعری با مطلع »
( از مجموعة ...!О, как подобен я – смотри« )، ببین شباهتم را!...آهدیگری با مطلع »

 تابد.بیه شده که در پرتو نور معشوق میسوزانی تش شمع»از حافظ«، عاشق )خود شاعر( به 
(Рейснер, 1999: 295 )های فزت به تیثیر وجود چنین مضامینی در اشعار و ترجمه

حدی بوده تیثیر حافظ بر اندیشه و کالم فزت بههای حافظ بر این شاعر اشاره دارد. اندیشه
است که این »شاعر بزرح روسیه و مترجم اشعار حافظ و سعدی به زبان روسی، در مکاتبات 

:  1379کریمی مطهّر،  )گفت.«  ر حافظ پاسخ میو مباحثات خود با لزف تالستوی اغلب با اشعا
های توان از تیثیر افکار و اندیشهعالوه بر تیثیر مضامین رمانتیک اشعار حافظ بر فزت، می(  ۵۰

شدة حافظ توسط فزت، برخی فلسفی حافظ بر این شاعر نیز سخن گفت. در میان اشعار ترجمه
واقع تعبیری از جامعة آن روز روسیه  خورند که دراشعار با مضامین فلسفی هم به چشم می

 هستند. برای مثال:
Не будь, о богослов, так строг! 
Не дуйся, моралист, на всех! 
Блаженство всюду ищем мы,- 
А это уж никак не грех!..»  [Фет, 1860] 

 »ای حکیم، اینطور خشمگین مباش!
 ای معلم اخالق، از دیگران مرنج!

 -دنبال سعادتیم،ما همه به 
 روی گناه نیست!..« )ترجمه از نگارنده(و این به هیچ

هایش بازتاب داده بود، بعدها خط آنچه را که فزت از غزلیات حافظ دریافته و در ترجمه
ای شعر روسی را رقم زد. برای مثال، ویچزسالف مشی و الهام شاعرانه شعرای قرن نقره

های فزت را در اشعار مارینا تسوتایزوا و والدیمیر مهایوانوف، ردّپای اشعار حافظ و ترج
 2ساالوییوف، از شاعران مشهور روسی یافته است.

ای در رواج اشعار و اندیشة حافظ در جامعه روسی داشته است. فزت نقش ارزنده
نوشته، نقش مهمی در زمینة گسترش   هاآنهائی که بر  های فزت از اشعار شرقی و شرح»ترجمه

و رواج این اشعار در روسیه ایفا کرده است. خوانندة روسی برای اولین بار با همة جوانب 
، استعاره و مجاز شکوهمند و درونمایة اخالقی و فکری آن آشنا های غنی شعر شرقیفرم

 ( Гаджиев, 2011: 143)شده است.« 
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 حافظ و آلکساندر سرگییِویچ پوشکین. 2. 4
حافظ تیثیر زیادی بر اندیشه و اشعار آلکساندر پوشکین، شاعر پرآوازة روس هم داشته است. 

زمین در دوران تحصیل در آشنائی او با ادبیات مشرق»اساس عالقة پوشکین به شرق به اولین  
های تاریخ باستان و های درسی و حضور در کالسمدرسه ابتدائی )لیتسزی( و خواندن کتاب

گردد، که در آن دوران بسیار های باله با موضوعات شرقی بازمینیز تماشای تئاترها و نمایش 
( Из Гафизаنام »از حافظ« )ری بهشع او( Громова и др., 2004: 74) رواج داشت.«

های ناموفق از طریق ترجمهوی خورد. چشم میهای حافظ در آن بهدارد که مضامین غزل
ها نتوانسته بودند جان کالم و شک این ترجمهفرانسوی با اشعار حافظ آشنا شده بود و بی

افظ« فقط به حمد و اندیشة حافظ را به او منتقل سازند. از این رو، پوشکین در شعر »از ح
غربی« -ستایش حافظ و شعر پارسی بسنده کرده است. البته ناگفته نماند که »دیوان شرقی

 گوته هم نقش مهمی در آشنائی پوشکین با شعر و ادب فارسی و ازجمله حافظ داشته است.

برخی  نظر ندارند.البته، همة منتقدان دربارة تیثیر حافظ بر پوشکین در نگارش این اثر اتفاق
اند »که این شعر از لحاظ شکل و محتوا هیچ ارتباطی منتقدان روسی به این نکته اشاره کرده
ها و نظرهای خود را های شرقی دارد. پوشکین دیدگاهبا حافظ ندارد، و فقط رنگ و ویژگی

درمورد دعوت به صلح، در این قطعه با استناد به شاعر بانفوذی چون حافظ بیان کرده است. 
ای دیگر در مورد منبع الهام این شعر عنوان کردند که پوشکین در دوران تبعید خود در عده

عنوان ها بهجنوب روسیه در قفقاز، یک جوان زیبای تاتاری را دیده بود که در صفوف روس
جنگد. پوشکین از اینکه این جوان تاتار زیباروی مسلمان شرقی مزدور با همکیشان خود می

شیده شده بود، متیسف بود و این تیسف و نگرانی خود را در این قطعه به جنگ خونین ک
در زیر شعر »از حافظ« آلکساندر پوشکین ( 99: 139۰کریمی مطهّر، )وصف کرده است.« 

 خوانیم:را می

«Из Гафиза» 
Не пленяйся бранной славой, 
О красавец молодой! 
Не бросайся в бой кровавый 
С карабахскою толпой! 
Знаю, смерть тебя не встретит: 
Азраил, среди мечей, 
Красоту твою заметит — 
И пощада будет ей! 
Но боюсь: среди сражений 
Ты утратишь навсегда 
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Скромность робкую движений, 
Прелесть неги и стыда! 

 از حافظ

 شده محصور تو رانکند شهرت آذین 
 ای پاک خجول، ای تو جوان زیباآه 

 باغو مشو دشمن جمعیت و اهل قره
 در دل حادثه و جنگ میفکن خود را

 گرچه دانم که نیاید به سراغت شب مرح
 و در آن قائله تو کشته نگردی، زیرا
 که به زیبائی تو رحم کند عزرائیل

 چون در آن عرصه ببیند رخ زیبای تو را.
 نگام نبردترسم از آن لحظه که هلیک می

 شرم رفتار تو تا هست، شود از تو جدا
 خجلتی که همه زینت رفتار تو است

 ( 1۰۰همان: )زیور بخت و سعادت بود این حجب و حیا! 

  3خان« شعری به نام »فاضل  1۸29خان گروسی در سال پوشکین پس از دیدار با فاضل 

های آشنایی  سعدی نام  نویسد و بر این موضوع که در شمال روسیه شعر پارسی و حافظ و می 
برخی از بندهای شعری در منظومة »روسالن  (  Комиссаров, 1982: 95) کند. هستند! اشاره می 

 ( Русакова, 2014: 82) سرائی حافظ است. و لودمیال« از پوشکین یادآور سبک غزل 
مضامین در این نکته که پوشکین با آثار شرقی و ادبیات فارسی آشنا بوده و آثار او با 

شناسان ای در میان مجموعه آثارش دارند، شکی نیست. »پوشکین شرقی، جایگاه ویژه
صدایند که ای چون تاماشزفسکی، تینیانوف، میالخ و براگینسکی در این نکته همبرجسته

های جوانی پوشکین بیشتر خوبی آشنا بوده است... شهرت سالپوشکین با ادبیات فارسی به
بود که در دورة تبعید به جنوب و در قفقاز که برایش تجلی شرق بود، واسطة اشعاری به

وهوای جنوب و تنها محل سرودنشان جنوب بود، بلکه حالسروده شده بودند. این اشعار نه
های وبلبل«، »از حافظ«، »تاک«، منظومهادبیات شرق را نیز با خود داشتند. اشعاری چون: »گل

اند. همة این سرا« و... در این دوره سروده شده قاز«، »فوارة باغچه»به تیسی از قرآن«، »اسیر قف 
فرهنگ و ادب پارسی  موارد زمینة مناسبی را برای آشنائی پوشکین و خوانندگان روس با

از جمله مضامین مشترک و اصلی در مقایسه اشعار حافظ (  17:  1396محمّدی،  )فراهم آورد.«  
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بی و همچنین شعر و رسالت دوستی، مضامین فلسفی، مذهاند از: عشق، و پوشکین عبارت
 (1396: محمّدی، ر.ک)شاعرانه. 

 
 حافظ و دیگر شاعران و نویسندگان روس. 3. 4

ف توصیه یزگزرتسزن، نویسندة بزرح قرن نوزدهم روسیه به دوستش آگوری 1۸4۸در سال 
کن. این هم یک منبع جدید کند که حافظ بخواند: »حتما حافظ به ترجمة دااومر را پیدا می

کریمی مطهّر، ) رگی است. از من تشکر خواهی کرد.« لذت برای تو. عجب شاعر عمیق و بز
های حافظ از میان نویسندگان مشهور روس، لزف تالستوی در دوران جوانی با غزل  ( ۵:  1379

ها بعد، سال  ها آشنا گشته بود و این آشنایی باعث شد تا وقتیهای اروپائی آناز طریق ترجمه
ها فرستد، با صراحت از آنهای حافظ را برایش میهایش از غزلآفاناسی فزت اولین ترجمه

ها ها وجود ندارد و فزت نتوانسته اندیشهایراد بگیرد و بگوید که روح زبان و غزل فارسی در آن
و فزت در این  های تالستویو مضامین اصلی شعر حافظ را انتقال دهد. نام حافظ بارها در نامه

دوران قید شده است. در قسمت مربوط به فزت هم به این نکته اشاره شد که »فزت در ماه نوامبر 
طور که های حافظ را برای وی فرستاد، ولی تولستوی همانچند ترجمه خود از غزل 1۸۵9

ف  ، به ای. باریسو1۸۵9دسامبر  2۰ها را نپسندید. وی در تاریخ رفت این ترجمهتصور می
(I. Borisovیکی از خویشاوندان فزت، چنین می ،) نویسد: »به فزت بگویید که خیلی معذرت

هایی که فرستاده، معانی سرایی حافظانه او خوشم نیامد. در ترجمهخواهم، ولی از غلطمی
شود.« ولی وقتی ها دیده نمیشود و رنگ و شکل فارسی در این ترجمهعمیق یافت نمی

غزل حافظ را به قلم فزت  27 ة( ترجمRuskoye Slovoوسکویه سلوو )چندی بعد مجله ر
درّی، )ال شد.« منتشر کرد، تولستوی از آشنائی بیشتر با این شاعر بزرح ایرانی بسیار خوشح

1376  :22 ) 
تالستوی در رمان بزرح »آنّا کارزنینا« مصرع اول بیتی از حافظ را از زبان آبلونسکی، یکی 

 کند:های رمان بازگو میاز شخصیت
 مگیر خرده دردکشان بر و زاهد ای برو

 

 که ندادند جز این تحفه به ما روز الست 
 

 

ایم دادهنویسد: »برادرم نیکالی را فردوسی لقب ای به فت میهمچنین »تالستوی در نامه
 ( ۵1: 1379کریمی مطهّر، )کنیم.« و فردوسی صدا می

شده از حافظ و میزان توجه نویسندگان و شاعران روسی به های انجامبا سیری بر ترجمه
ترین توجه و تیثیرپذیری اشعار حافظ یابیم که بیشغزلیات خواجة شیراز به این مهم دست می
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گردد. این توجه تا بدان حد است که پیش از ای ادبیات روس بازمیدر روسیه به عصر نقره
 ، گروهی ادبی موسوم به »حافظ شمالی« یا »حافظاتی« 19۰6وقوع انقالب اکتبر و در سال 

(обшество «Северный Хафиз» или «Хафизаты»)  تشکیل شد که اعضای
آن عبارت بودند از ک. سوموف، ل. باکست، ویچزسالف ایوانوف، م. کوزمین، ن. نووزل، آ. 

آنیبال. این افراد القاب جالبی برای خود برگزیده بودند: برای مثال، سوموف خود -زینوویوا
زرگی در های ب. این محفل کوچک ادبی اندیشهآنتینانامید و کوزمین هم می عالءالدین را 

های ادبی بود. سر داشتند و آن خلق آثار متعدد به سبک و سیاق آثار شرقی و چاپ مجموعه
( و ویچزسالف ایوانوف Друзьям Хафизаمیخائیل کوزمین شعر »به دوستان حافظ« )

( را Встреча гостей( و »دیدار مهمانان« )Палатка Хафизаشعرهای »خیمة حافظ« )
( و Зачем Лунаجموعة ادبی »حافظ شمالی« اشعار »چرا ماه« )سرودند. کوزمین برای م

گوی سرود. والزری ( را با الهام از اشعار شاعران پارسیМне не спитсяآید« )»خوابم نمی
های بریوسوف از دیگر شاعران روسی اوایل قرن بیستم با تیسی از اشعار حافظ قطعة »خواب

 Сны человечества. Лирическиеبشریت. بازتاب شعرگونة تاریخ جهان« )

отражения всемирной историиسراید. ( را می 
( در آوریل «общества «друзей Гафизаهمچنین انجمن »دوستداران حافظ« )

های های خاصی مانند شعرخوانی، رقص، بحثتشکیل شد. در این انجمن برنامه 19۰6
شد. اولین جلسه برگزار می هاآنن پیچیده فلسفی و عرفانی دربارة غزلیات حافظ و مضامی

با حضور جمعی از ادیبان و دوستداران شعر پارسی و حافظ   19۰6این انجمن در دوم ماه می  
آنیبال، ن.آ. بزردیایزف و همسرش لیدیا -مانند ویچسزالف ایوانوف و همسرش ل.د. زینوویوا

س. آاوسلزندزر، س. یوُدیُفونا، م. کوزمین، نقاشان ک. سوموف و ل. باکست، و. نوول، 
 کار و برادرزاده کوزمین تشکیل شد. گارادتسکی از نویسندگان تازه

هر یک از اعضا نام مستعار و لقبی برای خود داشت که در انجمن به آن نام خوانده 
خواندند. در کردند و از اشعار حافظ میدر جلسات گروه گاهی مشاعره می هاآنشد. می

گفتند و خانة ویچزسالف ایوانوف را که جلسات محفل انجمن به شهر پتربورح »پتربغداد« می
شناسان حدود دوستان و حافظنامیدند. جلسات حافظشد، »اتاق حافظ« میدر آن برگزار می

شد. اما، این انجمن نتوانست به اهدافی که در آغاز م برگزار میطور منظیک سال و تقریبا به
اندیشید، دست یابد. برای مثال، تصمیم به چاپ مجموعة اشعار »حافظ شمالی« راه به آن می

ایوانوف و کوزمین و داستان س. آاوسلزندزر با نام   ةبه تحقق نرسید. فقط تعدادی شعر با ترجم
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( در سال Весы)  ترازو   ةمجل   9  ة ( در شمار ски ганимедаЗапи)   4ی گانومده« ها »یادداشت 
چاپ شد. این شب شعرها هر چه که بود باز هم بر ذهن و اندیشة شاعران تیثیر شگرفی  19۰6

  گذاشت و دیدگاه شاعران نسبت به جایگاه مذهب و ایمان در زندگی و جامعه تغییر کرد. 
والزری بریوسوف و سزرگئی یزسزنین هم به ای ادبیات روسیه، از میان شاعران عصر نقره

مند بودند. این دو شاعر هر دو مدتی در باکو بودند و با زندگی مردمان  اشعار حافظ عالقه
آرزو داشت به ایران  (S. Eseninشرقی و اشعار حافظ آشنایی داشتند. »سرگی اسنین )

ود و بوی نظم فارسی را سفری کند و با زندگانی و فرهنگ و اخالق و سنن ایرانیان آشنا ش
در موطن آن احساس کند. گرچه این آرزو برآورده نشد، ولی وی موفق شد یک مجموعه 

های باشد بسراید. آشنایی با ترجمهشعر می 16که عبارت از  آهنگهای فارسیاشعار به نام 
روسی نظم فارسی و زندگی نسبتا طوالنی در باکو به او امکان داد اصالت فارسی این اشعار 

 (26: 1376درّی، )را حفظ کند.« 
شاعران دیگری عالوه بر یسنین در آغاز قرن بیستم به اشعار خیام و سعدی و حافظ رجوع 

 یکالیبردند. شاعرانی چون وزلیمیر خلزبنیکوف، نبهره می  هاآنمضامین ژرف اشعار    کرده و از
گارادزتسکی و دیگران. در این میان، نیکالی گومیلیوف،  رگئیتیخونوف، باریس الپین، سز

از شاعران مشهور قرن بیستم روسی و همسر آنّا آخماتووا، بیش از شاعران دیگر در این دوره، 
خواندند. گومیلیوف عالقة بوده است و دوستانش او را »حافظ روسیه« می تیثیر حافظتحت

زیادی به شرق و ایران و ادبیات فارسی داشت و شیفتة حافظ و شیراز بوده است. او ارادت 
کوشیده از سبک غزلیات حافظ خاصی به خواجة شیراز داشته و حتی در سرودن اشعارش می

بهره جوید. نمونة بارز غزلیات حافظ را در شعر او با  که در زبان روسی وجود نداشته است،
توان دید که در آخرین مجموعة اشعارش ( میПьяный дервишنام »درویش مست« )

های ( جای دارد. در این مجموعه دو دفتر دیگر به نامОгненный столп»ستون آتشین« )
ی«     اتور پارس   ( و »مینی Подражание персидскому)  ی«   ان فارس   ی از زب   »تیس

(Персидская миниатюра هم وجود دارد که در )هم ردپّای مضامین شرقی و  هاآن
شناسان پتربورح توان دید. گومیلیوف در جلسات انجمن حافظتیثیر شاعران پارسی را می

شعری به نام  خواند. او همچنین مجموعهکرد و اشعاری از حافظ را آنجا میهم شرکت می
ای در آثار گومیلیوف دارد که با عالقة ( دارد. این مجموعه »جایگاه ویژهПерсия»پارس« )

او به آثار عارفان و شعرای اسالمی از جمله حافظ، سعدی، خیام و ناصرخسرو همراه بوده 
حافظ بارها در غزلیات خود از دوست و دوستی سخن ( Гаджиева, 2015: 63) است.« 
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شعر »درویش مست«  ۵و گومیلیوف همین مضمون را در بند برگردان )یا تهلیل( گفته است
 آورده است:

Я бродяга и трущобник, непутевый человек, 
Все, чему я научился, все забыл теперь навек, 
Ради розовой усмешки и напева одного: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его! 
   
Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, 
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя? 
И кричит из ямы череп тайну гроба своего: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!...[1920] 

 تا ابد گشت فراموشم آنچه آموختم
 کنون من آواره و فقیر، رند

 یکی لبخند گل رز و ترانة کسی:از بهر 
 »جهان پرتوی است از رخ دوست، باقی همه سایة اوست!«

 به گورستان روم بر مزار دوستان آرمیدة خویش،
 آیا شود پرسم ز مردگان از عشق؟

 از گور یکی جمجمه فریاد زند راز تابوت خویش:
 ( 92: 1391پور و دیگران، یحیی)ز رخ دوست، باقی همه سایة اوست!« »جهان پرتوی است ا

خاطر او به حافظ را طلب در شعر گومیلیوف تعلّقسیمای شاعر عیاش و عشرت
ای سازد که اشاره به شخص حافظ دارد. گومیلیوف همچنین نمایشنامهازپیش نمایان میبیش 

شخصیت اصلی آن حافظ است. ( دارد که نام Дитя Аллаха« )فرزند خدا»به نام 
توجه داشته است. البته این تنها شعری  حافظ»گومیلیوف در شعر »سه پلکان...« به شخصیت 

نام برده است و به نوعی او را ستوده است. بلکه در نمایشنامه   حافظنیست که در آن شاعر از 
اتی که بین »فرزند خدا« نیز چنین است. پیش از خلق این نمایشنامه منظوم، در مکاتب 

او را  ریسنرصورت گرفته، مشاهده شده که  رزیسنر الریساعصرش گومیلیوف و شاعره هم
مهربان،  حافظمن؟...  حافظام شما را غافلگیر کرد، کرده است: »آیا نامهخطاب می حافظ

 با نام  ریسنرهایش به  و خود شاعر نیز در نامه  .« و موارد دیگر...چقدر زندگی کردن خوبست
 ( 11۰: همان)کرده است.« »حافظ شما« امضاء می

ای ادبیات روس، مجموعة  (، یکی دیگر از شاعران عصر نقره 1۸91-193۸ُاسیپ ماندلشتام ) 
( شامل دوازده شعر دارد که اولین شعر آن با این مصرع آغاز  Армения)   ارمنستان شعری به نام  
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( که در  …Ты розу Гафиза колышешь« ) ُجنبانی... تو گل سرخز حافظ را می شود: » می 

 نام حافظ درواقع تجسمی از شرق است. آن  

 1933ی باریس الپین و زاخاز خاتسرزوین، مجموعة شعری در هادو شاعر دیگر به نام
های خود از حافظ، و هم اشعار سرودة خویش را چاپ که در آن هم ترجمهمنتشر کردند 

شده در این دفترز شعر برگرفته و ملهم از اشعار حافظ بود. کردند. مفاهیم و مضامین مطرح
سان، این شاعران در بیان مسئله سرنوشت و ایمان و جستجوی همیشگی حقیقت اهتمام بدین 

دهة سی قرن بیستم در آسیای میانه مطرح بود. به بیان دیگر، های  ورزیدند. مسائلی که در سال
توجه شاعران روسی به حافظ در سه دهة اول قرن بیستم هم دالیل معنوی داشت و هم دالیل 

، دوران حاکمیت مراتب کمتر شد و در نیمة دوم قرن بیستماجتماعی. اما، این توجه به
شدند که به حافظ و طرح فقط گاهی شاعران و نویسندگانی پیدا می  مقتدرانه دولت شوروی،

های او همت گماشتند. در شعر شاعر مترجم آلکساندر کاچیتکوف شعری با نام »از اندیشه
نامه« ( شعری با نام »سرگذشت1933-2۰1۰و آندرزی وازنیسزنسکی )  (Из Хафиза)حافظ«  

(Сагаدارند که در آن از حافظ یاد کرده )اند:ند و از اشعار او الهام گرفتها 
…Даже если на землю вернёмся 
мы вторично, согласно Гафизу, 
мы, конечно, с тобой разминёмся, 
Я тебя никогда не увижу… [А.А. Вознесенский, 1977] 

 حتی اگر دوباره به زمین بازگردیم
 سان حافظ، دوباره متولد شویم،به

 شتابیمدیدار تو میگمان به بی
 ترجمه از نگارنده( :1977تو را هیچگاه نخواهم دید... )وازنیسزنسکی، 

آنچه قابل ذکر است اینکه در نیمة دوم قرن بیستم »اگر ایرانشناسان غربی در بررسی 
آمیز دیوان او دست یافتند، دانشمندانی از روسیه مفاهیم نهفته در اشعار حافظ، به جنبة ستایش 

در اشعار حافظ شور و اشتیاق به طغیان و کشورهای سوسیالیستی در دوران شوروی و دیگر 
ی در هر گوی (Пригарина и др, 2012: 35) سرکشی و اعتراض سوسیالیستی را دیدند.« 

ای شاعران و نویسندگان آنچه را که اقتضای زمانة خویش بوده است در اشعار حافظ دوره
 کردند.عرضه مییافته و سپس به خوانندگان روسی 

نکتة دیگر در خصوص توجه به اشعار حافظ و ترجمة آن در روسیه این است که در شعر 
عالقة شاعران روس به اشعار حافظ سرائی وجود نداشته است، اما  عنوان غزلروسی سبکی به
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م( در آثار 1۸2۰-1۸3۰کند که در نیمة اول قرن نوزدهم )سرائی نیز میها را شیفتة غزلآن
شود. تا آن زمان سرودن شعر با الهام از غزل  عرانی چون مزنتسوف و پ. پیتروف دیده می شا

شد. به گفتة تارتاکوفسکی در آثار شاعران روسی در این دوره در ادبیات روسی دیده نمی
های غیرروسی بسیار موردتوجه قرار گرفت، ای حافظ در ترجمهآمیز و استعارهزبان کنایه

ها و خواهانة دکابریستدلیل تحوالت سیاسی که در پی مبارزات آزادی، بهزیرا در آن دوره
پیش از وقوع قیام ایشان جامعه را فرا گرفته بود، خواستار بسط چنین قالب استعاره در اشعار 

نوشته شده است. قیام  1۸29بودند. تییید این مطلب، شعر »از حافظ« پوشکین است که در 
زادگان جوان که مخالف توسط گروهی از افسران و نجیب 1۸2۵ها در سال دکابریست

آلکساندر اول، تزار وقت بودند، درگرفت که البته سرکوب شد. همین قیام های سیاست
های بعدی علیه حکومت تزارها بود که درنهایت در آغاز قرن های و قیامساز درگیریزمینه

تر گفته شد که یکی از نجامید. پیش بیستم به سقوط حکومت تزارها و وقوع انقالب اکتبر ا
خیلی به  واسطة آشنائی با غزلیات حافظاولین مترجمان اشعار حافظ آفاناسی فزت بود. او به

سرائی روشنی اقتباس از سبک غزلسرائی عالقه نشان داد. در سری اشعار »از حافظ« بهغزل
 6مشهود است.
شناس و مترجمی گمنام با نام مخفف پ.پ. تصمیم گرفت بود که شرق 1۸3۵در سال 

تا بر اساس سیستم غزل شعر فارسی، اشعار و غزلیات حافظ را به روسی ترجمه کند. این 
درستی رعایت و ترجمه های غزل در آن تا حد امکان، بهتالش تا حد زیادی موفق بود و قافیه

  لین ترجمة منظوم و شعرگونه از غزلیات حافظ انتشار یافت.ترتیب، اوشده بود. بدین 
( Венок весен) تاج بهارانمیخائیل کوزمین با مجموعة اشعار  19۰۸در سال 

بخشد و این سی غزل او روح شرقی را به زیبایی و سرائی را در شعر روسی جان میغزل
چون زلیخا، گلنار، فاطمه و اند. قهرمانان اشعار او زیبارویانی ظرافت در خود حفظ کرده

هایی از هزارویکشب، اسکندر مقدونی و حافظ هستند. شاعر تا حد زیادی از وزن غزل، چهره
های فزت و کوزمین های نحوی آن بهره جسته است. در مقایسة ترجمهریتم آن و حتی ویژگی

اق کوشید تا سبک و سی توان گفت که فزت بیشتر درگیر ظاهر بود و کوزمین میمی
وبوی شرقی دارند. والزری بریوسوف سرائی را فرا گیرد. اشعار او و برخی کلمات رنگغزل

ای به نام ها را در مجموعهسراید که آنتعدادی چهارپاره و غزل می 1913در سال 
ای از آورد. این مجموعه گزیدهتر از آن نام برده شد، میهای بشریت...«، که پیش »خواب

های شعری متفاوت کشورهای دنیا را به زبان روسی به . او کوشید تا قالبشعرهای جهان بود
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های او در اثری به نام ملت خود ارزانی دارد و در این راه بسیار موفق عمل کرد. نتیجة تالش
در  191۸در سال آوائی، فرم و قالب شعر« هائی در باب وزن شعر، نظم، آهنگ، همتجربه»

  های دیگر داشت.نظیر او در درک شعر ملتثر نشان از استعداد بیمسکو انتشار یافت. این ا
ای هم به غزل عالقه داشت و در جستجوی کنستانتین بالمونت، دیگر شاعر عصر نقره

های عمر خیام دل بست. او اشعار ناب و زیبایی های جدید شعری به سرودهمفاهیم و قالب
ویچزسالف ایوانوف، ح. ایوانوف و شاعران در قالب غزل سروده است. ایوان سزوزریانین، 

ها با دنبال آشنایی و آمیختن شاعران روس با غزل، آن دیگری هم به غزل روی آوردند. به
های شعری شرقی نظیر رباعی، قصیده و غیره نیز آشنا شدند و مسیر جدیدی در  دیگر قالب

دلیل ظهور تبر، بههای بعد از انقالب اکشعر و شاعری روسی گشوده شد. اما در سال
سرائی کمرنگ شد و شاعران و های ایدئولوژی حاکم گرایش به غزل و غزلجریان

 وسوی دیگری رفتند.نویسندگان به سمت
 
 گیرینتیجه. 5

ین شاعر جایگاه یابیم که اهای اشعار و غزلیات حافظ به زبان روسی درمیبا سیری بر ترجمه
ی در تاریخ ادبیات روسیه دارد و تیثیر زیادی بر شعرسرائی بسیاری از بس ارزنده و واالی

های شاعران بزرح روسی از جمله آلکساندر پوشکین و آفاناسی فزت داشته است. ترجمه
شده است، معموال بسیار ناشیانه و سطحی آغازین که اغلب از زبانی غیر از فارسی انجام می

های نهفته در غزلیات عی کردند تا مضامین عرفانی و اندیشهرفته شاعران ساند، اما رفتهبوده
های حافظ از زبان حاضر، ترجمهحافظ را دریافته و به خواننده روس منتقل کنند. درحال

های نوشته بر دیوان حافظ فارسی رو به فزونی گذاشته است و مترجمان از تفسیرها و شرح
مضامین غزل خواجة شیراز را بنمایانند. همچنین، برند تا بهتر بتوانند عمق معانی و بهره می

روشن شد که ترجمة اشعار حافظ در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به اوج خود 
رسیده و بیشترین تیثیر را بر شاعران نوگرای روسی داشته است. مفاهیمی چون گل و بلبل و 

ویژه در گرا، بهعار شاعران روس شرقوفور در اشبه  هاآنساقی و می و پروانه و شمع و مانند  
شناسان در اوایل خورد. تشکیل انجمن و محفل حافظچشم میای شعر روس، بهعصر نقره

نامیدند، نشان از جایگاه قرن بیستم و اینکه برخی شاعران و نویسندگان خود را حافظ می
ا بود که برخی از شاعران جها دارد. این تیثیر تا بدانارزشمند این شاعر پارسی در میان روس

کار بندند و تا حدی در سرائی را در شعر روسی بهکوشیدند تا به تیسی از حافظ سبک غزل
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این امر موفق بودند. گرچه با وقوع انقالب اکتبر و در دوران شوروی این شوروشوق فروکش 
 کرد، اما شعر حافظ هیچگاه از یاد نرفت.

شدن توجه به غزلیات حافظ در نیمة دوم قرن بیستم به باید به این نکته اشاره کرد که کم
این خاطر نبوده است که اشعار و غزلیات او بارها و بارها ترجمه شده و مورد بررسی قرار 

ها و تعلقات و نیازهای جمعی بوده است. از دالیل اند، بلکه به خاطر تغییر در اندیشهگرفته
وده است و اینکه شاعران و نویسندگان بیشتر این امر، توجه به غرب و دورشدن از شرق ب

تالش داشتند تا دیگر ژانرهای ادبی را تجربه کنند. ژانر غزل خیلی با ساختار زبان روسی 
مسلک و اهل می و میخانه و شاعر پیامبر از جامعة شعری همخوانی نداشت. شاعر درویش 

عنوان میراث ادبیات کالسیک روسیه رخت بربستند. اما، با وجود این، شعر حافظ همچنان به  
رود و هنوز هم هستند کسانی که از خواندن شعر او به وجد شمار میجهان و نیز روسیه به

 اند. های مختلف اشعار او همت گماردهآمده و به مطالعه و بررسی جنبه
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ها به های فزت و ظهور سبک غزلسرائی در آنهای ترجمه. برای آشنائی بیشتر با ویژگی6
»گفتگوی ذهن خالق فزت با شرق )فزت و حافظ( نوشته آ.م. سایاپووا، از انتشارات کتاب 
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 پژوهی حافظمجلة 
 139۸(، پاییز 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22سال 

 
 حافظِ مردم

 

 * یاحقی جعفرمحمد
 دانشگاه فردوسی مشهد 

 
 چکیده

توانیم دو می که چنانشناسان و حافظ مردم. حافظ داریم: حافظ متخصصان و نسخهما دو 
فردوسی و در نتیجه دو شاهنامه هم داشته باشیم: شاهنامة فردوسی که مورد عالقة مصححان  

طول تاریخ به دست خوانندگان عادی و مردمانی  و متخصصان است و شاهنامة مردم که در 
های دلخواه تغییر کرده است. این دو گانگی خاص اند به صورتکردهمی  که از آن استفاده

  ر و رفیع الدین لنبانی و... کامالً آثار مورد عالقه و پرطرفدار است و گرنه دیوان انوری و ظهی
فتار نشان داده شده است که چگونه و با دست و منطبق بر عالقة محققان است. در این گیک

شناسی نداده و راه خود ن به قواعد و ضوابط آکادمیک نسخهچه رویکردهایی حافظ مردم ت
های  ی این تغییر و تصرفات در فالهارا از دیوان حافظ متخصصان جداکرده است. جلوه 

و تغییرات موردی از شعر    های حافظانه و اخذ و اقتباسها و تکیه کالم   هاحافظ، و ضرب المثل 
تا این حد که  هاو چاپ های شعر وی را در نسخههاحافظ نمودار گشته و در نتیجه دگرسانی 

یی هاتقید  سد راه این تغییر و تصرفات با همة رمی  گسترش داده است. به نظر ،بینیممی  امروز
 هم آورده همچنان باز خواهد بود. نات بازدارنده در روزگار ما فراکه دانش و فناوری و امکا

 . ها: دیوان حافظ، مردم، مصححان، فالهاکلیدواژه         
 

 طرح موضوع
آفرینی در ایران زمین همیشه یک مشخصة فرهنگی بوده اندیشی و شعردوستی و ادبموزون

 نشود. منظورگویم و نه ایران تا ذهنتان متوجه مرزهای کنونی ایران می است. ایران زمین 
دارند می  ها و مردمانی که حافظ را دوستآن سرزمین   دایرة فرهنگ آریائی است یعنی همة

را در افق نگاه ورزند، و آنمی ی اندیشگی آریائی عشقهاو به فردوسی بزرح و پیوستگی
ة خود پیشی متعدد و متناسب با شغل و کار و  هاو ترانه  هابینند. دو بیتیمی  خود تازه و شاداب

گویم؟ از آن جا که امروز مردمان می توانند سرکنند. از کجابر زبان دارند و بی آن نمی

 
 mgyahaghi@yahoo.co.uk، استاد زبان و ادبیات فارسی *



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 144

ی آسیای مرکزی به ویژه تاجیکان و صفحات و کوهیان پامیر و هلمند و روستائیان هاسرزمین 
والیات بادغیس و هرات بهتر از ساکنان تهران و اصفهان و مشهد با شعر پارسی و کلیتاً با 

خواهد می  سخن موزون مینوس و مربوطند و زبانشان به شعر و ترانه مترنم است، حاال اسمش 
 کند. اشد یا فارسی یا تاجیکی فرقی نمیدری ب

ی هاهمین طبع شاعرانه و ذوق ادبی دست آنان را برای پدید آوردن یا تصرف در سخن 
ی عامه هاری از تکیه کالمبینید که بسیامی های مورد عالقه بازگذاشته استموزون و متن 

را ببینید که چگونه از  هااگر نه موزون که دست کم آهنگین و خوش آواست. ضرب المثل
شنوند می  شود. حاال این مردم وقتی سخنیمی  طریق آهنگ و نغمة حروف بر تیثیر آن افزوده

سرشت  توانند در آن تصرف و آن را مالیم ذوق ومی رسد راحتمی یا شعری به گوششان
 بیگانه باشد.  هاخود کنند، به ویژه اگر این شعر دور از ذهن و با زبان و نهاد اندیشگی آن

خاصیت دیگری که در فرهنگ مردم ما هست بزرح دیدن برجستگان و برکشیدن 
 دوست داشتگان است. دکتر شفیعی کدکنی در جائی نوشته است: 

تشخص یافته باشد که بتواند از ای ه گونهاز این سرزمین بای همین که انسانی در گوشه»
رهگذری توجه جمعی را به خود جلب کند مردم در مسیر زمان از او همان چیزی را خواهند 

 اندیشیده و چهمی ساخت که دلخواه ایشان است و کاری به آن ندارند که خود او چگونه
 (.  93 :13۸3 کدکنی، خواسته است«)شفیعیمی

سازند و معجزات و کرامات به می هاکنند، داستانمی مبالغه هاآن بارةاین جاست که در
 کنند.می آنان را تنزیه هاو ناراستی هادهند و از کاستیمی نسبت هاآن

جا سخن از پیامبران و اولیاءاهلل و قدیسان نیست، وضع برخی از شاهان و صوفیان در این
هم به همین منوال بوده است. از  هادر همة دوره هاو زمینه هاو شاعران و نخبگان همة رشته

گذشتگان در همین چشم انداز کاری من و شما در تاریخ، سلطان محمود غزنوی و شاه عباس 
و در عرفان شبلی و ابراهیم ادهم و منصور حالج اند صفوی و رضا شاه پهلوی از این دست

اهلل کرمانی و از شاعران فردوسی و عطار  نعمةت و ی و باباطاهر و عین القضاو عبداهلل انصار
از خروار که بیش از همه سرگذشتشان به افسانه اند و سعدی و خیام و حافظ و جامی مشتی

 تنزیه شده است. هاپردازی نزدیک و شخصیت آنان در مسیر این افسانه پردازیو خیال
عطف و قابل تغییر باشد که از وقتی سرگذشت این افراد تاریخی تا این حد برای عامه من 

 هابشود متعالیانی در حد معصوم ساخت که در حضور دوستدارانشان نشود چپ به آن هاآن
یشان خود به خود روشن است. دیگر نه تنها تصرف در هانگاه کرد، تکلیف سخنان و اندیشه
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 هر دوره جایز شمردهبرای انطباق بر اندیشه و میزان فهم دوستدارانشان در    هاالفاظ و آثار آن
کردن به عقیده و فهم و تر و افکار آنان برای نزدیک هاشود، بلکه تغییر در آراء و اندیشهمی

باور این دوستداران نیز مجاز دانسته خواهد بود. پس بعید نیست که فالن شاعر یا عارف 
دوستدار اهل بیت معرفی حنفی که در مذهب او میان اهل تحقیق اتفاق نظر هست، شیعی و 

ن روشن است شود یا فالن عارف و صوفی که نحله و مشرب و طریقت او بر پژوهشگرا
مدار قلمداد گردد. همین حافظ که سخن بر سر اوست مصداق بارز متشرع و فقیه و دیانت

متشرع؛ مداح  این مدعاست: حافظ عارف است یا عاشق؛ شیعه است یا سنی؛ فیلسوف است یا  
از بیم غوغای دوستداران و  پناه؟ هنوز هم محققانیا اسالمگراست آزاده؛ ایران است یا
 توانند به صراحت نظر خود را در این موارد ابراز کنند.میکیشان او نارادت

آیم بر سر شعر او که دنیای می ی اندیشگانی حافظ فعاًل کاری ندارم.هابه ساحت
با هراندازه از فهم و درک و  هار او را همة طیفشاعرانگی فارسی را مسخر کرده است. شع

دارند و پناهی دوست میگرائی و اسالمایران ت و ذوق و هنردوستی و شعرشناسی ودریاف
کند، حق مالکیت و می بینند. دوست داشتن برای آدم حق ایجادمی گاه خود را در آن

براین در شعر تغییر بینجامد. بناتواند به می دهد و هرتصرفیمی مالکیت به آدم حق تصرف
جزئی و کلی، فکری   یی عمدی و سهوی،هاتصرف  ؛حافظ در طول تاریخ تصرف شده است

این تصرفات و تغییرات و لزوم باز اندیشی در آن موارد و بازپیرائی شعر  و لفظی. مجموعة
  راگیر و پر ی گذشته زمینة کار فهاها از قرنوی از این کاست و فزودها و تغییر و تبدیل

شناسان فراهم آورده و آن اهتمام برای تصحیح را برای محققان و نسخهای  زحمت و کم نتیجه
یی از ابیات حافظ در هانویس و حضور نمونهدیوان حافظ بوده است. وجود هزاران دست

و دواوین و جنگ و مجامیع و تواریخ و در و دیوار ابنیه و امکنه و لزوم تیمل در  هاتذکره
چاپ مستقل  هاتر کرده است. نتیجه آن که تا کنون دهنان سنگین این وظیفه را برای آ هاآن

ی های نویافته در هر عصر و زمان از شعر حافظ پدید آمده و قفسههانویس و مبتنی بر دست
تر کرده است. کار ان و مصححان از آن که بوده سنگین ا مثل وظیفة محقق ر هاکتابخانه

تصحیح دیوان حافظ از جامع نخستین آن محمد گلندام تا خلخالی و قزوینی و انجوی و 
خرمشاهی و نذیر احمد و رشید عیوضی و سلیم نیساری و  ینی و شاملو و سایه وخانلری و نائ

ندی علی فردوسی ادامه داشته و خواهد داشت و هرروز این اواخر با پیدا شدن نسخة عال مر
 هاشود، همچنان نوخواهد شد. در گذشتهمی از گوشه و کنار دنیا پیدا شود کهای که نسخه

کسانی امثال مسعود فرزاد و کوشش برای صحت کلمات و اصالت اشعار و  اهتمام ویژة
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اری برای فراهم آوردن دفتر تالش برای جامع نسخ و یا کوشش افرادی مانند سلیم نیس
ی مختلف نسخ البته در نظر محققان و هاو تدارک جدول مندلیف واریانت هادگرسانی

بینان حافظ »وسمه بر ابروی تنم و مشکور اما برای عموم و دوستداران و فالانشگاهیان مغد
انگاری کور« بوده است. به تصرفات سهوی که گاه طبیعی و گاه ناشی از اهمال و سهل 

سوادی یا کوره سوادی کاتبان باشد و بی کاتبان بوده کاری ندارم. این تصرفات چه ناشی از
وانندگان عادی هم ه یکسان است و تقریباً  بر مصححان و حتی برخنتیجچه از کم دقتی 

 تواند در عداد همین سهوها ومی ی زیرهامواردی از قبیل تحریف روشن بوده است.
 کاتبان قرارگیرد.ی هاکاریندانم

 اد بر کرشمة جادو نهاده ایم   بنی   تا سزحرز چشم یار چه بازی کند که ما
 که به علت بدخوانی شده است:

 تا موج بحر چشم...-..   یا با تصرف: .تا بحر چشم یار -
 و یا مورد دیگر:

 د گرد سلسبیل   و مورانن    همچ  ان خطت بر گرد لب  سبز پوش
اند که تناسب »حور« با شاید هم کاتبان پنداشته شده است: همچو حورانند.که خوانده 

 اند.عمد تغییر دادهرا بهسبیل« بیشتر است و آن»سل
بد خوانده شود بدون این که قصدی ای این که یک کلمه از روال تحریر بیفتد یا واژه

ری یا بیتی  را تغییر دهد امر عمد واژه یا عبارتی و تعبی باشد یک چیز است و این که کاتبی به
دیگری است. مهم این است که این تصرفات با قصد و با غرضی معین پیش آمده باشد. از 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می هاجملة این قصد و غرض
 

 گشتگی موارد دور از ذهن به آشنای ذهن
مینوس ای بوده آن را به کلمهوقتی یک کلمه برای خوانندة عادی و کاتب کم سواد نا آشنا 

که شده است: « ن وُصله اش درازکنیدشبی خوش است بدی»: و آشنا بدل کرده است نمونه
 صله یعنی گیسوی مصنوعی که به قصد تزیین و بلندنمائی به موی طبیعیقصه اش. وُ

»قصه« تبدیل یی به  ها(. این کلمة نا مینوس در نسخه۸22:  2، ج1366اند)خرمشاهی،  افزودهمی
شده که کامال ً مینوس است. هرچند که برخی مانند خرمشاهی همچنان معتقدند که حافظ 

 باید همان قصه را به کار برده باشد. 
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که چون معنی گرفت« می  ساقی به صوت این غزلم کاسه»مثال دیگر این مصرع است که:  
ا در بیت زیر که کلمة مغولی و ی  گرفت.می  گرفتن برایشان روشن نبوده، کرده اند: بادهکاسه

 و نامینوس »تمغا« باعث شده که کل مصراع دستخوش تغییر واقع شود:
 مرا که از زر تمغاست ساز و برح معاش

 

 ت رند شرابخواره کنم؟   را مذم   چ 
 

یا روایت متصرفانة که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی.  شده است: مراای که با تصرف جانانه
که اتفاقاً خوب هم حافظانه از کار درآمده  روشن است مرا وضع لقمه پرهیزی. دیگر: چو

است. در بیت زیر »افسوس« به معنی استهزا و تسخر برای کاتب نامینوس بوده و با اطمینان 
ز ابنای  « که شده است:وام اندیشمنون که ز افسوس عآن شد اک» کنار گذاشته شده است:

ن در تصحیح متن به این اصل محققا هابه همین جهت است که از گذشته .عوام اندیشم
 .   (Lectido difficilior) ترحیحاند که: دشوارتر صرسیده

 

 هنر و سرنوشت شعر حافظ
هنرها خوش نویسی. یکی دیگر از عوامل این تغییرات عمدی عرصة هنر است و یکی از این 

تقریباً از همان روزگار حافظ بازار خوشنویسی در ایران و به ویژه در مکتب هرات و در عصر 
شدت نسبت به هشود. خطاطان باالخص در شیوة نستعلیق نویسی بمی کلی گرمهتیموریان ب

دهند. می چیز ترجیح اعتنا هستند و زیبائی و تناسب در خط را بر هربی قیود درست نویسی
 براین کلمه و تعبیری را که در روال زیبانویسی خط خوشترخواهند زیبا بنویسند؛ بنامی  هاآن
 هادهند که در ترکیب خط به زعم آنمی گزینند و به جای واژه یا تعبیری قرارافتد بر میمی

 شدت فدای زیبانویسیهکند. در این رهگذر به ویژه رسم الخط بمی ناخوشایندی ایجاد
 شاید در تعریض به همین نوع کاتبان است که شاعری خطاب به آنان سروده است: شود.یم

 شترمرغ بر روی کاغذ نویسند  اگر فی المثل پشه باید نوشتن
ی  ها بیشتر و مرثرتر از خط هنر موسیقی است که به زعم مصححان و محققان در تثبیت غلط 

خواند: »من و ساقی به هم سازیم و بنیادش  می  شجریان اند. وقتی استاد مصطلح بسیار نفوذ داشته 
ن  گرفت؛ به هیچ طریقی مصححا می  براندازیم« و یا استاد بنان: ساقی به صوت این غزلم باده 

 گرفت« را جا بیندازند.  و »کاسه می   خارج کنند و »به هم تازیم«   ها را از ذهن توانند آن نمی 
 ی صدیق تعریف پیچیده و غلطهااعمال آهنگیاد دکتر محجوب به پیش زنده هاسال
بشدت   هاکه مرحوم محجوب از آن  هاشمرد. برخی از این غلط خوانیمی  ی او را برهاخوانی

 شد. می آشفته بود به شعر حافظ مربوطبر
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 تساهل در انتساب شعر به حافظ
 از آنز  هاترین مضموناند بهترین شعرها و عالیخواستهمی گویی کاتبان و دوستداران حافظ

 اند بدون توجه گاه آن را به پسندیدهمی بنابراین اگر جایی بیتی و یا مصرعی را .حافظ باشد
 از دیوان حافظ بوده ای  ترقیمة نسخه  ثال این دو بیت معزّی دراند. برای مدادهمی  حافظ نسبت

 یافته است:و بعد از سوی کاتبان به دیوان اضافه شده و به حافظ نسبت 

 

 کامل کردن دیوان با افزودن اشعار 

مینوس آمده ی ناهای حافظ با ردیفهاو بعد هم چاپ هایی دربرخی از دستنویس هاغزل 
 یی با ردیف ث و ج.های کهن نیست مانند غزلهاکه در نسخه

 اث     ت درمان الغی     ا را نیس   درد م
 

 ت پایان الغیاث    ا را نیس     ر م    هج 
 

 :غزل بعد از آنو یا 
 ه بر سر خوبان کشوری چون تاج  تویی ک

 

 ر همة دلبران دهندت باج   زد اگ    س 
 

المثل در چاپ نیساری دیده فیی دیگر آمده و  هاکه در چاپ قزوینی و بسیاری از چاپ
را  هان چاپ بوده این غزلشود؛ یعنی پنجاه نسخة قرن هشتمی دیوان حافظ که مبنای اینمی

اند جنس شاعر بپنداریم دوستداران حافظ خواسته دهد کهمی اند. این امر به ما حقنداشته
جود یی با قافیة تمام حروف الفبا وهامحبوبشان به اصطالح جور باشد و در دیوان او غزل

 ف »الغیاث« یا با قافیةتوانی حافظ از آوردن غزلی با ردیداشته باشد تا به این وسیله شائبة نا
 زدوده شود.  هااز ذهن »ج« 

 

 تغییر در قالب شعر
اند و  دیدهمی براین قصاید او را که. بناسرائی شهرت داشته استحافظ میان مردم به غزل

آن را به   هادر برخی قصیده ظ قصیده بگوید با حذف برخی ابیاتخواسته که حافدلشان نمی
اند. گاهی هم  قصیده را عینًا آوردهمی کرده و در جزو غزلیات اومی قالب غزل نزدیک

 اند مانند:صورت ظاهر و مضمون و تعداد ابیات( در متن غزلیات آوردهتوجه به )بی
 ل برابرم     اد حمای    ر نه   جوزا سح

 

 خورممی ی غالم شاهم و سوگند   یعن  
 

 

 تختووبختونسلواصل وفالوسالوحالمال
 ال فرخ فال سعد   و س   مال وافر حال نیک

 

 در شهریاری برقرار و بر دوام    ادت ان   ب
 رامباقی تختز عالی بختز  لزراضی نساصلز

 

 ( 243، 13۸۰)مایل هروی،                   
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 تصرفات ایدئولوژیک 
ی هاتصرفات ناسخان و کاتبان در متون ادبی عرصهی باز و رنگارنگ  هایکی دیگر از عرصه

رسد می  برازد. به نظرمی  ایدئولوژیک است. این عرصه به طور ویژه به عموم خوانندگان بیشتر
یی که تعصبات عقیدتی و برخوردهای دینی بیشتر بوده اینگونه تصرفات در متون هادر دوره

نویسی فارسی پیداست در تاریخ نسخهه  کچنان.  مورد عالقة عموم شدت بیشتری داشته است
 گیری نهم و دهم و به ویژه در دورة اول حکومت صفویان که شریعت نوینی جایهااز سده

ی خطی اعمال شده است. این سلیقه به هاشد، این تمایل با شدت بیشتری در نسخهمی
و  ظاهر شود و تصرفات هانویس توانسته است در دستمی ی مختلف زیرهاصورت
 را سبب گردد: ییهاگشتگی
 .حذف مطالبی که موافق عقیده من نیست -

 موافق نیستم. هاآنهایی که من با تغییر نام -

 پسندم.میعوت برای افرادی که من نتغییر یا حذف صفات، القاب و ن -

 عقیدتی من.  مشرب و سلیقة افزودن القاب و صفات برای بزرگان دین بنا بر -
تصرفات در مقدمة شاهنامه هم با افزودن نام و نعت خلفا صورت گرفته که از این گونه 

آمادگی  هاگونه اعمال سلیقهدیوان حافظ البته برای این  شود.ی کهن دیده نمیهادر نسخه
به این  .با این حال از طرق دیگر این سلیقه در این دیوان هم اعمال شده .کمتری داشته است

ی هامعنی که چند غزل شیعیانه درمجموع غزلیات حافظ راه پیدا کرده که در بسیاری از نسخه
وعه راه یافته است رسد از رهگذر همین تصرفات عمومی به این مجممی  کهن نیست و به نظر

 مانند غزل:
 جهان باش و شادباش ی دل غالم شاها -

 و یا غزل:

 مقدّری که ز آثار صنع کرد اظهار -

آید که از سوی می  شود و به نظری کهن دیده نمیهادر منقبت حضرت علی که در نسخه
 (. 127 :13۸۵، ه قلمداد کنند)مینویکاتبان شیعی وضع و جعل شده تا وی را شیع

 

 تصرف در توالی ابیات
درتصحیح دیوان حافظ موضوع توالی ابیات است که به صورت  هابحث ن ترییکی از مهم

مردم همیشه  اما در افق کار و پسند .جدی و علمی ابتدا مرحوم مسعود فرزاد مطرح کرد
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زیرا در غزل   ؛مطرح بوده است. برخی هم اعتقاد دارند که ابیات غزل اصاًل توالی بردار نیست
جایی هارتباط باشد. کار جابو پیش از خود بی اند به ابیات پس تومی بیتی مستقل است و هر

و توالی منطقی را شاملو به نهایت رساند و از این رهگذر مورد نقد و  هاو تصرف در واژه
 به بعد(.  164: 1361گرفت)خرمشاهی، حتی مالمت هم قرار 

حرف مصححان این است که نباید در آنچه شاعر گفته تصرف کرد. تمام کوشش   عمدة
دهد عین یا بسیار نزدیک به چیزی می ویراستار و مصحح هم بر این است که آنچه به دست

این کوشش  ی خود. اما باید توجه داشت که همةباشد که خالق اثر گفته است. این به جا
یعنی  شود؛می خط نمودار ن است که عمدتاً درمصروف به حفظ صورت ظاهر و قالب سخ

ست؛ حال آن که سخن تنها هابیشترین اهتمام مصحح مصروف به خط و تحریر اصیل ضبط
 و خط فقط وسیلة انتقال سخن است و اصل آن گفتار و صوت است. شودمیدرخط منعقد ن

نا از خط کمتر انتقال مع دانیم که اهمیت صوت و گفتار و به اصطالح لهجه وگویش درمی
شود. اگر با تصحیح می کلی عوضهنیست. گاهی با تغییر لحن و شیوة ادای سخن معنی ب

شویم این هرگز بدان معنا نیست که به می  انتقادی متن به صورت مکتوب شعر حافظ نزدیک
دانیم حافظ شعر خود را می ایم. ما چهآن هم با این تصحیح نزدیک شده صورت ملفوظ

کرده و مثاًل »بود و شد« را »بوذ می وانده است. آیا قاعدة دال و ذال را رعایتخمی چگونه
در زبان او بوده  خوانده؟ فای اعجمی اصاًلمی  کرده؟ »خواستن« را »خُواستن« می  وشذ« تلفظ

معدوله و »یا« و »واو« مجهول چطور؟ بای حرف  « واو»کرده است؟ می یا همه را »فا« تلفظ
 کرده یا با کسر؟می اضافه را با فتح تلفظ

 خوانده است؟می فی المثل این غزل را خود حافظ چگونه
 ه نَو   دُم و داس م   ک دی مزرع سبز فل

 گفُتم ای بخت َبخفتیدی وُخوَرشید دمید
 

 َدرَوتة خُویش آامد و َهنگام   یادُم از کش 
 ن هَمه از سابَقه َنومَید مشَو   ت با ای   گف 

     

از کجا که او هم مانند بسیاری دیگر از گذشتگان »گزاف« را ُگذاف »دوزخ« را دَوژخ، 
کرده است؟ خدا بیامرزد همکار تلفظ نمی کزی را کَی، یزک را یَک، دو را دُو، شیر را شزر

نوشت با عنوان »زبان فارسی در ای  ها پیش مقالهکه سالفقید ما دکتر تقی وحیدیان کامیار را  
: صص 1376  )وحیدیان کامیار،  عنوان »شعر حافظ را چگونه باید خواند؟« عصر حافظ« با زیر

 ید.  و در فوت و فن این کار پیچ (194 -1۵1
این تغییرات در تلفظ را منز مصحح که خودم را متخصص و متعهد به متن و به ناموس  
حافظ خوانم که معلوم نیست اگر می اما همة متن را با قرائت خودم .پذیرممی بینممی زبان
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این هم نوعی تصرف  را بشنود باور کند که  سرودة اوست. تسر از گور بردارد و این قرائ
 در شعر حافظ است. 

قرائت شعرحافظ نه تنها برای عامة خوانندگان که در نظر اهل فن هم محل اختالف و 
است که در شکل متعارف و آکادمیک از آن به »اختالف قرائت« تعبیر ده گاه محل نزاع بو

شروح دیوان حافظ و حتی در  را در هاشده است. موارد متعددی از این اختالف قرائت
 (. 142-13۰صص :1361ک: خرمشاهی،.توان دید)رمی تصحیحات مختلف آن

حافظ ای  کستگان« در سرگذشت افسانهداستان معروف قرائت تعبیر »کشتی نشستگان/ ش
از قول  هاست کهدر میان خاص و عام مشهور است و سرانجام یکی از همین افسانه

 گوید:می شاهناصرالدین 
 بعضی نشسته خوانند بعضی شکسته خوانند

 

 را چون نیست خواجه حافظ معلوم نیست ما 
 

فرهنگ عمومی به صورت ضرب المثل شایع همین مصرع دوم این بیت که تقریباً در افق  
 شده صورت دیگری هم دارد که: »چون نیست خواجه حاضر)حافظ( معذور دار ما را«

 (. 133: 136۵)نجفی، 
ی میان دو شاعر سدة دهم بکنم و گفتگوای  تاریخی اشارهای  در این جا بد نیست به نکته

در مورد این داستان بیاورم که بر پشت یک نسخه خطی به  )تائبی و نثاری تونی( را هجری
که موضوع چندان  دهدمی محفوظ در کتابخانة مدرسه سپسهاالر آمده و نشان 917تاریخ 

 :هم عامیانه نیست
 سئوال نزاکت مآب تائبی خوش خصال:» 

 ر در شهر تون گذر کن    پیک شمال یکس
 ن بیت خواجه حافظ بعد از دعا بگویش کای

 اد شرطه برخیز    م ای ب   »کشتی نشستگانی
 بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته گویند 
 قول صواب از این دو برگوی تا کدام است 

 

 وز حضرت نثاری از من رسان دعا را  
 هرچند نیست مشکل، مشکل شده ست ما را 

 م دیدار آشنا را«    از بینی   ه ب   د ک    شای
 ی اثبات مدعا را    د دلیل   رکس کن    ه

 ا را    ر ره خط   د دیگ    ی نپوی   تا مدع
 

 خصال نثاری صاحب کمال:جواب خوش 
 ی به یاران    ی از تائب   م صبح    آمد نسی

 در بیت خواجه حافظ تفتیش کرده بودند 
 خواندن از لطف نظم دوراست کشتی نشسته 

 ا یار دور افتد    د ت     کشتی شکسته بای

 ها شکفت ما را وز گلشن محبت گل 
 ها را ها را کشتی شکسته کشتی نشسته 

 الجمله این ادا را هرچند هست معنی فی
 ا را    دار آشن    د دی    ز جویا   وانگاه ب
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 یعنی شکسته جسم است از روح دور مانده 
 ت هم قول صحیح دارم    ل معرف   از اه

 جایی که خواجه خود هم دارد چو نی مقرر
 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

 

 رزه شد صفا را    وز نفخ صور جستن آم
 کشتی شکسته خواندن این نظم دلگشا را 

 ن گدا را     معنی قرار دادن حد نیست ای
 دار آشنا را    م دی   از بینی   ه ب    د ک    باش

 

اند گرفتهمی  شعر اوی بسیار نزدیک به حافظ با  هایی که مردم از زمانهااین میدان در فال
تر شده و آن را  نزدیک   ی حافظ به سلیقة باورمندان آنهافال  بسیار بازتر و آزادتر بوده است.

یی که متناسب با روحیة هابرای تفسیر و تیویلز آزاد هموارتر کرده است. این آزادی در تفسیر
نماید یعنی دست می تر رخخودمانیشده بیشتر و می خواه از شعر حافظاندیش و فالفال

خواه اقتضا کند، از گر باز است که هرجوری که بخواهد و به هر نحو که روحیة فالتیویل
 تواند مترتب باشد.  می ی حافظهاآن برداشت کند یعنی یک هرمنوتیک تمام عیار بر فال

 
 های حافظیمثل

برد و شائبة عالقة مردم را به انطباق می عمومیی که شعر شاعران را به طرف هایکی از گمانه
 ،از شعر یک شاعر است کند، استفادة مثلیمی تقویت های آنهاآن با خواست و دیدگاه

 سیار نظرگیرتر از شعر حافظ است.که فی المثل در شعر سعدی بای مشخصه
فراوانی ی حافظانه مرتب بین مردم دست به دست و در موارد مختلف به هااین مثل

به  شود، این در حالی است کهمی ی موردی و استفادة تمثیلیهامصرف و از آن برداشت
 دالیل فنی شعر حافظ برای مثل شدن ظرفیت باالیی ندارد.

 کس عیار زر خالص نشناسد چو محک -

 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش -

 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد -

 نرش نیز بگوعیب می جمله چو گفتی ه -

 کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن -

 هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام -

 د      ی نباش    ت سلیمان   گر انگش-
 

 ت دهد نقش نگینی   ه خاصی    چ 
 

 ست که تقدیر بر سرش چه نوشتا که آگه -

 ()که بوده است: تغییر کن  سندی تغییرده قضا راگر تو نمی پ -

 حکیمگر راحت ایگر رنج پیشت آید و  -
 

 ها خدا کندنسبت مکن به غیر که این    
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 ود  ی نب     ن درویش      و آیی      گفتگ-
 

 و ماجراها داشتیم     ا ت      ه ب   گرچ 
 

 ی را که بافتند سیاه   ت کس    گلیم بخ-
 

 به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد 
 

 گوش سخن شنو کجا و دیدة اعتبار کو؟ -

 میان عاشق و معشوق فرق بسیار است -

 می حرام ولی به زمال اوقاف است -

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن -

داند میکسی که ن گوییم:می خواهیم در شیوع خبری مبالغه کنیممی و یا این مثل که وقتی
 ازی است.خواجه حافظ شیر

خواهند، پاک می شناسانکه مصححان و متن خواست دیوان منقحی چنانمی اگر حافظ
توانست  یک می  بود،می  و پیراسته به دست مردم برسد و از تصرف و تغییر شعر خود ناراحت

نسخة پاکنویس شده و خوانا و منقح از شعر خود فراهم کند و در اختیار دوستداران شعرش 
و انتخابی شعر داده تا مردم همین طور آزادانه می رسد که او ترجیحمی اما به نظر .قراردهد

او را حتی اگر شده به صورت تک بیت بخوانند و با او زندگی و راز و نیاز کنند. حاال اگر 
 آمد.میبود مشکلی پیش نمی کلمات یا حتی بیتی غیر از ابیات او هم غیر ازای کلمه

 شعر حافظ مثل تیویل آن باز است. این اجازه بدهید اعالم کنم: باب اجتهاد درتغییربنابر
ست و هرکاری که دلشان خواست با هاحافظ ملک آن .دانندمی مردم حافظ را از خودشان

این حق  کنند. به کسی هم مربوط نیست...می کنند هرتصرفی را در ملک خودشانمی او
 ور لطیفة عبید است که گفت:مالکیت مردمی بر شعر حافظ یادآ

رفت تا میوه بدزدد. خداوند باغ بدو رسید گفت: می بان در باغ دیگری»خراسانیی به نرد
فروشم. گفت: نردبان در باغ من می فروشی؟ می در باغ من چه کار داری؟ گفت: نردبان

 . (29۰ :1991، گفت نردبان از آن من است هرجا که خواهم فروشم«)عبید زاکانی
 حقشان محروم نکنیم.تر نباشیم و مردم را از از پاپ کاتولیک

 
 منابع

 یزدان تهران: ناپذیر حافظ.ماجرای پایان   .(136۸) .لیاسالمی ندوشن، محمدع
د قزوینی و دکتر قاسم غنی، به اهتمام محم.  دیوان حافظ  .(131۰)  .الدین محمدشمس ،  حافظ

 زوار. تهران:
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 .ی خطی سدة نهمهابر اساس نسخه  .دیوان حافظ  .(13۸7)                                         .  
 سخن. سلیم نیساری، تهران:تدوین 

 نیلوفر. . تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران:دیوان حافظ .(1373)                   
 علمی و فرهنگی.. تهران: حافظ نامه  .(1367). خرمشاهی، بهاءالدین 

 تهران: نو. ذهن و زبان حافظ. .(1361)                          . 
سال  ،بهارستان ةنام .« ها»نقش ایدئو لوژیک نسخه بدل .(13۸3) .، محمدرضایشفیعی کدکن

 . 11۰- 94، صص1۰-9 ر(،دفت 13۸3مستانز-دوم)بهار-،  شمارة اول۵
 جعفر محجوب، نیویورک.دهتمام محمبه ا .زاکانیکلیات عبید  .(1991) .عبید زاکانی

صحت کلمات و اصالت قصاید، قطعات، رباعیات و مثنویات حافظ،    .( 13۵۰)  .فرزاد، مسعود
 .دانشگاه پهلوی. شیراز: اشعار

 .زوار تهران:واجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. دیوان خ. (131۰) .قزوینی، محمد
، ی خطیهاپردازی و تصحیح انتقادی نسخهتاریخ نسخه .(13۸۰) .مایل هروی، نجیب اهلل

 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی کتابخانةتهران: 
شناسی شاهنامة متن  .»فردوسی ساختگی و جنون اصالح شعر«  .(13۸۵) .تبیمینوی، مج

 .میراث مکتوب و مرسسة حافظ شیراز  منصور رستگار فسائی، تهران:  به کوشش   فردوسی،
 جعفر یاحقی، تهران:محمد با مقدمه، تصحیح و توضیح سرو و تذرو. .( 1366) .نثاری تونی
 سروش.

دربارة  ی نشردانش هابرگزیدة مقاله»حافظ: نسخة نهائی« در:  .(136۵) .نجفی، ابوالحسن 
 مرکز نشر دانشگاهی. زیر نظر نصراهلل پورجوادی، تهران: .حافظ

 .سروش تهران: های حافظ.در غزل هادفتر دیگرسانی .(1373) .نیساری، سلیم
 محقق. مشهد: در قلمرو زبان و ادبیات فارسی. .(1376) .وحیدیان کامیار، تقی



 پژوهی حافظمجلة 
 139۸(، پاییز 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22سال 

 
 یدیخورش 1397حافظ در سال  یشناسکتاب

 

 * رضازاده دهیسع
 پژوهشگر

 

 دهیچک

با توجه های منتشرشده در پیوند با حافظ، کتاب  ةساالن ةبندی و مقایسبررسی آماری و طبقه
های یکی از راه، تحقیقاتگونه اینانتشار  و تداوم سیرباره آثار منتشرشده در اینبه حجم 

تا با  ،پژوهی استشناسی مطالعات حافظ های برتر و نیز آسیب مفید برای شناخت پژوهش
یابی و یا ریشهبتوان از نتایج آن در پرکردن خألهای موجود  ،هااین دسته پژوهش استفاده از

شناسی کتاب  ارائةرو در این پژوهش، ضمن میناز ه در این بخش بهره برد.وضع موجود 
های منتشرشده در این حوزه، اعم از کتاب   با تفکیک موضوعی، به همة 1397ل حافظ در سا

پژوهش که  اینو نیز بسامد هریک اشاره شده است.  های چاپ اول یا تجدید چاپ کتاب 
کتاب«  عاتی »سازمان اسناد و کتابخانة ملی« و »خانةبراساس تجمیع اطالعات دو پایگاه اطال

  192۵6۸عنوان کتاب با شمارگان  22۵، 1397دهد که در سال تنظیم شده است، نشان می 
، دو برابر افزایش داشته است.  1396نسخه در پیوند با حافظ منتشر شده که در مقایسه با سال 

عنوان کتاب و  6۰»اندیشه، شعر و زندگی حافظ«، با هایی با موضوع در این پژوهش کتاب
ترین تعداد را به خود اختصاص داده است و این موضوع در خه، بیشنس 4۵27۰شمارگان 

های تالیفی در پیوند با حافظ، های پیش از این، بیانگر آن است که انتشار کتابمقایسه با سال
های منتشرشده در این سال  دهد. همچنین دیگر کتاب همچنان سیرصعودی خود را ادامه می 

و تضمین  استقبال، مشاعرههای همراه با فالنامه«، »، »دیوانهای چاپی«های »دیوانزیر عنوان
دیوان«، »شرح  های حافظ«، »ترجمة کامل دیوان«، »ترجمة بخشی از دیوان«، »گزیدةغزل

 نامه«، »دانشنامةو واژهکامل دیوان«، »شرح بخشی از دیوان«، »حافظ و دیگران«، »فرهنگ 
 های متفرقه« قرار گرفته است.حافظ«، »کودک و نوجوان« و »کتاب

 . بندی موضوعی شناسی، طبقهحافظ، کتاب  :هاواژه کلید    
 

 مقدمه .1

الغیب حافظ شیرازی، اندیشه، مقام و هنر او آثار بسیاری منتشر شده است. در پیوند با لسان
های مفید برای شناخت گونه تحقیقات، یکی از راهباتوجه به حجم آثار و تداوم سیر انتشار این 
 

 saeide.rezazade@gmail.com، ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و  *
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بندی و پژوهی، بررسی آماری و طبقهشناسی مطالعات حافظهای برتر و نیز آسیبپژوهش 
عنوان یکی از های منتشرشده در پیوند با حافظ است که این امر، بهکتاب ةساالن ةمقایس

طور پیوسته، همزمان با تاکنون، به 1376شناسی، از سال های پژوهشی مرکز حافظفعالیت
های علمی نشست تخصصی یادروز حافظ، ها و سخنرانیبرپایی یادروز حافظ و چاپ مقاله

 توسط پژوهشگران منتشر شده است.  پژوهیدفتر حافظدر قالب 
با تفکیک موضوعی،  1397شناسی حافظ در سال کتاب ةدر این پژوهش نیز، ضمن ارائ

و نیز  های چاپ اول یا تجدید چاپهای منتشرشده در این حوزه، اعم از کتابکتاب ةبه هم
 بسامد هریک اشاره شده است.

  9۸93۵دهد که نشان می 1397ان« در سال ملی ایر ةنشر »سازمان اسناد و کتابخان ةکارنام
هایی با عنوان از آن، به کتاب 11853عنوان کتاب در این سال به چاپ رسیده است که در 

، 1397کتاب« در سال  ةنشر »خان ةدیویی »ادبیات« اختصاص دارد. همچنین براساس کارنام
عنوان از آن، به  272۰6عنوان کتاب، به چاپ رسیده است که در  1۰143۰در این سال، 

شده در های چاپمجموع کتابهایی با دیویی »ادبیات« اختصاص دارد. در این میان، کتاب
با ست که این رقم ا 1نسخه 192۵6۸عنوان با شمارگان  22۵در پیوند با حافظ،  1397سال 

 ةملی ایران« و »خان ة»سازمان اسناد و کتابخانرسانی توجه به اختالف آماری دو پایگاه اطالع
 یکسان به دست آمده است.کتاب« از راه تجمیع گزارش دو مرجع و استخراج عناوین غیر

، نسبت به سال 1397ل های منتشرشده در ارتباط با حافظ، در ساتعداد کتاب ةمقایس
 ،پژوهیویکم حافظدفتر بیست خورشیدی 1396شناسی حافظ برک: کتا) گذشته

عنوان کتاب برای آن قید شده است،  112که کوشش: امیر مهرابی، شیراز: برآزمان.( به
 حکایت از افزایش دوبرابری انتشار این آثار دارد. 

، 1397شده در پیوند با حافظ در سال های چاپبراساس آمار موجود از میان کتاب
 4۵27۰کتاب و شمارگان    2عنوان  6۰هایی با موضوع »اندیشه، شعر و زندگی حافظ« با  کتاب

 3۰های چاپی« در است و بعد از آن »دیوان عداد را به خود اختصاص دادهترین تنسخه، بیش 
عنوان با شمارگان  29های همراه با فالنامه« در نسخه و »دیوان 21۵3۸عنوان با شمارگان 

 نسخه قرار دارد.   2۸۵۵۰
عنوان   2۵های حافظ« در  استقبال، مشاعره و تضمین غزلهایی با موضوع »همچنین کتاب

نسخه،  162۰۰عنوان و شمارگان  2۰کامل دیوان« با  ةنسخه، »ترجم 29۰۰۰گان با شمار
عنوان کتاب   1۵نسخه، »شرح کامل دیوان« با    1471۰عنوان و شمارگان    19دیوان« با    ة»گزید
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نسخه،  92۰۰عنوان و شمارگان  7نسخه، »شرح بخشی از دیوان« با  136۰۰و شمارگان 
عنوان  ۵نسخه، »حافظ و دیگران« با  21۰۰اب و شمارگان عنوان کت 6های متفرقه« با »کتاب

نسخه،   1۰۰۰عنوان کتاب و شمارگان    3بخشی از دیوان« با    ةنسخه، »ترجم  3۰۰۰و شمارگان  
عنوان کتاب  2نسخه، »کودک و نوجوان« با  32۰۰عنوان کتاب و  3نامه« با »فرهنگ و واژه

نسخه، در  2۰۰۰عنوان کتاب و شمارگان  1حافظ« با  ةنسخه، »دانشنام 32۰۰و شمارگان 
 های منتشرشده در پیوند با حافظ قرار دارند.های بعدی کتابجایگاه

ی یک پژوهی از شماره)رک: دفترهای حافظ های گذشتهر نیز در مقایسه با سالاین آما
همچنان سیری حافظ،  ةهای تالیفی منتشرشده درباردهد که کتابنشان می ویکم.(تا بیست

استقبال، مشاعره های منتشرشده با موضوع »صعودی در پیش گرفته است. البته تعداد کتاب
های گذشته، افزایش چشمگیری داشته که شایان های حافظ« نیز نسبت به سالو تضمین غزل

 یابی است. تر و البته ریشهتحقیق و بررسی بیش 
ها آمده های منتشرشده با شمارگان آنها و فهرست کتاباین مقاله، جدول داده  ةدر ادام 

 است، اما پیش از آن توجه به چند نکته ضروری است:
ها تعداد و فهرست کتاب ةکتاب« دربار ةملی ایران« و »خان ة»سازمان اسناد و کتابخان. آمار  1

کتاب متفاوت است؛ اما این و همچنین بعضی از اطالعات چاپی، مانند تعداد صفحات 
چاپیز  ةفهرست براساس ترکیب اطالعات هر دو پایگاه و در بعضی مواقع، تطبیق با نسخ

 منتشرشده تنظیم شده است.
رسد؛ اما یادآور نظر میمشابه، تکراری به ةشددلیل مشخصات ارائهها به. تعدادی از عنوان2

المللی کتاب( متفاوتی استاندارد بین  ةارها شابک )شمشود که برای هریک از این کتابمی
 ثبت شده است.

های موجود تنظیم شده است، بنابراین اگر ها براساس دادهشناسی کتاب. اطالعات کتاب3
شود، به دلیل عدم دسترسی به اطالعات موردنیاز هایی در هریک از موارد دیده میکاستی

 وجوی متعدد( است. های جست)با وجود روش
کتاب«،   ةملی ایران« و »خان  ةبخان»سازمان اسناد و کتاشده در سایت  های یافت. آمار و نمونه4

ها که در بیش از یک های اطالعاتی درخصوص بعضی از کتابدهد، این پایگاهنشان می
جلد تدوین گردیده است، باتوجه به اینکه برای هرجلد از کتاب، یک شابک درنظر گرفته 

وع شده، هرجلد از کتاب را یک عنوان برشمرده است، حال آنکه در این پژوهش، مجم
 مجلد کتاب، زیر یک عنوان شمارش شده است.
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 1397شناسی حافظ جدول کتاب
 شمارگان تعداد عنوان موضوعی ردیف

 9۸۸۸ 12 دیوان کامل چاپی )چاپ نخست( 1
 116۵۰ 9 دیوان کامل چاپی )چاپ مجدد( 2
 --- 9 دیوان کامل چاپی )بدون اطالعات چاپ( 3
 1371۰ 1۵ دیوان )چاپ نخست( ةگزید 4
 1۰۰۰ 2 دیوان )چاپ مجدد( ةگزید ۵
 --- 2 دیوان )بدون اطالعات چاپ( ةگزید 6
 9۵۰۰ 13 کامل دیوان )چاپ نخست( ةترجم 7
 67۰۰ 7 کامل دیوان )چاپ مجدد( ةترجم ۸
 1۰۰۰ 3 بخشی از دیوان )چاپ نخست( ةترجم 9

 ۸۵۰۰ 6 نخست(دیوان همراه با فالنامه )چاپ  1۰
 2۰۰۵۰ 19 دیوان همراه با فالنامه )چاپ مجدد( 11
 --- 4 دیوان همراه با فالنامه )بدون اطالعات چاپ( 12
 7۵۰۰ 7 شرح کامل دیوان )چاپ اول( 13
 61۰۰ 4 شرح کامل دیوان )چاپ مجدد( 14
 --- 4 شرح کامل دیوان )بدون اطالعات چاپ( 1۵
 37۰۰ 6 )چاپ اول(شرح بخشی از دیوان  16
 ۵۵۰۰ 1 شرح بخشی از دیوان )چاپ مجدد( 17
 312۰۰ 36 حافظ )اندیشه، شعر و زندگی حافظ( )چاپ اول(   ة دربار  1۸
 14۰7۰ 17 )چاپ مجدد( ( حافظ )اندیشه، شعر و زندگی حافظ   ة دربار  19
 --- 7 حافظ )اندیشه، شعر و زندگی حافظ(  ةدربار 2۰
 32۰۰ 3 نامه )چاپ نخست(و واژه فرهنگ 21
 2۰۰۰ 1 دانشنامه )چاپ نخست( 22
 23۰۰ 4 حافظ و دیگران )چاپ اول( 23
 7۰۰ 1 حافظ و دیگران )چاپ مجدد( 24
 1۰۰۰ 1 کودک و نوجوان )چاپ اول( 2۵
 22۰۰ 1 کودک و نوجوان )چاپ مجدد( 26
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 26۰۰۰ 24 های حافظ )چاپ اول(استقبال، مشاعره و تضمین غزل 27
 3۰۰۰ 1 های حافظ )چاپ مجدد( استقبال، مشاعره و تضمین غزل  2۸
 21۰۰ 6 متفرقه 29
 192۵6۸ 22۵ جمع کل *

 

 یشناس. کتاب2

 یچاپ وانی . د 1.2

 کامل   وانی. د1.1.2

 . چاپ اول1. 1.1.2

با ترجمة احوال حافظ   ین یعالمه محمد قزو  شدةحی نسخة تصح  ی)از رو  یرازی ش  حافظ  وانید
  ۵76عدالت،  امی تهران: پ ،یاشرف یدهخدا(، خطاط: مصطف اکبرینامة عالمه علاز لغت

 نسخه.  1۰۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یبی صفحه، ج

با ترجمة احوال حافظ   ین یعالمه محمد قزو  شدةحی نسخة تصح  ی)از رو  یرازی ش  حافظ  وانید
 4۵6 ن،یتهران: ارتباط نو ،یاشرف یدهخدا(، خطاط: مصطف  اکبرینامة عالمه علاز لغت

 نسخه. 3۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یصفحه، رقع

،  مذهب : محمدرضا  هنرور،  خوشنوی س ی    ی و قاسم غن  ی ن ی محمد قزو  ح ی ، به تصح حافظ  وان ی د 
 را ی انه ا ی :کاوه اخو ی ن، تهران: پ ی ام   مهر عدالت، 3۸6  صفحه،رقع ی )شوم ی ز (، چاپ اول، 1۰۰۰  نسخه. 

و محمد  ی)براساس نسخة دکتر قاسم غن  ،یرازی محمد حافظ ش نیالد، شمس حافظ وانید
 یصفحه، جانماز 496مطلق، قم: هشت کتاب،  ین ی: کاظم عابدراستاری(، وین یقزو

 نسخه. 1۰۰۰)سلفون(، چاپ اول، 

تهران: انتشارات  ،یاهتمام محمد رستمبه ،یرازی محمد حافظ ش نیالد، شمس حافظ وانید
 (، چاپ اول.نگوری)گال یصفحه، رقع 6۵6 ،یو فرهنگ یعلم

صفحه، چاپ اول،  422نو،  ش یتهران: گو ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید
 نسخه. ۵۰۰

تهران:  ،یکرمانشاه یمقصود بایخطاط: فر ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید
 نسخه.  3۸۸(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز 4۰۰ ران،یسها، مجمع فالسفة ا

 یصفحه، جانماز ۵۸۰ صدا،یب یقم: آوا ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال

: مانا  ار ی پژوهش  ، ی پژوهنده: محمود حساب  ، ی پرفسور حساب  اد ی ، گردآورنده: بن حافظ  وان ی د 
 نسخه.   ۵۰۰(،چاپ اول،  نگور ی )گال ی ر ی صفحه،وز 432  ا، ی زاده، تهران:خانة فرهنگ وهنرگو هالل 
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 نیالد)به همراه شرح لغات دشوار(، شمس  یرازی محمد حافظ ش ن یالدخواجه شمس  وانید
 ،ی: پروانه طاهرراستاریو ،یو قاسم غن ین یاهتمام محمد قزوبه ،یرازی محمد حافظ ش

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 144تهران: محراب دانش، 

 نیالد)به همراه شرح لغات دشوار(، شمس  یرازی محمد حافظ ش ن یالدخواجه شمس  وانید
 ین ی: کاظم عابدراستاریو ،یو قاسم غن ین یاهتمام محمد قزوبه ،یرازی محمد حافظ ش

 نسخه. ۵۰۰)سلفون(، چاپ اول،  یریصفحه، وز 49۵مطلق، قم: آثار علم، 

 صفحه، چاپ اول. 72۰تهران: روزبهان،  پور،یاریکوشش: شاهرخ شهر، بهحافظ نةیسف 

 . چاپ مجدد 2.1.1.2

محمد حافظ  ن یالدشمس  ،یاستاد مطهر یهاادداشتیحافظ همراه با  وانی: دجام نةیی آ
(، چاپ نگوری )گال  یریصفحه، وز  4۸۸تهران: صدرا،    ،یمطهر  ی: مرتضسندهینو  ،یرازی ش
 نسخه. 6۵۰ ازدهم،ی

محمد حافظ  ن یالد(، شمس ین یو محمد قزو ی)براساس نسخة دکتر قاسم غن  حافظ وانید
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال یریصفحه، وز ۵44 ار،ی تهران: کان ،یرازی ش

محمد حافظ   نیالد(، شمس یقمر  یهجر  7۸7حافظ    اتی )براساس نسخة زمان ح  حافظ  وانید
تهران: ابجد،   ،ی: فاطمه خوشبخت مروراستاریو  ،یمحمدخان  اکبریاهتمام علبه  ،یرازی ش

 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ پنجم، نگوری )گال یریصفحف، وز ۵36

 نیالد(، شمس ین یو عالمه محمد قزو یدکتر قاسم غن حی )مطابق نسخة تصح حافظ وانید
تهران: پروان،   ن،یخطاط: شوه اخو  ،یمجدآباد  درضای اهتمام حمبه  ،یرازی محمد حافظ ش

 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ دهم، نگوری )گال یریوز

و محمد  ی)براساس نسخة دکتر قاسم غن  ،یرازی محمد حافظ ش نیالد، شمس حافظ وانید
 نسخه. 1۰۰۰)سلفون(، چاپ سوم،  یریصفحه، وز 49۵ ال،ی(، تهران: آتین یقزو

 انةی، قم: آش(دشواربه همراه شرح لغات ) یرازی محمد حافظ ش ن یالدخواجه شمس  وانید
 نسخه. 3۰۰۰)سلفون(، چاپ دوم،  یجانماز صفحه، ۵32مهر، 

همت: کاظم ، به(به همراه شرح لغات دشوار)  یرازی محمد حافظ ش  ن یالدخواجه شمس   وانید
 نسخه.  1۵۰۰)سلفون(، چاپ دوم،    یجانمازصفحه،    ۵32  گر،یاریمطلق، تهران:    ین یعابد

همت: کاظم ، به(به همراه شرح لغات دشوار)  یرازی محمد حافظ ش  ن یالدخواجه شمس   وانید
 نسخه. 1۵۰۰)سلفون(،  چاپ دوم،  یجانماز صفحه، ۵32 ،یمطلق، قم: مصطف ین یعابد

همت: کاظم  به ، ( به همراه شرح لغات دشوار )  ی راز ی محمد حافظ ش  ن ی الد خواجه شمس  وان ی د 
 نسخه.   1۵۰۰چاپ دوم،  )سلفون(،    ی صفحه، جانماز   ۵32کتاب،    ی مطلق، تهران: آکادم   ی ن ی عابد 
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 بدون اطالعات چاپ . 3. 1. 1 .2

 ی: محمدمهدیسیخوشنو بی ترک ،ین یو محمد قزو ی، براساس نسخة قاسم غنحافظ وانید
 صفحه. ۵۵۵ ،ییارمغان راه طال  یتهران: شرکت بازرگان ،یمنصور

 صفحه. 496، تهران: ارغوان مهر، حافظ وانید

 ،یسیخوشنو بی ترک ،ین یو محمد قزو یحافظ براساس نسخة قاسم غن  وانی، دحافظ وانید
 صفحه. ۵44تهران: ارمغان، 

  ی اله  ن ی الد ی مح  ن ی : حس شگفتار ی و پ  ح ی تصح  ، ی راز ی ش  محمد حافظ  ن ی الد ، شمس حافظ  وان ی د 
 صفحه.   72۰  ا، ی تهران: خانة فرهنگ و هنر گو   ن، ی : کاوه اخو ق ی نستعل   ی نگار خوش   ، ی ا قمشه 

 صفحه. 41۸ نو، ش یتهران: گو ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید

 ۵9۰  ه،یبایتهران: د  ،یمردوخ  یخطاط: مهد  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد، شمس حافظ  وانید
 صفحه.

تهران:  ،یمنصور ی: محمدمهدس یخوشنو ،یرازی ش محمد حافظ ن یالد، شمس حافظ وانید
 صفحه. 4۰۸پرور، دانش 

تهران:   ،یمنصور  ی: محمدمهدیسیخوشنو  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد، شمس حافظ  وانید
 صفحه. 4۰۸پرور، دانش 

 ۵۰1تهران: بهجت،    ،یداغمصحح: اکبر قره  ،یرازی محمد حافظ ش  نیالدشمس   ،حافظ  وانید
 صفحه.

 وانید دةیگز .2.1.2

 چاپ اول. 1. 2. 1. 2

صفحه،  144ما،  ی: آوایسار ،یموسو یدعلی گردآورنده: س ،یرازی اشعار حافظ ش دةیبرگز
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع

 14۰: کلک واژه، یسار پور،انی گردآورنده: محبوبه متق ،یرازی اشعار حافظ ش دةیبرگز
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع

تهران:  ،یقادر یاسکندر یحافظ(، مرتض وانید اتی اب یموضوع دةی)گز حافظ الغزلتی ب
 نسخه. 2۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع242آرام دل، 

(، زی )شوم یاضی صفحه، ب 234 ان،یتهران: مول ،یاری قدم دی ، به انتخاب: مجحافظ یهاپندانه
 نسخه. 1۰۰۰اول، چاپ 

تهران: طاماه،   ،یطاهر  دی ، مج(....یو مداح  یشگری)کاربرد اشعار حافظ در ستا  یمداح  حافظ
 نسخه.  1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 137
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: یسیخوشنو یباباطاهر(، تابلوها ،یسعد ام،ی از اشعار حافظ، خ یاده ی)گز یو ساق ساغر
 ری نقاش: ام  ن،ی: کاوه اخویاانهیرا  یسیپناه، مذهب: محمدرضا هنرور، خوشنوخدا  یمهد

(، چاپ اول، نگوری )گال یرحل ،یصفحه، مصور رنگ  2۸2عدالت،   امی تهران: پ ،یطهماسب
 نسخه. 1۰۰۰

 اتی اب یبنددسته ،یصورت کاماًل کاربرداشعار به نی )گلچ حافظ اتی اب ن یترن یری ش
 2۰2 شه،یاند یتهران: هنرسرا ،یشده در موضوعات مختلف(، نویسنده: اکبر امانانتخاب

 نسخه. 1۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز

زاده، تهران: گردآورنده: محمد قاسم  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالدحافظ، شمس   یهاعاشقانه
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یب یصفحه، ج 1۸۰کتاب مرو، 

گردآورنده: اصالن  ،یرازی محمد حافظ ش نیالدشمس  ،یرازی اشعار حافظ ش دةیگز
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 143قم: اثرقلم،  ،ین یعابد

فرخ، تهران: سورة   الی : دانستی گراف  ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد، شمس حافظ  وانید  دةیگز
 نسخه. 111۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 446مهر، 

صفحه،   192تهران: فانوس دانش،   ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالد، شمس حافظ  اتی غزل  دةیگز
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع

(، زی )شوم یبی صفحه، ج 16۸ماندگار،  دةیتهران: ا ،یبدی م علمدار اهللبی ، حب حافظ ن یگلچ
 نسخه.1۰۰چاپ اول، 

 دلیقو بهیاهتمام طبه ،یاعتصام ن یپرو وانیحافظ و د اتیغزل وانید اتی از اب ینی گلچ
 یریصفحه، وز 1۵2خواه، تهران: کهکشان علم، اله ی: هادراستاریو ،یشهربابک

 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال

گردآورنده: فرزانه  ،یرازیمحمد حافظ ش ن یالدشمس  ،یرازی اشعار حافظ ش منتخب
 نسخه.  1۰۰۰(، چاپ اول،  زی )شوم  یصفحه، جانماز  64قم: همراز قلم،    الرکش،ی گیقربان

 الساداتنبیگردآورنده: ز ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالدشمس   ،یرازی اشعار حافظ ش  منتخب
(، چاپ زی )شوم ییپالتو یصفحه، رقع 12۰معلم، قم: نگاه آشنا )باران سخن(،  یموسو
 نسخه. 1۰۰۰اول، 

 چاپ مجدد . 2. 2. 1 .2

تهران:  ،ی: فرزاد رجب ستی گراف ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس از حافظ یاتی اب دةیگز
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یبی صفحه، ج 1۰۸الملک، نظام

 : یو گردآور صیو تلخ ن ی: مطرب عشق، تدویرازی حافظ ش اتی غزل ن یزتری شورانگ دةیگز
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 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یصفحه، رقع 12۰ بان،ی: ادهی اروم ،یدی عبدالحم یعل

 بدون اطالعات چاپ . 3. 2. 1. 2

 ،یکتابخوان  جیترو-دانش سقم:فانو  ،یرازی محمدحافظ ش  ن یالد، شمس حافظ  اتی غزل  دة یگز
 صفحه. 192

 صفحه.   1۰۰۰قلم،    نة ی تهران: نقش   ان، ی چوبچ   ده ی : فر ی گردآور   ، ی راز ی حافظ ش   ات ی از غزل   ی ن ی گلچ 
 

 وانی. ترجمة د2.2

 وان ی. ترجمة کامل د1.2.2

 . چاپ اول1.1.2.2

 ،یترک-یفارس واندی نزهت از حافظ(، یهااز ترجمه دهی)برگز لرلر«دن سئچمه »حافظانه
: راستاری(، ویزی)نزهت تبر یاهلل رزاقمترجم: عزت ،یرازی محمد حافظ ش نیالدشمس 

چاپ اول،  (،زی )شوم یصفحه، مصور، رقع 131قلم،  لیزی : قزیتبر ،یچمشروطه میکر
 نسخه. 1۰۰۰

 میمترجم: عبدالعظ  ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالدشمس   ،یترک-یفارس  ،لهید  یاوخوترک  حافظ
کتاب مرلف آن است(،  ن یاردکپان )ناشر ا یمی رح می : عبدالعظرازی اردکپان، ش یمی رح

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز 2۰6

مترجم: حامد فوالدوند،   ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالدشمس   (،یفرانسو-ی، )فارسهادل  حافظ
 نسخه. 2۵۰۰(، نگوری )گال یصفحه، خشت  36۰ ،یساولیتهران:  ،یخطاط: احمد فلسف

و  یقاسم غن  حی تصحبه ،یرازی محمد حافظ ش ن الدیشمس  ،(فرانسه – ی)فارس حافظ وانید
: یمذهب: محمدرضا هنرور، نگارگر کو،دوفوشهیمترجم: شارل هنر ،ین یمحمد قزو

 نسخه.  2۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یصفحه، رقع 664 س،یرضا بدرالسماء، تهران: پارم

و  یقاسم غن حی تصحبه ،یرازی محمد حافظ ش نیالد(، شمس یآلمان -ی)فارس حافظ وانید
: رضا یهامر، مذهب: محمدرضا هنرور، نگارگر وزفیمترجم:  ،ین یمحمد قزو

 یصفحه، رقع ۸2۰ س،یتهران: پارم ن،ی: کاوه اخویاانهیرا یسیبدرالسماء، خوشنو
 نسخه. 2۰۰چاپ اول، (، نگوری )گال

محمد   ن یالدخواجه شمس  ،ین یو قزو  یغن   حی (، براساس تصحیسی انگل-ی)فارس  حافظ  وانید
،  با مقدمة: محمدرضا قنبری،  خطاط: مهدی  فالح، مصور رنگی،  کتابسرای  یرازی حافظ ش

 نی ک، ۵۰۰صفحه، جی بی )گالینگور(، چاپ اول، 2۰۰ نسخه.

اصفهان:  ،ی(، خطاط: رضا بدرالسماء، مذهب: زهرا جعفریسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
 نسخه.1۰۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یریصفحه، وز 432 ن،یزر انگاریپو
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و محمد    ی قاسم غن   ح ی تصح به   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس ی س ی انگل - ی )فارس   حافظ   وان ی د 
خداپناه،   ی : مهد ی س ی مذهب: محمدرضا هنرور، خوشنو  ، ی زمان  ه ی مترجم: مهد  ، ی ن ی قزو 

 نسخه.   ۵۰۰(، چاپ اول،  نگور ی )گال   ی ر ی صفحه، وز   4۵6عدالت،    ام ی ترجمه، تهران: پ 

و محمد    ی قاسم غن   ح ی تصح به   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس ی س ی انگل - ی )فارس   حافظ   وان ی د 
:  ی فورس کالرک، مذهب: محمدرضا هنرور، نگارگر  لبر ی افشار، و  ی مترجم: مهد  ، ی ن ی قزو 

 نسخه.   2۰۰(، چاپ اول،  نگور ی )گال   ی صفحه، رقع   746  س، ی رضا بدرالسماء، تهران: پارم 

و  یمصحح: قاسم غن ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
 476  کران،یخداپناه، تهران: راه ب  یمذهب: محمدرضا هنرور، خطاط: مهد  ،ین یمحمد قزو
 نسخه.  ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یبی صفحه، ج

و محمد    ی : قاسم غن ح ی تصح   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس یی ا ی تال ای – ی )فارس   حافظ   وان ی د 
،   مذهب :  محمدرضا   هنرور،   نگارگری : رضا  ا، استفانو پلو ارچ ک و اس رت روب ان مترجم: ج   ، ی ن ی قزو 

 بدرالسماء، تهران: پارم ی س،   237 صفحه، رقع ی   )گال ی نگور (، چاپ اول، ۰۰2 نسخه. 

مترجم:آرتورجان  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالدشمس  (،یسی انگل-ی، )فارسحافظ وانید
: ینقاش  یمذهب: محمدرضا هنرور، تابلوها  ،ین یو محمد قزو  یمصحح: قاسم غن  ،یآربر
 یصفحه، رحل 476 کران،ی تهران: راه ب ،یطهماسب ری : امیخداپناه، نگارگر یمهد
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال

 دی مقدمه: ام ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس یرازی حافظ ش اتی غزل
تهران:  ،یعرفان هی مذهب: مرض ،یمکر زی خطاط: کامب  ،یمجد، مترجم: آرتور جان آربر

 نسخه. 2۰۰۰چاپ اول،  (،نگوری )گال یصفحه، رحل 2۸۰کتاب آبان، 

 . چاپ مجدد 2.1.2.2

 مترجم:   ،یرازی محمد حافظ ش   ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس  یرازی خواجه حافظ ش  اشعار
 نسخه.   12۰۰(، چاپ دوم،  زی )شوم  یریصفحه، وز  66۰تهران: رهنما،   ،یپازارگاد  ن یعالءالد

مترجم: آرتور جان  ،یرازی محمد حافظ ش  نیالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
 یریصفحه، وز  664و هنر،    شهیتهران: آوردگاه اند  ،یاقمشه  یاله  ن یمقدمه: حس  ،یآربر
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ سوم، نگوری )گال

 ،یاقمشه یاله ن یمحمد حافظ، مقدمه: حس  ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
تهران: خانة  ان،ی طراح: محمد زمان ،یرچی ش لی خطاط: اسراف ،یمترجم: آرتور جان آربر

 نسخه. 1۰۰۰چاپ سوم، (، نگوری )گال یب یصفحه، ج 624 ا،یفرهنگ و هنر گو

 و    ی قاسم غن   ح ی تصح به   ، ی راز ی محمد حافظ ش   ن ی الد (، شمس ی س انگلی – ی )فارس   حافظ   وان ی د 
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نگارگری : ام ی ر  طهماسب ی ،  تهران: شرکت تعاون ی   مذهب: محمدرضا هنرور،  ، ی ن ی محمد قزو 
 کارآفر ی نان   فرهنگ و هنر،  4۵6  صفحه، وز ی ر ی   )گال ی نگور (، چاپ دوم،  ۵۰۰  نسخه. 

مترجم: آرتور جان  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
خطاط: کاوه  ان،ی مذهب: محمود فرشچ ،یاقمشه یاله ن یمقدمه: حس ،یآربر
 یصفحه، رحل 32۰ ا،یتهران: خانة فرهنگ و هنر گو ،یرچی ش لی : اسرافخطاطن،یاخو
 نسخه. 1۰۰۰چاپ سوم، (، نگوری )گال

مترجم: آرتور جان  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
 ن،یخطاط: کاوه اخو ان،ی مذهب: محمود فرشچ ،یاقمشه یاله ن ی مقدمه: حس ،یآربر

 نسخه.  1۰۰۰چاپ سوم،    نگور،ی گال  یریصفحه، وز  664  ا،یتهران: خانة فرهنگ و هنر گو

مترجم: آرتور جان  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس یسی انگل-ی)فارس حافظ وانید
 ن،یخطاط: کاوه اخو ان،ی مذهب: محمود فرشچ ،یاقمشه یاله ن ی مقدمه: حس ،یآربر

 یصفحه، رحل 32۰ ا،یتهران: خانة فرهنگ و هنر گو ،یرچی ش لی خطاط: اسراف
 نسخه. 1۰۰۰سوم، (، چاپ نگوری )گال

 وان یاز د  ی. ترجمة بخش2.2.2

ترجمه: آرتور جان   ،یرازی محمد حافظ ش  نیالدشمس   ،یسیانگل-یغزل از حافظ فارس  پنجاه
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 192تهران: شما،  ،یآربر

(،  1۵۰تا  1  ات ی )غزل   1جلد  ، ی صوف   دون ی اهتمام فر ، به تر ساده   ی حافظ به زبان فارس  ات ی غزل   ترجمة 
 نسخه.   3۰۰(، چاپ اول،  نگور ی )گال ی ر ی صفحه،وز   ۵۰۰جلد، 4  ، ی صوف   دون ی تهران: فر 

 )ترجمة صد غزل دیوان حافظ(، دیوان انگلیسی- فارسی، شمس الدین  حافظ یعرفان زبان
محمد حافظ شی رازی، گردآوری و ترجمه: امیرعلی سیاسی، تهران: اتاق آبی، 2۰۸  

 صفحه، رقعی )شومی ز(، چاپ اول، 2۰۰ نسخه.
 

 نامههمراه با فال وانی. د3.2

 . چاپ اول1.3.2

 ینور نیالداهتمام: نظامبه ،یرازی محمد حافظ ش ن یالدنامه(، شمس فال ری )تفس حافظ وانید
 نسخه. 1۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یبی صفحه، ج ۵12تهران: زهره،  ،یکاتنائ

(، مقدمه: یو قاسم غن ینینامه، براساس نسخة محمد قزو)همراه با فال حافظ وانید
(، چاپ نگوری )گال  یب یج  صفحه،  ۵۰4تهران: سازوکار،    ،یگرمارود  یموسو  یدمصطفی س

 نسخه. 1۰۰۰اول، 
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شدة عالمه محمد    ح ی نسخة تصح   ی نامة حافظ از رو )همراه با متن کامل فال   ی راز ی حافظ ش   وان ی د 
محمد حافظ   ن ی الد دهخدا(، شمس  اکبر ی نامة عل با ترجمة احوال حافظ از لغت  ی ن ی قزو 

 نسخه.   1۰۰۰(، چاپ اول،  نگور ی )گال   ی ب ی صفحه، ج   ۵76عدالت،    ام ی تهران: پ   ، ی راز ی ش 

شدة عالمه  حی نسخة تصح ینامة حافظ از رو)همراه با متن کامل فال یرازی حافظ ش وانید
تهران: راه  ،یاشرف یخطاط: مصطف  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس ین یمحمد قزو

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یریصفحه، وز ۵۸۰ کران،ی ب

 ،یرمحمدی ش الی کوشش دانبه ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس نامهحافظ و فال وانید
 نسخه. 1۵۰۰صفحه، چاپ اول،  ۵2۵ ال،ی دان یتهران: آوا

 ،یرمحمدی ش الی کوشش دانبه ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس نامهحافظ و فال وانید
 نسخه. 3۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۵2۵ ال،ی دان یتهران: آوا

 .  چاپ مجدد 2.3.2

و دکتر   ین ینسخة مصحح شادروانان عالمه محمد قزواساس  بر  شدهیسی)خوشنو  حافظ  وانید
مقدمه:  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالدنامه(، شمس فال ری به انضمام تفس یقاسم غن

و  ن یتهران: زر ن،یخطاط: عباس اخو ان،ی نقاش: محمود فرشچ ،یمهاجران دعطاءاهللی س
 نسخه. ۵۰۰۰چهارم، (، چاپ نگوری )گال یب یصفحه، ج 6۰۸ ن،یمی س

و دکتر   ین ینسخة مصحح شادروانان عالمه محمد قزوبراساس    شدهیسی)خوشنو  حافظ  وانید
مقدمه:  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالدنامه(، شمس فال ری به انضمام تفس یقاسم غن

و  ن یتهران: زر ن،یخطاط: عباس اخو ان،ی نقاش: محمود فرشچ ،یمهاجران دعطاءاهللی س
 نسخه. 1۰۰(، چاپ ششم، نگوری )گال یب یصفحه، ج 6۰۸ ن،یمی س

 یو دکتر قاسم غن   ین یمصحح عالمه محمد قزو  ةخساس نراسب  دهشیسیون وش)خ  ظافح  وانید
(، چاپ نگوری )گال یبی صفحه، ج ۵76 ن،یمی و س ن ینامه(، تهران: زرفال ری به انضمام تفس

 نسخه. 1۰۰۰دوازدهم، 

محمد    ن ی الد (، شمس ی و دکتر قاسم غن   ی ن ی )همراه با فال »متن کامل« از نسخة عالمه قزو   حافظ   وان ی د 
 نسخه.   1۰۰۰(، چاپ دوم،  نگور ی )گال   ی ب ی صفحه، ج   ۵12  ، ی مور ی تهران: ت   ، ی راز ی حافظ ش 

 نیالد(، شمس یو دکتر قاسم غن   ین ی)همراه با فال »متن کامل« از نسخة عالمه قزو  حافظ  وانید
 یریصفحه، وز  ۵12  ،یموری تهران: ت  ،یبناروان  فهیمقدمه: بهمن خل  ،یرازی محمد حافظ ش

 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال
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 ،ین یو عالمه محمد قزو ی)همراه با فال(، براساس نسخة دکتر قاسم غن حافظ وانید
  ۵44معاصر،  یافشار، تهران: صدا ترای اهتمام: مبه ،یرازی محمد حافظ ش نیالدشمس 

 نسخه. 11۰۰(، چاپ چهارم، نگوری)گال یریصفحه، وز

محمد    ن ی الد (، شمس ی و دکتر قاسم غن   ی ن ی نامه، براساس نسخه محمد قزو )همراه با فال   حافظ   وان ی د 
 نسخه.   1۵۰۰(، چاپ هشتم،  نگور ی )گال   ی ب ی ج   صفحه،   ۵14  ، ی مور ی تهران: ت   ، ی راز ی حافظ ش 

(، مقدمه: یو قاسم غن ینینامه، براساس نسخة محمد قزو)همراه با فال حافظ وانید
(، چاپ نگوری)گال  یبی ج  صفحه،    ۵۰4تهران: سازوکار،    ،یگرمارود  یموسو  یدمصطفی س

 نسخه. ۸۰۰دوم، 

قم: اسماء الزهرا،  ،یرازی محمد حافظ ش نیالد)همراه با فال(، شمس  ،یبا معن حافظ وانید
 نسخه. ۵۰۰)سلفون(، چاپ دوم،  یریصفحه، وز 4۸4

 ،یرازی محمد حافظ ش  ن یالدنامة حافظ(، شمس )همراه با متن کامل فال  یرازی حافظ ش  وانید
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال یریصفحه، وز ۵36 دا،ی تهران: ل

به   ات ی مشکل و ترجمة اب  ات ی و اب  ی د ی لغات کل  ی )با تفیل و معن  حافظ  ة ی کامل و جامع هد  وان ی د 
  ، ی کرمان  ی گردآورنده: عباس عطار  ، ی راز ی محمد حافظ ش  ن ی الد (، شمس ی س ی زبان انگل 

  ۵۵۰(، چاپ نوزدهم،  نگور ی )گال   ی ر ی صفحه، وز   724  م، ی تهران: آس  ، ی عطار  ال ی : ش راستار ی و 
 نسخه. 

مقدمه: مسعود  ،یرازی محمد حافظ ش نیالدشمس  ،یرازینامة حافظ شکامل و فال وانید
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ نهم، نگوری)گال یب یج صفحه، ۵32علم،  اری تهران: مع ،یخانیمهد

مقدمه: مسعود   ، ی راز ی محمد حافظ ش  ن ی الد شمس  ، ی راز ی نامة حافظ ش کامل و فال  وان ی د 
 نسخه.   ۵۰۰  زدهم، ی (، چاپ س نگور ی )گال   ی ب ی ج   صفحه،   ۵2۸علم،    ار ی تهران: مع   ، ی خان ی مهد 

تهران:  ،یکاتنائ ینور ن یالدشارح: نظام ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس 1 فال حافظ 
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ هشتم، نگوری)گال یبیج صفحه،12۰ ن،یمی و س ن یزر

تهران:  ،یکاتنائ ینور ن یالدشارح: نظام ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس 2حافظ  فال
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ نهم، نگوری)گال یبیج صفحه، 1۰۸ ن،یمی و س ن یزر

تهران:  ،یکاتنائ ینور ن یالدشارح: نظام ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس 3حافظ  فال
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ هفتم، نگوری)گال یبیج صفحه، 1۰۸ ن،یمی و س ن یزر

 نیبه اهتمام بهاءالد ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ زی انگشگفت یهافال
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یرقع ن،یدی: آزیتبر ،یزیتبر یو فان یخرمشاه
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تهران:  ،یرازی محمد حافظ ش نیالد(، شمس ی)با معن یرازی نامة حافظ شکامل فال متن 
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری)گال یبی صفحه، ج49۸ پروهان،

تهران:  ،یرازی محمد حافظ ش نیالد(، شمس ی)با معن یرازی نامة حافظ شکامل فال متن 
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ دوم، نگوری )گال یب یصفحه، ج ۵4 وهان،رپ

 . بدون اطالعات چاپ 3.3.2

 ادمانیتهران:  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالدها(، شمس غزل ری )همراه با تعب  حافظ وانید
 صفحه. ۵74 شه،یاند

 ۵1۸نو،  ش یتهران: گو ،یرازی محمد حافظ ش نیالدنامه(، شمس )همراه با فالحافظ وانید
 صفحه.

تهران:  ،یرازی محمد حافظ ش نیالد(، شمس ییبها خی نامة ش: )همراه با فالحافظ وانید
 صفحه.44۰اکباتان، 

 صفحه. 4۸4قم: هنارس،  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ نامةفال
 

 . شرح 4.2

 وان ی . شرح کامل د1.4.2

 . چاپ اول1.1.4.2

 نسخه.   1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  492  وا، ی تهران:گ   ، ی طائ   اصغر ی ، عل حافظ   ی ها عشق در غزل   ی تجل 

  ،یراز  ی د حافظ ش  محم نیالد(، شمس یو وزن عروض یعرفان ری )به همراه تعب  حافظ وانید
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یصفحه، جانماز 49۵ اقوت،یشارح: کاظم مطلق، قم: 

و  یاشعار( براساس نسخة قاسم غن  ری و تعب یعرفان ری )همراه با شرح لغات، تفس حافظ وانید
(، نگوری )گال یصفحه، جانماز ۵2۸ نه،یشارح: کاظم مطلق، تهران: آفر ،ین یمحمد قزو
 نسخه. ۵۰۰چاپ اول، 

محمد حافظ  ن یالد(، شمس اتی غزل ری و تعب یعرفان ری انضمام تفس)به ،یحافظ با معن وانید
)سلفون(،  یبی صفحه، ج 49۵مطلق، قم: هشت کتاب،  ینی: کاظم عابدراستاریو ،یرازی ش

 نسخه. 1۰۰۰چاپ اول، 

 ،ین یو محمد قزو یبراساس نسخة قاسم غن  ،یرازی ش محمد حافظ ن یالد، شمس حافظ وانید
 شةیمطلق، قم: اند ین ی: کاظم عابدری شرح و تفس ،یمنصور ی: محمدمهدس یخوشنو

 نسخه. 1۰۰۰(، نگوری )گال یریصفحه، چاپ اول، وز ۵44 ،یهاد

 49۵ اقوت،یشارح: کاظم مطلق، تهران:  ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ وانید
 نسخه. ۵۰۰(،  چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز
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 اتی غزل اتی االطراف کل ابجامع یو معان لی اص یهاواژه یو بررس قی )تحق یجوهر کلک
جلد  جلد،2 د،ی: نورازیش ،ی(، هوشنگ حکمتیرازی محمد حافظ ش ن یالدخواجه شمس 

 نسخه. 2۵۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز  4۰۰صفحه، جلد دوم  672اول 

 . چاپ مجدد 2.1.4.2

 تهران:   ،یمحمد حافظ، محمد استعالم  ن یالدخواجه شمس   یها: نقد و شرح غزلحافظ  درس
 نسخه. 11۰۰جلد، چاپ هفتم، 2(، نگوری)گال یریصفحه، وز 674سخن، 

و  یاشعار براساس نسخة قاسم غن  ری و تعب یعرفان ری )همراه با شرح لغات، تفس حافظ وانید
 یریصفحه، وز  ۵2۸مهر،    انةی قم: آش  ،یو قاسم غن  ین یاهتمام محمد قزو(، بهن یمحمد قزو

 نسخه. 3۰۰۰)سلفون(، چاپ دوم، 

اهتمام: (، بهین یو محمد قزو ی)براساس نسخة دکتر قاسم غن  حافظ وانید یعرفان شرح
(، چاپ نگوری )گال یریصفحه، وز 614نگاران قلم، قم: کومه موحد،انیباقر درضای س

 نسخه 1۰۰۰هفتم، 

  درضا ی اهتمام: س (، به ی ن ی و محمد قزو   ی )براساس نسخة دکتر قاسم غن   حافظ   وان ی د   ات ی کامل اب   شرح 
 نسخه.   1۰۰۰(، چاپ پنجم،  نگور ی )گال   ی ر ی صفحه، وز   614قم: آثار قلم،    موحد، ان ی باقر 

 . بدون اطالعات چاپ 3.1.4.2

: شرح عرفانی  غزلی ات  حافظ/ موالنا، بدرالدین   اکب رآبادی،  تهران: کتاب خرداد،  بدرالشروح 
 1۵49صفحه.

 صفحه. 399 ه،یتهران: تزک ،یا: جواد سبزهسندهینو ات،ی بر غزل یعرفان یشرح

 مطلق،یعباس موسو دی مرلف: س ،یرازی خواجه حافظ ش اتی غزل ی: شرح عرفانآسان عشق
 صفحه. 137 ران،یا ارانی تهران: دانش

حافظ و اشعار  وانید یرحافظی از غ یحافظ یهاغزل ی)بکر(: جداساز حافظ اتی غزل
 صفحه.  ۵۰۰تهران: سخنوران،    ،یهمت: عبدالرضا عبدالوهاببه  ،یشده به همراه معاناضافه

 وان ی از د ی. شرح بخش2.4.2

 . چاپ اول1.2.4.2

تهران:   ،یحافظ(، جمال زارع  یهااز غزل  یادر پاره  ی)شرح شور و شوق عرفان  با حافظ  پرواز
 نسخه. 2۰۰(،  چاپ اول، زی)شوم یصفحه، رقع 2۸2 ،یجام

: احمد راستاریو  نوچهر،ی از حافظ(، شاپور م  یچند غزل عرفان  ری ، )تفسغزل از حافظ  یس  ری تفس
 نسخه. ۵۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز 2۵6قلم،  ری بابل: اکس ،یهلر
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 ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد(، شمس یرازی از حافظ ش غزلی)شرح س زلف سخن  سر
 14۰ رگان،ی با مقدمة: کامل احمدنژاد، تهران: ت ،یری دازم زادهکوشش: فاطمه سلمانبه

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع صفحه،

اهتمام افسانه به ،ییای ض دیدکتر وح یاز مجموعة بازخوان حافظ اتی غزل یزشی انگ شرح
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع2۵۸سبالن،  ن ی : نگلی اردب ،یمی رح

شادلو،   زی (، کامبری اشعار و تفس  دةیحافظ )گز  ی: وجودشناسزدگانی، رندان صبوحدل  یصفا
 نسخه. ۵۰۰(،  چاپ اول،زی )شوم یریصفحه، وز 196 ،یتهران: نظر

حسن  (،هایهمراه شرح کامل دشواراز حافظ به زی غزل شورانگ 13۰) االسرارمخزن گوهر
 نسخه. 1۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 2۵4 تهران: واش، ان،ی شام

 . چاپ مجدد 2.2.4.2

 ،یبحرالعلوم نی مرلف: حس ،یرازی محمد حافظ ش نیالد، شمس چند غزل از حافظ شرح
 نسخه. ۵۵۰۰صفحه، چاپ دوم،  164تهران: الزهرا، 

 
 حافظ(  یشعر و زندگ ،شهی. دربارة حافظ )اند5.2

 . چاپ اول1.5.2

 یریصفحه، وز 24۸تهران: دولت علم،  ،یشانی، طاهره احافظ یاجتماع-یانتقاد اشعار
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم

  ن یالمتکلمافصح ،یمولو ن یالدلموالنا جال  ،یابوالقاسم فردوس می از حک هان یو نفر هان یآفر
(، چاپ اول، زی )شوم  یصفحه، رقع262  د،ی: نورازی ش  ،یانی، جمال زحافظ  بی الغو لسان   یسعد

 نسخه. 1۰۰۰

سازمان انتشارات واحد  ی: جهاد دانشگاهیسار ،ی، ارسالن اکبرحافظ وانیو حکم د امثال
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  196مازندران، 

 ان،ی حاج جهیاز شعر حافظ، خد یو اشراق یمشائ ی: خوانشدر شعر حافظ یفلسف یهاشهیاند
 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریوز صفحه،116تهران: دولت علم، 

 اهللیاهتمام: ولبه ،یکدکن یعی : محمدرضا شف سندهیدربارة حافظ، نو یهست  یای می ک ن یا
 نسخه. 11۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یجلد، رقع 3تهران: سخن،  ان،یدرود

از حالج تا حافظ، نصراهلل  رانیا اتی در ادب یعرفان لی تمث کیتحوالت  ری : سو آتش  پروانه
 نسخه. 1۵۰۰صفحه، چاپ اول،  246تهران: فرهنگ معاصر،  ،یپورجواد

 نسخه. ۵۰۰صفحه،  61تهران: تواناگستر،   پور،یگودرز تای، آرمدر شعر حافظ تبادر
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تهران: استاد  ،ین یحسو الهه شاه ی، خدابخش اسدالهحافظ وانیافعال در د ییمعنا لی تحل
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز 146 ار،یشهر

تهران:  ،یزدیدربارة حافظ(، محمود سر یزدی)گزارش محمود سر دی در چشم خورش چشم
 صفحه، چاپ اول. 32۰البرز فردانش، 

تهران:  زاده،یمحمد سلماس ،یاز نظر حافظ و مونتن ستن یزهنر خوب م؟ی کن یزندگ چطور
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع صفحه، 192فرزانگان،  ثاقی م

 نسخه.   12۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی صفحه، رقع   92تهران: آرون،    ، ی ، بهمن انصار گفت حافظ   ن ی چن 

 نسخه.   1۰۰۰چاپ اول،    صفحه، 24۰تهران: بهمن برنا،    ، ی ، ابوالفضل رجب شعر   ان ی پادشاه عر   حافظ 

تهران:  ،یگودرز ی: اسداهلل معظمراستاریآژند، و عقوبی: ن ی، ترجمه و تدودر غربت حافظ
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول،  زی )شوم یصفحه، رقع 197 ن،یمی کلک س

(، چاپ اول،  زی )شوم یصفحه، رقع 9۸بهبهان: هوتران،  نژاد،یمسعود احمد ،زی استیر حافظ
 نسخه. 2۰۰

  19(،  امی ر  اسماعی لی،  تهران: نشر باهم،  32  صفحه،  همة بزرگان  نامةی )زندگ  ،بی الغلسان  حافظ
 مصور،  چاپ اول.

(، نگوری )گال یصفحه، رقع2۵2 تهران: عطش، مطلق، یموسو دعباسی ، سمغان ری و پ حافظ
 نسخه. 3۰۰۰چاپ اول، 

 ی(، تهران: جامندوشن ی)اسالم یانی ب نیری مقاله(، ش ازدهی: )همراه با نماو جام جهان حافظ
 نسخه. 2۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 39۰مصدق، 

صفحه، 214تهران: بازتاب،  ،یمروت ن ی حافظ، محمدام ین ی ببر جهان ی: درآمدشناختحافظ
 (، چاپ اول.زی )شوم یرقع

(، زی )شوم یصفحه، رقع 1۸2 تهران: واش، ،یزدانی نبیز ،یرازی حافظ ش یزندگ تیحکا
 نسخه. 2۰۰۰چاپ اول، 

  ، ی نجف   و حافظ،   ی عّطار، عراق   ات ّیدر غزل   ی مالمت   ی ها شه ی و بازتاب اند   ه ی : مالمت عادت   آمد خالف 
 نسخه.   ۵۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی ر ی صفحه، وز   336نور: آثار فکر،    ی تهران: آوا   ، ی عل 

و صائب،    ی بر بابافغان   ه ی از حافظ با تک   ی شاعران سبک هند   ی ر ی رپذ ی تیث   ی : بررس هند   ان ی بزم طوط   در 
 نسخه.   1۰۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی ر ی صفحه، وز 1۵4  ش، ی اهواز: ارح نواند   ، ی زهرا شاور 

 422 ن،یتهران: کتاب سرزم ،یصری ق می ، ابراهو حافظ یسعد رازی ش گسترهیسرو سا دو
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع
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مجدم،   ن یمحمدحس  ،یاهلل موسوفرج  دی در اشعار حافظ، س  ثیو احاد  اتیآ  ری : تیثقرآن  دولت
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز 26۸ م،ی تهران: زع

فروغ فرخزاد، احمد  ،یجالل ژنی ب ،یرازی شیدی حم ،ی)حافظ، اقبال الهور با شاعران دارید
صفحه، چاپ 1۵2  ش،یتهران: ار  راد،یقطب  قیصد  دمحمدی ثالث(، ساخوان یشاملو، مهد

 نسخه. ۵۰۰اول، 

صفحه،  136 نده،ی: متخصصان آرجندی افشار، ب ن ی ، ابوالحسن امحافظ اتیپنهان در غزل راز
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یرقع

زارع، تهران:  لوفری ن ،ییضایبهرام ب یهاشنامهیدر نما یرندگونگ ،ییضای ، رند بحافظ رند
 نسخه. 1۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریوز صفحه،116 ندگان،یآ

صفحه،  2۸۵ ر،ی رکبی تهران: ام ،ییجواد مرتضا دی ، ساشعار حافظ یمدح/یخیتار یهانهی زم
 نسخه. 1۰۰چاپ اول،  ز،ی شوم یریوز

صفحه،  7۸تهران: نگار تابان،  ،ییحافظ(، ناصر مالبابا اتی سازها در غزل ی)بررس و غزل ساز
 نسخه. 1۵۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یرقع

ظ افح  وانیبراساس د  ،یشان  یرزاق  یدر اشعار حافظ(، عل  حاتیتلم  ادی )بن   یرند  یکو  ساکنان
(، زی )شوم  یصفحه، رقع  266تهران: واش،    دار،زهیجر  میاهتمام: عبدالکربه  ،ین یزوق  -یغن 

 نسخه. ۵۰۰چاپ اول، 

: پدرام کی و گراف فی )شب در اشعار حافظ و آثار نقاشان جهان(، تیل حافظ یهاشب
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یصفحه، خشت  4۸تهران: شهر پدرام،  زاده،می حک

 ،ی(، جلد هشتم: اقبال الهوریرانیا یهاشهیدر تطور ابعاد مختلف اند یری )س یفرزانگ فروغ
 2۰4آل داوود، تهران: مگستان،    یدمرتضی محقق، به اهتمام س  ی: مهدرنظریحافظ و...(، ز

 نسخه. 3۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز

 یصفحه، مصور، رقع  72تهران: واش،   ،یزدانی  نبیز  (،4  یرانی)بزرگان ا  حافظ یزندگ  قصة
 نسخه. 3۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم

 ،یکرمان یخواجو ،یبسطام یفروغ ،یعراق ،ی: حافظ، سعدیشعر و ادب فارس گلزار
: رازی : اصغر قائدشرف، شمیو تنظ هی ..، ته.بهار، یالشعرادهخدا، ملک ،یری مش دونیفر

 نسخه. ۵۰۰(، چاپ اول، نگوری )گال یریصفحه، وز 446 د،ی تخت جمش

: کی و گراف فی ونگوح(، تیل یهای)گل در اشعار حافظ و نقاش حافظ و ونگوح یهاگل
(، چاپ اول، زی )شوم  یرقع  ،یصفحه، مصور رنگ  42تهران: شهر پدرام،    زاده،میپدرام حک

 نسخه. 1۰۰
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 تهران: شهرآرا، ،یحافظ(، محتشم مومن  وانیاز د یاخالق-ی)چهل درس ادب سعادت گنج
 نسخه. 1۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع116

)سنجش و دانش(،  یتهران: راه دکتر رت،ی سیدری ح درضای ، حمدر اشعار حافظ ینوستالژ
 نسخه. ۵۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یصفحه، رقع 2۰۰

 . چاپ مجدد 2.5.2

 یریصفحه، وز ۸۸تهران: زهره،  ،یکوتنائ ینور ن یالد، نظامحافظ وانیقرآن در د اتیآ
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم

دربارة   یکدکن   یعی استاد شف  یهاادداشتیها و  مقالهدربارة حافظ: مجموعه  یهست   یای می ک  ن یا
 464: سخن،  زیتبر  ان،یدرود  اهللیاهتمام: ولبه  ،یکدکن   یعی : محمدرضا شفسندهیحافظ، نو

 نسخه. 7۰۰صفحه، چاپ چهارم، 

 اهللیاهتمام: ولبه ،یکدکن یعی : محمدرضا شف سندهیدربارة حافظ، نو یهست  یای می ک ن یا
 نسخه. 11۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یجلد، رقع 3تهران: سخن،  ان،یدرود

 اهللیاهتمام: ولبه ،یکدکن یعی : محمدرضا شف سندهیدربارة حافظ، نو یهست  یای می ک ن یا
 نسخه. 11۰۰(، چاپ سوم، نگوری )گال یجلد، رقع 3تهران: سخن،  ان،یدرود

  وش ی دار   ان، ی ران ی ا   ی دربارة شاعرانگ   ی حافظ( بحث   ، ی سعد   ، ی مولو   ام، ی خ   ، ی )فردوس   حضور   م ی اقل   پنج 
 نسخه.   2۰۰۰(، چاپ نهم،  نگور ی )گال   ی صفحه، رقع   1۵۸تهران: فرهنگ معاصر،    گان، ی شا 

  ی اسالم   ی محمدعل   (، ران ی و فرهنگ ا   خ ی هفتادوهفت غزل در ارتباط با تار   ی )بررس   در حافظ   ی تیمل 
 نسخه.   ۵۰۰(،  چاپ دوم،  ز ی )شوم   ی صفحه، رقع   372انتشار،    ی ندوشن، تهران: شرکت سهام 

ندوشن،   یاسالم  یحافظ(، محمدعل  ،یسعد  ،یمولو  ،ی)فردوس  رانیوجدان ا  یسخنگو  چهار
 نسخه. 4۰۰(، چاپ چهاردهم، زی )شوم یصفحه، رقع2۵6تهران: قطره، 

 یبی ج صفحه، 694تهران: فرزان روز،  ،یارستمی عباس ک ،یارستمی عباس ک تیبه روا حافظ
 نسخه. 7۰۰(، چاپ هفتم، زی )شوم

(، چاپ پانزدهم، زی )شوم یصفحه، رقع2۸۰پزشکزاد، تهران: قطره،  رجیا ،پنددهی ناشن حافظ
 نسخه. 1۰۰۰

دوم، چاپ  راستیصفحه، مصور، و 4۰۰تهران: دستان،  ،یضرتر، مف امرغ، ضو قرآن حافظ
 نسخه. 3۰۰دوم، 

 33۰(، چاپ ششم، زی )شوم ییپالتو صفحه، 2۸2 د،ی تهران: ناه ،یخرمشاه ن یبهاءالد ،حافظ
 نسخه.

 نسخه.  1۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم ییصفحه، پالتو ۸4تهران: سروش،  ،یمانی سل یتق ،حافظ
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(، چاپ زی )شوم یصفحه، رقع3۸4تهران: قطره،  ،یخرمشاه ن ی، بهاءالدحافظة ماست حافظ،
 نسخه. 4۰۰ ازدهم،ی

(، زی )شوم یریصفحه، وز 3۰۰ تهران: برازمان، ،یمهراب ری ام کم،یوستی دفتر ب ،یپژوهحافظ
 نسخه. 1۰۰۰چاپ اول، 

 یصفحه، رقع 4۰4تهران: مرکز،  ،یآشور وشی، داردر شعر حافظ یو رند عرفان
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ پانزدهم، نگوری )گال

ترجمه به  شمقدم،ی : محمدکاظم کاوه پسندهی: سرحلقة رندان جهان، نوحافظ یکودک
 ،یصفحه، مصور رنگ 46: قلمکده، رازی و محمدرضا برزگر، ش یب یط نای: روژیسی انگل
 نسخه. 2۰۰۰(، چاپ دوم، زی )شوم یرقع

 نسخه.   44۰(،  چاپ چهارم،  ز ی )شوم   ی رقع   صفحه،   336  ر، ی تهران: اساط   ، ی دشت   ی ، عل از حافظ   ی نقش 

 . بدون اطالعات چاپ 3.5.2

تهران: کوشش  ،یریوز دی سع حافظ(، شةیدر باغ اند یوگذار)گشت شاخ نبات ات،ی ح آب
 صفحه.  4۸۰نده،یپا

تهران: اسرار علم،  ان،یاهلل شاهمراد، روححافظ وانیبر د ثیقرآن و حد ری در تیث یپژوهش
 صفحه.123

 صفحه. 24۰ ،یتهران: نامة پارس وان،ید ار،یشهر نسب،یاخالق ،ریو تزو حافظ

اصفهان: جهاد  ،یحافظ(، سارا مرتضو وانیو غم در د ی)شاد خندان... لب ن یخون دل
 صفحه. 1۵4 ،یدانشگاه

 صفحه. ۵3: فرشته کارآموز، رشت: وارسته، سندهی، نوبا حافظ یدرمانشناخت

 صفحه.1۰۰تهران: آذفر،  ،یمقدس الدی و م ونس ی ،یی، رضاسلوک یالفبا

 )بررسی و تحلی ل بن مایة ناز و کرشمة معشوق در غزلی ات سعدی و حافظ(، معشوق کرشمة
مرلف: خدیجه )سهیال ( نوریممبن ی، ویراستار ادبی: محمود طیب، اهواز: ارح 

 نواندیش، 17۵ صفحه.
 

 نامهفرهنگ و واژه . 6.2

 . چاپ اول1.6.2

تهران: زهره،  ،یکاتنائ ینور ن یالد، نظامحافظ وانیلغات و اصطالحات د فرهنگ
 نسخه. 1۰۰۰(، چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز112
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 2۰۰۰از  ش ی)استخراج ب بارن یاول یحافظ برا وانید ژةیو یادب پارس یموضوع فرهنگ
 ،ین یو قزو یهمراه متن کامل اشعار حافظ، براساس نسخة غن حافظ( به وانیموضوع از د

 نسخه. 11۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز ۸62تهران: مهاجر،  ،یقادر فاضل

انتشار، جلد دوم،  یتهران: شرکت سهام ،یتهران یصادق ی، محمدمهدواژگان فرهنگ
 نسخه. 11۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز424

 

 . دانشنامه7.2

 . چاپ اول 1.7.2

 ،یسرپرست: عبداهلل جاسب  ،یخرمشاه  نی: بهاءالدراستاریسرو  ،یپژوهحافظ و حافظ  دانشنامة
 نسخه. 2۰۰۰(، چاپ اول، نگوری)گال یریصفحه، وز 2۰4۸جلد،  4 ،یتهران: نخستان پارس

 

 گرانی. حافظ و د8.2
 . چاپ اول 1.8.2

 نسخه.   1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  1۵۰  )سام آرام(،   رم ی تهران: سم   ، ی امراهلل قاسم   ...، ه ی السا   ها ی ا   ا ی   اال 

 ا   : رضم  ی و تنظ هیو حافظ(، ته ییاشعار میذون قشقا قی )تطب  رازی و خواجه ش لی هاب خی ش راز
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  147ماندگار،  بةیشهرضا: کت  پور،حانیر

آباد، تهران: (، محمدرضا فرهمند جهانیق ی)چهار گفتار در ادب تطب  حافظ یادب فستی مان
 صفحه، چاپ اول. 29۰ ن،یقلم نو تیحکا

  ، ی ور احمد شه   ، ی شابور ی ن   ام ی عمر خ   م ی و حک   ی راز ی خواجه حافظ ش   ی ها ی ن ی ب در جهان   ها ی همانند 
 نسخه.   3۰۰(، چاپ اول،  ز ی )شوم   ی رقع   ، ی صفحه، مصور رنگ 26۰  ، ی ور تهران: احمد شه 

 . چاپ مجدد 2.8.2

  ر ینخست کتاب حاضر ز  راستی فروزان، )چاپ اول و و  دونیو فر  ی، آرش احسانثالثه  وندی پ
منتشر شده است(، تهران:  1391عنوان »راز پنهان شد آشکارا« توسط انتشارات نگاه در سال 

 نسخه. 7۰۰چهارم، چاپ چهارم،  راستیفرقلم، و
 

 . کودک و نوجوان9.2

 . چاپ اول1.9.2

 صفحه،16 ،یگرگان: نوروز ،ین ی سح کودکانه به شعر حافظ(، آزاده ی)نگاه تاب بنفشه. 1
 نسخه. 1۰۰۰چاپ اول،  ،یخشت 

 . چاپ دوم2.9.2

حافظ(،  زدهمی )برگرفته از غزل س 13 رانیا اتی ادب ری از مشاه یی، پندهانادان ةیهمسا. 1
 نسخه.  22۰۰(،  چاپ دوم،  زی )شوم  یصفحه، خشت   12تهران: برف،    ،یآبادضیسادات فزهره
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 حافظ یهاو استقبال با غزل ن ی. مشاعره، تضم10.2

 . چاپ اول1.10.2

((، محمدرضا نکونام، تهران: 4۰۰ - 3۸1اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب وال آتش 
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول، ۸۵صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، 44۰ -421) یرازی غزل خواجه حافظ ش ستی )استقبال ب غمزه بزم
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  94تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، 1۸۰ -161اهلل )رحمة غزل خواجه ستی )استقبال ب سردهیشور یدلیب
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،   1۰2تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: ۵۰۰ - 4۸1اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب ایر یجادو
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸4صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: 24۰ - 221اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب جلوه جمال
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸7صبح فردا، 

((، محمدرضا 34۰ -321) یرازی غزل خواجه حافظ ش ستی )نقد و استقبال ب بردهدل دلبر
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸9نکونام، تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، ۵2۰ - ۵۰1اهلل )واجه حافظ رحمةغزل خ ستی )استقبال ب رسوا لی ذل
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۵تهران: صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: ۵4۰ - ۵21اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب ضیف رقص
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۸صبح فردا، 

((، محمدرضا ۵۸۰ - ۵61) یرازی غزل خواجه حافظ ش ستی )نقد و استقبال ب بهار عروس
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  91نکونام، تهران: صبح فردا، 

 نکونام، محمدرضا )نقد و استقبال بی ست غزل خواجه رحمةاهلل )3۰۰-2۸1((،  و دام عشق
 تهران: صبح فردا، 92 صفحه، چاپ اول، 1۰۰۰ نسخه.

استقبال بی ست غزل خواجه رحمةاهلل )461 - 4۸۰((، محمدرضا نکونام، شرح، )  مست غزال
 نقد و تفسی ر، تهران: صبح فردا، ۸۰ صفحه، چاپ اول، 1۰۰۰ نسخه.

 )استقبال بی ست غزل خواجه رحمةاهلل )46۰-441(( ، محمدرضا نکونام، تهران: و بال  قرب
 صبح فردا، ۸7 صفحه، چاپ اول، 1۰۰۰ نسخه.

((، محمدرضا نکونام، تهران: 3۸۰ - 361اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب ناز کرشمة
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸3صبح فردا، 
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((، محمدرضا نکونام، تهران: 6۰۰ -۵۸1اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب دل یال ی ل
 نسخه.  1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  91صبح فردا، 

 )استقبال بی ست غزل خواجه رحمةاهلل )26۰-241(( ، محمدرضا نکونام، تهران: صبح  دای پ ماه
 فردا، ۸۸ صفحه، چاپ اول، 1۰۰۰ نسخه.

 نسخه.   1۰۰۰صفحه،    1۰۸قلم،    ر ی بابل: اکس   ، ی نعمت   ه ی : روحان ی ، گردآور از حافظ با حافظ   مشاعره 

ویراستار: نسیم  ،یو سوره عاطف زادهیکوشش فرخ متق به ،یرازی با اشعار حافظ ش مشاعره
 یزدانینی ا، تهران: دانش کهن، 2۸6 صفحه، وزیری )شومی ز(، چاپ اول، 3۰۰۰ نسخه.

 ،یو مهدا انتظام  یانتظام  اریمشاعره در مدارس(، گردآورندگان: مهد  ژةی، )وبا حافظ  مشاعره
 نسخه. 1۰۰۰چاپ اول،  ،ییصفحه، پالتو 132تهران: خبر امروز، 

جلد، چاپ  4تهران: در قلم،  ،یرضازاده و سمانه دالور دی: حمی، گرداوربا حافظ مشاعره
 نسخه. 1۰۰۰اول، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: 36۰-  341)  یرازی غزل خواجه حافظ ش  ستی )استقبال ب  ایدر  منم
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۵صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: 2۸۰-261اهلل )هغزل خواجه رحم ستی )استقبال ب صالبت ری نف 
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  ۸۵فردا، صبح 

((، محمدرضا نکونام، تهران: 2۰۰  -1۸1)یرازی غزل خواجه حافظ ش  ستی )استقبال ب  نگار  نگاه
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  99صبح فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: صبح 42۰ - 4۰1اهلل )غزل خواجه رحمة ستی )استقبال ب وفا اری
 نسخه. 1۰۰۰اول،  صفحه، چاپ ۸۵فردا، 

((، محمدرضا نکونام، تهران: صبح ۵6۰-  ۵41اهلل )غزل خواجه رحمة  ستی )استقبال ب  کتانگاری
 نسخه. 1۰۰۰صفحه، چاپ اول،  1۰۰فردا، 

 . چاپ مجدد 2.10.2

(، چاپ زی )شوم یصفحه، رقع 24۸ خرد،کی تهران: ن پاک،می ، شاعر: مختار نعو من حافظ
 نسخه. 3۰۰۰دوم، 

 

 متفرقه . 11. 2

تهران:  پور،یگردآورنده: آرش معدن ،یرازی محمد حافظ ش ن یالد، شمس حافظ یهایرباع
 نسخه.1۰۰ (، چاپ اول،زی )شوم یبی صفحه، ج 26کتاب فانوس، 

 116سبز،    یتهران: هما  نژاد،یموسو  ی: مهدن یو تدو  ی، گردآورآرامگاه حافظ  یگردشگر
 صفحه.



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 178

و عصمت  ی: جعفر محمدسندهینو ،یرازی محمد حافظ ش نیالدشمس ، باغ حافظ می شم
 صفحه. 343تحول،  می تهران: نس ،یمصور رنگ ،یصدرمحمد

اقدم، تهران:  ینینورالد ییحی ،یپژوهحافظ یهاحوزه شبردی و پ ن یدر تکو جانیآذربا نقش 
 نسخه. 1۰۰۰(،  چاپ اول، زی )شوم یریصفحه، وز 374 ش،یبخشا

  علی معماریان، تهران: نوآوران سینا، 7۰2 صفحه.،حافظ وانید ییآوا نگارش

تعلیم: یوسف به ؛یجعفر فاخر، سراینده محمدنامة حافظاز طرب زی انگنغمة طرب کی
 ،یاهلل کشاورزکرامت مقدمه: ،ییتقوا ن یو کوشش: محمدحس قی تحقبه ،یشیرازحدائق

 نسخه. 1۰۰۰(،  چاپ اول،زی )شوم یرقع صفحه، مصور، 246: فرنام، رازی ش
 

 هاشت یاددا
ها ؛ بنابراین شمارگان نسخه است ها ناقص بوده گفتنی است که اطالعات چاپ تعدادی از کتاب. 1

 اطالعات چاپ کاملی داشتند. هایی است که محدود به کتاب 

های چاپ نخست و چاپ مجدد و بدون اطالعات چاپ است تجمیع کتاباین آمار براساس . 2
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Hafez Bibiligraphy in 1397 
 
 

S. Rezazadeh* 
Researcher 

 
Abstract 
Statistical Surveying and classification of books published on and 
about Hafez is a useful way to recognize outstanding research, as 
well as pathology of Hafez studies publication in order to fill what 
is lacking. Thus in this study the bibliography is classified 
according to the subject including all first editions and reprints in 
1397 based on the web site of National Library and Archives of 
Iran (http://www.nlai.ir/) and House of Books (http:// 
www.ketab.ir/). In 1397 two hundred and twenty five books 
(19268 copies) have been published which is twice the number in 
1396. Sixty books with topics such as thoughts, poetry and life of 
Hafez have been published which point to the rising number of  
books written on Hafez. Other books are classified under such 
topics as collected poems, collected poems with divination, 
rewriting and editing, translations, selective translations, selection 
of ghazals, commentaries, Hafez and others, glossaries, Hafez 
encyclopedias, children and youth and others. 
Keywords: Hafez, Bibliography, Subject classification 
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Hafez of the People 
 

M. Yahaghi* 
Ferdowsi University of Mashhad 

 
Abstract 
We have two Hafez, on is the Hafez of the researchers and experts 
of manuscripts and another is Hafez of the people just as we can 
have two Ferdowsi and two Shahnameh: one Shahnameh that is 
beloved by the experts and one used by the people throughout the 
ages and changed accordingly. This duality is only for works of 
literature, which are popular; hence the divans of Anvari and Zahir 
and Rafi'edin are not diverse but according to the interest of the 
experts. In this paper, it is shown how the people's Hafez has not 
accepted the experts rules and regulations. Aspects of this is 
shown in Hafez divinations, idioms and expressions adopted by 
people hence the many versions of his poetry printed . It seems 
that this kind of adaptation and interpretation will continue with 
the help of technology in our time. 
Keywords: Divan of Hafez, People, Commentators, Divinations 
of Hafez.  
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Hafez in Russia and His Influence on Russian Poets and 

Writers 

M. Noroozi* 
M. Moradi** 

Allame Tabatabaei University of Tehran 
 

Abstract 
In recent times the reciprocal influence of Persian and Russian 
literature has been studied in detail having roots in the historical 
relationships of the two countries. Great poets such as Ferdowsi, 
Hafez, Sa'di, Khayyam, Jami, and Rumi have a special place in 
Russian literature. In this study the influence of Hafez upon 
Russian poetry and writing of ghazals by Russian poets are 
discussed. More than 200 years ago, the first Russian translation 
of Hafez was published. More than others, Pushkin and Afanasiev 
were under the influence of Hafez. 
Keywords: Persian Literature, Russian Literature, Hafez, Russian 
Poets, Translation and influence. 
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Hafez and Deconstruction of Grand Narratives 
 

M. Mohabbati*  
Zanjan University 

 
Abstract 
On a large scale our conception of life is based on narrative as we 
are never facing realities and truth straightforward unless in 
certain specific intuitive way. What we know of the world is a 
kind of report reaching us. All our knowledge and sciences that 
we have learned –even hard sciences- are narratives told us by 
researchers. Therefore, we can say that our world in our existence 
is shaped and formed based on narratives told to us from the 
beginning of life. Mother, family, school, social groups and books 
and media are all in a way narrators who tell us a narration based 
on their thoughts. Thus, every human being faces a collection of 
narratives in his lifetime. Hafez, according to his divan, has also 
been faced with different narrative such as religious, historical, 
etc. 
Keywords: Hafez, Deconstruction, Grand Narratives 
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A Look at Turkish Commentaries and Translations of  
Divan of Hafez 

 
A. Guzel Yuz* 

Istanbul University 
 
Abstract 
The divan of Hafez is one of the most important manuscripts in 
the Ottoman era. Many commentaries have been written on it. In 
the Ottoman era there existed a copy of divan in personal libraries 
and even in the smallest libraries copies of the divan were 
available.. The divan was also taught in the schools as a course 
book. The number of people interested in Persian literature is 
increasing and one can find Masnavi, Divan of Hafez, Boostan 
and Gullistan of Sa;di  and Baharstan of Jami on the shelves of 
literary people. Early on, it was deemed necessary to write 
commentaries in order to understand Hafez better; hence even in 
this century the divan has been translated in verse and prose 
several times. The complete divan in Ottoman Turkish has been 
explained and commented upon four times. There is also a Tatar 
Turkish commentary of 145 ghazals. This paper discusses these 
commentaries. 
Keywords: Hafez, Turkish Commentaries, Turkish Translations 
of Hafez 
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Ethics in the Poetry of Hafez 
 

E. Gheisari*  
Retired University Instructor 

 
Abstract 
Beside presenting divine-human love, Hafez inserts some 
controversial philosophical, ethical, religious and social issues in 
his ghazals. The fame and glory of Hafez is due to those ghazals 
in which he brings didactic points regarding ethics, philosophy 
and social events of his time. These points sometimes take over 
the beautiful syntactic and semantic aspects of the ghazals. 
Honesty, moderation and contentment are the most important 
ethical views of Hafez discussed in this paper. 
Keywords: Hafez, Ghazals, Ethical subjects  
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Semiotic Geography of the Discourse of "Rend"  
in the Poetry of Hafez 

 
H. Shairi* 

Tarbiat Modares University of Tehran 
 

F. Heidari Jamebozorgi ** 
Shiraz University 

 
Abstract 
The discourse of semiotic geography is based on the assumption 
that places in interaction with people can become the experience 
of the most limited to the most unlimited ways of living. "Rendi" 
in the discourse of Hafez acts as a process of geographical sign, 
which at first seems to be located in a central position but 
gradually, based on interaction and interdependence with the 
outside world, the center expands to the most referential and the 
most subjective form. The geographical space of rend moves past 
the four elements of earth, air, water and fire in order to go beyond 
all physical limitations ranging sometimes from a  small chess 
board symbolizing rivalry and conquest  to the sometimes the vast 
all seeing magic globe domineering all existence. The aim of this 
paper is to show how the rend of Hafez moves through this space 
going form the most centered to the most decentered. 
Keywords: Discourse, Semiotic geography, Rend, Hafez, 
Meaning. 
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To the Solitude of the Sun, A Critique of Mansur Paimard's 
Book, Describing the Visage of the Sun (a Look at Life, 

Poetry and Thought of Hafez) 
 

M. Khalesi*  
Faculty Member of Jahad Daneshgahi Shiraz 

 
Abstract 
This is a critique of Mansur Paimard's book, Describing the 
Visage of the Sun. As I read the book I added notes to the margins; 
at the end I noticed that these notes are what I had wanted to write 
and this book has made me put the pen to the paper after years of 
studying and teaching Hafez. This book has been written with care 
showing Paimard's long years of studying Hafez. It is a great help 
in solving some of the problems and difficulties of understanding 
the poetry of Hafez. His approach is moderate in comparison with 
others. I have pointed out some of the problems. 
Keywords: Describing the Visage of the Sun, introduction, 
critique, Mansur Paimard. 
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Analyzing Shamlu's Poem, "Retribution" with the Help of 
Intertextuality of Hafez 

 
T. Pournamdarian* 

Institute for Humanities and Cultural Studies 
 

 
Abstract 
Familiarity with intertextuality after understanding the syntax of 
a poem is one of the most effective tools helping to understand 
poetical ambiguities and paves the way for a better interpretation. 
Naturally from among possible meaning of a poem, the one that 
is lucid and has acceptable intertextual relations is closer to the 
aim of the poet. In this paper, the intertextual relations between a 
poem of Shamlu, "Retribution" and Hafez's poetry are discussed. 
Shamlu has used some of Hafez's key words and metaphors. This 
poem is a reminder of emotional state of the poet feeling he is 
close to death due to self-inflicted dangers that cause one to feel 
defenseless. 
Keywords: Shamlu's Poem "Retribution, Interpretation, 
Intertextuality, Hafez 
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