دیر مغان (گزارش بیست غزل

نقدوبرریسکتاب

پایه زیباشناسی و
حافظ بر ٔ

باورشناسی) ،میرجاللالدین کزازی؛
تهران :نشر قطره.

چکیده:
میرجالل الدین کزازی از جمله
اساتید زبان و ادبیات فارسی است
که تأمالت و تدقیقات خود درباره
اشعار حافظ را در قالب سلسله کتاب
های شرح یا گزارش غزلیات حافظ،
بر دو پایه زیباشناسی و باورشناسی
عرضه می دارد .نگارنده در نوشتار
حاضر به معرفی و نقد جلد نخست
از این مجموعه ،با عنوان دیر مغان
می پردازد که شامل گزارش بیست
غزل اول دیوان غزلیات حافظ است.
به زعم نگارنده ،علیرغم کوشش
نویسنده کتاب در ارائه گزارشی
مناسب از هنرهای لفظی و معنوی
حافظ در ضمن اشعار ،کاستی ها و
احیانا اشتباهاتی در شیوه کار و یا
محتوای گزارش ابیات به چشم می
آید .از این رو ،وی می کوشد بعد از
بیان ویژگی ها و امتیازات کتاب،
آن کاستی ها را معرفی و معانی و
نکات پیشنهادی خود را به اجمال
تبیین نماید .نویسنده در بخش
انتهایی نوشتار ،به عنوان نمونه دو
غزل اول و پنجم را با تفصیل بیشتر
مورد بررسی قرار می دهد و سپس
نقص گزارش یا پیشنهادات تکمیلی
برای دیگر غزلیات را به ترتیب
صفحات کتاب ،ذکر می کند.
کلیدواژه:
کتاب دیر مغان ،دیوان حافظ،
میرجالل الدین کزازی ،معرفی کتاب،
نقد کتاب ،شرح غزلیات ،حافظ
شیرازی ،شرح دیوان حافظ ،حافظ
شناسی ،غزلیات حافظ.
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نقد و معرفی کتاب
دیـــــر مـغــــــــــــان
گزارش دیوان حافظ از میرجاللالدین کزازی
رضا روحانی
دانشیار دانشگاه کاشان

اشاره
تالشهــای قابــل اعتنایــی کــه برخــی محققــان بــرای معرفی و شــرح و توضیــح دیوان حافــظ یا شــرح افکار و
اندیشــههای او انجــام میدهنــد ،خود نشــان و تأ کیدی بر ایــن موضوع دارد که پرداختن به متفکر یا شــاعری
مثل حافظ ،مانند ماجرای او و معشوقش همچنان و همیشه پایانناپذیر خواهد ماند:
ماجـــــــــــــــرای من و معش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق مرا پایان نیس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
آنچـــــــــــــــه آغــــــــــــ ــاز ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارد نپذی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد انجام

1

ایــن نکتــه نیز درســت اســت کــه در برخــی موارد الزم اســت بانــگ «حافظ بس»ی ســر داده شــود تــا برخی از
بیخبران دست به شرح و نشر نادانستههای خود در حوزه حافظشناسی نزنند و از این رهگذر کار منتقدان
و باخبــران را رونــق ندهند .هرچند گمان مــیرود که این بانگ را ،در صورت وقوع ،گوش مخاطبان واقعی آن
نشنوند و از اینرو انتظار میرود باز بازار حافظپژوهی یا حافظفروشی همچنان باز و پررونق خواهد ماند و کار
اهل نقد هم ـ درست و نادرست ـ به نو و به نوا خواهد بود.
باری در این مقال ،ســخن از شــرحی اســت که در ســالهای اخیر در حوزه حافظشناســی منتشــر شده و کار
شرحنویســی را رونقــی تــازه داده اســت؛ شــرح اســتاد جال لالدین کزازی بر دیوان حافظ .ایشــان کــه پیشتر و
بیشــتر در حوزهٔ متون حماســی و فنی آوازه دارند ،این بار به حوزهٔ شــرح متون غنایی و عرفانی روی آوردهاند و

از این راه مخاطبان خود را با دغدغهها و دقایق حافظشناختی خود آشنا کردهاند.

بنای صوری کار ایشان که از حدود دو دهه قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد ،بر آن است که در جلدهای
کوچک و متعددی  -شاید با ترتیب کنونی  25مجلد  -به شرح حافظ بپردازند که تا کنون (تابستان )1394
این کار برای  60غزل و در  3جلد انجام یافته و به نامهای دیر مغان ،پند و پیوند و چراغی در باد در نشر قطره
چاپ شــدهاند .گفتنی اســت که ایشــان در سالهای اخیر نیز شــرحی برای  04غزل منتخب از کل دیوان در
 .1حافظ به سعیسایه ،غزل .301
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دو مجلد با نامهای بر آســتان جانان ( )1931و گامی در بیکران ( )3931و بیشــتر برای اســتفادهٔ دانشــجویان

ادبیات فارســی در درس حافظ و به درخواســت انتشــارات سمت نگاشــتهاند که نگارنده در صورت توفیق،
آن را نیز در جای خود معرفی و بررسی خواهد کرد.
امــا جلــد نخســت این شــرح که در این مقال مــورد بحــث و داوری اجمالی واقع میشــود و در عین حال این
مختصر میتواند نمونهای برای معرفی ســایر مجلدات باشــد ،با عنوان «دیر مغان» در نشر قطره ( )5731و در
 173صفحه به قطع رقعی چاپ شده که مشتمل بر شرح  02غزل نخست دیوان حافظ است.
عنوان فرعی کتاب «گزارش بیست غزل حافظ بر پایهٔ زیباشناسی و باورشناسی» است .با توجه به این عنوان
ً
فرعی ،شارح انتظار خود و خواننده را در این زمینه بیان کرده و غالبا وارد مباحث دیگر نشده است.
ایــن نکته که هیچ شــرح و گزارشــی از متون قدیم و جدیــد نمیتواند گزارش
نهایــی و کامــل محســوب شــود و یا شــارحی نبایــد کار خود را کامــل بنامد و

بدانــد و حتــی خود صاحباثر نیز نمیتواند چنین قول یا ادعایی –در فهم و
شرح کامل اثر خود ـ بر زبان آورد نکته تازه ای نیست؛ چرا که با مباحث نقد
جدیــد بهویــژه در حوزه نقد تفســیری ،ایــن تلقی از بن برافتاده اســت و دیگر
الزم به یادآوری هم نیست .از اینرو نقد و تکمله و تتمیم آثار و شروح کاری
معقــول و مقبــول خواهد بــود .همچنین نقد منتقدان نیــز در جای خود قابل
نقد و بررســی و عیارســنجی مجدد اســت .نیز این نکته هم قابل ذکر اســت
مادون نقد قرار
کــه هــر اثری قابلیت نقد و معرفی ندارد ،بلکه بســیاری از آثار
ِ

میگیرند ،اما به نظر میرســد که کتاب حاضر دیر مغان از جهات مختلف
مفید و قابل معرفی و همچنین محل بحث و بررسی میتواند بود.
از ایــنرو در هنگام خوانش یکباره کتاب ،نکات ،پیشــنهادها و اصالحاتی
به ذهن نگارنده این ســطور رســید که ترجیح داد ضمن معرفی اثر ،آن موارد
را نیز با مخاطبان کتاب و نویسنده محترم در میان بگذارد تا چه قبول افتد
و چه در نظر آید.
بــرای معرفــی و بررســی مناســبتر ایــن اثــر ارجمند نخســت به معرفــی برخی
امتیــازات یــا ویژگیهــای کتــاب پرداختــه میشــود و ســپس بــه بیــان برخی
نقصها یا کاســتیهای حتمی یا احتمالی آن اشــاره میشــود ،بــه امید آنکه
آنچــه بــر قلم این حافظدوســت روان میشــود بــه کار تکمیــل و تصحیح این
کتاب یا جلدهای منتشــره– در ویرایشهای بعدی ـ یا کتابهای در دســت
ّ
نگارش بیاید و حظ حافظخوانی حافظدوستان را افزو نتر سازد .

الف) اهمیت ،ویژگیها و امتیازات
نخســت و بهاجمــال بــه چنــد ارزش یــا ویژگی این شــرح اشــاره میکنیــم .با ایــن توضیح که معرفی و بررســی
حاضر محدود به کتاب دیر مغان (جلد اول از شرح غزلیات حافظ) خواهد بود ،هرچند مطالب مورد اشاره
ً
میتواند به سایر مجلدات نیز ّ
تسری یابد و احیانا مفید واقع شود.

اهمیت نکات زیباشناسی کتاب
چنانکه در عنوان فرعی کتاب آمده و در نتیجه انتظار مخاطب از این کتاب مرزبندی و تبیین شده ،ارزش
ً
و اهمیت شــرح حاضر غالبا از حیث زیباشناســی و گاه باورشناســی اســت که بهویژه از حیث نخســت به

سالبیستوهفمت،مشارۀسوم،مــردادوهشریــور1395

159

71

نقدومعرفی کتاب «دیر مغــــان»

نقدوبرریسکتاب
 .2معناکردن و عالمتگذاری تکتک ابیات

بسیاری از آرایهها و لطایف ابیات بهزیبایی اشاره میشود.

2

گزارشــگر یــا شــارح محترم قبل از شــرح ابیــات ،تکتک ابیــات حافظ را

 .1اهمیت نکات باورشناسی کتاب
در بحــث دوم مباحــث باورشناســی البتــه در شــرح ابیاتــی کــه ضــروری
تشــخیص داده میشــود ،گاه بهاجمــال و گاه بهتفصیــل طرح میشــود.
رویکــردی که شــارح در گزارش باورشناســی خــود انتخاب کرده ،بیشــتر
جنبــهٔ عرفانشــناختی دارد و البتــه گاه نیــز از مباحــث روانشــناختی
بینصیــب نیســت که این مطلــب بر تازگی و فایده گــزارش میافزاید .در
بیــان این مباحث نیــز جنبهٔ توصیف و گزارش تاریخــی غلبه دارد .برای

نمونــه مباحث مربوط بــه احوال و مقامات و اصطالحــات عرفانی که در
اشــعار حافــظ راه یافته ،بــه صورت ریشهشــناختی (در آییــن صوفیان یا
درویشان) معرفی میشود و پیوند آن با ابیات مورد نظر تبیین میگردد.
هــای خوب و مفیــد در مباحث و گزارشهــای کتاب ،در
برخــی از نمونه ِ

صفحات زیر با رویکردی عرفانی:
ِ

معنــا میکنــد کــه از جهاتی و بهویژه بــرای خواننده عام مفید و مناســب
و راهگشاســت .هرچنــد کــه گاه ز بــان گــزارش گرهــی تــازه بــر فهــم بیت
میافکند.
همچنیــن برخــی ابیــات بــرای درس ـتخوانی مخاطــب عالمتگــذاری
کمک خوبــی برای قرائــت و در نتیجــه فهم بهتــر ابیات
میشــود کــه بــاز
ِ
حافــظ اســت .در ضمــن اشــتباهات چاپــی کتــاب نیــز انگشتشــمار
است3.

ب) کاستیها ،اشتباهات و موارد قابل ذکر دیگر
کاستیها و اشتباهات یا افتادگیهایی که در جلد حاضر دیده میشود
میتوانــد بســیار بیشــتر از این موارد باشــد ،امــا به علت رعایــت اختصار
و اینکــه نگارنــده قصــد شرحنویســی یــا اشــکالگیری دقیق نــدارد ،فقط

 38و ( 39ســؤال خــوب در نقــد اندیشــه خراباتی حافــظ)؛  73و ( 74در

بــه برخــی از آنهــا کــه با نــگاه و تأملی یکباره بــه ذهن آمد اشــاره میکند و

گزارش غزل ســوم بهدرستی« ،نگار» ،همان یار آسمانی یا خداوند معرفی

امیــدوار اســت کــه در جاده صواب و انصاف باشــد و دس ـتکم مواردی

میشــود)؛ ( 112توضیــح خــوب بــرای تلخــوش)؛ «( 113بــاده» را نشــانه

از آن برای تتمیم کار ســودمند افتد .گفتنی اســت که نوع اشــتباهات یا

بیخویشــتنیهای صوفیانــه کــه رهاورد دمهــای پیوند با خداوند اســت

کاستیهای کتاب درجات اهمیت یکسانی ندارد.

میداند)؛ ( 611گزارشــی صوفیانه و روانشناســانه از بیت «آیینهٔ ســکندر
جــام مــی اســت)»...؛ ( 751برای بیت «مــاه کنعانی من مســند مصر آن
تــو شــد ،»...تفســیری تــازه و غیرتاریخــی از اســتعارههای بیت(جــان و
تــن و جهــان) دارد کــه عرفانــی اســت)؛  071و ( 171معرفی هنر عشــق در
کانونیکردن نیروها و بخشــیدن زندگانی جدید و جاوید به عاشق)؛ 182
و ( 282بحــث خــوب و خواندنی تقابــل باده نمادین و آیینی و شــاعرانه
بــا زهــد ریایی و اینکه «خواجه به پیروی از پیشــینهٔ بادهســرایی در ادب
پارســی ...زبانی ویژه را در ســرودههای ســتیز خویش به کار گرفته است؛

و در آن از زبــان و شــیوهٔ ایــن بــاده ســرایان پیــروی کــرده اســت –گفتــار

 .3نامناسببودن عنوان مجلدات
اولیــن نکت ـهای کــه بیشــتر از حیــث صــوری و ویرایشــی بــه چشــم میآید
عنوان کتاب اســت .به گمان نگارنده بهتر و روشــمندتر آن بود که عنوان
اصلی مجلدات مختلف شرح دیوان واحد باشد و هر  20غزل به صورت
مستقل نامگذاری نگردد .این کار وقتی توجیه داشت که عنوان هر جلد با
مطالب آن هماهنگی و نسبت میداشت و یا بنای شرح بر اساس شماره
ً
و ترتیب نمیبود ،بلکه مثال شــرح موضوعی و محتوا محور در دســتور کار
بود و از این حیث عنوان هر مجلد نیز گویای موضوعات آن میشد .

شــاعرانه به ناچــار /نمیتواند همــواره گویای کردار باشــد») و 192-982

بنابرایــن اگر نام شــارح کتاب و عنوان فرعــی آن در نظر نیاید ،این کتاب

(معرفــی مناســب مالمتیه با نقل از هجویــری در وصف حمدون قصار و

با شکل فعلی و در مقایسه با سایر مجلدات گویی کتابی مستقل است

طریقــت او) و نیــز نمونههای خوب و خواندنــی در گزارشهایی با رویکرد

و تنهــا از راه عنــوان فرعــی آن میتــوان بــاز به صــورت مبهم پی بــرد که اثر

صفحات:
روانشناختی در
ِ

مربــوط بــه کدامیک از مجلدات شــرح ترتیبــی دیوان حافظ اســت .این

( 56بحثــی خواندنــی در روانشناســی شــیفتگی)؛ ( 73بحثــی در
روانشناســی شــیفتگی در حافــظ و ســعدی و اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه با
عشق ناتمام و نافرجام نمیتوان رازهای زیبایی را در یار پیدا کرد و اینکه
زیبایی یار بیچندوچون اســت و به شــرط و وابسته نیست)؛ ( 75اینکه
ِ
زیبایی روزافزون یوســف ریشــه در افزایش شیفتگی زلیخا بدو داشت) و

نگــذاری هرچنــد قدری نو و زیبــا و ذوقی مینمایــد ،اما مفید و
نــوع عنوا 
معمول و مقبول به نظر نمیرسد.

 .4مقدمه کوتاه و غیرگویا
دومین نکتهای که در گشــایش کتاب به چشــم میآید و به ذوق میزند،
مقدمه بسیار کوتاه ( 5صفحه) و غیرگویای استاد محترم است .با توجه

( 311بررسی دو «من» در شعر عرفانی و اشاره به روانپریشی)

به گستردگی شرح که شاید بالغ بر  20مجلد گردد ،این حجم کوتاه بسیار

 .2نمون ـهای از دقــت و تفصیــل خــوب شــارح در بخش زیباشــناختی در صفحــات  135 ،66 ،65و
 153تا  155دیده میشود.

 .3برخی اشــتباهات چاپی :ص  34درویشــی از :درویشی را /ص 44سیتزنده :ستیزنده/ص 278
یــن چــه عیب اســت :این چه عیب اســت/ص  :306را که صاهی به درون :را کــه راهی به درون/
ص :310کوشش :گوشش.
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نقدوبرریسکتاب
ناکارآمــد و نامناســب بــه نظر میآید .اگر ایشــان قصد دارنــد که مباحث
مربــوط بــه مقدمات حافظشناســی و شــرح و گزارش حافــظ را در کتابی
دیگر بازنمایی کنند یا پیشتر انجام دادهاند ،دستکم الزم یا بلکه بهتر
اســت که خواننده مشــتاق و عالقهمند را بدانجا ارجاع و احاله دهند یا
توجیهی دیگر برای این کار خود یاد کنند.

نقدومعرفی کتاب «دیر مغــــان»

به مناسبتربودن تعبیر کشیدن ،لزومی برای انتخاب «رسید» نیست.
ص  /25ب  :6شــب تار یــک و بیــم مــوج و گردابــی چنیــن هایل/کجــا
دانند حال ما سبکباران ساحلها
ـگر محترم (بر آســتان جانــان) با بیت 5
ایــن بیــت در شــرح جدید گزارشـ ِ

 .5زبان نامناسب برای گزارش
ســومین نکته قابل ذکر انتخاب زبان ســره برای نگارش کتابی اســت که
در مقدمــهٔ آن اینگونــه آمــده اســت« :نخســت بــرای دانشــجویان زبــان و

ادب پارســی ،ســپس برای دوستداران حافظ نوشــته شده است» 4.حال
بــا توجــه بــه این گــروه مخاطبــان به نظــر میآید که شــارح ناچار اســت تا

(همه کارم ز خودکامی )...جابجا شده است .این دوگانگی و سردرگمی
ً
احتمــاال از آنجاســت کــه ایشــان نســخه معتبــر و مــورد اســتناد خــود را
معرفــی و علــل گزینشهــای خود را تبییــن یا توجیه نکردهانــد .در کتاب
دفتــر دگرســانیها در غزلهــای حافظ 6،مطابق  32نســخهٔ ســدهٔ نهم این
جابجایی درست نیست.

ص  /99ب  :2کشتیشکســتگانیم ای بــاده شــرطه برخیز/باشــد که باز

کمــی از ســرهبودن زبــان و کالم خــود بکاهــد یــا دســتکم در توضیحات
ً
نزدیک و مثال داخل پرانتز یا پاورقی معادلهای مناسب و معمول لغات

بینیم دیدار آشنا را

یا اصطالحات را ذکر کند تا استفاده کتاب را عامتر سازد.

لزوم اشــاره به نســخه بدل «کشــتی نشســته» و بیان علت ترجیح «کشتی

 .6نبود بحث درباره روش شرح

شکسته» در این کتاب.

نکتــه پنجــم کــه میتوانــد از مباحــث مقدماتــی شــرح حاضر و هر شــرح

ص  /119ب  :12ترکانپارس ـیگو بخشــندگان عمرند/ساقی بده بشارت

دیگــری باشــد ،لــزوم بحــث دربــارهٔ روش شــارح در گــزارش کتــاب خــود

پیران پارسا را

اســت .بــرای نمونــه الزم اســت بیان شــود کــه چرا گزارشــگر محتــرم با دو

بحث نســخهای گاه ـ بهندرت ـ وجود دارد ،مثل همین مورد دربارهٔ پیران

شــیوه چــه اهمیت و کارکــرد و فوایــدی دارد؟ چرا از روش یــا رویکردهای

یســازد .دربارهٔ این بیت تعبیر «خوبان
طــرح مباحث مربوطه را افزو نتر م 
ِ
7
پارسیگو» نیز در بسیاری از نسخهها دیده میشود.

رویکرد زیباشناســی و باورشناســی به سراغ شرح حافظ رفتهاند و این دو
دیگری اســتفاده نکردهاند؟ چنانکه ایشــان در کتابهای شــرح حافظ
که برای سمت نوشتهاند از روش واژهشناسی نیز استفاده کردهاند.

لزوم معرفی نســخهٔ مورد نظر و
و پارســی یا رندان پارســا و البته همین امرِ ،

 /133ب  :5ای دل شــباب رفــت و نچیــدی گلــی ز عیــش /پیرانهســر

 .7نبود یا کمی مباحث مربوط به نسخهشناسی
نکته چهارم که باز از اهمیت فراوانی برخوردار است ،بحث نسخهشناسی

مکن هنری ننگ و نام را
تعبیر «بکن هنری »...در بســیاری از نســخهها آمده و شــاید توجیهپذیرتر

نظر شارح است که در مقدمه باید معرفی و
و معرفی نسخهٔ معتبر و
ِ
مقبول ِ

است.

به حوزه نســخهپژوهی و اصالت یا عدم اصالت نســخهها مربوط میشود

ـات مخصــوص و
دســ ِ
ت کم بحــث تعییــن نســخهٔ مبنــا در برخــی ابیـ ِ

در متن اثر درج میشد .اینکه بسیاری از اختالفات در حوزه حافظپژوهی
نیــز دلیلی اســت کــه اهمیت این موضــوع را افزو نتر میکنــد و لزوم اعالم

معتبر موجود یا اصالت نسخهای خاص ـ
های
موضع در خصوص نسخه ِ
ِ
یا حتی نسخههای عام و به شیوه تلفیق نسخهها ـ را که قرار است کتاب
حاضر بر مبنای آن گزارش شود افزو نتر میسازد.

رعایت شــده ،اما بســامد آن اندک اســت و چون به هر حال شارح نسخه
یــا پچیــن مورد قبول و اســتناد خود را معرفی نکرده اســت ،لزوم تبیین آن
بیشتر معلوم میشود.

 .8لزوم معرفی ممدوح یا معشوق در برخی ابیات یا غزلیات

برای نمونه در موارد زیر:
ص /23ب :5همــه کارم ز خودکامــی بــه بدنامی رســید آخــر /نهان کی
ماند آن رازی کزو سازند محفلها؟
در غالــب نســخههای قرن نهم ،مصــراع اول به جای تعبیر «رســید آخر»،
تعبیــر «کشــید آخــر» یا «کشــید آری» آمده اســت 5.با این دلیــل و با توجه
 .4دیرمغان ،دیباچه ،ص .5
 .5دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ.93/1 ،
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بحثبرانگیــز ماننــد این بیت ضروری اســت .چنانکه ایــن موضوع گاه

بــه نظــر میرســد که الزم اســت ـ دس ـتکم در برخی موارد مهــم ـ تا جایی
مورد
مورد نظر ِ حافظ در بیت یا غزل ِ
ـوق ِ
که ممکن اســت ممدوح یا معشـ ِ
شــرح حــدس زده یا معرفی شــود و اگر چنین کاری صــورت نگیرد و بیان
ً
نشود که مثال منظور شاعر معشوقی عرفانی یا غیرعرفانی و زمینی است،
گزارش ارائهشده نمیتواند گویا و رسا و کامل باشد.
 .6همان.91/1 ،
 .7حافظ به سعیسایه ،پاورقی غزل .5
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برای نمونه در موارد زیر:
بیت :چو کحل بینش ما خاک آستان شماست/کجا رویم بفرما ازین جناب کجا؟
ص  57ذیل ِ
در ایــن بیــت دربــارهٔ ممــدوح حافــظ بحثــی بــه میــان نیامده و چــون در اینجــا و برخی مــوارد دیگــر مخاطب
ِ
معشوق مورد نظر کیست الزم است.
اینکه
به
ای
ه
اشار
یا
بحث
باشد،
نمیتواند معشوق مطلق
ِ
ص  :63اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را /به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
جز در برخی غزلها که شــاعر ممدوح خود را ذکر میکند و یا بهراحتی قابل تشــخیص اســت ،در سایر غزلیات
(دو پهلو و ایهامی و غزلیات نمادین یا عرفانی) معرفی ممدوح الزم است ،از جمله دربارهٔ همین غزل .با توجه

به بیت «ز عشق ناتمام ما »...و سایر ابیات غزل ،قرینههایی برای عرفانیبودن غزل و معشوق آن دیده میشود.

ص  :84صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را /که سر به کوه و بیابان تو دادهای ما را
در این غزل نیز معرفی معشوق الزم است.

 .9کمی اشاره به آیات و احادیث
شــارح محترم در اشــاره به آیات و احادیث بســیار امساک ورزیده و بسیاری از آیات و روایاتی را که به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم در ذهن حافظ بوده و در زبان و بیانش تجلی کرده است اشاره نکردهاست .اشارات
و نــکات قرآنی در شــعر حافظ که خود حافظ قرآن بوده ،نه قابلانکار اســت و نــه قابلاغماض .نگارنده برای
تکمیل کار و در بخش بعد ،بهضرورت به برخی از آنها اشاره میکند.

 .10کاستیها یا پیشنهادهای مربوط به گزارش ابیات
غیر از موارد پیشگفته که از نظر نگارنده ذکر آنها الزم اســت ،موارد جزئیتری نیز در گزارش ابیات به چشــم
میآید که گمان میرود در شرح ابیات قابل ذکر یا الزم به ذکر باشد و در نهایت موجب تکمیل و تصحیح کار
ّ
شود یا دستکم برای افزایش آ گاهی یا حظ زیباشناسی یا باورشناسی مخاطب مفید باشد.
گفتنی اســت که شــارح محترم در کتاب مورد بحث کموبیش با رویکردی عرفانی و گاه روانشناســی به شرح
و گــزارش ابیــات خواجــه پرداخته و البته بســیاری از ابیات را نیز فقط زیباشناســی کرده اســت ،اما نگارنده
در این بررســی اجمالی ،هم به نقد زیباشناســی و بیشتر بیان کاستیها و افتادگیها پرداخته و هم در بخش
باورشناســی ـ با رویکردی عرفانی و تأویلی ـ اشــارات و پیشــنهادهای تفســیری خود را به اجمال بیان داشــته
است؛ توضیح یا پیشنهادهایی که گمان دارد یک مخاطب حافظ برای درک بهتر اشعارش بدان نیاز داشته
ً
یا برایش مفید خواهد بود و احیانا تازگی داشته باشد.
یشــود و ســپس نقص گزارش
در این بخش ابتدا برای نمونه دو غزل (اول و پنجم) با تفصیل بیشــتر بررســی م 
یا پیشنهادها تکمیلی برای دیگر غزلیات به ترتیب صفحات ذکر میشود.

مواردی در شرح غزل نخست (دیر مغان ،ص )29-6
بیت  :1اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها/که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
ً
در توضیحات شارح محترم با وجود شرح مناسب این غزل کوتاهیهایی نیز دیده میشود که ذیال به مواردی
از آنها اشاره میکنیم.
َ
مصوت کوتاه و کشــیدهٔ «ا» و «آ» ضروری مینماید .نیز الزم است
ذکر آرایهٔ واجآرایی با
ِ
در بخش زیباشناســی ِ

ـتدعای «می» بیان
بیان شــود که حافظ در بیت نخســت ،نوعی آرایهٔ حســن تعلیل (بهانگی نیک) برای اسـ
ِ

داشــته اســت ،بدیــن معنــی که میخواهــد بگوید می در رفع مشــکالت عشــق کاربرد دارد ،پس درخواســت
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نقدوبرریسکتاب

میکند که ســاقی که همان معشــوق اســت ،برای رفع مشــکالت راه عشــق و عاشــقی به او می بدهد و آن را
بگرداند و این کار خود را مدام تکرار کند.
در بخش باورشناسی نیز الزم است مخاطب بداند که لفظ «ساقی» همریشهٔ واژهای قرآنی است و حافظ که

واژگان قرآنی برای کارکردهای ادبی و عرفانی بهره گرفته است:
حافظ قرآن است ،به عمد از این
ِ
َ
ُّ أ
َّ
َ ُ ُ َ
َ ٌ
ُ ْ
ُ
َ ُْ ث ُ ْ ُ
ا� ُس ن�د ٍس خ� ض� ٌر َ ِوإ� ْس ت� ْب� َر ق� َو ُحلوا � َس ِاو َر ِم نْ� ِف� ض� ٍ ة� َو َس ق�اه ْم َر ب�ّ ُه ْم ش� َرا بً�ا َطه ًورا> (اإلنســان :)21/بــر
<ع ِال ي�هم ِ� ي� ب
اندام آنها [= بهشتیان] لباسهایی است از حریر نازک سبزرنگ و از دیبای ضخیم و با دستبندهایی از نقره
آراستهاند و پروردگارشان شراب طهور به آنان مینوشاند!
نیز الزم اســت اشــاره شــود که در این بیت مســتی یا شیوهٔ اهل سکر بر هستی یا شــیوهٔ اهل صحو ترجیح داده
شده است.

ب  :2به بوی نافهای کاخر صبا زان طره بگشاید /ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها
اشــاره دارد به رســم معشــوق که در غایات و نهایات ســلوک ،نســبت به عاشق عنایت و دســتگیری دارد و به
ُ ُ َ ُ
ّ ّ
َ َ
8
رجة» :در اوج سختى گشایش است.
الشد ِة تكون الف
ناهي ِ
نوعی اشاره دارد به احادیثی مثل« :عند ت ِ
نخست غزل هم هست.
بیت
ِ
همچنین این بیت تفسیری بر ِ
ب  :3مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم/جرس فریاد میدارد که بربندید محملها
این بیت نیز در شــرح مشــکالت عاشــقی و در دنباله ابیات قبل و در حکم ّ
مفســر آنهاســت .نیز اشاره دارد به
لزوم سلوک دائمی سالک عاشق در راه عشق.
ب  :4به می سجاده رنگین کن گرت گرت پیر مغان گوید/که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
منازل ســلوک ،نظیر
های
تأ کید و تأییدی اســت بر فایده می و مســتی در رفع
ِ
ِ
مشــکالت راه و دانســتن رســم ِ
ِ
اشارهای که در بیت نخست داشت.
اصول آیین پیروی و رهروی است؛
تسلیم اوامر او شدن که باز از
پیر راهرفته و
ِ
ِ
نیز اشاره به لزوم فرمانپذیری از ِ
ً
خضر راهدان اســت و مریــد نباید همانند موســی (ع) کارهای ظاهرا خالف و ناســاز و
پیــر راه هماننــد
ِ
چراکــه ِ
ناگوار او را انکار و تکذیب کند.
مصراع دوم در جواب و توجیه و تعلیل این نکته و سؤال و شبهه است که چرا باید سالک گوش به فرمان پیر
باشد .نوعی آرایهٔ متناقضنمایی نیز در بیت دیده میشود.
ب  :5همه کارم ز خودکامی به بدنامی رسید آخر /نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها؟
اشاره به اصل سلوکی خود در ترک ّ
منیت و کام یافتن:
ِ

از خالفآمد عادت بطلب کام که من/کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم9

همچنین اشارتی ضمنی و مصداقی میتواند داشته باشد به رازگویی و بدنامی حالج.
نیز بیت اشــاره دارد به ریشــهٔ همهٔ دشــوار یهای ســلوکی و در واقع نوعی شــرح و تبیین ابیات پیشین است و

خود مأخوذ از تعابیر قرآن کریم است مثل:
 .8نهج البالغه ،حکمت .351
 .9حافظ به سعی سایه ،غ .310
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ْ أَ
أَ
ُ
َ
َ
ُ َ
ُ
َ
َ
<و َما � َص بَا�ك ْم ِم نْ� ُم ِص ي� َب� ٍ ة� ف� ِب� َما ك َس بَ� ت� � ي� ِد ي�ك ْم َو ي� ْع ف�و ع نْ� ك ِث� ي� ٍر>
(شوری :)30/هر مصيبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام

دادهاید و بسیاری را نیز عفو میکند!
َ ٌ
ُ ُ َْ
ْ
َ
<ك ّل ن� ف� ٍس ِب� َما ك َس بَ� ت� َر ِه ی� ن� ة�> (المدثــر :)38/هــر کــس در گــرو اعمال
خویش است.

10

کار سالک به بدنامی میکشد و طرفی
از دید قرآنی ـ سلوکی حافظ ،وقتی ِ

از وصال معشوق نمیبندد که خود را در میانه ببیند:

نبندی زان میان طرفی کمروار /اگر خود را ببینی در میانه

11

این کار با مرام میپرســتی و عبادت بیخودانه در تضاد اســت .این درد
ریشهای یعنی خودکامگی و خودبینی هم موجب رسوایی ،و هم منشأ و
عامل بالیای دیگر است.
ً
ضمنــا در ایــن بیت اشــاره بــه مذهب مالمتی حافظ شــده و شــهرگی به

نقدوبرریسکتاب
نیز این تاریکی و موج و گرداب ترســناک دریایی میتواند اشــارتی باشــد
به تصویر قرآنی:
أَ ْ َ
ا� �ف� بَ� ْحر ُل ج ّ�� ي� غْ� ش َ� ُاه َم ْو ج ٌ� ِم نْ� فَ� ْو ِق� ِه َم ْو ج ٌ� ِم نْ� فَ� ْو ِق� ِه َس َح ٌ
ك ظُ� ُل َم ٍت
ا�
<�و
ب
ِ
ِ
ي ٍ ي
�ظُ ُ َ تٌ َ ْ ضُ َ فَ ْ قَ
ْ
َ
ض
لما� ب�ع�ها �و� ب�ع ٍ�( >...النــور :)40/يــا همچــون ظلماتــی در یــک
دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر

فراز آن ابری تاریک است؛ ظلمتهایی است یکی بر فراز دیگری . ...
نیــز ایــن بیــت در بیان تقابل دو حال و مقام در میان دو دســته از عارفان
ـال
ـری حـ ِ
(ســالک مجــذوب و مجــذوب ســالک) اســت و اشــاره بــه برتـ ِ
های کامــل و رســیده و اولیــای او دارد کــه باز به تعبیــر مکرر قرآنی
انســان ِ

ترس و نگرانی ندارند:
أَ
َ
أَ َ
َ
َ َ
<�لا ِإ� نَّ� � ْو ِل ي� َاء ا ّلل ِه لا خَ� ْو فٌ� َعل ي� ِه ْم َولا ُه ْم ي� ْح�زَ نُ� ن
و�> (يونــس :)62/آ گاه
باشيد (دوستان و) اولیای خدا ،نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند!
ب  :7حضــوری گــر همیخواهی ازو غایب مشــو حافظ/متی ما تلق من

رسوایی و بدنامی او از این دیدگاه قابل توجه و تذکر است.
مانی راز» با «محفلساختن»
از حیث زیباشناسی نیز آرایهٔ تقابل بین «نهان ِ
و تقابل بین «خود» با «او» قابل ذکر است.

ب  :6شــب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل/کجا دانند حال ما
سبکباران ساحلها

تهوی دع الدنیا و اهملها
بیــت آخــر از ز بــان حافــظ (پیــر و معشــوق او) در طلب حضــور و وصال و
نیــز بیــان راه نیــل بــدان از راه بیــان تجربه یا درس و دســتور ســلوکی برای
همه ســالکان اســت .نیز اشــاره به این نکته که ســالک باید همواره خود
را در محضــر و مشــهد معشــوق ببینــد و بداند و او را از خــود و خود را از او

حافــظ در بیــت حاضــر و در مقابــل بیــت چهارم کــه به منــزل و مقامات

غایــب نداند .از ســوی دیگر از نظر عارف حــق ،ممکن و معقول و مقبول

و راه و آداب ســلوک اشــاره داشــت –کــه همچنــان قابــل تغییــر و تکمیل

ـت وصال ســلوکی و مالقــات و یاد و
نیســت که کســی دعــوی و درخواسـ ِ

ســالک مجــذوب اشــاره دارد و بــاز مثل بیت
حــال
ِ
میتوانســت بــود ـ بــه ِ

دیدار دوست و معشوق را در سر و زبان داشته باشد ،اما همچنان دل در
ِ

نخســت در شرح همان دشــوار یهای راه سخن میگوید .با این توضیح
که این راه چنانکه بسیاری از جمله مولوی گفتهاند :تا به دریا سیر اسب
و زین بود/بعد از اینت مرکب چوبین بود

گرو دنیا و تعلقات آن هم داشته باشد و نخواهد که از دنیا غایب شود.

این موضوع یعنی تأ کید بر ترک دنیا و زهد عاشــقانه در روایات نیز ریشــه
دارد؛ ازجملــه« :اذا دخــل النــور القلــب انشــرح وانفســح قیــل و مــا عالمة

مرکب چوبین به خشکی ابتر است /خاص آن دریاییان را رهبر است

12

این راه ،راهی آبی و سفری دریایی و خطرنا ک و ترسنا ک است؛ بنابراین
غزل ناب و سلوکی کوشیده است که گاه بهتفصیل و گاه
حافظ در این ِ
بهاشــاره دشوار یهای سلوک عاشقانه را برشــمرد و خود و مخاطبانش را

از مهالک و موانع آن آ گاه سازد و راه بیرون شد از آن را نیز آموزش دهد.
دریایــی بیــت (موج ،گــرداب،
از دیــد زیباشناســی اشــاره بــه تناســبات
ِ

هایل ،بار و ساحل) الزم است.

ْ أَ
ّن َ
َ ُ َ َّ ُ
�ذ َق ُ ْ َ ْ َض َّ ذ
َ�ظ َ َ ْ َف َ ُ ف ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ت
� ع ِملوا ل َعله ْم
� ال� ِاس ِل ي� ِ ي��هم ب�ع� ال ِ� ي
 .10و آیــة < هر ال�ساد ِ� ي� ال ب� ِر وال ب�ح ِر ِب�ما كس ب�� � ي� ِد ي
ي� ْر ج� ُع نَ
و�> (الروم :)41 :فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام دادهاند آشکار شده
ِ
است؛ خدا میخواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند ،شاید (بهسوی حق) بازگردند!.
 .11حافظ به سعی سایه ،غزل .415
 .12احادیث و قصص مثنوی ،د .4623-4622/6

76

ذالک قال التجافی عن دار الغرور و االنابة الی دار الخلود و  13»...و البته
در شرح حاضر به این نکات و باورها اشارهای نشده است.
از دید زیباشناسی :ترادف و تناسب خواستن و هوا (تهوی)

14

مواردی مربوط به گزارش غزل شماره ( 5دیرمغان ،ص )121- 95
ب  :1دل م ـیرود ز دســتم صاحبــدالن خدا را/دردا کــه راز پنهان خواهد
شد آشکارا
در گــزارش ایــن غزل نیز نکاتی بــرای تکمیل گزارشهــای کتاب به ذهن
ً
نگارنده میرسد که ذیال اشاره میشود.
 .13همان ،ص 406؛ به نقل از شرح تعرف و احیا؛ و نیز :ری شهری .521/9
معرفی شــیوهٔ ســلوک
ضمن
عرفانی حافظ اســت که
 .14به طور کلی این غزل نوعی مرامنامهٔ صریح
ِ
ِ
ِ
ِ
به دشــوار یها و راههای گشــایش نیز اشــاره میکند و دیگران را نیز در تجربه ســلوکی خود شــریک
میسازد.
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برای بیت نخســت از حیث زیباشناســی الزم است به آرایهٔ تناسب بین

ّ
ب  :5ای صاحــب کرامت شــکرانهٔ ســامت/روزی تفقدی کن درویش

باد شرطه برخیز /باشد که باز بینیم دیدار
ب  :2کشتی شکستگانیم ای ِ

لزوم اشاره به کریمبودن عارف و اصالت و اهمیت آن در عرفان و سلوک

«دل» و «دست» و تقابل «پنهان» و «آشکار» اشاره شود.
آشنا را

در اینجا اشاره حافظ به سلوک دریایی و دشوار خود ،شبیه بیانی است
حال خوف و رجا و دنبالهٔ حسن
که در غزل نخست داشت .نیز اشاره به ِ

طلــب بــرای خود و همهٔ همراهان ســلوکی .نیز تأ کید بر بازبینی معشــوق
اســت( ،نــه دیــدن او) چون پیشتــر عهد و دیــداری در ایام الســت وجود

معشوق
مجدد آن
مالقات
داشــته و اکنون ســخن از درخواســت دیدار و
ِ
ِ
ِ
آشناست.

و اشاره به رسم شکرانهدادن .نیز دنبالهٔ حسن طلب.
معنای ظاهــری هیچ
ـت اخیر ،جــز
در کتــاب مــورد بحــث دربارهٔ ســه بیـ ِ
ِ

توضیح باورشناسی درج نشده است.

ب  :6آســایش دو گیتی تفســیر این دو حرف اســت/با دوستان مروت با
دشمنان مدارا
درس ســلوک در عرفــان اجتماعی
اشــارهٔ تفســیری بــه ایــن نکته کــه هــم ِ
موجب ســعادت و
حافظ اســت و هم تذکر به این نکته که مروت و مدارا
ِ

از حیث زیباشناسی :تناسب بین کشتی و شرطه و آشنا

آسایش در هر دو جهان میشود.

ب  :3ده روزه مهــر گردون افســانه اســت و افســون /نیکی بــه جای یاران
فرصت شمار یارا

از حیــث آرایههــا :تکــرار لفــظ «دو» دو بار و در ظاهر ـ بــا دو حرف اول واژهٔ
دوست  -سه بار.

چون مهر گردون گردنده و متغیر و خیالی اســت ،به افســانه مانند شــده
اســت .بیــت هم اشــاره به کمــی و کوتاهــی دورهٔ عمر دارد و هم افســانه و

دروغینبــودن تعلقــات دنیایی و بازی و لهو بودنش ،همچنانکه در قرآن
کریم به هر دو موضوع و حتی گمان ده روزهبودن عمر دنیوی اشــاره شــده
است:
َ تَ �خَ فَ ُت نَ َ ْ َن ُ ْ ن َّ ثْ ُت ْ َّ َ شْ
ً
<�� ا��و� ب� ي��هم ِإ�� ل ِب���م ِإ�لا ع�را> (طــه :)103/ميــان خــود بــه طور
ی
پنهانى با یكدیگر مىگویند :شما [در دنیا] جز ده [روز ،بیش] نماندهاید.
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ً ّ َ َّ
الن َ
ــار ( »...یونس :)45/و
ه
«و يــوم يحشــرهم كأن لــم يلبثوا ِإل ســاعة ِمن
ِ
روزى كــه آنــان را گــرد مــىآورد ،گويى جز به انــدازه ســاعتى از روز درنگ
نكردهاند . ...
ْ أَ
ْ َ ُ َأ نَّ َ ْ َ �ةُ ُّ نْ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ �ز نَ ةٌ َ تَ ف َ خُ َ ُ َ َ ُ
<اعلموا ��ما الح ي�ا الد� ي�ا ل ِع ب� ولهو و ِ ي��� و��
ا� ٌر بَ� ي� ن�ك ْم َو ت�ك ثا� ٌر ِ�ف ي� ال� ْم َو ِال
َ ْ أَ ْ َ
ْ ُ ُّ ْ َّ َ ُ ْ ُ
ادَ ...و َما ال َح ي�ا�ة الد ن� ي�ا ِإ�لا َم ت�اع ال غ� ُر ِور> (الحديــد :)20/بدانید زندگی
وال�ول ِ
دنیا تنها بازی و ســرگرمی و تجملپرســتی و فخرفروشــی در میان شــما و
افزو نطلبی در اموال و فرزندان است و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب
نیست!

اشاره به احادیثی مثل این سخنان علوی(ع):
َُ ْ ْ ُ
َ«دار ّ
ُ
َُ
ــاس َتسـ َـت ِ ْ
الن َ
البشـ ِـر تمــت أضغانهــم» :بــا
متع ِب ِ
ِ
إخائهــم ،و القهــم ِب ِ
مــردم مــدارا كن ،تــا از برادرى آنان بهرهمند شــوى و بــا روى خوش با آنان
َ
َ ّ َ َ
ـاس ت َأمـ ْـن غوائل ُهــم ،و
برخــورد كــن ،تــا كینههایشــان بمیــرد .و «د ِار النـ
َ َ
كائد ِهم» :بــا مردم مدارا كن  ،تا از گزندهایشــان ایمن شــوى
تســل ْم ِمــن َم ِ
ُّ
َ َُ ّ
ـداراة
و از نیرنگهایشــان ســالم مانــى .و «سـ
الدیـ ِـن َو الدنيــا فــي ُمـ ِ
ـامة ِ
َ
ّ
اس»:ســامت دين و دنيا ،در مدارا كردن با مردم اســت .و َ«من دارى
الن ِ
َُ َ ُ
حار َب» :هر كه با دشــمنان خود مــدارا كند ،از جنگجو
أضــداده ِأمــن الم ِ
16
در امان ماند.
15

ب :7در کــوی نیکنامــی مــا را گــذر ندادند/گر تو نمیپســندی تغییر کن
قضا را
محتوای آن:
قدسی زیر یا مأخوذ از
حدیث
اشارهٔ ضمنی به
ِ
ِ
ِ
«قال اهّلل تعالى :من لم یرض بقضائی و لم یصبر على بالئی فلیلتمس رباّ
ســوای» :خداى واال فرماید :هر که به قضاى من رضا ندهد و بر بالى من
صبر نکند خدائى جز من جوید.

17

دعوت حافظانه است.
حسن طلب و
از حیث زیباشناختی دنبالهٔ
ِ
ِ
ب  :4در حلقــهٔ گل و مــل خوش خواند دوش بلبــل /هات الصبوح هبوا

یا ایها السکارا

شباهت مضمون با بیت اول غزل نخست (اال یا ایها الساقی.)...
احــوال ســلوکی خــود در صبــح و ســحرهایش و نیز
رمزگشــایی حافــظ از
ِ

دنبالهٔ حسن طلب.
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ُّ
َ َ
ّ
َّ
َ
اس ك ِل ِهم ُم ِؤم ِن ِهم
اس ُح
 .15و از امام صادق علیه الســام:
ســنا) ـ  :أى ِللن ِ
«فى قو ِل ِه تعالى َ(وقولوا ِللن ِ
َ
ّ
َ
َ
َ
ََ
َ
المؤم َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
المخا ِلفون ف ُيك ِل ُمهم ب ُ
بس ُــط َل ُهم َوجهه ،و أما ُ
نون َف َي ُ
ذاب ِهم ِإلى
جت
ال
داراة
الم
ِ
ِ
ِ
َو ُمخا ِل ِف ِهم  ،أ ّما ُ ِ
ِ
ِ
َ
االيمان َ ،فإ َّن ُه بأ َيس َــر من ذل َك َي ُك ُّف ُش َ ُ َ َ
الم ِؤم َ
فس ِــه  ،و َعن إخوا ِن ِه ُ
نين» :درباره آيه فرمود:
ــرورهم عن ن ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
مقصود همه مردمان اعم از مؤمن و كافر اســت .اما با مؤمنان باید گشــادهرو بود و اما با كافران باید
به نرمى و مدارا سخن گفت ،تا به سوى ایمان كشیده شوند و كمترین ثمرش این است كه خود و
برادران مؤمنش را از گزند آنان مصون میدارد( .کتابخانه احادیث شیعه ،به نقل از مرآت العقول)
و از رسول اكرم صلى اهلل علیه و آله:
ً ّ
َ َ ُ ّ
َ َ ُّ ُ ُ
اس» :عاقلترین مردم كســى اســت كــه بیشتر با مردم مــدارا كند.
ــاس أشــدهم مــداراة ِللن ِ
«أعقــل الن ِ
(همان ،به نقل از من الیحضره الفقیه).
 .16میزان الحکمه11/4 ،به نقل از غرر و درر.
ُ
 .17احادیــث مثنــوی ،ص  ،269بــه نقل از جامع صغیر و (0 . ...قال رســول اهّلل صلى اهلل علیه و آله:
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ب :8آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند/اشهی لنا و احلی من
قبلة العذارا

ب :13حافــظ بــه خــود نپوشــید ایــن خرق ـهٔ میآلــود/ای شــیخ پاکدامن
معذور دار ما را

انتقاد از شــخص صوفی و کار و حال و قال اوســت (که میتواند شخص

آلودگــی خرقــه به علت تقدســش نزد درویشــان ،شــبیه میآلودهکردن
می
ِ

خاصــی مثــل امیــر مبارزالدین یــا یکــی از ظاهرگرایــان و ریــاکاران روزگار
او باشــد) کــه تنها حدیث ّ
مذمــت را نقل و بدان اســتناد میکند .حافظ
عمــل صوفــی و فهــم ظاهــری او را در مصــراع دوم ،بــه نوعی نقــد میکند
و بــه چالــش میکشــد و کاری بــا اصــل حدیــث و گوینــدهٔ اولش نــدارد.
صوفی زاهدنما چون از مستی عشق خبری ندارد و نمیداند
میگوید که
ِ

منظور حدیث کدام نوع از می و مســتی اســت ،پس به معنی ظاهری
که
ِ

آن بســنده کــرده و شــراب را تقبیــح و در نتیجه از این راه خــود را خوب و
ّ
شراب معرفت که صوفیافکن
می عشق و
ِ
متشرع جلوه میدهد و ما را از ِ
و ریاشکن است باز میدارد و مینکوهد .لحن رندانه و قلندرانهٔ غزل نیز

آشکار است.

18

نخست دیوان هم به مشابه
غزل
ِ
سجاده نزد اهل زهد و شرع است که در ِ

آن اشاره شده بود:

به می ســجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/که ســالک بیخبر نبود ز
راه و رسم منزلها.

کاستیهای دیگر

ً
در ایــن بخــش بــرای رفــع دیگــر نواقــص و احیانا اشــتباهات کتــاب ،به
ترتیــب صفحات نکاتی تقدیم میشــود که میتوانــد ّ
مکمل گزارشهای
گزارشگر محترم باشد.
ص  :58مبیــن بــه ســیب زنخدان که چاه در راه اســت /کجا همیروی

ب :9هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی/کاین کیمیای هستی
قارون کند گدا را
ً
ظاهرا تفســیر دیگرگونهای نیز از بیت میتوان داشــت بدین صورت که در
هنگام تنگدســتی و اعســار بکوش که به عیش و نوش و مستی و شادی
بپــردازی؛ چــرا که اگر  -به جای مســتی و ســکر که در نظر ســلوکی حافظ
بــر صحــو و هســتی ترجیــح دارد  -دنبــال هســتی و دارایی و ابــراز وجود و
دارایی مادی باشــی ،مثل قارون بدعاقبت و ناســعادتمند خواهی شــد،
ً
هرچند که ظاهرا خود را اهل درویشی و نیاز معرفی کنی.
متناقضنمایــی در مصــراع نخســت .بیــت در زیرســاخت خود اشــارتی
حال تنگدســتی،
میتواند داشــت بــه احادیثی که بیان میکنند که در ِ

انفاق و هزینه و بخشش کنید مانند:
ْ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
اهَّلل (صلــیاهللعلی ه وآلــه) «َ :یا ع ِل ُّی ثــاث ِم ْن َحقا ِئ ِــق ِال َیم ِان
قــال َر ُســول ِ
َ ْ ُ ْ ْ ْ ّ
ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ
َْ
ن ِالقت ِار و ِإنصافک
ــک َو َبــذل ال ِعل ِم ِلل ُم َت َع ِلم»:
الن َاس ِم ْن نف ِس
ــاق ِم 
ِالنف 
پیامبر اکرم ،صلی اهلل علیه و آله فرمود :ای علی! سه چیز از حقایق ایمان
اســت« .انفــاق در وقــت تنــگ دســتی»« ،انصاف تو بــا مردم از خــودت» و
«بذل کردن علم و دانش به طالب علم» 19.
دستور به ظاهر رندانه و باژگونه در اصل شرعی و مستند است.
بنابر این این
ِ
َ
َْ
َّ
َ
َ َ
َ َ
ُ ُ
یؤم ْن ِبقــدري فل َي َلت ِم ْس إلها غيري (محمدی ری
قــال اهّلل جــل جاللــه َ :من لم یرض بقضائی و لم ِ
شهری))463 /9 ،
 .18در ضمن این احتمال نیز گفته شــده اســت که حافظ ممکن اســت این ســخن را حدیث نبوی
ندانسته و چنانکه در سنن آمده قول یکی از صحابه ( :عثمان بن عفان) که صوفیه آن را از جملهٔ
صوفیان میشمارند دانسته باشد .ر.ک :رحیمیان ،795/2 ،1390،به نقل از مهدوی دامغانی.
َ ٌ
َ
ــاث َم ْن َأ َتــى َ
اهَّلل ِب َو ِاحد ٍة
 .19محمــدی ر یشــهری«( .425/1 ،عــن ابی عبد اهلل (علیهالســام)« :ث
ْ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ
ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َْ
ْ ْ
ن ِال ق َت ِار َو ال ِبش ُــر ِب َج ِمیع العال ِم و ِالنصاف ِمن نف ِس ِــه» :امام
اق ِم 
ِمنهــن أوجــب اهَّلل له الجنــةِ .النف 
ِ
صــادق  -علیــه الســام  -میفرمایــد :ســه چیز اســت که اگر کســی یکی از آنها را داشــته باشــد،
خداوند بهشــت را بر وی واجب گرداند« .انفاق در وقت تنگدســتی»« ،روی گشاده با همۀ مردم» و
«انصاف به خرج دادن از خود»( .میزان الحکمه.)425/1 ،
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ای دل بدین شتاب کجا
بیت میتواند ایهامی باشــد و نیز به تناســب تلمیحی باشــد به داســتان
حضرت آدم و ماجرای سیب خوردن و هبوط او در چاه دنیا.
ص  :152یــار مــردان خــدا بــاش که در کشــتی نوح/هســت خاکی که به
آبی نخرد طوفان را
حدیث سفینه ،با
بیت اشــارهٔ ضمنی و کنایی میتواند داشــته باشــد به
ِ

بیت هممضمون:
توجه به این ِ

حافــظ از دســت مده دولت ایــن کشــتی نوح/ورنه طوفان حــوادث ببرد
بنیادت

20

این حدیث از احادیث مشــهور میان مســلمانان (شــیعه و ســنی) اســت
کــه پیامبــر صلــی اهلل علیه و آلــه در آن اهل بیت خود را به عنوان کشــتی
نجات (سفینه) امت اسالمی معرفی کرده است:
ُ
«قــال رســول اهللَ :م َثــل اهــل بیتی َم َثل ســفینة نوح ،من رکبهــا نجی و من
ّ
َ
تخلــف عنهــا غـ ِـرق»َ :م َثل اهل بیتم در بین شــما همانند کشــتی نوح در
میان قوم نوح اســت ،هر کس ســوار بر آن شود نجات یافته و هرکس از آن
تخلف کند غرق میشود.

21

اینکه بیت میتواند اشارتی به حمل جسد حضرت آدم در کشتی نوح ع
ـ چنانکه در قصص و تفاسیر آمده ـ داشته باشد بعید نیست .

22

ص  :173ای باد اگر به گلشن احباب بگذری/زنهار عرضه ده بر جانان
پیام ما
.20حافظ به سعی سایه ،غ .18
 .21احادیث و قصص مثنوی.354 ،
 .22شرح شوق.843-842/2 ،

159

سالبیستوهفمت،مشارۀسوم،مــردادوهشریــور1395

نقدومعرفی کتاب «دیر مغــــان»

نقدوبرریسکتاب

«گلشن احباب» فقط «کاشانهٔ یاران» معرفی شده ،در صورتی که الزم است بیان شود که این گلشن استعاره

از کجا و کدام یارانند که با توجه به قراین به نظر میرسد تعبیری دیگر از «گلشن روحانیان»« ،گلشن ارواح» یا
«گلشن رضوان» باشد که مجمع خوبان و اولیای الهی و یا حتی عالم فرشتگان میتواند بود.
ص  :188گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند /دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب
شارح با اینکه دربارهٔ «مقام» و «حال» و «حیرت» بحث خوبی به میان آوردهاند ،اما دربارهٔ «آشنایان» توضیحی

دریایی وصال باشند.
راه
ندادهاند که میتواند همان آشنایان ره عشق و شناگران دریای توحید و
سالکان ِ
ِ
ِ
ص  198و  :199خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز /کآغوش که شد منزل آسایش و خوابت

شــارح این بیت را نیز مثل بیت اول (ای شــاهد قدســی که کشــد بند نقابت/وی مرغ بهشــتی که دهد دانه و
آبــت) خطــاب و گفــت و گوی بــا «جان» معنا کردهاند ،اما چنین فرضی کمی دور اســت و بــا ابیات بعد نیز
سازگار نیست؛ چون در دو بیت بعد آنجا که میگوید:
درویش نمیپرسی و ترســـــــــــــــم که نباشد
اندیشـــــــــــــــهٔ آمـــــــــــــــرزش و پـــــــــــــــروای ثوابت
راه دل عشاق زد آن چشم خماری
پیداست ازین شیوه که مست است شرابت
دیگــر خطــاب بــه «جــان» نمیتوانــد باشــد و بایــد مصداقــی دیگر داشــته باشــد و به نظــر نگارنده بهتر اســت
مخاطب و ممدوح حافظ ،همان یار و معشوق آسمانی و الهی باشد .با توجه به این توضیح در بیت اول نیز
باید خطاب به همان معشوق باشد.
ص  :202هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی/پیداست نگارا که بلند است جنابت
علت نشنیدن فریادش از سوی
نوعی حســن تعلیل در بیت وجود دارد که شــارح اشــاره نکرد ه اســت .حافظ ِ
محبوب را بلندی (عظمت و جالل و یا دوری) آستان دوست معرفی کرده است.
ص  :203بیت دور است سر آب ازین بادیه هش دار /تا غول بیابان نفریبد به سرابت
اشار ه دارد یا مأخوذ است از آیاتی که در معرفی دنیا و متعلقات آن است (در آیات الهی دنیا عارضی(نساء:
 )49لعــب و لهــو (انعــام )23 :متــاع قلیــل (توبه )83 :زهره (طه )131 :معرفی شــده اســت) و بهویژه آیاتی که
خداونــد دنیــا را زینــت و جلوه داده شــده و متاع غــرور و اغفال معرفی کرده اســت :زین للذیــن کفروا الحیوة
الدنیــا (بقــره )212 :و مــا الحیوة الدنیا اال متاع الغرور (آل عمــران )581 :این تصاویر قرآنی همه به نوعی موجز
در این بیت تفسیر شده است.
ص  :210خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت /به قصد جان من زار ناتوان انداخت
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود/زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
قهر معشــوق کرده اســت .نیز اشــاره دارد به طرح
در ایــن دو بیــت اشــاره بــه
ِ
مهر در لفافهٔ ِ
عتــاب مهرآمیز و نیــز ِ
اصیــل مهــر و جمــال الهــی یــا صبغــة اللهی عشــق و اینکه این ســابقه لطف پیشــین و ازلــی و غالب
رنــگ
و ِ
ِ
معشــوق تا روز پســین و ابدی دوام دارد .این مطلب نیز میتواند مأخوذ باشــد از این حدیث قدسی« :سبقت

رحمتی غضبی» و یا احادیث دیگر مثل« :ان اهلل تعالی لما خلق الخلق کتب علی نفســه ان رحمتی تغلب
غضبی» 23.این نکات در گزارش باو رشناسی کتاب نیامده است.
 .23احادیث و قصص مثنوی ،114 ،به نقل از منابع مختلف.
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نقدوبرریسکتاب

ص  :212نبــود نقــش دو عالــم که رنگ الفت بود /زمانــه طرح محبت نه

اشاره به طهارت لباس و خرقهٔ خود از راه شناخت شهودی و مستانه .نیز

این بیت که بیت دوم غزل اســت اشــاره دارد به حدیث مشــهور قدســی

کار خود.
قصد تعلیل و توجیه و در جواب منکر یا
به ِ
مالمتگر راه و ِ
ِ

«کنــز مخفــی» یــا در آن ریشــه دارد« :قــال داود علیــه الســام یــا رب لماذا

در اینجــا نیــز شــاعر دلیلی هنــری (از نوع کالمــی) ذکر کرده اســت .بیت

خلقت الخلق قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق

همچنین یادآور بیت «به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید»...

لکی اعرف» .البته اســتاد فروزانفــر در احادیث مثنوی ،به نقل از منارات
الســائرین ایــن عبــارت را نقــل میکنــد و اقوالــی مبنی بــر اینکــه از پیامبر
نیســت مــیآورد و در آخــر مینویســد« :معنــای حدیث صحیح و روشــن
24
است و بین صوفیه رواج دارد» .

نخست دیوان است.
غزل
ِ
در ِ

قضای حق در عاشقی و مستی،
اشاره به تغییر شیوهٔ سلوکی خود و نقش
ِ

این زمان انداخت

ص  :216بــه یک کرشــمه کــه نرگس به خودفروشــی کرد/فریب چشــم تو
صد فتنه در جهان انداخت

ص  226و  :228مگــر گشــایش حافــظ در ایــن خرابی بود /که بخشــش
ازلش در می مغان انداخت
جهــان به کام من اکنون شــود که دور زمان /مرا بــه بندگی خواجه جهان
انداخت
در ایــن دو بیــت نیــز ماننــد ابیــات قبلــی دالیل هنــری ـ کالمی ذکر شــده

الزم اســت اصطالح عرفانی «کرشــمه» و «فریب» توضیح داده شــود و به
تقابل «یک» و «صد» نیز اشاره گردد.

است.
ص  :259حافــظ از دســت مــده دولــت ایــن کشــتی نــوح /ورنــه توفــان

ص :220بنفشــه طــرهٔ مفتــول خود گــره میزد /صبــا حکایت زلــف تو در

میان انداخت

حوادث ببرد بنیادت

بیت میتواند دلیل هنری یا همان حسن تعلیل باشد :چرا صبا حکایت

ـتی
شــارح «کشــتی نــوح» را «جــام بــاده» گرفتهانــد کــه بــه شــکل کشـ ِ
میســاختهاند و . ...ا گــر ایــن شــرح درســت باشــد کــه در عیــن حــال بــا

زلف تو را گفت ،چون دید که بنفشــه مدعی شــده و مشــغول جلوهگری و

ـمزد بیت به
توجیهــات عرفانــی بیوجــه هــم نیســت ،اما دس ـتکم چشـ ِ

خودنمایی است .همانند بیت بعد که میگوید:

مشهور سفینه نوح باید ذکر شود
حدیث
ماجرای نوح و یا
آیات مربوط به
ِ
ِ
ِ
ِ

ز شــرم آنکــه بــه روی تــو نســبتش کــردم /ســمن به دســت صبا خــا ک در

و جنبهٔ ایهامی آن در نظر آید ،بهویژه آنکه حافظ در بیتی دیگر که شارح
حتــر بــه رهبــری و هدایــت نــوح کــه میتواند ّ
ـوق
نیــز آورده ،واض 
ولی معشـ ِ

کــه بــه صــورت آشــکارتر ایــن دلیل هنــری را بیــان کــرده اســت و البته در

ای دل ار ســیل فنا بنیاد هســتی برکند /چون تو را نوح اســت کشتیبان ز

گزارش شارح اشارتی بدان نشده است.

طوفان غم مخور(حافظ ،1385 ،غ )248

ص  :223من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش /هوای مغبچگانم

رهبری الهی در
ـیل فنا و امید به
نجاتبخشــی نوح و
ِ
ِ
حوادث روزگار و سـ ِ

دهان انداخت

حافظ باشد اشاره دارد:

جاهای دیگر دیوان هم اشاره شده است:

در این و آن انداخت
بیــت میتوانــد بیــان دلیلــی هنــری (در کنــار دالیــل کالمــی و عرفانــی و
اجتماعــی) باشــد و همچنیــن در بافــت ظاهر خود ،میتوانــد نمونهای از
عــذر بدتر از گناه باشــد و البته شــارح محترم بــه بازخوانی هنری پارهٔ دوم

اشاره کرده و آن را از گونهٔ اسناد به سبب خوانده است.

نیــز لــزوم اشــاره بــه معانــی نمادیــن و تفســیر عرفانــی «مــغ» و «مغبچــه».
ً
همچنیــن حافــظ احتمــاال اشــارهای و معرفــیای رندانــه دارد بــه دو نــوع
سلوک زاهدانه و عاشقانه در دو دورهٔ زندگی خود.
ص  :224کنــون بــه آب مــی لعــل خرقــه میشــویم /نصیبــة ازل از خــود
نمیتوان انداخت

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی /پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم
(همان ،غ )326
قابل توجه اســت که عالوه بر عترت (اهلبیت علیهمالسالم) گاه به طور
کشتی نوح مانند
مشخص ،پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را در َم َثل به
ِ
کردهاند:
ُ
َ َ َ َّ
ُ ّ ََُ َ
َ َ َ َ
ََ َ َ ُ
ّ
«يا علي ،مثلك في امتي كمث ِل ســفين ِة نوح  ،من ر ِكبها نجا و من تخلف
ٍ
َ َ
َعنها غ ِرق» :اى على! حكايت تو در ميان ّامتم ،حكايت كشتى نوح است
ْ
كه هر كس سوار آن شد نجات یافت و هر كه از آن باز ماند غرق گشت.25
ص  :257شب تار است و ره وادی ایمن در پیش /آتش طور کجا موعد
دیدار کجاست
 .25میزان الحکمه 229/10 ،به نقل از خصال.

.24همان 120 ،و .121
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نظر شــارح که در دیباچه معرفی شــده ،در
نیاز
مخاطب ِ
بــا توجــه به ِ
ِ
مورد ِ
گــزارش ایــن بیت (و امثال آن) ذکــر اصل آیات ( در خصوص وادی ایمن

و آتش و دیدار) الزم است.

نقدومعرفی کتاب «دیر مغــــان»

ناز از قد و قامت برخاست
و همان صفحه :حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری /کاتش از خرقه
سالوس و کرامت برخاست

ص  :282مــا نــه مــردان ریاییــم و حریفان نفاق /آنکه او عالم ســر اســت
بدین حال گواست
تعبیر «عالم ّ
ســر» مأخوذ از نصوص مختلف آیات و روایات اســت .تعبیر
َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َّ َ َ ْ َ
«یا عالم ّ
السر وأخفى»
السر» از دعای جوشن کبیر و آیهٔ کریمهٔ « ف ِإنه يعلم ِ
(طه( )7:او اسرار ـ و حتی پنهانتر از آن ـ را نیز میداند) از قرآن کریم ناظر
بر این موضوع است.

کــه حافظ با بیــان اینکه چرا نیاز به انداختن خرقه اســت ،با بیان دلیلی
سلوکی ،خود را بدان کار دعوت میکند.

منابع

ص  :283فــرض ایــزد بگزاریــم و بــه کــس بــد نکنیــم /وانچــه گوینــد روا
نیست نگوییم رواست

قرآن کریم.
نهج البالغه.
ابتهاج ،هوشنگ(سایه)؛ حافظ به سعی سایه؛ دوازدهم ،تهران :کارنامه.1385،

حافــظ کــه در ابیــات قبــل بهصراحت شــیوهٔ اهل ریا و نفــاق را از خــود دور

دانسته بود ،در این بیت نیز درباره این موضوع هم صراحت دارد و هم شیوهٔ
سلوکی مالمتی خود را که در تقابل با مردان ریا و نفاق است معرفی میکند.

داودی ،حســین؛ احادیــث و قصــص مثنــوی (بدیعالزمــان فروزانفــر)؛ اول ،تهــران:
امیرکبیر.1381،
رحیمیان ،سعید؛ شرح شوق؛ ج ،2چ اول ،تهران :قطره.1390 ،
سایت کتابخانه احادیث شیعهwww.hadithlib.com ،

ص  :284چه شــود گر من و تو چند قدح باده خوریم /باده از خون رزان

کزازی ،میرجاللالدین؛ دیر مغان؛ ج  ،2چ دوم ،تهران :قطره.1389 ،

است نه از خون شماست

محمدی ریشهری؛ میزان الحکمه؛ به نقل از سایت کتابخانه احادیث شیعه.

مخاطــب
حافــظ در ایــن بیــت و بــا ایــن بیــان و دعــوت نــرم و لطیــف،
ِ
مخالف و ریایی را به نوعی دیگر به خونخوردن (ناراحتی و عصبانیت)

مولوی ،جاللالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ تهران :امیرکبیر.1364 ،
نیســاری ،ســلیم؛ دفتــر دگرســانیها در غزلهــای حافــظ؛ چ اول ،تهــران :نشــر آثــار،
.5831

دچار میکند.
نیز بیت میتواند نوعی دلیل هنریآوردن برای دعوت به مینوشی باشد،
همچنانکه در بیت دیگر این غزل هم توجیه و تعلیل اخالقی و معرفتی،
در ترجیح عمل بادهنوش بر عمل زهدفروش ذکر میشود:
بادهنوشــی که در او روی و ریایی نبود /بهتر از زهدفروشــی که در او روی
و ریاست
ص  :292شــمع اگــر زان لــب خنــدان بــه زبان الفــی زد /پیش عشــاق تو
شبها به غرامت برخاست
بیــت آرایــهٔ حســن تعلیل دارد و شــاعر دلیل هنری مــیآورد که در گزارش
کتاب ذکر نمیشود .مثل این ابیات:

میان گریه میخندم که چون شمع اندرین مجلس
زبان

آتشینم

هست

لیکن

درنمیگیرد

و نیز:
افشـــــــــــــــای راز خلوتیان خواســـــــــــــــت کرد شـــــــــــــــمع
ّ
ســـــــــــــــر دلش در زبـــــــــــــــان گرفت
شـــــــــــــــکر خدا که
و در ص  :298پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت /ســرو ســرکش که به
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