
نشریه ی خبری »آینه دار جمال«                                                        شمــــاره 2، تابستان 61398

یادداشت
و هست.  بود  از مفاخر شیراز  پرویز خائفی 
به  ارج نهادن  هم  او  ادبی  کارنامه ی  بازنگری 
بازآموزی  هم  و  است  خوش قریحه  شاعری 
از  او  شاعرانه ی  و  تیزبین  نگاه  که  است  نکاتی 
که بر  ادب فارسی دریافته بود. او در مقدمه ای 
»باز آسمان آبی است« نوشته، به جامع نبودن 
تعریف قدما از شعر ایراد می گیرد. خائفی معتقد 
ویژگی  دو  به  شعر  تعریف  محدودکردن  است 
ایجاد  تنگی  دایره ی  چنان  مقفی،  و  موزون 
کامل برخی  که حتی توصیف کننده ی  می کند 
همین  از  او  نیست.  نیز  کهن  باشکوه  اشعار 
دریچه به شعر معاصر نگریسته و آن را در بیانی 
کرده است. خائفی معتقد است شاعر  کلی نقد 
کلمه  روحی  کیفیت  و  ظاهری  شکل  به  باید 
گذشته چون  کند، چنانکه شاعران بنام  دقت 
حافظ  و  مولوی  و  عنصری  و  شبستری  شیخ 
بر  آنان  تسلط  نتیجه ی  در  و  کرده اند  چنین 
جوانب مختلف کلمه و علوم مختلف ادبی، شعر 
کهن فارسی مرده ریگی گرانبهاست که باید از آن 
را  این مقدمه پرویز خائفی  با  برد.  بسیار سود 
می توان در دو آینه نگریست: پرویِز شاعر و پرویِز 
حافظ پژوه. دو آینه ای که در یکدیگر تابیده اند و 

نقشی در نقشی ساخته. 
پرویِز شاعر: خائفی در شعر، بسیار از حافظ 
با  او  شاعرانه ی  انس  گواه  این  و  می کند  یاد 
حافظ است. بررسی حضور حافظ در زیرساخت 
دیگر  مجالی  خائفی،  شاعرانه ی  اندیشه ی 
گر دفترهای شعر او را ورق بزنیم،  می طلبد؛ اما ا
و  ذهن  در  حافظ  حضور  از  فراوانی  مثال های 
 )۱۳۷۱( انگیزد«  تر  شعر  »کی  می یابیم:  او  زبان 
تا  سال ۱۳۳5  از  او  سروده های  از  مجموعه  ای 
تیرماه ۱۳۷۰ است. لحن خائفی در بسیاری از 
لحن  که  هرچند  است  حماسی  شعرها،  این 
و  می درخشد  مجموعه  نام  بر  حافظ  غنایی 
ابتدای  در  او  خود  است.  جاری  اشعار  تن  در 
مجموعه می گوید: »این غزل ها از میان انبوهی 
غزل که در فاصله ی زمانی، حدود بیست سال، 
گاه مفهوم عاطفی و تغزلی دارد وگاه  گفته شده، 
سنگر  در  کنایتی  اشارتی،  پیامی،  حرفی،  هم 
کرده اند و آماجش ذهن و شعور  کمین  واژه ها 
خواننده ی هشیار و آشنا به اسلوب کالم حافظ 
دقیقا  نکته  و  اوست  ایهامی  و  کنایی  بیان  و 
 )۱۳۷۷( پیرار«  و  پار  و  »پیرانه  همین جاست«. 
بیش تر محصول شاعری او در سال 13٧6 است. 
مجموعه با دو شعر با نام شیراز آغاز می شود و 
در هر دو، شیراز یعنی حافظ و حافظیه: »گفت 

روز؟  کدامین  تو  والدت  روز  تباری؟/  کدام  از 
سده ی  والدتم  روز  شیرازی ام/  شهر؟  کدامین 
هشتم/ من پیر سال و ماهم و ششصد سال...«. 
گذشته از این هم  هویتی شاعرانه، در بسیاری از 
اشعار مجموعه، حافظ در ذهن و ضمیر خائفی 
او:  کودکی  خاطره های  در  مثال  دارد؛  حضور 
از  همیشه حافظ/  شعر  خاطره،  صدای  »عطر 
در  گاه  و  پدر«  خسته ی  حنجره ی  دوردست 
کالم حافظ را با زبان خود بازگو  میانه ی شعرش 
گفته ی حافظ:/ هان!  می کند: »با هوِل زینهاِر 
برحذر...«. در شعر  کوچه ی معشوق،  رهگذار 
مجموعه،  همین  از  زمانه«  و  گذشت  »زمان 
می گوید: »بر اسب باد نشسته است عمر،/ می 
گذار نسیم!/ به  گر نه سبز نشینیم در  تازد.../ ا
مرگ زرد، چو خشکیده برگ باید بود/ بر اسب 
باد نشسته است عمر، یال افشان«. تصویر عمر 
و اسب یال افشاِن بادپایش، یاد آور مصراع دوم 
این بیت از حافظ است: »در هر طرف ز خیل 
کمین گهی است/ زان رو عنان گسسته  حوادث 
دواند سوار عمر«. در همین مجموعه، خائفی 
غزلی با نام »شگفت« دارد با مطلع »دریغ! تیغ 
تجربتم،  دست  که  انداخت/  چنان  مرا  زمانه 
ردیف  و  وزن  بر  که  انداخت«  دهان  در  ک  خا
»خمی  مطلع  با  است  حافظ  غزل  قافیه ی  و 
کمان انداخت/ به قصد  که ابروی شوخ تو در 
جان من زار ناتوان انداخت«. خائفی در برخی 
شعرهایش با تضمین بیتی از حافظ آشکارا به 
استقبال ذهن و زبان او می رود. او به این شیوه 
کالم بلند حافظ پیوند می زند  را به  شعر خود 
را  تضمین ها  دست  این  از  می کند.  جاودانه  و 
اما  دید،  نیز  معاصر  شاعران  دیگر  در  می توان 
به  لحن  و  احساس  سطح  در  حداقل  خائفی 

پیــــــامتسلیت
مرکــــــزحافظشنــــاسی

درپیدرگذشتاستادخائفی
فرهنگوران  از  خائفی  پرویز  استاد 
از  و  نامدار  شاعران  از  برجسته، 
سن  در  شیرازی،  ارجمند  حافظ پژوهان 
از جهان  کرد و چشم  را رها  ۸۳سالگی ما 
فروبست. زنده یاد خائفی از سال های دور 
چراغ  خود،  ادبی  آفرینش های  کنار  در 
حافظ شناسی را نیز در کتابخانه ی عمومی 
حافظیه روشن نگه داشته بود و بسیاری 
را در همین مکان راه می نمود. همچنین 
او از دیرباز با مرکز حافظ شناسی همکاری 
کالس های آزاد  نزدیک داشت و مدّتی در 
می کرد.  تدریس  مرکز،  این  حافظ خوانی 
و  صریح  نقد  و  بیان  لطف  شاعرانه،  نگاه 
خائفی  شادروان  بارز  خصایص  از  بی پروا 
بود. مرکز حافظ شناسی به پاس یک عمر 
تالش حافظ پژوهانه ی زنده یاد خائفی در 
سال ۱۳۹۴ و در نوزدهمین مراسم رسمی 
تجلیل  وی  ادبی  مقام  از  حافظ  یادروز 

کرد.
در  خائفی  پرویز  از  که  ارزشمندی  آثار 
درباره ی  تحقیق  به ویژه  ادبی  حوزه های 
این  از  پس  است،  شده  منتشر  حافظ 
ثمرات او را تداوم می بخشند؛ از آن جمله 
»نگاهی  اوج«،  در  »حافظ  به  می توان 
به غزل حافظ«، »مجمع پریشانی«، »پند 
سعدی«، »مقاله ها و مقابله ها« و… اشاره 

کرد.
سوگمندانه  حافظ شناسی  مرکز 
را  نامدار  شاعر  و  پژوهشگر  آن  درگذشت 
کشور، اهالی قلم فارس  به جامعه ی ادبی 
و خانواده ی محترم استاد خائفی تسلیت 
برای  درگاه خداوند مهربان،  از  و  می گوید 
مسئلت  شادی  نامی  سخنور  آن  روان 

می نماید.

روابط عمومی مرکز حافظ شناسی

پرویز بر خوان حافظ
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حافظ نزدیک شده بنابراین واژه های حافظ در 
شعر او خوش نشسته است؛ مثال تضمین بیت 
مشهور حافظ در این بند: »چه تند می گذرد از 
دولت  نردبام  خاطره ام  هنوز  خبری/  بی  گذار 
کجا/  خراب  من  و  کجا  کار  صالح  دوست/ 
در  کجا؟«.  به  تا  کجاست  از  ره  تفاوت  ببین 
او هرچه پیش تر می آییم،  مرور دفترهای شعر 
کمتر دیده  حضور حافظ در رویه ی شعر خائفی 
که در  می شود با این حال در »آوازهای آویزان« 
کارهای  از متأخرترین  سال ۱۳۹۳ چاپ شد و 
حافظ  با  او  انس  ردپای  هم  باز  است،  خائفی 
گشوده  آشکار است: »...کنار عصر خداحافظ/ 
حافظ قزوینی/ لبش به تجربه گویی هزارسال/ 
که رفت عمر به  به عطر نرم زمزمه ای می خواند: 
بی حاصلی و بوالهوسی/ پسرم جام می ام ده که 

به پیری برسی...«. 
بیش تر  را  خود  خائفی  حافظ پژوه:  پرویِز 
شاعر می داند تا پژوهشگر. اما شوق شاعری او را 
کهن فارسی  به تفحص و موشکافی در ادبیات 
واداشته است. او دستاورد مطالعه ی پیوسته 
گرد  پریشانی  مجمع  در  را  خود  محققانه ی  و 
کتاب،  این  مقاله های  از  یکی  در  است.  آورده 
چون  ادبیات،  تاریخ  بر  گذرا  نگاهی  با  خائفی 
عطفی  نقطه ی  را  سنایی  پژوهشگران،  دیگر 
را  حافظ  از  گفتن  اما  می داند.  فارسی  شعر  در 
می داند.  سعدی  زبان  و  ذهن  مرور  نیازمند 
خائفی می گوید: »سعدی غزل غنایی و عرفانی 
کمال و تمامیت می دهد و غزل ترین درست  را 
را  غزل  نوع  »غزل ترین«  می گویم  اما  نیست، 
می دارد«.  عرضه  عرفان  و  تغزل  زمینه ی  در 
گاه  بیان سعدی حسب حالی و پند و اندرزی و 
گاه چاشنی عرفان  توصیفی یا استعاری است و 
دهلیز  از  غزل  در  را  سیاست  گاه  حتی  و  دارد 
می دهد.  سایه وار  عبوری  اجتماعی  مباحث 
کالم و  خائفی معتقد است انسجام و استواری 
گزینش الفاظ از سنایی آغاز و در زبان  دقت در 
کامل و یگانه می شود. سعدی، روانی و  سعدی 
کمال یافته ی قرن چهارم و پنجم را با  همواری 
شیوه ی استعاری و ایهامی در هم می آمیزد و از 
اطناب سنایی به ایجاز می رسد. پرویز خائفی 
مایه ی تفاوت زبان شعر پیش و پس از سنایی را 
کار مولوی  در دو عامل می داند: یکی زبان که در 
و عطار و عراقی کم و بیش صیقل می خورد و تنها 
بیان مضمون، هدف نیست و دیگری پیدایش 
سعدی  استادانه ی  ایهام  و  استعاره  و  تشبیه 
کنایی بین شعر و جامعه  که پیوندی  و حافظ 
ایجاد می کند. همچنین او سعدی را میراث دار 
گر  ا که  است  آن  بر  و  می داند  موالنا  اندیشه ی 
موالنا با چراغی در دست در روز و در جامعه در 
آرزوی یافتن انسان است، این نیافتن و جهل 
کمال اندیشه های سعدی  محتوم، سازنده ی 
و تفکر حافظ است. تقلید از سعدی و پس از او 

کی بود که بسیاری به آن  حافظ، ورطه ی خطرنا
وارد شدند و استعداد متوسط خود را به نابودی 
کشاندند و زمینه ساز دوره ی رکود بازگشت. اما 
دستی  از  سعدی  از  حافظ  اقتفای  و  استقبال 
چشمگیر  تضاد  خائفی  دید  از  است.  دیگر 
و  معنوی  تلفیقی  که  حافظ  شعر  در  موجود 
شگرف می آفریند، نتیجه ی تأثیرگذاری سعدی 
بر حافظ است. یکی از شواهد این ادعا غزلی از 

سعدی با این مطلع است: 
من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم

تو به یک جرعه ی دیگر ببری از دستم
»مستی«  غزل  این  در  نهایت  در  سعدی 
کم کم  و  می نهد  یکدیگر  کنار  در  را  »نماز«  و 
در  که  می شود  نزدیک  مضمون هایی  به 

غزل های حافظ دیده می شود:  
نماز مست شریعت روا نمی دارد

نماز من که پذیرد که روز و شب مستم
بیت هایی  چنین  خائفی  اعتقاد  به 

زمینه ساز ظهور این بیت حافظانه است:
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
»رندی«  و  »رند«  مفهوم  درباره ی  خائفی 
در اندیشه ی سعدی با تکیه بر غزلی با مطلع

برخیز تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را
 بر باد قالشی نهیم این شرک تقوا نام را

رندِ  سعدی را رنِد قالش دلبسته ی زندگی 
کمتر عامل و دستاویز مبارز علیه  که  می بیند 
در  رندی  نوع  این  است.  روزگار  کاران  ریا
معیار  در  پذیرفته شده  جریانی  سعدی  غزل 
منطقی اوست و سعدی در پی ایجاد دردسر 
و رویارویی نیست و این تفاوت مهم برداشت 

از عرفان در غزل حافظ و سعدی است. 
تأثیرپذیری  و  نگرش  در  سعدی  و  حافظ 
یکدیگر  با  نیز  اجتماعی  رخدادهای  از 
کار  ریا کمان  حا فجایع  حافظ  متفاوتند. 
خصوصیت  به  بی آنکه  و  برنمی تابد  را  فارس 
زبان شعری اش لطمه ای بزند به مصاف آنان 

می رود. غزِل
اگرچه باده فرح بخش و باد گل  بیز است

به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
صراحی و حریفی گرت به دست افتد

به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
از همین دست غزل های حافظ است. اما 
سعدی دانادل و جهان دیده، خشونت مغول 
هم او را از خصلت و طبیعت ظریف و لطیف و 

هنری اش جدا نمی کند و می گوید:
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
به  خائفی  اندیشگانی،  سطح  از  گذشته 

این  بیان  در  نیز  مضمون  پرداخت  تفاوت 
شیوه ی  البته  و  است  کرده  دقت  شاعر  دو 
است.  پسندیده  بیش تر  را  حافظ  پرداخت 

شاهد مثال این دو بیت هستند: 
سعدی:

در گلستانی کان گلبن خندان بنشست      
سرو آزاد به یک پای غرامت برخاست 

حافظ:
شمع گر زان لب خندان به زبان الفی زد

پیش عشاق تو شب ها به غرامت برخاست 
می رسد  نتیجه  این  به  خائفی  نهایت  در 
گرفته و حافظ  گاه مورد ظلم قرار  که »سعدی 
گر  کرده است. ا ناخواسته یا زیرکانه بر او ستم 
حافظ نیامده بود، ما نمی دانستیم به آستان 
حافظ  شد«.  نزدیک  می شود  هم  سعدی 
است،  کرده  تضمین  را  سعدی  مصراع  گاه 
که  کم شده  اما شعر حافظ چنان غالب و حا
کرده اند. مثال  خوانندگان، سعدی را فراموش 

این بیت از حافظ
من از بازوی خود دارم بسی شکر

که زور مردم آزاری ندارم
تضمینی از این بیت سعدی است:

کجا خود شکر این نعمت گزارم
که زور مردم آزاری ندارم

اما بیت حافظ مشهورتر است. 
خائفی  پرویز  که  گفت  می توان  پایان  در 
هیأتی  را  شعر  که  بود  پژوهش گر  شاعری 
تیزبینی  و  تکامل یافته در طول زمان می دید 
در  را  گذشته  شاعران  ردپای  شاعرانه اش 
چنین  می دید.  خوبی  به  آینده  شاعران  شعر 
و  حافظ«  از  »یادمانی  او  شعر  از  بینشی 

»گفت وگویی با او« ساخته بود. 
شیراز،

        دو قدم بیش تر نیست
از خانه،

        تا خواب حافظیه
از حافظیه، تا خانه، تا سماع...

اما، در این دو قدم، انگار!
جغرافیای شعر جهان را

با سایه ات، قدم زده ای،
                          تنها

انگار! 
                    دیوان شعر خدا را

در خود ورق زده ای،
                         یکجا.

از مجموعه ی»پیرانه و پار و پیرار« شیراز بهمن ۷6.
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