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ُمعرفی کتاب

وفات  از  پس  اندکی  حافظ،  دشوار  ابیات  بر  ح نویسی  شر
که همه ی  به  سّنتی بدل شد  به تدریج  و  آغاز شد  خواجه 
کنایی  زبان  را دربرگرفت.  از آسان و دشوار  اعم  اشعار وی، 
ایهام  کنار  در  حافظ  نمادپردازی  و  اصطالح سازی  هنر  و 
کالمی  و  عرفانی  تاریخی،  ادبی،  گون  گونا اشارات  و  بیان 
توضیح،  و  تفسیر  بدون  خوانندگان  از  بسیاری  برای  وی 
ح های  دوریاب و دیرفهم است؛ از این رو در طول تاریخ، شر
گونی در ایران و هند و عثمانی بر دیوان حافظ نوشته  گونا
که دامنه ی آن تا روزگار ما استمرار یافته است، به ویژه  شده 
قابل توجهی  ح های  شر که  چهاردهم  قرن  دوم  نیمه ی  در 
یافته  نگارش  حافظ  دیوان  بر  کیفیت  و  کمیت  به لحاظ 

است. 
شیوه ی  و  ذوق  مبتنی بر  یادشده  شروح  غالب  هرچند 
اشعار  ح  شار که  کاستی هایی  از  متأثر  و  است  شخصی 
از  هریک  به هرحال  اما  است؛  دیده  پیشینیان  کارهای  در 
دریافت  و  دشواری ها  رفع  در  به  گونه ای  موجود  ح های  شر
این گونه  گزیر  نا و  است  مفید  و  مؤثر  حافظ  شاعرانه ی  هنر 
باز  مقتضی ست  که  دارد  هم  معایبی  فواید،  کنار  در  آثار، 
این  می رسد  نظر  به  و  بر انگیزد  مشابه  کاری  به   را  آیندگان 
دیوان  از  انتقادی  تصحیحی  که  روزی  تا  گزیر،  نا تسلسل 
حافظ و شرحی به نسبت جامع با همکاری افراد متخصص 
و توانا و بر پایه ی اصول و معیارهای شناخته شده به  نگارش 

درآید، ادامه خواهد داشت. 
این نوشتار، مقدمه ای بود برای معرفی یکی از جدیدترین 
عنوان  با  حافظ،  با  پیوند  در  منتشرشده  ح های  شر

»گنجینه ی عرفان«.
یادداشت های  مجموعه  ی  عرفان«  »گنجینه ی  کتاب      
استاد  است؛   )۱۳۵۰-۱۲۹۷( معین  محّمد  دکتر  زنده یاد 
فقید دانشگاه تهران، لغت شناس، مترجم و ادیب نامداری 
گذاشت  کوتاه خود آثار بزرگ و ماندگاری به  یادگار  که در عمر 

گسترده و دّقت،  که نتیجه ی شیوه ی علمی تحقیق، دانش 
انصاف و امانت قلم وی بود. 

ح غزل های حافظ« اختصاص  یادداشت های اخیر که به »شر
دارد، از روی دست نوشته های باقی مانده از مؤلف، پس از 
)دختر  معین  مهدخت  دکتر  به هّمت  هشتادسال  قریب 
گرامی استاد معین( و بانو سهیال امیرقاسم خانی تدوین و در 
۷۵۱صفحه با قطع وزیری، از سوی انتشارات صدای معاصر 

)تهران، ۱۳۹۹( منتشر شده است. 
درباره ی  حاضر  کتاب  مقدمه ی  در  معین  مهدخت  دکتر 
است:  داده  توضیح  آن  چگونگی  و  یادداشت ها  این  تاریخ 
حافظ  از  بعد  بالفاصله  احتماال  پدر  را  عرفان  »گنجینه ی 
از  هشتادسال  حدود  بنابراین  است؛  نوشته  شیرین سخن 
خط دار  بزرگ  کاغذهای  روی  کتاب  می گذرد.  آن  نگارش 
نوشته   A3 اوراق  به اندازه ی  )چهارصفحه ای(،  دوبرگی 
که در زمان تحصیل ما در دبستان، به آن ها ورق  شده بود 

ح ݣݣݣغزل های ݣݣݣحافظ گنجینه ی ݣݣݣعرفان: شر
دکتر محمد معین
به کوشش: دکتر مهدخت معین و سهیال امیرقاسم خوانی

به قلم سعیده رضازاده

کارشناسی ارشد دانش  آموخته ی 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز
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به هم  دوتا دوتا  فقط  که  مذکور  اوراق  می گفتند.  امتحانی 
متصل بودند، همگی داخل یک پوشه ی آبی رنگ قدیمی 
که با طناب نازکی از باال و پایین و پهلو بسته می شد، قرار 
و  کوچک  ورق های  روی  نیز  و  صفحات  اطراف  داشتند. 
شده  مشخص  و  نوشته  به تدریج  یادداشت هایی  بزرگ 
قسمت هایی  شود.  اضافه  متن  قسمت  کدام  در  که  بود 
می خورد.  چشم  به  یادداشت ها  بین  نیز  جراید  بریده ی  از 
کتابی ارجاع شده  مواردی هم درباره ی مطلبی به مقاله یا 
که انجام  گنجینه منتقل می شد  که باید از آنجا به متن  بود 

دادم« )مقدمه ی ویراستار، ص هفده(.
مجموعه ی  از  اّول  جلد  به منزله ی  که  کتاب  این  در 
و  الفبا  به  ترتیب  حافظ  غزلّیات  است،  عرفان«  »گنجینه ی 
)به همراه  تا دال  الف  از  که  آمده  ابیات  آخر  براساس حرف 
و  ح  شر شامل  جمعًا  و  بردارد  در  را  راء(  حرف  از  غزل  سه 
ویراستاران  که  کتاب  دوم  جلد  است.  ۲۷۱غزل  تفسیر 
وعده ی انتشار آن را داده اند، شامل بقیه ی غزلیات از حرف 

راء تا پایان دیوان است. 
گنجینه ی عرفان با یک پیشگفتار، مقدمه، دیباچه  کتاب 
ادامه ی  در  و  شده  آغاز  کتاب  ح  طر به  راجع  توضیحات  و 
حرف  از  الفبا  به ترتیب  ۹بخش،  در  غزل ها  ح  شر کتاب، 
این  مقدمه ی  است.  آمده  نهم(  تا  اول  )بخش  راء  تا  الف 
از دکتر مهدخت معین اختصاص دارد  کتاب، به نوشتاری 
کار، اهداف مؤلف،  که به طور مختصر، به چگونگی اجرای 
کتاب، نمونه هایی از توصیه های استاد معین،  رسم الخط 
مطالبی درباره ی چند چاپ مشهور و معتبر دیوان خواجه، 
مخاطبان دیوان حافظ و موضوعات اصلی غزل او، دالیل 
پیچیدگی و ابهام شعر حافظ، آثار استاد معین در پیوند با 
حافظ و مطالبی چند از این دست پرداخته است و خانم 
کتاب از انگیزه ی  سهیال امیرقاسم خانی، در دیباچه ی این 
گنجینه ی  کتاب  تدوین  در  همکاری  برای  خود  شخصی 

گفته است. عرفان، سخن 
ذیل  را  غزل  هر  متن  ابتدا  که  است  چنین  مؤلف  شیوه ی 
نصیبه ی  عشق،  فاتحه ی  )مانند:  جزئی  دو  غالبًا  عنوانی 
ذکر  ابیات،  شماره گذاری  با  و...(،  گیسو  قصه ی  ازل، 
و در  به  دست داده  وزن عروضی و ضبط نسخه های بدل 
شماره ی  پایه ی  بر  نحوی«  و  صرف  »تجزیه ی  مرحله ی 
هر  برای  را  دستوری  نکات  و  دشوار  لغات  معنی  ابیات، 
بدیعی،  صنایع  سپس  است.  آورده  گانه  جدا به طور  بیت 
کلی بیت  گاه با مفهوم  دقایق ادبی و اصطالحات عرفانی را 
کتاب به فراخور مقام،  کرده است. مؤلف در جای جای  یاد 
عرفانی  معتبر  متون  حافظ،  مشابه  اشعار  از  بسیار  شواهد 
)ص۵۱۹ ش۹؛ ص۵۷۵، ش۲-۳( یا منابع غربی )ص۳۸۵، 
تلّقی  در  را  خواننده  که  کرده  نقل  ش۷(  ص۳۷۶،  ش۵؛ 

کوشیده است  ح،  معنا یاری می کند. همچنین در ضمن شر
خوانندگان  یا  جدید  و  قدیم  حافظ پژوهان  که  شبهاتی  به  
جای  در  کرده اند،  ح  مطر حافظ  اشعار  خصوص  در  جراید 
گوید. )برای نمونه: صص۹-۱۱؛ صص۳۶-۳۷؛  خود پاسخ 
بیت،  هر  ذیل  نیز  ش۶(  ص۴۲،  ص۱۴؛  نک.  نیز  ص۴۱۹؛ 
که احتمال اقتباس لفظی  نمونه ای از نظم و نثر پیشینیان 
کاشف  یا معنایی حافظ از آن ها به ذهن متبادر می گردد یا 
شده  یاد  بوده،  ادبا  میان  متداول  و  مصطلح  مضمونی  از 

است )برای نمونه نک. ص۵۴۴، ش۷(. 
نکته های سودمندی است  کتاب،  توّجه  مزایای شایان  از 
زمانه ی  فضالی  از  شفاهی  یا  کتبی  به صورت  نویسنده  که 
مثاًل  است.  آورده  نام  ذکر  با  را  آن ها  و  کرده  استفسار  خود 
عالمه  پاسخ  متن  شرابت«،  است  »مست  ترکیب  باب  در 
به مؤلف   ۱۳۲۴/۱۲/۱۵ خ  مور نامه ی  از  را  قزوینی  محّمد 
از  بیتی  معنی  در  یا  ش۶(  ص۴۲۰،  نک.  نیز  )ص۱۴۰؛ 
کتاب  حاشیه ی  از  دهخدا  عالمه  دستخط  عین  حافظ، 
ش۳؛  )ص۲۴۷،  است  کرده  نقل  را  شیرین سخن  حافظ 
مانند: ص۵۳، ش۴؛ ص۲۳۵، ش۷(. افزون بر این ها فواید 
ضبط  باب  در  مهم  نکته هایی  و  بسیار  تفسیری  و  تاریخی 
قدما  نزد  اصطالحات  به کارگیری  شواهد  یا  ابیات  مرجح 
که الزم  آمده  ح  این شر لغات در البه الی  تاریخی  و معانی 

است با درنگ و تأمل آن ها را خواند و بهره یافت.  
با حافظ،  پیوند  استاد معین در  به دیگرنوشته های  اشاره 
اعم از شعر یا نثر، مقاله یا کتاب و همین طور معرفی آثاری که 
که بنگارد و حتی چاپ نمونه ی  ایشان در نظر داشته است 
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از استاد معین و نقش سنگ  خط و تذهیب اشعار حافظ 
از  کتاب،  این  در  ایشان  خط  و  نقاشی  با  خواجه  مقبره ی 
که میزان عالقه مندی استاد معین  محاسن دیگر آن است 
به خواجه حافظ شیرازی را نشان می دهد و افسوس ما را از 
عروج زودهنگام این دانشمند برجسته دوچندان می کند. 

کتاب حاضر مجموعه ی  یادداشت ها  که      نباید از یاد ببریم 
که  ح نیمه کاره و ناتمام  و دست نوشته هایی است از یک طر
مؤلف دانشمند آن به دالیل متعدد نتوانست آن را به  پایان 
بی شیرازه ی  اوراِق  ایام،  تندباد حوادث  اما همین که  ببرد؛ 
و هّمت خانواده ی  با درایت  و  کنده  نپرا از هم  را  این کتاب 
ما  به زمانه ی  مجموع  و  محفوظ  معین،  استاد  محترم 
صدشکر  جای  است،  رسیده  حافظ  دوستاران  دست  و 

خداراست. 
توضیحات،  و  ابیات  نمره گذاری  اختصاری،  عالئم  وضع 
به   اشاره  و  چندمعنایی  ابیات  در  معانی  طبقه بندی 
در  تحقیق  مآخذ  و  چندگانه  فهرست های  کشف االبیات، 
در  آزموده  و  اندیشیده  الگویی  نشانگر  دوم،  مجلد  پایان 
که  روزگار  آن  با  قیاس  در  که  است  کتاب  ح  طر پی ریزی 
کاری بدیع و شگرف  آغاز دوران نوین حافظ پژوهی است، 
امروز  سلیقه ای  ح های  شر بعض  در  که  الگویی  می نماید؛ 

کمتر می توان دید.  هم نمونه ی آن را 
است؛  مانده  بی پاسخ  که  هست  هم  پرسش هایی  البته 
کتاب،  اولیه ی  ح  به  طر راجع  مؤلف  توضیحات  از  مثاًل 
مجموعه ی  است  داشته  قصد  وی  که  برمی آید  چنین 
غزلّیات حافظ را براساس حروف آخر ابیات به »۲۵ بخش« 
هر  و  »بهره«  چند  شامل  بخش  هر  چنان که  کند،  تقسیم 
بهره شامل چند »بند« باشد. بر این قاعده ظاهرًا غزل های 
توالی  تا  است  می یافته  موضوعی  کله ای  شا »بخش«،  هر 

درخصوص  محترم،  ویراستار  اشاره ی  پیرو  نیز  الفبایی. 
دانست  نمی توان  غزل،  هر  کلمات  ضبط  و  ابیات  توالی 
است:  بوده  تحقیق  اساس  حافظ  دیوان  تصحیح  کدام 
که نسخه ی مأخذ استاد معین  »متأسفانه هنوز درنیافته ام 
کدام چاپ بوده است. چاپ های پژمان،  از دیوان حافظ 
هیچ کدام  گنجینه،  با  کرده ام  تطبیق  را  قدسی  خلخالی، 
گنجینه  تألیف  از  بعد  قزوینی-غنی  چاپ  ندارد.  مطابقت 

چاپ شده است« )ص هفده و هجده(. 
که  همچنین برخی ُبریده های جراید و برگه های یادداشتی 
ج، روی اوراق اصلی الصاق شده بوده )نک.  با ذکر محل در
کنونی  مقدمه ی ویراستار، ص هفده( آیا بنا بوده به صورت 

گردد.  کتاب اضافه شود یا با نقد و شرحی همراه  به متن 
گر مؤلف فقید خود این اوراق انباشته را به هم می پیوست  ا
می داد،  ترتیب  و  نظم  داشت  نظر  در  که  آن گونه  را  آن ها  و 
از  خود  نافذ  بینش  و  وّقاد  ذهن  و  نقاد  طبع  با  چه بسا 
آراسته بکمال  امروز شرحی  و  فراتر می رفت  اولیه هم  ح  طر
این حال همین  با  و معنی پیش روی می داشتیم.  صورت 
گنجی مغتنم و معتبر است و چارچوب و  اوراق بازمانده نیز 
که  شیوه ی تحقیق آن می تواند سرمشق پژوهشگرانی باشد 

ح و بازنویسی متون قدیم عالقه مندند.  به  شر
با  که  کتاب  گردآورندگان محترم  از  پایان ضمن سپاس  در 
کار بازخوانی، نقل و ضبط  بردباری و رعایت امانت و دقت 
از این  راه نام خود را به  یادداشت ها را به انجام رساندند و 
البته خدمتی بسزا به  فرهنگ  گره زده  و  جاودانگی حافظ 
دکتر  استاد  جاودان نام،  آن  برای  نمودند،  فارسی  ادب  و 
محّمد معین و یار مهربان و وفادار ایشان، بانو مهین پرنیان 
وظیفه ی  خود  کریمه ی  حیات  طول  در  که  امیرجاهد 
مراقبت از همسر بیمار و بعدا یادداشت ها و یادگارهای را او 
گرفتند، شادی روان و آمرزش الهی آرزو می کنیم.   را برعهده 


