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بررسی تطبیقی سه شرح حافظ

رودکلیپورابوالقاسم جلیل

چکیده

پیشینۀ نقد و نظر در -2پیشینۀ سیر تدوین و تصحیح دیوان حافظ -1در این گفتار با ذکر دو مقدمه 
مورد شعر حافظ اعم از مختصر و مفصل، به سنجش تطبیقی و موارد اشـتراك و افتـراق سـه شـرح     

خیر به چاپ رسیده است و شیوه کار شارحان آنها پرداخته خواهـد شـد.   حافظ که در دو سه دهه ا
-3در جسـتجوي حـافظ رحـیم ذوالنّـور     -2الـدین خرمشـاهی   نامۀ بهاءحافظ-1سه شرح یاد شده 

.درس حافظ دکتر محمد استعالمی با معرفی اجمالی سه شـرح و اشـاره بـه کمیـت و کیفیـت آنهـا      

هـاي هنـري، سـیر    ظ از روي تفأل و مـوارد سـنجش زیبـایی   موضوع سنجش انتخاب یک غزل حاف
اندیشه، خطوط فکري، زمینی یا آسمانی بودن عشق و ... است. پایان گفتار با ذکر یـک روایـت از   

السیر و طرح یک پیشنهاد همراه است. حبیب

تصحیح دیوان حافظ، شرح دیوان حافظ، سنجش سه شرح، پیشنهاد. ها:کلیدواژه

زبان و ادبیات فارسی، مصحح و مؤلّفکارشناس
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پیش از آنکه موضوع اصلی گفتار را آغاز کنم، باید به ذکر دو مقدمه بپردازم:
مۀ نخست: پیشینه و سیر تدوین و تصحیح دیوان حافظمقد

ظاهراً یکی از همدرسان او مشـهور  ،نخستین کسی که به تدوین اشعار حافظ همت گماشت
بود. مقدمۀ او بدون قیـد تـاریخ، در آغـاز بسـیاري از نسـخ خطـی و چـاپی        به محمد گلندام

در درسـگاه موالنـا دیـن پنـاه، قـوام الملّـه       «خـوانیم:  آمده است. در بخشی از این مقدمه مـی 
والدین عبداهللا، در اثناء محاوره گفتی این فراید فواید را همه در یک سلک باید کشـید... و  

فع رفیع این بنا بر ناراستی روزگار و بـه غَـدر اهـل عصـر، عـذر      آن جناب (حافظ) حوالت ر
»  آوردي

گردآورندة دیوان حافظ را چه محمد گلندام بدانیم چه شخصی دیگر، مسلّم آن اسـت کـه   
حافظ در حیات خود دیوانش را تدوین نکرده است.  

در شـهر هـرات،   وري قمري، به فرمان ابوالفتح فریدون میرزا از شاهزادگان تیم907در سال 
نسخه خطـی، نسـخۀ واحـدي تـدوین کردنـد. از آن پـس آن       500از روي ادیبان و فاضالن

خوانان قرار گرفت و مکرّر استنسـاخ شـد. ایـن نسـخه در واقـع      حافظينسحه مورد استفاده
ترین آن است. نخستین تصحیح دیوان حافظ و قدیمی

نسـخۀ خظّـی بـا مقابلـه بـا نسـخۀ       50ي قمري، محمد القدسی الحسینی، از رو1322در سال 
ها و ترکیبـات را از  اي تدوین و در حواشی توضیح برخی واژهابوالفتح فریدون میرزا، نسخه

شرح داور نقل کرده. این نسخه پس از چاپ به نسخۀ قدسی معروف شده است. 
نهاي استنساخ از دیوان حافظ، تا زمان ورود صنعت چـاپ بـه سـرزمی   ،پیش و پس از این دو

هاي سراسـر جهـان   خطّی در کتابخانهينسخه1700زبان ادامه داشت. اکنون حدود فارسی
در تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و   360هنـد،  يقـاره در شـبه 595در ایران، 550موجود است. (

در قلمرو عثمانی سابق و بقیه در اروپا و آمریکا).150ازبکستان، 
ستور جانسن انگلیسی و به تصحیح ابوطالب تبریـزي،  قمري به د1200دیوان حافظ در سال 

در شـهر کلکتـه چـاپ سـنگی شـد. از آن زمـان، طبـق        رنسخۀ خطّی، نخستین با12از روي 
نسخۀ چاپی از دیـوان حـافظ انتشـار یافتـه اسـت. ایـن رقـم        805150کارنامۀ حافظ پژوهی، 
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پی حـافظ اسـت. شـاید در    آمیز به نظر میرسد، ولی بیانگر کثرت دیوانهاي چـا اگرچه مبالغه
دنیا هیچ کتابی ـ بجز کتابهاي آسمانی ـ این اقبال بلند را نیافته باشد. 

عنــوان تصــور کنــیم و آغــاز چــاپ 10از ایــن رقــم، اگــر چاپهــاي علمــی و شــبه علمــی را 
(سال انتشار حافظ خلخالی) در نظر بگیریم و براي شمارگان 1306ترین آنها را سال قدیمی

نسخه بدانیم ـ کـه البتـه چنـین نیسـت ـ و میـانگین تـاریخ         1000ان در هر سال، چاپ هر عنو
سال باشد (این محاسبه دقیق نیست، تنها از روي حدس و گمان 30چاپ، از آغاز تا امروز، 

و بقیـۀ  100000هاي علمی و شبه علمی، کمتر از است)، حداکثر شمارگان چاپ همۀ نسخه
برنـد و  خوانند و از آن لذّت مـی دانیم مردم که حافظ مییهاي چاپی، بازاري است. منسخه

دانند، شیخ خام و شیخ جام برایشان تفاوتی ندارد! آن را آینۀ زندگی خود می
شود:چاپهاي دیوان حافظ به سه دستۀ بازاري، ذوقی و علمی تقسیم می

بـا اقـدم   کند. بدون مقابلهاي انتخاب و آن را تکثیر میدر چاپ بازاري ناشر نسخه-1
دهد که مقبول سلیقۀ عـام باشـد. از ایـن رو    نسخ و نسخه بدلها، چیزي به دست می

خواند. » مردمی«هاي توان آنها را نسخهمی
گیـرد و گـزینش مثـل    و سلیقۀ مصحح مبنـا قـرار مـی   در تصحیح ذوقی غالباً ذوق-2

خۀ بـدلهاي  هـا بـا مقابلـه بـا نسـ     ترین نسخهچاپهاي بازاري، باز هم بر مبناي قدیمی
معتبر نیست. 

گیرد و آن دو شیوه دارد:  اما در تصحیح علمی، اقدم نسخ اساس قرار می-3
کنـد و هـیچ دخـل و    اي قـدیمی را انتخـاب مـی   شیوة افراطـی کـه مصـحح نسـخه    .1

داند، حتـی اغـالط کاتبـان و    جایز نمیتصرّفی را، با توجه به نسخۀ بدلها، در اصل 
آورد و کند و صورت درست آنهـا را در پـانویس مـی   ناسخان را عیناً رونویس می

سپارد. مثل دیوان حافظ بـه تصـحیح شـادروان خلخـالی     عین متن را به چاپخانه می
شمسی، تهران) 1306قمري (سال 827براساس نسخۀ 

گیرد، با ایـن تفـاوت   شیوة التقاطی که مثل شیوة افراطی، اقدم نسخ اساس قرار می.2
هم در مقابله مورد اسـتفاده حتـی بعضـاً مـورد گـزینش      هاي خطّی دیگر که نسخه

است.  
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در این شیوه البتّه مصحح الزم است معیارهایی به کار گیـرد، از جملـه آشـنایی و تسـلّط بـه      
زبان متن و پیشینۀ کاربرد آن تا عصر صاحب متن. دیگر آشنایی با شـیوة بیـان صـاحب اثـر.     

هـاي بالغـی در   ها و پیرایـه سرانجام کاربرد آرایهبینی او. سوم آشنایی با نظام فکري و جهان
شود.  متن و استناد به شواهد درون متنی. به این گونه تصحیح متن، شیوة انتقادي نیز گفته می

توان چاپهاي زیر را نام برد: ترین تصحیح انتقادي دیوان حافظ، میاز معروف
زوینـی ـ دکتـر قاسـم     الدین محمد حافظ، بـه اهتمـام محمـد ق   دیوان خواجه شمس-1

.1320غنی، چاپ اول 
د، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري الدین محمدیوان حافظ، خواجه شمس-2

.1362ـ چاپ اول 
.1373حافظ به سعی سایه (امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر معاصر) چاپ اول -3
اطی الدین محمد حافظ، پژمان بختیـاري (بـه روش التقـ   الغیب، خواجه شمسلسان-4

.1315علمی، چاپ اول ذوقی) شبه
الدین خرمشاهی، چاپ سلیم نیساري با عنـوان دگرسـانیها در غزلهـاي    و همچنین حافظ بهاء

حافظ، چاپ اکبر بهروز و رشید عیوضی و چند چاپ دیگر. 
: پیشینۀ نقد و نظر در مورد شعر حافظ:دوممقدمۀ

هم محمد گلندام جـامع دیـوان اوسـت.    نخستین کسی که در مورد شعر حافظ نظر داده، باز 
عـوام را بـه لفـظ متـین شـیرین      مـذاق «گوید: او در بخشی از مقدمۀ خود بر دیوان حافظ می

کرده و دهان خواص به معنی مبین نمکین داشته. هم اصحاب ظـاهر را بـدو ابـواب آشـنایی     
ي سخنی مناسب گفته. اگشوده و هم ارباب باطن را از او مواد روشنایی افزوده. در هر واقعه

»  اي انگیخته...و براي هر معنیِ لطیف، غریبه
گلندام در همان زمان دریافته بود که شعر حافظ هم مورد پسند خواص اسـت، و هـم عـوام.    

او نخستین کسی است که شعر حافظ را چندمعنایی تشخیص داده است. 
حدیث سرو و گل و الله قمري در جواهراالسرار، دو بیت ساقی 866آذري طوسی در سال 

رود ـ و پیر ما گفت  خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرین بـر   رود/ وین بحث با ثالثه غساله میمی
نظر پاك خطا پوشش باد را شرح گفته است.  
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و تأویـل  ،وانی نیز ابیاتی از حـافظ را شـرح  ددر همان قرن خواجه عبیداهللا احرار و مالّجالل 
اند. تفسیر کرده

اند. رمشق شارحانی هستند که از آن پس، شعر حافظ را تفسیر عرفانی کردهاین دو، س
در قرن دهم محمد سودي بسـنوي، شـاعر و دانشـمند و نویسـندة تـرك زبـان اهـل بسـنه از         
شهرهاي یوگسالوي سابق، از متصرفات امپراطوري عثمانی، شرح مفصلی بـر دیـوان حـافظ    

دوانـی سـود   ان رساند. سـودي از شـرح مالّجـالل    قمري به پای1003نوشت و آن را در سال 
بـرد و گـاهی نظرشـان را رد    نـام مـی  » سـروري «و » شـمعی «ت. او در شرح خود از جسته اس

کند.  می
شرح سودي بر حافظ به همت بانوي شادروان دکتر عصـمت سـتّارزاده در چهـار مجلّـد بـه      

فارسی ترجمه و چاپ شده است. 
االنـس، دولتشـاه در   ی از مورخان از جملـه جـامی در نفحـات   نویسان و برخبجز آنها تذکره

ــیر در مــورد شــعر او نطــر داده و بــه زعــم خــود  الشــعرا و خوانــد میــر در حبیــبتــذکره الس
اند. اما کیفیت و کمیت آن همه، در مقایسه با هایی از زندگی و اندیشۀ او را باز نمودهگوشه

از مقاله و کتاب در دوران مـا نگاشـته شـده، بسـیار     آثاري که در نقد و نظر شعر حافظ، اعم 
ناچیز است.

اي پژوهشـگران  شناسی، در طیف گسـترده پژوهی و حافظدر روزگار ما، در دو برهه، حافظ
هاي بیشتر دربارة ذهن و زبان حافظ به خود جلـب و جـذب کـرد. نخسـت از     یابیرا به نکته

همزمـان بـا کنگـرة    ر شـیراز. دوم بـاز  شت سعدي و حـافظ د با برگزاري بزرگدا1350سال 
شـماري  مقـاالت بـی  در شـیراز. در دورة اول  1367المللـی بزرگداشـت حـافظ در سـال     بین

دربارة مشکالت لفظی و معنایی شعر حافظ به چاپ رسید که بحث و فحـص بسـیاري را بـه    
یغمـا  اي در مجلـۀ همراه داشت، به حدي که شادروان کریم امیري فیروزکـوهی طـی مقالـه   

اعالم و پژوهشگران را به بررسی اشعار دیگر شاعران دعوت کرد. » حافظ بس) «1353(
در کنار مقاالت بسیار، از سالها پـیش از آن تـاکنون، کتابهـاي متعـددي در شـرح احـوال و       

گویـد، حـافظ   بررسی و تحلیل و تفسیر اشعار حافظ نگاشته شـده، از جملـه حـافظ چـه مـی     
از کوچـۀ رنـدان، نقـش بـر آب، بانـگ جـرس، آینـه        ،ی، کاخ ابداعسخن، لطیفۀ غیبشیرین
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جام، گلگشت در شعر و اندیشۀ حـافظ، مجموعـۀ گـل، شـرح جنـون، شـرح شـکن زلـف،         
یادداشتهاي حافظ و ... 

از گذشته تاکنون، پژوهشگران، برخی شعر او را آسمانی، بعضی  زمینـی و گروهـی رندانـه    
دکتـر سـیروس شمیسـا بسـیاري از غزلهـاي او را مـدحی       مـا اند. حتّی استاد همشهريدانسته

حافظ «نگرد. شاعر معاصر احمد شاملو در مقدمۀ داند و با نگاه متفاوتی به شعر حافظ میمی
داند. بعضـی صـداي خیـام را از    می» خوشباشی«شعر او را در حال و هواي » به روایت شاملو

. نـه ایـن اسـت و نـه آن؛ شـاید هـم ایـن        شنوند. با این همه، حافظ، حافظ استحلقوم او می
است و هم آن! تا نگاه ما به او از چه منظري باشد.

در این گفتار، بررسی شعر و شرح زندگی حافظ موردنظر نیست و آن مقـوالت، هفتـاد مـن    
خواهد و ورود به آن ساحه، در بضاعت و توان صاحب این قلـم  که نه، هفتصد من کاغذ می
ــد   ــا در ابت ــد م ــت. قص ــه    نیس ــارحان و گ ــاي ش ــان نظرگاهه ــرح و بی ــه ش ــی س ــاه ا معرّف گ

نظرشان و در پایان رأي و نظر نگارنده است. اختالف
) 1988(برابـر بـا سـال    1367الـدین خرّمشـاهی، چـاپ اول    نامه، بهـاء حافظشرح نخست:

الـدین محمـد حـافظ. (شـرح الفـاظ، اعـالم،       المللی خواجه شمسهمزمان با بزرگداشت بین
م کلیدي و ابیات دشوار حافظ) انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش. مفاهی

غـزل حـافظ را از دیـوان مصـحح محمـد      495غـزل بهتـر از   250خـود  خرمشاهی در شرح
قزوینی و دکتر قاسم غنی برگزید با این استدالل که: (به احتمال بسیار هر حافظ پژوه دیگـر  

غزل، همینها را برخواهـد  15-10را برگزیند، با اختالف غزل بهتر حافظ250اگر قرار باشد 
گزید. 

ربـاعی را بـدون شـرح    42قطعـه و  34مثنوي، 2او با این انتخاب، نزدیک به نیمی از غزلها، 
گذاشته. بنابراین شرح او بر دیوان حافظ شرحی کامل نیست چرا که برخی از ابیـات دیگـر   

اعالم قطعات، نیاز به توضیح دارد.  نامه، حتی نامه و مغنّیغزلها و ساقی
در شرح خرّمشاهی به نکات زیر توجه شده است: 

یزید، آیینه سکندر و ... بعضی ترکیبات و اصطالحات: آستین افشاندن، من-1
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شخصیتهاي قرآنی: خضر، سامري، بولهب، سلیمان و ... -2
شخصیتهاي تاریخی: اسکندر، دارا، شاه شجاع، حاجی قوام و ... -3
هاي جغرافیایی: رکناباد، بخارا، سمرقند ... مکان-4
شخصیتهاي اساطیري و پهلوانی: تهمتن، شاه ترکان (افراسیاب)، سیاوش ... -5
اقتباسهاي قرآنی: آسمان بار امانت نتوانست کشید...-6
اصطالحات عرفانی: توبه، توکّل، فنا ... -7
هاي ادبی: تشبیه، کنایه، استعاره، ایهام ... آرایه-8
قرائات: کشتی نشستگان/ کشتی شکستگان+ شیخ خام/ شیخ جام... اختالف -9

اصطالحات نجومی: پروین، زهره، مشتري، سعد و نحس... - 10
خرّمشاهی در مقدمه، در بحثی مفصل به تـأثیر پیشـینیان و معاصـران، چـه در لفـظ و چـه در       

اخته و حـافظ  معنی، با ذکر شرح حال مختصري از هر یک از شاعران، به ذکر همانندیها پرد
شاعر معروف و غیرمعروف دانسته است با تصریح ایـن نکتـه کـه    17را متأثر از ذهن و زبان 

اش، حتـی بهتـر از آن   هیـ لخـذ و اقتبـاس کـرده بـه خـوبی اصـل او      همه جـا حـافظ هـر چـه ا    
بازآفرینی و تکمیل کرده است. 

مشـابهتهاي وزن و  شادروان سید ابوالقاسم انجوي شـیرازي پـیش از خرمشـاهی، بسـیاري از     
قافیه و ردیف را در چاپ خود آورده است.  

آورد و در زیر هـر  می250تا 1تمام غزل انتخابی خود را با شمارة ترتیب از خرّمشاهی ابتدا 
دهـد و گـاهی بیـت را بـا زبـان      ها و ترکیبات کلیدي ابیات را توضیح میغزل برخی از واژه

به قدري مفصل اسـت کـه صـفحه یـا صـفحاتی را      کند. این توضیحات اغلب ساده معنی می
گیرد. براي شواهد کاربردي واژه یـا ترکیبـی پـیش از حـافظ و در زمـان او، گـاهی       دربرمی

آور اسـت. امـا در توضـیح برخـی     آورد که براي خواننـده، حتّـی پژوهشـگر مـالل    ابیاتی می
مفـاهیم کـاربردي قاموسـی    برد وها مثل شراب، شاهد، ساقی و ... شیوة میانه به کار میواژه

داند. کند و یکسره همۀ آنها را اصطالح عرفانی نمیآنها را در شعر حافظ انکار نمی
سـازي مقبـول و متـداول    ها از سـمبل اگرچه خرمشاهی در توضیح برخی اصطالحات و واژه

دانـد، نـه بـادة    کند و شراب (مـی) را در جـایش همـان بـادة انگـوري مـی      گروهی پرهیز می
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رسـد از  انی ـ که البته همین حد را در شرح دیگر شارحان سراغ نداریم ـ ولی به نظر می   عرف
شرح خـود: روزه یکسـو شـد و    13کند. مثالً در غزل شمارة شکافتن موضوع خودداري می

20باید خواست. (غزل شمارة نه به جوش آمد و میخاخمعید آمده و دلها برخاست/ می زِ
ت آن نیـاز بـه توضـیح دارد و خطـوط فکـري حـافظ را در شـمار        قزوینی ـ غنی) که هـر بیـ   

و مقالۀ دکتر حسین » زبان حافظذهن و«کند، با ارجاع دادن به دیگري از غزلها مشخّص می
در مجموعۀ مقاالتی دربارة زندگی و شـعر حـافظ،   » نوشداروي حافظ«رالعلومی با عنوان بح

رساند. مطلب را به پایان می
رسد و در بخـش  به ویژگیهاي شرح خرمشاهی در همین حد کافی به نظر میدر اینجا اشاره 

پایانی این گفتار که به بررسی تطبیقی اختصاص دارد، با مقایسه بـه دو شـرح دیگـر، بـه آن     
پرداخته خواهد شد. 

شرح دوم: در جست و جوي حافظ، توضیح و تفسیر و تأویل دیـوان حـافظ،   
.1367دنظر) انتشارات زوار، ور، چاپ دوم (با تجدییم ذوالنّرح

در این شرح، تمـام غزلهـاي حـافظ، بـه همـراه قصـاید، قطعـات، دو مثنـوي (اال اي آهـوي          
کرامـت  /وحشی کجایی/ مرا با توست چندین آشنایی + بیـا سـاقی آن مـی کـه حـال آورد     

و رباعیـات،  فزاید، کمال آورد/ مغنّی کجایی به آواز رود/ به یادآور آن خسـروانی سـرود)   
طبق دیوان چاپ قزوینی ـ غنی، با مقابله با حافظ خانلري، توضیح و تفسیر و تأویل شـده، از   

نامۀ خرمشاهی شرحی کامل است.  این نظر با مقایسه به حافظ
ایـن شـرح بـه    «گویـد:  اي که به چاپ دوم افزوده، در معرفی شرح خود میشارح در مقدمه

حـوي، تـاریخی و عرفـانی ـ در حـدي کـه از       حلهایی براي مشکالت لغوي، نقصد یافتن راه
و در بخـش دیگـري فروتنانـه    ». رود ـ فـراهم آمـده اسـت    ردسـتی انتظـار مـی   یک کتـاب و 

ام، از آن روي بود کـه ادعـایی   وجوي حافظ گذاشتهاگر اسم کتاب را در جست«افزاید: می
رســت و نیسـت. اگـر کـار د   » یــافتن«جـز ایـن نبـوده اسـت. در مفهــوم جسـت و جـو الزامـاً        

توانـد باشـد و مـن هیچگونـه ادعـایی در ایـن مـورد        جویانه انجام گرفتـه باشـد، مـی   حقیقت
» ندارم...
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کند و بـا آوردن شـواهدي   ذوالنّور هم مثل خرمشاهی، تأثیر پیشینیان را بر حافظ تصریح می
آور از شعر نه شاعر متقدم و معاصر او، میراث داراي حافظ را از سنتهاي متداول در شعر یـاد 

بوده یا دسـت کـم بـر    انجوي شیرازي در این کار پیشگامشود. پیش از این گفتیم ظاهراًمی
خرّمشاهی و ذوالنور تقدم داشته است. 

آورد، بـا همـان شـمارة    ذوالنّور ابتدا تمام غزل را از چاپ قزوینی ـ غنی در یک صفحه مـی   
گاهی بیتی یـا مصـراعی را کـه از    کند. ها و ترکیبهاي هر بیت را معنی میترتیب، سپس واژه

دهد؛ اغلـب توضـیحی عرفـانی، شـرح ذوالنـور از رأي و      نظر او پیچیدگی دارد، توضیح می
اي، تـاریخی و دینـی   پژوهان خالی نیست، دیگر آنکه شخصـیتهاي اسـطوره  نظر دیگر حافظ

ماند. حافظ بدون معرّفی نمی
ح خود برگزیده اسـت. از ایـن رو در   شارح چنانکه در مقدمه آورده، شیوة معلمی را در شر

گونه که خرمشاهی بـه کـار   کتاب او مجالی براي تفسیرهاي دراز دامن، با شواهد بسیار ـ آن 
د و تنها بـه تشـبیه و اسـتعاره و    شوهاي سخن حافظ خیلی دقیق نمیگرفته ـ نیست. در زیبایی 

مـن چـرا میـل چمـن     آرایـی): (سـرو چمـان    هام توجه دارد. حال آنکه نغمه حـروف (واج ای
کند) (رشتۀ تسبیح اگر بگسسـت معـذورم بـدار/    شود یاد سمن نمیکند/ همدم گل نمینمی

بخشی بـه اشـیا (تشـخیص)، حسـامیزي، ایهـام      دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود)، جان
تناسب، کنایه و مجاز در شعر حافظ به فراوانی وجود دارد.  

ترین آنهـا شـرح سـودي    ترین و قدیمیسنّتی ـ که مهم در معنی مصراعها و ابیات، از شروح
رفانی ترکیبها از فرهنگ اصطالحات عها ورود. در توضیح بسیاري از واژهاست ـ فراتر نمی 

کند. از این رو تصویر و تصور او از شعر و اندیشۀ حافظ، عرفـانی محـض اسـت.    استفاده می
هاي مختلف زندگی او، جـز بـا نگـاه    توان خطوط فکري شاعر را در یک دوره یا دورهنمی

عرفانی شناخت.  
تـوان راه بـرد و نـه بـه     کوتاه سخن آنکـه در شـرح ذوالنّـور، نـه بـه سـیر اندیشـۀ حـافظ مـی         

خواهـد در  هاي هنري و ظرایف و دقایق شعر او. شیوة او شیوة معلمـی اسـت کـه مـی    زیبایی
ی کند و توضیح بدهد. ها، اصطالحات و نکات دستوري شعر حافظ را معنکالس واژه
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درس حافظ، نقد و شرح غزلهاي حافظ، دکتر محمد استعالمی (اسـتاد زبـان و   شرح سوم:
.1388ادب فارسی)، چاپ چهارم، انتشارات سخن، 

استعالمی پیش از پرداختن به شرح غزلها، تحت عنوان یک سرآغاز و چهار مقدمه، مطـالبی  
هـاي چهارگانـه،   آورد و ضـمن آن در مقدمـه  د مـی را براي آشنایی خواننده با شیوة کار خو

کنـد. زبـان و تعبیرهـاي خـاص او را توضـیح      حافظ را معرّفی و سـیر اندیشـۀ او را بیـان مـی    
هـاي دیگـر را   دهـدو در آخـر گفتنـی   دهد. راه را براي درك منطقـی شـعر او نشـان مـی    می
گوید. می

خواهید دیوان حافظ را می«د: پرساو در سرآغاز کتاب، ضمن چندپرسش از خوانندگان می
اگـر انتظـار شـما    «گویـد:  و در ادامه مـی » درست و آسان بخوانید و چنان که هست بفهمید؟

چیزي جز درست خواندن و درست فهمیدن سخن حافظ است، با این کتاب کاري نداریـد،  
روي خواهیـد از او ایـد و نمـی  باز و اگر حافظی موافق ذوق و سلیقه خودتان در ذهن ساخته

»بگردانید، نه با این کتاب کار دارید و نه با کتاب دیگر!
روي سـخن بـه کسـانی اسـت کـه اهـل تخصـص        «گوید: او در بخشی از سرآغاز کتاب می

اند، و براي پرسشهاي خـود نیـاز بـه پاسـخهاي درسـت،      نیستند، که اکثریت دوستاران حافظ
یوة کــار خــود در شــرح حــافظ و پــیش از آن در تبیــین شــ» ســاده و همــه کــس فهــم دارنــد

گیـرد، آن بـانوي   اش فـال مـی  آن هـم وطـن روسـتایی مـا کـه در کنـار مزرعـه       «گویـد:  می
داري کــه همــراه پخــت و پــز و کارهــاي دیگــرش در یــک لحظــه فراغــت بــه ســراغ  خانــه
رود، آن نوجوانی کـه هنـوز جـرأت نـدارد سـخن عشـق را بـر زبـان آورد و         الغیب میلسان

ها و پرگویی ما استادان و پژوهشگران در درون دارد... اگر با حاشیه رفتننخستین لرزشها را
زي را بـراي او  یـ رو به رو شود و فهمیدن کالم حافظ را دشـوار بیابـد، آیـا ایـن دنیـاي دالو     

»  کنیم؟دلگیر نمی
و بدین ترتیب شـارح از ورود بـه بحثهـاي تخصصـی عرفـانی، کالمـی، اسـاطیري، نجـومی         

شواهد شعري بـراي کـاربرد یـک واژه، ترکیـب و اصـطالح از پیشـینیان و       و آوردن همغیر
دانـد. از  انگیـز مـی  کند و آن را براي خوانندة شرح خود ماللمعاصران حافظ خودداري می
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سـوزي، جـوهر فـرد،    چنان که شیوة خرمشـاهی اسـت، از خرقـه    این رو ما در این شرح، آن
بینیم.رات نشانی نمیس زهره و زحل و دیگر تعبیتخت جم، سعد و نح

به عقیدة شارح، وجود چنـد و چنـدین واژه و اصـطالح صـوفیانه در شـعر حـافظ و تعبیـر و        
سازد. امـا معـانی عارفانـه در    تفسیر آن با شواهد وقراین دیگر، از حافظ صوفی خانقاهی نمی

ه و بـه  پسـندید گمان حافظ تربیت لطیف عرفانی را میدهد که بیبسیاري از غزلها، نشان می
آن اعتقاد داشته است. 

در شرح استعالمی متن غزلها براساس دیوان مصحح قزوینی ـ غنی و در مواردي بـا اسـتفاده    
غـزل توضـیح داده شـده و دو مثنـوي، قصـاید،      495از چاپ خانلري اسـت. در ایـن شـرح    

ر بزرگی دانیم که هیچ شاهکامی«قطعات و رباعیات نیامده است. با این استدالل شارح که : 
».  هم در آن بخش از دیوان نیست

هاي چهارگانه، ابتدا غزلهـا را بـا همـان شـمارة     استعالمی پس از تأکید بر مطالعۀ دقیق مقدمه
حـال و هـواي   آورد و در حاشیۀ هر غـزل بـه   ترتیب حافظ قزوینی ـ غنی در یک صفحه می 

هـر بیـت از غـزل، توضـیح آن     کند، سپس با شمارة ندانه غزل اشاره میعارفانه، عاشقانه یا ر
آورد.  بیت را می

در این بخش از گفتار که موضوع اصلی مقاله است، به بررسی یک غزل حافظ از سه شـرح  
گـذاریم. البتـه   گیـري آن را بـه شـنونده وامـی    پـردازیم و نتیجـه  پیش گفته از روي تفأل مـی 

کند. نگارنده ضمن گفتار از ابراز رأي و نظر، خودداري نمی
غنی: ـاز دیوان قزوینی 39شمارة غزل

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر استباغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
استشیر مادرما حاللتر از خونت کاياي نازنین پسر تو چه مذهب گرفته

ایم و مداوا مقرر استتشخیص کردهچون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
دولت در آن سرا و گشایش در آن در استاز آستان پیر مغان سر چرا کشیم

ر استشنوم نامکرّکز هر زبان که میوین عجب،عشقه بیش نیست غم یک قص
مروز تا چه گوید و بازش چه در سر استادي وعده داد وصلم و در سر شراب داشت

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور استشیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
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اهللا اکبر استمنبعشتا آب ما که ستاوجايخضرکه ظلماتاست از آبفرق
ر استبا پادشه بگوي که روزي مقدبریمما آبروي فقر و قناعت نمی

ر استش میوه دلپذیرتر از شهد و شکّکست کلک توچه طرفه شاخ نباتیحافظ

پیش از آنکه به موضوع اصلی بپردازیم، ذکر این نکته در اینجا ضـروري اسـت کـه در ایـن     
غزل و بسیاري از غزلهاي دیگر حافظ، ابیات در محور عمودي ارتباطی با هـم ندارنـد. ایـن    

کنیم:  سخن اینجا بدار. ابتدا از شرح خرمشاهی آغاز می
عدي، خواجـو، ناصـر بخـارایی، سـلمان     بیت از خاقانی، ظهیر، س10نامه: شارح حافظالف)

قُهستانی آورده است که با غزل حافظ در وزن و قافیه و ردیـف مشـترك   ساوجی، و نزاري 
نامه) حافظ24است. (غزل 

شمشـادخانه  «بیت اول: نه توضیح دارد و نه معنی و حتّی نه اشاره. حال آنکه برخی شـارحان  
هی این نظر را نه رد کرده است نه تأیید.اند. خرمشاحافظ را همسر او دانسته» پرور

[مرا در خانه سروي هست کاندر سایۀ قدش/ فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم]
گرایـی، ضـمن آوردن ابیـات    بیت دوم: در مورد نازنین پسر، تحت عنوان حافظ و هم جنس

کیده و خالصـۀ  دیگري از حافظ که در آنها واژة پسر ذکر شده. بحث مستوفایی دارد که چ
این اشارت را نباید به سادگی و سرعت، حمل بر انحراف جنسی و تمـایالت  «آن این است: 

گرایانه کرد. رسم خطاب به پسرکان زیباروي، از سـنّتهاي دیرینـۀ شـعر فارسـی، از     جنسهم
رودکی تا بهار است... سـنائی، عطّـار، مولـوي و سـعدي هـم خطابهـاي عاشـقانه بـه پسـران          

این بدان معنی نیست که در طول تاریخ ادبیات و عرفان هیچ شـاعر و  «افزاید: عد میب». دارند
».  صوفی کژاندیشی و آلوده دامنی وجود نداشته است...

داده و در آن جـا هـم چنـد بیـت بـا      127زدایی شراب، ارجاع به غـزل  بیت سوم: دربارة غم
همین مفهوم آورده است. 

باد/ گفتاب شراب نوش و غم دل ببر زیاد]فروش که یادش بخیر [دي پیر می

158

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


را بـه توضـیح آن   ارجـاع و آنجـا چنـد صـفحه    1بیت چهارم: پیـر مغـان را بـه غـزل شـماره      
پیـر مغـان گرچـه در ادبیـات فارسـی سـابقه دارد،       «اختصاص داده که خالصۀ آن این است: 

اي هنـري حـافظ   هـ یـابیم، از بـر سـاخته   میولی با این اوصاف و ابعادي که در دیوان حافظ 
ان زردشتی مربوطش کرد. بلکـه بـا   بال ردپاي تاریخی او بود و با مغاست که بیهوده نباید دن

میفروشان زردشتی مربوط است...) در ابتدا پیر مغان میفروش بوده، بعد در اصطالح صوفیه، 
».معانی دیگر پیدا کرده

ر نبود ز راه و رسم منزلها]خب[به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که سالک بی
اي در مـورد  صـفحه 20دهـد و آنجـا طـی مقالـۀ     مـی 228بیت پنجم: عشق را ارجاع به غزل 

دیوان حافظ چند ستون دارد: یکی از ستونهاي «آورد: دهد و در بخشی میعشق توضیح می
حافظ خَمریات اوست. دیگري بحث از رندي. سومی اخالقی. چهارمی کار و بار عشق اعم
انسانی و عرفانی. در دیوان حافظ سـه نـوع عشـق یـا معشـوق در مـوازات یکـدیگر یـا گـاه          

) عشـق یـا معشـوق ادبـی    2) عشق یا معشـوق انسـانی   1شود: متداخل با همدیگر مالحظه می
و بـراي هـر یـک شـاهدهایی     » ) عشق یا معشوق عرفـانی کـه موضـوع اصـلی مقالـه اسـت      3

آورد.می
نهـد و شـماري   ب شرحهاي عرفانی و یکسونگر قدم فراتر مـی در اینجا خرمشاهی از چارچو

دانـد. همـان معشـوقی کـه در شـعر      از غزلهاي حافظ را عاشقانه و معشوقشش را زمینـی مـی  
رودکی و عنصري حضور دارد و موضوع مثنویهاي خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا و لیلی 

غزل، همین عشق زمینی، و معشـوق  و مجنون است. اساساً بنیاد غزل از آغاز و قبل از آن در ت
توان در غزل امروز یافت. هم انسان است. هنوز هم ردپاي این معشوق را بیش و کم می

بیت ششم: در سر شراب داشتن یعنی مست بودن، یا هنوز باقی بودن آثـار مسـتی در مشـاعر    
کسی.  

کنــار آن بیــت هفــتم: توضــیحات در مــورد شــیراز همــه تــاریخی و جغرافیــایی اســت و در  
کنـد. همچـون سـعدي،    خرمشاهی اشاره دارد که حافظ بارها از زادگاهش عاشقانه یـاد مـی  

در شـیراز  309که رکـن الدولـه در سـال    آب رکنی: آب رکناباد همان نهري معروفی است
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احداث کرده. هفت کشور: در کتابهاي دوره اسالمی؛ هفت کشور یا هفت اقلـیم را بـه ایـن    
اند: نامها آورده

) ایرانشـهر (کـه مرکـز هفـت کشـور اسـت)      4) مصر و شام 3) عرب و حبشان 2) هندوان 1
) چین و ماچین.7) ترك و یا جوج 6) صقالب و روم 5

بیت هشتم: آب خضر: در قصۀ خضر آمده است کـه در دل ظُلُمـات بـه چشـمۀ آب حیـات      
رسید و از آن نوشید و عمر جاودان یافت. 

مات است.  ظُلْمات: تلفظ قرآنی آن ظُلُ
) هر کـس  3) تنگ اهللا اکبر (درة اهللا اکبر) 2) اشاره به توحید 1گانه دارد : اهللا اکبر: ایهام سه

اختیـار  در تنگ اهللا اکبر به شیراز بنگرد، از آن همـه زیبـایی در شـگفت خواهـد آمـد و بـی      
خواهد گفت: اهللا اکبر.  

و هـم بـه معنـی نیازمنـدي عرفـانی      بیت نهم: فقر در شعر حافظ هم به معنی نیازمندي مـادي 
توضیح نسبتاً مفصل عرفانی دارد. 65است. قناعت: با ارجاع به غزل 

روزي به سبب حرص میسر نگردد، لکن روزي مقـدر  «نویسد: روزي مقدر است: غزالی می
است.

خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی][بشنو این نکته خود را ز غم آزاده کنی
آنچه به صـورت شـاخ در   «اللغات و بهار عجم آورده: ی شاخ نبات را از غیاثبیت دهم: معن

الـدین حـافظ رحمـه اهللا    شود و نام معشـوق خواجـه شـمس   هاي نبات بر رشته بسته میکوزه
».  علیه

و خود افزوده است: شهرت شاخ نبات به معشوق حـافظ، ظـاهراً از ایـن بیـت حـافظ نشـأت       
گرفته است:  
ست کز آن شاخ نباتم دادنداجر صبريریزد ر کز سخنم میو شکاین همه شهد

گانـه را بیـان   هاي بدیعی غزل توجه نداشته، فقـط در اهللا اکبـر ایهـام سـه    خرمشاهی به زیبایی
کرده است.  

تشبیه، تلمیح، استعاره، کنایه به ویژه شاخ و نبات (گیاه) و میوه از طرفی و مناسبت کلـک و  
دور مانده است. شکر از طرف دیگر از نظرش
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الزم بود در مورد کاربرد متفاوت معنایی شاخ نبـات را در دو بیـت یـاد شـده کـه هـر یـک        
شد. بیت دهم همین غزل و بیت شاهد.  استعارة متفاوتی است، یادآور می

از چاپ قزوینی ـ غنی.  39در جست و جوي حافظ، غزل شمارة ب)
رکیبها و بعضاً مصراعها و ابیات است بدون قیـد  ها و تروش ذوالنور در این شرح، معنی واژه

شمارة بیت: 
تواند استعاره از خانۀ شاعر باشد) ) دل، خاطر (استعاره) (می2) بوستان 1باغ: ایهام 

شمشاد خانه پرور: استعاره از دلدار نازنین (شاید همسر شاعر) 
نکرده است) داشتنی (در مورد نازنین پسر اظهارنظرنازنین: لطیف، ظریف، دوست

مذهب: راه، روش، دین.
تر است)  کت: که براي تو (که خون ما براي تو از شیر مادر حالل

تشخیص کردن: تشخیص دادن.
مداوا مقرّر است: عالج تعیین شده است (= مداواي غم شراب است)  

آستان درگاه خانه.  
) پیر طریقت و مرشد2فروش) پیر می1پیر مغان ایهام 

کبختی.دولت: نی
گشایش: رهایی.

شکسته دلی: تواضع [معنی درست آن رنجدیدگی و دردمندي است]  
خودفروشی: تکبر و غرور.

این دو واژة مرکّب از بیت خانلري که بعد از بیت پنجم قزوینی آورده، معنی شده است: 
بازار خودفروشی از آن سوي دیگر است)خرند و بسشکسته دلی می(در راه ما

. به نقل از شیرازنامه توصیف ادبـی  استدرست3داده که غزل 2ی: ارجاع به غزل آب رکن
از آب رکناباد دارد.  

هفت کشور همان توضیحات خرمشاهی.  
آب خضر: آب حیات، آب زندگی (توضیحات از فرهنگ معین)  
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شد.  اهللا اکبر: آب رکناباد در تنگ اهللا اکبر آفتابی می
خوش نسیم: خوش بوي.

: ارزش اعتبار. (در متن دو جزء کلمه به هم پیوسته است).آب روي
فقر: فقر آن است که تو را مالی نباشد، اگر باشد براي تو نباشد (در این بیـت فقـر و قناعـت    

در معنی عرفانی نیست)
آنچه از جانب خداوند تقدیر شده است.مقدر: قسمت،

طرفه: نو. 
هـاي شـیرینش بـه شـاخ نبـات تشـبیه       اعتبار نوشتهاي. کلک به شاخ نبات: نبات متبلور شاخه

و » شـاخه «نبـات را بـه اعتبـار    » رسـتنی بـودن  «ین حال مفهـوم و معنـی   عشده است. شاعر در 
از نظر دور نداشته است. » میوه«

اي است که از نظر خرمشاهی، با همـه  ظرایف بدیعی شاخ، نبات، میوه و کلک و شکر نکته
اي مختصر و مفید به آن پرداخته است. ولی ذوالنور با اشارهیابی دور مانده، دقت و نکته

از چاپ قزوینی ـ غنی دارد. 39درس حافظ: استعالمی هم این غزل را با شمارة ترتیب ج)
او به شیوة معمول خود، پس از آنکه به شرح و توضیح غزل بپـردازد، در پـانویس هـر غـزل     

کند و به خطـوط فکـري و دوران   و رندانه تقسیم میمایۀ آن را به عاشقانه عارفانهابتدا درون
داند. گاه بعضی توضیحات کلی را الزم میسرایش شعر اشاره دارد و گه

خوانیم: زبان ایـن غـزل در بیشـتر ابیـات عاشـقانه اسـت و در بعضـی        می39در پانویس غزل 
ا عارفانـه تفسـیر کنـیم...    ابیات تعبیرهاي عارفانه هم دارد. اما نه چنان که بتوانیم همۀ ابیـات ر 

گرایانـه معنـی   جـنس را بعضـی مفسـران حـافظ، هـم    » اي نـازنین پسـر  «در بیت دوم خطـاب  
حـافظ و  » شمشـادخانه پـرور  «در مطلع غـزل  » نازنین پسر«اند که این اند و توجه نداشتهکرده

فرزند اوست. 
گویـد: چـون   مـی کند که آیا در بیت سـوم کـه حـافظ   بینی میاستعالمی این پرسش را پیش

گویـد:  نقش غم ز دوربینی، شراب خواه، مخاطب این توصیه همان فرزند شاعر اسـت؟ مـی  
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دانـیم کـه در درك منطقـی    بیشتر ابیات این غزل را باید مستقل از یکدیگر معنی کرد و می«
» غزل حافظ، این استقالل ابیات مطرح است

اي اسـت کـه   موضوع پرپیشینه و گسـترده البته استقالل معنایی ابیات در بیشتر غزلهاي حافظ
گردد. طرح آن به روایتی، به زمان خود حافظ باز می

بیت اول: شمشادخانه پرور، یعنی فرزند ما، که باغ زندگانی حافظ با او سبز و خـرّم اسـت...   
ـ یعنی آنکـه در  » پرورخانه«شناسان شمشادخانه پرور را بدون توجه به معنی کسانی از حافظ

اند کـه  اند و توجه نکردهخانواده به دنیا آمده و رشد کرده باشد ـ معشوق حافظ پنداشته پناه
باشد که فرزند اوست. » نازنین پسر خانه پروردي«اشارة حافظ به 

دار از زوالشمثالش/ خداوندا نگهبا مطلع   خوشا شیراز و وضع بی279[در غزل 
]د/ دال چون شیر مادر کن حاللش گر آن شیرین پسر خونم بریزدر بیت هشتم  

اسـت. ایـن   شیرین پسر را هم باز فرزند حافظ و همان نازنین پسر و شمشادخانه پرور دانسـته 
برداشت که پدري در مهرورزي نسبت به فرزندش بگوید: اگر خونم را بریزد، حاللش بـاد،  

اسـت نظـر خرمشـاهی را    رسد تفسیري پندارگرایانه و به دور از واقعیت باشد. بهتر به نظر می
لفظی مادر تتر برداشت کرده و آن را از سنتهاي ادبی دانسته است مناسببپذیریم که معتدل

و پسر را هم در بیت فراموش نکنیم.  
توان رابطۀ پدر ـ فرزنـدي   بار واژه پسر آمده که از هیچ یک از آنها نمی10در دیوان حافظ 

توان دیـد، جـز   تصریح و نه به تلویح، از عشق مذکر نمیاي هم نه بهاستنباط کرد. البته نشانه
دارد: میاعت بازآلودگان را از این شنآن هم حافظدر یک مورد که

423هر روح به یاقوت مذاب آلوده؟ غزلجوبه هواي لب شیرین پسران چند کنی
ه و ضـبط  را در این بیت از ضبط قزوینی ـ غنی و خانلري نپسـندید  » شیرین پسران«استعالمی 

دارنـد، در مـتن غـزل آورده و    » شـیرین دهنـان  «اي و انجوي را کـه  قریب، سایه، الهی قمشه
شرح کرده است.]

بیت دوم: توضیح تکراري همان پانوشت و بیت اول است. 
بیت سوم: از این پس، بیتهاي غزل را مستقل از یکدیگر باید معنی کرد: هرگاه دیدي غمـی  

شراب فراهم کن... آید،دارد به سراغ تو می
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دانیم که او با نـام و نشـان خـاص    بیت چهارم: پیر مغان نمونۀ اعالي کمال انسانی است و می
در عصر حافظ نیست. [این برداشت کامالً با نظر خرمشاهی  مطابق است که پیـر مغـان را از   

داند] هاي برساختۀ حافظ میاسطوره
سی به تکـرار آمـده اسـت کـه هسـتی سرشـار از       بیت پنجم: این معنی در ادبیات عرفانی فار

خیـزد. امـا تعریـف    هـاي روح آدمـی از عشـق برمـی    هـا و کوشـش  عشق است و همۀ کشش
الدین در مثنوي دارد: گیرد. موالنا جاللروشنی که در الفاظ بپذیرد، نمی

چون به عشق آیم خجل باشم از آن هر چه گویم عشق را شرح و بیان 
گویـد کـه هـیچ تعریفـی عشـق را بـه تمـامی تعریـف         ر همین معنی را میحافظ به زبان دیگ

کند. [جا داشت در این بیت، استعالمی حد و حدود عشق الهوتی و ناسـوتی را معـین و   نمی
کرد]نزدیکی و دوري آن دو را روشن می

بیت ششم: اینجا سخن از معشوق است که در سر شراب دارد؛ یعنی مسـت اسـت و هـر چـه     
مکن است به آن وفا نکند. [در اینجا هم روشن نکرده که معشوق زمینـی اسـت یـا    بگوید، م
آسمانی] 

آباد است که در شرح خرمشاهی و ذوالنور آمده است. بیت هفتم: آب رکنی، آب رکن
بیت هشتم: آب خضر همان چشمۀ آب حیات است که در دو شرح پیشین به آن اشاره شده 

است.  
نیازي از خلق و نیاز به حق است و این با قناعت ـ نداشتن ـ نخواستن   بیت نهم: فقر عارفان بی

ـ همراه باید باشد. در اینجا حافظ از پادشاه وقت ـ که شـاید تـوجهی بـه او نکـرده ـ چیـزي        
دهد که روزي ما با خداست.  کند و پیغام میدرخواست نمی

د. فقر همـان معنـی قاموسـی،    اي، توضیح عرفانی فقر در این بیت موردي ندار[با چنین اشاره
نیازي.]یعنی تهیدستی دارد، نه بی

زنـی کـه از شـهد و شـکر     بیت دهم: حافظ! قلم تو شاخ نبات عجیبی است، تو حرفهایی مـی 
شیرین یـا لـذتی معنـوي و درکـی از عـالم      تر است. حافظ شاخ نبات را به معنی سخنشیرین

اي ندارد. شوق او بوده است این سخن هیچ پایهاید که نام معبرد و اگر شنیدهمعنا به کار می
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از این که حافظ شعرش را به شهد و شـکر و قلمـش را بـه شـاخ نبـات تشـبیه کـرده اسـت،         
اي از این که این سخن شیرین حافظ درکی از عالم معنا به دسـت  تردیدي نیست، ولی نشانه

فی کرده است: شود. حافظ باز هم شعرش را شیرین معردهد، در بیت دیده نمیمی
گیردبدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم/ که سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمی

ـ احتماالً شاه شجاع149غزل 
اساس است ولی مردمی کـه حـافظ را   البته شاخ نبات را نام معشوق حافظ دانستن، سخنی بی

تـوان آنهـا را از   ، نمـی برنـد دوست دارند و از خواندن آن با تعبیـر و تفسـیر خـود لـذت مـی     
اعتقاداتشان نسبت به حافظ منع کرد، چنانکه به هنگام تفأل حـافظ را بـه جـان شـاخ نبـاتش      

تردید چنین باورهایی در حوزة فرهنگ عامه اسـت و  دهند که نیتشان را برآورد. بیقسم می
ربطی به پژوهشهاي حافظ شناسانه ندارد. 

به ظرایف بـدیعی توجـه نکـرده اسـت، از جملـه      استعالمی در این بیت، همچون خرمشاهی،
بین شاخ و نبات (گیاه) و میوه و همچنین مناسبت بین کلک (نی) و شـکر. ذوالنـور   مناسبت

هـاي هنـري   خود مطلقاً با زیباییکرده است. او به طور کلّی در شرحها اشارهبه این مناسبت
دهـد کـه   ناي سرراستی از بیت مـی و ظرایف لفظی و معنایی شعر حافظ کاري ندارد. تنها مع

اي در مـورد غزلیـات دیـوان    خوانندة شرحش به راحتی از آن سر درآورد. البته چنـین شـیوه  
شمس یا غزلیات سعدي که معناي چندالیه ندارند، ممکن است راهگشا باشـد. امـا یکـی از    

آن، و هـاي پیـدا و پنهـان    ویژگیهاي شعر حافظ چندمعنایی بودن آن اسـت و گشـودن الیـه   
کند.  همچنین وجوه هنري آن، به درك و دریافت شعر کمک می

چنانکه اشاره شد، محمد گلندام در عصر حافظ به این مسأله توجـه داشـته کـه گفتـه اسـت:      
هم اصحاب ظاهر را بدو ابواب آشنایی گشـوده و هـم اربـاب بـاطن را از او مـواد روشـنایی       

گوید: هیچ دیوان یکی از صوفیان نقشبندیه میافزوده. و جامی هم در نفحات االنس از قول 
به از دیوان حافظ نیست، اگر مرد صوفی باشد: البته غزلهاي عمیق عرفانیِ

183واندر ظلمت شب آب حیاتم دادند/ غزل دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
184/ غزل دوش دیدم که مالیک درِ میخانه زدند       گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

142کرد/ غزل کرد      وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میسالها دل طلب جام جم از ما می
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توانـد بـود و   داند، قابل انکـار نمـی  که شادروان استاد محمد معین آنها را غزلهاي عرشی می
این غزلها در شمار بهترین غزلهاي عرفانی و حد اعالي سخندانی است و تصـور غیرعرفـانی  
بودن آن تصوري باطل اسست. چرا که هیچ یک از عناصر عمدة زبانی این غزلها در معنـاي  

تـوان بـراي   قاموسی و نظام اولیۀ زبان به کار گرفته نشده است. بنابراین معنـاي ظـاهري نمـی   
هاي تأویـل و تفسـیر عرفـانی را بـا     آنها در نظر گرفت. اما شمار بسیاري از غزلها دیوان نشانه

ارد و مجموع ساخت و بافت در محور افقی و عمودي آنها عاشقانه است. مثل غـزل  خود ند
42

خبر دل شنفتنم هوس استحال دل با تو گفتنم هوس است  
توان آن را به کمـک اصـطالحات و تعبیـرات عرفـانی تأویـل و تفسـیر       که به هیچ وجه نمی

کرد.
دانست  هم قابلیـت تأویـل و تفسـیر    توان آنها را هم عاشقانهدسته سوم غزلهایی است که می

عرفانی دانست. مثل: 
136دست در حلقۀ آن زلف دو تا نتوان کرد      تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد/ غزل 

که شماري از ابیات داراي معناي عاشقانه و تعدادي داراي معناي عرفانی است.  
افظ به یک یا دو سطر بسـنده کـرد تنهـا بـا     توان در نقد و تفسیر بیتی از حبا این همه، آیا می

این استدالل که همه فهم باشد؟ اگر چنین است، در جست و جـوي حـافظ کـه بـه توضـیح      
توانـد کتـاب درسـی یـا     ها و ترکیبها اکتفا کرده و گاهی معنی بیتی را آورده است، مـی واژه

کمک درسی سودمندي باشد، نه کتاب درس حافظ.  
غزلها را ـ دست کم ـ (بدون قصاید، مثنویها، رباعیـات و قطعـات) بـا      اما اگر خرمشاهی همۀ 

و نهمان شیوه که به کار گرفته است، با حذف استشهادهاي متعدد شعري و نثري از متقـدما 
کـرد، کتـاب   بیر و اصطالح، در حـافظ نامـه تفسـیر مـی    عمعاصران براي کاربرد یک واژه، ت

گان داده بـود. چـرا کـه هـر جـا بایسـته بـود، بـه         بسیار سودمند و راهگشایی به دست خوانند
ابیات غزل هم توجه دارد.عرفانیمعانی ظاهري و غیر

رسانم:  در اینجا با نقل یک روایت و طرح یک پیشنهاد، گفتار خود را به پایان می
السیر (در تاریخ عمومی) در مبحثی، از غزل با مطلعِ: ) در کتاب حبیب942-880خواندمیر (
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490دیر مغان نیست چو من شیدایی          خرفه جایی گرو باده و دفتر جایی/ غزل در همه
شاه شجاع به زبان اعتراض حافظ را مخاطب ساخته، گفت: هـیچ یـک   روزي «آورده است: 

از غزلّیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشده، بلکه از هر غزل سه چهـار بیـت در   
ه بیت در تصوف و یک دو بیت در صفت محبـوب، و تلّـون در   تعریف شراب است و دو س

یک غزل خالف طریقت بلغاست. خواجه فرمود: ... مع ذلک، شعر حـافظ در آفـاق اشـتهار    
».  نهدیافته و نظم دیگر حریفان پاي از دروازة شیراز بیرون نمی

از دیگـر حریفـان   یابد کـه منظـور  شود و درمیشجاع از این کنایۀ حافظ رنجیده میالبتّه شاه
اش را خانم دکتـر بـاقري، دخترعمـوي    سروده. (ده نامهشجاع است که شعر هم میخود شاه

خانم دکتر باقري، تصحیح و چاپ کرده است). تا با دیدن غزل بـا مطلـع فـوق کـه یکـی از      
ابیات آن این است:  

ردایی  آه اگر از پس امروز بود فگر مسلمانی از این است که حافظ دارد
الـدین ابـوبکر تایبـادي    کند. حـافظ از زیـن  شنود و قصد آزار حافظ میاز آن انکار معاد می

آورد، مبنی بـر نقـل قـول. آن بیـت     کند و به پیشنهاد او بیتی قبل از بیت فوق میاستمداد می
این است: 

یاي با دف و نی ترسایبر درِ میکدهگفتاین حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می
بنابراین حافظ انکار معاد را که کفر است، از کافري نقل کرده، البتّه نقل کفر، کفر نیست.

شـود کـه در   اي روشن مـی اساس و ساختگی بودن این قصه تردیدي نیست، ولی نکتهدر بی
زمان نزدیک به حافظ هم این نظر قـوت داشـته کـه ابیـات غزلهـاي حـافظ ترتیـب و تـوالی         

ر محور عمودي پراکندگی و چندگونگی دارد. معنایی نداشته، د
در مورد حـافظ بـه   «گوید: دکتر سیروس شمیسا در یادداشتهاي حافظ میمااستاد همشهري

زند. مـن چنـین   غلظ مشهور است که ابیات او ربطی به هم ندارد و هر بیت ساز جداگانه می
ـ ارتبـاط اسـت و هـر غـزل     اي ندارم، به نظر من بین ابیات او ـ مثل هر شـاعر دیگـري   عقیده

ــور ــی مح ــت و در     کلّیت ــري اس ــف و هن ــان و ظری ــات، پنه ــین ابی ــط ب ــا رب ــاد دارد. منته بنی
برخوردهاي نخستینه ممکن است براي کسـانی کـه چنـدان بـه ادب فارسـی و شـعر فارسـی        

»مأنوس نیستند، آشکار نشود
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گویـد:  همـان صـفحه مـی   ورزد و در حاشیۀ اما شمیسا در این عقیده خود چندان اصرار نمی
البته در مواردي ناچاریم بگوییم که حرف قدما صحیح است، زیرا ربط بین برخی از ابیـات  «

کنیم. مثالً در غزل با مطلع: را کشف نمی
طالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به کف 

296گر بکَشَم زهی طرب، ور بکُشد زهی شرف/ غزل
گوید: در مقطع می

ر ره خاندان به صدقحافظ اگر قدم زنی د
بدرقۀ رهت شود همت شحنۀ نجف

تـوان توجیـه کـرد، مـثالً     که معلوم نیست این بیت چه ربطی با بقیۀ ابیات غزل دارد. البته مـی 
گفت که غزل را براي یکی از سادات سروده و بدین وسیله خواسته خوشامدي کرده باشـد.  

م حـافظ غزلیـاتی هـم دارد کـه در     چون این گونه تصورات مستند نیست، بهتر اسـت بگـویی  
».توان ربط بین ابیات را توضیح دادآنها نمی

با این تفصیل، آیا در بسیاري از غزلهاي حافظ دشوار نیست کلیت یک غـزل را عرفـانی یـا    
عاشقانه، حتی رندانه بدانیم و با این معیار ابیات غزل را معنی کنیم؟

دادهاي تاریخی عصر حافظ ـ کـه در شـعر خـود     اما پیشنهاد من این است: براي شناخت روی
بیش و کم به آنها اشاره کرده است ـ تاریخ عصر حافظ شـادروان دکتـر قاسـم غنـی کتـاب       
سودمندي است. اما اگر بخواهیم به فـراز و فـرود زنـدگانی جسـمانی و روحـانی حـافظ راه       

ان زریـن کـوب   یابیم و عرشی و فرشـی بـودن شـعر او را از هـم بازشناسـیم، از کوچـه رنـد       
صود نرساند، در همان حوالی ما را با آسـودگی  گیرد. اگر ما را به سر منزل مقمیدستمان را 

تـر  کوب هر یک از فصول کتـاب را گسـترده  کند. کاش استاد شادروان زرینخاطر رها می
گشود.زبان و ذهن حافظ را بیشتر میهاي پیدا و پنهان گرفت و گوشهدر نظر می
خوانیم، بسیاري از کتابها، از جملـه تماشـاگه راز شـهید    ه عرفانی شعر حافظ را میاگر با نگا

پور، شرح شکن زلف دکتر مجتبایی، حتی شرح سودي و لطیفۀ مطهري، شرح جنون بهشتی
کند.  غیبی دارابی یاریمان می
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آسـمانی،  اش بشناسیم با ابعـاد زمینـی ـ   خواهیم حافظ را در شعر او با چهرة واقعیاما اگر می
نه تنها زمینی و نه تنها آسمانی ـ حـافظ نامـۀ خرمشـاهی را بخـوانیم و در کنـار آن کتابهـا و        

شناسان دیگر را هم از نظر دور نداریم. مقاالت بسیاري از حافظ پژوهان و حافظ

منابع :
انتشارات سخن.  :، درس حافظ، تهران)1388(استعالمی، محمد

، دیوان، به اهتمـام محمـد قزوینـی و دکتـر قاسـم      )تابی(محمدالدین حافظ شیرازي، شمس
کتابفروشی زوار.:غنی، تهران

انتشـارات علمـی و فرهنگـی و انتشـارات     :نامه، تهـران ، حافظ)1367(الدینخرمشاهی، بهاء
سروش.

انتشارات خیام.:السیر، دکتر محمد دبیر سیاقی، تهران، حبیب)1366(خواندمیر
انتشارات زوار.:، در جستجوي حافظ، تهران)1367(حیمذوالنّور، ر

نشر علم.:، یادداشتهاي حافظ، تهران)1388(شمیسا، سیروس
:نمـاي حـافظ، تهـران   ، فرهنـگ واژه  )1366(دخت و میرعابدینی، ابوطالـب صدیقیان، مهین

انتشارات امیرکبیر.
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