
 
 

 تا به خلوتگه خورشيد 
 ( تأليف  اهي به زندگي، شعر و انديشة حافظوصف رخسارة خورشيد )نگ نقدي بر كتاب 

 منصورپايمرد
 

 محمدرضا خالصي 

 علمي و معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي فارسعضو هيأت 
 

 تقديم به يگانة حافظ پژوهي استاد هاشم جاويد
 چکيده

كتابِ  اثر استاد منصور پايمرد.    خورشيد  وصف رخسارةضر نقدي است بر كتاب  حا  نوشتة
آن ارزشمندِ استاد پايمرد را وقتي خواندم به گوشه گوشة آن مطالبي افزودم و نظراتم را بر 

در    ها، سخناني است كه سال هانگريستم، ديدم آن نگاشته   هانگاشتم، وقتي در آخِر بدان
سخنان  كرده و در ذهنم تَلمبار شده و گويا اين كتابِ ارجمند، از اين  ام خارخار مي سينه 

نموده، هر پرده رُخ  را بي  آنان  و  و  ي دراز تحصيهاآنچه كه دغدغة سال   مُهر گشوده  ل 
اين اثر از سر دقت و  .  الدين حافظِ شيرازي بوده استتدريس من در موردِ خواجه شمس

گر است و هاي حافظ در آن جلوهها انس و الفت به سرودههمت نگاشته شده است و سال 
معضالت اشعار حافظ تالش شاياني داشته است و سعي عياني    در حل مشکالت و كشف

تر از ديگران در اين مقوله است و  هاي استاد پايمرد معتدلبا اين كه برداشت  .است  كرده
نيز مشکالتي    ها ايشان سعي كرده است جانبِ احتياط را داشته باشد اما در همين يادداشت

 وجود دارد كه بدان پرداخته خواهد شد. 
 : وصف رخسارة خورشيد، معرفي، نقد، منصور پايمردهاواژهکليد

 
كه  اند.« آن چنان و روي كاغذ آورده اند  كه بگوييم »شعر چيزي است كه شاعران نوشته اين   - 1

  گويد، مي   Discovering Poetry  اكتشاِف شعر در كتاِب    Elizabeth Drewاليزابت درو  
 (Drew, 1987 :16 ) را كش است كه شعر  جنازه چنان  بر  و  نهاديم  بر خاكش  و  نماز  تيم  اش 

د كه با  پنداشتن چنان كه ارسطو و هوراس مييا اينکه شعر را اثري مصنوع بدانيم آن  ارديم. گز 
يابند و هرگاه پاي از اين  شوند و در همان چارچوب تبيين مييك رشته قوانين تعريف مي

  و اوستن ورن Rene Wellek رَوَند، به قولِ رنه ولكدايره بيرون نَهَند از اين جرگه بيرون  
Osteen Warren   در تئوري ادبياتTheory of Literature  ده و بال  شعر را محدود كر

 (Wellek,1949:142ايم. )پروازش را از او ستانده
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ت  ـق اســي دقي ــازي زبانـك بــالت، يــبِ جمــا تركي ــا تـــو آواه  اــهر از مصوِّتــشع
(Richards,1924:125كه در تعامل با خواننده شکل مي )( .گيردWellek,1965:36) ،

( است  شاعر  شخصي  تجربة  شعر  كشفِ  Penn Warren,1959: 29هرچند  اما   )
نها از طريقِ زبان  يابد و اين ت زبانِ خواننده جريان مي  در ذهن و   exploring poetryشعر

مي و  Button,1934:12)گردد.حاصل  در يك زبان مجموعه(  كه  است  تنيده  در هم    اي 
گيرد و بر همين اساس هم بايد موردِ تجزيه و تحليل قرار  وارِ هماهنگ شکل ميساختار اندام

... چونان  وني شعر مانندِ لحن و نماد و نحو. تمامِ اعضاي در( McQueen,1952:50گيرد. )
و دگر اجزاي    هاچنان كه شاخ و برگ   اند.و به هم پيوستهاند  اجزاي يك درخت در هم تنيده

كلّيتِ  نام درخت خلق مييك درخت،  با  را  نيز   هماهنگي  اجزاي شعر  همة  با هم،  كنند، 
ي نقدِ ادبي«  ها»روش در   Wilfred Gureenكنند. ويلفرد گرين موجوديتِ شعر را ايجاد مي

(Critical Approaches to Literature)  همديگر   ها: در شعرِ خوب همة قسمتگويدمي
كنند. هر كدام به سهمِ خويش با مقصد و منظورِ شعر و تأثير نهايي آن  را تقويت و كامل مي 

)اند  هماهنگ كارآمد.  آن  استحکام  در  ه Gureen,1993: 73و  در  اين  بروزِ  و  نمودِ  م  ( 
به همبستگي    The Sacred woodدر    Eliotد. اليوت  يابتنيدگي در زبان است كه جلوه مي

اشارتي دارد و آن هنگامي است كه تمامِ حوادث، رُخدادها     objective correlativeعيني
( Eliot,1999: 1151.)گيرداثر ادبي در هَيمَنة زبان شکل ميترين واقعّيات در يك  ئيو جز

نده شود.  شود كه متن دقيق و درست خوازماني حاصل مي  Richardsو اين به قول ريچاردز  
(Richards,1924: 70  خوانِش دقيقِ و چند بارة متن، تفسير موشکافانة كلمات، توجه به )

تري  فسير درست و كاملدهد كه بتوان از متن، تصوير و تمتن اين امکان را ميبيش از فَرامتن  
 ارائه داد. 

اند كه به نظر  بُرده ابِ خويش از همين روش بهره  استاد پايمرد در بخِش نخستِ كت   -1  -1
 ترين و جذاب ترين قسمتِ كتاب اين بخش و بخش لطيفة نهاني است. من، مهم

 ي عرفاني و هنريِ پيش از اوست.  هاترين تجربهتبلور عالي هاشعرِ حافظ در تمامِ زمينه
بسياري از مضامين و مفاهيمِ موجود در شعرِ خواجه پيش از او توسطِ شاعرانِ ديگر بيان  

بعد از او نيز در شعر فارسي جاري و ساري بوده است، اما آنچه باعثِ تَشَخُّص و تََفوُّقِ    شده و
غزلِ حافظ است و قولي است كه جملگي بر آنند زبانِ فصيح و سليس و نفيس اوست كه  

بيان، بديع و ي زباني اعم از واج شناسي، واژگان، صرف و نحو، معانيهادر همة عرصه  ،
شود تا مخاطبِ شعرِ حافظ، هيچ گاه احساس  گر است. آنچه موجب ميموسيقيِ شعر جلوه
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كه خواجه در عرصة زباني ارائه  انگيزي است  مَاللت و كَسالت نکند دنياي بَديع و شگفت
او هرمي تا خوانندة شعرِ  تازه روبرو شود  دهد  انکشافي  با  اسلوب  لحظه  بيان و  اگر شيوة   ،

چيزي جز اسلوب تواند ماند و مگر هنر   او چيزي باقي نميستانيم از شعرِتركيب را از خواجه ب
به نظر من اين حوزة حافظ مَجالي وسيع و عرصهبود؟ و  تَحقيق و  اي عريض بشناسي  راي 

گاه هم دچار تکرار و انگار نشد. پايمرد توان بسيار بدان پرداخت و هيچتََفحُّص است كه مي
داده و به همين دليل، اين بخش، جذاب و خواندني  مَدخلِ كتابش را بدين مهم اختصاص  

مؤالفت    هاي او همراه شده كه حاصلِ سالهاو ژرف نگري  ها است مخصوصاً كه با ريزبيني
شك بدون اين حَشر و نَشر  ي او در اين قسمت بيهاو مؤانستش با شعرِ حافظ است، دريافت

 مُدام صورت نپذيرفته است. 
 گيري خواجه از ايهام و ايهام نوشتاري صحيح است وصائب.  ة بهرهنکاتِ دقيق او دربار  -2  -1

توان  جاي جاي ديوانش رد پاي آن را مي ي زباني مخصوصِ حافظ است و درها اين ظرافت
و به عمد نيز رُخ  از رَشحة قلم خواجه تراوش كرده    كه  هاو لطيفه  هاديد براي اثبات اين دقيقه

توان به ايهام تناسب هم اشاره كرد و دانست  شده ميميز مقاصد ذهني او محسوب  داده و ا
 كه خواجه حتي اين فضاي ظريفِ نوشتاري را هم از ياد نبرده است:

 گناهِ باغ چه باشد چو اين گياه نرست مرنج حافظ و از دلبـــران حفاظ مجوي 
 

ايجاد كرده  بازي تصحيفي ميان گناه و گياه به عمد آورده شده و ايهام تناسبِ ظريفي را  
 توان به بيت زير اشارتي داشت: از همين مقوله مي است.

 د ــــي دَهــــتا درخــــــتِ دوستي بَر ك ي كاشتيم ــــحالــــــــيا رفتيم و تخم     

 گردد كه با فضاي بيت بسيار همخوان است. با افزودن سركشي برگي ميبَر كي 
 يا:  و

 بيــا تا در مي صــافيت راز دهـر بنمايم  كورش كژطبعان دلبه شرط آن كه ننمايي به 
 

يابد، ايجاد شده است.  كر كه با كور در قافيه تناسب مي بازي تصحيفيِ ظريفي بيِن كژ و
 رسد خواجه به عَمد اين ظرايف را لحاظ كرده است.نظر ميفراوان است به  هاچون نمونه

  پذيرم را مياند  استاد موافقم و آنچه در مورد سرو گفتهبارة ايهامِ شبه جنس هم با  در  -3  -1
 ، كمي قابل تأمل است، ايشان نوشته است كه: اما آنچه در مورد سروش گفته شده
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ه بُرده است كه در سه مورد آن  هايش هفت بار از واژة ]سروش[ بهره... حافظ در سرود»
در  مي كه  بدن  اعضاي  ديگر  با  ]سروش[  در  را  ]سر[  آنتوان  مرتبط    هاكنار  است  آورده 

 دانست:
 ر ـــبجـز ثناي جـــاللش مساز ورد ضمي 

 نگـردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي  تا
 در راهِ عشق وسوسة اهرمن بسي است -

 كه هست گوش دلش مــحرم پيام سروش 
 گوش نامـــحرم نباشد جاي پيغامِ سروش

 پيش آي و گوشِ دل به پــيام سروش كن
 (27:  1392)پايمرد،                               

( به معناي شنيدن مشتق شده و علي القاعده نيز با اين مفهوم  sruدانيم سروش از سرو )مي
كه از    ،دانسته اجه حتي نحوة انشقاق سروش را نمياگر خو  . در ادبياتِ ما شکل گرفته است

نداريم در دست  اطالعي  هيچ  اشعارِ    ،آن  در  و  بوده  مأنوس  ما  ادبياتِ گذشتة  با  اما چون 
پيشينيان، سروش با شنيدن و گوش كه عضو منحصر به فرد اين حس است هميشه همراه بوده  

 است. مانند اين ابياتِ حکيم طوس: 
 روشــ ه ســت ه خجســـــد هـمانگــبيام وشــه گـش بـ به خوبي يــکي راز گفت 

 چـــنان ديد در خواب كاو را به گوش  روشـــه سـنهـــــفته به گيتي خـــجست 

 چــنان ديد گودرز يك شب به خواب  ر آبــكه ابري برآمـــــــــد از ايران پُ

 اران نشسته ســـــــــروشـــبر آن ابر ب به گودرز گــــــفتي كه بگشاي گوش 

 استادسخن شيخ اجل:و يا اين بيتِ 
 روشــــ تو را ياوري كــــرد فَــــرُخ س ودم به گوشــــوگـــــرنه زه آوردم ب     

ذوق   اين كه  اضافه  به  با گوش همراه كند  را  نيز سروش  است كه خواجه  طبيعي  پس 
 كند.پسندد و از آن استفاده ميفظ، بازي گوش و سروش را بسيار ميموسيقايي حا

ديگر كه نکته  آورده  ي  مطلب  همين  ادامة  »اندر  كه:  است  اين  ديگر  د  دوبيت  در   ...
استفاده   از واژة )دوش(  معناي )شانه و ]حافظ[، در كنار سروش  كرده است كه دوش در 

 تواند با ]سر[ نوعي ايهام تناسب بسازد: كتف( باز مي
 دوشـــــــم سروش عالم غيب بيــــار باده كه - نويد داد كه عـــام است فيضِ رحمتِ او 

 چــه گويمت كه به ميخانه دوش مست وخراب - داده است هاسروشِ عـالَمِ غيبم چه مژده 
 

راي موسيقي درونيِ شعر  ، دوش را همچون گوش با به نظر من ذهِن موسيقايي خواجهام
قرار گرفتن آن در  طرز    بَرَد، به همين جهت نوعِ رفتار خواجه با اين كلمه ]دوش[ وبه كار مي

 ساختار بيت قابل تأمل است: 
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 نويد داد كه عـــام است فيضِ رحمتِ او  بيــــار باده كه دوشـــم سروشِ عالمِ غيب 
 

چرخد و اگر  موسيقايي بيت روي ]دوشم سروش[ ميكنيد بار  طور كه مالحظه ميهمان
ه ساختِ موسيقايي شعر تَنزُّل  خواهيم ديد ك  ،را جايگزين اين دو كلمه كنيم  كلماتي ديگر

از مصرعِ دوم به نظر  تر يابد و به همين دليل است كه مصرع اول خوش آواتر و موسيقاييمي
 شود.  ازي ايقاعي اين دو كلمه تلطيف ميآيد و در مجموع بيت با بمي

 در بيت ديگر نيز:

 داده است هاسروشِ عـالَمِ غيبم چه مژده   وخرابميخانه دوش مستگويمت كه بهچــه
 

گيرند و در دو  يكنيد كه دوش و سروش بازي ايقاعي بيت را بر عهده مباز مشاهده مي
كنند. براي اينکه منظور خودم را بهتر  دايي مصاريع نقِش خود را ايفا ميسوي انتهايي و ابت 

 القا كنم به اين بيت خواجه كه از لحاظ مفهومي با بيت باال نزديك است دقت كنيد:  
 ساقي بيا كه هاتفِ غيــــبم به مژده گفت  فرستمتبا درد صـــبركن كه دوا مي

ا خوانش  د، بشوفرستمت تکميل ميزند و با صبر و ميي شعر بر روي ساقي دور ميموسيق
تر  وخوش بيانتر  لحاظ موسيقايي كاملتوان فهميد كه بيت نخست از  دوبارة هر دو بيت مي

در انتها و ابتداي مصاريع  است و اين تنها به استفادة هوشمندانة خواجه از ]دوش[ و ]سروش[  
حافظ از اين دو كلمه بيش از هر چيز ديگر    . به همين دليل معتقدم كه استفادةگرددباز مي

ايقاعي آن ابيات ديگري كه  كه ذهن موسيقايي حافظ را ارضا ميست  هابارِ  كند حتي در 
با كلماتي كه در ساختارشان   نيامده، حافظ كلمة ]سروش[ را  پايمرد  مورد استشهاد جناب 

 كند: مي حرفِ ]شين[ جلوة بيشتري دارد همراه
 فرشته اي به حقيقت سروشِ عـــالمِ غيب - ـــته بر جنان گيردكه روضة كرمش نکــ

 زفکر تفــــــــرقه بازآي تا شوي مجموع- که چو شد اهرمن سروش آمدبه حکم آن

اشاره شد در ادبيات پيش   هاديگر بر اساس شواهدي كه پيش از اين نيز به آن و از سوي
 از حافظ سروش با خواب، پيوندي ديرين دارد: 

 چـــنان ديد در خواب كاو را به گوش - روشــه گيتي خـــجسته سـنهـــــفته ب

 چــنان ديد گودرز يك شب به خواب - ري برآمـــــــــد از ايران پُر آبـكه اب

 ر باران نشسته ســـــــــروش ــر آن ابــب- به گودرز گــــــفتي كه بگشاي گوش 

 و يا:
 روشــواب فــــرخ ســمرا گفت در خ- ه فرّش نشـــــــاند از ايران خروشـــك 
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مي صورت  شب  در  منطقاً  خواب  ميو  دليل  همين  به  توجيهگيرد  را  ]دوش[  واژة   توان 

 اند.تري كرد تا آنچه استاد گفتهمنطقي
»حافظ از همان    كه: اند  در ديوانِ حافظ مرقوم فرمودهي  در فصلِ شخصيت پرداز  - 1  -4  -1

نديشه كه به هر حال  اش يك نظام انديشگاني منسجم دارد، و براي بيانِ اين اابتداي شاعري
جا به وام گرفته  جا و آننده و بسياري از موادش را از اين اش دوا ريشه در گذشتة فرهنگي

انديشه را مي  هااست، اشخاص، مکان اين  مناسب  ابزار  آفريند. عناصري چون: موضوع،  و 
او هم، چه عاشقانههمه  ...  ، نمادها وهااشخاص، مکان سرا،  گو چه عارفانهدر شعر پيش از 

 آشناست.« )پايمرد،   هاو خوانندة هم عصر حافظ با آناند  كاربرد داشته و به بلوغ خود رسيده
1392  :49 ) 
نظامِ انديشگاني خواجه، منسجم است و وقتي مجموعه    .اين سخن، سخِن معقولي است 

توان بر اين اساس ذهن و  شويم كه ميظ شود ما با متِن واحدي روبرو مياشعارش با هم لحا
ي خواجه  هاغزل  تَقني نيز رسيد. من با طرحِ پاشانِزبان او را مورد واكاوي قرار داد و به نتايج مُ

ي وي براهينم  هاي غزلو پيش از اين نيز داليلم را مطرح كرده و دربارة پيوند عمودمخالفم 
انتشار زبورِ عشق نوازي  را بيان ]تأثير قرآن مجيد بر رو    هاداشته ام. )ر.ك: كتاب در حال 
پذيرم  مي ي شعر حافظ[ تأليف نگارنده( و از اين جهت با استاد پايمرد هم داستانم وهاساخت

ماند كه به ديوانش به عنوان يك متِن واحد نگريسته شود، و از  راهي جز اين نمي  »....  كه:
لة بيت يا ابياتِ ديگر بر ي بيت يا ابياتي به وسي هاو پيچيدگي  هاچنين منظري بسياري از ابهام

 ( 48:  1392شود.« )پايمرد،طرف مي
  ل اعتنا ايشان وارد مبحثيمقدمة قاب جا را با پايمرد موافقم، اما پس از اين  تا اين   -2  -4  -1

».... كاري  نويسند:در پي داشته باشد، مي ي جديهاتواند إن قلتشوند كه به نظر من ميمي
و عناصر متِن خويش    هانويسي خبره از همان ابتدا، شخصيتچون داستانكند همكه حافظ مي

شخصيتي اين قهرمانان، چه حقيقي  ... ابعادِ روحي و  گزيندا طرح و شناخت كافي بر ميرا ب
ي  هاتوانيم از شخصيت.. و در پايانِ ديوان است كه ميگيرند.ه مجازي، به مرور شکل ميو چ

قبل از طرح اين    ها... حافظ قرنناختِ جامع و كامل به دست آوريممختلفِ شعر او يك ش
استانـ  واره بخشيده  ديش شکلي  هاي متفاوت به ديوان غزلها و تيپ  هاآراء، با خلقِ شخصيت

وارة ديوانِ حافظ، بنيادش نه بر پيرنگ و بن ماية آن استوار شده است، كه البته  است. داستان
اين دو عنصر داستاني از  بر شخصيت  خالي  نظام آن  بلکه  نيست،  تيپهم  سازي  پردازي و 

 نويسي نوين است.«ي داستانها قهرمانان آن شکل گرفته است، كه اين روش يکي از اسلوب
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اي  پايمرد در  ارائه  كن ن مبحث از مفاهيم كلي استفاده مياستاد  اِقناعي  د و هيچ توضيح 
از داستانواره ميافظ را داستاناو شعرِ حنمايد.  نمي تعريفي  اما هيچ  تا  نمي وارهنامد  دهد! 

افظ است كه  پارسي تنها اشعار حي  هاخواننده متوجه شود كه چرا از ميانِ اين همه سروده
آن مي به  اطالق  داستان  توان  عليواره  و  داستانكرد،  چه  القاعده  ايشان  ذهن  در  واره 

 گُنجد؟شعر خواجه در اين مقوله مي ها يي دارد كه بر اساس آن آيتمهاويژگي
اي دارند كه اين شاكله هرچند به اَشکال مختلف  واره منطقاً شاكلهچه داستان و چه داستان

شود: نخست مقدمه يعني وضعيتِ  تعاريف، سه ويژگي مشترك ديده مي  اما در تمامبيان شده  
كنند و دوم ميانة حادثه  استان در آن نقِش خود را ايفا ميي دها آغازين و بستري كه شخصيت

دهد و در آخِر نتيجه است كه پيامد رُخدادهاي  دث اصليِ كه داستان در آن رُخ مييا حوا
جديدي   شخرا  وضعيت  اهاصيتكه  بعد  داستان  قرار  ي  آن  در  حوادث  كردن  سپري  ز 

توان با چنين  در كدام غزل خواجه مي  (Cuddon, 1977: 87نشان مي دهد. )  گيرند،مي
وارة ديوانِ حافظ، بنيادش نه بر پيرنگ  كه: »داستاناند  فضايي روبرو شد هرچند ايشان گفته

وجود ندارد چگونه شاكلة داستان شکل    plotو بُن ماية آن استوار شده است« اگر پيرنگي  
 گرفته و چه چيزي جايگزيِن پيرنگ داستان شده كه توانسته نامِ داستان را بر دوش بکشد؟

  توان در ديواِن كبير را مي الدين  الل من تا آنجا كه اطالع دارم بيست و يك غزل موالنا ج  
 گونگي آن بر شمرد، مثِل غزل زير: يي را براي شناخت داستان ها غزل ــ داستان دانست و آيتم 

 ل أتيــراِه هــــديدم ســــحر آن شاه را بر شاه در خوابِ غفــلت بي خبر زو بوالعلي و بوالعال 
 كه در سر داشتـــم من ساغري برداشتم زان مي  در پيش او بگــــذاشتم گفتم كه اي شاه الصال 

 گفتا چيست اين اي فالن گفتم كه خون عاشقان  جوشيده و صافي چو جـان بر آتشِ عشق و وال 

 اياي در ديگ جان جوشيده و نوشيده ـت  گفتا چو  ش كنم اي باغِ اسرارِ خدا ـاز جــــان و دل نوش

 ، بستد قدح از دستِ من تِ منــدلــبرِ سرمسآن  اندركشيدش همچوجان كان بود جان وجان فزا 

 از جان گذشته صددرج،هم درطرب هم در فرج  كرد اشاره آسمان كاي چشم بد دور از شما مي
 

اما در شعر حافظ به نظر من، با غزل ــ داستان روبرو نيستيم و اساساً زبانِ خواجه و نوعِ  
بيت با  ايجاد  هارفتارش  را  فضا  اين  اغماض مينميي يك غزل  با  بيتِ  كند،  از چند  توان 

»در سراي مُغان رُفته بود و  ..« و يا  .خوي كرده و خندان لب و مستنخستِ »زلف آشفته و  
واره  نخست ما با عدم تعريفِ از داستانتحت اين عنوان نام بُرد. پس اساساً در گامِ    ..« .آب زده

ا دريافت و بعد بر اساس آن شاكله به قبول  توان منظور نويسنده ربه همين دليل نمي  ايمروبرو 
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ين ابتدا اين موضوع روشن است  و يا عدمِ پذيرش اين ايده در شعر حافظ پرداخت. اما در هم
 واره و حتي غزل ــ داستان دانست.  توان زير مجموعة داستان و داستانكه شعرِ حافظ را نمي

سازي  پردازي و تيپحافظ[ بر شخصيتكند كه: »نظامِ آن ]شعرِ  ز اين اشاره مياستاد پس ا
 ي داستان نويسي نوين است.« هاقهرمانان آن شکل گرفته است، كه اين روش يکي از اسلوب

( اما آيا  Laurence,1984: 67دهند )اساسِ داستان را تشکيل مي  هاشك شخصيتبي
كشاند؟ صاحب نظران معتقدند پردازي ميستان و داستانپردازي ما را به سمتِ داهر شخصيت

به داستان نويسي ميكه آن شخصيت   در طول داستان    هاشود كه شخصيتپردازيي منجر 
توانند روال داستاني ايجاد  تغيير و بدون تحول نميي بيها( يعني شخصيتIbidتحول يابند. )
   (506:  1368 و )آلوت، (224: 1374 لئونارد،: كنند. )ر.ك

تغيير و تحولي در او ايجاد  پردازي حافظ كدام شخصيت در طول تمام ديوان  در شخصيت
پويايي  هاي ديوانِ خواجه شخصيتهاشود؟ شخصيتمي كه    Daynamic characterي 

مي تغيير  شخصيتدستخوش  اين  نيستند  )ر.ك:     typicalكاماًل    ها شوند  هستند.  نوعي  و 
Laurence,1984: 86و شخصيت تنها مشخصهي  ها(  طبقهاتيپيکال  و گروه ي  و دسته  ه 

  ،typeي هاد كه چرا شخصيتكه باز توضيح نفرمودندهند و نکتة ديگر اين خود را ارائه مي
ي  هارسد نويسندگان داستانشوند، به نظر ميي داستان نويسي مدرن محسوب ميهاشخصيت

شخصيت از  كمتر  مي   typeيهامدرن،  از  استفاده  و  به  تيپكنند  و  گريزانند  سازي 
كنند  را واكاوي مي  هاي دروني آنهاآورند و كشمکش ي گنگ و مبهم رو ميهاشخصيت

 (  280: 1376 )ر.ك: ميرصادقي،گيرد. نهاد، خود و فراخود شخصيت شکل ميكه در 
به چهار   هاپردازند و آن ي اشعارِحافظ ميهابه شخصيت استاد پايمرد در ادامه -3 -4 -1
مي  طبقه بندي  منصور، شيخ  تقسيم  مانند شاه شجاع، شاه  تاريخي  ــ  واقعي  اشخاص  كنند: 

ي اجتماعي مانند  هاابواسحاق، خواجه قوام الدين؛ اشخاص واقعي وابسته به طبقات و كاست
اي مانند پير مغان، عظ، صوفي؛ اشخاص حقيقي ــ اسطورهمحتسب، قاضي، شيخ، زاهد، وا

  هاسپس در مورد هركدام از اين گروه    ...صبا، كواكب، و  مانند باديار، رند و اشخاصِ مجازي  
گويند. من در مورد اشخاص واقعي ــ تاريخي جاي ديگر در همين مقاله مفصل  سخن مي

گذرم اما در مورد سه بخش ديگر مخصوصاً  واهم گفت پس در اين بخش از آن ميسخن خ
به   وابسته  واقعي  اشخاص  يعني  مياني  طبقة  كاستدو  و  اشخاص  ي  هاطبقات  و  اجتماعي 

دارِ ادبيات قلندري  كه در اين مورد خواجه به شدت واماي بايد عرض كنم  حقيقي ــ اسطوره
اد  ها پيش از خود است، با اين شخصيت بيات قلندري پيش از خود  خواجه بر همان مِنوالِ 
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: 1386ه )ر.ك: خالصي.  كند. اگر گذري كوتاه به ادبياتِ قلندري و ادبيات مالمتي رفتار مي
اشاره   هاي ميانيِ كه استاد پايمرد به آنها به بعد( داشته باشيم خواهيم ديد كه شخصيت 107
. از اواخر  ند در اين نوع ادبيات وجود دارندشوگونه كه در شعر حافظ ديده ميكند همانمي

عين القضاتِ همداني  ، حکيم سنايي و نابغة تصوف  به بعد در آثار امام احمد غزالي  قرن پنجم 
مي  هااين شخصيت تصوير  همين شکل  ادبيات  به  در  است كه  اين  هم  اساسي  شوند علت 

و    Freud,1919)جهت اطالع بيشتر ر.ك:    Tabooبه تابوها    Totem  هاقلندري تمام توتم
:  1386  ند. )جهت اطالع بيشتر ر.ك: خالصي،شوتبديل مي  ها( وتابوها به توتم1349  فرويد،

 به بعد(  195
 گيرد: دان رياكار در همين مقوله جاي ميي امام احمد غزالي به عالِمان و زاههاطعنه

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

خداست بِِنه، و نگو محمد رسول    »نگو ال اله اال اهلل تا اين كه كلمة توحيد بگويد آنچه جز
 ( 19: 1376 ي ديِن او بساط پهن كُن!« )غرالي،اهلل است، اما برا

فکر موقعّيتِ خود هستند و دردِ خود    و يا در جاي ديگر نيز به زاهدان و عالِماني كه در 
 گويد:رند و دردِ دين ندارند به طنز ميدا

تَخَضَّب بالدماِء انت تحتَ نظام عِمامَِتكَ و مَنديلكَ    قد حَلََفتْ ليلي أن ال تَدخُلَ مجنوناً اال
 (27: و قَميصكَ طّيب اهللُ عيشكَ في ظِلِّ طوبي! )همان

ه با خون، خِضاب كرده باشد.  »ليلي سوگند ياد كرد كه بر مجنون داخل نشود مگر اين ك
  طوبي خوش  نظامِ عمامه و پيراهنت هستي، خداوند زندگاني ات را در ساية درختِ  تو زير

 گرداند!.« 
 برد: از همين موضعِ طعن و طنز بهره ميدر مورد معرفتِ شناسي ايشان نيز احمد غزالي باز  

لم يتجاسَرْ آدمُ أن يحومَ حولَ حومهِ التوحيدِ مَعَ بحبوحهِ الجنهِ، كيف يتأتي لكَ عِمامتك  
 (33: )همان لَمْعُ برقٍ من جنابِ التوحيد؟! و طيلسانكَ

»آدم با اين كه در مركز بهشت بود جرأت نکرد گردِ ميدانِ توحيد گردد، چگونه براي  
 تو با عمامه و ردايت برقي از آستانة توحيد درخشيده است؟! «

 اگر به اين سه سخِن امام احمد غزالي با دقت بنگريم، خواهيم دانست كه: 
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صوفيان عالِمانِ  الف:  و  زاهدان  منتقدانِ جدي  خود،  و حضورِ  بروز  روزهاي  نخستين  از   ،
گيرد و سپس  د شکل ميكه از همين جا دو تيپ شخصيتي متفاوت يعني عارف/عاب  رياكارند

 شود كه در سخن غزالي اين مورد مشهود است. ميتر يابد و ژرفگسترش مي
بيش اين طنازي   كه البته پيش از او نيز كم و كند  انتقاد از زباِن طنز استفاده مي   ب: غزالي در اين 

را به   خورد. اما غزالي آن اد به زاهدان و فقيهان به چشم مي در سخن بعضي از صوفيان در انتق 
 گيرد. روش به شدت مورِد اقبال قرار مي  سازد كه پس از او اين يك روِش انتقادي تبديل مي 

رازها  ]عابدان و زاهدان[ از نکات ديگري است كه در اين ف  ها معرفت شناسي آن ج: مباحث 
ي  هاترين آيتمداند، اين موضوع از مهمالي آن را ابتدايي و ناكارآمد مي آيد و غزبه چشم مي

 كند.  صوفيانه بحثِ عريضي را ايجاد مي  فقيهان است كه بعدها در ادبِ   تضاد ميانِ صوفيان و
كه آن را از    به پوشش ظاهري عابدان/فقيهان استرويکرد طنز آلود غزالي  د: و در آخر  

شمرد و پس از او اين طعن و طنز به شدت وارد ادبِ صوفيانه  وازم و وسائل مردم فريبي برمي ل
 كند.  و براي خود بستري وسيع ايجاد مي شده

ابتداي شکلبينيممي همان  از  تيپكه  با  ما  روبروايم    ها شخصيتسازي  گيري صوفيان، 
به خويشتن مشغول، تاجرمآب، بي درد و   شخصيتِ عابد/زاهد رياكار، ظاهرگرا، مغرور و 

شود و گسترشِ بسياري  زي بعدها واردِ ادبيات قلندري ميشود. اين تيپ سامعرفي ميپُرگو  
را نيز به    يان مُتظاهر كند كه حاكمان و صوفنقدِ زاهدان و عالمان بسنده نمي  يابد و تنها به مي

مي مورچالش  بسيار  قضا  از  و  ميكشد؛  قرار  عارفان  و  شاعران  اقبال  ادبيات  د  در  و  گيرد 
تا  باز ميصوفيانة  پارسي جاي  و  بعد  زي  به  هفتم  قرن  از  ادبيات صوفيانه  تا جايي كه  كند 

 مخصوصاً در عرصة غزل، به طور مطلق ادبياتِ قلندري است.  
سال پيش    250آن مديونِ حکيم سنايي است و حدوداً  در اين ادبيات كه رشد و گسترشِ  

و سمبل نمادها  اساسي  هااز حافظ شکل گرفته، تخريبِ  ويژگياز  آن محسوب  هاترين  ي 
 آغاز مي شود:  هاشود؛ و اين تخريب نخست از شخصيتمي

 زاهدي   تاكي حـــديث صومعه و زهد و لختي طريق دير و شراب و قمـــار گير 
 ( 292: 1362 ،)سنايي

 زرق و زهـد وتسبيح ونماز و  تاكي از ناموس  بندة جــــــــام شراب و خانة خمار باش 

 ( 311: )همان
   كــريا از آناده نوشــــيم بيــــب ة نصوح كنـــــــــيم ـــــبا ريا توب   

( 408: )همان  
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 ق پوشانِ مزَوِّر سيرت سالوس و زرخـــرقه  كنند شتن را سُــخرة قَيماز و قيصر ميخوي    

 ( 149: )همان
 ن بهـــتر كه باشم ــــمرا بي خويشت  طامات به قــُــرايي فروشم زهد و                

(73: )همان   

به آن بسيار است كه استشهادِ  اين نمونه در ديوانِ حکيم  خود كتابي خواهد شد.   هااز 
 داشت كرد چنين است: توان براتِ مينکاتِ مهمي را كه از اين همين ابي 

تخريب  ، تسبيح، نماز، توبه ]توبة نصوح[ وقُرّايي را  ي صومعه، زهد، خرقهها الف: سنايي توتم
 سازد. مي هاكند و تابوهاي جام، شراب، خانة خَمّار، پياله و باده نوشي را جايگزين آنمي

بينيد تند و بي پروا است ]خرقه پوشانِ مُزَوِّر سيرت سالوس،  ب: لحن ابيات همان طور كه مي
شِ جامِ  موالي پيالة بزرگ، بندة جام شراب، بر گرفتن طريقِ شراب و قِمار، فرمانبرِ دور )گرد

 شراب در مجالِس مي گساري( و....[
 زند:  داري كه در ابيات موج ميج: طنز بُرَنده و نيش 

 كـــــيم بي ريا از آنباده نوش ة نصوح كنـــــيم ــــبا ريا توب

از همه مهم و  ابي تر تيپد:  به راحتي در  است كه  به چشم ميسازي  تيپِ  اتِ فوق  آيد. دو 
 .عالم/عابد در مقابل قلندر/رندمتفاوتِ  

سمبل ميدر    هاتخريب  و  دارد  وجود  مِلَل  همة  مهمادبيات  از  يکي  را  آن  ترين  توان 
گيرد،  شکل مي  هاابزارهاي ادبِ اعتراضي به شمار آورد، و اين تخريب بيشتر روي شخصيت

زيرِ    Philosophical Dictionaryدر آغازِ فرهنگ فلسفي Voltaire به طورِ مثال ولتر
ر او  نيتِ  و  اوست  كتاب  آغازِ  كه  كشيش  ازماده  مي  ا  آشکار  كتابي  چنين  ، كندنگارشِ 

ني پدر  داني كه كشيش به مع آيا مي...  ري؟ب.. آقاي كشيش! كجا تشريف مي.»  :نويسدمي
اگر تو خدمت دولت مي انجامكُني، بياست.  تواند كس ميدهي كه همهمي  شك كاري 

    Dog-collarدهد.... اگر تو آقاي كشيش! هستي صرفاً براي اين كه پيراهِن يقه بلندانجام  
چگونه  ...  بپوشي با رداي كوتاه، و منتظرِ بخشي از درآمدِ كليسا، تو شايستة نام كشيش نيستي!

 (Voltaire,1977: 15...« )سازد!را دگرگون مي  هاواژه گذشتِ روزگار معني

 ارم ــــي شمـــــر دور بــــفرمانب              
 ( 929: )همان                                        

 م ـــبزرگة ــــالــــمـــوالي پي 
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ما  .نويسد: »ي مذهبي ميهاتخريبِ توتمِ جنگيا در جاي ديگر در   به  .. خدايِ ما كه 
را تحمُّل كنيم؛    ها فرمان داده تا دشمنانِ خود را دوست داشته باشيم، و حتي بي شکايت، رنج

نميبي را شك راضي  ديگرمان  برادرانِ  گلوي  آن كه  براي  بگذريم  درياها  از  ما  شود كه 
ي سُرخ رنگ بپوشند و  هاكه يك گروهِ آدم كُش، جامهن بُِبريم، آن هم تنها براي خاطر اي 

د و شهروندان را سرباز گيرند و با دو پاره چوب بر  كه دو پا بلندي دارد بر سر نَهن   ييهاكاله
 و صدا ايجاد كنند.« سراند پوستِ خري كه بر روي آهني كشيده

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

و جايگزين كردنِ نمادهاي    هااما به نظر من ادبِ مالمتي و قلندري در زمينة تخريبِ سمبل
 .د بودنخواه  ها، كه حتي قابلِ قياس با آنتر و واالتر از همتايان خود داردديگر جايگاهي باال

ترين آيتِم ادبياِت قلندري تقابل  ي مهم و شايد مهم ها به ُسخِن خويش باز گردم، يکي از آيتم 
چه كه در مجموعة  با زهد و زاهد و وعظ و واعظ و ُقّرايان و ُمفتيان و صوفيان و كاتوزيان و آن 

نگاهي گذرا اين تقابل  ، با  زند ي آنان وجود دارد دور مي ها اين اعمال و رفتار و كردار و شخصيت 
 توان دانست؛ حتي از زبان شيخ االسالمي چون احمد جام كه صوفي متعصبي است:  را مي 

 
 
 

 

 ( 402: 1365 .)احمد جام
  سازي ادبيات فارسي از ابتدا نوعي تيپ  نکتة اساسي اين است كه واژة قلندر و قلندري در

  به همراه خود داشته كه در اين تيپ، رهايي از آداب و سَُنِن اجتماعي/ مذهبي مد نظر بوده 
توجه نماييد،    ، گيري بيته نقِش واژة قلندر/قلندري در شکلبه ابياتِ زير دقت كنيد و ب  است.

ايجادِ يك ش تنهايي در قلمرو آراية تضاد  به  با يك سري  خواهيد ديد، خودِ واژه  خصّيت 
ي ديگري با يك سري خصوصيات متضاد  هاكند كه در تَقابُل آن شخصّيتت ميخصوصيا

 گيرند:ر ميبا او قرا
 در راهِ قــــــــلندري زيان، سودِ تو شد  و سجاده مردود تو شد  زهـــــد و وَرع

 دشــــــنام سرود و وِرد، مقصود تو شد پيري است پـــــياله تا كه معبود تو شد 

 ( 954 : 1362 ،)سنايي

 زهـــــد و وَرَعم به باد دادند  ي ـم و پارسايـو علقُـــــــرّايي 
 در راهِ قـــــــــلندري فتاديم  يـبر بنده وَبال شد قُـــــــــراي

 با تو به قلــــــندري در آييم  عاشـــــقي درآيي ، تو به با من 
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 پشت بر صـومعه كرديم و سوي ميکده روي  خــــــرقه را پاره بکرديم و همه توبه شکست 

 م ــبا حـــــــــــريفان قلندر به خرابات شدي زهــد بر هم زده و كاسه به كف كوزه به دست 

 ( 444: 1337 ،)ظهير فاريابي
 س استـــقّرّايي بباز،  دِ جان در نق 

 (52: بي تا)عطار،                                    

 يــــد قُرّايي كن ــــدر قــــلندر چن 

 وار بنمايديکي بي زرق و فن خود را قــلندر
 ( 358: )همان                                        

 ز نام وننگ و زَرق من نخيزد جز نگونساري 
 

 ر ــــي آخـــــــند ز زاهد ريايچـــــ تا ـــردِ مايي آخردُردي دَركش كه مَـ

 دـون شــــما را جگر از زهدِ ريايي خ اي رندِ قلــــــــــندري كُجايي آخر

( 493: )همان  

 ردم ــــه كــــد توبــــاز تــوبه و زه ب و روزــــ، ش قــلندران وــــاينك چ          

(185: بي تا )عراقي،  
 (108: رندِ قلندر كيش، مي نوش و زكس مَنديش  )هماناي 

 بالي عشق تو بنـــــيادِ زهد و بيخِ وَرع چنان بکــند كه صوفي قلندري آموخت     
 ( 605: 1382، )سعدي

كنيد كه اين واژه ]قلندر/ قلندري[ در شعر شاعران نوعي تضاد و  به روشني مالحظه مي
ظاهر مُوجه اجتماعي/ مذهبي را با خود به همراه دارد و  ي به  هاتقابل و تناقض با شخصيت

 كنند.  فيان را ميحتي شاعرانِ غيرِ صوفي نيز با اين واژه همان رفتار صو
در يك دايرة مشخص رفتاري    ي ادبِ قلندري چه منفي و چه مثبتهاپس منطقاً شخصيت

است، مثاًل شخصيت    زنند و رفتار و كردارشان كاماًل مشخص و از پيش تعيين شدهگام مي
و خوشباش و اهل خرابات و شاهدباز و عاشق و به شدت با  اند  اصلي اين گونه اشعار: رند

اند، نقطة مقابل زهد و زاهدند و با رياكاران سر سازش   مظاهر ظاهري مذهب مخالفتمامِ
كنند.  تمامِ مظاهرِ صوري شريعت ابا مي  ندارند و اهل جاه و مطامع دنيوي نيستند و از توبه و

توان جز اين ديد و در نقطة مقابل شخصيت زاهد و عابد  تمامِ دواويِن شاعران صوفيه نمي  در
مشخص و از پيش تعيين    نيز در يك دايرة كاماًل  ها... قرار دارد كه آنصوفي وو واعظ و  

 رور و جلوه فروش و دام گستر. زنند همه رياكارند و ظاهر ساز و خودبين و مغشده گام مي
 :تِ قلندر در ديوانِ عطار بنگريدكه مطلب روشن شود به شخصّيبراي اين  -4 -4 -1
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د  اورا  ،هاقلندرِ عطار مخالفِ مسجد و صومعه و هر مکانِ عبادتي است كه در آن عبادت:  الف
 گيرد :و اذكار و رفتار صوري انجام مي

گه نعره زن قلــــــندرت خواهم بود - مجــــاورت خواهم بود د ـگه در مسج    

آن آه به صـــــــــدق كز قلندر خيزد-   در صومعــــه هيچ كس نشان مي ندهد    

 :درند است و مخالف زاه: ب

كاين رند قلــــــــــــندر از نمازت ببرد      زنهــــــار به گرد من مگرد اي زاهد 

 :و ابزار ظاهري سلوك مخالف استاب با همة اسب : ج

 من زاهـــد فوطه پوش چون دانم بود - خواهد چون يار مرا قلــــــــندري مي

ندر چـــــــند قُـــــرّايي كني ـلـــدر ق- س است ــــ، قُرّايي بنقـــدِ جان در باز  

 دشمِن رياست : : د

جــــــگر از زهد ريايي خون شدما را  ي آخرــدِ قلـــــــندري كجايــــاي رن        

 پاك باز است : : ه

پس به يك ساعت ببــازم هر چه هست    مــــسر به بازار قـــــــــــلندر در نَهَ  

 : مست و دُردي آشام است از خود رَسته: و
 گر همي خـــــواهي كه از خود وارهي  ام اي غالم ـــبا قلـــــــندر دُردي آش

بينيد اين شخصيت كه البته به طور كامل در ديوان عطار به واكاوي و ميطور كه  همان
و با تََتبُّع    ام داراي شناسنامه استري و نظري ابياتي را انتخاب كردهبررسي آن نپرداخته و گذ

توان زواياي شخصّيتي او را يافت و شخصيتِ كاملي از او ترسيم كرد كه از قضا  و تَعَمُّق مي
  ، ها، در بسياري از دواوين شاعران صوفي اين شخصيتبسيار شبيه شخصّيتِ رند حافظ است

به  ، و اين تنها مربوط  تصويرند  شان كنار هم قابل ترسيم وبا كنار گذاشتن ابيات مربوط به اي
 شود.مييك شاعر و يك عارف ن

ادِب قلندري ادِب غالِب زماِن خواجه است شاعران چه سر در هواي عرفان داشته   - 5  - 4  - 1
كنند. يعني وقتي به اشعار شاعراني چون شند از اين نوِع ادبي استفاده مي باشند و چه نداشته با

غزليات كنيم و ... مراجعه مي ي، ناصر بخارايي و خواجوي كرماني، سلماِن ساوجي، عبيد زاكان
 توانيم به راحتي غلبة اين نوِع ادبي را در رفتاِر شعري ايشان ببينيم.خوانيم، مي مي    آنان را

 خواجو: 
 من كه بر سنـگ زدم شيشة تقوي و وَرَع محتسِب بهـــــرچه بر شيشه زند سنگ مرا
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 دان راـمحتــسِب بيهده گو منع مکن رن-  است امروزدامكه با شاهد و مي نيست ككآن 

 دم دهي اي زاهد و وعظم گويي چند پن -     ار مراـــــــرقه و زنــو را خـح تـي ــدلق و تسب   

 نشنود پنــــدِ تو اي زاهد تر دامِن خشك   تر استركس از درد مغــــان دامِن پرهيز  ه

 مايت نيست ــهزار زاهــد صد ساله در ح    واجو ــمباش منکرِ احــــوال عاشـــــقان خ     

 زاهـــدان را به خروشيدن چنگ سحري      يم ـوامع به در ميـــــــــکده آواز كن ــاز ص  

 ر ماـــِن خانة خمار دارد پي ـخــــــرقه ره    ه رندان مريد پير ســــــــاغر گير ماـاي هم

 
 مشو به حُسِن عمل غِرَّه و به زهد مَناز  

 همين فضا را در شعر سلمان مالحظه كنيد:
 جــــانِ صوفي نشد از دودِ كدورت صافي  و دردي بنشست ـــتا نشد در بن خمــخانه چ

 مردم اگر زاهـــد وصوفي است ر  ــتفرزانه ت به دوران تو فـرزانه كسي نيست ــاي دوس

 صوفي هنوز صــافي رندان نخورده است  و ببر ــقــــــدحي زين سب راي او ـــي بــساق

 غم محتسب امروز   من مستم و فــــــارغ ز راب است ازار خـــــز چو من بر سر بــني  كو 

 ي ــن مالمت رندان دگـــــر به بدنامــمک كه هرچه پيش تو ننگ است نزدِ ما نام است  

 خوارگي سهم من امروز نيست رندي و مي   ت ــپيشيِن ماسعـــــــادت ديرين دل پيشة   

 مــــاتِ مغانــدة رندان خــــرابـــن بن ـــم   دـانن ـزي نست ـكايشان همه عــــــــالم به پشي  

 د و تقوي فارغم ـ من مست و رند و عاشقم از زه        خواهي بگو ، هرچه ميبدگوي را درحقِ من،گو

 سلمان مذهب رندي گرفت رسمِ دين بگذاشت  -

القاعده ( در 805:  1333  به قولِ حمداهلل مستوفي )مستوفي،   حتي عبيد زاكاني كه علي 
صفِ صدور و وزراء بوده و هيچ اطالعاتي دربارة عالقة او به سير و سلوك در دست نداريم  

 .  غزلياتش از اين مفاهيم جدا نيست هم

 ان ــي نهــ صوفي و كنج مسجد و سالوس- کارـــا و شراب و شاهد و رنـــدي آشـم  

 هــــت رنــــــــــد فرزانــــار دريافــــك- ردــــق آشنــــايي كـــا عشـت و بـــرف   

 ش ـــــة خويـــود مايــــصوفي افــزوده ب  ردـــد و پارســــايي كــــرِ زهـــــدر س   

 دان راـكشد كه رنم به ميکده زان ميـدل- صفايي هست   و با يکدگر  ي نه ـدورتـــك

 سحر كه چورندان زخانه وقتِشا كسيخو - در گـــريزد و تن در شـــــرابخانه دهد ـب

 د ــم نباشــجوقي قــــــــلندرانيم بر ما رق- وجود ما را باك از عــــــدم نباشدبود و 

 وشـــانِ ازرق پــــن صــوفي ـــــآه از اي   وشــــش و هــــه ندارند عقـل و دانـ ك      
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 دــا نباشــقـــــلندرانيم در ما ريچون ما - ر و زرق و سالوس آيين ما نبــاشدــتزوي

 م ـــنوايي يافتي سرير سلـــطنت در بي ما- ذتِ رنـــــدي ز ترك پارسايي يافتيم ــل

 داردــپن دهد اين واعظ و ميدرد سـر مي راـكالتفات است بدان بيـــــهده افسانه م

نظ به  پُر  ر ميآنچه  ادبياتِ  قلندري،  ادبِ  كه  است  اين  و  رسد  است  زمانِ حافظ  رونقِ 
فظِ ما تافتة جدا بافتة  بَرَند و حاسلکي، جملگي از اين خوان بهره ميشاعران از هر مَرام و مَ

ي ادبِ قلندري در اشعارش بيان  ي مثبت و منف هاگيري نيست، آنچه او از شخصيتاين بهره
گي و خصوصيتي  يد نتوان ويژشا  .اندبيان كرده  را  كند شاعرانِ پيش از او و همزمان با او آنمي

ديد كه پيش از او ترسيم و گفته نشده باشد، خواجة    هابارة اين شخصيترا در شعر خواجه در
خصوصاً دايرة ادبِ قلندري  بزرگوار ما در همان دايرة معهود و مأنوسِ زبانِ شعري عصرش م

عصر  ر ديگر شاعران همو واالتر از شع  گذارد آنچه شعر او را فراتر و فرازتر و باالترگام مي
او قرار مي العادة  و پيش از  با معجزه پهلو  دهد زبانِ معجزه آسا و خارق  اوست، زباني كه 

 زند، به همين دليل معتقدم كه:مي
واره و يا چيز ديگري  را داستانتوان آنني نداشته و ندارد و نميال داستااوالً: شعر خواجه رو

 از اين مقوله برشمرد.
شود ساخته و پرداختة ذهن خواجه  ي شعري حافظ بيان ميها چه به عنوان شخصيتثانياً: آن

قرن او  از  پيش  و  شخصيت  هانيست،  دارند، همين   هااين  حضور  قلندري  ادبِ  در  گونه 
توانيم آنچه را كه استاد  ب، ادبِ غالب زمانه است، و ما ميمخصوصاً زمانِ خواجه اين نوع اد

گويند، به راحتي به همة ادب قلندري  در ديوانِ خواجه مي  هاشخصيتپايمرد دربارة اين نوع  
  هاعموماً و به ادبياتِ قلندري زمانِ حافظ خصوصاً تعميم دهيم. و اين مربوط به همة شخصيت

 ... و رند و ساقي و مغبچه وشود از زاهد و عابد و واعظ و مُحتسِب گرفته تا پير و پير مُغان  مي
پژوهان نيز بسيار به آن  ورد توجه استاد بوده و ديگر حافظاين مقاله بسيار م رند كه در  :  ثالثاً

پرداختة    ي ساخته وهاو حافظ نيز شعر خود را رندانه ناميده است، باز از شخصيتاند  پرداخته
ر شعر  بينيم ديي كه در شعر خواجه ميهارند به همين شکل يعني با تمام آيتم  .خواجه نيست

 :و بروز داردگذشتة او حضور 
اهل    نيز چون رندِ خواجه خوشدل و خوشباش است، مي خواره و  رند ديگر شاعران 

خرابات است، نظر باز و شاهد باز است، ضدِ صالح و تقوي و توبه است، نقطة مقابل زهد و  
زاهد است، دشمِن تزوير و رياست، قلندر است، مالمتي است و از همه مهمتر عاشق است و  

 ست. مصلحت بين ني 
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 سنايي: 
 هـرچه اسباب است آتش زن و خرّم بنشين ، بِه روزِ رستــاخيز را دي و ناداشتي ــرن  

 خيام: 
 رنـــــــدي ديدم نشسته بر خِنگ زمين الم نه دنيـــــــا و نه دينــــنه كفر نه اس   

 يقيننه حق نه حقــــيقت نه شريعت نه  ود زَهرة اينـــــاندر دو جهـــــان كرا ب   

 عطار:
 منـــــم اندر قـــــــــلندري شده فاش  باش  ي اوــدر ميـــــــــــــانِ جــماعت 

 همه افسوس خواره و هــــــــــمه رند  الش ــهــــمه دردي كش و هــــمه ق

 ـــان گفته هــــبدِ ج ترك نيــــــك و ه جهـــــان خواه باش و خواه مباش ـك     

 وانـــــــگي بگســــــــــــتردهــدامِ دي دام اوفــــــــتاده عقل معــــاش ا به  ـت      
 

 سعدي:
 مـــا مي ده كه ما دُردي كش ميخانه ايساقيـ ايم ابات آشـــــناييم از خرد بيگانهــــربا خـ

 ومي را صالح ونيك نامي ظاهر است گرچه ق ايم ـــــالشي و رندي در جهان افسانهما به قـ

 گويند جاه و فضل در فرزانگي است خلق مي ايم فرزانه  ــدان ناها كه ما رناين   ــاشگو مبـ

 دان راــــا رنــباغِ فـــــــردوس مياراي كه م ن حـــور آويزيمـ سر آن نيست كه در دام

 
 خواجو: 

 و راــــاي كده ــدي اتـكدام رندِ خــــراب دِ صد ساله در حمايت نيست ــــهـزار زاه   

 سلمان:

 ي ــد نامـمکن مالمتِ رنــــــدان دگر به ب- كه هرچه پيش تو ننگ است نزدِ ما نام است 

 وارگي سهمِ من امروز نيستخرندي و مي- ة پيشين ماست ـرين دل پيشــعـــــــادتِ دي

 
 نستانند  پشيزي هــــب عــــالم هـهم انـكايش  م ــــمغان  اتِـــخراب  رندانِ  بنـــــــــدة  من 

 

 خواهي بگو هرچه مي من گوبدگوي را در حقِ  ورندوعاشقم وز زهدوتقوي فارغممن مست 
 عبيد: 

 صوفي و كــــــنج مسجد و سالوسي نهان  ما و شراب و شـــــاهد و رنـــــدي آشکار  
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متمايز  كند، زبان شاخص و ي ديگر ديوانِ او را متمايز ميهارندِ حافظ و شخصّيت هآنچ
 اوست:

 عيبم مکن به رنـــدي و بد نامي اي حکيم  ت ز ديوانِ قســـــــمتمــود سرنوشـــكاين ب
 

 خــــواره و سرگشته و رنديم و نظر بازمي ست شهر كدامكس كه چوما نيست در اين وآن
 

 رودترســـم كه روزِ حشر عنان بر عنان  وار ــــخة رندِ شرابــــتسبيح شيــــخ و خرق

 صــالح و توبه و تقوي ز ما مجو حافظ - ز رند و عاشق و مجنون كسي نجست صالح 
 

 زاهــــد از كوچة رندان به سالمت بگذر  ا خرابت نکــــند صحبت بد نامي چند ــت   
 

 ظ ــنفاق و زرق نبخشد صـــفاي دل حاف طريقِ رنـــدي و عشق اختيار خواهم كرد    

 در باشند ـــدان قلن ـــ بر درِ ميــــــکده رن ي ـــسر شاهنشاهـــســــتانند و دهند افكه     

 ما عاشق و رنـــد و مست و عالم سوزيم  ويـــام شـــبا ما منشين وگـــــــرنه بد ن     

 من ارچه عاشقم و رندومست و نامه سياه    دــانهزار شکر كه يارانِ شـــــهر بي گنه     

 
زمانش چندان  رانِ همفرماييد تصويرِ خواجه از رند با شاعران پيش از او و شاعمالحظه مي

بقية شخصيتتفاوتي نمي كند و  اند، آنچه شعر حافظ را متمايز ميهم همين گونه  هاكند، 
براي مخاطب هميشه نو و بديع مي نماياند زبان ارجمند و فوق العادة اوست، اين ويژگي را  

توان ديد آنچه ديگران  ز اشعار پيشينيان و هم عصرانش ميي حافظ ا هاراحتي از استقبالبه  
 را خواجه چنان بيان كرده كه اثري از شعري پيشين بر جاي نگذاشته است: اند گفته

 انوري:
 داني غرضــــــــم ز مي پرستي چه بود  و خويشتن پرستي نکنم ــتا همــــــچو ت     

 حافظ:  
 به مي پرستي از آن نقش خود زدم برآب تا خـراب كنم نقِش خود پسنديدن   هــك  

 خاقاني: 
 زان پيش كـز دو رنگي عالم خراب گردد  يــــي برات ما ران بر عـالم خرابــــساق    

 حافظ: 

 زان پيشتر كه عــــالم فاني شود خراب  ادة گلگون خراب كنــــما ز جـــــامِ ب   

 عطار:

 آي هـواداري گل ذره صفت در رقص به آيدذره نه اي او هم ز هــــــوا ميكم ز   
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 حافظ: 
 كنان به هوا داري او ذره صفت در رقص تا لب چشمة خورشــــــيد درخشان بروم  

 كمال الدين اسماعيل:
 خونين باش خامش چو پيــــــاله با دلِ  گ نالة سر دستي  ــا چـــــــند چو چن ــت        

 حافظ: 
 با دلِ خونين لبِ خــــــندان بياور همچو جام ني گرت زخمي رسد آئي چو چنگ اندر خروش 

 

و از اين نمونه بسيار است كه اين مقاله را مَجال بيش از اين نيست. رفتار حافظ در استقبال  
ي  هاقلندري و شخصيتاز شعر پيشينيان و معاصرانش دقيقاً همان رفتاري است كه با مفاهيم 

دهد  اش چنان ارائه ميگيرد و با زبان فوق العادهين نوعِ ادبي دارد، مفاهيم را ميموجودِ در ا
 كند پيش از او چنين سخن و مطلب و مفهومي را نشنيده و نخوانده است.طب فکر ميكه مخا 

مطلبم   -1-4-6 كه  اين  نکته  براي  آخر  در  برسانم  سامان  به  درباررا  را  در  اي  نوآوري  ة 
پردازي  كنم تا مشخص كنم كه منظور از نوآوري در شخصيتپردازي عرض ميشخصيت

ني نيست و  و ارائة يك شخصيت جديد چيست؟ كه علي القاعده در شعر خواجه از آن نشا
 ي بديع و نو نيست.هاتواند باشد چرا كه توقع ما از شعر ايجاد شخصيتالبته اين عيبي هم نمي

زمان   خوهم  ميبا  زندگي  زاكاني  عبيد  شيراز،  پهلوانِ  اجه  و  است  بزرگي  شاعرِ  كه  كند 
شخصيت زمينة  در  او  است  ايران  طنز  عرصة  اگر  بالمُنازِع  و  است  فرد  به  منحصر  پردازي 

زمانِ   در  نويسندهبخواهيم  و  شاعر  به  كنيمخواجه  اشاره  قابل    اي  كار  عرصه  اين  در  كه 
ك او نفر اول خواهد بود. عبيد با جسارتي آگاهانه و توفيق  ش اي ارائه داده است بيمالحظه

تاريخ و ادب ايران را    يهاآميز هويّتِ واقعي، تاريخي، افسانه اي و ادبي بعضي از شخصيت
 دهد. ستماية هنر نقادانة خويش قرار ميكند و ددگرگون مي

 محمود و طلخك اشاره كرد.پردازي عبيد دربارة سلطان  شخصيت  توان بهاز اين نمونه مي
عبيد در مقايسه با پيشينيان چهرة كاماًل متفاوتي از سلطان محمود غزنوي ) براي اطالع  

به دست    (411:  2  ، وفيات االعيان/    321:  3  ،شذرات الذهب /    405:  9  ،الکامل:  رك:  بيشتر
ادبيات عرفاني ايران از  اي كه از سلطان محمود در تاريخ و ادبياتِ ما حتي در  چهره  دهد،مي

اي آگاه، مسلمان، جهادگر، دست و دلباز و  شود چهرهچهارم تا روزگارِ عبيد ترسيم مي  قرنِ
ي اغراق آميزِ عرفاني است و بزرگاني چون خواجه نظام الملك،  هاانديشمند و گاه با رگه

ن سلطان جبار ِ  ... از آو ي، موالنا جالل الدين، شيخ اجلسنايي، نظامي، عطار، شمس تبريز
اند، خواجه نظام الملك مُدام شيوة  حاكمي عادل و عاشق و عارف ساخته  بارة زورگوغالم
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د و سنايي از او به  ستايكند، صاحب قابوسنامه او را ميميحکومتي او را به سالجقه گوشزد  
اهم  آورد اما عبيد با فرحکايت از او در اشعارش مي  60ودِ  كند و عطار حدبزرگي ياد مي

كند خود اوست اين شخصيت را واژگون مينيز برساختة    هاآن  آوردن چند حکايت كه اغلب
سلطان محمود كند، عبيد واقعّيتِ تاريخي چهرة  اش  معرفي ميو او را با همان هويّتِ اصلي

مَدَدِ شخصّيت به  به نمايش ميرا  انهدام  پردازي طُرفة طلخك  او براي واژگوني و  گذارد، 
كند كه هيچ ربطي به زمان و دربارِ محمود  مود غزنوي شخصيتي را باز سازي ميمحشخصّيتِ  

تاريخ به دربارِ    دهد و از زير غبارندارد، او اين شخصيت را از دلقك به طلخك تغيير نام مي
 .واستاندكشاند تا به نمايندگي از او دادِ خود را از اين سلطان سلطان محمود مي

زيركي   با  تمامعبيد  ميتر  هرچه  پادشاهان  سمبل  را  رامحمود  طلخك  و  براي   گيرد 
به كار مي نماد  اين  نه است از قضا  بَرَد، اين رفتار عبيد كه جسورانه و شيرين كاراتخريبِ 

يابد، تا جايي كه امروز باورِ همگان است كه طلخك، دلقك و مسخرة  بسيار هم توفيق مي
زيسته است و نکتة جالب اين است كه بعد از عبيد ارتباط  بار محمود بوده و در دربار او ميدر

آگاه  گردد و نام محمود ناخودن محمود بيش از سلطان با اياز ميو اتصال طلخك با سلطا
آورد و بالعکس، اين در حالي است كه اساساً دلقك، نامِ طلخك را هم به ذهِن مخاطب مي

حاكم تِرمِذ، كه موالنا جَالل الدين در مثنوي  مردِ شوخ طبعي است، وابسته به دربار سيد شاه،  
 كند: سيد شاه تِرمِذ را« از آن ياد ميشريف در حکايتِ  »مات كردنِ دلقك 

 شاه با دلقـــــــك همي شطرنج باخت  مات كردش زود و خـــشم شه بتاخت 

 گفت شَه شَه و آن شَهِ كِبــــــر آورَش يك يك از شـــطرنج مي زد بر سَرَش

 ر ـــدستِ ديگر باخــــــــــتن فرمود مي  چـــــــنان لرزان كه عُور از زَمهَرير او 

 دــباخت دستِ ديگــــــر و شه مات ش دـوقتِ شَه شَه گـــــــفتن و ميقات ش

 بر جَهــــــيد آن دلقك و در كُنج رفت  شش نمــــــد بر خو فکند از بيم تفت 

 ش نمــــــــــد ــو زير ش هاش زيرِ بالـــ دـپنـــــــــهان تا ز زخمِ شَه رَهَخُفت 

 هي چه كردي چيست اينگفت شه هي ن ـشَه شَه اي شاهِ گـــزي  ،گفت شَه شَه

 كي توان حق گفت جــــــز زير لحاف  با تو اي خـــــــشم آورِ آتش سِجاف 

 ( 3515 -3507 دفتر پنجم::  1370)مولوي، 
قك را همراه با سيد  الدين در دو جاي ديگر هم نامِ دلالنا جاللبه جز اين حکايت، مو

 . ( 2513-2634و دفتر ششم:   2357-2361: دفتر دوم:  1370، بَرَد )ر.ك: مولويشاهِ ترمذ مي
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تِرمِذ بوده و دلقكاز فَحواي حکايات برمي  آنچه ،  آيد اين است كه سيد شاه، حاكم 
و در نيمة دوم قرن  اند  رسد كه هر دو  معاصر خوارزمشاههمنشين ِاو و همچنين به نظر مي

 ه. ق( 421يعني حدوداً دو قرن بعد از وفاتِ سلطان محمود غزنوي )مت. اند زيستهمي ششم
كشد و او را دو قرن به  اوراقِ خاك خوردة تاريخي بَر مي  عبيد اين شخصيت را از البالي

او يك شخصيت ويژه براي و معاصر و همنشين سلطان محمود ميبَرَد  عقب مي از  كند و 
ران ساخته  تخريب اسطورة محمودي كه طي اين دويست سال، توسطِ مورخان و اديبان و شاع

امِ طلخك، همنشين و دلقك سلطان محمود  گرداند. به زبانِ ديگر ما نو پرداخته شده بود، مي
 شنويم. براي نخستين بار از زبان عبيد ميرا در قرن هشتم 

ار محمود  از  عبيد،  واقعيآنچه  شخصّيتِ  با  بسيار  داده  نظر  ائه  به  است،  هماهنگ  اش 
خواهد، انتقام همة  ّيتِ محمود را ملکوك كند بلکه ميخواهد شخص رسد عبيد تنها نميمي

بي  مظلومان را بگيرد.  مستبد  پادشاهانِ  از سلطان محمود مياز  دهد چنين  هقي تصويري كه 
... از سرِ  د به رأي خويش و اگر گفتي ناصواب.. امير ماضي ]محمود[ مردي بود مستب .است:»

مشغله  ... و كس صواب و خطاي آن باز نمودي، در خشم شدي و  جباري و پادشاهي خويش 
 ( 263:  1 ، ج1376 كردي و دشنام دادي. )بيهقي،

  ، اين شخصيت را عبيد دقيقاً در حکايتِ سلطان محمود و بادنجان بوراني )عبيد زاكاني
)عبيد    لة دلگشا از محمود و طلخك آمدههفت حکايت در رسا  .( آورده است127:  1383

، كه به نظر من اين هفت حکايت به اندازة  (147/156/ 144/ 142/ 82/ 65/ 57:  1383  زاكاني،
به سلطان  هاتاريخهمة   كه  پرداختهيي  زمان  آن  تا  بيشتر  مي  ،اندمحمود  اطالع  )براي  اَرزد. 

 (164-169: 1384 : خالصي،كر.
نکته را مُدَلَّل    ام اينهم درست در زمان حافظ، سعي كرده به نظرم با آوردن اين مثال آن

ميزانسازم كه شخصيت و  معيارها  دارد  ها پردازي،  را  به سخن  ي خاص خودش  دوباره  و 
باز مي يي كه در ديوانِ خواجه وجود دارند هيچ كدام  هاگردم كه شخصيتنخست خود 

ساخته و پرداختة ذهن خواجه نيستند و با همين شکل و شمايل در ادبِ پيش از او و هم زمان  
 با او حضور دارند. 

ديوان حافظ[ اشاره  پردازي در  خصيتاستاد پايمرد در جاي ديگر از همين بخش ]ش   -1-4-7
حافظ، روايتي برساخته به شيوة سنتي و كالسيك نيست، كه داستان    داستان وارة...»  :كنندمي

نويسي  بر اساسِ توالي منطقي زماني و خطي پيش برود، بلکه آن را بايد از ديدگاهِ داستان
 ( 50  :1392  ،گيرد.«)پايمردو رويدادها شکل مي  هاجايي زمانمدرن نگاه كرد كه بر پاية جابه
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رسد كه سر منشأ اين مطلب )عدم توالي زمان در شعر حافظ( را نيز به جاي  به نظرم مي
ي صوفيان ارجاع دهيم  هاآن كه در ادبياتِ داستاني كهن و مدرن جستجو كنيم، بايد به آموزه

نسبت    هامهم ادب صوفيانه ديدگاه آني  هاجا آن را جستجو كنيم زيرا يکي از مقولهو در آن 
 به زمان است.  

 گويد: ن در مثنوي شريف در همين مورد ميموالنا جالل الدي
 پيش ما صد سال و يك ساعت يکي است  كه دراز و كوته ما منــــــــــفکي است 

 تـــسهاآن دراز و كوتهي در جـــــــسم ؟ د دراز و كوته اندر جـــان كجاستخو

 ( 2937-2938: دفتر سوم:  1363 )مولوي،
بلکه عيِن وحدت است، و از   زمان از ديدگاهِ صوفيان تقسيم بردار نيست، امري واحد 

ع ادبياتِ  در  مستقبل  و  ماضي  كه  روست  ميهمين  از دست  را  خود  مفهوم  ما    دهد:رفاني 
اين وقت كه هستي  »]شبلي[ گفت: هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده تو را نقد است، در 

بکوش تا تو را مغرور نگرداند، اشباح يعني در ارواح زمان نيست و ماضي و مستقبل يکي  
 .(151: 2 ، ج1336 )عطار، است.« 

  صوفي ابن االزل است« )انصاري، آورد: »اهلل انصاري در طبقات الصوفيه ميخواجه عبد
 (236: تابي

، در معرفت شناسي صوفيه عين القضات همداني  ي زمانهايکي از بزرگترين تئوريسين 
الحقايق، در اين زمينه سخنانِ طُرفه و بديعي دارد كه براي هميشه و    هزبد است او در كتاب  

زمان او    هاهمة  از سخنانِ ژرفِ  فرازِ كوتاه  به چند  مطلب  روشن شدن  براي  راهگشاست، 
 اشارتي خواهم داشت: 

الحق أن اهلل كان موجوداً و اليکون معه شيء و هو اآلن موجود ليس معه شيء و يکون  
موجوداً و ال يکون معه شيء فأزليته حاضره مع ابديته من غير فرق و حيث سلطانه فال موجود  

   (57: 1379 ،ن القضاتغيره. )عي
هيچ   و  نيز هست  اكنون  و  نبود  او  با  موجودي  هيچ  و  بود  خدا  كه  است  اين  »حقيقت 

نيست و در آينده نيز نخواهد بود و هيچ چيز با او نخواهد بود، ازلّيتِ او با    موجودي با او
 هيچ تفاوتي و آن جا كه سلطنتِ اوست چيزي غير او نيست.«بي ابديّتِ اوست

 گويد:توضيح ازلّيت مياو در 
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اعلم ان من ظن أن األزليه شيء ماض نقداً خطأ فاحشاً و هذا وهمٌ غالب علي األكثرين، فحيث  
االزليه فال ماض و ال مستقبل و هي محيطه بالزمان المستقبل كإحاطتها بالزمان الماض و ال  

 (58: فرق. )همان مستقبل و هي محيطه بالزمان المستقبل كإحاطتها بالزمان الماضي من غير
»بدان هركس بر اين گمان است كه ازلّيت چيزي مربوط به گذشته است خطاي ناپسندي  

جا كه ازلّيت است نه ماضي  ذهن بيشتر مردم حاكم است اما آن  كرده و اين وهمي است كه بر
وجود دارد نه مستقبل، ازلّيت محيط است بر آينده به همان نحو كه محيط است بر گذشته  

 نِ هيچ فرقي.«بدو
مي  گونه كه درهمان القضات  عين  مفهومي  سخِن  زمانِ خطي  انديشة صوفيان  در  بينيد 

دهند كه حتي اگر  و زمانِ دوّاري را شکل ميند  ندارد، ازل و ابد در اين بينش با هم متصل
كشاف   در  تَهانَوي  بود.  خواهد  آغاز  نقطة  همان  پايان  اين  شويم  مَُتصوِّر  آن  براي  پاياني 

از زمان قدسي است، چنين  اصطالحات الفنون، اصطالحِ »آنِ دائم« را كه برساختة صوفيان  
 كند: تعريف مي

به األزل في األبد، و كالهما الذي يندرج  الحاضر    هو امتداد الحضره اإللهيه  في الوقت 
لظهور ما في األزل علي احيان األبد، و كون كل حين منها مجمع األزل و األبد فيتحد به األزل  

 ( 75:  1996 ،و األبد و الوقت الحاضر. )تهانوي
ابد و هر دو در وقتِ حاضر درج  »]آنِ دائم[ امتداد حضرتِ الهّيت است كه به آن ازل در  

اي محل جمع ازل و  ر لحظاتِ ابد ظاهر شده و هر لحظهست بشوند، زيرا آنچه در ازل همي
 يابند.«ه ازل و ابد و وقت ظاهر اتحاد ميابد است. پس در آنِ دائم است ك
اند. در اين زمان، ما با اتحاد  بينند و به همين دليل ابن الوقتو صوفيان خود را در اين وقت مي

 مان قرار داريم نه در امتدادِ آن:ازل و ابد روبروايم، به زبان ديگر در دايرة ز
 كه از آن سو مولد و مادت يـــکي است  صـد هزاران سال و يك ساعت يکي است    

 هست ازل را و ابـــــــــــــد را اتحاد - ـــــقاد افتـــ ل را ره نيست زآن سو زـــعق    

 ( 3504-3505: دفتر اول:  1363 ،)مولوي

، يك خطِ سير زماني ترسيم  اگر بخواهيم براي اشعارِ حافظد،  بر اساسِ آن چه گفته ش
گيرد كه  يانه و در يك دايرة زماني شکل ميي صوف هاكنيم منطقاً اين خطِ سير در افقِ انديشه

 توان براي آن استشهادات و مستندات بسيار آورد. مي
از بخش   -2 »لطيفههايکي  بخِش  اين كتاب،  نههاي جذاب  اسـي  :  1392  ،)پايمردت  ـاني« 

استاد پايمرد با تَوَغُّل و تََفحِّص بسيار در شعر خواجه و همچنين انس و الفتي كه به  (. 96-67
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اند. به يقين  و بررسي زباني شعر خواجه پرداختهمرور زمان با اين اشعار پيدا كرده، به واكاوي  
ل استحصال است. عمري  گويم اين بخش تنها با مطالعة مستمر و پي در پي شعر خواجه قابمي

ي شگرف زباني براي تو مکشوف شود. در هارا بايد با ديوانِ حافظ سپري كني تا اين بازي
وجود دارند كه  و واژگاني    ها، تشبيهها، صداها، معناها، استعارههاغزلياتِ حافظ همواره سويه

ه و بديع خواجه با  ي طرفهابَِبرد، بازيآن پيتواند به رمز و رازهاي  يك مخاطب عادي نمي
تمام عناصر زباني كه منحصر به اوست و در تاريخ ادبياتِ فارسي مانند ندارد و با يك بار و 

زلياتِ خواجه وقتي  شود. به همين دليل لذتِ خواندن غار خواندن اشعار او نيز حاصل نميدوب
رده برداشت، ي بديع و بکر را شناخت و از آن پها كاريرسد كه اين ريزهبه اوجِ خود مي

كشاند و اين بزرگترين  ا به سمتِ عدم قطعّيتِ معنايي ميكه هميشه ما ر  اي يي زبانهابازي
حربة خواجه در برخورد با مخاطب است. به همين دليل بر اين باورم كه ديوانِ حافظ بايد به  

توانايي ديده شود كه  متني  از رهگذرِ  هامثابة  را  معنايي خود  متعدد  زبان    يهاجايگشتي 
كه هماره آمادگي    اش هسترد و به دليلِ ماهّيتِ خاص زبانيآوميخود به دست  شناختي  

را دارد كه در جهتي متفاوت از آنچه ظاهراً در آن قرار دارد يا مختصِ آن است پيش  آن
مض غزلِ  اري از غوارود. به واقع معتقدم تأملِ بر بُعدِ زباني حافظ و آگاهي بر ماهّيتِ آن، بسي 

در مواجه با  كند و خواننده با تکيه بر اين دانش و بينش، پاسخي در خور  حافظ را حل مي
شايد بيشتر از    كند كه از اِتقان و اِيقان بااليي نيز برخوردار است وشعر خواجه دريافت مي

پژوهي مثل تأويالتِ تاريخي كه در آن هميشه با احتماالت و ظَنيات و  بقية كارهاي حافظ
كند. از سوي  ساحَتِ واقعي شعرِ حافظ نزديك ميحدسياتِ بيش از حد روبروايم، ما را به  

زبان همواره در   ؛ زيراكشاندنمي closureديگر اين عرصه هيچ وقت ما را به انسدادِ معنايي 
 معرض انتشار و تعويق است. 

گويد به قول  زبان است كه تنها  با ما سخن مي  ايم و اين در اين نوع نقد ما با متن روبرو 
تِن ادبي  : »در يك م The Death of the Authorدر مقالة مرگِ مؤلف  Barthesبارت  

به گفتة شيموس هيني    (Barthes,1997:143گويد.« )اين زبان است كه سخن مي يا   و 

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

language not to the world.    بيشتر حولِ محورِ توضيح كار منتقد/خواننده/پژوهشگر 
 Michel  گيرد  پس به قول فوكوارتباط عناصر و اجزاي آن شکل مي  ساختاري اثر و دركِ

Foucault    مؤلف چيست؟what is an author   .«  نقد، يعني توضيح ساختار اثرِ هنري و ..
و چه متني چون    (Foucault, 2000:15« ) ط عناصر و اجزاي متشکلة آن با همارتبادرك 
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غزلياتِ حافظ در متونِ ادبي ما سراغ داريد كه اين توانايي را در باالترين حد داشته باشد؟ به  
كند.  ي زباني براي ما ايجاد ميهاگفتة سلدن غزلِ حافظ حداكثر آزادي ممکن را در برداشت

 ( 145: 1375 ،)سلدن
گر شعر حافظ هميشه نسبت به متن شعر خواجه عقب است همين امروز با اينکه از پژوهش   

چاپ كتاب استاد پايمرد زمان چنداني نگذشته است اگر از او بخواهيم در مورد همين اشعاري 
ي تازه اي ها پرداخته دوباره مطلبي بنويسد من شك ندارم كه كشف   ها كه در اين بخش به آن 

را براي ما عنوان خواهد كرد، يك متِن باز ادبي اين توانايي را دارد كه مدام ما را با كشف 
در ذهنم نقش    Jeremy Hawthornوشهود جديد روبرو كند. سخني از جرمي هاوتورن  

روتر ش گويد: »متن از مفسِر متن پي اجه است. او مي ل ما با ديواِن خو بست كه كاماًل وصِف حا 
رسد و جلو پاي كردن آن به آخر نمي كه هرگز باز  پاياني است است و مانند فرِش تاشدة بي 

يش ( و واقعًا كدام متِن فارسي را سراغ داريد كه بHawthorn,1998:39شود. )مفسر باز مي 
 ر زمان بخشي از آن را بتوان باز كرد و طرح پاياني باشد كه ه از ديواِن حافظ فرِش تاشدة بي 

. به همين دليل معتقدم كه اگر بپذيريم شعر غير قابِل ترجمه اي در آن مشاهده كرد ونقِش تازه 
چيزي است كه در ترجمه از بين   »شعر همان   Robert Frostاست و به قوِل رابرت فراست  

به قول جاحظ نويسندة بزرگ   .Poetry is what is lost in translation رود.« مي  يا  و 
 َتَقطََّع  ُحوِّلَ   َمتي  َو.  الَنقل   َعَليهِ   الَيُجوُز  و  ُيَترجَمَ   َان  الُيستطاعُ   الحيوان: والشعُراسالمي در كتاب  

 والکالُم.  الَمنثوِر  َكالَکالِم  صاَر  َو  ِمنه   التََّعجُِّب  َموِضُع  َسَقَط  َو  ُحسنُهُ   َذَهَب  َو  َوزُنُه  َلَبَط  و   َنظمُُه
 . الشعِر موزوِن  ِمن   ُحوَِّل  اّلذي  المنثورِ   ِمنَ   َوَاوَقُع َاحَسُن  ذلَك علي   الُمبَتدُأ  المنثوُر

  زبان  به   زباني   از  شعر  انتقال  و   شود  ترجمه   ديگر  زباني   به   كه  ندارد   را   آن  تابِ   شعر،  و»
  و  شد  خواهد  باطل  آن  وزنِ  و  شودمي  بريده  شعر  « نظم»  كنند  چنين   اگر  و.  نيست  روا  ديگر

  سخن به تبديل و شد خواهد ساقط آن برانگيزِشگفتي نقطة و رفت خواهد ميان از آن زيبائيِ
  موزون  شعرِ  تبديلِ  از  كه   است  نثري  از  زيباتر  باشد  نثر  خودخودبه  كه  نثري.  شد  خواهد  نثر

 (11ش :  1381 ،كدكنيك: شفيعي  .باشد.« )براي اطالع بيشتر ر شده حاصل
نمونة اتم و اكمل براي اين موضوع در زبان فارسي بي شك غزلياتِ حافظ است. شعر   

ه هيچ وجه قابل ترجمه نيست و اي كه دارد بي زباني خارق العادههاخواجه به جهتِ بازي
توان آن را جز در حيطة زبان، ادب و فرهنگ ايراني خواند و از آن بدين شکل محظوظ  نمي

ديويس  ديك  عنوانِ  هاسال   Dic Davisشد.  تحت  مفصل  اي  مقاله  در   On Notپيش 

Translating Hafez  شمرد شعر حافظ به زبان ديگر را بر مي  داليل عدم توفيق در ترجمة
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  توان به زبان ديگري ترجمه كرد.گذارد كه شعرِ خواجه را نميمي  و بر اين موضوع صحه 
(Davis, 2004: 182) گردد به شگردهاي زباني حافظ كه منحصراً در اختيار  و اين باز مي

پايمرد در اين بخش به اين مهم  اوست و راز رمز آن نيز تا كنون نامکشوف مانده است. استاد  
اش در شعرِ خواجه روي  پردازد و با دقت و نکته بيني كه الزمة اين بررسي است به كنکمي
 است.  آورد و كارش نيز قرين توفيقمي

)سيري در روزگارِ جواني حافظ(، بايد برون كشيد از اين ورطه    مظلمة خون سياووش  -1  -3
پيرانه سري   بر  )گذري  آرزومندي  و حديث  حافظ(  سالي  ميان  به  )نگاهي  رختِ خويش 

كه بيش از هفتاد صفحه را به خود  اند  ( سه مقالة آخر كتاب169  -97:  1392  ،حافظ( )پايمرد
 با طرح بيتِ بحث برانگيز و جنجالي: اختصاص داده اند؛ استاد پايمرد در مقالة اول

 پير ما گفت خـــــطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاك خــــطا پوشش باد 

و عنوان اين مطلب كه: »در اين چند دهة اخير حدود چهل مقاله و يادداشت در مورد اين  
موضوع  ( و سپس طرح اين  97بيت در كتب و مجالت مختلف نگاشته شده است« )همان:  

 اند« )همان:تفسير كرده  منفرد از كل غزل شرح و»همة شارحان بيت را به صورتِ مجرد و    كه:
به اين نتيجه رسيده است كه براي شرح اين بيت بايد تمام غزل را به چشم آورد و بر    .(98

يك تعريفِ تاريخي از    اين بيتِ جنجالي خواجه را تعريف كرد، و سپس واردِ  ،اساس آن
بر اساس اين غزل مي الدين محمد  به مرگ فجيعِ خواجه قوام  شوند و اين غزل را مربوط 

ميهادسيسه شجاع  شاه  دربار  ادلهي  آن  اثباتِ  براي  و  ميها داند  ارائه  فراوان  به    كندي  و 
فراوان دست  هاتأويل شاهنامةزميي  در  كه  تركان  شاهِ  مثاًل  افراسياب    ند  به  حکيمِ طوس 

لقبِ شاه شجاع مياطالق مي اين غزل  دليل مي  شود وشود در  آورد كه »چون شاهِ  استاد 
( پس اطالق اين  101رسيده« )همان:  دري به تركانِ قراختايي كرمان ميشجاع از طرف ما

 .اند، ديگران نيز گفتهاستاد پايمردپيش از لقب به شاه شجاع بي سببي نيست. و اين سخن را 
توان دليل ديگري را هم براي اين موضوع آورد  خواهم عرض كنم كه حتي مياما من مي 

باشد و آن اين است كه  تر  غزل هم نزديك   rendering obnoxiousكه به فضاي تعريضي  
نوشته تاريخ  اساسِ  قسمتِ عمده هابر  زمان،  آن  سپاهِ  ي  از  تشکيل    شاه شجاعاي  تركان  را 

داشتند سخت    دادند و اين بدان علت بود كه او به فارسيان كه به شهامت و قوت اشتهار مي
   (220: 1346 ،كتبي: . )ر.كاطمينان بودبي اعتماد وبي

گيرد كه  پردازد و نتيجه ميو باده در ابياتِ ابتداي غزل مي  ي صوفيهايا ايشان به واژه
صراح از  خواسته  صوفي،  لفظِ  آوردن  با  همات»حافظ  و  بپرهيزد  شگرد  نگويي  كه  گونه 
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... به همين دليل خطابش  منظورش را برساند  ام آفرينيابه  مستقيم و ايهام و  اوست، با روش غير
پيمايد و او يا  كه در نوشيدن شراب راهِ افراط ميرا عام گرفته اما منظورش فرد خاصي است 

ارادتي داشته باشد؛ و اين   ها بايد صوفي باشد و يا خود را به اين طايفه نزديك كرده و به آن
باشد.« )پايمردص موردِ نظر كسي جز شاه شجاع نميشخ  ( و بعد دليل 112:  1392  ،تواند 

را به كامِ مرگ    ورزيده و همين امر اوافراط ميشاه شجاع در خوردن شراب  كه  اند  آورده
 كشانده است.  

يِن شاه شجاع شده است بياوريم  اي استوارتر براي واژة صوفي كه جايگزاگر بخواهيم ادله
يلم را بعد  كه اساساً من با اين نوع روش براي بررسي و كنکاش در شعر حافظ مخالفم و دال-

الدين به سبب  تاريخي اشارت داشت كه امير مبارزکتة  توان به اين نمي  -از اين خواهم گفت 
نيمة دوم قرن سوم  ابوالفوارس شاه شجاع صوفي و عارفِ كرماني  به  ارادتي كه  و  تََبرُّك 

  : ابوالفوارس شاه شجاع ناميد. )ر.كداشت نام و كنية پسرش را از او به وام گرفت و اورا  
 ( 186: 1364 ، و كتبي132:جامع التواريخ

ي ديگري نيز دارد چنان كه در موردِ  هاگذاري در تاريخ ايران نمونهنام  البته اين نوعكه  
كه از فرط مَحّبت و مَوّدتي كه به سلطان االولياء بايزيد بسطامي  اند  سلطان محمد اُلجايتو نوشته

( و شاه  92:  1384داشت نامِ سه پسرش را بسطام و بايزيد و طَيفور نهاد. )شفيعي كدكني،  
جاع مظفري هم نام پسر خود را به تََيمِّن و تَبرُّك شبلي گذارد كه ياد آور شبلي ]ابوبکر  ش

  ،تذكره االوليا:  ك.بيشتر ر  دلف بن جحد[ صوفي مشهورِ قرن سوم هجري است ]جهت اطالع
 . (247:  1375 ، )غني ([182: 2، ريحانه االدب/ 21: 3، اعالم زركلي /127: 2

كان  بوده و از شاهزادگانِ كرمان ]...دانيم كه اين شاه شجاعِ عارف و صوفيِ مالمتي مي 
(، كه بر اثر تحولي روحي به سلك سالکان و  192:  1969من اوالد الملوك[ )ر.ك: سلمي.

آيد و به قول سيرجاني: خزانه الحکمه، ممدوح اهله شاه شجاع، ابوالفوارس  مي  صوفيان در
الم احد  )سيرجانيكرماني، كان  براهين.  و  له داليل  في شأنه  »خزانة 172:  1390  ،حققين   )

بود ك  محققين  از  يکي  كرماني  ابوالفوارس  شاه شجاع  آن،  اهل  و ستودة  برهان  حکمت  ه 
 .گرددوداليل در دست داشت.« مي

  كند:»آن تيز چشم بصيرت، آن شاهباز االوليا از او به بزرگي ياد مي  هعطار نيز در تذكر
صفت، آن نور چراغِ روحاني، شاه شجاع سيرت، آن صديق معرفت آن مخلص بي  صورت و

از ابناء ملوك بود و صاحبِ  و  بود و مُحَتشَمِ روزگار...    كرماني رحمه اهلل عليه بزرگ عهد
 . (184: 1366 ،...« )عطارتصنيف
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برخوردار    آرامگاه شاه شجاع كرماني در سيرجان بوده و در آن روزگار از چنان قداستي
»به زيارت مرقد منور و مشهدِ معطر شاه شجاع كرماني«   امثالِ شاهرخ تيموري را  بوده كه 

 ( 187:  2 ، ج1939 ،كشاند و شاهرخ در آنجا »شرايط زيارت به جاي آورد.« )سمرقندي
  ، و وزيري  228:  1375:  غني:  رابطة آل مظفر هم كه با كرمان كاماًل روشن است. )ر.ك

توان اين نکته را در نظر داشت كه حافظ واژة تعريضي صوفي را بر اين  پس مي  (516:  1364
از سوي ديگر شاه شجاع عالقمند بود او را در زيِ    اساس به شاه شجاع اطالق كرده است.

بُحراني ببينند. مثاًل در  به  صوفيان  ترين روزهاي حکومتش كه عازم حركت از شيراز است 
 [ كبير  مقبرة شيخ  شيرازي[  زيارت  بن خفيف  )غنيميعبداهلل  در 216:  1375  ، رود.  يا  و   )

دستور داده كفنش را از كرباسي فراخور احوال درويشان  اند  وصاياي قبل از وفاتش نوشته
 (321: تهيه كنند. )همان

 خواند:رَجَزي صوفيانه خود را درويش مي نويسد دراي كه به تيمور ميدرنامه
 مه كرد ايد سپاه مشرق و مغرب اگر يك ني ز ديگر نيـمه بس باشد تنِ تنهاي درويشان  

(536 :1  ، ج1364 ،)وزيري  

شد  كه از سوي صوفيان مقدس شمرده مي  او حتي وصيت كرد جسدش را موقتاً در مکاني
 ( 321: 1375 ،بعد از آن به مدينه منتقل سازند. )غنييعني در چهل مقامِ شيراز دفن كنند و 

 رسد اين داليل براي انتساب او به صوفيه كافي باشد. به نظر مي
پردازند  الدين محمد مياس مرگ خواجه قواماستاد پايمرد در ادامه به تأويل غزل بر اس  -2  -3

 و بيت مشهور و جنجالي: 
 پير ما گفت خـــــطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاك خــــطا پوشش باد    

  

 گويند:ه به قتل قوام الدين دانسته و ميرا مربوط به عکس العمل خواج 
گناه متهم شده و به قتل رسيده است. در حالي كه پير حافظ  »خواجه قوام الدين محمد، بي

يك فرد بي گناه   زند. آيا كشته شدنم آفرينش هيچ خطا و لغزشي سر نميگفته كه از قل 
ايهام  خطايي محسوب نمي ، مشکل بيت در مصرع دوم است كه  حقيقت  در   يا  بيت شود؟ 

را دو گونه تفسير كرد و بدين صورتي آورده است كه بتوان آنحافظ تعمداً نحو جمله را به 
 . (117:  1392 ،...« )پايمردمظان تهمت مستقيم به شاه برهاند وسيله خود را از

ه را متذكر شده است، اما  »حافظ از يك سو خطاي شا :  گويند ادامة تأويِل اين بيت مي و در  
گذارد و  شد، جايي را هم براي توجيه آن مي پرده با خواهد اين تذكر سر راست و بي چون نمي 

ايهام عمدي بي رندانه به اين ايهام دامن مي اين چنين هنرمندانه و   شك از آن جا  زند... و اين 
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و در حقيقت  ...  آيد يواني كشيد، حافظ از توجيه آن بر گيرد كه اگر كار به »يرليغ« د سرچشمه مي 
 . ( 118:  كند.« )همان سالحي براي سانسور گريزي مبدل مي آراية ايهام را به  

 كنند.ريان را در مورد اين بيت بيان مينامدا بعد تأويل عجيب و غريبِ دكتر پور
سؤال من از استاد اين است آيا با اين تأويالت مشکل اين بيت حداقل در ذهن خودتان  

« است آيا با  »آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد حل شده يا نه؟! اين بيت همة جنجالش سرِ  
كند تا راه گريز از مَُفتِّشانِ حکومتي را داشته باشد  جيه كه حافظ از ايهام استفاده مياين تو 

الدين  اين غزل در كل به قتل فجيعِ قوامبيت جنجالي حل شده است؟ آيا اين كه  مشکل اين
گردد و حافظ از ارادتمندان او بوده و اين غزل در سوگ او سروده شده مشکل محمد باز مي

  ها ؟ من به اين پرسش گيز و ذهن سوزِ خواجه را حل كرده استاين بيت مُغلَق و بحث بران
در مقالة بعدي كه به    .ايدحضرتعالي هم خود به يقين نرسيده  داد امابعد از اين پاسخ خواهم  

ه  ي به ظاهر عاشقانهااز بسياري غزلفرماييد »...ي خواجه اشارتي داريد در آخِر ميميان سال
( 149:  ..« )همانشده است.  سروده  هاتوان داد در اين سال،كه احتمال ميو عارفانة خواجه

ويد و البته راهي هم نداريد! رمؤخره باز به سراغِ احتماالت مي  و  شما بعد از آن همه مقدمه 
عالي هم كساني كه وارد  توان به قطع يقين در اين مورد سخن گفت. پيش از حضرتنمي

و دقيقاً عرض من  اند  به همين مشکل روبرو بودهاند  ي حافظ از بُعدِ تاريخي شدههاتفسير غزل
 من چاهِ ويلي  عرصة تأويالتِ غزل خواجه از منظرِ تاريخي به نظرِو ايرادِ من همين جاست.  

توان رسيد. پيش از شما دكتر قاسم  وان سر بَرآورد و به جايي هم نميتاست كه از آن نمي
غني واردِ اين مطلب شد كه البته كار سترگي هم كرد روزگار خواجه را از لحاظِ تاريخي  

بهاست تا اين جا  ا گذاشت كه بسيار ارزشمند و گرانبررسي كرد و رفرنسي را در اختيار م
تقدير و تحسين است اما كار به جايي كشيد كه هر جا    اين كار سترگ قابل ستايش و مدح و

ي حافظ آمده بود را داللتي  ها .. در غزلشاه و وزير و شهسوار و خواجه و.  ذكري از الفاظ
به توجيه غزل بر اساس آن  و  بعد  353:  1375خت. )غني  پردا  هابر مدح دانست  ( دكتر به 

ايشان حتي    ،البته با شدت بيشتريحافظ خراباتي بر همين طبل كوبيد.    همايون فرخ نيز در 
 ي عاشقانة خواجه را هم به شاهِ شجاع ارجاع داد:هاغزل

 مثاًل در بيت:  
 را دست آرد دل ما اگر آن ترك شيـرازي به به خال هندويش بخـشم سمرقند وبخارا را 

تُركِ شيرازي را شاه شجاع دانسته و آن خال هندو را نيز خالي كه روي گونة شاه بوده  
 ( 2414:  1361 ، تفسير كرده است. )همايون فرخ
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 و يا شاهين در بيت زير را: 
 مرغ دل باز هــوادار كمان ابرويي است  اي كبوتر نگـــران باش كه شاهين آمد   

 

ا اشاره به شاهِ شجاع مي  شعارش خود را هما و  داند و معتقد است چون شاه شجاع در 
 ( 1885، هرجا حافظ از هما و شاهين نام بُرده منظورش شاه شجاع است. )همان:  شاهين ناميده

جا قصد و نظر حافظ از باالبلند و سروِ سَهي اندامِ شاهِ  گويد: »همهباز در جاي ديگر مي
 ( 2456: مانشجاع است.« )ه

همايون فرخ معتقد است كه شيرين لب و شيرين سخن صفتي است كه حافظ براي شاه  
 ( 2484: شجاع به كاربُرده است. )همان

 در شرح بيتِ زير :
 به سر سبز تو اي سرو كه چون خاك شوم  ناز از سر بنه و سايه بر اين خــــاك انداز 

 

كامکار، شاهِ شجاع به سر افراشته و افروختة تو كه در روي  نويسد: »اي پادشاهِ جوان و  مي
عيش  خورم كه الاقل هنگامي كه از ت شاداب و با طراوت است سوگند مياندام چون سرو

 ( 2539: ...« )همانو محبت و درد هجرت در گذشتم
(: 1126: داند )همانه چَردة بيتِ زير را شاه شجاع مياو حتي سي   

قتال وضع و رنگ آميزسيــاه چرده و   دلم رميــدة لولي وشي است شور انگيز  

توان  از آن نمونه مي  ديد قرار گرفت.اين تفسير از حافظ در همان زمان هم مورد انتقاد ش
اشاره كرد.    1355آميز مرحوم سعيدي سيرجاني در مجلة يغماي سال  تيز و طنز  به نقد تند و

 ( 332شماره  :1355 ،)يغما
، روشِ دكتر غني و دكتر همايون فرخ را ي حافظهايادداشتسيروس شميسا در كتابِ  

  ،ي حافظ كوشيد. )شميساها گسترش داد و در حصر تاريخي و تعين ممدوح و مخاطب غزل
كه حضرتعالي هم  -حافظ   او در بخشي از كتابش كه به نامة شاه شجاع به .  به بعد(  93:  1388

 پردازد و مي  -(151:  1392  ،)پايمردو متن نامه را در پاورقي آورديد  به اين نامه اشاره داشتيد  
گويد: »اين كتاب مشحون از اطالعاتِ  افظِ خراباتي دكتر همايون فرخ ميدر مورد كتابِ ح

تشارِ آن نوشته  تاريخي در موردِ حافظ و عصر اوست. اما به سببِ چند نقد تند كه در زمان ان
:  « )هماند و از مطالبِ آن استفاده نکردندشد، از چشم فضال افتاد و محققان آن را نخواندن

پسندد و كتابِ  دكتر شميسا، اين راه و روش را ميدهد كه  اين اظهارِ نظر نشان مي.  (199
ارد ذهن به  ... در اين گونه مو» ايشان هم دال بر همين موضوع است. او بر اين باور است كه:

غالباً    ها كند كه ممدوح ]حافظ[ را مشخص كند، اما اين كوشش صورت طبيعي فعاليت مي
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مورد اتفاق نظر و پسند همگاني نيست، مخصوصاً اگر پافشاري در اثباتِ نظر به افراط كشيده  
خواهد كتاب  به نظر من محققي كه مي  .را محققان نپسنديدند(شود )چنان كه حافظِ خراباتي  

ضي »ممدوحان حافظ« را بنويسد بايد مکرراً تصريح كند كه اقوال او حدس و گمان است  فر
  دانم مفيد مي  را   هاگونه كوشش . اما من شخصاً اين نيست  هاو ضمانتي در صحيح بودن آن

 (202: ...« )همانچون به هر حال راهي به دهي است
  روزگار و زمان او را بکاويم دقيقاً سخن من هم همين است، اين كه زندگي حافظ را يا  

بوده امري ط اجتماعي او چگونه  زيسته و شراييم خواجه در چه روز و روزگاري ميبدان  و
و بي شك هم راهي به دهي است، اما اين كه شعرهاي حافظ    مستحسن و حتي واجب است

يقين  در اين موضوع به  توان  كه هيچ گاه نمي-مَگرهاي فراوان و حدس و گمان    را با اگر و
پژوهي چيزي  شَتُّت در اين آشفته بازار حافظبه مسائل تاريخي تأويل كنيم جز ايجاد تَ  -رسيد

اين كه بيشتر اين اقوالِ ظن وگماني با يك من چسب و سريش    . به اضافة حاصل نخواهد شد
خواننده آيد و نه  نده توانسته از عهدة اثبات آن بربه ريِش شعر حافظ چسبانده شده كه نه نويس 

 آن را پذيرفته است. 
  ، (207:  شيرين سلطان احمد پسر شيخ اويس جاليري است )همان  كه مقصود از خسرواين 

کي از سالطين و وزراء زمان اي كه در شعر حافظ آمده يكه هر شاه و وزير و خواجهاين 
شجاع حافظ است منظور شاه  كه شهسوار شيرين كار هر جا در غزل  اين   ،(209)همان:    اوست
جا در شعر حافظ نشان  همه  چرده و زيبادهن، سيهات شيرين كه صف اين   ،(269)همان:    است

به يوسف و يار و خالاين   ،(271-266)همان:    شجاع دارد  از شاه  كه هرجا حافظ اشارتي 
اين كه هر جمال و جاللي كه در شعر حافظ    ،)همان(چهره دارد منظورش شاه شجاع است

( و... آيا واقعاً  209اسحاق و شاه شجاع )همان:  گردد به وصف شيخ ابومي  به كار رفته باز
حتي  براي مخاطبان تخصصي و  اند  اي كه اين آقايان تا امروز آوردهآيا ادله  قابل اثبات است؟

 عامه حافظ مُقِنع بوده است؟
 : حافظ چند ديدگاهِ جدي وجود دارد مدحّياتِدربارة 

نخستين ديدگاه همين ديدگاهي است كه همة اشعار حافظ را با ممدوحان او قابل    -1  -2  -3
و او را يك شاعر    دآوروتفسيرهاي عجيب رو مي  ها تأويل دانسته و براي هر كدام به تأويل

كه حتي از افرادِ بسيار معمولي    كندمفلوك و بُز دل و جبون معرفي مي  (232درباري )همان:  
كنند و حرفشان حداقل براي خودشان  سخني بر حق بگويند، ايستادگي مي  جامعه كه اگر

پايين  است،  احترام  اين ميتر  قابل  حافظ  شخصّيتِ  بگوييد  است  ممکن  بوده،  آورد.  گونه 
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؛ مگر از  شعرش زيبا و فاخر است اما شخصيت اش جَبون ومُذَبذَب و نان به نرخ روز خور
اين نمونه سراغ نداريم؟ من عرضم اين است كه اثباتِ آن چه به عنوان تأويالت تاريخي تا  

هي  از  و  بوده  و گمان همراه  با ظن  آمده   اشعارِ خواجه  مورد  در  يقيني  كنون  و  قَطعيَّت  چ 
متزلزلي ن چنين شخصّيتِ  اگر حافظ با دالئل مُتَقن و مُسُتحکم تاريخي اي  برخوردارنيست.

مگر در تاريخ ادبيات ما    .توان او را نپذيرفت و شعرش را خواند و از آن لذت بُرددارد، مي
وار صالي پهلواني زدند و هميشه هراسان و مَرعوب و مَداحِ كساني كه دن كيشوتاند  كم

تريِن  ترين و بي شرافتفت و پاكدامني گفته و خود تردامن سخن از شرا  و  اندقدرت بوده
يم و به شخصّيتِ مَفلوك  برمي  خوانيم و از شعرشان لذتشعرشان را مي  و ما  اندردمان بوده م

اما سخن من اين است كدام ادلة تاريخي مُتَقن و كدام اسناد    شان هم كاري نداريم؛و مَلکوك
كشاند كه لقب لسان الغيب را از قرن  را به چنين بَرداشتي از شاعري ميتاريخي مستحکم ما  

اننده را درگير  ذهِن خو  هااين پژوهش   ؟م هجري تا امروز با خودش داشته و خواهد داشتنه
دچار، كه لذتِ خواندن شعرِ خواجه را از او   يي هاگمان  كند و به ظن واگر و مگرهايي مي

اي به حقيقت و واقعّيتِ  كه پنجرهآنكند بيد و ذهنش را مَشوب و مُشَوَّش ميداردريغ مي
 شخصيتِ خواجه بگشايد.

  ي خود را فارغ ازهادومين ديدگاه از آنِ كساني است كه معتقدند حافظ انديشه  -2  -2  -3
هيچ نقصاني آورده، حتي تخلص خود  رده، خواجه شعر خود را كامل و بيطرح ك هامديحه

در مدح ممدوح   اش زده و پس از آن بيتي يا چند بيتي عنوان مُهرِ پاياني شعر بر سرودهرا نيز به  
، گاه اگر از سَرِ اجبار زبان به مدح گشاده  ، شاعري مداح نيستو اساساً حافظآورده است،  

چنان رندانه آن را سامان داده تا مخاطب بداند كه اين ابياتِ ستايش آميز ربطي به ذهن و  
: 1379  ،آشوريك:  .رسد. )رآن خللي بر كاخ ماناي شعر او نميزبان او نداشته و با نبود  

 ( 62:  1360 ،/ بامداد 91-93: 1357 ،/ دشتي  347-348
گويند كه ابياتِ مدحي خواجه  از اين نکته هم فراتر رفته و مي  برخي از محققان  -3  -2  -3

 ( 23: 1385 ،ك: نيساري. كه بعد از تخلص آمده است الحاقي است و افزودة ديگران. )ر
سروده و وقتي  يش ميهاحافظ غزلي را متناسب با انديشهبرخي دگر معتقدند كه    - 4  -2  -3

نزدِ   به  ضرورتي  ميبه  منزلتي  صاحب  يا  و  وزيري  و  خود  رشاه  غزل  بر  ابياتي  يا  بيت  فته 
 ة ـــداده و طبيعتاً اين ابيات در واكاوي انديشصرفاً در آن مجلس ارائه مي افزوده و آن رامي

 ( 370و  19: 1386 ،ك: استعالمي.محلي از اعراب نخواهند داشت. )ر حافظ
   مثاًل بيتِ: .اندبعضي نيز تأويالتِ غريب و دور از ذهني كرده -5 -2 -3
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 ساقي حـــديثِ سرو و گل و الله مي رود رود ن بحث با ثالثة غــــساله ميــــوي
 

الله فرزندان غساله وزير سلطان    سرو و گل وكه  اند  و گفتهاند  را متناسب با ممدوح دانسته
بنگالهغياث پادشاه  ازاند  الدين  پسر صاحب جمال  و  سه  هم  با كمال!  اند  قضا  دختر  سه  نه 

 ( 253-254: 1385 ،ك: مجتبايي.)ر
  كه اين اند  و گفتهاند  روي آورده  هابرخي ديگر از محققان نيز به تأويل مديحه  -6  -2  -3

و در باطن مدحِ خداوند اند  ظاهري و باطني دارند؛ در ظاهر مدح پادشاهان و وزيران  هامديحه
 ( 42:  1371 ، و انبياء و اولياء. )بهشتي شيرازي 

به قدر ضرورت مدح  دكتر معين معتقد است كه حافظ  -7  -2  -3 ، منتِ دونان نکشيده و 
 ( 169-171: 1369 ،گفته و با مداحان درباري هيچ قابل قياس نيست. )معين 

ا كرده و در موردِ مدايح استاد خرمشاهي هم مثل هميشه مخاطب را استخوان در زخم ره
به نظر مي66:  1373  ، « )خرمشاهيگويد: »شعر مدحي حافظ رندانه است. حافظ مي رسد  ( 

 .استتر ديدگاه استاد به نظرگاه دومي كه پيش از اين برشمرديم نزديك
ي  هاباورند كه مديحه با گزافه و غلو و اغراق همراه است ولي مديحهبرخي نيز بر اين  

 (. 20-21:  1367  ،)برهانيحافظ اين گونه نيست 
و معتقدند: حافظ با ممدوحان  اند  بعضي از محققان نيز در صدد توجيه اين اشعار برآمده 

اينکه غمِ نان او را مجبور  رابطة دوستي داشته و شعرهاي مدحي را يا به پاس دوستي سروده يا  
: 1371  ،ك: رحيمي.كرده كه از روي اضطرار و براي كسب معيشت بدين كار تَن دهد. )ر

227-222 ) 
ديگر مربوط به خواجه با چه  فرماييد كه در اين مورد همانند مواردِ  به سادگي مالحظه مي

 نگرم:ميدو منظر به اشعارِ مدحي خواجه بازاري روبروايم. من خود از  آشفته
غزل ساختار مدحي دارند    67غزل در ديوانِ حافظِ چاپ قزويني    495از مجموعة    -1  -3  -3

اشعار حافظ مدحي است. خواجه در    53/13يعني حدود   يعني در    11درصد   41/16غزل 
ي مدحي از آغاز به مدح رو آورده است و غزل كاماًل  هادرصد غزل  53/13درصد از آن  
 گرانه دارد مانند: مداحانه و ستايش شکل و شيوة 

 خسروا گوي فلك در خـــم چوگان توباد  ساحت كون و مکان عــرصة ميدان تو باد 

 تــزلف خـــــاتون ظفر شيفتة پرچم توس دة فتــــــــح ابد عاشق جوالن تو باد ـــدي

 و يا :
 ل ـدين خسرو كامداراي جهــــان نصرت   ي بن مظــــــفر ملك عالم و عادل ـــيحي   
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ي  هاي مدحي، خواجه، غزلهادرصد غزل  53/13درصد از  57/83غزل يعني    56و در  
ه در يك يا چند بيت،  رساند و سپس ب ي ديگرش آغاز و به اتمام ميهاخود را چونان غرل

 پردازد. به مدح مي بعد از تخلص
غزل همين  به  اگر  اين    هاحاال  به  هم    57/83يعني  كنيم  درصد  دقت  آن  در  و  بنگريم 

رسد و رفتارش با اين ابيات چگونه  اجه چگونه به آن چند بيت مدحي ميخواهيم ديد كه خو 
درصد به شکل    28/14غزل آن يعني حدود    8درصد،     57/83است. از اين  مجموعه يعني از  

 شود مانند غزل زير:  مي وصفي آغاز
 واب دوش كه مـــاهي برآمدي ديدم به خ كز عکس روي او شبِ هجران سرآمدي 

 

 زند:د و خواجه در آخر به مدح گريز مي كه تا آخر غزل فضاي وصفي وجود دار
  

 گر ديگري به شيوة حــــافظ زدي رقم  دي ــعِ شاه هــــــنر پرور آمــبول طب ــمق 
 

 غزلِ زير: درصد ساختار پند آميز دارند مانند    28/39درصد يعني    57/83غزل از مجموعه    22
 ز كوي يار مي آيد نســــــيم باد نوروزي  از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي

 

 بَرَد: فضاي غزل خويش را به سمتِ پند ميخواجه در ادامه 
 کنای داری خدارا صرف عشرت گر خردهچوگل

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

 

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

 

 : رسدو در آخر به مدح مي
 تورانشاهكندتنها دعاي خواجهنه حافظ مي

 جنابش پارسايان راست دعاي دل و ديده

 عيد و نوروزي ز مدح آصفي خواهد جهان   
 ونوروزيراست روز فتحخيزانجنيبش صبح

 يابند، ماننِد غزِل زير: درصد به شيوة عاشقانه شکل مي   17/ 85غزل نيز از اين مجموعه يعني    10
 اي رخت چون خـــلد و لعلت سلسبيل  دل سبيل  ـــان وسلسبيلت كرده جــ

 زند :ز مي و در بيت آخر، خواجه چنين به مدح گري
 ازـــز و نـــا و عـــشاه عــــــالم را بق  زين قبيل   زي كه باشدباد و هرچــــي    

 

گيرد،  درصد هم در مبارزه با ريا شکل مي  57/28غزل يعني    16از اين مجموعه تعداد  
، به  اجه در ادامه همان روش معهود خود مثاًل در غزل »ساقي به نور باده برافروز جامِ ما« خو

 :پردازدنقد شيخ مي
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 اي نََبرَد روز باز خواست ترسم كه صرفه رامِ ماـــز آبِ حيخ ـــالل شانِ حـــن
 

 رسد:و در آخر باز دوباره به مدح مي

 درياي اخـــــــضر فلك و كشتي هالل  هستند غـــــــرقِ نعمتِ حاجي قوام ما  

صومعه نشين ديده  تقابُل حافظ با شيخ، محتسب، خرقه پوش، عابد، زاهد و    ها در اين غزل
 شود كه روية معهود و مرسومِ خواجه در اشعارش است. مي

ان انداخت« خواجه به نقد خرقه  به طورِ مثال در غزلِ »خمي كه ابروي شوخِ تو در كم
 آورد:پردازد و سپس به مدح روي ميمي

 شويم ون به آب مي لــــــعل خرقه ميـــكن  توان انداخت نميود ــنصــــــيبة ازل از خ

 ود ـمگر گشايش حـــــافظ در اين خرابي ب كه بخشش ازلش در مي مغـــــان انداخت 

 جهــان به كام من اكنون شود كه دور زمان  جهان انداخت   مرا به بــــــــندگي خواجة

 استتنتاج كرد:توان نکات زير را از مطالبي كه بر شمردم مي
م بسيار كمي را به خود  ي حافظ نسبت به ديگر شاعرانِ مداحِ زبان فارسي رقهاالف: مديحه

اين امرهاصد غزل در  53/13دهد يعني  اختصاص مي به  اختصاص دارد كه رقم    ي خواجه 
اگر كسي به ادبِ فارسي در حد معمول آشنا باشد و شعر فارسي را    .اي نيستقابل مالحظه

ن خواجه  تواميشود كه نورقي سطحي كند به راحتي متوجه مين رودكي تا خواجه ت از زما
 سرا آن هم با اين قلّت تعداد اشعار مدحي قرار داد. را در سلك شاعرانِ مديحه

يعني حدود  اند  ، مدحي كامل غزل   11اندك هم تنها  دهد كه از همين تعداِد  ب: آمار نشان مي 
توان نقش مدح را در شعر حافظ  بر همين اساس مي .  اند مدحي محض ي حافظ  ها درصد غزل   2/ 2

 به بررسي نشست.  
گيرد و  روش خود را پي مي  غزل راه و  .دارندغزل مدحي خواجه رنگ و بوي مدح ن  56ج:  

شويم، همانطور كه قباًل اشاره كردم  گرانه روبرو مييا چند بيتي ستايش در پايان ما با بيتي و  
بسيار ماليم    هااشعارِ خواجه استشهاد آوردم اين ابيات در آخر غزل قرار دارند و بيشتر آناز    و
نيز  مشاهده نمي  هااي در آنيعني مدحِ غلو آميز و خاكسارانهاند  معمولي  و شود و خواجه 

 بيشتر بعد از تخلص آورده است. را در آخر غزل و ها رندانه اين ستايش 
درصد از صد در صد اشعارش به موضوعي عالقمند    2/2شاعري را با آمار  توان  چگونه مي:  د

درصد از مفاهيم صوفيانه    2فکر كنيد مثاًل شاعري در اشعارش حدود    ؟و يا درگير تصور كرد
آن وقت، ما اين شاعر را صوفي    ،درصد بقيه به مطالبِ ديگر پرداخته باشد  98بهره بُرده و  

وفيانه در شعر او بپردازيم و اين موضوع را مَحمِلي براي شناخت  ي صهابدانيم و به نقد انديشه
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كند، داستانِ مدايح ز اين نوع برداشت به شدت اِبا ميبه نظرم عقل سليم ا ي او بدانيم.  هاانديشه
 خواجه نيز از اين مقوله جدا نيست.

ابتد از همان  ادبيات فارسي    سراديحها قصيده بوده است و شاعران مه: فرم شعر مدحيه در 
بيان مقاصد خود در ادب پارسي و تازي اس علي براي  اند. در تفاده كردهالعموم از اين فرم 

قصيده وجود دارد. با اين    4رباعي و تنها    42مثنوي،    5قطعه،    33غزل،    495ديوان خواجه  
قطعه شعر از انواع مختلف غزل، قطعه،      579حساب در ديوان خواجه بر اساس چاپ قزويني  

درصد،    25/7درصد، رباعي با    49/85وي، رباعي و قصيده وجود دارد، كه به ترتيب غزل با  مثن 
ترين آمار را به خود  درصد كم  6/0  درصد و قصيده با  8/0درصد، مثنوي با    69/5قطعه با  

ي  هاكنيد قصيده در ديوانِ خواجه از همة فرمطور كه مالحظه ميدهد. هماناختصاص مي
آيا حافظ قصيده سراي بدي بوده و  .تري را به خود اختصاص داده استپايين شعري درصد 

اي كه در ديوان خواجه وجود دارد كه  آمده است؟ از چهار قصيدهنمياز پس اين فرم بر  
ق و شاه  اسحاع، قوام الدين محمد، شاه شيخ ابوهمه هم مدحي است و در ستايش شاه شجا

است، مي فهممنصور سروده شده  همتوان  از  قصيده   عصران خود دريد كه حافظ حداقل 
دش بسيار مستحکم و جاندار است و به نظر من از بسياري از  سرايي چيزي كم ندارد، قصاي

عرصه اين  در  همعصرانش  و  اسلوبِ  تر  توانمند  پيشينيان  اين  از  و  است، چرا خواجه  رايج 
توانست از اين  سرايي بود نبايد و نميعرِ مديحه او اگر شا  ؟گيرد ترين بهره را ميمتداول كم

سرايي است بدين سادگي بگذرد.  فرم كه به گوش و زبان ممدوحان آشناترين قالبِ مديحه
در صورتي كه آمار قصيده در مجموعه آثار شاعرانِ هم عصر او كم نيست و اين فرم هنوز  

   در عصر خواجه رونق و رواج دارد.
تحليل    توان براي اثبات اين سخن پيش كشيد و به تجزيه ونکته ديگري را هم مي  -2  - 3  -3

سالة بعد از خود    آن پرداخت، و آن اين است كه ببينيم حافظ در زمانِ خود و در اسنادِ صد
به عن چگونه معرفي مي او  نه؟ و در  وانِ شاعري مداح و درباري ياد ميشود آيا از  يا  كنند 

زمانِ  هاتذكره به  شاعر كه  از  اوي پس  مرگِ  و  است چهرة شاعر چگونه    زيست  نزديك 
 به نظرم اين روش نيز بتواند براي متقاعد كردن مخاطب طريقي مطمئن محسوب شود.    است؟

الدين محمد  ة زندگي حافظ را هم كالسي وي شمس نخستين اطالعات ما دربار  -1-2-3  -3
عرهاي حافظ است و خود  گلندام نخستين جامعِ كلِ ش  ت.ندام در اختيار ما قرار داده اسگل

م است  مقدمة او بر اشعارِ خواجه مشهور به مقدمة گلندا  اعر و مُحَرِر و مُنشي بوده است.نيز ش
اش به  ود ندارد و هويتِ تاريخي نويسندهترين ترديدي وجو امروز در اصالتِ آن كوچك
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نسخه از  بسياري  در  و  پيوسته  قهاتحقق  استي  مضبوط  مقدمه  اين  ديوان،  ك:  .)ر  ديمِ 
 كند: حافظ را چنين معرفي مي ،امگلند.(1350 ،: ص قز/ جاللي نائيني1320قزويني:

 معدن  ااُلدباء، ُاستاد نحارير   الُعَلماء،   ِ َمفَخر  الّسعيد، الّشهيد  األعَظم،   نا  موال صفات   َمَلك   ِ »ذات 
ُمحّمد   الملّه   الّسبحانّيه، شمس ِ الَمعاِرف ِ مَخَزن  الّروحانّيه،   الّلطايف   الّشيرازي   ِ الحافظ   والّدين، 

 و  حيوان،  چشمة  َرشِك  آبداَرش،ِ أشعار  كه  ُرتَبَته،  الُقدس   ِ عاَلم   في  َرَفعَ   و  ُترَبتَه  اهلل،   َطّيب  بود 
 و  ، [است ]  َسحبان   ِ سخنان   ِ ناسخ   دالويَزش،   ِ ابيات  است،   ُولدان   و   ُحور   ِ غيرت  ، أفکاَرش   بنات 

 متين،  ِ لفظ   به   ، را   عوام   ِ َمذاق   افزايد: و بعد مي   ... حّسان   ِ احسان   ُمنسي   آميَزش،   لطف   ِ ُمنشآت 
  ِ بدو، أبواب   را   ظاهر   ِ أصحاب   هم   داشته،  نمکين   ُمبين،  معني   به   را،  خواص   ِ دهان  و   كرده  شيرين 

 سخني  اي، واقعه   هر   در   افزوده،   روشنايي   ِ موادّ   او   را، از   باطن   ِ أرباب  هم   و   گشوده،   آشنايي
 اندك، خرج  ِ لفظ   به   بسيار،   معاني   و   انگيخته،  اي غريبه   معني،   هر   ِ براي  و   گفته،  حال  ِ ُمناسب 

 جادة  بر  را،  محبت َ ِ كوي  ِ سرخوشان  گاه،  كرده،   َدرج  إنشاء،   ِ ُدرج   در   إبداع،   ِ أنواع   و  كرده 
 زده ]است[. ثباتي بي    ِ سنگ   بر   ايشان، ِ صبر   شيشة   و   داشته   نظربازي   و   ُمعاشقت

  شامل   را  عام  و  خاص  دارد،  سايغ  فُراتٌ   ٌعَذب  هذا  حُکم  كه  ،لطيَفش    ِسلسال طبع ِإفاضَت
  و   را، اليح أداني  و  أقاصي  ٌمصباح   فيها   هكَمشکو  فّياضَش،   ِفضل    ِآثار   وإفادت  است،  شايع  و

  بحر   ِمتاع ِوزن   فکرتَش، ِمنظوم   ِ عِقد  و  افکنده  ناطقه   زبان   در  عُقده  حالل طبعَش،   سِحرِ  ساطع،
  الماِء  و مِن   مَعين،    ِزُالل  به   را  اُنس  مجلس    ِ وقّادَش، حدايق   ِذهن    ِيَنابيع ِرَشَحات  بُرده،  كان،   و

   ِ آيت  معني  ها، جان ِ رياض  در  فکرَش،   گلزارِ   نََفحات  و  بخشيده،  نَضارَت  صفتِ   حيّ،    ٍشئ  كُلّ
  فصيحَش،   ِكلمات  كرده،  فاش  موتها،   بعدَ  األرضَ  يُحيي  كَيفَ  اهلل، ِهرَحمَ   ِ آثار  إلي  فأنظُروا

 بر  خاصيَتش،  خِضر   ِأقالم ِرَشَحات  و  بخشيده،  حيات  را  مرده  دل  مسيح، ِأنفاس  چون
  كرده،   وي   ِأخالق  نسيم  از  لطافَت،   ِكسب  ربيع،   ِهواي   گويي،  نموده،  بَيضا،   ِيد  سخن، ِسرير

   ِدلجوي    ِقامت  و  شمشاد   ِقدّ  و  گرفته،  او  آبدار   ِشعر  از  طراوت،  و  زيب  نسرين،  و  گل   ِوعِذار
 ]است[.  پذيرفته  او  ِراي استقامت از اهتزاز، و إعتدال سرو،

  هندوستان و تركستان  ِاقصاي به  ، مدّتي أدني در جهانگيرَش،    ِهايغزل  رواحِلِ الجَرَم،...
  آذربايجان   و  عِراقَين  ِوأكناف  أطراف  به  زماني،   ِدرأقلّ  دلپذيرَش،  هايسخن  ِقوافل  و  رسيده،
 الخيال  سُري  سَرَي  و  األمثال  مَسيرَ  سارَ  بَل،  المسيح، َدَبيب   َدَبَّ  و  الرّيح َهُبوب َهَبّ  قد  كشيده،

  ذوق   ِسخن    ِنُقلبي  پرستان،  مي   ِمجلس   و  نشدي،  گرم  او،  شورانگيز   ِغزلبي  صوفيان،   ِسماع
 ...نيافتي رونق او، آميز
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  و  كشّاف   ِوبحث  إحسان،  و  تقوي  بر   ِمالزمت  و  ن،قرآ   ِدرس   ِمحافظت  واسطة  به  امّا
   ِجمع به  عرب،  ِدواوين تَجَسِّس و أدب،   ِقوانين  ِ تحصيل و  مِصباح،  و مطالع مطالعة و مفتاح

  اهلل  عفا  –  ورق  اين   مسوِّد ُو  نشد  مشغول  ابيات،  ِإثبات  و  تدوين   به  و  نپرداخت  غزليات ِأشتات 
  اعلي-  عبداهلل  الملّه و الدّين   قوام  البشَر،  استاد  وسّيدنا  موالنا  پناه  دين  گاهدر درس  -سبق  ما  عنه 
  گفتي  مُحاوده،  أثناءِ   در  رفتي،  مذاكره  به  كه   مرّات،  و  بکرّات  ،-علّيين  أعلي  في   درجاته  اهلل
  سِلك،  يك  در   را دُرَر   ِغُرَر واين   كشيد،  بايدمي  عِقد  يك  در  همه،  را،  فوايد،   ِفرايد  »اين  كه
و  .  گردد  دوران،    ِعروسان   ِوِشاح ِتميمة  و  زمان   اهل    ِ وجود   ِ جيد  هقالد  تا   پيوست،   بايدمي

  عصر،    ِ اهل   ِغَدر  به  و  كردي  روزگار   ناراستي  بر  بنا،  اين    ِترفيع  رفع   حوالَت  جناب،  آن  [لي]
  و  قضا  مُوكّالن  به  حيات،   ِ وديعت  سبعمأِيه،  و  وتسعين   أثني  سنة   ِتاريخ  در  تا  آوردي،  عُذر
   ِ عالَم   ِساكنان  با   پاكش،   ِروح  و  برد  بيرون  أجَل،   ِ تنگ   ِدهليز  از  وجود،    ِ رخت  و  سپرد  قَدر،

 ( 1376 ،)گلندام .گشت «  العين   حُور  ِرويان پاكيزه ةهمخواب و شد  قرين  عِلوي،
خواجه،  ستي  سعي كردم بيشتر سخِن محمد گلندام را بياورم تا مشخص شود اولين سندِ زي

ي نثر قرنِ هشتمي  ها كند؛ چند نکتة اساسي در اين مقدمه كه با لفاظياو را چگونه توصيف مي
 آميخته است قابلِ تأملِ جدي است:

 گشاست و به اين مهم بعد از اين خواهم پرداخت. آورد بسيار راه الف: القابي كه براي خواجه مي 
مي مقدمه  اين  از  كه  ب:  كرد  استنباط  از  توان  كه  او  زباني  سحر  و  خواجه  زباني  لطافتِ 

نظران بوده    شود در زمانِ حافظ نيز مد نظر صاحبي شعرش محسوب ميها ترين ويژگيمهم
 . نگريستندو با اعجاب به آن مي

تأ ديگر  نکته  استج:  خواص  و  عوام  در  حافظ  شعر  فراخورثير  به  را  او  شعرِ  كس  هر   .  
ي شعري  هاترين آيتماي كه امروز هم از مهممين خصيصهيابد، هفهمد و در مياش ميانديشه

 شود. او محسوب مي
شده و موردِ توجه بوده است از محافل  در محافل مختلفِ مردمي خوانده ميد: شعر حافظ  

 روحاني و سماعِ صوفيان تا مجالِس مي پرستان. 
 كند. آن اشاره ميتي است كه گلندام به گيري شعر خواجه در زمانِ حياتش از نکاه: جهان

 ي شعر اوست. هاترين ويژگيو: ايجاز در شعر خواجه كه از مهم
، آن هم به سببِ محافظتِ درسِ قرآن و مالزمتِ  آوري اشعارشعالقگي خواجه به جمعز: بي

 بر تقوي و احسان.  
 . آوري اشعارِ اومردم به جمع القةح: ع
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 ر مردم: ط: و در آخر ارتباطِ اجتماعي خواجه با همة اقشا
دولت، پادشاه و گدا و عالم و عامي  لس خواص و عوام و خلوت سراي دين و  »... در مج

 آميخته و شعرها بر انگيخته.« )همان( ها ساخته و در مقام شَغَب هابزم 
كه خواجه، يك شاعرِ درباري بوده است و تمام وقت   برداشت كردتوان  از اين مقدمه نمي

 داده است. كرده و در مدح آنان داد سخن ميروزگار خود را با شاهان سپري مي و

القابي كه محمد گلندام براي حافظ آورده، بسيار قابل تأمل است، بايد دانست   -2  -2  -3  -3
افرهانظام  در مراتب  سلسله  و  اجتماعي  موقعّيتِ  سنتي،  لقبي  وسيلة  به  اساسِ    هااد  بر  و 

به همين دليل از طريق بررسي القاب و عناويني كه    .شده استي اجتماعي تعين ميهاعنوان
نيم پايگاهِ  توامي ،گذارندو نهم در اختيارِ ما ميمنابع نزديك به زيستِ خواجه در قرن هشتم 

 زيستِ شعري او هم تَسَرّي دهيم.   يابيم و آن را بهاجتماعي خواجه را در
هجري نام و لقبِ حافظ غالباً »موالنا    824تا    763الف: در نخستين منابع باز مانده از فاصلة  

منابعِ زمانِ حياتش   بيشتر  الدين محمد حافظ شيرازي« آمده است. حافظ را  المله و  شمس 
 شود. قب تا اواخر قرنِ نُهم ديده ميل  اين اند »موالنا«  يا »مولي« يا »موالنا االعظم« لقب داده

 ... «نا شمس المله و الدين محمد حافظق( »لموال 763در سفينة مسعود متطبب )
 »موالنا محمد حافظ شيرازي«   ق( 775در دست نويِس المعجم )

( » للمولي السعيد شمس المله و الدين  63:  1387  ،در جنگِ عالء مرندي )عالء مرندي
 مده اهلل«موالنا محمد حافظ تغ

نويسد كه در نسخة قديمي ديوانِ حافظ  قزويني در مقدمة ديوانِ خواجه ميمرحوم عالمة  
سال در  كه  نخجواني(  اساسِ    850)نسخة  بر  را  خواجه  وفات  تاريخ  ]اگر  شده  كتابت  ق 

پس از فوت خواجه    سال  58ق در نظر بگيريم، اين نسخه حدود    792يا    791مستندات سالِ  
 كند: از حافظ اين گونه ياد مي كاتب در آخر ديوانكتابت شده است[  

»تم الديوان المولي العالم الفاضل مَلِك القراء افضل المتأخرين شمس المله و الدين موالنا  
 محمد الحافظ روّح اهلل و نوّر مرقده بعون اهلل(  

 . النا براي حافظ استفاده كرده استكاتب در اين جا نيز از لقب مولي العالم الفاضل و مو 
موالنا و مولي لقبي براي اهل علم و فضل بوده است، به انديشمندان و عالمان، موالنا و  

همانگفتهمي  مولي گلندام  مقدمة  در  يزد اند.  تاريخ جديد  در  و  نموديد  مالحظه  كه  طور 
شود. اين عنوان در زمانِ خواجه  ظ با عنوانِ موالناي اعظم ياد مي( از حاف24  :1386  ،)كاتب

 شده است. اطالق مي هامنحصراً در اختيار فضال و دانشمندان و قاضيان بوده و به آن
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نگاري قرن هشتم را آورده  ق( الگوهاي نامه  850نامه )نگارش  منشي يزدي در همايون
  ، رفته است. )منشيقاضيان و فضال و علما به كار مي  لقبِ موالناي اعظم تنها براي  هاآنكه در  
2536  :56 -57  ) 

 792اي عالمه سعد الدين تفتازاني )فقيه، متکلم و اديب متوفي شاه يحيي مظفري در نامه
  / ريحانه   319:  6/ شذرات الذهب:    285:  2ك: بغيه الوعاه:  )براي آشنايي با زندگي او ر   (ق

 ( 156-158:  كند. )همانرا موالناي اعظم خطاب مي  (847:  1/ كشف الظنون:    338:  1  االدب:
القابي   از  ديگر  يکي  براي حافظ ذكر مي ب:  گلندام  برانگيِز كه محمد  بحث  لقِب  كند 

يي دربارة فشارهاي اهل شرع و از بين ُبردِن اشعاِر حافظ ها »شهيد« است كه منشأ قصه سازي 
شفيعي اش و سر انجام مرگ خواجه بر اثِر اين فشارها شده است. استاد دكتر  خانواده سِط  تو 

 نويسند:كدكني در توضيح اين لقب مي 
از جستجو در مياِن منابِع قديمي به زباِن عربي كه در ايران تأليف شده است و موضوع »...   

لمة شهيد يکي از شود كه ك علم وتصوف است، به خوبي روشن مي   نامة بزرگاِنآن زندگي 
ده است. و اين كارُبرد موارد عمدة اطالقش دربارة علما و بزرگان اهل تصوف و عرفان نيز بو 

در طوِل چهار قرن، از   . ... ...( ندارد شهادت )كشته شدن در راِه خدا يا اي با مفهوم  هيچ رابطه 
وف كه مسلمًا به مرگ وتصقرِن پنجم تا عصِر حافظ، اين كلمه در مورِد بسياري از بزرگاِن علم  

ان دهندة رتبة علمي و و به عنوان لفظي است كه نش ...  اطالق شده است اند  گذشته طبيعي در 
 . ( 99  - 97  : 1385 ، ... « )شفيعي كدكني معنوي است 

كنند كه نخستين كاربرد شهيد در نامة امام قشيري مؤلف رسالة قشيريه استاد سپس اشاره مي 
ابو علي   استادش  را است كه  ياد مي   دقاق  الشهيد  االستاذ  عبد به عنوان  الغافر كند و همچنين 

 ( 100:  كند. )همان يز از دقاق به عنوان شهيد ياد مي فارسي ن
عبدالکريم بن هوازن قشيري و نجم الدين رازي صاحِب  اين لقب براي ابوالحسن خرقاني،

افظ كه محمد گلندام اين عنوان مرصاد العباد هم به كار رفته است. در قرن هشتم هم عالوه بر ح
رفته و را در حِق او به كار برده است، اين عنوان در مورِد يك شاعر معاصِر خواجه نيز به كار 

يزدي  عضد  و است.   آن جالل  علم  قلمرو  در  برجسته  مردي  كه  مي   ..  شمار  به  آمده عرفان 
 ( 100-102:  )همان است. 
اين لقب در موردِ عرفا به  توان استنباط كرد كه  مجموعِ مواردِ استعمال اين كلمه، مي  از

عالوه بر مقامِ علمي داراي    به كار رفته،  هارفته و تمام كساني كه اين كلمه در حقِ آنكار مي
 اند. اي عرفاني هم بودهرتبه
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ج: حافظ: حافظ خود بر اساس نصِ صريحِ شعرش حافظ قرآن بوده است و در جاي جاي  
 كند:مي ديوانش به آن اشاره

 رياد ور خود به سان حافظعشقت رسد به ف-    قرآن زبر بخواني در چــــــــارده روايت    

 ديدم خوشـــــــــتر از شعرِ تو حافظ ـــن- در سيـــنه داري ـبه قــــــــــــرآني كه ان   

 حافظ اي چـــــنگ فرو بُرده به خون دلِ  - فکرت مگر از غيـــــرتِ قرآنِ خدا نيست    

نيز خود بر همين اساس انتخاب كرده است. گلندام، هم  كالسي خود را  تخلِص حافظ را 
كند، اين لقب، كه مربوط به حفِظ قرآن است  ِن قرآن )َمِلك الحفاظ( معرفي مي حافظا   سرآمِد

الحفاظ  در شش منبع در قرن هشتم و نهم به صورِت َمِلك القراء، حامل كالم رب العالمين، َمِلك  
.  نين نگاشته شده است: »من كالم.. استانبول اين چ     811  ة در نسخ   مده است: و حافظ كالم المجيد آ 

 . اهلل مرقده«   حامل كالم رب العالمين شمس المله و الدين محمد الحافظ الشيرازي نّور 
  »َمِلُك القراء« يعني   ق حافظ   808ير علي كاتب در سال  در نسخة قديمي ديوان حافظ به خط م 

حامل كالم رب العالمين«  ق »   850كتابت شدة سال  يان ناميده شده، در نسخة نخجواني  پادشاِه قار 
ق    866خواند و در نسخة خطي مهدوي كه در سال  د، گلندام او را َمِلك الحفاظ مي شو ديده مي 

شاعراِن  حتي    كتابت شده حافظ كالم المجيد و كاشف اسرار الفرقان و التوحيد نوشته شده است. 
 داند: مي   ق( نيز شعِر حافظ را معني همة قرآن   757معاصِر خواجه مثِل قاسم انوار )متولد  

 رِ حـافظ را ـــبه آب زر بنويســـند شع كه معني هــــمه قرآنِ حق كالم وي است 

 ( 245: 1386 ،كازروني)

اين   دانابا  موسيقي  به  هشتم  قرنِ  در  حافظ  كه  نيز  آوازان  خوش  و  مين  شده گفته 
و در دورة تيموري، و در قرنِ نهم بسيار شيوع  (  1039-1033- 1027-1014:  1975  ،)خجندي

 يافته بود، و حافظ نيز به خوش آوازي و خوش لهجگي خود اشاراتي دارد: 
 غـــــزل سرايي ناهـــــــيد صرفه اي نََبرد- در آن مقــــــــام كه حـــافظ بر آورد آواز

 گفت ـره شنيدم كه صبحدم ميزچنگ زه- حـــافظِ خوش لهــــجة خوش آوازم مريد  

اما در هيچ منبعي در قرنِ هشتم، نهم و دهم به خوانندگي و نوازندگي حافظ اشاره نشده  
نکته را هم   اين  البته  اشاره دارند.  او  القرائي  بودن و ملك  به حافظ قرآن  بلکه همه  است، 

تِ قرآن در زمانِ خواجه و پيش  موسيقي و خوش آوازي با حفظ و قرائ بگويم كه آشنايي با
کميلِ قرأت بهترِ از آن نه تنها تباين و تضادي ندارد كه گاه آشنايي با موسيقي در جهتِ ت 

دان و هنرمند  ق شاعر، موسيقي  838رفته است. سخِن عبدالقادر مراغي )متوفي  قرآن به كار مي
 او در مقاصد االلحان مي نويسد: .زمينه بسيار راهگشاستبزرگ ايراني( در اين 
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غرضِ آن حضرت از تعليم  ...  »... اما والدم به حالِ اين فقير التفات و اهتمام تمام داشت
، خواستند ود كه چون قرآن را حفظ كرده بودمداني و خوانندگي آن ببنده در اين فِن موسيقي

اهلل مشغول شوم به نغماتِ  تا چون به تالوتِ كالم  حاصل شود،كه اين بنده را معرفتي كامل  
و چون در اين علم و عمل  ...  بدان ترنّم كنم و آواز من از سرِ وقوف باشد  -آوازخوش– به  طّي

كسي را نيافتم كه او را قابلّيت تکميلِ اين فن باشد تا من هم به تعليم او اشتغال نمايم، الجرم 
مستور ماند و مشهور نشد نه   هاام اكثر آناين فن ساخته  كه در عملّيات  هاكتاب  تصانيف و

 . (140-139 :1344 ،... « )حافظ مراغي يك دريغ كه هردم هزار بار دريغ
آموزد تا چون به  داني و خوانندگي را از آن جهت مييبر اساسِ اين سخن، او فنِّ موسيق

وقوف باشد.  را تَرِنّم كند و قرأتش از سرِ  اهلل مشغول گردد با خوش آوازي آنتالوتِ كالم
آوازي و موسيقي داني و قرأت قرآن نه تنها تبايني نبوده بلکه از  پس در گذشته ميان خوش

 شده است. وبهتر قرائت كردن قرآن استفاده مياين هنر جهت زيباتر خواندن 
لندام و بقيه  نکتة ديگر كه بايد به آن در همين جا اشاره كرد اين است كه حافظ را گ

نامند، براي اين كه روشن شود اين مقام  يان ميمنابع زمانِ او مَلِكُ القراء به معناي پادشاه قار
در زمانِ حافظ چه جايگاهي داشته و خواجه را چه منزلتي بوده است، مي توانيم به سخن ابن  

 . ق جهانگرد مشهور( استشهاد كنيم 779بطوطه )متوفي 
مشهورترين جهانگرد مسلمان است و قريبِ سي سال از عمر خود را پيوسته  ابن بطوطه،  

از سرزمين  بسياري  نموده و  بدونِ وقفه صرف جهانگردي و سفر  از  هاو  ي شرق و بخشي 
نواحي آفريقا را درنورديده است. كراچکوفسکي سفرنامة او را به عنوانِ گزارشي جامع از  

و   اسالمي  ميال جامعه  چهاردهم  قرن  نمونهشرقي  و  داند. دي  مي  فرد  به  منحصر  اي 
او.  (340  :1376  ،)كراچکوفسکي  نامة  سفر  بر   خصباك  حاكم  اوضاعِ  از  ممتاز  سندي  را 

 . ( 202: 1408 ،شمرد. )خصباكبر مي ي قرنِ چهاردهم ميالديهاسرزمين 
مايل   75000تاريخِ سفرنامه نويسي، جهانگردِ مسلماني را سراغ ندارد كه مسافتي حدود  

( گستردگي مکاني اين سفر به  123:  3  ج  ،دايره المعارف بزرگ اسالميطي كرده باشد. )
سيد  ( او را  23-27  :1378شود. )موحد.حدي است كه قلمرو چهل و چهار دولت را شامل مي

   (216: 1998 ،نامند. )خصباكالرحاله العرب و المسلمين مي
گفتاري او هيچ كدام از محققين شك ندارند در عهد  ابن بطوطه كه در صداقت و راست  

يعني در زمانِ  ابو  شاه اينجو  به شيراز مياسحاق  از  جواني خواجه  قاريان شيرازي را  و  آيد 
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دولت را ديده است در يك اظهار نظرِ   44او كه عرب زبان است و قلمرو    .بيندمي  نزديك 
 گويد:ت انگيز دربارة قاريان شيرازي ميشگف 
سن أصواتاً  ... فيدخل منه القراء يقرؤن باالصوات الحسان و ليس في معمور االرض أح»

ت كه در روي  طوطه اين اس سخِن ابن ب . (227: 1987 ، ... « )ابن بطوطهبالقرآن من اهل شيراز
ملك  خوانند و حافظ در چنين زماني  نمي  از شيرازتر  جا قرآن را به زيبايي و مطبوعزمين هيچ

 . زيبايي و خوش الحاني او پي بُرد توان به جايگاه حافظ والقراء است. از همين نکته مي
مَفْخَرَ العلماء، استاد  از القاب ديگر خواجه كه گلندام و ديگران به آن اشاره دارند:  :  د

وان استاد  نامند و از او به عن نَحارِير االدباء و العالِم الفاضل است. او را افتخار دانشمندان مي
فَطِن، عالم و حاذق في علمه،   رير جمع نِحْرير است و نِحرير رابَرَند، نحانَحارير اديبان نام مي

كنند. )المعجم  و داناي در علم خويش معنا ميدست  يعني انسانِ كار كُشته و مُجَرَّب و زِبَر  
 .  (1937: 2 ،الوسيط 

نمايند. فصيح خوافيِ موّرخ در ميانة قرن نهم در  نين او را دانشمند فاضل معرفي ميهمچ
: 3، ج1383  ، نامد. )فصيح خوافيق( حافظ را افتخار افاضل مي  845  مجمل فصيحي )نگارش 

حافظ را از فضالي عصر و مدرس علم كالم و تفسير كشاف و  ( و در تاريخِ كبيرِ يزد،  994
 (157:  1337 ،كند. )جعفريب التلخيص و استادِ غزل معرفي ميكتا

اند، اين لقب مربوط به گفتمانِ عرفاني است و در آغاز : حافظ را لسان الغيب نيز ناميدهه
بنا به نوشته و بعدها به ديوان وي نسبت دادهبه شخصِ خواج  ة لطايف اشرفي )اشرف.  اند، 

 .اند، او را لسان الغيب ناميدهمقدمه( اكابر روزگارِ حافظ  :1976
 840االسرار آذري طوسي )ديگر سندي كه لقب ِ لسان الغيب را به حافظ داده جواهر  

لقب را به  اين    (ق  875(، سپس تاريخِ ديار بکريه ) نگارش  1303  ،)آذري طوسياست.    (ق
  ،گويند« )طهرانيان صاحب ذوق آن را لسان الغيب ميگويد: »درويشداده و ميديوانِ حافظ  

1964  :363) . 
(  102-  75:  1381  ،نيز در كتاب مناظر االنشاء )گاوان  (ق  886عمادالدين گاوان )مت.

ق( حافظ را لسان الغيب    883نامد. جامي در نفحات االنس )نگارش  حافظ را لسان الغيب مي
( شعرش  892( و در بهارستان )نگارش  204:  1370  ،االسرار خوانده است. )جاميو ترجمان  

( عليشير  105:  1367  ،را تا به سر حد اعجاز بَر كشيده و آن را لسان الغيب ناميده است. )جامي
  نيز حافظ  (355:  1385  ،و دولتشاه سمرقندي )سمرقندي  (117:  1363  ،نوايي )عليشير نوايي

 را لسان الغيب ناميدند. 
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جا مشخص شد بر اساسِ اسنادِ به جاي مانده از زمانِ زندگي خواجه تا صد سال  تا اين 
از سوي    پس از رحلتِ او، حافظ را در سلكِ عالمان و دانشمندان و فاضالن از يك سو و 

ة عارفان بزرگ  د، وي را از جملديگر او را پادشاهِ حافظان و قاريانِ قرآن و بر اساسِ لقبِ شهي 
  ند كهان گفته شد در گذشته اين القابهمانطور كه پيش از اي  .كردنددانستند و معرفي ميمي

كنند و هرچه كاربري اين القاب به  و سلسله مراتبِ افراد را تعين ميي اجتماعي  هاموقعّيت
كدام از منابعِ قرن است. هيچ  تر  و مُتَقن تر  باشد براي ما مطمئن تر  زمانِ زيستِ شاعر نزديك

او را يك شاعر درباري معرفي نمي او را جليس شبانههشتم و نهم  و  روزي شاهان  كنند و 
   .شناسندمصاحب و مقرب هميشگي ايشان نمي

شخصّيتِ او به شدت تحت تأثير قرآن داني و علم و فضل او قرار دارد، و حتي كسي  
رخاست او با حکام و صدور سخن به خواهد از نشست و بوقتي ميچون دولتشاه سمرقندي  

 كند: با احتياط اين موضوع را مطرح مي ميان آورد
درويشان و   اليه است، همواره باو باطن مشار  نظير است و در علوم ظاهردر علم قرآن بي»...

  ، عارفان صحبت داشتي و احياناً به صحبت حکام و صدور نيز رسيدي« )دولتشاه سمرقندي
1385  :531 – 534) . 

تنها از ميان اين مدارك و اسناد در تاريخِ كبير يزد است كه پس از آن كه حافظ را از  
التلخيص   و استادِ غزل و طراز  فضالي عصر و مدرس علم كالم و تفسير كشاف و كتاب 

 . (157: 1337 ،)جعفري داندشاه منصور و موردِ احترام او مي رَد او را شاعرِبَسخن نام مي
رسد اين است كه شعرِ حافظ در  تَفَحُّص و تََفرُّس اين مدارك به دست ما ميآنچه در  

نيز برخوردار. وجود بالغ بر  و از شهرتِ فراواني    است  زمانِ خودش بسيار موردِ توجه بوده
ي حاوي شعرهاي حافظ كه از قرن هشتم و نهم  هاو ديوان  هادست نويس از جنگپنجاه  

حافظ در قياس با ديگر شاعران    ز پُر خواننده بودنِ شعرِ او دارد.باقي مانده، به روشني نشان ا
عصرش و حتي بسياري از شاعران ِ بزرگ فارسي زبان بيشترين نُسَخِ خطي را در يك قرن  هم

 پس از خود داراست. 
مهم نکتة  صتر  و  عرفاني  خوانِش  براساسِ  زمان  اين  در  او  شعرِ  خوانش  كه  ورت  اين 

شده  گيز و يا حتي عاشقانة محض هم نميبرداشتي الحاد آميز و فسق ان گرفته و از شعرِ اومي
طور كه پيش از اين گفتيم در  اين كه شعر در زمانِ خواجه همان  گردد بهاين باز مي.  است
شناختند و از  اذهان دقيقاً اين نوع شعر را مي  شده و بِ شعرِ قلندري صوفيانه سروده ميمَشر

كنم و آن  اي اشاره مياي اين كه سخنم روشن شود به نکتهنداشتند. برآن برداشتي جز آن  
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اين است كه رباعيات خيام از بعضي وجوه شبيه شعرِ خواجه است اما خوانِش آن در ديدِ هم  
لي ابن سينا و در حکمت و نجوم  با اين كه خيام را تا  .عصرانِ خيام، خوانشي الحادي است

فيلسوف العالم و  الحق و  هحجيي چون هادانستند و عنوانمي مانندر رياضيات بيهمتا و دبي
و، وقتي واردِ خوانش رباعياتش  دادند، اما بر اساسِ زمينة ذهني فلسفي اسيدالحکماء به وي مي

تاريخ الحکماء ابتدا خيام را    مثاًل ابن قفطي در  .كردندشدند، رباعيات وي را تخطئه ميمي
عالمه الزمان يعلّم علم يونان و يحث علي طلب الواحد الديان بتطهير  امام خراسان و    ستايد:مي

  الحركات البدنيه لتنزيه النفس االنسانيه و يأمر بالتزام السياسه المدنيه حسب القواعد اليونانيه. 
داند كه معتقد است در سياست  ة دوران و بر دانش يونان مسلط مياو را امام خراسان و عالم 

پيروي كرد و خداشناسي را در اجتناب از شهوات جسماني كه طبعاً مستلزم   مُدُن بايد از آن 
رسد اين مَدح تبديل به قَدح اما وقتي به شعر او مي..كند.ية نفس خواهد بود توصيه ميتزك
 شود: مي

حّيات للشريعه لواسع و مجامع لالغال جوامع و لما قدح اهل زمانه في دينه و اظهروا ما ...
نه خشي علي دمه و امسك من عنان لسانه و قلمه و حج متاقاه ال تقيه و ابدي  اسرّه من مکنو

اسرار من السرار غير نقّيه و لما حصل ببغداد سعي اليه اهل طريقته في العلم القديم فسدّ دونهم  
الباب سد النادم ال سد النديم و رجع من حجه الي بلده يروح الي محل العباده و يغدو و يکتم  

بد ان تبدو و كان عدم القرين في علم النجوم و الحکمه و به يضرب المثل في هذه  اسراره و ال
االنواع لو رزق العصمه و له شعر طائر تظهر خفياته علي خوافيه و تکدر عرف قصده كدر  

 ( 265-264: 1919 ،خافيه فمنه. )ابن قفطي
مي دارد  قفطي  ظاهري  خال،  و  خط  خوش  مارِ  چون  خيام  اشعارِ  باگويد  و  طني  فريبا 

رساند. چون مردم زمانش در استواري عقايد مذهبي او به  پاش كه شريعت را آسيب ميزهر
گمان افتاده بودند و بگو مگويي راه افتاد، خيام بر جانِ خويش بيمناك شده عِنانِ قلم را در  

و از   كشيد و از بيمِ غوغاي عوام به حج رفت. هنگام ورود به بغداد در را به روي خود بست 
ديدار مشتاقان اجتناب ورزيد. پس از برگشتن از حج در پنهان كردن اسرارِ خود كوشيد و  

،  مانند است و اي كاش به همين نسبتگرديد. او در علم نجوم و حکمت بيمتظاهر به عبادت  
ي  هاتواند تيرگيي نميهمة خوب بود. اشعار بلندي دارد كه بامي  عقايدِ مذهبي وي نيز استوار

 وح او را بپوشاند.ر
 كند: خ و تندي به اشعارِ خيام وارد مينجم الدين رازي نيز در مرصاد العباد طعن تل
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گشته،  از اين هر دو مقام محرومند و سرگشته و گم »بيچاره فلسفي و دهري و طبايعي كه
تا يکي از فضال كه نزدِ ايشان به فضل و حکمت و كياست معروف و مشهور است و آن عمر  

بايد گفت و اظهار نابينايي  مي  هام است از غايت حيرت در تيه ضاللت او را جنِس اين بيتخيا
 ( 31:  1366 ، كرد. )نجم الدين رازي

هم پس از    ، وزمانِ خودش بنا به گفتة ابن قفطيهم در   ،بينيدشعرِ خيام همان طور كه مي
آشوبد. اما شعرِ حافظ  مي  صوفيان و متشرعان را بر  او خوانشي غير ديني دارد كه فقيهان و

شود و بر همين اساس نيز شعر او در  مي  مان حيطة ادبيات قلندري خواندهدر ه  چنين نيست؛ 
ن اساس با القاب عرفاني معرفي  يابد، و خواجه بر هميرنِ هشتم و نهم خوانشي عرفاني ميق

 شود:  مي
كند، آذري  المعارف السبحانيه از او ياد مي   گلندام با معدن اللطائف الروحانيه و مخزن 

ني حافظ،  حس   جامع التواريخنامد و در  او را لسان الغيب و صاحب مشرب ميق(    840طوسي )
، ق( 780) تاريخ ديار بکرق(،  840) جواهر االسراردر خواجه شود، شيخ العارفين ناميده مي

  ق(  892)    الشعرا   هتذكر،  ق(  892)  نبهارستا  ق(،  886)  مناظر االنشاء ق(،    883)  نفحات االنس
( عارف  ق  858)  تحفه المحبين شود و در  ق( لسان الغيب ناميده مي  896)  مجالس النفايس و  

،  وي كاشف اسرار الفرقان و التوحيدگيرد و در نسخة خطي مهدمحقق و لسان الوقت لقب مي
ق(،   883)نفحاتِ جاميق( شمس الطريقه و الحقيقه در    874در نسخة خطي كتابخانة ملي )

ان الوقت و ترجمان الزمان را لس  ق( نيز او  900شود و عالمه دواني )ترجمان االسرار ناميده مي
 دهد.لقب مي

زمانِ حياتش  ي هم در  دهد كه شعرِ خواجه در حيطة گفتمانِ عرفانآنچه گفته شد نشان مي
او از همين منظر  شده و معاصران  تشريح مي  بعد از مرگش تعريف و تبيين و  و هم چند سده

 نگريستند. به او و شعرش مي
ي خود را شرح دهم و مستنداتِ  ها از حد معمول آوردم تا ادلهتر  اين بخش را طوالني

است، حداقل در    انيعرف-كنم كه زندگي خواجه يك زيِ علمي   كافي بر اين موضوع ارائه
چنين است. اين    ،دهندز زندگي او ميتا چهار قرن پس از آن تصويري كه ا  زمان حياتِ او
شده   ي گذشته به شدت مغفول مانده و بدون توجه به آن به خواجه نگريستههابخش در سال

  گردد به شعر چند اليه و چند معناي او كه پيش از اين از آن است، و اين از يك سو باز مي
ه كه دوست دارد از  گردد به جو و جبر زمانيان آورديم و از سوي ديگر باز ميسخن به م

بسازد، با  امروزيIntellectuall ستيز، كه يك چهرة اي كه اگر نگويم سنتخواجه، چهره
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آها دغدغه آزادي  و  استبداد،  با  مبارزه  امروزي  زادي،  معناي  و  مفهوم  با  اش؛  انديشي 
تي  ترديد نسبت به عقايد سن  ي مبتني بر شك وها فلسفه  امروز محصول پيدايش روشنفکري  

تاريخي خاستگاهِ  نظر  از  و  است  است  ليبراليسم  و  اومانيسم  سکوالريسم،  روندِ  محصولِ   ،
(Benda, 1928:43).  

عقالني معرفت تالش  در جهت انتشارِ  هم  روشنفکر در مفهومِ امروزي كسي است كه  
نمايد. سازي براي اهدافِ سياسي ايفا مي  نقِش ايدئولوگ را در فرايندِ عقالنيكند و هم،  مي

(Ibid  ) داشت خواجه  مان و روزگار خواجه شبيه است؟ براين مفاهيم به نظر شما چقدر با ز
تواند شبيه  ديشي چقدر با معناي امروزي آن ميعصرانش از استبداد، آزادي و آزاد انو هم

كنيم. ارجاع اين مفاهيم به  لحاظ در دو جهان متفاوت زندگي مين  باشد؟ بي شك ما از اي 
ي حافظ،  هاذهن و زبان خواجه و تالش براي به مَِنصه رساندن اين ذهنّيت با تأويل در سروده

 رسد.چندان معقول به نظر نمي
ي تفسير تاريخي را بر شعر خواجه ببندم و با بعضي از نصوصِ شعر  هامن نمي خواهم راه

اگر خواجه از »وظيفه« از »خوارزميان    .پذيردفت برخيزم كه عقل سليم آن را نميبه مخالاو  
و تركانِ سمرقندي« از »شاه شجاع« از »حاجي قوام« از »دولت مُسَتعجَل بودن بواسحاقي« از  

قابل تأويل نيستند و من هم درصددِ تأويل    هانام مي بَرَد اين ...  »مجلِس سلطان غياث الدين« و
بود  هاآن باشد.  .نخواهم  اينقدرم عقل و كفايت  را    غالباً  منظر همة ديوان حافظ  اين  از  اما 

بررسي كردن و همة ابيات را بر اين اساس ديدن و براي هر غزل و بيت، شاهدي از دربارِ  
دام در پي خاكساري و مَذَلَّت،  بواسحاقي و آل مظفر آوردن و حافظ را چون دريوزگان، م

بينم و از آن جهت كه برشمردم حافظ را به مفهوم  ار سپري كردن را طريقِ انصاف نميروزگ
دانم و هيچ مستند تاريخي هم در اين زمينه در دست ندارم و  ج، يك شاعر درباري نميراي

عارش  گونه بنگريم و اشا بر اساسِ اتکاي به آن، حافظ را اين تاند  ديگران نيز به دست نداده
 را بر اين اساس تفسير كنيم. 

ن  ي متعدد شعر حافظ را محدود كرده و از ايهاممکن است بگوييد با اين روش، خوانش 
توان به اين  ام كه چقدر ميام. پيش از اين مفصل گفتهطريق لذت دركِ شعر او را كاسته

تر ي استاد پايمرد معتدل هابرداشتبا اين كه    خوانش آن هم در اين سطحِ وسيع مطمئن بود.
كرده است جانبِ احتياط را داشته باشد اما در    از ديگران در اين مقوله است و ايشان سعي

 شويد.م شما با مشکالت فراوان روبرو ميه  هاهمين يادداشت
 جنجالي خواجه:  ضيحاتِ مفصل در موردِ اين كه بيت استاد بعد از تو الف: به طور مثال:
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 پير ما گفت خـــــطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاك خــــطا پوشش باد 

تلِ فجيع  توان مجرد و منفرد از كلِ غزل بررسي كرد و بعد همة غزل را به موضوعِ ق را نمي 
چه در تفسير اين بيت  دازند. آنپربه تفسير اين بيت مي  و  دهند قوام الدين محمد سوق مي

اي از ابهام چون  ن نيست و اين بيت همچنان در اليهاز گذشتگاتر  آورند هيچ سخني اضافهمي
 ماند.مي گذشته باقي

پير  گناه متهم شده و به قتل رسيده است. در حالي كه  بي  خواجه قوام الدين محمد،»...
گناه  يك فرد بيزند. آيا كشته شدن  گاه خطا و لغزشي سر نميحافظ گفته كه از قلم صنع هيچ

، مشکل بيت در مصراع دوم است كه حافظ  شود؟ ايهام يا درحقيقتخطايي محسوب نمي
تعمداً نحو جمله را به صورتي آورده است كه بتوان آن را دو گونه تفسير كرد و بدين وسيله  

برداشت دو گونه  برهاند، هر  شاه  مستقيم  تهمت  مظانِ  از  را  استاد خرمشاهي    خود  قولِ  از 
   .(117: 1392 ،...«)پايمردشوده ميآورد

شود كه تکرار همان سخنانِ پيشين است و  اين سخن استاد خرمشاهي آورده مي و بعد از
اين بيت  مي   استاد پايمرد، در ابتداكند.  يمشکل بيت را حل نم هنگامي كه واردِ  گويد كه 

رود  آن در اين نوع خوانش از ميان مي  يابد و تعقيدِشود قابليتِ معنايي ميخوانش تاريخي مي
شويم. آيا واقعاً اين اتفاق روي داده است؟ و البته مُقِنعي از بيت روبرو ميو ما با معناي جديد  

 ايم؟حتي نه معناي مُقِنعي روبرو شده  اياين نوع خوانش ما با معناي تازه آيا با
 همچنين در جايي ديگر: ب:

نوشش باد  ،خون عاشق به قدح گر بخورد  نرگس مست نوازش كن مــردم دارش  
 

بينيم چه رندانه و  كه بر بيت حاكم است، اما باز مي  اي»...با وجودِ لحن و فضاي عاشقانه
كند، تناقضي )پارادوكس( كه در مفهوم مصراع  موضوع خون ريزي شاه اشاره مي  پنهان، به

اي  مست است )كه احتماالً اشارهچشم    اول با مصراع دوم ايجاد شده است، يعني از يك طرف
مستي اين   .دار )با ايهام(كننده و مردماز طرف ديگر نوازش  است به همان مستي دايم شاه( و

شود كه گاه خون عاشق را بريزد يا بنوشد. گويي كه حق  ب مياست كه سب   دارچشم مردم
 ( 121: طبيعي اوست و بر آن واخواستي نيست.« )همان

دار چه معنايي  مردم كن گويد ببينيم، آن وقت نوازشهمان طور كه استاد مياگر بيت را  
داري  در همين مقاله مردمخواهد داشت؟ آيا در زندگي شاه شجاع حداقل در همين كتاب و  

دار ه مثال شاه شجاع روزهاي اول مردمشود؟ مگر اين كه باز به سراغ توجيه برويم كديده مي 
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كرده و از اين قبيل سخنان و  تحت حمايت داشته و نوازش ويژه! مياي خاص را  عده  بوده يا
 ... به تفسير اين بيت بپردازيم.  كنيم و شايددهيم و گمان مياز هم تأكيد بر اين كه احتمال ميب

توان تأويل كرد؟ عاشق اين جا كيست؟ كه  كه بگذريم نوشش باد را چگونه مي هااز آن
م بخورد، نوش جانش باد! آيا خواجه به شاه شجاع بعد از  اگر خون او را شاه، قدح قدح ه 

گويد: اگر حاال مي  و  داندتراض به قتلِ قوام الدين محمد ميرا اع   هاآن  آن ابيات كه استاد
قوام الدين محمد را به قتل رساندي، دست مريزاد و سرِ خُم مي سالمت، بشکست اگر سبويي  

توانست مثل مداحان چاپلوس ديگر بگويد قوام الدين كافر و  مي  هم به دَرَك! حداقل حافظ 
خاطي و خيانت كار بوده و شاه هم اين جرثومة فساد را از زمين برداشته و كار شاه هم مبارزه  

گري درباري هم بيشتر  با كفر و زندقه و خيانت است اين قابل پذيرش است و با سابقة ستايش 
 ست! باد كه در اين مورد بي شك كلمة چندش آوري اآيد تا اين كه  بگويد نوشش  جور مي

 جان فداي شکرين پستة خـــاموشش باد      گرچه از كبــر سخن با مِن درويش نگفت ج:
 

گونه  از روي نخوت و غرورِ سلطاني، هيچنويسد: »پادشاه  استاد در توضيح اين بيت مي
 (121: است.«  )همانمشورت و گفت وگويي دربارة كشتن وزيرش با او ]حافظ[ نکرده 

شجاع در هر   گويد حافظ مشير و مشاور شاه شجاع بوده و شاهميكدام مستند تاريخي  
شده و پس از شنيدن نظرات خواجه اقدام كرده و نظر او را جويا ميكاري با او مشورت مي

مشورت  كرده است؟ كه حاال در مورد امر خطيري چون كشتن وزيرش چون با او  مي  به عمل
 مند كرده است؟! يهنکرده و نظر او را جويا نشده خواجه را گال 

گويد منظورِ خواجه از شاه تركان شاه شجاع است كه قباًل نيز به آن اشاره شد و  استاد مي د:
 ند: اهو براي اثبات اين منظور به ابياتي اشاره كرداند پيش از ايشان نيز ديگران گفته

 شاه تركان چو پسنديد و به چاهم انداخت - ن چـــه كنم ـــهمت ر ار نشود لطف تــدستگي 

 سوختم در چـاه صبر از بهر آن شمع چگل - شاه تركان فـارغ است از حال ما كو رستمي 
 

سؤال من اين است در اين ابيات، تهمتن و رستم چه كسي است؟ برادران شاه شجاع؟  
بخش او  تواند نجاتحافظ است كه ميه كسي رستمِ ذهني  دشمنان شاه شجاع؟ تيمور؟ چ

او سوخته   بهر  از  را  باشد؟ شمع چِگِل كيست؟ كه حافظ  اين سوختن  شاه شجاع  و  است 
 بيند و از حال او فارغ است و او دل به رستمي بسته است تا اين شمع چِگِل را به او برساند؟  نمي

 ترك سمرقندي دهيم خـيز تا خاطر بدان    ه: كز نسيمش بوي جوي موليان آيد هـمي
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اشارهاستاد مي »ترك سمرقندي  تيمور گوركانينويسد:  به  است  )هماناي  كه  (133:  « 
به دام نکته گفته شده است. چگونه است كه حافظ دست  اين  نيز  ايشان  از  تُركِ  پيش  انِ 

شود و آن اهريمِن دجال فعلِ ملحد شکل چه ويژگي خاصي  خواري چون تيمور ميخون
كُش  است بسيار كند. تيمور مُزَوِّري  ز نسيمش بوي جوي موليان را حس ميحافظ ادارد كه  
بَرَد  كُشد و از ميان ميكند تا در هرجا كه مياه لشکرش مسجدي قطعه قطعه حمل ميكه همر

  ، آن مسجد را بنا كند و نماز را حتماً به جماعت هاو خرابه  هااُتراق نمايد و بر روي جنازه
 كار مورد توجه خواجه است؟  مُزَوِّرِ جنايت ارد. آيا اين گز

خاكستر تبديل كرد و قتل عام او در اصفهان و كشتن صد    تيمور، اصفهان را به خاك و
جا را به  ساختن در آن شهر و طي دو روز آن  نفر در آن جا و از سرِ كُشتگان، مَناره   هزار

ودِ خواجه و نيازي به شرح  خ اي تبديل كردن مشهور عام وخاص است حتي در زمانِ  ويرانه
گذرم. مردم اصفهان بعد از آن كنم و ميلبي اشاره ميمن در اين قتلِ عام تنها به مط  ندارد.

بر شهرشان رفت،   فجايع كه  پناه ميهمه  تيمور  سرداران  از  يکي  راه چاره  به  او  از  و  بَرَند 
گويد گروهي  ن بمانند، وي ميسپاهيانش در اَماجويند تا دگر افراد شهر از تيغِ شمشير او و  مي

از كودكانِ خردسال را بَر جايي بلند نگاه دارند تا شايد تيمور را رحم بَرآيد و از خون ديگران  
گذار كه كودكان بدان جاي بودند  بگذرد، چون مردم شهر چنين كردند، او تيمور را از آن ره

ان را پرسيد و در پاسخش  گذر داد و چون چشم تيمور به آن خردساالن افتاد علت حضور آن 
گفتند كه اين نگون بختانِ خاك نشين، كودكانِ بازمانده از قتل و غارت اويند و بدين جهت  
جمع آمدند تا امير را شفقت بجنبد و بر بقية مردم شهر رحم آوَرَد، تيمور سخني نگفت و  

سپاهيان نيز    را نديده و چشم بديشان نگشوده و  هااسب بدان سوي راند و چنان نمود كه آن
اسبان كوفتند و   به تأسي از پي وي شتافتنند و بر كودكان گذشتند و آنان را به سُمِ ستوران و

 .  (50-47  :1373 ،)رك: ابن عربشاه و كودكان را با خاك يکسان نمودندلگد مال كردند 
عاشقانه  دهد و  شود و خاطر بدو مي خوار مي واجه شيفتة اين ُترِك خون چگونه است كه خ 

كند، مگر اين  مي   خواره استشمام گويد كه بوي جوي موليان را از اين لنگ خون در وصفش مي 
ماليخوليايي   و  گيج  سخت  بدانيم  آدمي  را  خواجه  و  كه  نداشته  تشخيصي  قدرت  هيچ  كه 

گذرد كه داماِن پاك خواجة شيراز از اين تهمت َبري  مي   دانسته در اطراف و اكناف او چه نمي 
بسيار مي   و   است  نمونه  اين  به آن از  اشاره  مطلِب طوالني را طوالني   ها توان ُجست كه  تر  اين 

تواند به قول  اين همه تزلزل و اشکال چگونه مي   كند. سؤال من اين است كه اين خوانش با مي 
به   راهي  باشد؟ دكتر شميسا  از آن حاصل مي   دهي  لذتي  از خواجه ُرخ  آيد؟ چه وجه چه  اي 
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كند؟ آن چه از اشعار حافظ كه  افزايد و به خواندن ترغيب مي خواننده را شوق مي نمايد كه  مي 
توان و بايد با اين خوانش خواند و ديد، اما بقية اشعار او  به مدح دارد و تاريخي است را مي   روي 

اي است سخت درشتناك، كه اثبات  ردن و بر اين اساس خواندن، گريوه را بدين منوال تأويل ك 
 َبَرد. ز حدسيات و ظنيات و احتماالت نمي ايقان آن غير ممکن است و راه به جايي ج و  
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