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راهنمای تدوین مقاله در مجلهی حافظپژوهی
مجلهی حافظپژوهی با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهشهای مربوط به
حافظ ،نتیجهی پژوهشهای محققان و صاحبنظران را منتشر میکند.
بیستویک شماره از شمارههای پیشین این مجله ،در قالب دفترهای ساالنهی
حافظپژوهی و شمارههای بیستودو ،بیستوسه ،بیستوچهار نیز به صورت «دو
فصلنامه» منتشر شده است .اکنون در دورهی جدید فعالیتها ،نخستین شمارهی مجلهی
حافظپژوهی با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و مجوز رسمی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در بهار  1401همچنان به صورت «دو فصلنامه» منتشر میشود.
پژوهشگران محترم میتوانند مقالههای خود را که دستاوردی تازه دارد و در ساختار
علمیپژوهشی نوشته شده است ،در سامانهی مجله به آدرس jhp.hafezstudies.com

بارگذاری و ارسال نمایند.
مقالههای ارسالی میتواند رویکردهای گوناگون داشته باشد ،از جمله :تحلیل محتوا،
مطالعات مروری ،معرفی و نقد کتاب ،ترجمه و بررسی تطبیقی ،دریافت تازه از عبارات
و ابیات (در قالب مقالهی کوتاه) ،بررسی کارنامهی حافظپژوهی و...
این مجله در پرتال جامع علوم انسانی و پایگاههای زیر نمایه شده و قابلدسترسی ،بازیابی
و رهگیری است:
www.ricest.ac.ir, www.hafezstudies.com

 .1شرایط علمی مقاله
 .1 .1نتیجهی کاوشها و پژوهشهای علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .2 .1دارای اصالت و فکر تازه باشد.
 .3 .1در مقاله روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر استفاده شود.
 .4 .1موضوع مقاله با حافظ و حافظپژوهی ارتباط داشته باشد.
 .2شرایط نگارش
 .1 .2مقاله با نثری سالم و پاک در ساختاری استوار نوشته شود.
 .2 .2عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه
نوشته شود .چکیده فارسی حداکثر  1۵سطر یا  2۵۰کلمه شامل معرفی مقاله ،روش تحقیق و
اشاره به نتیجهی آن باشد .واژه های کلیدی فارسی به ترتیب حروف الفبا از  4تا  ۸کلمه بعد
از چکیده آورده شود.
 .3 .2مقدمهی مقاله شامل طرح موضوع و پیشینهی تحقیق باشد و خواننده را برای ورود به
بحث اصلی آماده سازد.
 .4 .2متن اصلی شامل اصل موضوع و تحلیل مطالب با دسته بندی منطقی باشد.
 .۵ .2پاورقیها به صورت یادداشت در پایان مقاله آورده شود.
 .6 .2شیوهی ارجاع به کتاب در فهرست منابع به شکل زیر باشد:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( .سال انتشار) .نام کتاب (به صورت ایتالیک) .شماره جلد
استفاده شده در مقاله ،نام مصحح یا مترجم ،شهر محل انتشار :نام انتشارات.
مثال :سعدی ،مصلحالدین .)13۸1( .گلستان سعدی .به تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران:
خوارزمی.
 .7 .2شیوهی ارجاع به مجله یا نشریه در فهرست منابع به شکل زیر است:
نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال انتشار)« .عنوان مقاله داخل گیومه» .نام مجله یا نشریه (به
صورت ایتالیک) ،دوره و شمارهی مجله ،شماره صفحهی ابتدا و انتهای مقالهی چاپ شده.
مثال :فتوحی ،محمود« .)13۸7( .ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندالیگی معنا» .مجلهی
دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران ،دورهی  ،16شمارهی ،62صص
.6۰ -4۵
 .۸ .2ارجاعدهی نقل قول مستقیم در متن به شکل زیر است( :نام خانوادگی نویسنده ،سال
انتشار :شمـارهی صفحه) در صورت لزوم نام اثر میتواند جایگزین نام نویسنده شود؛ اگــر

نقل قول غیرمستقیم است برای ارجاعدهی آن میتوان ابتدا از (رک ).یا (نک ).استفاده کرد
و سپس (نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار :شمارهی صفحه) را نوشت.
 .9 .2چکیده انگلیسی به همراه کلیدواژه های انگلیسی که ترجمهی چکیدهی فارسی مقاله
است در پایان مقاله آورده شود.
 .1۰ .2نگارش مقاله با توجه به دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
باشد.
 .11 .2معادل التین نامهای خاص ،اصطالحات التین و ترکیبهای خارجی در متن مقاله
آورده شود.
 .3یادآوری
 .1 .3مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن و همچنین ویراستاری مقالهها آزاد است.
 .2 .3مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر به عهدهی نویسنده یا نویسندگان است.
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فرایند اقتباس از تکبیتهای غزلیات حافظ در فیلمنامهنویسی برای پویانمایی
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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،تشریح فرایند اقتباس فیلمنامهی پویانمایی از تکبیتهای غزلیات حافظ
و نتایج این فرایند است که میتواند به فیلمنامهنویسان برای اقتباس از ابیات حافظ کمک کند.
مقاله از دو بخش مبانی نظری و فرایند فیلمنامهنویسی تشکیل شده است .بخش نخست ،شامل
آشنایی با پویانمایی ،نظریهی زبانشناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی و شناخت بینامتنیت
است .با تکیه بر فرضیات این بخش ،در بخش دوم که مربوط به فرایند تولید فیلمنامه است،
پنج عنصر واژه ،تصویر ،پیام ،روایت و اشیای پربسامد ابیات که قابل تبدیل به پویانمایی است،
معرفی میشود .پس از برشمردن خصوصیات ابیات انتخابی و ذکر دالیل انتخاب ،به موضوع
استعاره ،طرحواره و تصاویر استعاری میپردازیم تا چگونگی تبدیلشان به تصاویر پویانمایی
بررسی شود .در گام بعد ،به نقش بینامتنیت ابیات در پویانمایی و همچنین ،تفاوتهای انتزاع
و روایت در فیلمنامهها میپردازیم تا دانسته شود تکبیتهای انتخابی ،برای تولید پویانمایی
انتزاعی مناسبترند یا پویانمایی روایتی .در پایان هم ،نحوهی تقسیمبندی فیلمنامههای
نوشتهشده براساس سریال یا مجموعه را در کانون توجه قرار میدهیم و فصل مشترک آنها را
برمیشماریم .در بخش دیگر ،همراه با تحلیل فیلمنامهها و براساس مقدمات نظری بخش اول،
جدولی را میسازیم تا هم بسامد عوامل دخیل در انتقال عناصر شعر به پویانمایی را اندازهگیری
کنیم و هم به روابط عوامل سازندهی فیلمنامهها ،بهصورت ریاضی و کمّی واقف شویم.

واژههای کلیدی :استعاره ،انتزاع ،بینامتنیت ،پویانمایی ،حافظ ،روایت.
* کارشناسی ارشد سینما ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایرانAbtin.Eslahpazir@gmail.com.
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 .1مقدمه
فیلمنامهنویسی براساس متون کهن ،سابقهای بهاندازهی تاریخ سینما دارد؛ اما
فیلمنامهنویسی برای پویانمایی براساس تکبیتهای غزلیات خواجهشمسالدینمحمد
حافظ ،کاری جدید و بیسابقه است .پس از آنکه گرانت فیلمنامهنویسی براساس
تکبیتهای غزلیات حافظ به مؤلفان این مقاله عطا شد ،بر آن شدیم تا در حین
فیلمنامهنویسی ،مبانی نظری این نوع فیلمنامهنویسی را براساس سه مقولهی شباهت
ساختاری پویانمایی و شعر حافظ ،فرضیههای تبدیل مفاهیم غیرِتصویری و غیرِروایی به
تصویر و چگونگی اقتباس فیلمنامها ی از اشعار حافظ را تدوین کنیم که مقالهی حاضر
دستاورد این تالش است .گفتنی است برای نوشتن فیلمنامهها منتظر تدوین این مقاله
نماندیم و هر دو کار بهموازات هم انجام شد؛ زیرا در جریان مطالعات خود به فرضیهای
مستقل که درباره ی اقتباس پویانمایی از شعر حافظ باشد برخورد نکردیم؛ اما پس از
نوشتن هر فیلمنامه به فرضیههایی دست پیدا کردیم که با تجربهی ما از نگارش این
فیلمنامهها سازگار بود؛ بنابراین ،گرچه مطالب این مقاله از مقاالت و فرضیههای
پژوهشگران عرصهی زبانشناسی و پویانمایی برداشت شده است ،آنچه همهی اینها را
به هم پیوند داده همانا تهیهی دستورالعملی کیفی برای فیلمنامهنویسانی است که پس از
ما ،به نوشتن فیلمنامه براساس غزلیات حافظ خواهند پرداخت.
 .۲مبانی نظری
 .1 .۲پویانمایی چیست؟
 .1 .1 .۲تعریف پویانمایی
پویانمایی ،برخالف ظاهر سادهی خود ،تعریفی جامعومانع ندارد .ازآنجاکه پویانمایی با
سایر شیوههای فیلمسازی همپوشانی دارد ،تعریفی که آن را کامالً از فیلمبرداری از موجود
زنده جدا کند ،مورد توافق همهی متصدیان این هنر نیست .تاریخ پویانمایی تنوعی فراوان
دارد و اگر فرایند تولید پویانمایی در یکصد سال اخیر در کانون توجه قرار گیرد ،با چنان
تنوعی روبهرو خواهیم شد که هرگونه تعریفی ،از نظر جامعیت ،دچار مانع خواهد شد.
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اما ازآنجاکه نمیتوان بدون تعریف اولیه وارد بحث شد ،تعریفهای مشهور پویانمایی
در ادامه ذکر میشود:
 .1 .1 .1 .۲پویانمایی از نظر فریم
«فن سینماتوگرافی تکفریم» (فرنیس .)۱۴ :۱۳۹۰ ،فیلم زنده براساس تکفریم ساخته
نمیشود و قطع و وصل فیلم براساس واحد سکانس یا یک برداشت صحنهای است که
میتواند شامل فریمهای متعدد و غیرمشخص باشد؛ اما در پویانمایی حتم ًا برای هر فریم یک
تصویر باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین پویانمایی دارای سکانسهای تکفریمی است.
 .۲ .1 .1 .۲پویانمایی و خلق حرکت
«ضبط فریمبهفریم تصویر و خلق تصور حرکت به جای ثبت آن» (همان) .در فیلم زنده،
حرکت خلق نمیشود ،بلکه حرکت موجود زنده خارج از ذهن کارگردان روی فریمها
ثبت میشود .در پویانمایی ،حرکت ،ناشی از موجود زندهی خارج از ذهن نیست ،بلکه
ازطریق خلق نقاشی ذهنی و ثبت آن روی تکفریم حاصل میشود.
 .3 .1 .1 .۲پویانمایی و فواصل فریمها
«پویانمایی هنر طراحی متحرک نیست ،بلکه هنر حرکتی است که طراحی میشود .آنچه
در فاصلهی هر فریم اتفاق میافتد ،بهمراتب مهمتر از چیزی است که بر روی هر فریم
وجود دارد؛ برای همین ،پویانمایی هنر بهکاربردن ماهرانهی فاصلههای زمانی کوتاه
نامحسوسی که بین فریمها وجود دارند ،است» (همان) .حرکت موجود زنده در فیلم زنده
توسط فریمها قطع و وصل میشود که در زمان نمایش با استفاده از محدودیت چشم،
قطعها دیده نمیشود؛ اما در پویانمایی ،آنچه در بین دو فریم رخ نمیدهد ،نقش اساسی
در انتقال حرکت دارد؛ زیرا حرکت به اتصال صحیح بین دو قطع مشروط است و اینکه
پویانما تصویر را چگونه سری سازی کند تا در نمایش ،پیوسته به نظر برسد ،به درک او
از آنچه در بین فریمها باید حذف شود ،وابسته است.
 .4 .1 .1 .۲پویانمایی و هنر حرکتسازی
«پویانمایی نه نتیجه ی طراحی متحرک ،بلکه همانا هنر حرکت است که به طرح کشیده
شده؛ که توسط هنرمند و با تصاویر پیدرپی با نوعی ابتکار شخصی خلق شده است»
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(همان .)۱۵ :در این تعریف ،حرکت بهعنوان اساس پویانمایی و زیرساخت در نظر گرفته
شده است .طراح پویانمایی درواقع طراح کل حرکت است و برداشت او از ماهیت
حرکت ،زمینهساز حرکتهای جزئیتر میشود.
با توجه به مجموعهی این تعاریف میتوان گفت:
پویانمایی هنر طراحی حرکت است بیآنکه حرکتی در عالم واقع رخ داده باشد؛ به شرطی
که این طراحیِ حرکت ،فریمبهفریم انجام شود .تولید زمان مجازی ،بین و روی فریمها
رخ میدهد و به جای موجود زنده ،نتایج تخیل هنرمند روی فریمها ثبت میشود.
 .۲ .1 .۲تحلیل فنهای تولید پویانمایی
برای درک فنهای تولید پویانمایی دو روش متنی و فرامتنی به کار گرفته میشود که به
دلیل ارتباط موضوعی ،فقط به «تحلیل متنی» اشاره میشود.
 .1 .۲ .1 .۲تفاوت فنهای پویانمایی و فیلم زنده
فیلم زنده محدود به محدودیت موجودات زنده است؛ مگر اینکه با جلوههای ویژه (که
نوعی دستبردن در واقعیت است و از این نظر با پویانمایی شباهت دارد) دستکاری
شود؛ اما پویانمایی را فقط فناوری تولید ،محدود میکند که دو ویژگی عمده دارد.
 .1 .1 .۲ .1 .۲قوانین فیزیکی
«در فیلم زنده ،قواعد جهان مصداق پیدا میکند؛ یعنی در آن قوانین فیزیک جاری است»
(وبر .)۱۷ :۱۳۹۷ ،در جهانی که قوانین فیزیک در آن جاری نباشد ،انتزاع و جهانهای
دلبخواه حرف آخر را میزنند .آنچه قوانین را تبیین میکند ،فقط تخیل است و آنچه تخیل
را محدود میکند ،ابزار تولید پویانمایی است .به این ترتیب ،برای حذف قوانین فیزیک
در اثری پویانمایی ،حرکت و تصویر بین دو عنصر تخیل و ابزار ایجاد میشود .در دنیای
پویانمایی ،به نادیدهگرفتهشدن یا اغراق یا تضعیف قوانین فیزیک« ،معجزهی فیزیکی
کارتونی» (همان )۱۹ :اطالق میشود.
 .۲ .1 .۲ .1 .۲تبدیل تراژدی به کمدی ازطریق فرم
تبدیل تراژدی به کمدی ازطریق فرم ،فنی پویانمایی است که در فیلم زنده ازطریق داستان
و محتوا امکانپذیر است .قهرمان پویانمایی میتواند نامیرا باشد و مورد پذیرش تماشاگر

فرایند اقتباس از تکبیتهای غزلیات حافظ /...آبتین اصالحپذیر اسفندآبادی ــــــــــــــــــــــــــ 5

قرار بگیرد؛ اما در فیلمهای زندهای که قهرمانان نامیرا دارد ،مثل سوپرمن ،فقط ازطریق
فانتزی میشود آن را قبوالند.
«یک رویداد فاجعهبار در فیلم زنده ،به رویدادی خندهدار در پویانمایی بدل میشود.
وقتی بمبی در دست یک قهرمان پویانمایی منفجر میشود ،او دود و خاکستر را از صورت
خود پاک میکند ،بدن خود را جمعوجور میکند و ما میخندیم» (همان.)۱۷ :
 .3 .1 .۲طراحی ساختاری پویانمایی
انتخاب طراحی ساختاری ،به هدف و امکانات سازندهی پویانمایی بستگی دارد .آیا هدف از
تولید پویانمایی سرگرمی و خنداندن است؟ آیا جنبهی تجاری و تبلیغاتی دارد؟ آیا هدف از
ساخت پویانمایی ،تبلیغ برای سنت غالب یا سیاست است؟ آیا اقتباس هنری از آثار ادبی
مدنظر است؟ سازنده در این موارد با دو انتخاب اصلی روبهرو است :روایی و غیرروایی
 .1 .3 .1 .۲ساختار روایی و خطی
در اکثر تولیدات فیلم زنده و پویانمایی ،این ساختار طبیعتاً خطی و واجد یک آغاز ،میانه و پایان

است که با خط سیری پیشرونده توسعه مییابد .دیوید بردول در سینمای کالسیک هالیوود؛
سبک فیلم و شیوهی تولید تا  ،۱۹۶۰شرح میدهد که در الگوی کالسیک سینما ،الزامی است که
تمام کنشها در یک ارتباط علی و معلولی به هم پیوند یابند و به یک پایانبندی واحد ،یا انسداد
پیرنگ ختم شوند (فرنیس.)۱۰۰ :۱۳۹۰ ،

ساختار روایی در دنیای سرگرمی و بازاری ،عنصر غالب فیلم و پویانمایی است .اصو ًال
هیچ فیلمی بدون روایت نمیتواند به گیشهی موفق فکر کند .دوایت وی سواین ( Dwight

 )V Swainمیگوید« :هر داستان فیلم باید...آغاز ،میانه و پایان داشته باشد...؛ آغاز ،کاراکتر
انتخابی را در چارچوب درگیریهایش مشخص میکند...پایان ،برد یا باخت کاراکتر در
نبردش را نشان میدهد .در این مورد به خاطر داشته باشید که داستان تا زمانی که کشمکش
بین شر و خیر با یک پیروزی قاطع خاتمه نیافته ،واقع ًا پایان نمییابد» (همان.)۱۰۱ :
بنابراین ،روایت ،هم خطی است ،هم اسیر کنشها و واکنشهاست و هم حوادث را
در نخ تسبیح پیرنگ سامان میبخشد .بینندگان سینما سالهاست که به این روش معتاد
شدهاند و هیچ روشی جز این را نمیپسندند؛ ازاینرو ،استودیوها و شرکتهای بزرگ
فیلمسازی روشی دیگر را در ساخت فیلم و پویانمایی امتحان نمیکنند.
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 .۲ .3 .1 .۲ساختار غیرروایی و غیرخطی
در ساختارهای غیرروایی و غیرخطی با دو شکل عمده روبهروییم :حلقوی و درونمایهای:
 .1 .۲ .3 .1 .۲حلقوی
در دستگاههای حلقوی ،پایانبندی به آغازبندی میرسد و درنتیجه ،تحول روایی و خطی
تبدیل به دایره میشود.
یک ساختار حلقوی به نتیجهگیری نمیانجامد ،بلکه به آغاز برمیگردد .این نوع ساختار گاهی در
آثاری مربوط به اسطورههای سنتی یا رویدادهای طبیعی ،مانند زندگی و مرگ یا تغییر فصول ،به کار
میرود .ساختار حلقوی فاقد لذتی است که ساختار خطی عرضه میکند :هیچ هدفی برای
بهدستآوردن وجود ندارد ،تأکید بر انتظار و کامیابی کمتر است و هیچ خاتمهای برای اشاره به پایان
تجربه وجود ندارد .قدرت آن در نشاندادن اتحاد و باززایی در مقابل تمامشوندگی است (همان).

جوانا پریستلی ( )Joanna Priestleyشرح میدهد که پویانمایی «بر مبنای اسطوره،
شعر ،موسیقی ،رقص و گرامیداشت زندگی است .انسانها و حیوانات شمایلنگاری و
تصویرنگاری شده ،رؤیاوار در فضاهای اساساً آبرنگی جستوخیز میکنند .هیچ طرح
داستانی وجود ندارد» (همان).
در روش حلقوی با تقلید از فصول ،بهنوعی محتوای تکرارشونده میرسد و با ادعای
تبدیل مرگ به زندگی ،در فضایی اساطیری سیر میکند.
 .۲ .۲ .3 .1 .۲درونمایهای
روشهای درونمایهای با نظر به درون ،از کنشهای خارجی دور میافتند.
آثار درونمایهای به جای حرکت به جلو یا حتی روند تکرارشونده ،گرایش به سکون دارند؛ به
همین دلیل ،میتوان آنها را دارای طبیعتی تعمقی یا شاعرانه توصیف کرد که نمایانگر یک تجربه،
احساس یا یک مفهوم انتزاعی بهطور عمیق هستند .آنها همچنین شدیداً گرایش به موضوعیبودن
و اتکا بر تصاویر انتزاعی دارند که شاید تنها چیزی باشد که بتواند یک تصویر ذهنی
غیرقابلتوصیف را بیان کند .هرچند ،حتی در آثار نسبتاً درونمایهای ،حس حرکت بهسوی
لحظهی نهایی فیلم میتواند محسوس باشد (همان.)۱۰۳ :

اما این تقسیمبندیها هیچگاه در عمل بهصورت خالص رخ نمیدهد ،بلکه هرکدام
میتواند با بسامدهای متفاوت ،خصلت اساسی یک اثر را تحت تأثیر قرار دهد .حتی در
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اثری تجاری و تبلیغاتی هم میشود رگههایی از انتزاع را مشاهده کرد و در انتزاعیترین
پویانماییها هم ردپای روایت خطی قابل ردیابی است.
«الگوهای خطی ،حلقوی و درونمایهای ،اطالعات را به شیوههای متفاوتی عرضه
می کنند و بنابراین ،نیاز به مشارکت تماشاگر در تجارب ادراکی مختلفی دارند .با توجه
به گذشته و انتظارات هر فرد ،این الگوها میتوانند ازلحاظ زیباشناسی لذتبخش یا
نامقبول بنمایند؛ بااینحال ،همگی شیوههای معتبری برای ساختار یک فیلم سینمایی
عرضه میکنند» (همان).
پویانمایی هم مانند سایر هنرها ،بهویژه ادبیات ،متنی است که بدون همکاری و تالش
مصرفکنندهاش دریافتشدنی نیست .مصرفکننده برای مصرف درست اثری هنری به
حداقلهایی در زمینهی آن هنر نیاز دارد .باور عمومی این است که مصرف اثر هنری (مثل
مصرف خوراک) نیاز به پیشزمینهای خاص ندارد .این تفکر از آنجا ناشی شده است که
ذهن خواننده یا بیننده از کودکی با مصرف آثار نازل هنری که بهصورت انبوه توسط
کمپانیهای رؤیاسازی تولید میشود ،شکل گرفته است؛ لذا هر اثر هنری دیگری را که
در اصول روایی و خطی با آن متفاوت باشد ،پس میزند؛ اما هنر پویانمایی از همان ابتدا
با انتزاع و تخیل آزاد وارد عرصهی مصرف گردیده است و به همین دلیل ،بیشتر میتواند
از انتزاع برخوردار باشد و درعینِحال ،با تماشاگر معمولی هم ارتباط برقرار کند.
 .4 .1 .۲پویانمایی انتزاعی
انتزاع معمو ًال دنیای ذهنی را در مقابل جهان خارج از انسان قرار میدهد و برداشت خاص
فردی را در برابر برداشت عام همگانی ،برجسته میکند؛ اما بدون انتزاع ،هنر تولید نمیشود.
هنر آن وجهی از فعالیت انسانی را تشکیل میدهد که تخیل و بهناچار ذهن ،در زیربنایش
واقع شده است .در پویانمایی (به دلیل آزادی تصاویر از قید جهان خارج) ،این وابستگی به
ذهن و تخیل بسیار قویتر است و شاید بتوان گفت انتزاع ،سرنوشت پویانمایی است.
 .1 .4 .1 .۲مقابله با درک سنتی از روایت
در پویانمایی انتزاعی ،شخصیتهایی وجود ندارند که شخص بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.
موقعیت خاصی وجود ندارد که بیننده را به زمان و مکان دیگری ببرد .وقتی داستان به پایان
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میرسد بیننده درک کاملی از معنای اثر به دست نیاورده است و این امر مخالف درک سنتی او
از ساختار داستان است .پویانمایی انتزاعی بهوضوح بسیاری از لذتهای موجود در ساختار
کالسیک را ندارد؛ ولی این بدین معنی نیست که پویانمایی انتزاعی لذتبخش نیست؛ لذتبخش
هست ،اما بهعنوان متنی باز که انسان را به ماورای خود فیلم میبرد (همان.)۲۵۶ :

تماشاگران پویانماییهای انتزاعی با جهانی روبهرو میشوند که بیشتر به خواب
میماند .در این جهان خوابزده اتفاقاتی میافتد که بیشتر جنبهی شاعرانه دارد تا واقعی؛
به همین دلیل ،پویانمایی انتزاعی با جهان شعر قرابتی بیشتر دارد تا روایت محض.
 .۲ .4 .1 .۲برتری زیباشناسی بر پیرنگ
«برخالف تولیدات فیلم زنده ،پویانمایی انتزاعی در برابر عنصر داستانی علت و معلولی
و منطقی ،مقاومت میکند و بهجای آن تمایل بیشتری به تکامل در حیطهی وضعیتهای
موضوعی یا زیباشناختی دارد» (همان).
مشخص است که علت و معلول زیربنای روایت و منطق معمولی انسان در مواجهه
با جهان خارج است .بدون اصل علیت ،جهان خارج قابل تفسیر و اداره نیست .در جهان
تخیلی پویانمایی انتزاعی ،همانند شعر ،جهانی جدید خلق میشود که منطق خاص خود
را دارد .ازآنجاکه الگوی قبلی برای این جهان نو در ذهن بیننده وجود ندارد ،لذتهای
معمولی و تکراری از او سلب میشود و به جای آن ،تفکر خالق و الگوساز شکل میگیرد
که اساساً نوع لذتبردن را دگرگون میکند.
 .۲ .۲طرحوارهها
 .1 .۲ .۲بررسی ساختهای طرحوارهای
همهی فعالیتها ،خواه شناختی و خواه ادراکی ،مجموعهای از اطالعات سازمانیافته را
شکل میدهند که موجب فرضیهسازی میشوند .این مجموعهی سازمانیافتهی اطالعات
را طرحواره مینامیم .انواعی گوناگون از طرحواره وجود دارد؛ همچون :طرحوارههای
نخستین ،الگوهای راهنما و الگوهای رویهای (رک .بوردول .)۶۹ :۱۳۷۳ ،اساس این
رهیافت ثابت میکند که هیچ تفکر انتزاعیای در ذهن وجود ندارد که به استعارهای
ملموس و محسوس تبدیل نشده باشد و اصو ًال دریافت انتزاع ،بدون استعاره (انتقال
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خصوصیات براساس کارکرد مشترک) ممکن نیست .این مبحث از جهت تصویریکردن
اندیشههای حافظ توسط خود او مهم است؛ زیرا فیلمنامهنویسی براساس ابیات حافظ
نیاز به رابطی تصویری با مفاهیم بعضاً پیچیده و انتزاعی حافظ دارد که با این نظریه
دستیافتنی است .به این ترتیب میتوان برای استعارهها اهمیتی تصویری قائل شد و با
استفاده از تصویرهای زبانی در فیلمنامه به انتزاع مورد نظر حافظ دست یافت .در این
وضعیت ،تکیهی فیلمنامهنویس بر زبان ،امری افراطی ،خارج از نورم و غیرمتعارف
محسوب نخواهد شد.
 .۲ .۲ .۲نظریهی استعارهی مفهومی
لیکاف و جانسون دریافتند که مقوالت و اندیشهی انتزاعی تاحد زیادی بر مبنای نگاشتهای
استعاری و مجازی مقوالت عینی است؛ بهویژه آنها که از حوزههای فضایی آغاز شده و به سوی
بخش انتزاعی تجربه ،مانند عواطف ،سبب ،ساختار رخداد و ازایندست پیش میروند.
...بازنمودهای پیشمفهومی دربردارندهی طرحوارههای حسیحرکتی و دیداری هستند که
عبارتاند از :حرکت ،مقاومت ،سطح ،اتصال ،تکیهگاه ،نیرو ،مانع ،عمودبودن ،فاصله ،مجاورت
و ازایندست .با رشد ذهن و زبان بشر ،این طرحوارههای تصوری ،پیشمفهومی یا جسمانی،
بهعنوان روند و مبنایی در مقولهبندی جهان فیزیکی به کار میروند و با جهشی استعاری ،مجدداً،
در مقولهبندی جهان انتزاعی کاربرد مییابند (رنه۱۳۰ :۱۳۹۷ ،و.)۱۳۱

 .3 .۲ .۲زبانشناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی
طبق این نظریه ،مفاهیم انتزاعی ارائهشده در زبان تنها ازطریق تصویریشدن قابل انتقالاند و
به این ترتیب تصویریکردن این انتزاعیات نوعی بازگشت به سرچشمهی زبان خواهد بود.
«همهی افراد ارتباطی خودآگاه با جهان دارند و دسترسی آنها به جهان یا خودآگاهیشان
ازطریق تجارب جسمانی آنها از آن جهان تحقق مییابد ( Lakoff & Johnson,1980:

 .)188,199تعجبی ندارد که اغلب حوزههای متعالیتر زندگی ،شامل مذهب و علم ،فلسفه
و متافیزیک ،در سطحی استعاری مفهومسازی شوند» (رنه.)۱۳۳ :۱۳۹۷ ،
 .4 .۲ .۲ویژگیهای استعاره در انعکاس انتزاع در عینیت
عابدیمقدم بهنقلاز کریستین بارتولد سوز میگوید :لیکاف ویژگیهای زیر را برای استعاره برشمرده
است:
 -استعاره مکانیسم اصلی در درک و استدالل مفاهیم انتزاعی است.
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 استعاره به ما اجازه میدهد که مفاهیم نسبتاً انتزاعی را بهصورت ملموستر ،صریحتر و یاساختاریتر درک کنیم.
لیکاف -جانسون ویژگیهای زیر را هم برای ساختار استعاره برشمردهاند:
 استعاره بیشتر از آنکه مبتنی بر شباهت باشد ،مبتنی بر ارتباط میان تجارب است. استعارههای شعری ،درواقع عدول از نظام روزمره و قراردادی تفکر استعاری محسوبمیشوند» (گلفام و اعالیی۸۵ :۱۳۸۷ ،و.)۸۶

 .۵ .۲ .۲انواع طرحوارهها
طرحوارهها به نسبت بسامد باالی تجارب ذهنی بشر از جهان خارج ،در فرهنگهای
گوناگون متفاوت است؛ اما فصل مشترک همهی فرهنگها ،میتواند طرحوارههای مشترک
انسانی را در زبان نشان دهد .برخی از بنیادیترین طرحوارههای مشترک عبارتاند از:
 .1 .۵ .۲ .۲طرحوارهی حجمی
انسان ازطریق تجربهی قرارگرفتن در اتاق ،تخت ،غار ،خانه و دیگر مکانهایی که دارای حجم بوده
و میتوانند نوعی ظرف تلقی شوند و نیز قراردادن اشیای مختلف در مکانهایی که از حجم
برخوردارند ،بدن خود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر گرفته است...به مثالهای زیر دقت کنید:
الف .افتاد تو منجالب اعتیاد
ب .خودتو از این مخمصه بکش بیرون (همان.)۸۶ :

 .۲ .۵ .۲ .۲طرحوارهی حرکتی
این طرحواره برای تولید فیلم از شعر حافظ اهمیتی زیاد دارد.
حرکت دارای آغاز و پایانی است و میتواند در میان مسیر ،از نقاطی در حد فاصل میان دو
نقطهی آغاز و پایان برخوردار باشد .مسلماً حرکت از الف به ب و رسیدن به نقطهی ب مستلزم
گذر از نقاط مختلف مسیر حرکت است .حرکت ،متضمن گذر زمان است؛ بنابراین ،رسیدن از
نقطهی الف به ب نیازمند زمانی است که میتواند صریح یا ضمنی ،در طرحوارهی حرکتی مطرح
باشد...به مثالهای زیر دقت کنید:
الف .آخر جاده زندگی ،مرگ است.
ب .برای رسیدن به کمال مطلوب ،مسیر دشواری را باید طی کنیم (همان.)۸۷ :

 .3 .۵ .۲ .۲طرحوارهی قدرتی
در این طرحواره ،سد و مانع با مقاومت در برابر حرکت ،استعارهسازی میکنند.
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نخستین نوع طرحوارهی قدرتی آن است که در مسیر حرکت ،سدی ایجاد شده باشد که نتوان
از آن گذشت و حرکت قطع شود...به مثالهای زیر دقت کنید:
 .۱اقتصاد روسیه به بنبست رسید.
 .۲برای گرفتن جواز ساختمان خوردیم به یک بدبختی و هیچ کاری نتوانستیم بکنیم.
دومین نوع طرحوارهی قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدی به وجود آمده باشد و سه
حالت مختلف را پیش روی ما قرار دهد :نخست اینکه مسیر را تغییر دهد؛ ولی این تغییر مسیر
به گذر از آن سد منجر نشود .دوم اینکه انسان بتواند از کنار سد بگذرد و راهش را ادامه دهد و
سوم آنکه انسان با قدرت از آن سد عبور کند .به مثالهای زیر توجه کنید:
الف .رکود اقتصادی نحوهی زندگی مردم را تغییر داد.
ب .علی با ترفندی ،رئیس خود را دور زد.
سومین نوع طرحوارهی حرکتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسیر حرکت بردارد و
به حرکت خود ادامه دهد .به مثال زیر توجه کنید:
الف .با کمک پزشکان از این بیماری جان سالم به در برد (همان۸۷ :و.)۸۸

 .6 .۲ .۲طرحواره در شعر حافظ
 .1 .6 .۲ .۲طرحوارهی حجمی
به بوی نافهای کاخــر صبا زان طره بگشاید

ز تابجعد مشکینش چه خون افتاد در دلها
(حافظ)۹ :۱۳۸۰ ،

در این بیت «دل» دارای حجم تصور شده است که خون در آن میافتد.
 .۲ .6 .۲ .۲طرحوارهی حرکتی
دریــا و کـــوه در ره و من خسته و ضعیف

ای خضـــر پیخجستـه مدد کن به همتم
(همان)۲۱۵ :

در این بیت برای دریا و کوه مسیری در نظر گرفته شده که در آن در حرکت هستند.
 .3 .6 .۲ .۲طرحوارهی قدرتی
گرم صد لشکر از خوبان بهقصد دل کمین سازند

بحمـــداهلل و المنــه بتــی لشکرشکن دارم
(همان)۲۲۵:

اگر غـم لشکـــر انگیزد که خون عاشقان ریزد

منو ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
(همان)۲۵۷ :
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آنکه فکرش گـــره از کـــار جهـــان بگشاید

گــو دریـــن کار بفرما نظری بهتر از این
(همان)۲۷۷ :

در هر سه بیت ،بحث قدرت مطرح است؛ در جایی لشکرکشی میکند ،در جایی بنیاد
لشکر غم را برمیاندازد و در جای دیگر ،گرهگشایی میکند .همانطور که مالحظه کردید این
سه طرحواره ،بهخوبی ،در اشعار حافظ دیده میشوند .با بررسی بیشتر اشعار حافظ پی میبریم
طرحوارههایی دیگر در دیوان او وجود دارند که در اینجا به تفصیل معرفی میشوند.
 .4 .6 .۲ .۲طرحوارهی اعضای بدن
بـــه چشــم عقل درین رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بیثبات و بیمحل است
(همان)۳۸ :

یکی از اعضای بدن ،چشم و وظیفهی آن دیدن است .از سوی دیگر ،یکی از وظایف
عقل دیدن شرایط و زیرنظرداشتن اوضاع است؛ بنابراین ،شاعر با تصویربرداری از کاربرد
چشم طبیعی و نسبتدادن آن به عقل در عالم انتزاع ،بهخوبی ،وظیفهی عقل را به خواننده
تفهیم میکند.
 .۵ .6 .۲ .۲طرحوارهی طبیعت
یـــارب از ابـــر هدایـــت برسـان بارانی

پیشتــر زان که چو گردی ز میان برخیزم
(همان)۲۳۲ :

...باران با ریزش خود کثیفیها و آلودگیها را پاک و همهجا را تمیز میکند .شاعر از
این مفهوم ساده و ملموس باران استفاده کرده و آن را دربارهی هدایت به کار برده است؛
به این صورت که اگر از ابر هدایت باران ببارد ،کثیفیها و آلودگیهای درون انسان پاک
شده ،روح انسان لطیف و تمیز میشود.
 .3 .۲بینامتنیت
رابطهی دو متن هرگاه بر پایهی همحضوری استوار شود ،از نظر ژرار ژنت ( Gérard

 )Genetteرابطهای بینامتنی است .بینامتنیت هنگامی شکل میگیرد که دو متن دارای
عنصر یا عناصری واحد باشند؛ «بنابراین حضور یک عنصر از یک متن در متن دیگر یا
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حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر و یا حضور چند عنصر از چند متن در یک
متن مشخص ،سه گونهی اصلی بینامتنیت از این نقطهنظر محسوب میشود» (نامورمطلق،
۱۳۹۱الف۵۸ :و۵۹؛ بهنقلاز آذر.)۱۲ :۱۳۹۵ ،
 .1 .3 .۲پیرامتنیت
پیرامتنها انواع و گونههایی بسیار دارند که شاملِ عنوان ،عنوان فرعی ،پیشکشنامه،
پینوشت ،طرح روی جلد ،مقدمه ،مصاحبه ،تبلیغات و ...میشوند .ژنت این پیرامتنها
را به دو دستهی کلی درونمتن و برونمتن تقسیم میکند (رک .نامورمطلق.)۱۹۸ :۱۳۸۶ ،
نام دیگر پیرامتن درونی ،پیرامتن پیوسته است .پیرامتن درونی ،پیرامتنی است که مستقیم
و بیواسطه ،با متن اصلی و کانون ،مرتبط و به آن پیوسته است .این پیرامتن به
نزدیکترین شکل ،متن اصلی را احاطه کرده است (رک .همان.)۱۳ :
پیرامتنیت از این نظر مهم است که در پویانمایی تکبیتهای غزلیات حافظ ،جاگذاری
تکبیت مورد استفاده (پیرامتنیت) در پویانمایی ،محل بحث است .اینکه اصو ًال این
تکبیت فقط بهعنوان اسم استفاده شود یا اینکه بخشی از پویانمایی باشد ،تأثیراتی مختلف
بر بیننده میگذارد که در بخشِ «فرایند فیلمنامهنویسی» دربارهی آن بحث میشود.
 .۲ .3 .۲بیشمتنیت
در بیشمتنیت نیز ،مانند بینامتنیت ،رابطهی میان دو متن ادبی و هنری بررسی میشود؛
اما این رابطه در بینامتنیت براساس همحضوری است و در بیشمتنیت براساس برگرفتگی
( )Derivationبنا شده است؛ بهعبارتی ،در بینامتنیت تأثیر متنی بر متن دیگر بررسی
میشود و نه حضور آن؛ البته ،در هر حضوری ،تأثیر نیز وجود دارد و در هر تأثیری هم
حضور؛ اما در بیشمتنیت ،تأثیر گستردهتر و عمیقتر مورد توجه است (رک .همان.)۱۴ :
 .4 .۲انواع ترامتنیت
بیشمتنیت یکی از انواع پنجگانهی ترامتنیت به روایت ژرار ژنت است .این انواع
عبارتاند از:
 .۱بینامتنیت (حضور واقعی متنی در متن دیگر)؛

 14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلهی حافظپژوهی ،سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان 1401

 .۲پیرامتنیت (کلمات و اصطالحاتی که در متنی به کار میرود و کلمات ،اصطالحات یا مفاهیم
دیگری از متنی دیگر را به ذهن متبادر میکند)؛
 .۳فرامتنیت (پیوند متون براساس روابط تفسیری و تأویلی ،بدون ذکر نام و نقل از هم)؛
 .۴سرمتنیت (روابط طولی میان یک اثر و گونهای که آن اثر به آن تعلق دارد)؛
 .۵بیشمتنیت (روابط متون براساس برگرفتگی و تأثیر متنی بر متن دیگر) (حسنایی و همکاران،
.)۳۶ :۱۳۹۹

ازآنجاکه تکبیتهای حافظ فاقد پیرنگ و داستان است و بر مبنای مفاهیم عام ،مورد
استفادهی فیلمنامهنویس قرار گرفته است و با توجه به تعاریف ژنت از انواع بینامتنیت ،به
نظر میرسد نزدیکترین نوع اثرگذاری متن حافظ بر فیلمنامه ،بیشمتنیت باشد .ژنت در
تعریف بیشمتنیت میگوید« :در بیشمتنیت تأثیرگذاری و الهامبخشی کلی مدنظر است»
(همان .)۳۸ :به نظر میرسد الهامبخشی تنها راهی است که در نبود پیرنگ و امکان
قصهسازی از روی تکبیتهای حافظ ،میتواند مؤثر باشد؛ اما چنانکه در طرحوارهها
خواهیم دید ،شعر حافظ بهصورت مستقیم بینامتنیتی هم میتواند در پویانمایی حضور داشته
باشد؛ بنابراین ،حضور شعر حافظ در متن دوم (فیلمنامه) براساس بینامتنیت یا بیشمتنیت،
بسیار مهم است و فیلمنامهنویس باید قبل از هر کاری در این باره تصمیم بگیرد.
ژنت میگوید« :بیشمتنیت نیز همانند بینامتنیت رابطهی دو متن ادبی یا هنری را
بررسی میکند؛ اما این رابطه در بیشمتنیت ،برخالف بینامتنیت ،نه براساس همحضوری
که براساس برگرفتگی بنا شده است» (نامور مطلق.)۹۸-۸۳ :۱۳۸۶ ،
همانطور که گفته شد ،برگرفتگی ،یکی از دو راه ممکن برای تولید فیلمنامههای
پویانمایی براساس الهام و تأثیر است.
در بیشمتنیت حضور عینی و بیکموکاست بخشی از متن الف در متن ب مدنظر نیست ،بلکه
تأثیر متن الف در متن ب بررسی میگردد؛ به بیان دیگر ،در بینامتنیت ،حضور متنی در متن دیگر
رخ میدهد؛ اما در بیشمتنیت تأثیر و الهامبخشی متن الف در آفرینش متن ب تعیینکننده است
و سرانجام اینکه بیشمتنیت بُعد جهانی ادبیات به شمار میرود و هیچ اثر ادبی نیست که اثر
دیگر را برنینگیزد (برای اطالعات بیشتر ،رک .آلن ۱۵۶ :۱۳۶۶ ،به جلو و نیز ،ژنت)۱۱ :۱۹۸۲ ،
(حسنآبادی.)۶۷ :۱۳۹۴ ،
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 .3فرایند فیلمنامهنویسی
در جدول زیر ،همهی فیلمنامههای تکبیتهای حافظ را بهصورت خالصه ،نشان میدهد:
جدول شمارهی  :1فیلمنامههای تکبیتهای حافظ
شماره

تکبیتهای حافظ

نام مجموعه

خالصهی فیلمنامهی پویانمایی

1

آسایش دو گیتی تفسیر این دو

مجموعهی

دو واژهی مروت و مدارا در دو دایره با

حرف است

هندسی

هم برخورد میکنند و به یک دایره

دور از رخ تو دمبهدم از گوشهی

در رهگذار باد

تبدیل میشوند.
2

سیالبی که از اشکها ساخته میشود.

چشمم
3

در اندرون من خستهدل ندانم )(1

در رهگذار باد

کیست
4

در اندرون من خستهدل ندانم )(2

سوژه ،در تنهایی ،صدای شخصی دیگر
را از درونش میشنود.

دامگه حادثه

ستارهای با درون سوژه تماس میگیرد.

کیست
5

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و

مادر و کودک

مهر ()۱
6

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و

تصویرش در حوض.
آینهگردانی

مهر ()۲
7

رواق منظر چشم من آشیانهی

تالش کودک برای بازیابی خود در
حضور معشوق در آینه و غیبت او در
واقعیت

مادر و کودک

توست

تالش کودک برای اسیرکردن
جوجهگنجشک و رضایتدادن به
تماشایش

8

کمتر از ذره نهای پست مشو ،مهر

مادر و کودک

بورز

همکاری کودک و گلهای پریشان
قاصدک برای سفر به خورشید

9

بلبل عاشق ،تو عمر خواه که آخر

مادر و کودک

10

اگر غم لشکر انگیزد که خون

دامگه حادثه

تالش کودک با مدادرنگش برای
جلوانداختن بهار و آزادسازی پرندهی
محبوس در صفحهی زمستان تقویم
رومیزی

عاشقان ریزد ()۱
11

اگر غم لشکر انگیزد که خون
عاشقان ریزد ()۲

نبرد آدمکها با کرکس به وسیلهی پَری
باقیمانده از هبوط

در رهگذار باد

نبرد آدمکها با طوفان ازطریق
فوتکردن دستهجمعی
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12
13
14

دل چو پرگار به هر سو دورانی

مجموعهی

میکرد

هندسی

فرصت شمار صحبت کز این دو

مجموعه

همراهی دو جاده موازی تا رسیدن به

راهه منزل

هندسی

درهی سیاهچاله

سالها دل طلب جام جم از ما

مادر و کودک

تالش کودک و ماهی برای تصاحب

میکرد
15

چو غنچه گرچه فروبستگی است

تصویر خود
مادر و کودک

کار جهان
16

جلوهگاه رخ او دیدهی من تنها

تالش ناکام قطره برای ورود به دایره

تالش کودک با مدادرنگش برای تبدیل
زودرس غنچهها به گل

آینهگردانی

نیست

سوژه در جستوجوی آینه ،با ماه و
خورشید رقابت میکند.

17

تا چه کند با رخ تو دود دل من

در رهگذار باد

18

عشق دردانه است و من غواص و

در رهگذار باد

تالش آدمک برای گرفتن اجزای صورت
از تصویرش در آینه

دریا میکده ()۱
19

عشق دردانه است و من غواص و

سفر آدمکها ازطریق حفرهی ریشهی
اللهها به سمت دیگر دشت

دامگه حادثه

دریا میکده ()۲

سفر آدمکها ازطریق تورم تن و صعود
به آسمان

20

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

دامگه حادثه

21

دوش دیدم که مالیک در میخانه

مادر و کودک

دویدن آدمکها و تولید گردوغبار که از
دیدار گل اللهی عظیم محروم میشوند.

زدند
22

هرکو نکاشت مهر و ز خوبی گلی

بازی کودک با گلوالی و
عروسکسازی

در رهگذار باد

نچید

همکاری آدمکها و ایجاد سپر انسانی
برای جلوگیری از ریشهکنشدن اللهها
در طوفان

23

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح

دامگه حادثه

فراق
24

در حریم عشق نتوان زد دم از

آسمان در هیئت سنگ آسمانی
در رهگذار باد

گفتوشنید ()۱
25

در حریم عشق نتوان زد دم از
گفتوشنید ()۲

سقوط شبانهی آدمکها و اللهها از
درگیری حروف خارجشده از دهان
آدمکها با هم

دامگه حادثه

درگیری حروف خارجشده از دهان
آدمکها با هم و حملهی کرکس با
استفاده از ابر تشکیلشده از برخورد
حروف
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26

چه کند کز پی دوران نرود چون

پرگارنشین

گیرافتادن سوژه در گودال عصاری

پرگار
27

عاقالن نقطهی پرگار وجودند ولی

پرگارنشین

28

گر مساعد شودم دایرهی چرخ

پرگارنشین

یافتن ستاره توسط پسر عامی به جای
منجم عاقل

کبود
29

نه هرکه چهره برافروخت دلبری

تالش فلکیاب برای کشف فلک با
استفاده از پرگارساز

آینهگردانی

داند

افشای جانشین دروغین اسکندر ازطریق
آینهی سکندری

30

به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

روایی

31

حسن روی تو به یک جلوه که در

آینهگردانی

گریهی مادر باعث میشود تا اشیا جان
بگیرند و پسر را از سفر برگردانند.

آینه کرد
32

چو پردهدار به شمشیر میزند همه

تالش سوژه برای دوبارهدیدن باطن خود
در آینه

روایی

را

دهقان حریص با دورکردن پرندگان از
تاکستان باعث نابودی خوشههای انگور
توسط حشرات میشود.

33

وصل خورشید به شبپرهی اعمی

آینهگردانی

نرسد

شبپرهها در انتخاب بین منبع نور و
انعکاس آینهای آن اشتباه میکنند و
میمیرند.

34

نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر

روایی

تاجر شیرازی به دلیل همکاری جوی
رکناباد و نسیم باد مصال با هم ،نمیتواند
به سفر خود ادامه دهد.

 .1 .3چگونگی دگردیسی و اجزای قابل تبدیل شعر به تصاویر پویانمایی
ابرچالش این پروژه ،چگونگی استخراج تصویر و متن از کوچکترین واحد شعر
(تکبیت) بود؛ اما در جریان تألیف فیلمنامهها مشخص شد که برداشت تصویری از شعر
حافظ ،مانند خود شعر حافظ ،هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل است زیرا استعارههای
تصویری فراوان شعر حافظ ،سرمایهی تصویری پویانماییاند و حتی بدون تخیل یا
جرحوتعدیل تصویر مندرج در شعر ،فیلمنامهنویس میتواند از پس انتقال تصویری شعر
با حفظ پیام برآید و ممتنع است زیرا غفلت از استعاره و تالش برای برهنهکردن پیام ،به
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ازدستدادن امکان بهرهبرداری از استعاره میانجامد و پویانمایی را از عمق و گستردگی
و ارتباط شعر حافظ با مخاطب محروم میکند .در جریان تألیف فیلمنامهها پنج عنصر
شعری که میتوانند خود را از قلمرو شعر به پویانمایی برسانند ،کشف شد (رک .نمودار
شمارهی یک)
درصد
100
80
60
40
20
0

پرگار و آینه

پیام شعر به روایت

پیام شعر به تصویر

تصویر شعری

واژه

نمودار شمارهی  :1استفادهی کل پویانماییها از ظرفیت کامل شعر

 .1 .1 .3عناصر قابل تبدیل شعر به تصویرهای پویانمایی
 .1 .1 .1 .3واژه به تصویر
مثال :فیلمنامهی شمارهی یک
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

بــا دوستـــان مروت با دشمنان مدارا
(حافظ)۱۲ :۱۳۸۰ ،

واژههای «مروت» و «مدارا» براساس شکل «گیتی» به دو دایره تبدیل شدهاند که در عین
حفظ حروف ،ازطریق بازی دو دایره ،کنشها و واکنشهایی را ایجاد میکنند که با هدف
شعر (آسایش) همخوانی دارد و در دایرهی آسایش به اتحاد میرسند .از تصویر دایره نیز
براساس واژهی «گیتی» استفاده شده است و گرچه طبق جدول ،فقط از ۴۰درصد ظرفیت
تبدیل عناصر شعری به تصاویر پویانمایی استفاده شده ،فیلمنامهی مزبور از نظر تطبیق
شکل با استعارهی شعر در هماهنگی کامل است.
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 .۲ .1 .1 .3تصویر به تصویر
مثال :فیلمنامهی شمارهی سیزده
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چون بگذریم دیگــر نتوان به هم رسیدن
(همان)۲۶۹ :

با توجه به تصویر مفهومی «غنیمت شماری عمر در کنار یار» با استفاده از واژهی
تصویری «دوراهه» و تبدیل تصویری آن به دو «راه» با تمرکز بر مفهوم «دیگر نتوان به هم
رسیدن» و برداشت تصویری «پرتگاه» از آن ،فیلمنامه ساخته شده است .در این فیلمنامه
نیز با استفادهی ۶۰درصدی از ظرفیت تبدیل شعر به تصویر ،تا حدی قابل انطباق ،مفاهیم
و واژهها و استعارهی شعر ،بدل به فیلمنامه شدهاند.
 .3 .1 .1 .3پیام به تصویر
مثال :فیلمنامهی شمارهی دوازده
دل چو پرگار به هـر ســـو دورانی میکرد

و انـــدر آن دایــره سرگشتهی پابرجا بود
(همان)۱۴۳ :

این شعر قابلیت انتقال تصویرش را به پویانمایی ،بهطور کامل ،دارد؛ بنابراین ،بدون
تفسیر تصویری و ساخت استعارهی جدید ،این انتقال صورت گرفته و تقریباً ،همهی
واژهها و کنشهای شعر به تصویر درآمده است .طبق جدول ،میزان استفاده از ظرفیت
تبدیلی شعر به تصویر %۶۰ ،است.
 .4 .1 .1 .3پیام به روایت
مثال :فیلمنامهی شمارهی بیستوهفت
عاقـــالن نقطـــهی پرگار وجودند ولی

عشق دانـــد که در این دایره سرگرداناند
(همان)۱۳۵ :

روایت ،براساس تقابل عشق و عقل در قالب تقابل پادوی قهوهخانه که عشقش
تماشای ستارگان در وقت خواب روی پشتبام است با منجمی پیر که عمری را صرف
پیداکردن ستارهای قرمز گذرانده است ،شکل میگیرد و از «پرگار وجود» تصویر دایرهی
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باالی رصدخانه ساخته شده که «سرگردان دایره» است اما نمیتواند به مقصود برسد؛
درحالیکه پسر قهوهچی در همان دایره ستاره را میبیند.
به این ترتیب ،ضمن حفظ همهی اجزای شعر و استفادهی تصویری از «دایره» و
«نقطهی پرگار» ،مفاهیم «سرگردانی» و «دانایی عشق» هم به اجزای پیرنگ روایت تبدیل
شده و رویهمرفته ،همهی اجزای شعر وارد پویانمایی شده است .استفادهی ۴۰درصدی
از ظرفیت تبدیل شعر به تصویر ،باعث ازبینرفتن یا عوضشدن پیام نشده است.
 .۵ .1 .1 .3انتقال آینه و پرگار به مرکز روایت
مثال :فیلمنامهی شمارهی بیستوشش
چه کند کـز پـــی دوران نرود چون پرگار

هرکــه در دایـــرهی گـــردش ایام افتاد
(همان)۸۱ :

در این نوع فیلمنامهها ،دو شیء پربسامد و پرمعنای «آینه» و «پرگار» بهعنوان مرکز
روایت انتخاب شده و سپس روایت براساس سایر اجزای شعر یا پیام آن شکل گرفته
است .در این مثال ،مشتری برای روغنگیری کنجد به عصاری میرود و در غیاب عصار
در گود عصاری میافتد و مجبور میشود برای فرار از االغ عصاری که چشمبسته گودال
را دور میزند ،در همان چرخه بدود .در این نوع از پویانمایی ،باز هم استعارهی تصویری
بازسازی شده و تنها تخیل نویسنده ،انتخاب پسزمینه و شخصیتهاست« .دایرهی
گردش»« ،افتاد» و «چه کند کز پی دوران نرود» عیناً به تصویر درآمدهاند .این فیلمنامه
براساس تصویر مفهومی بنا شده است؛ اما باز هم ،شعر از تصویر استعارهای پنهانی
برخوردار است که میتواند به تصویر بدل شود .این در حالی است که ۴۰درصد ظرفیت
تبدیل شعر به تصویر به کار گرفته شده است.
به این ترتیب ،فیلمنامهنویس میتواند براساس همین پنج عنصر ،یک یا چند عنصر از
شعر را انتخاب کند و فیلمنامه بنویسد .با توجه به تعداد این عناصر و نظریهی ژرار ژنت ،با
انواعی گوناگون از حضور بینامتنیتی شعر در فیلمنامه روبهرو هستیم که در جدول آمده است.
در این پنج عنصر ،خصلت استعاری شعر چنان برجسته است که فیلمنامهنویس
میتواند یا بهطور کامل استعاره را به تصویر منتقل کند ،یا استعارهی مزبور را دستکاری
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کند ،یا حتی آن را از نو بسازد .واگشایی این عناصر به فیلمنامهنویس کمک میکند تا با
چشم باز و دانسته ،اقتباس تصویری و استعاری را انجام دهد و نگران ازدسترفتن پیام
شعر نباشد.
 .۲ .3انتخاب تکبیتها و مشخصات سریالهای ساختهشده
برای انتخاب بیتها به نکات زیر توجه شده است:
 .1 .۲ .3مفهومهای جهانشمول
پویانمایی مرزهای زبانی و فرهنگی را میتواند پشت سر بگذارد و به همین دلیل هم باید
ابیاتی انتخاب شوند که قدرت ارتباط با همهی فرهنگها و تمدنها را داشته باشد.
 .۲ .۲ .3مفهومهای انسانی و پیامهای فاقد تاریخِمصرف
مفاهیم اولیه و ساختاری وجود انسان تابع تاریخ و زمان نیست .صفات مثبت انسانی
همواره مثبت باقی میمانند و رفتار شیطانی همواره مذموم و ضداخالقی خواهد بود؛
بنابراین ،باید به ابیاتی مراجعه کرد که به مفاهیم اولیه و بنیادی انسان اشاره دارد.
 .3 .۲ .3استعارههای تصویری
برای بهتصویرکشیدن بیتها نیاز است تا حد ممکن ،امکانات تصویری در بیت نهفته
باشد .استعارهها به دلیل پیوند با جهان خارج و غیرانتزاعیبودن ،امکاناتی مناسب را برای
تولید تصویر از شعر در اختیار فیلمنامهنویس میگذارند.
از استعارههای شعر حافظ میتوان به دو گونه استفاده کرد.
 .1 .3 .۲ .3استفاده از خود استعاره
استعارهها ،براساس نظریهی معنیشناختی ،منبعث از واقعیات و تجارب بشری است ،نه
یک بازی زبانی .این خصلت در شعر حافظ بسیار بارز است و اکثر استعارهها در عین
سورئالبودن به واقعیت ملموس منتهی میشوند .فیلمنامهنویس در شعرهای استعاری
حافظ ،برای رسیدن به پیام نیاز به تفسیر شعر ندارد؛ کافیست خود استعارهی موجود در
شعر را تصویر کند و مطمئن باشد که استعاره چنان استحکامی دارد که به شکل مصور
هم قادر است پیام نهفته در خود را منتقل کند .بهطور مثال:
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جمـــال یـــار نـدارد نقـاب و پرده ولی

غبـــار ره بنشـــان تـــا نظــر توانی کرد
(همان)۱۰۲ :

در این بیت ،با تکیه بر خود استعاره میتوانیم رد پای واقعیت را در تولید استعاره ببینیم
بیآنکه وارد نشانهشناسی و حوزهی عرفان شویم .سوژه برای دیدن جمال یار چنان شتابزده
است که دواندوان راه خاکی را میپیماید و این دویدن باعث برخاستن گردوخاکی میشود
که مقصود از دویدن (دیدن جمال یار) پنهان میگردد .این استعاره به همین شکل و بدون
ال رئال و واقعی و درعینحال
دخل و تصرف فیلمنامهنویس ،اگر به تصویر تبدیل شود ،کام ً
متضمن پیام است .طبق نمودا ِر «درصد استفادهی پویانمایی از عناصر شعر» ،فقط با بهرهبرداری
ال موفق عمل
از  %۵۰ظرفیت تصویری و روایی شعر ،پویانمایی در انتقال تصویر و پیام کام ً
کرده است .این موفقیت ،پیش از آنکه مرهون تالش فیلمنامهنویس باشد ،مدیون عمق و
استواری استعارهایست که بدون واردکردن خدشه به منطق واقعیت ،پیام عرفانی زیرساخت
را هم ،در متن و هم ،در تصویر منتقل میکند؛ بنابراین ،قدرت استعاری شعر حافظ این امکان
را فراهم ساخته است تا برای انتقال پیام ازطریق پویانمایی ،الزم نباشد حتم ًا با خود هستهی
پیام روبهرو شویم .فیلمنامهنویس قادر است از روکش (استعاره) شعر برای ساخت پویانمایی
استفاده کند؛ زیرا استعارههای شعر حافظ چنان استادانهاند که حتم ًا برداشت تصویری از آن
با دریافت از خوانش متنیاش مطابقت دارد.
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 .۲ .3 .۲ .3استفاده از طرحوارهی استعاره
با توجه به ارتباط طرحواره با واقعیت خارجی ،فیلمنامهنویس برای بهرهبرداری از استعاره
باید بتواند طرحوارهی استعاره را تشخیص دهد تا بتواند با تکیه بر طرحواره ،تصویری
بسازد که از استعارهی شعر بهدرستی بهرهبرداری کند.
ترتیب فراوانی طرحوارههای اشعار انتخابی ،طبق نمودار ،نشانگر بسامد باالی
طرحوارههای «حرکتی»« ،اعضای بدن» و «قدرتی» است .این سه خصلت استعارهها باعث
میشود تا فیلمنامهنویس به عناصری ازقبیل :راه ،فاصله ،رفتوآمد ،دورزدن و همچنین،
کنش و واکنشهای قدرتی و نمایش اعضای بدن ،بهویژه صورت ،توجهی خاص و
جداگانه داشته باشد .یافتن طرحوارهها از این نظر مهم است که اگر پویانما بخواهد
فیلمنامهاش را براساس استعارهی ساختهشده توسط شاعر بنا کند ،میتواند با کشف
طرحوارهی آن شعر ،استعارهی تصویری عمیق و دقیقی مطابق با استعارهی شعر بسازد و
اگر بخواهد از استعاره عبور کند و خصلت اساسی آن را دریابد ،طرحواره کمک میکند
تا استعارهی جدید تصویری براساس همان مشخصات اصلی ساخته شود؛ فیالمثل ،نباید
از طرحوارهای حرکتی به طرحوارهای قدرتی رسید؛ البته ،میتوان تصویری ساخت که با
تصویر شعر متفاوت باشد ،به شرط آنکه طرحوارههایی یکسان داشته باشند.
طرحواره به فیلمنامهنویس امکان میدهد تا ازطریق آشناییزدایی از استعاره و رسیدن
به پیشاستعاره ،به جای فانتزی ،واقعگرایی را به پویانمایی تزریق کند ،بدون آنکه از پیام
منحرف شود .با بررسی رابطهی استعاره و زندگی واقعی (که در نظریهی طرحوارهها
وجود دارد) میتوان خصلت واقعگرایانهی آن استعاره را دریافت و بر همان اساس،
استعارهی جدید یا تصویر نو ساخت.
بهطور مثال ،در فیلمنامهی شمارهی پانزده
چو غنچه گرچه فروبستگیست کار جهان

تـــو همچـــو باد بهاری گرهگشا میباش
(همان)۱۹۰ :

مرجع «تو» و نحوهی «فروبستگی» جهان و تبیین «کار» ،مسائلی تخصصی هستند؛ اما
فیلمنامهنویس با استفاده از همین استعارهی ظاهراً غامض و با تکیه بر «غنچه»« ،باد بهاری»
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و «تو» ،بیآنکه از استعاره عدول کرده باشد ،آن را بهوسیلهی شخصیت کودک و
اضافهکردن آبرنگ بهعنوان ابزار «گرهگشایی» ،تصویر کرده و با پرش از روی تفسیر ،شعر
را در پویانمایی بازسازی کرده و این مهم بهواسطهی حفظ طرحوارهی «قدرتی» و
«طبیعتگرایی» شعر در پویانمایی حاصل شده است.
 .3 .3استفاده از شکل تکرارشوندهی پسزمینه و شخصیتهای ثابت بهعنوان استعاره
اگر شکلی مشخص و تکرارشونده برای پویانمایی انتخاب شود ،در این صورت چه
بخواهیم و چه نه ،استعارهای ثابت وارد سریال پویانمایی کردهایم که بر کل پویانماییها،
فارغ از پیامهای مختلف ،تأثیر واحد میگذارد .به دلیل ثبات این استعاره ،حتم ًا باید با کل
جهانبینی حافظ همخوانی داشته باشد .در این سلسلهپویانماییها ،شکل پویانماییهای
سریال مادر و کودک (کودکی که هنوز نمیتواند حرف بزند و تاحدی زیاد ،هنوز فطری
است ،در کنار مادری که از اندامش فقط دستش دیده میشود که از سمت راست وارد
صحنه شده ،همانجا به دخترک آموزش اجتماعی و واقعگرایی میدهد و باقی صحنه در
اختیار بازیگوشی و تخیل کودک است) حاوی استعارهایست که رهایی انسان (کودک) را
از جبر شرایط (دست مادر تا آرنج بیشتر وارد صحنه نمیشود و نیمی از صحنه برای کودک
آزاد و نیمی محدود به قدرت مادر است) پنجاهپنجاه نشان میدهد و از سوی دیگر،
معصومیت غیراجتماعی کودک در کنار مسئولیت اجتماعی مادر ،تضادی فرویدی میسازد
نحال ،جستوجوگر آزادی و
که باز هم با اندیشهی حافظ درباب انسان مسئول و درعی ِ
رهایی ازدسترفتهی نخستین ،همخوانی دارد .این شکلسازی خود ،نوعی بینامتنیت است
که از عصارهی شخصیت شعری حافظ دریافت شده و بهعنوان سرمتنیت عمل میکند.
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 .4 .3کاربرد ترامتنیت در تبدیل شعر به پویانمایی
 .1 .4 .3پیرامتنیت
پیرامتنیت یا عنوان و اسم فیلمنامه (و در اینجا خود تکبیت) تأثیری مستقیم بر دریافت
فیلمنامه دارد .ضرورت حضور شعر در ابتدای پویانمایی و تبدیل آن به بخشی از
پویانمایی ،شعر و پویانمایی را در وضعیت تشبیهی قرار میدهد که در آن ،شعر ،مشبه و
پویانمایی ،مشبهبه است .اگر شعر در پویانمایی دیده نشود ،در فرضی خوشبینانه ،تصاویر
استعارهای برای شعرند اما این استعاره بسیار بعید خواهد بود و شرط دریافت آن ،تسلط
بیننده به شعر حافظ خواهد بود .به این ترتیب ،پویانمایی ،بهیقین ،استعارگی خود را از
دست میدهد و جانشین مورد استعاره (شعر) میشود؛ بنابراین ،با توجه به هدفی که در
نگارش فیلمنامهها معین شده ،آوردن شعر در پویانمایی واجب است تا بیننده را مستقیماً
در ارتباط بین پویانمایی و شعر قرار دهیم و به ترویج شعر حافظ کمک کنیم .درحقیقت،
هدف از نوشتن این فیلمنامهها ،توسعهی مفهومی شعر حافظ بوده و پویانمایی ،نه هدف
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که وسیله است .بهطور خالصه ،حضور شعر در پویانمایی و ابتدای آن ،رابطهای تشبیهی
میسازد که به هدف تولید پویانمایی (توسعهی کاربرد ارتباطی شعر حافظ) کمک میکند.
 .۲ .4 .3غیبت فرامتنیت در پویانمایی
شعر حافظ ،خصلت بههمپیوستگی و یکپارچگی خود در فرم و معنا را در پویانمایی هم
حفظ میکند؛ بهطور مثال ،در فیلمنامهی شمارهی دوازده:
دل چو پرگار به هر ســـو دورانی میکرد

و انـــدر آن دایـــره سرگشتهی پابرجا بود
(همان)۱۴۳ :

طبق نمودار مربوط به استفادهی پویانمایی از عناصر شعر ،تنها از  %۵۰امکانات شعر
در پویانمایی استفاده شده است؛ اما نهتنها پیام از دست نرفته ،بلکه تأکیدی بیشتر نیز یافته
است و این در حالی ممکن شده که الزم نبوده است تا فیلمنامهنویس به معانی فلسفی و
عرفانی شعر مسلط باشد؛ بنابراین ،فرامتنیت (تفسیر و توضیح شعر) ،در اقتباس پویانمایی
از شعر حافظ جایی ندارد یا بسیار ضعیف است .شعر حافظ نهتنها در فرم و ساختار و
معنای متنی خود که در وضعیت بینامتنی یا پیشمتنی در پویانمایی هم ،بیخلل و
بههمپیوسته باقی میماند.
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 .۵ .3انتزاع و روایت
شعر حافظ از ظرفیت بهرهبرداری هر دو نوع برداشت پویانماییِ انتزاعی و روایی
برخوردار است .این خصلت ناشی از عمق و گستردگی شعر حافظ در دو پهنهی
تصویرسازی و مفهومسازی ،همزمان ،در فقط یک بیت است .این خصلت موجب میشود
که بتوان از یک بیت چندین نوع مختلف پویانمایی (تصویری ،با دیالوگ ،بیگفتوگو،
روایتمند و پیرنگ ضعیف و )...استخراج کرد.
بهطور مثال :فیلمنامهی شمارهی نُه
بلبـــل عاشـــق تــو عمــر خواه که آخر

بـــاغ شــود سبز و شــاخ گل به برآید
(همان)۱۶۲ :

این شعر حاوی روایتی ساده و خطی است که از اکنون (توصیه به صبر در زمستان)
تا آینده (باغ شود سبز) ادامه دارد .در فیلمنامهی ساختهشده ،این روایت خطی حفظ شده؛
اما بهوسیله ی دخترک و مدادرنگ ،این زمان خطی و معمولی ،بسیار سریع شده است و
ازطریق رنگشدن تقویم ،بهار زودتر از تاریخ تقویمی فرامیرسد .عبارت «تو عمر خواه»
که حاوی حسرت و اجبار به صبر است ،توسط دخترک حذف میشود و عنصر انسانی
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موفق میشود بر حسرت ناشی از صبر غلبه کند .این برداشت درعینحالی که مفهومی
واقعی دارد ،در شکل خود (گذر سریع زمان) ،فانتزی و انتزاعی است.
همانطور که در نمودارها مشاهده میشود ،انتزاعیبودن پویانماییها ربطی به نوع
روایت ندارد و میتوان در عین حفظ موقعیت خطی روایت ،از انتزاعیبودن پویانمایی
نیز بهرهمند شد .آنچه دربارهی شعر حافظ بهطور خاص مطرح است ،استعارههایی است
که وقتی به تصویر ترجمه میشوند ،خصلت سورئال و انتزاعی خود را نشان میدهند؛
بنابراین ،فیلمنامهنویسها میتوانند از سورئالیسم تصاویر شعر کمال بهرهبرداری را کنند
و اثری فراواقعی و درعینحال وفادار به متن اصلی بسازند.
بهطور مثال ،به تکبیت زیر توجه کنید:
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

مــن و ساقـــی به هـم سازیم و بنیادش
براندازیم (همان)۲۵۷ :

«غم» یک مفهوم است و دست فیلمنامهنویس را برای تبدیل آن به هر شیء یا شخصی
باز میگذارد .به همین ترتیب ،خون  ،عالوه بر مایع سرخ درون رگ ،میتواند شراب
عرفانیِ عشق یا انوار سرخ غروب و ...باشد« .عاشقان» میتواند از مجنون اساطیری تا
بلبلی که برای گل میخواند و «ساقی» میتواند از شرابگردان تا پروانهای که ذرات گرده
را از درختی به درختی انتقال میدهد ،باشد .همانطور که مشاهده میشود اگر شعر را
به عنوان بینامتنیت هم ،مستقیماً وارد تصویر کنیم ،باز هم از انتزاعی شایان مالحظه برای
ساخت یک پویانمایی برخورداریم .بااینکه طبق نمودار «استفادهی پویانمایی از عناصر
شعر» ،فقط ۱۵درصد از ظرفیت استعاری و تصویری شعر استفاده شده است ،همچنان،
پیام شعر دریافتشدنی است؛ بنابراین ،باید گفت تولید پویانمایی از شعر حافظ نیاز به
تخیل اضافی ،اصالً ندارد یا به میزان اندک هم کافی است؛ زیرا شعرها برای این انتقال،
از پیش آمادهاند و نیازی به بیشمتنیت نیست و با همان بینامتنیت ساده و حضور عناصر
شعر در پویانمایی ،انتزاع کافی حاصل میشود .همانطور که در نمودار مقایسهای
بینامتنیت و بیشمتنیت مالحظه میشود ،میزان بیشمتنیتها و بینامتنیتها فراوانی یکسانی
دارند که نشانگر قابلیت شعرها برای مصورشدن است.
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 .6 .3تقسیمبندی پویانماییها
 .1 .6 .3صامت و دارای گفتوگو
پویانماییها به دو شکل عمدهی صامت و دارای گفتوگو نوشته شدهاند صامتدارها
بیشتر به شکل درونمایهای و انتزاعی و گفتوگودارها به روایت خطی و پیرنگدار،
گرایش دارند.
 .۲ .6 .3سریال و مجموعه
تقسیمبندی کلی پویانماییها براساس مجموعههایی است که برخی را میتوان سریال و
بعضی را مجموعه نامید.
 .1 .۲ .6 .3سریالها
شرط اینکه یک مجموعهی پویانمایی را سریال بنامیم ،وجود عوامل زیر است:
 شخصیت یا شخصیتهای ثابت؛ پسزمینه یا پسزمینههای ثابت؛ داستانهای دنبالهدار یا متغیر با مشخصههای ثابت؛ شکل ثابت؛ تکنیک ثابت.برای مثال ،در پویانماییهای «تام و جری» ،شخصیتها (موش و گربه) و پسزمینهها
(معمو ًال داخل خانه یا حیاط) ثابت است .داستانها متغیرند؛ اما با ویژگی یکسان تعقیب
و گریز و جانبهدربردن دائمی «جری» و شکست دائمی «تام» ،همراه است .درمجموع،
فضا و شکل تکراری صحنهها ،سریال را برای بیننده به فضایی آشنا تبدیل میکند؛ اما در
مجموعهی پویانماییهای حافظ که تکبیتها بهظاهر ربطی به هم ندارند ،ساختن سریال
اگر غیرممکن نباشد ،بسیار دشوار است .برای حل این مشکل ،از همهی عوامل
سریالسازی استفاده نشده و در هر بخش ،تعدادی از این عنوانها انتخاب شده است.
مسلماً ،غیبت چند ویژگی سریال باعث میشود تا سریالی کامل نداشته باشیم؛ اما در
عوض به بیننده کمک میشود تا تمرکزی بیشتر در درک و دریافت داشته باشد .درمجموع
چهار دسته سریال ساخته شده است:
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 .1 .1 .۲ .6 .3مجموعهی هندسی و حروفی
در این مجموعه از پنج عنوان الزم برای ساخت سریال ،تنها از عنوان پنجم یا تکنیک
ثابت استفاده شده است .تکنیک ثابت این مجموعه عبارت است از :تحرک و
شخصیتسازی از واژهها و حروف که مستقل از معنا اما همسو با پیام است .در این
مجموعه ،رقص و درهمآمیزی شکلهای هندسی و حروف و واژهها ،جانشین عناوین
ثابت دیگر شده است .شعرهای این مجموعه عبارتاند از:
دل چـــو پرگار به هر سو دورانی میکرد

و انــــدر آن دایره سرگشتهی پابرجا بود
(همان)۱۴۳ :

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چـــون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
(همان)۲۶۹ :

چندان کـــه بر کنـــار چو پرگار میشدم

دوران چـــو نقطـــه ره به میانم نمیدهد
(همان)۱۶۰ :

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستــان مـــروت بــا دشمنان مدارا
(همان)۱۲ :

 .۲ .1 .۲ .6 .3مجموعهی مادر و کودک
داستانهای مستقل با شخصیتهای ثابت مادر و کودک ،شکل ثابت دست مادر (تا آرنج
داخل صحنه میشود و تنها به نیمی از آن تسلط دارد) ،آزادی کامل کودک در غیاب
دست مادر و آزادی نیمصحنهای او در زمان حضور دست مادر .اشعار این مجموعه
عبارتاند از:
کمتر از ذره نهای پست مشــو مهر بورز

تـــا بـــه خلوتگه خورشید رسی چرخزنان
(همان)۲۶۵ :

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چون بگذریم دیگر نتــــوان به هم رسیدن
(همان)۲۶۹ :

بلبل عاشق تــو عمــــر خـــواه که آخر

بـــاغ شـــود سبـــز و شاخ گل به برآید
(همان)۱۶۲ :
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در حریم عشق نتوان زد دم از گفتوشنید

زآنکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش
(همان)۱۹۸ :

دوش دیـــدم کــه مالئک در میخانه زدند

گــــل آدم بسرشتنــــد و بـه پیمانـــه زدند
(همان)۱۲۹ :

دلــم از وحشـــت زندان سکندر بگرفت

رخــــت بربنـــدم و تــا ملک سلیمان بروم
(همان)۲۴۷ :

سالهـــا دل طلب جام جم از ما میکرد

و آنچه خــــود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
(همان)۱۰۱ :

رواق منظـــر چشــم من آشیانهی توست

کرم نمــــا و فرود آ که خانـــه خانهی تست
(همان)۳۱ :

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهــــاری گرهگشــــا میباش
(همان)۱۹۰ :

نظیر دوســـت ندیدم اگرچه از مه و مهر

نهـــادم آینههــــا در مقابــــل رخ دوست
(همان)۴۷ :

در این مجموعه بهواسطهی استعارهای که توسط ساختار ثابت آن ایجاد میشود ،کودک
فطرت رها و آزاد خود را تاحدی زیاد ،حفظ میکند و درنتیجه ،تخیل او بهمثابهی واقعیت
بر او متجلی میشود  .نقش مادر ،عالوه بر محبت غریزی ،شامل آموزش کودک است تا
بتواند مرز تخیل را از واقعیت تشخیص دهد .تقابل تخیل و واقعیت ،همان کنشی است
که طرحوارهی استعاره را میسازد و در تمام داستانها جریان دارد.
 .3 .1 .۲ .6 .3سریال «در گذرگاه باد»
از پنج عامل سریالساز ،عوامل شخصیتهای ثابت ،پسزمینهی ثابت و شکل ثابت،
مجموعه را به سریال تبدیل میکنند .فضای کلی این سریال ،موقعیت وجودی انسان پس
از هبوط و مصائب او در جریان بازگشت به مبدأ و عشق است .داستانهای این مجموعه
در دنبال هم رخ نمیدهند و فقط قصهی هبوط و دیدار با معبود است که باید در ابتدا و
انتها قرار گیرند .در این مجموعه ،آدمکهایی حضور دارند که در ابتدا ،فاقد اعضای
صورتاند و بهتدریج این اعضا را به دست میآورند .همراه هر آدمک ،گل نرگسی هم
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از خاک روییده است که تاحدی نقش جفت او یا معصومیت نخستین را ایفا میکند.
شعرهای این مجموعه عبارتاند از:
طایـــر گلشـــن قدسم چه دهم شرح فراق

کــــه دریــــن دامگه حادثه چون افتادم
(همان)۲۱۸ :

دور از رخ تــــو دمبهدم از گوشهی چشمم

سیــــالب سرشک آمد و طوفان بال رفت
(همان)۶۳ :

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
(همان)۲۵۷ :

در انـــدرون مــــن خستهدل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
(همان)۲۴ :

تا چـــه کنــــد بــــا رخ تو دود دل من

آینهدانــــی کــــه تــــاب آه نــــــدارد
(همان)۹۲ :

هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلـــی نچید

در رهگــــذار بــــاد نگهبـــان الله بود
(همان)۱۵۰ :

در حریم عشق نتوان زد دم از گفتوشنید

زآنکه آنجاجمله اعضا چشم باید بود و گوش
(همان)۱۹۸ :

عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده

ســـر فــرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم
(همان)۲۳۸ :

جمـال یــــار نـــدارد نقــــاب و پرده ولی

غبــــار ره بنشـــان تــــا نظر توانی کرد
(همان)۱۰۲ :

 .4 .1 .۲ .6 .3سریال «در دامگه حادثه»
داستان دنبالهدار سریال با شخصیت واحد و پسزمینهی واحد که نسخهای دیگر از سریال
«در رهگذار باد» است با این تفاوت که داستانها کامالً به هم متصل شده و شخصیت
اهریمن (کرکس) نیز به آن اضافه شده است .شعرهای این مجموعه عبارتاند است از:
طایر گلشن قدســم چه دهم شرح فراق

کــــه دریــــن دامگه حادثه چون افتادم
(همان)۲۱۸ :
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در اندرون مــــن خستهدل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
(همان)۲۴ :

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
(همان)۲۵۷ :

عشق دردانهاست و من غواص و دریا میکده

سر فرو بردم در آنجا تــــا کجا سر بر کنم
(همان)۲۳۸ :

در حریم عشق نتوان زد دم از گفتوشنید

زآنکه آنجا جمله اعضــا چشم باید بود و
گوش (همان)۱۹۸ :

جمــــال یـــار ندارد نقــاب و پرده ولی

غبـــار ره بنشــان تــــا نظر توانی کرد
(همان)۱۰۲ :

 .۵ .1 .۲ .6 .3مجموعهی آینهگردانی
این مجموعه از داستانهای مختلف ،شخصیتها و پسزمینههای گوناگون تشکیل شده
که وجه مشترک همهی آنها آینه است:
نظیر دوســـت ندیدم اگرچه از مه و مهر

نهــــادم آینــــهها در مقابـل رخ دوست
(همان)۴۷ :

نه هرکــه چهره برافروخت دلبری داند

نـه هرکـــه آینــــه سازد سکندری داند
(همان)۱۲۴ :

جلوهگاه رخ او دیدهی من تنها نیست

مـــاه و خورشیـــد همین آینه میگردانند
(همان)۱۳۵ :

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

این همــــه نقش در آیینهی اوهام افتاد
(همان)۸۱ :

وصل خورشید به شبپرهی اعمی نرسد

کـــه در آن آینــه صاحبنظران حیراناند
(همان)۱۳۵ :

 .6 .1 .۲ .6 .3مجموعهی «پرگارنشین»
در این مجموعه از داستانهای مختلف ،پسزمینهها و شخصیتهای گوناگون استفاده
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شده؛ اما «پرگار» با معنای مشترک (گردش ایام) در همهی آنها مشترک است .ابیات این
مجموعه عبارتاند از:
عشقداند کــــه در این دایره سرگرداناند

عاقـــالن نقطـــهی پرگار وجودند ولی

(همان)
هم به دســـت آورمش باز به پرگار دگر

گـــر مساعــــد شودم دایرهی چرخ کبود

(همان)۱۷۵ :
هرکــــه در دایـــرهی گردش ایام افتاد

چــه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

(همان)۸۱ :
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نمودار شمارهی  :6درصد عناصر مؤثر در تبدیل شعر به پویانمایی

 .4نتیجهگیری
مفاهیم کلی شعرهای حافظ با استفاده از واژهها ،تصاویر و استعارههای شعر ،کامالً ،قابلیت
تبدیلشدن به فیلمنامهی پویانمایی را دارند .تحلیل پویانماییها نشان داد چنانچه به جای
مفاهیم قابل تفسیر شعر ،فقط استعارهها (حتی بدون دخل و تصرف نویسنده) به تصویر
تبدیل شوند ،باز هم پیام منتقل میشود .در بحث پیرامتنیت دریافتیم که الزم است خود
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ابیات در ابتدای پویانماییها دیده شوند تا پویانمایی در چشم بیننده ،ارتباطش را با شعر
از دست ندهد .از یافتههای این مقاله ،حضور یکسان بینامتنیت و بیشمتنیت ابیات در
پویانماییهاست که نشانگر ظرفیت شعر حافظ در الهامبخشی غیرمستقیم و حضور
مستقیم در حوزه ی پویانمایی است .از دستاوردهای دیگر این مقاله ،لزوم شناخت و
استفاده از طرحوارهها در ساخت روایتهایی است که محصول تخیل فیلمنامهنویساند.
پس از مقایسه و تحلیل عناصر مشترک شعر و فیلمنامهها ،به پنج جزء از شعر که قابلیت
انتقال به پویانمایی دارد ،رسیدیم .این پنج عنصر عبارتاند از :واژه ،تصویر ،پیام تصویری،
پیام روایی و اشیا .فیلمنامهنویس با توجه به این پنج بخش میتواند طرح اولیهی پویانمایی
را تهیه کند و با حداقل دخلوتصرف ،شعر را به پویانمایی تبدیل کند .از دریافتهای
مهم این مقاله ،حضور همزمان تصاویر انتزاعی و مفاهیم فلسفی در شعر حافظ است که
امکان ساخت پویانماییهای انتزاعی و روایی را بهصورت همزمان پدید میآورد .اهمیت
این نکته ،جذب مخاطبان پویانمایی از هر دو قشر عالِم و عامی است؛ همانگونه که شعر
حافظ هم از هر دو دستهی مخاطب و خواننده برخوردار است.
یادداشت
 .۱این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با استفاده از گرنت دکتر زهرا طاهری در مرکز
حافظشناسی انجام گرفته است.
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حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون
روشنک اکرمی

*

چکیده
رالف والدو امرسون ،برجستهترین متفکر قرن نوزدهم امریکا ،در جایجای آثار و
مکتوبات خود ،از حافظ یاد کرده است؛ ازاینروی ،ارجاعات او به حافظ و شعرش،
موضوع مطالعاتی فراوان بوده است؛ اما حضور حافظ در آثار امرسون ،وجهی پنهان و
شخصی نیز دارد که با ترجمهی اشعار حافظ در طی بیش از سه دهه ،در بستر دفاتر
شخصی شعر امرسون ،صورت میگیرد .این مطالعه به اهمیت بررسی این حضور،
ازطریق خوانش تکوینی ،میپردازد و نشان میدهد که چگونه از این طریق ،میتوان
ابعاد مختلف تأثیر حافظ و همنشینی با او را بر آثار و زندگی امرسون مشخص کرد.
بدینمنظور ،این نوشتار به مطالعهی تکوینی ترجمهی غزلی از حافظ میپردازد؛ یعنی،
پیشمتنهایی را که از ترجمهی امرسون از یکی از غزلهای حافظ وجود دارد ،بررسی
میکند؛ ابتدا ،تأثیر این ترجمه را بر دو شعر «آزادی» و «داوطلبان» امرسون و سپس،
ورود آن به یکی از مقاالت او را ترسیم میکند و درنهایت ،نشان میدهد که چگونه این
دو بستر ،به دو شکل متفاوت ،از این ترجمه تأثیر گرفتهاند؛ ازاینرو ،این مقاله ،از سویی،
به عمق مطالعات صورتگرفته دربارهی تأثیر حافظ بر امرسون میافزاید و از سویی
دیگر ،با مطالعاتی که عملکرد امرسون را بهعنوان شاعر -مترجم بررسی میکند ،در
گفتوگوست.

واژههای کلیدی :امرسون ،ترجمه ،حافظ ،خوانش تکوینی.

* دانشآموختهی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تگزاسroshanak.akrami@gmail.com
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 .1مقدمه
بعد از رابطهی گوته با اشعار حافظ ،عالقهی رالف والدو امرسون ( Ralph Waldo

 ،)Emersonبه شعر فارسی و بهویژه اشعار حافظ ،از شناختهشدهترین روابط ادبی
فراملیتی است .این موضوع ،او ًال ،بهواسطهی تالش کمنظیر امرسون در معرفی و
گرامیداشت شعرای ایرانی و شعر فارسی است ،ثانیاً ،بهواسطهی آنچه در همان زمان و
پس از آن ،توسط پژوهشگران و منتقدانی بیشمار ،دربارهی نقش و تأثیر شعر فارسی بر
اشعار امرسون نوشته شده ،است .منتقدان و امرسونشناسانی همچون :آرتور کریستی
( ،)Arthur Christyفردریک آیوز کارپنتر ) ،)Fredric Ives Carpenterپال کین
( ،)Paul Kaneوای چی دیموک ( ،)Wai Chee Dimockسوزان دانستون ( Susan

 )Dunstonو الرنس بوول ( ،)Lawrence Buellدر آثارشان ،به ابعاد مختلف این
موضوع و مرکزیت رابطهی امرسون و شعر فارسی در مطالعات پیرامون او تأکید کردهاند.
بااینحال ،آنچه بهرغم شناختهشدهبودن این موضوع ،آن را همچنان جذاب و بستر
مشاهدات و تحقیقات تازه میکند ،وجود دفاتر شعر امرسون است؛ یعنی دفاتری که
ترجمهی غزلیات حافظ در آنها صورت گرفته است و میتوان در آنها ،تصمیمات
امرسون ،بهعنوان یک شاعر و تصمیمات او ،بهعنوان یک مترجم را دنبال کرد .این دفترها
دفترهایی هستند که امرسون از آنان ،بهطور خاص ،از سال  ،۱۸۲۷برای نوشتن اشعارش
استفاده میکرده است و برخالف دفاتر روزمرهی او ،کاربردی دیگر ندارند و نام یا شعر

کمتر شاعر دیگری به آنها راه یافته است؛ اما از  ۱۸46که امرسون ترجمهی آلمانی دیوان
حافظ را خریداری میکند ،این قانون شکسته میشود و صفحاتی بسیار از برخی از این
دفاتر ،بهویژه ایاف ،ایکس و رایمر ( )Rhymer, X, EFبه ترجمهی او از اشعار حافظ
اختصاص پیدا میکنند .بدینشکل ،حافظ حضوری بسیار نمایان در این دفاتر مییابد و
نام و ترجمهی اشعارش ،در میان سرودههای امرسون جای میگیرد .با جستوجو در
دفاتر شعر امرسون و دیگر مکتوباتش ،متوجه میشویم که او به ترجمهی خطوطی از
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بیش از  ۱۳۰غزل حافظ کوشیده است و او را می توانیم از اولین و معدود مترجمان
«ساقینامه»ی حافظ بدانیم.
همانطور که میدانیم ،بخشی از نسخههای پایانی ترجمههای امرسون ،توسط خود
او ،در کُتب شعرش و مجالت ،چاپ شده و بخشی دیگر ،توسط امرسونشناسانی
همچون :پال کین و هرولد بلوم ( ،)Harold Bloomاز دفاتر ،استخراج و بَعدها ،در
مجموعهآثار امرسون چاپ و بررسی شدهاند؛ اما بررسی و توجه محض به نسخههای
پایانی منتشرشده (کاری که تاکنون صورت گرفته است) ،از نظر نگارنده ،درواقع ،به
معنای نادیده گرفتن اهمیت حضور پررنگ حافظ در بستر اشعار امرسون و ابعاد مختلف
این حضور است؛ چراکه بسیاری از خطوطی که امرسون از حافظ ترجمه میکند ،به دلیل
اینکه اغلب در نسخهی پایانیِ ترجمه ،توسط او ،حذف شدهاند ،در دفاتر باقی مانده و
در کانون توجه قرار نگرفتهاند .نکتهی مهم دیگر این است که در بیشتر موارد ،جایگیری
ترجمه ها در میان یا روی بقایای خطوطی که به خود امرسون تعلق دارند ،روابطی کامالً
معنادار را ایجاد کرده است .به این شکل ،بررسی این دفاتر ،عملکرد امرسون را بهعنوان
شاعر–مترجمی که به اشعار حافظ بهعنوان منبع الهام و بیان مینگریسته است ،بهخوبی،
آشکار میکند؛ همچنین ،این کار ،دنبالکردن جریان فکری امرسون را میسر میسازد؛
حرکت او از مفهومی به مفهومی دیگر ،تلفیق اندیشهاش با اندیشهی حافظ یا ،اغلب ،با
نکتهای که در هنگام ترجمه جان گرفته است و چگونگی استفاده از خطوطی از اشعار
حافظ در بسترهایی که ابداً ،به بستر مبدأ مربوط نیستند؛ بنابراین ،با وجود اینکه ،تاکنون،
تأثیر اشعار حافظ بر اشعار و اندیشهی امرسون ،ردیابی و تحلیل شده و بسیار ثمربخش
بوده است ،جنبهای دیگر از این رابطه و تأثیر را میتوان با توجه به دفاتر و چرکنویس
ترجمهها و توسط خوانش تکوینی ترجمهها آشکار کرد.
خوانشهای تکوینی ،خوانشهایی هستند که بیش از اثر پایانی ،به فرایند تولید توجه
میکنند؛ ازاینرو ،همهی نسخههایی را که از یک اثر موجود است (اعم از چرکنویسها،
نسخههای ناتمام ،نامههایی که در آنها به اثر اشاره شده و ،)...مطالعه میکنند .بهتازگی،
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شاخهی «مطالعات تکوینی ترجمه» (( ،)Genetic Translation studiesشاخهای جدید
و کمتر شناختهشده از مطالعات ترجمه) ،میکوشد تا ازطریق بررسی پیشمتنها (Avant-

 ،)Textsیعنی پیشنویسها ،نسخههای اولیهی ترجمه و هر آنچه پیش از نسخهی پایانی
یک ترجمه نوشته شده است ،به یافتههایی جدید دربارهی متن ،ترجمه و مترجم برسد.
بهگفتهی ای .کوردینگلی و سی .مونتینی ( ،)A. Cordingley & C. Montiniمطالعات
تکوینی ترجمه ،توجه ما را به این موضوع جلب میکند که ممکن است مترجم در
ترجمهی خود ،شیوه هایی متفاوت را به کار گرفته باشد؛ به این معنی که نمیتوان این
شیوهها را در لغاتی همچون :بومیساز ( )Domesticatingیا بیگانهساز
( )Foreignizingخالصه کرد؛ چون ممکن است آمیختهای از این دو باشند و همواره،
گواه خالقیت مترجم و حضور مؤلفانهاش .نکتهای دیگر که اهمیت مطالعهی تکوینی
ترجمه را نشان میدهد ،این است که در فضایی که این نوع مطالعات برای ردیابی
تصمیمات مترجم فراهم میکنند ،ذات تعاملی ترجمه و وابستگی آن به عواملی غیر از
متن منبع ،آشکار میشود (رک .کوردینگلی و مونتینی .)۱۰-4 :۲۰۱۵ ،از این دیدگاه،
دفاتر شعر امرسون این امکان را به ما میدهند تا ازطریق مطالعهی تکوینی ،بتوانیم به
عمق مبادلهای که صورت گرفته و عمق اهمیت حضور حافظ در دفاتر امرسون پی ببریم.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد ،خوانش تکوینی ترجمهی امرسون از
غزلی از حافظ است که گوشهای از ابعاد گوناگون حضور حافظ در دفاتر شعر را با
بررسی یکی از ترجمههای امرسون نشان میدهد و ازطریق خوانش تکوینی این غزل در
دفاتر شعر امرسون ،مشخص میکند که چگونه ترجمهی این غزل که کامالً متناسب با
فضای اجتماعی آن زمان صورت گرفته است ،نهتنها ،در بستری متفاوت به کار رفته ،به
پند او در برابر عدالتخواهی بدل شده و در این معنای تازه ،در شکلگیری دو شعر
امرسون مؤثر بوده است ،بلکه ،در معنای مبدأ نیز استفاده شده و بیصدا ،به مقالهی
«پرستش» ( )Worshipامرسون راه یافته است.
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 .۲شعر «ایمان» و تأثیر آن بر دو شعر امرسون
در ۱۸آپریل ،۱۸۵۰امرسون نامهای به لوکریشیا مات ( ،)Lucritia Mottفعال حقوق زنان
و نهضت ضدِبردهداری ،مینویسد و ضمن تقدیر از او ،ترجمهی خود را از این بیت
حافظ« :یکدم غریق بحر خدا شو ،گمان مبر /کز آب هفت بحر ،به یک موی تر
شوی»(حافظ ،)۳۳۷:۱۳۷۸ ،ضمیمه میکند:
Plunge in yon angry waves
Renouncing doubt and care
And the flowing of the seven broad seas
(Emerson, 1939: 248) Shall never wet thy hair

یک سال بعد ،در  ،۱۸۵۱امرسون ترجمهای از حافظ را «ایمان» ( )Faithنام نهاده و
آن را بههمراه چند ترجمهی دیگر ،به مجلهی ضدِبردهداری زنگ ادبی ()Literary Bell
میفرستد که درواقع ،ترجمهی همان بیت ،بههمراه دو بیت دیگر از همان غزل است.
غزلی که این ابیات از آن گرفته شدهاند ،برای عالقهمندان به حافظ بسیار آشناست:
ای بیخبر بکـــوش کــه صاحبخبر شوی

تا راهـــرو نباشـــی کـــی راهبـــر شَوی

در مکتـــب حقایـــق ،پیـــش ادیب عشق

هان ای پسر ،بکوش که روزی پـــدر شَوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشــوی

تا کیمیـــای عشـــق بیابـــی و زر شَوی

خواب و خورت ز مرتبهی خویش دور کـرد

آنگه رسی به خویش که بیخواب وخور شَوی

گر نـور عشـــق حق به دل و جانت اوفتـد

بـاهلل کز آفتــــاب فلـــک خوبتـر شَـوی

یک دم غریـــق بحـــر خدا شو گمـان مبر

کـــز آب هفت بحر به یـک مـــوی تر شَوی

از پـای تـا سـرت هـمــه نـور خـدا شـود

در راه ذوالجـالل چــو بی پـا و ســر شَـوی

وجــه خــدا اگـر شــودت منــظر نـظـر

زین پس شکی نماند که صاحبنظر شَوی

بنیــاد هستـــی تو چـــو زیر و زبر شود

در دل مـــدار هیـــچ که زیــر و زبـر شَوی

گر در ســـرت هوای وصال است حافظا

بایـــد کـــه خـــاک درگـه اهل هنر شَوی
(حافظ)۳۳۷ :۱۳۷۸ ،
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آنچه در این غزل دیده میشود ،نصیحت حضرت حافظ به ناآشنایان با راه عشق،
رهروان یا بیخبران ،برای پاگذاردن در راه عشق است :آن خودِ درگیر خود را کنار بگذار
تا به خودِ حقیقی برسی و آن وقت که عشق در وجود تو پیدا شود ،چیزی مانع تو نخواهد
بود؛ هیچ سختیای صدمهای به تو نخواهد زد و بصیرت خواهی یافت .در بیت آخر نیز،
«خاک درگه اهل هنر» بر فروتنی ،بهعنوان شرط رسیدن به بزرگی ،تأکید میکند؛ بنابراین،
همینطور که میبینیم ،این غزل ،توجه به «خود» با رد دغدغههای زندگی دنیوی ،عشق
و ایمان به خداوند ،اطمینان و بینش ناشی از آن و فروتنی را در خود دارد.
بررسی دفاتر نشان میدهد امرسون این غزل را بهطور کامل ،ترجمه کرده و این ترجمه
را با نام «نوکیش از من بشنو» ( )Novice hear meدر دفتر ایکس ( )Xمیتوان دید؛ اما
آنچه امرسون «ایمان» نامیده است ،ترجمهی او از ابیات هفتم ،هشتم و نهم این شعر
است؛ ابیاتی که همه بر شکستناپذیری و اطمینان درونیِ ناشی از ایمان قلبی به خداوند،
تأکید میکنند .با قرارگرفتن زیر عنوان «ایمان» ،جداشدن از ابیات دیگر و ارائه در مجلهای
ضدِبردهداری ،معنی و بستری تازه برای ابیات حافظ خلق شده است .دربارهی این بُعد از
عملکرد ترجمهی یادشده و چرایی ارائهی آن به این شکل خاص به مجلهای ضدِبردهداری،
پیشتر ،در نوشتاری دیگر صحبت کردهام۱؛ اما با بررسی دفاتر امرسون و اشعار منتشرشدهی
وی ،میبینیم که این غزل و ایدهای که در ترجمهی آن شکل گرفته است ،در دیگر اشعار او
دربارهی بردهداری و آزادگی ،همچون شعرهای «آزادی» ( (Freedomو «داوطلبان»
( ،)Voluntariesتأثیر مستقیم داشته است.
در شعر «آزادی» ،متعلق به  ،۱۸۵۳امرسون از اینکه چطور الههی شعر ،نظر او را
دربارهی مخالفت با بردهداری تغییر داده است ،صحبت میکند .او ،در خطوطی همنوا با
حافظ ،میگوید آزادی در آزادی گوشت و پوست نیست؛ آزادی با ایمان به خداوندی به
دست میآید که آنگاه که در قلبت بنشیند ،همنشین فرشتگان و هماندیش فرشتگان مقرب
خواهی شد .مقایسهی خطوطی از چرکنویسها یا نسخههای اولیهی دو شعر ،تأثیر
ترجمهی غزل حافظ بر شکلگیری این شعر و تصاویر انتقالیافته از آن را نشان میدهد:
”“Freedom
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<Take not counsel of> Counsel not with flesh & blood
<Go in this pass without hand or foot>
<Stay> Loiter not for <garment> cloak nor food
<The> treasure of both worlds lies in the heart
Glory of Solomon <treasures> of Karun‘s gold . . .
Are empty nothings food for wind
<we must> not on <our own works> his work may man
Rely
<we must by God‘s grace & help>
But trust the grace of God/on/so/high (Emerson, 1986: 369) 2.
“Novice, hear me”
Sleep, <eating> & meat, & drinking
The spark of Love withstood
Eat not, sleep not, love in thinking
will come rushing like a flood
From thy footsole to thy head
A beam of God thou burnest
So soon as without foot or head
To the hest of God thou turnest
(Emerson, 1986: 250).

،)Robert Gould Shaw( در شعر «داوطلبان» نیز که به یادمان رابرت گوولد شاو
 منتشر شده،۱۸6۳  سربازان سیاهپوست در جنگ داخلی امریکا در۵4 فرماندهی هنگ
 «و: تغییر شکل داده و بازارائه میکند، امرسون آنچه را از «ایمان» در ذهن دارد،است
 خداوند او را بر رنج و مرگ پیروز/ گرچه ده بار قتیل/آنکه در سوی او بجنگد
 مفهوم انتقالیافته از ترجمه به این، مقایسهی خطوطی از این اشعار،» باز هم.میگرداند
:شعر را نشان میدهد
“Voluntaries”
He who in evil times
Warned by an inward voice,
Heeds not the darkness and the dread,
Biding by his rule and choice
Feeling only the fiery thread
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Leading over heroic Ground
Walled with moral terror round
To the aim which him allures,
And the sweet heaven his deed secures
(Emerson, 1983: 108).
”“Faith
Plunge in yon angry waves
Renouncing doubt and care
And the flowing of the seven broad seas
Shall never wet thy hair
...
And though thy fortune and thy form
Be broken waste and void,
Tho‘ suns be spent, of thy life root
No fiber is destroyed (Emerson, 1990: 23).
به این شکل میبینیم که چگونه نصیحت حافظ به رهرو ،در یافتن خود ،پاگذاردن در
راه عشق و خطرکردن با اطمینان از بیگزندی در پناه خداوند ،برای امرسون معنای شهامتِ
حرکت و آزادگی ناشی از حقانیتداشتن مییابد و به راهکار او برای تشویق به پایداری
در برابر مسائلی اجتماعی ،همچون :جنگ و بردهداری ،تبدیل میشود؛ اما این ،پایانِ تأثیر
این شعر و نقش آن در آثار امرسون نیست.
« .1 .۲ایمان» و تأثیر آن بر مقالهی «پرستش» امرسون
با خوانش تکوینی «ایمان» ،متوجه میشویم که چند پیشمتن برای این ترجمه وجود دارد:
نسخهی آلمانی این غزل ،ترجمهی فون همر پرگشتال ( )Von Hammer Purgstallو
بعد ،نسخههایی از ترجمهی کامل این غزل که در دفاتر ایکس ( )Xو ایاف ( )EFوجود
دارند و «ایمان» بخشی از آنهاست .این امر که امرسون ،هیچگاه ،ترجمهی کامل این غزل
را منتشر نکرده و این ترجمه در دفاتر او باقی مانده است ،به معنای بیاثربودن آن نیست
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و نباید دلیل نادیدهگرفتهشدن آن باشد؛ چراکه همانطور که پیشتر دیده شد ،میتوان،
دستکم ،آن را منبع الهامی برای شعر «آزادی» امرسون دانست.
ِ
در نسخهی کامل ترجمهی غزل ،امرسون ،به آنچه در نسخهی آلمانی یافته ،وفادار
مانده و درنتیجه ،ترجمهی او ،به معنای آن در زبان فارسی ،نزدیک است؛ اما اگر ،بهشیوهی
تکوینی ،به نسخهی آلمانی بازگردیم ،میبینیم که احتما ًال ،وجود پانویسی که در آن،
پرگشتال ،تفسیری عرفانی از این غزل ارائه کرده ،بیشک ،برای امرسون در نزدیکشدن
به معنای غزل در زبان مبدأ ،راهگشا بوده است .در این پانویس ،پرگشتال میگوید« :این
غزل متعلق به دستهای [از غزلیات حافظ است] که وجه عرفانی بکر آن را میتوانیم ببینیم.
رد لذت حواس ،به عشق حقیقی خداوند میانجامد؛ بیپاوسر ،خود را وقف خدمت به
او میکنند که به معنای کنارهگیری از هر آنچه دنیوی است ،است .تنها به این شیوه ،مرید
میتواند از آب هفت بحر ،بهسالمت ،گذر کند .درنظرگرفتن آنچه فراتر از حس است،
به اصل جاودانگی میانجامد؛ اما آنکه این سود بیشتر را میطلبد ،بایستی خود را با
فروتنی از بین ببرد» (همر پرگشتال .)۳۸۰ :۱۸۱۲ ،میتوان دید که پرگشتال نیز ،عشق و
شهامت ناشی از آن ،فروتنی و رد حواس را مهمترین دغدغهی این شعر و راه رهرو
میداند .گرچه امرسون با نامگذاری و کوتاهکردن نسخهی پایانی ترجمهاش ،بستر شعر را
تغییر داده ،تفسیر پرگشتال ،قطعاً ،بر درک امرسون از شعر و تفسیر او اثرگذار بوده است.
این نکتهای است که ما را به مقالهی «پرستش» امرسون میبرد؛ جاییکه در آن میتوان
تأثیر این غزل حافظ در معنای مبدأ آن را بر اندیشهی امرسون دید.
مقالهی «پرستش» ،متعلق به سال  ۱۸۵۲است .امرسون ،ابتدا ،آن را در قالب یک

سخنرانی ،ارائه میدهد و سپس ،در  ،۱۸6۰بهعنوان یکی از مقاالت کتاب سلوک زندگی
( )The Conduct Of Lifeخود منتشر میکند .در این مقاله ،امرسون اخالق را
خصوصیتی ذاتی معرفی کرده است که به هیچ دین یا فرقهای وابسته نیست .او ایمان
سطحی و تقلیدی را رد کرده و بهنوعی ،از این موضوع که انسانها به «امیالی متحرک» و
مقلد پدران بدل شدهاند ،شکوه میکند .امرسون ،رسیدگی مطلق به جسم را نیز ،محکوم
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کرده است و در این زمینه ،میگوید جنبهای دیگر ،غیر از زندگی مادی هست که میتواند
با توجه کمتر به زندگی مادی قوت بگیرد .این تذکری است که امرسون ،تقریباً ،در همهی
آثار خود به خوانندگانش میدهد؛ اما جایی در میانهی بحث ،تفکر امرسون با بههمرسیدن
عشق ،فروتنی و ایمان ،وجهی عارفانه مییابد .او به عشق ،بهعنوان درمان همهی نابخردیها،
عالج نابینایی و دوای لغزش و به قلب ،بهعنوان منشأ دانش ،اشاره میکند و میگوید« :بنابراین،
من به آن سه حسی که بزرگی بشر را میآفرینند ،عشق ،فروتنی و ایمان ،بهعنوان نزدیکی
خداوند به اتمها نیز ،مینگرم و بهمحض آنکه انسان در جانب حق است ،اعتماد و
پیشاندیشی از جسم و ذهنش میتراود( »...امرسون .)۸۹۷ :۱۹۸۳ ،بعد از این ارجاع به عشق،
فروتنی و ایمان ،امرسون که گویی غزل حافظ را به نثر درآورده است ،ادامه میدهد« :اینگونه،
ل باایمان ،تمام هشدارهای غرائز اولیهاش را تحت هدایت غریزهی عمیقتری نقض
محص ِ
میکند .میآموزد که بداقبالی را خوشامد بگوید؛ میآموزد که مشقت ،کامیابی بزرگان است؛
ت بد ،کار خواهد کرد؛ اگر
عظمت فروتنی را میآموزد؛ بیصدا ،بر ض ِد شکست ،رنج و نی ِ
مورد تحقیر قرار بگیرد ،مهم نیست؛ تنها دغدغهی او این است که تحقیر نکند» (همان)۸۹۸ :؛
سپس ،سخن خود را با ترجمهی این بیت از حافظ دربارهی فروتنی تکمیل میکند« :خاک
کوی تو به صحرای قیامت فردا /همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم» (همان).
همانطور که مشاهده میشود ،محصلِ باایمان امرسون ،در خطوطی که ذکر شد،
همچون رهروی در ابتدای راه ،باید غرایز خود را نادیده بگیرد ،خود را وقف غرایزی
عمیقتر کند ،با شهامت با نامالیمات روبهرو شود و فروتنی بیاموزد .جدای از این چرخش
عارفانه ،یعنی بهدستآوردن ایمان ازطریق عشق و فروتنی و جایگزینی غرایز دون با امیال
برتر ،نشانههایی دیگر نیز ،از اقتباس از این غزل و اندیشهی عرفانی حافظ در مقالهی
«پرستش» دیده میشود؛ درواقع ،در اینجا ،قلب ،بهعنوان جایگاه خداوند و معنویات در
نظر گرفته شده و آنگاه که ایمان در قلب بنشیند ،موجب بصیرت و بینایی و شنوایی
میشود .به این شکل ،قلب به ابزار دانستن بدل میشود و موازین اخالق به عقل ارتباط
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داده میشود .به این گونه ،میبینیم که در بُعدی دیگر از این حضور ،معنای شعر در زبان
مبدأ ،بر اندیشهی امرسون مؤثر بوده است.
 .3نتیجهگیری
رابطهی امرسون و حافظ را نمیتوان رابطهای تکبُعدی یا منحصر به تأثیر حافظ بر
امرسون و آثار او دانست؛ از سویی ،تصویر و اشعاری از حافظ در آثار عمومی و
منتشرشدهی امرسون وجود دارد؛ تصویری از شاعری که امرسون او را میستاید و آرزو
میکند باشد و از سویی دیگر ،حافظ و اشعارش ،حضوری پررنگ در بخشی پنهانتر از
زندگی امرسون ،یعنی در روند خالقیت و تولید ،ایفا میکنند .در این مقاله ،از تأثیر یک
غزل بر دو شعر و یکی از مقاالت امرسون سخن گفته شد؛ اما آنچه در هر یک از این
موارد صورت میگیرد ،با دیگری متفاوت است .آنچه را در مورد اول صورت گرفته
است ،می توان انتقال مفهومی دانست که در روند ترجمه شکل گرفته است؛ مفهومی که
در نظر حافظ نبوده و میتوان آن را تنها قابلیتی پنهان در شعر حافظ دانست؛ قابلیتی که
امرسون فعال میکند و تحت تأثیر آن شعری میسراید؛ اما آنچه در مورد دوم صورت
گرفته ،انتقال خاموش مفاهیمی عرفانی ،یعنی مطابق با متن منبع ،به متن امرسون است.
در مورد اول ،امرسون برای شعر حافظ ،معنی خلق کرده و بُعدی تازه به کارنامهی او
بخشیده است؛ به معنایی دیگر ،در این مورد امرسون بهعنوان مترجم ،مؤلفانه عمل کرده
است .در مورد دوم ،از او تأثیر گرفته ،اما نکتهای ورای متن مبدأ ،بر تفسیر او مؤثر بوده
است؛ پانویس پرگشتال؛ نکتهای که ذات تعاملی ترجمه را نشان میدهد.
درپایان ،میتوان گفت حضور حافظ در دفاتر امرسون ،ابعادی گوناگون داشته و
محدود به تأثیر بر اشعار یا حتی اندیشهی او نیست؛ بلکه به دیگر فعالیتهای او گره
خورده و تصویرگر مفاهیم ،تصاویر و ارزشهایی است که ورای زمان ،مکان و ملیت ،در
همنشینی دو شاعر ،زاده شده و همانطور که نشان داده شد ،گاه ،فراتر از مرزهای معنایی
مبدأ رفته و گاه ،وفادار به مبدأ باقی مانده است.
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نقدی بر تقسیمبندی تحوالت زندگانی ،اندیشگانی و عرفانی حافظ
*

منصور پایمرد
چکیده

سوای کسانی که از گذشته تا امروز کوشیدهاند تا طرحی از سیر گذران زندگی شخصی،
خانوادگی و اجتماعی حافظ به دست دهند و برخی در این راه تاحدودی به موفقیتهایی

دست یافتهاند ،گروهی دیگر نیز بر پایهی مضامین و موضوعات شعر حافظ تالش
کردهاند با دورهبندی سیر اندیشگانی و عرفانی حافظ ،راهی به شناخت تطورات زندگی،
شخصیتی و شعری او بیابند .کوشش این گروه ،به دو دلیل ،چندان با توفیق همراه نبوده
است .۱ :معلوم نیست زمان سرایش اغلب اشعار حافظ به کدام دورهی سنی زندگیاش
تعلّق دارد؛  .۲ساختار شعرهای او نمادین است و در اغلب اشعارش ،ایهام و ابهام و
چندالیگی در هم تنیدهاند .در این جستار ،نگارنده ضمن طرح و بررسی نظرات چند
تن از حافظپژوهان در این زمینه ،اشکاالتی را که بهزعم او بر این شیوهی کار وارد
است ،مطرح میکند و در پایان ،به دالیل این امر میپردازد که چرا کوشش محققانی که
خواستهاند سیر تطورات اندیشگانی ،روحی و عرفانی حافظ را بر پایهی مضامین
شعریاش به دست دهند چندان با موفقیت همراه نبوده و با تأیید اهل تحقیق روبهرو
نشده است.

واژههای کلیدی :ادوار زندگی حافظ ،اشعار مالمتی و قلندری ،تحوالت فکری و عرفانی حافظ،

دیوان حافظ.

* حافظپژوه و مدرس مرکز حافظشناسی mansour.paimard@gmail.com
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 .1مقدمه
دربارهی ادوار زندگی حافظ بر پایهی اشعار نشانهدار تاریخی دیوانش ،حافظپژوهانی

دست به تحقیق و تفحص زدهاند که مقدّم بر همهی آنها غنی است .او در کتاب تاریخ
عصر حافظ در قرن هشتم به این مهم پرداخته است .برخی از محققان نظرات این گروه
را نقد کردهاند؛ اما دربارهی حافظپژوهانی که به دورهبندی تحوالت فکری و عرفانی
حافظ براساس مضامین شعری دیوانش پرداختهاند ،تاآنجاکه نگارنده جستوجو کرده
است ،نقد و بررسی جدی نشده است.
هدف این جستار آن است تا با نشاندادن مشکالتی که باعث عدم موفقیت محققان
پیشین در این زمینه شده است ،به پژوهندگانی که در آینده در این زمینه دست به تحقیق
میزنند ،برای انجامدادن پژوهشی موفقیتآمیز یاری رساند.
 .۲دو پرسش
 .1 .۲پرسش یکم
آیا حافظ همانگونه که در اشعارش ادعا کرده ،زیسته است؟ زندگی او تاچهحد با جهانی که
در شعرهایش آفریده ،نزدیک بوده یا شباهت داشته است؟ آیا حافظ ،چنانکه بعضیها
انگاشتهاند ،واقعا به همهی کارهایی که در اشعارش ادعای انجامشان را دارد ،مبادرت ورزیده
است؟ آیا او در زندگیاش نیز ،چنانکه در شعرش مدعی است ،چون از مسجد و زاهدنمایان

سَر خورده میشود ،رو به خانقاه و صوفیان میآورد؟ و چون از صوفیان ریا میبیند و دورویی،
به میخانه پناه میبرد؟ در میخانه شبانهروز را به مستی و بادهنوشی روزگار میگذراند و چون
میخانه هم کفاف حال و کار او را نمیدهد ،از آنجا رخت به خرابات میکشد و با خراباتیان
همصحبت و همپیاله میشود؟ آیا منظور از میکده و خرابات حافظ همان جایی است که
دربارهاش گفتهاند« :محل ُفسّاقَ ،اعَم از قَحبهخانه و قمارخانه و میخانه و جایی که اراذل و
اوباش برای طرب در آن روزگار میگذراندند» (لغتنامه).
این تصوراتِ برآمده از جهان شعری حافظ ،چقدر با شرایط تاریخی ،جغرافیایی و روابط
اجتماعی در شیراز قرن هشتم و از همه مهمتر ،واقعیت زندگی خواجه همخوانی دارد؟
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چگونه امکان داشته شخصیت شناختهشدهای چون حافظ ،آن شاعر شهرهی شهر و
مَلِکال ُقرّای سرشناس ،در فضای محدود شیراز قرن هشتم که همه یکدیگر را زیر نظر داشتند،
به میخانه و خرابات رو آرد ،آنجا مسکن گیرد و با فاسقان و ارذال نشستوبرخاست کند و
بعد ،از چنان پایگاه و جایگاه دونی ،دستِکم از نظر عرف و شرع آن روزگار ،با شاه ،وزیر،
شِحنه ،شیخ ،زاهد ،صوفی ،قاضی ،فقیه و ...دربیفتد ،پندشان دهد و کار و رفتار ریاورزانهشان
را به نقد و تعریض کشد؟ امکان چنین کار و کرداری امروز برای یک عالم و فقیه ،یک هنرمند
و یک نویسندهی شناختهشده ،با وجود کالنشهرها و انبوهی جمعیت که میتواند تاحدودی
پردهای بر اعمال آنان باشد ،چقدر مه ّیاست ،تا چه رسد به جامعهی بسته و فضای محدود
قرن هشتم؟ چگونه ممکن است حافظِ چهارده روایت قرآن و شاعر شهرهی خاص و عام که
به دربار شاه و شاهزادگان رفتوآمد داشته و با آنها نشستوبرخاست میکرده است ،چنانکه

از اشعارش برمیآید ،بیاعتنا به نام و ننگ بتواند به همهچیز پشت پا زند و چون رندان و
اوباشان در خراباتها روزگار به سر آرد؟ این تصویر و تصوّر از او تاچهحد پذیرفتنی است
و با واقعیات زمانهی حافظ همخوانی دارد؟
 .۲ .۲پرسش دیگر
آیا این سیر حرکت حافظ از مسجد تا رسیدن به خرابات و دیر مغان ،سیری است که
تنها در شعر حافظ شکل گرفته است یا ردّ و نشان این سیر را در شعرهای مَالمتیقلندری

شاعرانی چون :سنایی ،عطار ،عراقی ،مولوی و ...هم میتوان یافت و همین نقشهی راه و
روند حرکتی را برای آنها نیز میتوان ترسیم کرد؟ آیا این داستانی که برخی حافظپژوهان
برای سیر فکری و روحی خواجه ،انگاشته و نگاشتهاند ،شامل زندگی دیگر عارفان شاعر
هم میشود یا فقط به حافظ اختصاص دارد؟ همین گذار از مسجد تا خرابات را که در
شعر حافظ میبینیم ،در اشعار عارفان شاعر نیز میتوان دنبال کرد؛ عارفان شاعری مانند
موالنا ،عراقی ،کمال خجندی ،قاسم انوار ،شاهداعی ،شاهنعمتاهلل ولی ،صفیعلیشاه و...
که طبق شواهد ،در خانقاههایشان سکونت داشتند و عمر نیز در آنجا به سر آورده و برخی
حتی در همان جا به خاک رفتهاند .چرا عارفان شاعری که عمر در خانقاه به سر آورده و
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در همان جا نیز وفات یافته و حتی به خاک رفتهاند ،باز در اشعارشان دم از میکده و
خراباتنشینی و دیر مغانگزینی زدهاند؟
به این پرسشها باید کسانی جواب گویند که اتفاقات هنجارشکنانه و خالفآمدی را
که حافظ در شعرهای مالمتیقلندریاش مطرح کرده ،واقعی پنداشته و براساس آنها
تحوّالت روحی و فکری او را ترسیم کردهاند.
 .۳بحث و بررسی
ما در این جستار ،ابتدا ،امّهات آرای سه تن از حافظپژوهان شاخص را که دربارهی
تحوالت روحی ،فکری و عرفانی حافظ براساس مضامین شعریاش ،مشروح ،اظهار نظر
کردهاند ،بررسی کردهایم؛ همچنین ،گفتههای کسانی که مجمل و اشارهوار در این زمینه

نظر دادهاند ،در بخش «یادداشتها» نقل شده است.
 .1 .۳دیدگاه محمود هومن
هومن تحوالت زندگی حافظ را اینگونه گزارش کرده است:
در آغاز ،حافظ با زاهدان و واعظان روبهرو و دمخور میشود؛ اما زود به زَرق و دروغشان
پی میبرد و برای رسواکردن آنها میسراید:
واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر میکنند

چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند

(حافظ)۲00 :۱367 ،
بدینسان از شر زاهد رهایی یافته ،به دام صوفی میافتد .حافظ در این دوره ،از اینکه
«در سراچهی ترکیب تختهبند تن» است ،افسوس میخورد...؛ اما اهل «فنای فیاهلل» و
دیگر مُهمالت صوفیان نیست؛ امّا بهزودی پی میبرد که
نقد صوفی نه همه صافی بیغَش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
(همان)۱8۱:

و بدینسان از دام صوفیان هم آزاد میشود (رک .هومن .)۹6 :۱357 ،پس از گذار از این
مرحله ،حافظ تصمیم میگیرد که خود بهتنهایی ،رهبر عرصهی خطرناک مرحلهی رندی
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گردد؛ بنابراین از هوسهای گذشته اظهار شرمندگی میکند و از تدریس علومی که به
آنها اعتقاد ندارد ،بیزار میشود .بدینگونه از قید خرافات زهد و تصوف آزاد میشود و
با گردش در باغ و بهار ،خستگی را از خویش دور میکند و خود را برای ابداع اندیشههای
تازه آماده میبیند...با اشاره به اینکه «جم وقت خود بودن» همانا «دست به جامی داشتن»
است ،بر آن میشود که به میخانه رود ،مقیم میخانه میشود و با استناد به گفتهی پیر مغان،
حضور یار را به هنگام بادهنوشی الزم میشمرد...سودای وصال دارد ،گله از یار میکند
و...نهایتا ،به نوشیدن شراب میپردازد؛ اما در این زمان از عشق مهرویان محروم است و
به همین علت ،شراب در او تأثیری عرفانی دارد[!] صالح خود را در این میبیند که رخت
به میخانه کشد...کارکنان میخانه رفتار حافظ را با سن او متناسب نمیبینند و دیرشبی
مغبچهی بادهفروش او را سرزنش میکند...درنتیجهی این سرزنشها ،که بیشتر جنبهی

دعوت به تصوّف دارد ،حافظ غمگین و پریشان میشود .پیر مغان که از وضعیت او آگاهی
مییابد ،او را فراخوانده ،آیاتی چند از عشق عرفانی بر او میخواند (رک .همان).
میفروشان مردمی هوشیارند ،همین که میبینند دوباره راه افراط در پیش گرفته است و از چاله
بیرون نیامده میخواهد در چاه بیفتد ،در صدد هدایت او برمیآیند .اندرز مؤثر است ،بهویژه
هنگاهی که گوینده کمانابرو و شنونده رند باشد .حافظ که پی بهانه میگردد ،یکباره ،از واالترین
عشق عرفانی تنزّل میکند و به پستترین قسم آن میگراید؛ یعنی عاشق وجود خویش میشود:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
(حافظ)۱70 :۱367 ،

ساز «انا الحق» میزند که چندان خوشآهنگ نیست و حافظ پس از مدتی از این کار بیزار میشود
و دوباره به پیرانهسر ،عاشق و دیوانهی شاهد عهد شباب میگردد (هومن۱04 :۱357 ،و.)۱05

هومن حتی موفق نشده در این طرح زندگینامهی ذوقی و خیالی که ما بسیار خالصه
آن را گزارش کردیم ،سیری درست و پذیرفتنی از روند فکری حافظ به دست دهد.
تصویری که او ،صرفا ،با توجه به ظاهر کالم و مضمونهای شعری از زندگی خواجه و
سیر فکری و سلوک باطنیاش برای خواننده ترسیم میکند ،سراسر متناقض ،غیرِواقعی،
دلخواسته و آشفته مینماید.
هومن ،سپس ،اشعار حافظ را بهزعم خویش و بر مبنای همین طرح کامال ذوقی که

بر پایهی سلیقهی شخصی در خاطر پی افکنده ،به پنج دوره تقسیم میکند تا در این پنج
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دوره ،تحوالت فکری و روحی خواجه را از جوانی تا پیری بر پایهی غزلهایش به دست
دهد (رک .همان.)۱۱۹-۱۲۲ :
 .۲ .۳دیدگاه پرتو علوی
پرتو علوی نیز همین مسیر فکری را برای حافظ نقش میزند؛ اما معقولتر و منطقیتر؛
البته با همان دالیلی که هومن آورده بود ،او خواجه را از مسجد و مدرسه میگذراند و
در کوی شک میاندازد ،خواجه مدتی در این وادی سرگردان میماند و برای رهایی از
این شکاکیت دست به دامن اهل تصوف میزند و امید دارد که در سایهی پیری کامل از
این مهلکهی بالخیز رهایی یابد؛
اما تقیّد دستگاه تصوف و تغییر صبغهی آن با طبع سلیم و ذوق رند عاشقی چون او سازگار نبود

و چنین عاشق نظربازی را نتوانست مقیّد سازد؛ پس به کلیهی آدابورسوم و قیود خانقاهی پشت
پا زد و مذهب آزادگی ،عشق و رندی اختیار کرد و بیشک ،از یافتن خضر راهی در خانقاهها
نومید شد ،دست توسل به دامان دل زد و به فیضبخشی اهل نظر امید بست...تا کوکب هدایت
در بَیدای ظلمانی حیرت از گوشهای برون آید (پرتو علوی30 :۱358 ،و.)3۱

او نهایتا به عشق و رندی و صفا روی آورد و بر جامِ جهانبین ،یعنی دل پاک خود،
توجه کرد...پس به کوی عشق ره سپر شد تا مفتاح مشکلگشایی را در اعتزال و دوری
از هیاهوی مدعیان شطح و طامات یافت...در این حال ،انوار حقایق آیات قرآنی ،ضمیر
منیرش را منوّر ساخت...و ابواب حقایق بر دلش گشوده شد (رک .همان.)35-۲8 :
 .۳ .۳دیدگاه سروش
سروش سخنرانیای دارد با عنوان «حافظ عارف؟» که در فضای مجازی انتشار یافته است.
در این سخنرانی ،او ،حافظ را عارف که نمیداند هیچ ،حتی او را بهنوعی در تقابل با
عرفان قرار میدهد و سپس ،مراحل گذار عقلی و فکری و روحی حافظ را به سه دوره
تقسیم میکند:
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 .۱دوران نخستین را دوران جوانی ،تحصیل و طلبگی او میداند .در این دوران در
مدرسههای دینی درس خوانده ،از استادان و معلمان دینی و متکلم و فقیه بهره برده
و اندیشههای خودش نیز بر همان مدار بوده است.
 .۲در میانسالی ،حدود سیوپنجسالگی چهلسالگی ،حافظ دچار شک میشود .به
نظر سروش دوران شکاک ّیت حافظ طوالنیترین دوران عمر اوست؛ البته سروش میان
شکاکیت و حیرت تفاوت میگذارد و تأکید میکند که
حافظ اهل حیرت عارفانه نبوده است .اهل شک بوده است و شکاکیّت با حیرت عارفانه تفاوت
عمیق دارد .این دوران شکاکیّت حافظی ،دورانی است که بهصراحت میگوید:
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفـزود

زنهــار از ایــن بیابان ،وین راه بینهایت
(حافظ)۱43 :۱367 ،

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشـهای برون آی ،ای کوکب هدایت
(همان)

و درنهایت هم میگوید:
عشقت رسد به فریاد ،ار خود بسان حافظ

قرآن ز بــر بخوانــی بـا چهارده روایت
(همان)

اشاره به آن دو دوره میکند( ..سروش.)۱3۹7 ،

 .3بهگمان سروش ،حافظ در اواخر عمر که به کمال بلوغ عقلی و پختگی فکری و
روحی میرسد ،رندی را کشف میکند و پا به وادی رندی و مرحلهی رندی میگذارد
(رک .همان).

برخی از صاحبنظران دیگر هم دربارهی سیر تطوّر روحی و معنوی حافظ افاضاتی
داشتهاند؛ اما به اشاره ،نه به آن طول و تفصیلی که هومن و پرتو علوی و سروش به آن
پرداختهاند.

۱

 .4نقدی بر تقسیمبندیهای ادوار زندگی ،فکری و سلوکی حافظ
بر این مرحلهگذاریها و تقسیمبندی ادوار فکری و روحی خواجه که این گروه از

حافظپژوهان مطرح کردهاند ،میتوان اشکاالتی وارد آورد:
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 .1 .4بیتوجهی به زبان
آنها به ویژگیها و تغییرات زبان در ادوار فکری و مراحل رشد و کمال شعری حافظ
توجهی نکردهاند و گاه ،شعری متعلّق به دوران جوانی شاعر را با غزلی از روزگار
میانسالی یا پیری او ،صرفا بر مبنای موضوع و مضامین مشترک ،کنار هم گذاشتهاند؛ مثال
پرتو علوی غزلی ضعیف با مطلعِ
عشق تو نهال حیرت آمد

وصل تو کمال حیرت آمد
(حافظ)۱87 :۱367 ،

را با بیتی بلند ،مانندِ
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهــار از ایــن بیابــان ،وین راه بینهایت
(همان)۱43:

از غزلی شاهکار و بیمانند ،با مطلعِ
زان یار دلنوازم شکری است با شکایت

گر نکتهدان عشقی خوش بشنو این حکایت
(همان)

متعلق به یک دوران از زندگی شاعر دانسته است؛ بر این اساس که هر دو به حیرت
و سرگردانی اشاره دارند (رک .پرتو علوی .)30 :۱358 ،پرتو علوی به این نکته بیتوجه
بوده است که این دو غزل از نظر زبانی و بالغت کالمی ،فرسنگها با هم فاصله دارند و
نمیتوانند بههیچوجه مربوط به یک دورهی شعری شاعر باشند؛ اولی ،اگر واقعا از حافظ
باشد ،از اشعار ابتدایی اوست و دیگری بر دورهای داللت دارد که شاعر در سرودههایش
بیشک به شیوه و شگرد ساحرانهی شعری خویش دست یافته که توانسته است چنین
شاهکاری را خلق کند.
بهزعم سروش نیز ،غز ِل با مطلع
ای بیخبر بکوش که صاحبخبر شوی

تا راهبر نباشی ،کی راهبر شوی؟
(حافظ)366 :۱367 ،

چون زبانی واعظانه دارد و مضامینش راهبردی و مخاطبانه است ،پس متعلق به دوران
طلبگی و جوانی خواجه است و زمانی که او حالوهوای متشرعانه در سر داشته است.
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نگارنده معتقد است که زبان پخته و سختهی غزل ،نشاندهندهی این است که چنین
شعری بسیار بعید مینماید که متعلق به مراحل ابتدایی شاعری حافظ باشد.
 .۲ .4بیتوجهی به تاریخ سرایش اشعار
ابیاتی را که این گروه از حافظپژوهان ،بهعنوان شاهد از حافظ برای دورههای مختلف
زندگانی معنوی و گذار او از مرحلهای فکری به مرحلهی دیگر زندگیاش به دست
میدهند ،یا با قراین تاریخی این ابیات همخوانی ندارد یا با رأی حافظپژوهان دیگر دربارهی
تاریخ سرایش آن غزل در تقابل است؛ مثال پرتو علوی به دو بیت از قصیدهای که حافظ در
مدح خواجهقوامالدینمحمد صاحبعیار سروده است ،استناد میکند تا مرحلهای از سلوک
حافظ را که او از خانقاه و تصوف بریده و به کوی دل ،یعنی کوی عشق و رندی روی

آورده است ،روشن کند .از نظر تاریخی ،حافظ بیشک این قصیده را در آغاز سلطنت
شاهشجاع و بهصدارترسیدن خواجهقوامالدین صاحبعیار گفته است؛ یعنی حدود 760ق
و این خواجه در 764ق ،به دستور شاهشجاع کشته میشود .با این حساب ،در آغاز صدارت
خواجهقوامالدین ،حافظ باید سال عمرش حدود چهل باشد.
پرتو علوی باز وقتی میخواهد شاهدی برای آخرین مرحلهی زندگی عرفانی حافظ
بیاورد که از مسجد و خانقاه و از مرحلهی شک و سرگردانی نیز گذشته و به منزلگاه
یقین رسیده است ،متوسّل به این بیت میشود:
بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش

که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد
(حافظ)۲6۹ :۱38۱ ،

درحالیکه بهزعم غنی ،اینبیت و غزل مربوط به آن ،به سال743ق و پیروزی شاهابواسحاق
بر َم ِلکاشرف چوپانی تعلّق دارد (رک .غنی .)48 :۲536 ،مطلعِ غزل چنین است:
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این کار و گذشت اختر و کار آخر شد
(حافظ)۱84 :۱367 ،

و حافظ در این وقت ،جوانی بوده است بیستوچندساله و اگر بیت مورد استناد داللت
بر گشودن ابواب حقایق بر دل حافظ میکند ،با ابیاتی که مؤلف قبال بهعنوان شاهد آورده
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است ،همخوانی ندارد؛ زیرا باید این اتفاق معنوی ،یعنی رسیدن به کمال مدارج عرفانی،
در همان اوان جوانی حافظ روی داده باشد؛ پس طرحی که این محقق برای زندگی حافظ
پیش رو نهاده است ،با حقایق تاریخی زندگی او تطبیق نمیکند.
هومن نیز همین غزل را در بخش سوم غزلیات کتابش که در پیوند با دوران میانسالی
خواجه است ،آورده است (رک .هومن.)۲۲8 :۱357 ،
سروش با تمسّک به بیتِ
آدمی در عالــم خاکی نمیآید به دست

عالمــی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی
(حافظ)356 :۱367 ،

از غزلی شهره با مطل ِع
سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد ،خدا را همدمی

(همان)
آن را متعلّق به دوران شک و دودلی و سرگردانی خواجه میانگارد؛ درحالیکه اگر
بخواهیم نظر اغلب حافظپژوهان را در نظر گیریم ،یا این غزل مربوط به اواخر دورهی
زندگی خواجه ،یعنی مقارن با آمدن تیمور به شیراز است (رک .غنی )3۹6 :۲536 ،یا به
روایت دیگر ،متعلّق به سالهای آخر سلطنت شاهشجاع است و این با دورهبندی سروش
از زندگی خواجه مطابقت نمیکند؛ زیرا سروش دوران پیرانهسری حافظ را دورهی
«رندی» او میداند.
همچنین ،سروش غزلی با مطل ِع
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

حاصل حیات ای جان ،این دم است اگر دانی
(حافظ)357 :۱367 ،

را با استناد به بیت زیر که جزء همین غزل است:
محتسب نمیداند آنقدر که صوفی را

جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی
(همان)

متعلّق به روزگاری میداند که حافظ دوران شکّاکیتش را از سر گذرانده و به
پیرانهسری و مرحلهی رندی قدم گذاشته است.

نقدی بر تقسیمبندی تحوالت زندگانی ،اندیشگانی و عرفانی حافظ /منصور پایمرد ـــــــــــــــــــ 59

پژوهشهایی که در پیوند با اشعاری که خواجه در دوران امیرمبارزالدین سروده ،انجام
گرفته است ،نشان میدهد لفظ «محتسب» و کاربرد آن در کنار ترکیب «جنس خانگی»
که استعاره از شرابی است که پنهانی در خانه میاندازند ،به حکمرانی امیرمبارزالدین
(754-75۹ق) مربوط میشود؛ زیرا مردم خوشذوق شیراز ،به امیرمبارزالدین ،به سبب
سختگیری و تعصب افراطیاش در امور شریعت ،لقب «محتسب» داده بودند ۲.او در
زمان سلطهاش بر شیراز ،امر به بستن میخانهها و شکستن خمها داد و ناگزیر ،میخواران
به شراباندازی در خانه روی آوردند .حافظ در این زمان حداکثر میتواند چهلساله
باشد (رک .غنی۱84 :۲536 ،؛ دستغیب ،۱367 ،ج6۱۹ :۲؛ پایمرد .)۱7۱ :۱3۹8 ،همانگونه
که دیده میشود ،نتایج این پژوهشها ،با نظر سروش مطابقت نمیکند.
محمود هومن نیز غزلی را که بیت زیر جزء آن است:

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصهی ماست که بر هر سر بازار بماند
(حافظ)۱۹0 :۱367 ،

در بخش چهارم کتاب خود آورده است .این بخش مربوط به دوران کهنسالی حافظ
است (رک .هومن)۲45 :۱357 ،؛ درحالیکه غنی ،با توجه به کاربرد لفظ «محتسب» و
شرحی که در باال دربارهاش آوردیم ،آن را منتسب به دوران حکومت امیرمبارزالدین بر
شیراز دانسته است (رک .غنی )۱73 :۲536 ،و حافظ در سالها زمامداری امیرمبارز،
عمرش هنوز به چهل نرسیده بوده است.
حمیدیان غزلی با مطلع زیر را مربوط به دو سال اقامت حافظ در یزد میداند که تقریبا
مقارن با 50سالگی شاعر است (حدود سالهای 770ق) (رک .حمیدیان ،۱3۹0 ،ج:)۲647 :4
ترسم که اشک در غم ما پردهدر شود

وین راز سربهمهر به عالم سمر شود
(حافظ)۲۱5 :۱367 ،

اما هومن آن را در بخش چهارم کتابش ،یعنی جزء اشعاری که متعلق به اواخر دوران
عمر خواجه و حدود 60سالگی به بعدش است ،آورده است (رک .هومن.)۲۹۲ :۱357 ،

 60ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلهی حافظپژوهی ،سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان 1401

 .۳ .4تناقض برخی اشعار تاریخدار دیوان با دورهبندی تحوالت فکری حافظ
نقدی دیگر که بر حافظپژوهانی که به دورهبندی تحوالت فکری و روحی خواجه براساس
مضامین شعریاش دست مییازند ،وارد است ،نقضشدن این دورهبندی با برخی از اشعار
تاریخداری است که در آنها به نام پادشاه ،وزیر ،واقعهی تاریخی و ،...اشاره شده است
و ازطریق این اشارههای تاریخی میتوانیم به محدودهی زمانی سرایش آن شعر دست
پیدا کنیم؛ مثال سروش دوران طلبگی حافظ را تا حدود 40-35سالگیاش طوالنی میکند،
پرتو علوی مرحلهی به عرفان و عشق گراییدن حافظ و به وصل و یقین رسیدنش را
پیرانهسری او میداند و دیگران نیز ،اغلب ،دورهی پیری حافظ را زمانی میدانند که او به
عرفان و رندی پا نهاده است؛ امّا اگر ما حتی غزلی تاریخدار از دورهی جوانی حافظ
بتوانیم به دست دهیم که در آن به موضوعات عرفانی و دستیابی به مدارج باالی سلوک

باطنی اشاره داشته باشد ،مسلّم در طرح دورهبندی این گروه خلل میافکند و آن را نقض
میکند3؛ مثال ،حافظ در غزلی با مطل ِع
ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
(حافظ)۱0۲ :۱367 ،

در پایان و مقطع غزل ،یادکردی ستایشگرانه از خواجهقوامالدینحسن تمغاچی دارد:
دریای اخضر فلک و کشتی هالل

هستنــد غـرق نعمت خواجه قوام ما
(همان)

با توجه به اینکه خواجهقوامالدینحسن در سال 754ق وفات کرده ،حافظ زمانی که
این غزل را سروده ،دستِ باال ،سیواندی سال بیشتر نداشته است .مضامین و اصطالحات
بهکاررفته در این غزل ،گواه آن است که شعر ،بار و معنایی کامال عرفانی دارد و اگر
بپذیریم که این غزل ،عرفانی است (که اغلب شارحان بر این باورند؛ حتی آنان که
عارفبودن حافظ را قبول ندارند) 4،طرح کسانی را که حافظ را در پیرانهسری وارد عالم
عرفان و رندی میکنند ،متزلزل میسازد.
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 .4 .4انتخاب گزینشی بیتی از یک غزل و بیتوجهی به فضای حاکم بر کل آن غزل
مشکلی دیگر که در کاروبار اینگونه زندگینامهنویسیها رخ آفتابی میکند ،این است که
معموال محققان از تکبیتهای یک غزل برای مستندکردن سخن و نظرشان بهره میبرند
و عنایتی به این امر ندارند که بیت انتخابیشان اگر هم ظاهرا در پیوند عمودی با ابیات
دیگر نباشد ،بههرحال ،پیوندی هر چند پنهان ،این ابیات بهظاهر پریشان را به یکدیگر
مرتبط میسازد و نمیتوان صرفا با استناد به یک بیت و بیاعتنا به فضای حاکم بر کل
غزل ،از بیتی برای اثبات نظر خویش بهره گرفت .در اینگونه موارد باید به کل غزل و
مضامین موجود در آن نظر داشت؛ چهبسا که ابیات دیگر آن غزل ،برداشت پژوهنده را
ت
در آن زمینه نفی و نقض کند؛ مثال وقتی هومن از این بی ِ
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزهسرشت

که گناه دگران بر تن نخواهند نوشت

(حافظ)۱36 :۱367 ،
استفاده میکند و آن را به مرحلهی دوران زاهدانهی زندگی حافظ ،یعنی زمانی که در دام
متشرعان و زاهدان گرفتار بوده است ،ربط میدهد (رک .هومن ،)۹6 :۱357 ،آیا به این
موضوع توجه داشته است که حافظ در همین غزل و در بیت مطلع ،خود را به «واعظ»
بهعنوان «رند» معرفی میکند و میگوید« :عیب رندان مکن» و رندی مرحلهای بسیار فراتر
و باالتر از آن است که کسی تازه از دام زهد و زاهدان رَسته باشد؟؛ در ثانی ،در بیت
دیگر همین غزل ،حافظ آورده:
همهکس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همهجا خانهی عشق است ،چه مسجد چه کنشت (همان)
و این سخن ربطی به مرحلهی زهد و فضای بستهی متشرعان جزمی ندارد و از مرتبهای
وحدانی سخن میگوید.
وقتی هومن برای اثبات واقفشدن حافظ به رنگ و نیرنگ زاهدان و نهایتا ،به قصد
رسواکردنشان این بیت را دلیل میآورد:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند(همان)۲00 :
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و آن را به دورهی آغازین روند فکری حافظ نسبت میدهد (رک .هومن ،)۹6 :۱357 ،آیا
به این بیتِ
حسن بیپایان او چندان که عاشق میکشد

زمرهی دیگر به عشق از غیب سر بر میکنند
(حافظ)۲0۱ :۱367 ،

همین غزل هم التفات داشته است؟ آیا هومن فکر نمیکند که این بیت و ابیات مشابه
آن ربطی به مراحل زاهدانه یا صوفیانهی زندگی حافظ نمیتواند داشته باشد؟
سروش غزلی با مطل ِع
زان یار دلنوازم شکری است با شکایت

گر نکتهدانی عشقی بشنو تو این حکایت
(همان)۱43 :

را با استناد به ابیاتِ

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشهای برون آی ،ای کوکب هدایت

از هر طــرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهـــار از این بیابان ،وین راه بینهایت
(همان)

متعلق به دوران شکاکیّت حافظ میداند؛ اما او به بیت زیر از همین غزل توجه ندارد
که حافظ در آن به مقام رندی اشاره کرده است:
رنــدان تشنــهلب را آبـی نمیدهد کس

گویــا ولیشناسان رفتند از این والیت
(همان)

سروش ،خود در دورهبندیاش ،دوران رندی حافظ را آخرین مرحلهی فکری و
روحی او و مقارن با دورهی پیرانهسری او دانسته است.
 .۵ .4بیتوجهی به نمادها و کنایات اشعار قلندریمالمتی
آیا حافظ تنها کسی است که از میان سخنوران ما در اشعارش از موضوعات و مضامین
مالمتی و قلندری دم زده است؟ اغلب این مضامین نمادهایی کنایی یا مجازهایی هستند
که در ادبیات مالمتیقلندری جا میگیرند و بر گذار سالک از مرحلهی زهد به عشق
داللت دارند .آیا حافظ تنها شاعر عارف یا عارف شاعری است که در اشعارش ادعا کرده
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است که خرقه به می رهن کرده و دلق به آب خرابات شسته و خرقه در آتش سوزانده
و کردار و رفتار زاهدان و صوفیان سالوسی را به نقد و تعریض گرفته و به تابوهای
مذهبی و نمادهای قدرت دینی تاخته است؟ این گذار نمادین را ما در اشعار قلندری
اغلب شاعران عارفمشربی چون :سنایی ،عطار ،عراقی ،مولوی و ،...میبینیم و
واقعیانگاشتنشان بیتوجهی به نمادها و کنایات اشعار قلندریمالمتی را میرساند.
بهعنوان مثال ،قصهوارهای است که در آن پیر از مسجد به میخانه میرود و در آنجا با
رندان همصحبت و همپیاله میشود و درنهایت ،با نوشیدن دُردی به مرحلهی کمال عارفانه
یا فنا نایل میشود .بنمایهی اصلی این داستان را در حکایت «شیخ صنعان» عطار میتوان
دید .حافظ بر پایهی همین قصهوارهی نمادین ،غزلی دارد که با این ابیات آغاز میشود:
دوش از مسجــد ســوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون

روی ســوی خانــهی خمار دارد پیر ما
(حافظ)۱0۱ :۱367 ،

این حرکت نمادین رفتن از مسجد یا صومعه به میخانه و خرابات و تعریض به آداب
و نمادهای شرع و صوفیانه را با شکلهای متفاوت در اشعار بسیاری از عارفان شاعر ،گاه
حتی به تکرار ،میتوان دید:
ای ساقــی ،می بیـار پیوســت

کـان یـار عزیز توبــه بشکسـت

برخاست ز جای زهد و دعوی

در میـکـــده بــا نگــار بنشست

بنهــاد ز سر ریــا و طامـــات

از صومعـه ناگهان بــرون جست

بگشـــاد ز پـای بنــد تکلیف

زنّـــر مغانـــه بـر میــان بسـت
(سنایی)8۲3 :۱36۲ ،

پیر ما وقــت سحــر بیدار شد

از درِ مسجـد بــرِ خمّــار شــد

از میــان حلقـــهی مردان دین

در میــان حلقـــهی زنّــار شــد

کوزهی دُردی به یکدم درکشید

نعرهای دربست و دُردیخوار شد
(عطار)۱۹3 :۱368 ،

دی در صف اوبـاش زمانــی بنشستــم

قالّش و قلنــدر شـــدم و توبه شکستم
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جاروب خرابات شد این خرقهی سالوس

از دلــق بــرون آمـــدم ،از زرق برستم

از صومعــه بــا میکــده افتــاد مرا کار

مِی دادم و مِی خوردم و بی مِی ننشستم
(همان)3۹۲ :

بنابراین،
همچنان که در شعر عطار نمیتوان این رفتن از مسجد به میخانه و خرابات را به وقوع یک حادثه
در عالم عین تعبیر کرد و قدر صدق چنین قضایایی را در خارج از زبان شعر و در عالم واقعیت
و تجربی جستوجو کرد ،در شعر حافظ نیز نمیتوان به سبب وجود مضامین مشابه نتیجه گرفت
که آنچه وی در ارتباط با شراب و خرابات و میخانه و از مسجد به خرابات رفتن میگوید ،اشاره
به حوادثی در زندگی عملی او دارد (پورنامداریان.)38 :۱38۲ ،

قصهوارههایی ازایندست و اصطالحات عرفانی مانند «خرقه به می شستن»« ،خرقه
رهن خرابات کردن»« ،دلق به می فروختن» و اصطالحات خالف عادتی نظیر آنها که در
اشعار این گروه از عارفان شاعر به دفعات به کار رفته است و جزء بنمایههای پرکاربرد
اشعار مالمتیقلندری به حساب میآیند ،در شعر حافظ نیز نمودی بارز دارند و جزء
بنمایههای پربسامد شعرش محسوب میشوند.
...عشق که بیاختیار ،عاشق او را صید میکند ،سبب میشود که او تصوف زاهدانه را رها کند و
روی به تصوف عاشقانه بیاورد .این واقعه در پیامی شاعرانه ،با تصویرِ رفتن پیر یا صوفی از مسجد،
صومعه و خانقاه به میخانه و دیر مغان و خرابات تعبیر میشود .پیر مغان حافظ همان پیر عطار یا
غزل عطار است که به دنبال واقعهی رؤیت شاهد ،از مسجد و صومعه به خرابات و میخانه میرود
و از اسارت و خوشنامی و غیراندیشی رها میگردد و پیری آزاده میشود (همان.)۲۹ :

گروهی از حافظپژوهان ،وقتی پای حافظ به میان میآید ،میکوشند که به این
بنمایههای اشعار مالمتیقلندری ،شکلی واقعی بخشیده و چهرهای از خواجه برای ما
تصویر کنند که یکتنه و حالجوار ،در تاریخ ادبی و عرفانی ما از این مراحل و ورطههای
خطرخیز و ریای زاهدانه و سالوس صوفیانه برگذشته و با پشتپازدن به دنیا و عقبی ،به
ناکجاآبادی رسیده که صرفا تخیّل و آرزوی نویسنده آن را ابداع کرده است؛ ناکجاآبادی
بیریشه و پادرهوا که نه جایگاهی در عرفان ما دارد و نه در هیچجای دیگر!...
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 .۵نتیجهگیری
کوششهایی که تاکنون برخی از حافظپژوهان برای دورهبندی سیر فکری ،روحی و
عرفانی حافظ بر پایهی مضامین شعریاش انجام دادهاند ،به دالیلی که گفته شد،
موفقیتآمیز نبوده است .در زیر به چکیدهی مهمترین عواملی که باعث عدم موفقیت این
محققان در این زمینه شده است ،اشاره میشود:
 .۱شعر برآیند و حاصل احوال روحی و روانی و عاطفی شاعر در رویارویی با اتفاقات و
مسائل پیرامون اوست؛ ممکن است بر شعری فضایی تیرهوتار حاکم باشد و شاعر در آن
از ناامیدی ،خستگی و مرگ دم زده باشد؛ اما زمان سرایشش متعلّق به روزگار جوانی
شاعر باشد که در آن زمان دستبهگریبان مسائل و مشکالتی خاص بوده است و برعکس،
احتمال دارد شعری مضامین سرخوشانه و شاد و زندگیبخش داشته باشد که خواننده
گمان کند متعلق به زمان جوانی است؛ اما در روزگار پیری سروده شده باشد که در آن
زمان حال روحی و شرایطی مناسب داشته است؛ بنابراین ،تکیهکردن بر مضامین شعر،
بدون آگاهی از تاریخ سرایش آن ،کاری است که از احتیاط علمی به دور است.
ازآنجاکه معلوم نیست زمان سرایش اغلب اشعار حافظ به کدام دورهی سنی و شاعری
او تعلّق دارد ،نمیتوان صرفا بر پایهی مضامین مطرح در شعرها ،سرودهای را به دورهای
خاص از زندگانی شاعر نسبت داد.
 .۲چون بیشتر غزلهای حافظ دارای تنوع مضامین است ،استناد به مضمون بیتی از یک
غزل و نتیجهگیری از آن بیت برای نسبتدادن خواجه به جهانبینی خاصی یا مرحلهای
از سیر روحی و عرفانی ،نادرست مینماید؛ زیرا ممکن است در همان غزل ،بیتی باشد
که بر نگرشی متفاوت و مرحلهای دیگر از تطورات فکری و جهانبینی او داللت کند که
با موضوع بیت مورد استناد ،در تضاد یا تقابل باشد.
 .3کنارهمنهادن چند غزل حافظ صرفا بر پایهی شباهت مضمونی بیتهایی از آن غزلها،
بیتوجه به ویژگیهای زبانی ،سبکی و بالغی هر شعر ،کاری است که از لحاظ معیارهای
نقد ادبی درست نمینماید .انتساب شعری که زبانی پخته و سخته دارد و مشخص است
که شاعر در زمان سرایشش به شگردهای خاص هنری ،سبک شخصی و زبان ویژهی
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خود دست یافته است ،با سرودهای که زبان و بالغتی چندان استوار ندارد و معلوم است
که از گفتههای آغازین دوران شاعری سراینده است ،تنها به دلیل آنکه مضمونی مشترک
دارند ،کاری ناصواب است که برخی از پژوهندگان در نشاندادن سیر تحوالت زندگی
حافظ به آن دست یازیدهاند.
 .4تقسیمبندی سیر تطورات روحی و فکری حافظ بر پایهی اصطالحات ،کنایهها و
نمادهای مکتب مالمتیقلندری شعرش و واقعی و عینی پنداشتن ادعای اعمال و رفتارهای
خالف هنجارهای شریعتمدارانه و حتی گاه ،طریقتورزانهی این شاعر که از ویژگیهای
ادبی برآمده از مشرب مالمتی و قلندری است ،سبب ترسیم طرحی از زندگانی حافظ
شده است که نمیتواند به واقعیت زندگانی او شباهتی داشته باشد .اینگونه اصطالحات
و کنایههای نمادین که تحت تأثیر مشرب مالمتی در شعر فارسی جریان یافته ،در اشعار
اغلب عارفان شاعر یا شاعرانی که گرایش به این مکتب داشتهاند ،دیده میشود و میتوان
برای این عارفان شاعر یا شاعران عارف نیز همان خط فکری و سیر عرفانی را که برای
حافظ براساس مضامین شعرش طرح کردهایم ،ترسیم کنیم.
با توجه به عوامل و دالیلی که آوردیم ،دستیابی به تحوالت فکری ،روحی و عرفانی
خواجه ،کاری مشکل و حتی ممتنع مینماید .هر پژوهندهای که میخواهد در این زمینه
قلم زند ،باید ابتدا برای رفع موانع و اشکاالتی که در این جستار به آنها اشاره شده است،
راهی بیابد و سپس ،قدم در این وادی بگذارد.
یادداشتها
 .۱استعالمی نیز ،کموبیش همین نظرگاه پرتو علوی و سروش را دارد:
حافظ دیری در مدرسههای علوم دینی و در کنار اهل مدرسه بوده و با هشیاری ،همان زمینه را
بهتر از علمای اهل مدرسه آموخته و در کار آنها راهی به معرفت عالم معنا ندیده است .بعد،
سری به خانقاههای صوفیان زده و دیری هم با آنها همنشین بوده و در دکان آنها ،خاصه در
شیراز قرن هشتم ،جز زهد ریایی و نگاه به عیب دیگران و دروغ و فریب متاعی نیافته است:
در میخانهام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم
(حافظ(۲۹5 :۱367 ،
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بارزترین ویژگی حافظ ،پس از ترک مدرسه و نومیدی از خانقاه آغاز میشود که او در ذهن
خود یک اسطوره میسازد و تعبیر «پیر مغان» را برای او به کار میبرد و این پیر را در شیراز قرن
هشتم پیدا نمیکند .پیر مغان و پیر میخانه و پیر میفروش و خضر راه و طایر خجسته و ادیب
عشق ،تعبیرهایی است برای آن کسی که حافظ مثل «دیوژن» ،روز روشن برای یافتن او چراغ
برگرفته و او را نیافته است( ...استعالمی.)۱۲ :۱3۹۹ ،

شهریار هم در عباراتی مختصر و بدون هیچ شاهد و سندی ،سیر گذار زندگی حافظ را در
کوچهسار عمرش ،چنین برایمان رقم زده است:
حاجیقوام ،وزیر شیخابواسحاق بود .حافظ هم آن موقع هفدههجده سال داشت .در آن سنوسال
در مجالس عیشونوش آنها هم شرکت داشت .بعد تائب شد .قرآن را تمام کرد .پدر حافظ یک
بار به خاطر شرکت در آن نوع مجالس آنقدر او را زده بود که حافظ از هوش رفته بود .پدرش
هم حافظ قرآن بود .او را میبرد پیش دراویش باباکوهی .از آن زمان مدتی حافظ گیر صوفیها
میافتد و بعد نجات پیدا میکند .قرآن او را نجات داد( ...محمدی و ذوالفقاری.)8۲ :۱38۱ ،

اینکه شهریار این اطالعات ریز ،مثل کتکخوردن حافظ از پدر و رفتنش نزد درویشان
باباکوهی را از کجا به دست آورده ،خدا عالم است.
 .۲حتی پسرش ،شاهشجاع ،با بهرهگیری از همین لقب ،رباعی سروده و در آن به طعن و تعریض
پدرش پرداخته است:
در مجلس دهر ،ساز مستی پست است

نه چنگ به قانون و نه دف در دست است

رندان همـــه تـــرک میپرستی کردند

جــز محتسب شهر که بی می مست است
(رک .پایمرد)۱5۹ :۱3۹8 ،

 .3برخی از حافظپژوهان ،ابیات مدحی را افزوده بر اصل غزل میدانند؛ لذا بر این باورند که این
غزلها ممکن است زمانی دیگر سروده شده باشند .پاسخ این گروه تاآنجاکه به بحث ما مربوط
میشود ،این است که به فرض آنکه چنین چیزی هم باشد ،باز خللی در نتیجهگیری تحقیق ما
به وجود نمیآورد؛ زیرا بهعنوان مثال ،غزلی با مطلعِ «ساقی ،به نور باده بیفزوز جام ما »...که به
خواجهقوامالدینحسن تمغاچی تقدیم شده است ،امکان ندارد بعد از وفات خواجهقوامالدین
(754ق) سروده شده باشد و تاریخ سرایش آن هر سالی هم که فرض شود ،بیشک ،قبل از
وفات خواجهقوامالدینحسن بوده است که درنتیجه ،باز زمان سرودن غزل به دوران جوانی حافظ
تعلق میگیرد.
 .4برای شرح عرفانی این غزل( :رک .پایمرد.)86-77 :۱386 ،
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حافظِ شهید؛ مدخلی دیگر بر مفهوم شهیدبودن حافظ
محمدرضا خالصی

*

چکیده
اطالعات ما دربارهی زندگی خواجهشمسالدینمحمد حافظ شیرازی بسیار اندک است.
نخستین اطالعات دربارهی زندگی خواجه را در مقدمهی جامع دیوان او ،یعنی
شمسالدینمحمد گلندام ،باید جُست .گلندام در بخشی از مقدمهی خویش،
خواجهحافظ شیرازی را «موالنا االعظم الشهید السعید »...میخواند .آنچه در این بخش
از مقدمه ،همیشه ،جای سؤال بوده و هست ،بهکاربردن لفظ «شهید» برای حافظ است.
در این مقال کوشش شده است مدخلی دیگر بر مفهوم شهیدبودن حافظ ،گشایش،
بررسی ،مبرهن و مستدل شود .حاصل آنکه ،عرفا و صوفیان ،مقام شهید را به آن دسته
از حافظان و قاریان قرآن میدهند که در هنگام تالوت ،درحال دیدار ،خطاب و
مشاهدهاند و عالم غیب بر آنها تجلی مییابد؛ پس میتوان پذیرفت که کلمهی شهید،
کلمهای قرآنیصوفیانه است برای آن دسته از قاریان و حافظانی که به دیدار عالم غیب
نائل میآیند.

واژههای کلیدی :حافظ شیرازی ،شهید ،گلندام.

 .1مقدمه
اطالعاتِ ما دربارهی زندگی خواجهشمسالدینمحمد حافظِ شیرازی ،بسیار اندک است
و این تنها مربوط به حافظ شیرازی نمیشود .متأسفانه ،قریببهاتفاقِ بزرگان فرهنگ و
* دکترای فلسفه و کالم اسالمی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی فارس khalesir46@gmail.com
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اندیشهی این دیار ،در این موضوع با حافظ شریکاند .نخستین اطالعات دربارهی زندگی
خواجه را در مقدمهی جامع دیوان او ،یعنی شمسالدینمحمد گلندام ،باید جُست.
 .1 .1محمد گلندام
براساسِ مقدمهای کهن ،گلندام نخستین جامعِ کلّ شعرهای خواجه است که خود نیز،
شاعر ،مُحَرِّر و منشی بوده؛ هرچند عالمهقزوینی در این مقدمه ،به تردید نگریسته است
(رک .قزوینی :1320 ،قز).
در طول قرونِ گذشته ،هیچیک از کسانی که دربارهی آثار و زندگی خواجه تحقیق
کردهاند ،دربارهی وجود شمسالدینمحمد گلندام تردید نکردهاند و همه ،او را جامعِ
دیوانِ حافظ و صاحبِ مقدمهی مشهورِ آن میدانند؛ مگر عالمهقزوینی و تنی چند در
ایران که به اقتفای آن مرحوم رفتهاند و البته ،به اشتباه رفتهاند.
محیط طباطبایی دربارهی گلندام تحقیقاتی جامع انجام داد که تحتِ همین نام ،در سال
1349ش ،در برنامهی «مرزهای دانش» از رادیو ایران پخش شد .او ،سپس ،در خطابهی
خود ،در کنگرهی سعدی و حافظ در شیراز (اردیبهشت سال  ،)1350وجود محمد گلندام
را اثبات کرد؛ اما امروز ،پژوهشهای جدید این مقدمه را تأیید و معتبر میشمارد:
 .۲ .1قدیمیترین سند معتبر از مقدمهی گلندام
قدیمیترین سند معتبر از مقدمهی گلندام ،در دستنویسِ 824ق متعلق به کتابخانهی
سیدهاشم سبزپوش ،از فضال و عرفای هند ،دیده میشود (رک .گلندام .)1376 ،خانلری
در مقدمهی دیوان خواجه مینویسد:
...اما اخیراً ،با یافتشدن سند معتبری ،این تردید زائل شد و مُسلّم گردید که نام محمد گلندام
جعلی نیست و در میانِ معاصرانِ خواجه ،کسی به این عنوان وجود داشته و میتوان احتمال داد
که مقدمه ،بهقلم او و جامعِ دیوان ،نیز ،هم او بوده است .این سند ،عبارت از سفینهای است که
برای خزانهی ابوالفتحابراهیمسلطان ،کتابت شده و ما در مقدمهی این کتاب ،مشخصاتِ آن را
برشمردیم (حافظ شیرازی ،1375 ،ج.)1136 :2
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خانلری ،در جلد دوم دیوان خواجه ،در معرفی نسخهی  ،838-717تحت عنوانِ
«نسخهی ن» مینویسد:
این جُنگ یا سفینه متعلق به آقای جعفر سلطانالقرائی بوده و اکنون در کتابخانهی مجلس شورای
ملی مضبوط است .در اول کتاب در ترنجی نوشته شده« :به رسم خزانهی السلطان االعظم االعدل
الواثق بالملک الدیان مغیث الدنیا و الدین ابوالفتحابراهیمسلطان ،خلّداهلل سلطانه» ،این سلطان
یعنی ابوالفتحابراهیم از جانب شاهرخ ،از سال  718تا سال  ،738حکومت و سلطنتِ فارس را
به جای جاللالدیناسکندربنعمر شیخ بر عهده داشته است و بنابراین ،نسخهی مزبور در خالل
سالهای سلطنت او در فارس باید نوشته شده باشد و در همین مجموعه است که قصیدهای از
محمد گلندام در مدحِ پادشاه ثبت شده است و این شخص ،همان جامعِ غزلهای حافظ و
نویسندهی مقدمهی معروف دیوان شاعر است (همان ،ج.)1136 :2

خانلری در این باره مینویسد:
در این سفینه که میان سالهای  718تا  838کتابت شده است ،قصیدهای ثبت است باعنوان «ایضاً
یمدحه موالناشمسالدینمحمد گلندام» گوید [مطلع ِ قصیده این است :تازگی بین که دگر باره
صبا پیدا کرد /آمد و باغ ،گلاندام و سمنسیما کرد (رک .سخن اهل دل])221 :1371 ،
از مضمونِ این قصیده چنین برمیآید که شاعر ،یعنی محمد گلندام ،در جوانی به شاعری
پرداخته؛ سپس این شیوه را ترک گفته و به کار انشا اشتغال یافته و نزد شاهان مختلف به این
شغل خدمت کرده و حرفهی خود را عرض رسائل و تاریخ ملوک قرار داده و سپس ،به شیراز
بازگشته و در آنجا به خدمت سلطان وقت ،ابوالفتحابراهیمسلطان درآمده است (حافظ شیرازی،
.)1147 :1375

پس گلندام ،شخصی موهوم نبوده و مقدمهی او بر دیوان خواجه از اعتبار و پشتوانهای
محکم برخوردار است (رک .نیساری)19-13 :1367 ،؛ سلیم نیساری بعضی از نسخ
قدیمی را که دارای این مقدمه هستند ،معرفی میکند« :گلندام ابتدا شیوهی شاعری پیشه
میکند و سپس ،به شغلِ عرضِ رسائل و تاریخِ ملوک روی میآورد و به دربار
ابوالفتحابراهیمسلطان (رک .خواندمیر ،1362 ،ج621-618 :3؛ یزدی ،1336 ،ج17 :1؛
شجاع ،1374 ،ج303 :11؛ سمرقندی ،1369 ،ج )1365 :2میرود» (نیساری.)21 :1385 ،
گلندام در بخشی از مقدمهی خویش ،خواجهحافظ شیرازی را اینگونه معرفی میکند:
«ذاتِ مَلَک صفات موالنا االعظم ،الشهید السعید ،مَفخَرِ العلماء ،استاد نحاریر االدباء ،معدن
اللطائف الروحانیۀ ،مخزن المعارف السبحانیۀ ،شمس الملۀ و الدین ،محمدالحافظ
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الشیرازی ،طیّب اهلل تربته و رفع فی عالم القدس رتبته( »...گلندام1 :1376 ،؛ نیساری،
.)26 :1387
آنچه در این بخش از مقدمه ،همیشه ،جای سؤال بوده و هست ،بهکاربردن لفظ «شهید»
برای حافظ است .قزوینی دربارهی کلمهی شهید مینویسد« :چنین است در اغلب نسخِ
موجود نزد اینجانب و مقصود از این کلمه در اینجا ،یعنی در مورد خواجه ،درست معلوم
نشد که به چه مناسبت اطالق کلمهی شهید بر او شده است» (حافظ شیرازی ،بیتا :قز).
البته ،در دیگر نسخ کهن بازماندهی این مقدمه نیز ،واژهی شهید وجود دارد .نذیر
احمد ،در مقالهای در باب نسخهی قدیمی مورد تحقیق جالل نائینی که مورخ به سال
 824است ،مینویسد« :کلمهی شهید که در سلک نعوت موصوف بهای شاعر در این
عبارت آمده ،دقیقاً ،در این مقدمه ذکر شده است .هرچند این کلمه برای قزوینی موجب
ابهام شدیدی شده ،ولی الحاقی نیست و مسألهای را مطرح میسازد که شایستهی مطالعهی
جدی از جانب دانشمندان است» (نذیر احمد / 497 :1366 ،ایراننامه :1366 .ش.)497 :3
شفیعی کدکنی دربارهی این کلمه مینویسد« :تاآنجاکه به یاد دارم ،هیچکس بعد از
قزوینی به تحقیق درباب این کلمه نپرداخته است و آن بزرگوار هم جای دیگری توضیحی
در باب این کلمه ننوشته است» (شفیعی کدکنی.)98 :1385 ،
او ،سپس ،ادامه میدهد« :از جستوجو در میان منابع قدیمی به زبان عربی که در
ایران تألیف شده و موضوع آن زندگینامهی بزرگان علم یا تصوف است ،بهخوبی ،روشن
میشود که کلمهی شهید یکی از موارد عمدهی اطالقش دربارهی علما و بزرگان اهل
تصوف و عرفان بوده است و این کاربرد هیچ رابطهای با مفهوم شهادت (= کشتهشدن در
راه خدا) ندارد» (همان.)100 :
شفیعی کدکنی ،بعد از این ،ضمن اشاره به نامهای سرگشاده که در تاریخِ  445قمری،
قشیری به مراد و استادش ،ابوعلی دقاق ،نوشته و او را بهعنوان «االستاذ الشهید» یاد
میکند ،به چند مورد دیگر نیز ،استناد میجوید (رک .همان.)104 -100 :
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 .۲بحث و بررسی
 .1 .۲شهید در میراث مکتوب گذشته
در این بخش ،برای کاربرد کلمهی شهید در مقدمه گلندام ،فرضیهای دیگر را مطرح
میکنیم و برای آن استدالل میآوریم؛ شاید راهی به دهی باشد:
 .1 .1 .۲استدالل اول
نخست ببینیم شهید در میراث مکتوب گذشتهی ما چگونه معنا شده است:
تهانَوی در کشف اصطالحات الفنون و العلوم در تعریف کلمهی شهید مینویسد:
هو فی الشرع یطلق علی الشهید فی احکام الدنیا مثل عدم الغسل و غیره و هو الشهید الحقیقی
شرعاً و یطلق ایضاً بطریق االتساع علی الغریق و الحریق و المبطون و المطعون و الغریب و
العاشق و ذات الطلق و ذی ذات الجنب و غیرهم مما کان لهم ثواب المقتولین .کما أشیر إلیه فی
المبسوط و غیره ،فهم شهداء فی أحکام اآلخره و الشهید فی االصل من الشهود أی الحضور او
من الشهاده أی الحضور مع المشاهده بالبصر او البصیره ،ثم سمی به من قتل فی سبیل اهلل تعالی
إما لحضور المالئکه إیاه تنزل علیه المالئکه و إما لحضور روحه عنده تعالی کما فی المفردات...
(تَهانَوی ،1996 ،ج1044 :1و.)1045

و سپس ،وارد مسائل فقهی دربارهی شهید میشود (رک .همان.)1045 :
بعد میگوید:
إعلم الشهید نوعان :االول هو الشهید الحقیقی و تعریفه بالتفصیل قد مرّ الثانی :الشهید الحُکمی و
هوالء کثیرون و قد اختلف حالهم فی الکتب الفتاوی و االحادیث ما حولهم فی هذا المقام لکی
أخفف العناء عن کل من یبحث فی أمرهم فی المراجع المختلفه واهلل مسهِّل کلَّ أمر .إعلم بأن
الشخص المسلم الذی یموت فی الوباء و الطاعون أو بحراره الحمی أو بسبب اإلسهال أو االستقاء
أو إنتفاح البطن أو بسبب غرق السفینه فیغرق فی الماء أو یسقط السقف فوقه أو یقع علیه الجدار
أو شجره أو حجر و امثال ذلک( ...همان1045 :و.)1046

تهانوی ،پس از این ،توضیحاتی بیشتر میدهد و حیطهی شهید حُکمی را وسعت
میبخشد.
 .۲ .1 .۲استدالل دوم
در احکام فقهی مذاهب اسالمی نیز ،دربارهی شهید سخن بسیار رفته است که جای ایــن
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سخن ،البته در این مقال نیست (رک .جواهرالکالم ،ج86 :4؛ هدایه فی شرح المبتدی ،ج:1
49؛ المحلی ،ج116 :5؛ المجموع ،ج264 :5؛ عمده القاری ،ج152 :8؛ مبسوط ،ج.)49 :2
 .۳ .1 .۲استدالل سوم
در زندگی خواجهی شیراز ،چنانکه در تاریخها و تذکرهها آمده است ،هیچ نشانی از
شهادت حقیقی و شهادت حُکمی نمیبینیم؛ او در شیراز به مرگ طبیعی درگذشته است
(رک .خواندمیر ،1362 ،ج317 :3؛ گلشن ابراهیمی ،1380 ،ج310-307 :2؛ راقم
سمرقندی22 :1380 ،و23؛ جامی612 :1370 ،؛ سمرقندی542 :1382 ،؛ رازی:1389 ،
222؛ انصاری245 :1384،؛ اوحدی بلیانی82 :1390 ،؛ صمصامالدوله323 :1388 ،؛ واله
داغستانی ،1384 ،ج439 :1؛ آذربیگدلی140 :1378 ،؛ شیروانی ،بیتا780 :؛ هدایت:1377 ،
378؛ مفید151 :1371 ،؛ معصومعلیشاه شیرازی.)685 :1382 ،
تاآنجاکه تاریخها و تذکرهها را در دست داشتم ،بررسی کردم؛ هیچکدام اشارهای به
شهادت حقیقی و حُکمی حافظ ندارند.
 .4 .1 .۲استدالل چهارم
در لغتنامهها البته برای معنی شهید به معانی دیگری نیز ،برمیخوریم؛ مانندِ «شهید ،بر
وزن فعیل ،مشتق از شَهِدَ ،یَشهَدُ ،شهادت است و معنی شاهد و شهید میدهد»؛
«الشهید فی اللغه علی وزن فعیل ،مشتق من الفعل شهد ،یشهد ،شهاده فهو شاهد و
شهید» و البته ،شاهد و شهید معنی واحدی دارند؛ مثل عالم و علیم یا ناصر و نصیر.
«فشاهد و شهید بهمعنی واحد مثل عالم و علیم و ناصر و نصیر» (ابندرید ،بیتا ،ج:2
653؛ همان ،ج.)1248 :3
و در زبان عربی صیغهی فعیل ابلغ است؛ «اال أن صیغه فعیل ابلغ» (السمین الحلبی،
1417ق.)278 :
و یا «...فعیل من ابنیه المبالغه فی الفاعل» (ابناثیر ،1422 ،ج.)513 :2
در مقاییس اللغه میخوانیم :و الشین و الهاء و الدال اصل یدل علی الحضور (ابنفارس،
1399ق ،ج.)221 :3
و «الشاهد و الشهید :الحاضر» (ابنمنظور ،1363 ،ج.)239 :3
ابنمنظور برای استشهاد سخنش به شعر زیر ارجاع میدهد:
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«و من ذلک قول الشاعر :کأنی ،إن کانت شهوداً عشیرتی /إذا غبت عنی یا عیثم غریب/
و یقال قوم شهود ،ای حضور» (همان.)240 :
همین معنی شاهد و شهید ،در فرهنگ تصوف ،به معنی کسی است که توانایی دیدن
ملکوت را دارد« :و أن کان من المشاهده ،فهو فعیل (شهید) بهمعنی فاعل ،علی معنی أنه
یشاهد من ملکوت اهلل» (سهیلی ،بیتا ،ج.)195 :3
شهید بر وزن فعیل در زبان عربی معنی شاهد و فاعل میدهد« :و قد ترد و یراد
الحضور و المشاهده کما قوله تعالیʼ:و بنین شهوداً( ʻمدثر( »)13/السمین الحلبی1417 ،ق:
.)280
 .۲ .۲حافظ ،حافظ قرآن
میدانیم حافظ براساس نص شعر خود ،حافظ قرآن مجید است:
عشقت رسد به فریاد ور خود بهسان حافظ

قرآن ز بــر بخوانـــی در چهارده روایت
(حافظ شیرازی)92 :1376 ،

ندیـــدم خوشتـر از شعــر تو حافظ

بـــه قرآنـــی کـــه انـــدر سینه داری
(همان)436 :

ای چنگفروبرده بـــه خـون دل حافظ

فکرت مگـــر از غیرت قرآن خدا نیست
(همان)68 :

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم،چه شد؟

دیو بگـــریزد از آن قوم که قرآن خوانند
(همان)184 :

صبحخیزی و سالمتطلبی چون حافظ

هرچـــه کردم همه از دولت قرآن کردم
(همان)310 :

این رند شیرازی هرجا اشارتی به قرآنخوانی و قرآندانی خود دارد ،با تخلصش همراه
است؛ گویی میخواهد معنی تخلص خود را برای مخاطب ،رندانه ،توضیح دهد .
 .1 .۲ .۲حافظ ،حافظ قرآن در متون
نویسندگان پس از حافظ نیز ،بر این نکته که او حافظ قرآن بوده است ،تأکید دارند:
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گلندام مینویسد« :اما به محافظت درس قرآن و مالزمت بر تقوی و احسان و بحث
کشاف و مفتاح و مطالعهی مطالع و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب ،به
جمع اشتات غزلیات نپرداخت» (گلندام.)8 :1376 ،

صاحب تذکرهی مجالس النفایس مینویسد« :چون معانی اشعار او اکثر ،موافق قرآن
است ،آن را قرآن فارسی نیز میگویند» (نوایی.)128 :1363 ،
در تذکرهی هفت اقلیم ،امیناحمد رازی مینویسد« :در علم قرأت کالم ملک عالم،
مهارت تمام به کار میبرد و التزام داشته که هر شب جمعه ،در گرد مقصورهای که میان
مسجد شیراز واقع است ،تا صباح بگردد و به الحان خوش ،ختم قرآن نماید» (رازی،
.)220 :1389
در تذکرهی سلم السموات آمده است...« :شاهقاسم انوار بعد از او (خواجه) بوده و
اشعارش را ستوده و گفته :به آب زر بنویسید شعر حافظ را /که معنی همه قرآن حق کالم
وی است» (انصاری.)245 :1386 ،
در عرفات العاشقین ،اوحدی بلیانی مینویسد« :خواجه در زمان حیات خود به جمع
اشعار نپرداخت؛ چه اوقاتش به درس قرآن...میگذشت» (اوحدی بلیانی.)1069 :1389 ،
و شیرعلیخان لودی در این زمینه میگوید« :اهل سخن را مایهی سرفرازی
دون مرتبهی
ِ
خواجهشمسالدینمحمد شیرازی آنجاکه رتبه و حالت اوست ،شاعری
اوست ،علوم ظاهر و باطن بر او مکشوف بود؛ بهخصوص در علم قرآن نظیر نداشت»
(لودی.)42 :1377 ،
صمصامالدوله مینویسد« :در علم قرأت کالم ملک عالم ،مهارت تمام داشته و هر شب
جمعه ،گرد مقصورهای که میان مسجد شیراز واقع است ،تا طلوع صبح به الحان خوش ،ختم
قرآن نمودی؛ حافظ را تخلص از این جهت است» (صمصامالدوله.)323 :1388 ،
هدایت نیز بر این سخن است که« :چون حافظِ قرآن کریم بود؛ حافظ ،تخلص نمود»
(هدایت.)18 :1339 ،
فرصت شیرازی در آثار عجم مینویسد...« :قرآن مجید را تمام ،در حفظ داشته و
تخلص را بدینجهت ،حافظ ،قرار داده» (فرصت شیرازی ،1377 ،ج.)427 :1
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صاحبِ طرائق الحقایق بیان میکند« :در علوم ظاهر و باطن ،بینظیر و در علم تفسیر،
خبیر و حافظِ قرآن بود» (معصومعلیشاه شیرازی.)685 :1382 ،
در ریحانهاالدب آمده است« :در علم قرآن نظیری نداشت» (مدرس ،1374 ،ج.)304 :1
 .۳ .۲لقب ملکالقرائی و ملکالحفاظی حافظ
در نخستین منابع بازمانده از سالهای 763تا 824قمری نیز ،لقب حافظ« ،ملکالقراء» و
«ملکالحفاظ» است.
قزوینی در مقدمهی دیوان حافظ مینویسد:
در نسخهی قدیمی دیوان حافظ (نسخهی نخجوانی) که در سال  850قمری کتابت شده (اگر
تاریخ وفات خواجه را براساس مستندات موجود ،سال  791یا  792در نظر بگیریم ،این نسخه
حدود  58سال پس از فوت خواجه ،کتابت شده است) ،کاتب ،در آخر دیوان از حافظ اینگونه
یاد میکند« :تم الدیوان المولی العالم الفاضل ملک القراء ،افضل المتأخرین ،شمس الملۀ و الدین

موالنامحمد الحافظ روّح اهلل و نوّر مرقده بعون اهلل» (حافظ شیرازی ،بیتا :زوار ).
گلندام نیز ،همکالس و دوست ِخود را سرآمد حافظانِ قرآن (ملکالحفاظ) معرفی
میکند .این لقب که مربوط به حفظ و قرائت قرآن مجید است ،در شش منبع مهم در قرن
هشتم و نهم ،بهصورت «ملکالقراء»« ،حافظ کالم رب العالمین»« ،ملکالحفاظ» و «حافظ
کالم المجید» آمده است؛ برای مثال:
 در نسخهی 811ق استانبول ،این چنین نگاشته شده است...« :حامل کالم ربالعالمین ،شمس الملۀ و الدین ،محمدالحافظ الشیرازی نوّراهلل مرقده».
 در نسخهی قدیمی ،به خط میرعلی کاتب در سال 808ق ،حافظ« ،ملکالقراء» نامیدهشده است.
 در نسخهی خطی مهدوی که در سال 866ق کتابت شده« ،حافظِ کالم المجید» و«کاشف اسرار فرقان و التوحید» لقب گرفته است.
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 .4 .۲فوت حافظ
تا اینجا دانستیم که حافظ شیرازی ،براساس سخن همهی تاریخها و تذکرهها ،به مرگ
طبیعی درگذشته است .از سوی دیگر ،براساس نص شعرش و همچنین ،همهی تاریخها و
تذکرهها و جُنگها ،حافظ قرآن بوده و تخلص خود را نیز بر این اساس انتخاب کرده است.
 .۵ .۲صوفیان و شیوهی استماع قرآن
صوفیان در زمینهی تالوت و حفظ و خواندن قرآن مجید و حتی استماع آن شیوهای
خاص را اعمال میکردند؛ ابونصر سراج ،در اللمع ،سخنی در این باب دارد که میتواند
به ما کمک کند تا معنی دیگری از کلمهی شهید را در زمینهی قرآنی آن به دست آوریم:
فعلم اهل الفهم من اهل العلم ان السبیل الی التعلق باالصوب مما یهدی الیه القرآن اال تدبر و
التفکر و التیقظ و التذکر و حضور القلب عند تالوته و علموا ذلک ایضاً بقوله« :کتاب انزلناه الیک
مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولوااللباب» ثم استفاد اهل الفهم من هذه اآلیه ایضاً ان التدبر و
التفکر و التذکر الوصول الیه اال بحضور القلب لقول اهلل عزوجل« :ان ذلک لذکری لمن کان له
قلب او القی السمع و هو شهید» یعنی حاضرالقلب (سراج.)73 :1914 ،

(ترجمه :خردمندان از این آیه درمییابند که راهی به برترین شیوههای هدایت قرآن ،جز
با ژرفاندیشی و خردورزی و آگاهی و یادآوری (تدبر ،تفکر ،تیقظ و تذکر) و حضور
قلب در هنگام خواندن آن وجود ندارد و نیز از آیهی دیگر قرآن که« :کتابی مبارک را بر
تو فرستادیم تا در آن ژرف بیندیشند و خردمندان از آن به خود آیند» (ص )29 ،درمییابند
که برای بهخودآمدن ،راهی جز حضورِ قلب نیست؛ زیرا خداوند میفرماید« :بهراستیکه
در قرآن یادآوری است برای آنکه قلب یا گوش فرا دارد و شهید باشد» (ق )37 ،و شهید
در اینجا یعنی حاضرقلب).
قشیری نیز ،در تفسیر لطائف االشارات ،شهید را کسی میداند که حاضرقلب است
(رک .قشیری ،1971 ،ج )231 :3و بر این باور است که« :و قلب المؤمن اناء صحیح
غیرمنکوس ،یدخل فیه االیمان و تبقی» (همان)( .ترجمه :قلبِ مملو و مشحون از ایمان،
به مرحلهی حاضربودن میرسد و به همین دلیل ،شهید خوانده میشود).
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سخن روزبهان شیرازی ،در تفسیر عرایسالبیان ،در این زمینه راهگشاتر است« :أثبت
اهلل سبحانه رؤیه انوار حکمته االزلیه و سناء الکبریاء و العظمه و ظهور قهر الجباریه لمن
قلب و له إلقاء السمع و له شهود السرّ» (روزبهان شیرازی ،1971 ،ج( .)338 :2ترجمه:
خداوند سبحان ،رؤیت انوارِ حکمت ازلیش و سنای کبریا و عظمتش و ظهور قهر
جباریتش را ثابت نمود ،از برای کسی که دلی دارد یا گوش سپارد و با جان ،شهود کند
و به نظاره بنشیند).
در توصیف قلب ،روزبهان میافزاید« :والقلب عباره عن نقطه دائره الفطره القدسیه
التی خلقها اهلل من نور فعله الخاص و هو یتجلی لها من نور صفته و نور ذاته» (همان)
(ترجمه :قلب عبارت است از نقطهی دایرهی فطرت قدسی که خداوند از نور فعلِ خاصِ
خود آفریده و در آن تجلی میکند و نور صفات و ذاتش را در آن به نمایش میگذارد).
پس آنچه صوفیان از حضور قلب در هنگام خواندن قرآن میگویند ،رؤیت آن تجلی
ذاتیصفاتی است که در هنگام قرائت در جان و دل رخ میدهد.
روزبهان ،درادامه ،مینویسد« :فجمیع سمعها و بصرها مشغول بخطاب اهلل و رؤیته.
فألقت سمعها األصوات وصلۀ األزلیه شهدت ابصارها بمشاهدۀ القدیم» (ترجمه :همهی
چشم و گوش در قرائت و خواندن قرآن به خطاب اهلل و دیدار او مشغول است .بدینسان،
گوش خود را بر ندای وصل ازلی میسپرد و چشمانش به مشاهدهی قِدَم روشن میشود)
و سپس ،دعا میکند که« :و جعلنا و ایاکم من اصحاب القلوب و أقرّ عیوننا بأنوار الغیوب»
(ترجمه :خداوند ،ما و شما را از زمرهی صاحبان این دلها قرار دهد و چشمانمان را به
انوا ِر غیب روشن سازد ).و روزبهان ،درادامهی تفسیر خود میگوید« :قال الحسینʼ :لمن
الرب» (ترجمه :حسین میگوید« :از برای کسی که دلی
̒
کان له قلب ال یخطر فیه اال شهود
باشد ،در آن دل تنها دیدار پروردگارش شکل میگیرد») و میافزاید« :هو القلب الذی یالحظ
الحق فیشاهده» (ترجمه :همان قلبی که حق را میبیند و مشاهده میکند) «والتعیب عنه
خطره و ال فتره» (ترجمه :و به لحظهای و آنی ،از او غافل نمیشود)« .فیسمع به ،بل یسمع
منه و یشهد به بل یشهده» (ترجمه :ازاینرو ،به او میشنود و بلکه از او میشنود و به او
مشاهده میکند و بلکه تنها او را مشاهده میکند) (روزبهان ،1971 ،ج.)340-338 :2
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پس میتوان نتیجه گرفت براساس آنچه پیش از این در معنی لغوی شهید گفتیم و
اینکه عرفا و صوفیان ،مقام شهید را به آن دسته از حافظان و قاریان قرآن میدهند که در
هنگام تالوت ،درحال دیدار ،خطاب و مشاهده هستند و عالم غیب بر آنها تجلی مییابد،
میتوان پذیرفت که کلمهی شهید ،کلمهای قرآنیصوفیانه است برای آن دسته از قاریان و
حافظانی که به دیدار عالم غیب نائل میآیند.
 .6 .۲حافظ و لقب لسانالغیب
شاید از اینجا بتوانیم نقبی بزنیم به دیگر لقب مشهور خواجه که پس از مرگ وی ،مدام
تا امروز ،تکرار شده و آن «لسانالغیب» است.
گویا ،نخستین بار ،آذری طوسی (840ق) ،خواجه را بدین لقب خوانده است .آذری
طوسی از عارفان بهنام و متأسفانه ،گمنام عرفان و تصوف ایرانی است که اطالعاتی
خیرهکننده در این زمینه دارد .جواهر االسرار او انعکاسدهندهی اندوختههای ارزشمندش
در این حوزه است .این کتاب ،آنچنانکه باید و شاید ،به جامعهی علمی ما معرفی نشده؛
اما با مطالعهی آن میتوان فهمید که آذری طوسی اطالعاتی ژرف در زمینهی تصوف
داشته است و البته ،او را با اندکی مسامحه ،میتوان از گسترشدهندگان مکتب محیالدین
ابنعربی دانست (رک .آذری طوسی،111 ،94 ،91 ،64 ،30 ،29 ،28 ،26 ،20 :1387 ،
 178 ،174 ،173 ،156 ،153 ،143 ،139 ،124و .)...پس اگر آذری طوسی ،خواجه را
برای نخستین بار ،لسانالغیب مینامد ،به خوبی و درستی و اندیشهی ژرف ،تصوف و
عرفان را میشناسد و کاربرد این کلمه را میداند و آن را به اغراق نمیگوید.
صاحب تاریخ دیار بکریه (تاریخ نگارش 875ق) از دیگر کسانی است که خواجه را
لسانالغیب مینامد«:درویشان صاحبذوق ،آن را لسانالغیب میگویند»(طهرانی.)362 :1964 ،
عمادالدین گاوان (متوفی 886ق) نیز ،در کتاب مناظر االنشاء ،حافظ را لسانالغیب
مینامد (رک .گاوان ،1381 ،ج .)102 :75عمادالدین گاوان نیز از شخصیتهای برجستهی
ایرانی است و از دولتمردان و ادیبان بهنام قرن نهم محسوب میشود .گاوان ،عالِمی است
که به انواع علوم عقلی آشناست و به تصوف تمایل دارد و در نثر و نظم و انشا کمنظیر
است (رک .گلشن ابراهیمی ،1388 ،ج.)460 :2
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از رابطهی دوستی او با جامی ،عارف و شاعر بزرگ قرن نهم ،آگاهیم و با نگاهی به
نامههایی که این دو برای هم نوشتهاند ،میتوان به مشرب عرفانی او پی برد (رک .گاوان،
 365 ،303 ،300 ،232 ،227 ،210 ،207 ،173 ،165 ،157 ،152 ،23 ،19 :1381و .)366
در مقابل نیز ،در مجموعهی مکاتیب جامی ،نامههایی خطاب به محمود گاوان وجود
دارد (رک .جامی 283 ،250 ،240 :1378 ،و .)286
جامی از عرفا و شعرای نامی ایران است و در عرفان و تصوف ،اطالعات بسیار فراوان
دارد .او در عرفان نظری ،از شارحان و مروجان بهنام مرام و مسلک ابنعربی محسوب
میشود (رک .آشتیانی )25 :1381 ،و در بیشتر آثارش به تبیین و تشریح و تفسیر
اندیشههای شیخ اکبر پرداخته و در سرودن شعر ،تبحر تام دارد؛ تاجاییکه او را
«خاتمالشعرا» لقب دادهاند و آثار بسیار ارجمند عرفانی را به جامعهی فرهنگی ایران تقدیم
داشته است؛ آثاری همانند شواهد النبوه ،اشعه للمعات ،لوایح ،نفحات االنس و . ...او نیز
در نفحات االنس (نگارش 882ق) حافظ را لسانالغیب و ترجماناالسرار خوانده (رک.
جامی )204 :1370 ،و در بهارستان ،دوباره همین مطلب را تکرار کرده است (رک .جامی،
.)105 :1367
این مطالب را گفتم تا روشن شود آنان که کمی بعد از خواجه زیسته و در عرفان،
صاحبنام بوده و از اندیشهی ژرف برخوردارند ،با توجه به بار معنایی این عبارت
(لسانالغیب) او را بدین لقب خواندهاند؛ بیشک ،اینان بهخوبی و براساس معیارها و
اصول تصوف ،این لقب را به خواجه عطا کردهاند.
البته ،دیگران نیز پس از ایشان ،خواجه را لسانالغیب نامیدهاند (رک :خواندمیر،1362 ،
ج317 :3؛ سمرقندی1369 ،ق / 24 :سمرقندی / 542 :1382 ،اوحدی بلیانی:1389 ،
 /118صمصامالدوله / 220 :1388 ،شوشتری ،1391 ،ج / 119 :1قزوینی/ 128 :1391 ،
آذربیگدلی / 126 :1378 ،بلگرادی / 254 :2014 ،نواب شیرازی.)169 :1371 ،
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 .۷ .۲عالم غیب
عالم غیب یکی از مفاهیم کلیدی تصوف محسوب میشود و نیل بدین عالم ،تنها با کشف
و شهود و رؤیت شکل میپذیرد .کشف در سخنان صوفیان به معنی کنارزدن حجابهای
ظاهری است که رؤیت را نیز به همراه دارد:
قشیری بر این باور است که« :تنها ،معرفتی قابل اتکا و اعتماد است که با کشف و
شهود همراه باشد» (قشیری.)117 :1374 ،
بعد توضیح میدهد که محاضره ،حضور قلبی است که در اثر استیالی اذکار و اوراد،
بر دل سالک وارد میشود و بعد از مرحلهی محاضره ،مکاشفه رتبهی دوم را دارد؛ در
این مرتبه ،سالک با حضور قلب به صفات خدا پی میبرد و شک و تردید در آن جای
ندارد .او در مرتبهی بعد ،تکامل محاضره و مکاشفه را در مشاهده میبیند و معتقد است
در این مقام است که همهی حجابها از مقابل دیدگان سالک کنار میرود و اسرار الهی
را درمییابد و به غیب دست پیدا میکند و به شرف مشاهدهی پروردگار خویش نائل
میآید (رک .همان .)118 :و اینجاست که سالک ،شاهد یا شهید نامیده میشود.
سیدحیدر آملی نیز ،سه روش را از ابزارهای شناخت و معرفت برشمرده است :روش
نقلی (بیان الدعوی علی سبیل الخطاب)؛ روش عقلی (بیان الصغری علی سبیل البرهان)
و روش کشفی که سید آن را «بیانالکبری» مینامد و بر این عقیده است که رسیدن به
معرفت حقیقی ،جز با معرفت شهودی امکانپذیر نیست (رک .آملی.)668-664 :1375 ،
مشاهدهی عالم غیب ،بهقول هجویری در کشفالمحجوب ،مخصوص دلی است که
حقتعالی را در خأل و مأل میبیند (رک .هجویری .)428 :1383 ،منظور از شهود عرفانی
این است که عارف ،ملکوت و عالم غیب را در مقام شاهد و شهید دیدار میکند.
کاشانی میگوید« :مراد از شهود ،حضور است...و شهود مجرد ،شهود حق است»
(کاشانی )41 :1381 ،و البته ،این مکاشفه و شهود که مربوط به عالم غیب است ،عارف
را به مقام شهید میرساند؛ چون شناخت عالم غیب در طور ورای عقل جای دارد که با
حواس مادی ،قابل درک نیست؛ زیرا حقیقت غیب فراتر از گنجایش و شناخت عقل و
حواس ظاهری است (رک .میبدی ،2537 ،ج2537 :3؛ عینالقضات213 :1377 ،؛ رازی،
56 :1374؛ کاشانی.)49 :1381 ،
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پس ،براساس آنچه گفته شد ،اصل و حقیقت عالم ،در عالم غیب وجود دارد و عالم
معمول ،پرتو و سایهای از آن عالم پهناور است .موالناجاللالدین در این باره میگوید:
«هرچه در این عالم میبینی ،در آن عالم (غیب) چنان است؛ بلکه همه اُنموذَج (نمونه)
آن عالماند و هرچه در این عالم است ،همه از آن عالم آوردهاند کهʼ :ان من شیء اال عندنا
خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم( »ʻمولوی.)62 :1374 ،
روزبهان شیرازی در این باره مینویسد« :کشف ،بیان پوشیدگی است بر فهم؛ چنان شود
که به چشم میبیند حقیقتش ظهور ملک و ملکوت است و جالل ِقدَم جبروت دیدهی
عارفان را در دیدهی ایشان پوشیده سنای جالل خود ،تا بدان جمال ،وجهش بیند ،آنگه به
ملک غیبش درنگرند و از هر صفتی ،فهمی در معرفت کنند» (روزبهان.)406 :1382 ،
دیدن غیب زمانی بر عارف رخ میدهد که به مقام شهید دست یابد.
 .۸ .۲مقام شهید و حفظ قرآن
از نظر صوفیان ،یکی از راههای مهم دستیابی به مقام شهید ،در حفظ و قرائت قرآن نهفته
است؛ اما این قرائت و حفظ ،شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد که صوفیان،
سخت ،بر آن پای میفشرند و بر آن ابرام دارند:
در اللمع سراج ،سخنی منسوب به ابوسعید خراز است که میگوید:
قال ابوسعید الخرّاز رحمۀ اهلل فیما بلغنی عنه اول القاء السمع االستماع القرآن هو أن تسمعه من
جبرئیل علیه السالم و قرأته علی النبی صلعم لقول اهلل عزوجل و إنه لتنزیل رب العالمین نزل به
الروح االمین علی قلبک اآلیه ،ثم ترقی عن ذلک فکأنک تسمعه من الحق و ذلک قول اهلل عزوجل
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و قوله تنزیل من اهلل العزیز الحکیم ،فکأنک
تسمعه من اهلل تعالی و کذلک حم تنزیل الکتاب من اهلل العزیز العلیم و مخرج الفهم فی استماعک
من اهلل تعالی عند حضور قلبک و غیبک عن اشتغال الدنیا و عن نفسک بقوه المشاهده و صفاء
الذکر و جمع لهم و حسن االدب و طهاره السر و صدق التحقیق و قوه دعائم التصدیق و الخروج
الی السعه الضیق و حضور المشاهده لنفاذ الغیب بالغیب و سرعۀ الوصول الی المذکور بالغیب
بکالم اللطیف الخبیر (سراج طوسی80 :1914 ،و.) 81

(ترجمه :بدان که آموزش سمع و حضور ،به هنگام گوشفرادادن ،به سه وجه صورت
میگیرد؛ اولین درس به هنگام استماع قرآن این است که چنان آن را بشنوی که گویی
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خود پیامبر(ص) آن را تالوت میکند و آنگاه ،از این فراتر روی و برسی بدانجا که از
زبان جبرئیل آن را بشنوی ،چنانکه قول خدای عزوجل آن را تأیید میکند که گفت:
«بهراستی که این قرآن ،وحی پروردگار عالمیان است که روحالقدس آن را بر قلبت نازل
کرد» (شعراء )192 /و آنگاه ،از این هم فراتر میروی ،چنانکه گویی سخن حق را
میشنوی و این سخن خدای عزوجل است که «آنچه را که برای مؤمنان مایهی شفا و
رحمت است ،از قرآن نازل میکنیم» (إسراء )82 /و «فروفرستادن این کتاب از جانب
خداوند ارجمند حکیم است» (احقاف )2 /و چنان باشی که گویی سخن خدا را میشنوی
و درصورتی آن را فهم میکنی که حضور قلب داشته باشی و از گرفتاریهای دنیوی ،به
قوت مشاهده و صفای ذکر و تمرکز حواس و حسن ادب و طهارت سر و صدق تحقیق،
غایب و فارغ باشی و حضور مشاهده برای گذر از غیب به غیب و سرعت وصول به آن
در غیب ،یاد شده است که ازطریق کالم خدای لطیف خبیر ممکن است).
سراج در این فراز اللمع چند نکته را بیان میکند:
 .1شنیدن ،خواندن و درک قرآن شرایطی ویژه دارد؛
 .2نیازمند حضور قلب و دوری از دنیاست؛
 .3اگر چنین شود ،کالم خدا را از خدا میشنوی؛
 .4و به مقام شاهد یا شهید میرسی که میتوانی عالم غیب را بهوسیلهی غیب،
مشاهده کنی؛
 .5سرعت وصول به عالم غیب ،تنها ،بدینشکل میتواند انجام پذیرد.
سراج ،سپس ،ادامه میدهد« :و شرح هذا کله مفهوم و مستنبط من قوله تعالی الذین
یؤمنون بالغیب قال ابوسعیدابنالعرابی هم فی غیبه مغیبون فبالغیب آمنوا بالغیب» (همان)
(ترجمه :و شرح همهی اینها از قول خدای تعالی مفهوم و مستنبط میشود که گفت:
«آنان که به غیب ایمان آوردهاند» (بقره .)3 /ابوسعیدبناعرابی گفت« :آنان کسانی هستند
که در غیب او ،غایب هستند و به سبب غیب ،به غیب ایمان آوردهاند»).
ابوحامد غزالی نیز ،در کتاب احیاء علوم الدین ،بخش «فی اعمال الباطن فی التالوۀ و
هی عشر» ،به آداب باطنی تالوت قرآن در ده بخش اشاره میکند (رک .غزالی ،بیتا ،ج:3
 .)507او در بخش نهم ،تحت عنوان «الترقی» مینویسد...« :و بمشاهده المتکلم دون ما
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سواه یکون العبد ممتثالً لقوله عزوجل ففرو الی اهلل و لقوله تعالی و التجعلوا مع اهلل الهاً
آخر فمن یره فی کل شیء فقد رأی غیره...ان الیری فی کل شیء اال اهلل عزوجل» (همان:
( .)521ترجمه :قاری قرآن به مرحلهای میرسد که تنها ،گویندهی قرآن (خدا) را میبیند
و همهی توجه او معطوف به گوینده است؛ با انقطاع از همهی ماسویاهلل در مشاهدهی
صاحب سخن).
این مقام در اصطالح تصوف ،بهقول سراج که پیش از این آوردیم ،مقام شهید خوانده
میشود و مربوط به قاریان و حافظان کتاب خدا در این قوم است؛ «فهو شهید» (سراج،
.)73 :1914
 .۳نتیجهگیری
محمد گلندام ،نخستین جامع دیوان حافظ ،در مقدمهی خود ،از خواجه بهعنوان «الشهید
السعید» نام میبرد .لفظ شهید مبحثی است که با توجه به مستندات زندگی خواجه ،برای
محققان نامکشوف مانده است .تنها ،شفیعی کدکنی بدان پرداخته و برای آن معنایی در
نظر گرفته است.
در این مقاله ،سعی شد با توجه به حافظِ قرآن بودن و ملک القرائی خواجه ،عنوان
«الشهید السعید» برای حافظ در مقدمهی گلندام ،از دیدگاه صوفیان دربارهی قاریان و
حافظان قرآن ،با مستندات ،مورد بحث قرار گیرد.
عرفا و صوفیان ،مقام شهید را به آن دسته از حافظان و قاریان قرآن میدهند که در
هنگام تالوت ،درحال دیدار ،خطاب و مشاهدهاند و عالم غیب بر آنها تجلی مییابد؛
پس میتوان پذیرفت که کلمهی شهید ،کلمهای قرآنیصوفیانه است برای آن دسته از
قاریان و حافظانی که به دیدار عالم غیب نائل میآیند.
بیشک ،این مقاله نمیتواند سخن آخر باشد؛ اما میتواند همانگونه که گفته شد،
راهی به دهی باشد.
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عبداللطیفحسنعبدالرحمن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
کاشانی ،عزالدین .)1381( .مصباحالهدایه .بهتصحیح جاللالدین همایی ،تهران :هما.
گاوان ،عمادالدین .)1381( .مناظراالنشاء .بهتصحیح معصومه معدنکن ،تهران :فرهنگستان
زبان و ادب فارسی.
گلندام ،محمد .)1376( .مقدمه بر دیوان حافظ .بهاهتمام سیدرضا جاللی نائینی و نذیر
احمد ،تهران :امیرکبیر.
گلچین معانی ،احمد .)1363( .تاریخ تذکرههای فارسی .تهران :سنایی.
گلشن ابراهیمی (فرشته) .)1380( .تاریخ فرشته .بهتصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :خیام.
لودی ،شیرعلیخان .)1377( .تذکره مرآهالخیال .بهتصحیح حمید حسنی و بهروز
صفرزاده ،تهران :روزنه.
مدرس ،محمدعلی .)1374( .ریحانهاالدب .تهران :خیام.
محمدبن حسن طوسی .)1387( .المبسوط .تهران :المکتبه المرتضویه.
محمدحسن بن باقر نجفی .)1362( .جواهرالکالم .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
محمود بن احمد بدرالعینی .)1348( .عمده القاری .بیجا :ادار الطباعه المنیریه.
مفید ،شیخداور .)1371( .مرآهالفصاحه .بهتصحیح محمود کاووسی .شیراز :نوید.
مصاحب ،غالمحسین .)1380( .دائرهالمعارف فارسی .تهران :شرکت سهامی کتابهای
جیبی.
معصومعلیشاه شیرازی .)1382( .طرائقالحقایق .بهتصحیح محمدجعفر محجوب ،تهران:
سنایی.
مکی ،ابوطالب1417( .ق) .قوتالقلوب .ضبطه و صححه :باسل عیون السود ،بیروت:
دارالکتب العلمیه.
میبدی ،ابوالفضل .)2537( .کشفاالسرار و عدهاالبرار .بهسعی علیاصغر حکمت ،تهران:
امیرکبیر.
مولوی ،جاللالدین .)1374( .فیه ما فیه .بهتصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :امیرکبیر.
نذیر احمد .)1366( .ایراننامه .شمارهی  ،3ص.497
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نسخهی خطی مهدوی ،کتابخانهی احمد مهدوی دامغانی ،ش .589
نسخهی خطی میرعلی کاتب ،کتابخانهی مجلس شورای اسالمی ،ش .2393
نسخهی خطی استانبول ،کتابخانهی کوپرولو ،استانبول ،ش .1589
نواب شیرازی ،علیاکبر .)1371( .تذکره دلگشا .بهتصحیح منصور رستگار فسایی ،شیراز:
نوید.
نوایی ،امیرعلیشیر .)1363( .مجالسالنفایس .بهسعی علیاصغر حکمت ،تهران :منوچهری.
نیساری ،سلیم .)1367( .مقدمهای بر تدوین غزلهای حافظ .تهران :علمی.
ــــــــــــ  .)1385( .دفتر دگرسانیها در غزل حافظ .تهران :فرهنگستان زبان و ادب
فارسی.
ــــــــــــ  .)1387( .دیوان حافظ براساس نسخههای خطی سدهی نهم .تهران :سخن.
واله داغستانی ،علیقلیخان .)1384( .تذکرهریاضالشعرا .بهتصحیح محسن ناجی
نصرآبادی ،تهران :اساطیر.
هجویری ،علیبنعثمان .)1383( .کشفالمحجوب .بهتصحیح محمود عابدی ،تهران:
سروش.
هدایت ،رضاقلیخان .)1339( .تذکره مجمعالفصحا .بهکوشش مظاهر مصفا ،تهران:
امیرکبیر.
ــــــــــــــــــ  .)1377( .ریاضالعارفین .بهتصحیح ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدری،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
یحیی بن شرف نووی2008( .م) .المجموع .محقق :محمد نجیب المطیعی ،بیجا :مکتبه
االرشاد.
یزدی ،شرفالدینعلی .)1336( .ظفرنامه .بهتصحیح محمد عباسی ،تهران :امیرکبیر.

مجلهی حافظپژوهی (مرکز حافظشناسی – کرسی پژوهشی حافظ)
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سه گذارِ شاعرانه؛ جُستارگشایی در بازخوانی انتقادی نمونههایی از غزلیات
«نظیرهای» از دید «رسالت»« ،معناسازی» و «خوشروانی»
فرشید ساداتشریفی

1

*

چکیده
در این مقاله بر آنیم که در پرتو سه مفهوم نورتاب و ذهنسا ِز «رسالت» (،)Vocation
«معناآفرینی» ( )Meaning Makingو «خوشروانی» ( )Eudaimoniaنشان دهیم که چرا
اگر «پیرو حافظ بودن» حائز ارزشی باشد ،باید اعتبار و افتخارش را به امیرهوشنگ ابتهاج
داد .این بازخوانی ،سرخطهای زیر را در بر میگیرد:
 .۱واکاوی این مفاهیم و اشاره به محوریتشان در ممتازشدن و زندهبودن شعر حافظ؛
 .۲اشاره به اهمیت هـ .ا .سایه در روزگار معاصر ،بهلحاظ پیگیری این مفاهیم؛
(این دو بخش بهصورت موردپژوهی در یک غزلِ هرکدام از این دو شاعر که به
«استقبال» غزلی از حافظ رفتهاند و نیز غزلی از سعدی انجام میشود)
 .۳و درنهایت :عرضهی پیشنهاد برای بازخوانی ادب و هنر پیشگامان هنر روزگار
معاصر ،از زاویهی التفات ایشان به رازهای ماندگاریِ پیشینیان.

واژههای کلیدی :ادبیات کاربردی ،بازخوانی انتقادی ،حافظ ،خوشروانی ،رسالت ،معنا و
معناآفرینی ،نظیره و استقبال ،هوشنگ ابتهاج.

*دانشآ موخته دکتری زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر مستقل(موسسهی سَماک؛ کانادا) fsadatsharifi2@gmail.com
تاریخ دریافت1400 /4/10 :

تاریخ پذیرش1400/6/22 :
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 .1مفاهیم کلیدی (مسألهی خود را چگونه میجوییم؟)
 .1 .1رسالت ()Vocation
 .1 .1 .1بررسی مفهوم رسالت
«رسالت» جزء آن واژههایی است که در پنج دههی اخیر ،در زبان فارسی داخل ایران (و
نه افغانستان و تاجیکستان) ،آنقدر در معرض فرسایش قرار گرفته که در ذهن بسیاری
از فارسیزبانان« ،هالههای معنایی» ( )Halo-Meaningناخوشایند گرداگردش تنیده
شده!؛ به تعبیر شعری از شفیعی کدکنی (شعر «نماز خوف» در دفترِ از زبان برگ):
«بلور شستهی هر واژه آنچنان آلود،
که از رسالت گل
خار و خس رواج گرفت!» (شفیعیکدکنی)۲۰۱ :۱۳۷۶ ،
اما در جستار حاضر (و در پیوند با کل ایدهی نیکزیستی و خوشروانی) ،رسالت،
دقیقاً ،معادل « »Vocationانگلیسی است که در روانشناسی کاربردی و علم مدیریت
امروز ،از کلیدواژههای تفکر و راهبری است؛ ازجمله در کارهای دیوید بروکس
( ،)David Brooksدر کل آثار و سخنانش ،بهویژه در کتاب جادهی شخصیت.
بروکس ،آدمهای «رسالتی» را در برابر آدمهای «رزومهای» قرار میدهد :رسالتیها
پیجویان این پرسش نیستند که چه شغلی خوب (تأمینکنندهی منافع من) است تا
انتخابش کنم و برای آن «شغل خوب» چهجور رزومهای باید «بسازم»؛ بلکه ،برعکس
آن ،دنبال معنا و اثربخشی در قالب شغل خود هستند و از خود میپرسند من برای
چهکاری ساخته شدهام؟ (رک .بروکس)۴۷-۱۰ :۱۳۹۷ ،
 .۲ .1 .1رسالت و حافظ
حال ببینیم راه نزدیکشدن به «رسالت حافظ» چیست؟ خودش جواب داده که :شعر
رندانه گفتن! آنهم «بهرغم مدعیان».
گویی ذهن حافظ با چنین جوابی ،دارد ،بهصورت همزمان ،دستکم ،در سه
عرصهی مختلف ژرفنگری میکند:
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 بروننگری :در قالب اقتدارشکنی و بازسازی سلسلهمراتب از راه گفتمانسازی(حرکتدادن اخالقی افراد و جامعه)؛
 دروننگری :با نمودهایی مکرر از جنس سانسورنکردن نیازهای اینجایی اکنونیخود و حتی رقابتهای شاعرانهاش (درسآموزی به خودش و ما که خودش هم
از عیب و نیاز مبرا و «انسان کامل» نیست)؛
 متننگری :به معنی گزینش و بازنگری سختگیرانه و نظاممند درباب میراثی کهبرای ما میگذارد که در کنار غنیبودن محتوا و گفتمان ،آنقدر زیبا و حافظهپذیر
باشد که ذهن ما با اشتیاق آن را بپذیرد و در خود نگاه دارد و درعینحال،
آنقدر تعبیرپذیر باشد که بتواند آینهی زمانها و ذهنهای متنوع شود و با همین
تعبیرپذیری از تیغ هزاران نوع سانسور نیز بگذرد.۲
 .۲ .1معنا و معناسازی ()Meaning Making
« .1 .۲ .1معنای زندگی» ()Meaning of life
این معنا با انسانی سرشار از پرسش سروکار دارد که حتی اگر دانشمندی بسیاردان هم باشد،
گریبانش از پرسشی کالن رها نیست؛ پرسشی معطوف به یافتن معنایی برای زاد ِن بهاجبار و
نیز زیستنی که بخش اعظم آن تا مرگ حتمی در جبر میگذرد و با فکرکردن به «رنج» و
رنجکشیدن و سپس ،تنهایی و مرگ (این دو رنج اجتنابناپذیر انسان) وسعت مییابد تا
بیندیشیم« :من و عزیزانم دویست سال دیگر زنده نیستیم؛ پس ،معنای کارهایی که در این
زندگی برای خود و دیگران میکنیم ،چیست و چگونه ممکن است نامعقول و عبث و
بیمعنا نباشد؟»
او در پی این خارخار و البته ،اگر از پاسخیابی نگریزد ،یا به راه دینداران و
باورمندان به هدفمندی و غایتمندی هستی میرود و معنای «کشفکردنی» زیستن را
میجوید یا به راه سنگالخی معنای «آفریدنی» میرود تا مانند بسیاری فردگرایان و
انسانگرایان ،به معنایی فردی برسد و درحقیقت ،آن را برای زندگی خویش «جعل» کند.
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 .۲ .۲ .1درس ویژهی حافظ درباب زندگی معنیدار
در این ساحت ،آن بخشی از شعر حافظ جای میگیرد که «خود» ،خویشتن را با تمام
کموبیش و نقصوحسنهایش« ،پذیرفته» است؛ البته که او هم مثل هر آدمیزاد دیگری،
همواره و همیشه و مطلقاً ،با خود ،در پذیرش و صلح نیست؛ اما همینکه غالباً یا
بهقدری خویشتن را پذیرفته که در شعر ،بازتابی چشمگیر و ارزشمند دارد ،برای
درسآموزی ما کافی است.
این خویشپذیری از عناصر و مراحلی تشکیلشده:
 به آسایش اصالت میدهد:دولـت آن است که بیخونِدل آید به کنار

ورنه با سعی و عمل باغ جنان اینهمه نیست

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان اینهمه نیست
(حافظ)۱۵۱ :۱۳۸۶ ،

و همانطور که ازجمله در سرتاسر این غزل میتوان دید ،این خویشپذیری و
آسایشجویی ،به رضا و صلح دربرابر آنچه در بیرون میگذرد نیز ،منجر میشود.
 آسایشش تنآسانیِ صِرف نیست و معناجویی هم با بسیاری از نمودهای آن پیوندیافته؛ ازجمله:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است:

با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا
(همان)۸۳ :

 ترکیب این دو او را به «لذت مراقبانه و کمآزار» میرساند:مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
(همان)۱۵۳ :

البته ،حافظ در جایجای دیوانش به ما نشان میدهد که شوربختانه ،عیشهایی برای
او «مهیا» شده؛ ولی بسیاری از آنها «مهنا» نبودهاند و حتی گام محتسب (مأمور نهی از
منکر) که خودش را یار حافظ جا زده و پس از بادهنوشی ،خدمت خواجه رسیده است!
(رک .خرمشاهی ،۱۳۸۰ ،ج:)۲۶۸ :۱
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باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد بادهات و سنگ به جام اندازد!
(حافظ)۲۲۲ :۱۳۸۶ ،

حال ،ببینیم حافظ با این منافقان که دور او فراواناند ،چه میکند و چه واکنشی به
نامرادی دریافتن یارِ موافق نشان میدهد:
اوالً ،مانند مالمتیه و قلندریه ،در پی «رسمِ بیرسمی» میرود که همان گفتمانسازی
رندانهی او برای روکردن دست منافقانی چون زاهد ریایی و محتسب بادهنوش و
دیگران است؛ ثانیاً ،گاه ،فشار اجتماعی او را بر آن میدارد که «با خلق ،صنعت کند»؛
اما فرقش با دیگر صنعتگران در این است که به این عیب خود اعتراف میکند و بر
خویش هم میتازد و از فشار اجتماعی که او را گاه ،به «تدلیس» مجبور میکند ،پرده
برمیگیرد و همزمان ،از خدا (یا هر مخاطبی که این عیب حافظ را کشف کرده،
ازجمله ،من و شمایی که اآلن داریم اعتراف او را میخوانیم) ،صادقانه و صمیمانه،
طلب بخشش و «عیبپوشی» (ستّارالعیوببودن) میکند که نشاندهندهی آگاهی او از
بدی این کنش در عین ناگزیری است؛ بهعنوان مثال ،آنجا که میگوید:
دیدهی بدبین بپوشان ای کریم عیبپوش

زین دلیریها که من در کنج خلوت میکنم

حافظم در مجلسی ،دردیکشم در محفلی

بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم

(همان)۴۱۹ :
بدینترتیب ،میبینیم که حافظ چگونه با خویشپذیری ،از یکسو ،به آرامش بیشتر
رسیده و از دیگر سو ،توانسته با تبدیل آن به کاری معنیدار و عمیق (شعر گفتمانمند و
اثرگذار و آموزنده) ما را نیز در زیست خود ،شریک و رنج خویش را حاصلدار و معنادار
کند و همزمان ،به عیب و بیصداقتی خویش ،صادقانه ،اعتراف و آن را ریشخند کند.
فرا یندی که هم اثر مثبت مالمتیه و قلندریه و هم جایگاه و کارکرد کلیدی رندیِ
برساختهی حافظ را نمایان کند.
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 .۳ .1خوشروانی ()Eudaimonia
 .1 .۳ .1قدمی در شناخت خوشروانی
«خوشروانی» ،معادلی خوشساخت و روان برای ابَرمفهوم یونانیتبار «یودایمونیا» است.
تاآنجاکه جستوجوهای البته ناقص نگارنده یافته است ،این خوشروانی ،نخست بار ،در

فارسی به خامهی جاودانی مرحوممحمدحسن لطفی در برگردان ماندگارش از اخالق
نیکوماخوس به کار رفته است.
به دیگر سو ،یکی از بهروزکنندگان این مفهوم در روانشناسی امروز که سرنخ آن را در
متفکران مختلف میجوید و بهدرستی و شایستگی ،آنها را در کنار هم مینشاند ،کارول د.
رایف ( )Carol D. Ryffاست .او نشان میدهد لذت امن و با عافیت (هدونیا) ،فقط وقتی
به کمال اگزیستانسیال (و نتیجهاش ِب ْهروانی و نیکزیستی )Well-Being /میانجامد که با
خوشروانی پیوند بخورد :این تصویر او ًال نشان میدهد چگونه ،نُه دانشمند و متفکر با
پیگرفتن طرح ارسطو دربارهی تقابل و ترکیب معنا/هدف با لذت/راحت به بسط این بحث
کمک کردهاند و ثانی ًا ،این خوشروانی که قرار است به بهزیستن روانی منجر شود ،امروز
چه ابعادی دارد (رک .رایف:)۱۵۹ :۲۰۱۷ ،
]یک [.این مقاله ،مدلی از بهزیستن انسان را ارائه داده است که مشترکات دیدگاههای
روانشناسی بالینی ،تکاملی ،وجودی و انسانگرا را دربارهی خطوط کلی عملکرد بهینهی انسان
به دست میدهد.
]دو [.این صورتبندیها از انگاشت ارسطو در مورد «خوشروانی» (بهعنوان باالترین کیفیت
و دستاورد انسانی) سرچشمه میگیرد و بهموازات آن ،مطالعات تجربی مستند متعددی ،مزایای
سالمتبخش خوشروانی را زیر دو مجموعهی ]مستقل اما مرتبط[ بررسی کردهاند :اولین
مجموعه از یافتهها ،فواید زندگی هدفمند را نشان میدهند که چگونه هدف ،محافظتکنندهی
سالمت است و در برابر چالشهای پیرشدن ،انسان را سالمتر نگاه میدارد؛ و دومین مجموعه
از یافتهها ،اثرات ترمیمکننده و تابآورانهی زیستنی مبتنی بر «خوشروانی» را در مواجهه با
نابرابریهای اجتماعی نشان میدهد.
]سه [.درک مکانیسمهای این یافتهها متمرکز بر یافتههای اخیر مرتبط با علوم اعصاب و
ژنشناسی نیز هست و با توجه به مزایای سالمتبخش «خوشروانی» ،استراتژیهای مداخله
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در زمینههای بالینی و آموزشی که برای ارتقا چنین تجربیاتی طراحی شدهاند ،بهطور خالصه
بررسی شدهاند .این مورد آخر ،از دو روند جدید در تحقیقات آینده حمایت میکند :یکی برای
بررسی معضل «بیشخواهی» در میان برخی از نخبگان ممتاز که احتما ًال ،نتیجهای معکوس در
بهزیستن این افراد دارد؛ و دیگری ،با هدف جلب توجه بیشتر تحقیقات به نقش هنرها و علوم
انسانی در پرورش تجارب مبتنی بر «تعلق هدفمند»« ،معنای زندگی» و «خودشکوفایی» (همان).

شکل شمارهی  :1تصویر «ابعاد خوشروانی» (یودایمونیا) و متفکران مشارکتکننده در
صورتبندی آن پس از ارسطو

 .۲ .۳ .1فرار از مدرسه ،نمونهی برخورد خوشروانانهی حافظ با سه مانع ناخوشایند
غزل درخشان خواجه با مطلع:
کنون که بر کفِ گل جام بادهی صاف است

به صــدهـــزار زبان بلبلش در اوصاف است،

بخواه دفتر اشعـــار و راه صحـــرا گیـــر

چه وقت مدرسه و بحث کشفِ کشّاف است؟
(حافظ)۱۲۱ :۱۳۸۶ ،

نمونهای از این فرار خوشروانانه است :حافظ با «خاموششدن» ،بهصحرارفتن و
برای خود شعرخواندن (به جای مباحثه در مدرسه یا شعرخواندن برای رقیبان ناامن)،
بهداشت روان را برای خود میخرد .در دریچههای سوم و چهارم ،نشان دادیم هر
کسوتی هم که حافظ بر تن میکند یا میتواند بکند (اعم از حافظ قرآن و زاهد و
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صوفی) چرا و چگونه مسموم است و در انتهای عنوان قبل ،افزودیم که چگونه در عالم
عرفانهای دستیاب او نیز ،روحش سیراب نمیشود.
حال ،ببینیم اشتراک این سه دیوار در چیست؟ مایهی مشترک آن ،واژه یا مفهومی که
«مُنافِسه» نامیده میشود ،عنصر مشترک هر دیوار است .توضیح لغتنامه ،زیر مدخل
«منافسه» چنین است« :رغبتکردن در چیزی بهطریق مساوات و معارضهکردن و
حسدبردن ،رغبتکردن به چیزی از رقابت و با کسی مزاحمتکردن در رغبت چیزی».
به دیگر بیان ،برای منافسه عناصر زیر الزم است :نخست ،همراه/مشترکشدن با
چند تن یا یک یا چند گروه در چیزی که بدان «رغبت» دارند و آن را «مطلوب»
میدانند؛ دوم ،محدودبودن/پیشبینیناپذیربودن امکان دسترسی (یا تداوم دسترسی) به
این «مطلوب»؛ سوم ،احساس «ناامنی» و بهتبع آن« ،رقابت ناسالم»؛ تاجاییکه حداقل از
معارضه و حتی گاه از مزاحمت و حسد بر کنار نیست که همگی از ویرانگران «جانِ
آباد» هستند و صد افسوس که این پایان ماجرا نیست؛ چون وقتی این «مطلوبنمای
نامطلوب» را به دست آوردی ،تازه به مشکل چهارم میرسی :باید هم با خارخار و
وسوسهی تکبر و مدعیشدن و نمایشگری روبهرو باشی (و کمتر کسی است که
مغلوب آن نشود) و هم مدام ،نگران ازدستدادن آن باشی و برای جلوگیری از آن،
تدبیر و توطئه کنی و نتیجهی آن این میشود که در گام پنجم ،چشم باز میکنی و
میبینی عمر و هستی خود را برای این مطلوب نامطلوب درباختهای!
برمبنای همهی این عناصر ،باز هم ،خاموششدن و (اگر هوا اقتضا کند) صحراروی،
بهترین استراتژی است؛ چون او ،در هر دو صورت ،میتواند به جای ازدستدادن
انرژی در فرسایش این منافسه و مبارزه ،روی خود و خودسازی متمرکز شود :هم در
فصل بیعیشی ،اشتغال خاموشانه به رمزگشاییهای بالغی کشافگونه بنشیند تا بتواند
با بالغت بهتر بیان محکمتر و کمتر ،شعرش را برتر و مؤثرتر کند؛ و هم در فصل
خوشی و «هوای باغ» ،رهاکردن کشف کشاف و با دستی پر از شعر و شراب ،به طبیعت
پناه بردن و «داد عیش ستاندن» و ذخیرهای از رنگوبوی فصل بهار را برای زمانهای
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بیرمقی فراهم چیند .اینک ،با دُردانهشعرهایی روبهرو هستیم که آینهی دل و جان
ماست و از شیوهی پدیدآمدنشان هم میتوانیم درس «خوشروانی» بگیریم .بر این
اساس و برای درس «خوشروانی» گرفتن از آنچه خواجه در این غزل گفته و با این
غزل برای خودش انجام داده (و همچون نسخه و راهنامهای نیز برای ما به یادگار نهاده).
 .4 .1استقبال/نظیره و سنت نظیرهگویی ()Literary Imitation
 .1 .4 .1تعریف و تاریخچه
استقبالکردن یا نظیرهگویی ،پدیدهای رایج در «سنت ادبی» فارسی است که آن را چنین
تعریف کردهاند« :استقبال در لغت به معنی پیشآمدن ،رویآوردن و پیشرفتن و
پیشوازکردن است و در اصطالح ،آن است که شاعری ،شعر شاعری دیگر را سرمشق
قرار دهد و با تقلید وزنه و قافیهی آن ،شعری که اصطالحاً به آن نظیره میگویند،
بسازد .استقبال که به آن «تتبع» (بهدنبالرفتن) نیز میگویند ،در قالبهای غزل و قصیده،
معمول است» (میرصادقی.)۱۳ :۱۳۷۶ ،
 .۲ .4 .1پیوند تاریخی دورهی بازگشت با نظیرهگویی در غزل
یداهلل جاللی پندری و همکاران ،در پژوهشی ارزشمند ،به واکاوی «مطلع» (سرآغاز) و
«تخلص» (پایانبندی) غزلهایی نظیرهوار که عمدتاً به تقلید و استقبال از سعدی و
حافظ برساخته شدهاند ،پرداخته و در سرآغاز این پژوهش ،پیوند غزل و نظیرهسازی را
بهلحاظ تاریخی ،اینگونه ارزیابی کرده است:
در تمام ادواری که غزل رایج بوده ،نظیرهسرایی نیز رواج داشته است؛ اما اوج آن در زمان
صفویان و در سبک هندی است... .در دورهی بازگشت ادبی نیز ،نظیرهسرایی در کنار پیروی از
روش گویندگان قدیم رواج بسیار داشت؛ اما انگیزهی شاعران بازگشت در نظیرهسرایی ،تنها
امتحان طبع و تقویت قدرت شعرگویی نبود؛ بلکه چون شعرای این دوره از روش گویندگان
قدیم پیروی کردهاند ،ناچار ،در انتخاب اوزان و قوافی نیز ،ذوق و سلیقهی آنان را منظور
داشتهاند... .دورهی بازگشت ادبی ،یکی از دورههای مهم تاریخ ادبیات ایران است که مدتی
نزدیکی به  ۱۵۰سال را در بر میگیرد .در این دوره ،شاعران و نویسندگان از شیوهی
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سرایندگان و نویسندگان پیرو سبک هندی روی برگرداندند و به روش شاعران و نویسندگان
سبک عراقی و خراسانی بازگشتند (احمدی پوراناری و همکاران۳۳ :۱۳۸۸ ،و.)۳۴

بر این اساس ،وجهی دیگر از واکاوی اشعار مبتنی بر نظیره/استقبال/تقلید در عهد
معاصر روشنتر میشود.
 .۲نمونهپژوهی (چه یافتهایم؟)
در این بخش و بهعنوان نمونه« ،استقبال»های حافظ و ابتهاج را از دو غزل سعدی بهاجمال
برمیرسیم تا حضور معنیدار و تغییرات حسابشدهی این سه عنصر را نشان دهیم.
 .1 .۲ابتهاج :نمونهی حضور
 .1 .1 .۲پیشینه
درک عمیق امیرهوشنگ ابتهاج ۳از هنر حافظ ،پیشتر ،بارها مورد واکاوی و تأکید
پژوهندگان قرار گرفته است؛ از آن جمله ،مجید بهرهور در فرازی از پژوهش خواندنی
خویش که به بررسی منطق گفتوگویی میان حافظ و ابتهاج براساس «سنتِ استقبال و
جوابگویی در ادبیات ایران» میپردازد ،چنین مینویسد:
ابتهاج با خوانشی ارجاعی و گفتمانی از دیوان حافظ ،با بخش مهمی از رمزگانهای فرهنگی
آشنا شد و توانست ساختدهی ویژهای را در غزل امروز که همان غزل مکالمهبنیاد اوست،
تجربه کند؛ بنابراین ،با توجه به برجستگیهای گفتوگویی سخن حافظ ،ازجمله تکثر معنایی
و تأویلپذیری اجتماعی و همچنین ،بر پایهی استقبال تاریخی و جوابگویی شاعران ،این
نتیجه به دست میآید که آنچه ازاینپس ،از آثارش خواهند گرفت ،بیپایان خواهد بود
(بهرهور۵۸ :۱۳۸۸ ،و.)۵۹

 .۲ .1 .۲نمونهپژوهی
بر این اساس ،پیوندهای سه مفهوم مرکزی مقالهی حاضر را در غزل «در اوج آرزوها»
از ابتهاج ،با مطلعِ
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بگذار تا از ایـــن شب دشوار بگذریم

آنگه چــه مژدهها که به بام سحر بریم!
(ابتهاج)۳۱۹ :۱۳۸۶ ،

با
بگذار تـا بـــه شـــارع میخانه بگذریم

کز بهـــر جرعهای همه محتاج آن دریم
(حافظ)۴۱۹ :۱۳۸۶ ،

از حافظ (که الگوی او بوده) ،بهاجمال ،تمام برمیرسیم و مقایسه میکنیم:
این غزل حافظ ،برای رویکرد ما اهمیتی مضاعف نیز دارد؛ زیرا خود ،استقبال غزلی
جهانآشوب و جهانگیر از سعدی است:
بگـذار تـــا مقابـــل روی تـو بگذریم

دزدیـــده در شمایــلِ خوبِ تو بنگریم
(سعدی)۵۷۳ :۱۳۶۹ ،

در این واکاوی ،اولین عنصری که یکسان و طیفساز است« ،ردیف مشترک» است.
ردیف ،اگر بهتنهایی مهمترین عنصر فرمسازی و برجستهکردن معنا در غزل فارسی
نباشد ،یکی از مهمترینهاست (رک .شفیعیکدکنی۱۹۶ :۱۳۹۱ ،و )۱۹۷و در استقبال/
نظیرهها که خوشبختانه این عنصر حفظ میشود ،از مهمترین ابزارهای پژوهشگر برای
درنگ در تحول فرم و معنای نظیرههاست که در این مورد نمونهی خاص« ،بگذریمِ»
تکرارشونده ،نکتهای را در حاشیه به ذهن میآورد« :گذر»ی که سعدی دارد ،حاکی
است آنچه میگذارد او پروای نظربازی و خودشکوفایی ( )Actualization-Selfداشته
باشد ،نهایت آرامش و ثبات در امور حداقلیست؛ غزل حافظ سرشار از تشویش است؛
اما دستکم ،داروی میکده (در هریک از معانی حقیقی ،ادبی یا مجازی) هست که او را
آرام کند و جای تأمل است که همین رنجکاهِ محبوب و مسکن موقت ،از شعر سایه
رخت بربسته و فروبستگی مضاعفی را به نمایش میگذارد؛ اما بههرحال ،هم حافظ و
هم سایه این رنج تاریک را به روشنایی آفرینش بدل کردهاند.
برای آنکه همارزی های غزل سایه و حافظ را در مقایسه با سعدی بهتر ببینیم،
شایسته است که به متن سه غزل و سپس ،جدول تطبیق آنها نگاهی بیفکنیم:
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الف .متن سه غزل
 غزل سعدی:بگـــذار تـــا مقابـــل روی تــو بگذریم

دزدیـده در شمایـــل خـــوب تو بنگریم

شوق است در جدایی و جور است در نظـر

هـــم جـــور به که طاقت شوقت نیاوریم

روی آر به روی ما نکنی حکم از آن توست

بازآ کـــه روی در قدمانـــت بگستریـــم

ما را سری است با تو که گر خلق روزگـار

دشمن شونـــد و سر برود هم بر آن سریم

گفتی ز خـــاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتــــر نه که از خاک کمتریم

ما با توایـــم و با تو نهایم اینت بلعجب

در حلقهایم بـــا تو و چون حلقه بر دریم

نه بوی مهـــر میشنویم از تو ای عجب

نــــه روی آنکــه مهر دگر کس بپروریم

از دشمنــــان برنـــد شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است ،شکایت کجا بریم؟

ما خود نمیرویــــم دوان در قفای کس

آن میبــرد کـــه مــا به کمند وی اندریم

سعدی تو کیستی که در این حلقهی کمنـد

چنـــدان فتادهانـــد که مـــا صید الغریم
(سعدی)۵۷۳ :۱۳۶۹ ،

 غزل حافظ:بگــــذار تــــا ز شــارع میخانه بگذریم

کـــز بهر جرعهای همه محتاج این دریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشـق

شـــرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

جایی که تخت و مسند جم میرود به بـاد

گر غم خوریم خوش نبود به که میخوریم

تا بو که دست در کمـــر او توان زدن

در خـــون دل نشسته چو یاقوت احمریم

واعظ مکـــن نصیحـت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

چون صوفیان به حالت و رقصاند مقتدا

ما نیـــز هـــم بــه شعبده دستی برآوریم

از جرعهی تو خاک زمین در و لعل یافـت

بیچاره مـــا کـه پیش تو از خاک کمتریم
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حافظ چو ره به کنگرهی کاخ وصل نیسـت

با خــــاک آستانهی این در به سر بریم
(حافظ)۴۴۰ :۱۳۸۶ ،

 غزل سایه (اوج آرزوها):بگذار تـــا از این شــب دشوار بگذریم

آنگــه چــه مژدهها کــه به بام سحر بریم

رود رونده سینــه و ســر میزند به سنگ

یعنــی بیــا کــه ره بگشاییم و بگذریم

لعلی چکیده از دل ما بود و یاوه گشت

خون میخوریم باز کــه بــازش بپروریم

ای روشن از جمــال تــو آیینهی خیال

بنمــای رخ کــه در نظــرت نیــز بنگریم

دریاب بــال خستــهی جویندگان که ما

در اوج آرزو بــه هــوای تــو میپریم

پیمانشکــن بــه راه ضاللت سپــرده به

مــا جــز طریــق عهد و وفای تو نسپریم

آن روز خوش کجاســت که از طالع بلند

بــر هــر کرانــه پرتــو مهرش بگستریم

بیروشنــی پدیــــد نیایــد بهــای دُر

در ظلمــتِ زمانــه که داند چه گوهریم

آن لعـل را که خا َتمِ خورشید نقش اوست

دستی بــه خــون دل ببریــم و برآوریم

ماییــم سایــه کز تگِ این درهی کبود

خورشیــد را بــه قلــهی زرفام میبریم
(ابتهاج)۳۱۹ :۱۳۸۶ ،

ب .جدول تطبیقی
جدول شمارهی  :1مقایسهی سه غزل

مقوله

غزل حافظ

غزل

غزل سایه

مالحظات

سعدی
عنصر تکرارشونده (در

بگذریم

بگذریم

-----

بگذریم

«ردیف» غزل)
عاملِ برهمزنندهی تعادل

دور

و خوشروانی

دسترس بودن
و

از
بی

دشواری عهد نخستین و
مالمتِ نافهمان

راههای بسته و

سیر تاریخی «تنش» :از

نور

کمبود زیباشناختی ،به

غیابِ
(اجزای

«درک ناشدگی» ،به غیاب
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توجهیهای

سازندهی «شبِ

«یار»

دشوار»)
و

رسالت بازتابیافته در

وفاداری

شعر

خاکساری؛
تعظیم عشق

«آزادی»

بازتاب التزام به دستیابی

تأکید شاعرانه

سیر تاریخی رسالت از

به «رنجکاه» (مستی؛

ضرورت

عهد

رندانه

مبارزهی

و

عاشقی)

بر

تابآوری

و

ادامهدادن (در

عشقستایی،

به

رندانهی ازلی و سپس،
رسالت روانشناختی.

هر دو ساحت
عشقواجتماع)
معنای غایی کنشهای

«عشق» ،تنها

«عهد ازلی» ،مهمترین

«گذار»(متوقفن

سیر تاریخی معنا :از

شاعر/راوی

معنابخشهست

معنابخش

و

شدن ،مهمترین

اصالت عشق زمینی ،به

ی وخودش

خودش

(فی

نفسه)

ارزش

هستی

(فینفسه)

ارزش و معناست.

و

معناست.

معنابخش

اصالت

هستی است یا

هستیشناختی و سپس،

دست کم تنها

اصالت «تابآوری».

کار

ایدئولوژی

ارزشمند

ومعنادارِدرتوان
ماست
چگونگی رسیدن «ما» به

بیان «رسالت»

بیان

و

بیان شاعرانهی

سیر تاریخی «ما» :از مای

خوشروانی

و «معنا» در

«رسالت» و «معنا» در

«امید»،

عاشق ،به مای رند و

شعر

«گفتمان

قامت

عاشقانهی

قامت

«رنجکاه»
شعرِ

بنیاد»

هرچند لرزان،
تنها

سادهفهم
نتیجه (باهمنگری)

اینکه

سپس ،مای «آنومیک»

دارایی

ماست.
دوساحتیِ

شعر

شعر

تکساحتیِ

همهزمانی-رندانه

شعر دوساحتیِ

ساحت ازلی حافظ :بیت

عشقی-جمعی

۲و۷و ،۸ساحت رندانهی

عاشقانهی

حافظ :تمام ابیات،ساحت

زمینی

عشقی سایه :بیت ۴و۵و۶
ساحت

اجتماعی

سایه:

سایر ابیات
چگونگی تثبیت کیفیت

تکریم مکرر

رفتوبرگشت

میان

قراردادن ابیات

سیر «فرم»ی :از توزیع

ردیف شش

معشوق(نُه

عشق ازلی و تقابل رند

عاشقانه

در

متعادلِ «جانمایه» در

بار در ده

با زاهد/صوفی

«هستهی غزل

غزل ،به ساختارِ چندالیه

بیت :به جز

(فرم :محافظت

و غیرخطی و سپس،

بیت هشت)

آن با الیهی

ساختارِ «پرانتزی».

جمعی)
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به سخن روشنتر:
 آرامش «شخص»ی و «عصر»ی سعدی ،جایگاه شیخی محترم و محفوظ در نزداتابکان سَلغری که فارس را از فتنهی مغول در امان داشتند (رک .باثوارد)۱۰۰۱ :۱۹۹۵ ،
سبب میشود که یگانه عاملِ برهمزنندهی تعادل و خوشروانی او در این غزل ،دور از
دسترسبودن و بیتوجهیهای «یار» باشد و درنتیجه ،تکرار مکرر (نُه بار در ده بیت)
وفاداری و خاکساری و تعظیم؛ و اصالت عشق زمینی ،بهترتیب ،رسالت و معنای این
غزل او باشند و خوشروانی او (و «ما»یی که با او همراه و همدل است) ،ازطریق
بیانگریِ آن «رسالت» و «معنا» در قامت شعر عاشقانهی سادهفهم اتفاق بیفتد.
اما:
 ویرانی و پریشانی عصر حافظ و پناهبردن وی به عرفان سبب میشود که دشواریعهد نخستین و مالمتِ نافهمانی چون زاهد و صوفی ،با بازتابِ التزام به دستیابی به
«رنجکاه» (مستی؛ مبارزهی رندانه و عاشقی) ترکیب شود و «عهد ازلی» ،مهمترین
معنابخش هستی و فینفسه ،ارزش و معناست و درنتیجه ،بیان «رنجکاه» و «رسالت» و
«معنا» در قامت شعرِ «گفتمانبنیاد» ،شعری دوساحتی و همهزمانی-رندانه میسازد که از
رفتوبرگشت میان عشق ازلی و تقابل رند با زاهد/صوفی سرشار است.
و
 «وضعیت آنومیک» )Anomic Situation( ۴حاکم بر زیست و زمانهی سایه که درقامت راههای بسته و غیابِ نور« ،شبی دشوار» را میسازند ،او را سوق میدهد تا با
تأکید شاعرانه بر ضرورت تابآوری و ادامهدادن (در هر دو ساحت عشق و اجتماع،
چنانکه حافظ مکرر در شعرش چنین میکند) ،نفسِ «گذار و متوقفنشدن» را مهمترین
معنابخش هستی بداند .بیان شاعرانهی اینکه «امید» که هرچند لرزان است ،تنها دارایی
ماست ،نشان میدهد که در ادامهی مبارزهی حافظ ،سایه نیز میکوشد تا دستکم ،تنها
کار ارزشمند و معنادارِ مقدور را انجام دهد.

 106ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلهی حافظپژوهی ،سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان 1401

بهعالوه و در باهمنگریِ سیر این سه غزل ،پنج تطور تاریخی نیز چشم محقق را
میگیرد که میتواند دستمایهی پژوهشهای مستقل نیز باشد:
 اول ،سیر «تنش» از :کمبود زیباشناختی ،به «درکناشدگی» ،به غیاب «آزادی»؛ دوم ،سیر «رسالت» از :عشقستایی ،به عهد رندانهی ازلی و سپس ،رسالتی«روانشناختی» (حفظ امید برای خود و مخاطب)؛
 سوم ،سیر معناآفرینی از :اصالت عشق زمینی ،به اصالت ایدئولوژی هستیشناختیو سپس ،اصالت «تابآوری» ()Psychological Resilience؛

 چهارم ،سیر تاریخی «ما» (همهی کسانی که مصداقِ مای نهفته در غزلهایند)،از :مای عاشق ،به مای رند و سپس ،مای «آنومیک»؛
 پنجم ،سیر «فرم»ی :از توزیع متعاد ِل «جانمایه» در سرتاسر غزل ،به ساختارِچندالیهی غیرخطی و سپس ،ساختارِ «پرانتزی».
 .۳فرجام سخن
 .1 .۳نتیجهگیری
با بازخوانی سه کالنمفهوم «رسالت»« ،معناآفرینی» و «خوشروانی» در اشعار مورد
بحث ،دیدیم که:
 برای حافظ اگر پیروی سبکآشنا و گفتمانشناس ،در کار باشد ،همانا هوشنگابتهاج است که همانند حافظ و با درک عمیق گفتمان حاکم بر شعر و اندیشهی
او ،برای شعر خود «رسالت» و «معناسازی» قائل است و از این رهگذر میتواند
رنج خود را به هنری ماندگار تبدیل کند و درنتیجه ،به «خوشروانی» برسد.
 از کهنترین نمونه (غزل سعدی) ،تا آخرین نظیره (شعر سایه) ،پنج تطور تاریخیرا در جوانب مختلف میتوان دید که شایستهی واکاوی مستقلاند.
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 .۲ .۳پیشنهادی برای آینده
التفات به عناصر سازندهی گفتمان و زیستجهان هر پیشگام شعر فارسی ،ازجمله
حافظ و سپس ،برسنجیدن کموکیف حضور و/یا غیاب و کموکیف آن در شعر پسینیان،
ازجمله شاعران قاجاری و معاصر ،میتواند پرتوی تازه بر رازهای ماندگاری یا
ناماندگاری آنان بیفکند؛ همچنین ،میتواند تحقیقات را از دایرهی بستهی توصیفاتِ
بینظریه /یا رونویسی رهیافتهای غربی برهاند و دستاوردهای جدید دیگر دانشها را
بومی کند .افزون بر این ،همزمان ،میتواند به خوانندهی امروزی برای خودشناسی و
فهمیدنِ چرایی عالیقش کمک کند.
یادداشتها
 .۱این مقاله ،محصول جانبی ( )By productپژوهشهای نگارنده در مدت فرصت مطالعاتی
در «مؤسسهی مطالعات اسالمی» ( )IISدانشگاه «مکگیل» در مونترآل کاناداست (-۲۰۱۸
 .)۲۰۲۰اصل آن طرح در قالب کتاب کارِ سبکباران منتشر شده است.
 .۲درباب این متننگری ،نقلقول بخشهایی از مقالهی ارزشمند اصغر دادبه دربارهی «تصرفات حافظ
در شعر خود» ،برای روشنکردن «ذهن خاکستری و بیوحشت حافظ» ،بایسته به نظر میرسد:
او پس از خلق اثر در حالت بیخودی ،بارها و بارها ،به بازبینی آن میپرداخت... .این امر ،نشانهی
واقعبینی و انصافی است که کمتر دیده میشود...و اگر کسی چنین واقعیتی را پذیرفت،
منصفترین مردم جهان است و حافظ در شمار منصفترینهاست .او نخستین منتقد بیگذشت
آثار خود بوده است و به همین سبب است که حاصل عمر هفتادسالهی او که بیگمان حداقل
پنجاه سا ِل آن در کار شاعری گذشته است ،کمتر از پانصد غزل است؛ یعنی حدود چهارهزار
بیت ،اگر پانصد را بر پنجاه تقسیم کنیم ،عدد ده به دست میآید؛ یعنی سالی ده غزل و ماهی
کمتر از یک غزل .بیگمان حاصل کار شاعری حافظ بیش از اینها بوده است و...باید بپذیریم که
حافظ خود در جریان بازبینیها و نقدها و گزینشها شماری از آثار خود را به سبب انصاف یا به
سبب مشکلپسندی ،از میان برده و خود بدینسان دست به گزینش آثار خویش زده
است...اختالفنظرهای حافظپژوهان معلول همین امر است (دادبه ۸۸ :۱۳۸۰ ،و.)۸۹
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 .۳امیرهوشنگ ابتهاج ،در ۶اسفند ،۱۳۰۶در رشت دیده به جهان گشود .پدرش «آقاخان ابتهاج»
از سرشناسان رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینا بود .وی ،در عهد شباب ،به دختری
ارمنی و گالیانام دل باخت که در رشت ساکن بود .این عشق دستمایهی عاشقانههای بسیار
معروف شد (دیرست گالیا )...که وی با اشاره به همان عشق ،این بار در گیرودار مسائل سیاسی
سرود .ابتهاج ،از ۱۳۵۰تا( ۱۳۵۶پس از کنارهگیری پیرنیا) ،سرپرست برنامهی «گلها» در رادیو
ایران و نیز ،مؤسس برنامهی «گلچین هفته» بود و بهیمن این مسئولیت ،موسیقیدانان ایرانی،
تعدادی زیاد از غزلها ،تصنیفها و اشعار نیمایی او را اجرا کردند که ماندگار شد .منزل
شخصی سایه ،در  ،۱۳۸۷با نام «خانهی ارغوان» ،به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است.
سبب این نامگذاری ،وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که سایه شعر
معروف «ارغوان» خود را برای آن سروده است .از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج ،تصحیح
غزلهای حافظ است که باعنوان «حافظ بهسعی سایه» ،نخستبار در  ،۱۳۷۲توسط نشر کارنامه
به چاپ رسید و بار دیگر ،با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد .سایه سالهایی زیاد را
صرف پژوهش و حافظشناسی کرده است .این کتاب حاصل همهی آن زحمتهاست و وی،
در مقدمه ،آن را به همسرش پیشکش کرده است.
 .۴واژهی «آنومی» ( )Anomieریشهای یونانیالتین دارد و در آن  Aبهمعنای «بی» (حرفِ نفی)
و « »nomosبهمعنای قاعده ،نظم ،قانون یا هنجار است؛ بنابراین آنومی ،از نظر ریشهی لغوی،
بهمعنای فقدان هنجارها ( )Normlessnessو قوانین است .مفهوم آنومی تاریخچهای بس
طوالنی دارد؛ ظاهراً ،نخستین کاربرد این مفهوم در معنای جدید آن ،از سوی ژانماری گویییو
( ،)Jean-Marie Guyauفیلسوف فرانسوی بوده است .او در آثار خود ،نخست ،مفهوم
«آنومی اخالقی» و سپس ،مفهوم «آنومی دینی» را مطرح ساخت .در متون جامعهشناختی،
آنومی ،ابتدا ،از سوی امیل دورکیم ( ،)Émile Durkheimبرای تبیین وضعِ بسترساز و
تقویتکنندهی خودکشی در جوامع مدرن و درحالِ گذار به سمت مدرنیته ،طرح شد .از نظر
دورکیم (بهخالفِ مِرتُن) ،آنومی ،تماماً و دقیقاً ،معادل بیهنجاری نیست .تنها مترادف روشنی
که دورکیم برای آنومی به کار برده ،واژهی فرانسوی  déréglementبهمعنای «فساد و انحراف
اخالقی» است .بهتصریح خودِ دورکیم ،اخالق چیزی نیست جز التزام (احساس تکلیف ،وظیفه
و تعهد نسبت به قواعد) و مطلوبیت (احساس مطلوب و مفیدبودن قواعد)؛ پس آنومی عبارت
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از حالتی است که در آن قواعد اجتماعی (هنجارها) برای عامالن الزامآور نیستند و پیروی از
آنها برای ایشان مطلوبیتی ندارد .بدینترتیب ،زمانی که دورکیم از آنومی اجتماعی صحبت
میکند ،در درجهی نخست ،به «فقدان مجموعهقواعد حاکم بر روابط بین کارکردهای اجتماعی
معین که باید در بحرانهای تجاری و صنعتی و تضاد بین کار و سرمایه دیده شوند» نظر دارد؛
اما آنومی ،مفهومی عام را نیز در بر میگیرد؛ «ابهام و تعارض هنجارها» (در همهی سطوح و
عرصههای مرتبط با زیست اجتماعی انسان) .به همین سبب ،آنومی دارای دو سطح متمایز
اجتماعی و فردی است .آنومیِ اخیر ،نشانگر حالتی فکری است که با اختالفات و
نابسامانیهایی در سطح فردی است با تجارب روانی چون :نوعی احساس ناهنجاری ،احساس
پوچی و بیقدرتی همراه است .یادآور میشویم پژوهندگان گوناگون ،ایران (بهویژه ایرانِ پس
از انقالب) را بستری مناسب برای «شرایط آنومیک» میدانند که در آن« ،دگرگونیِ سریعِ
جامعه» ،برهمخوردن «دامنهی نیازها» و «سلسلهمراتب آرزوها» ،به «تجدیدنظر در ارزشهای
سنّتی» و «ازهمپاشیدگی در رضایتمندیِ افراد» میانجامد و افراد و آثارِ ادبیِ هنریِ آفریدهی
آنان را نیز متأثر میکند (رک .ساداتشریفی.)۲۱۲-۲۰۰ :۱۳۹۱ ،
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درنگی در مداحیهای حافظ
ایرج شهبازی

*

چکیده
در متن پیش رو ،برآنیم که با واکاوی غزلهای حافظ ،به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که
آیا میتوان حافظ را در زمرهی شاعران مداحی چون فرخی و عنصری قرار داد؟ برای رسیدن
به پاسخ ،همهی بیتهای مدحی دیوان حافظ بررسی شدهاند .با درنظرگرفتن دلیلهایی مانند
انسانبودن حافظ ،ضرورت برخورداری از حمایت دربارها برای پرورش استعداد ،حجم کم
مداحیهای حافظ در مقایسه با کل دیوان و قراردادن مدح پس از بیت تخلص ،نمیتوان
حافظ را شاعری مداح به شمار آورد؛ همچنین ،با دستهبندی انواع مدح از نظر انگیزهی
شاعران (مدح متملقانه ،مدح باورمندانه ،مدح خیرخواهانه و مدح عاشقانه) به دلیلهای زیر،
مدح حافظ را میتوان مدحی خیرخواهانه و بهویژه ،عاشقانه دانست :استفاده از قالب غزل
برای مدح ،محتوای ملتمسات حافظ ،پرهیز او از مدح برخی شاهان ،طرح مطالب اخالقی و
انتقادی در ضمن مدح ،رعایت اعتدال در مدح و دیدگاه کلی حافظ دربارهی شاهان.

واژههای کلیدی :جامعهشناسی ادبیات ،حافظ ،مداحی ،نقد اخالقی ادبیات.

 .1مقدمه
یکی از مسائلِ ذهنآشوب و اندیشهسوز برای عالقهمندان حافظ ،این است که چرا او
علیرغم کرامت نفسِ انکارناپذیرش و با وجود جان قانع و دیدِ بازش ،به مدح شاهان و
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بزرگان زمانهی خود پرداخته و دیوان ارجمندش را به ننگ مدح ،آلوده است؟ آیا حافظ
نیز ،شاعری بوده است از قماش شاعران درباری که برای کسب مال و مقام دنیایی ،همهی
هنر خود را صرف ستایشِ شاهان و بزرگان میکردهاند ،یا اینکه تفاوتی بین او و آنان
وجود دارد؟ انگیزهی حافظ از مداحی چه بوده است؟ یک وجه ماجرا این است که
حافظ ،شاعر ملی فرهنگ ما و از مفاخر طراز اول سرزمین ماست .او را لسانالغیب و
خواجهی اهل راز میدانند .با دیوان او فال میگیرند و آن را کنار قرآن میگذارند .از
طرف دیگر ،او رندی آزاده و وارسته است و ادعا میکند که سرش به دنیا و عقبا
فرونمیآید .او خود را غالم همت کسی میداند که زیر چرخ کبود ،از هرچه رنگ تعلق
دارد ،آزاد است .چنین شخصی با آن همه غنای درونی و عزت نفس و قناعت ،چگونه
میتواند برای صله یا نوالهای ،هنر واالی خود را خرج مداحی شاهان کند؟ چگونه آن
عزت نفس و این فرومایگی ،در یک شخص جمع شدهاند؟ این یک وجه ماجراست که
به خود حافظ و رابطهی ما با او ناظر است و اهمیتی شخصی دارد .کسی که به حافظ
عالقهمند است ،دوست دارد که وجود واالی او ،به ننگِ مدح ،آلوده نباشد.
این ماجرا ،اما ،وجهی بسیار مهمتر هم دارد و آن ناظر به اوضاع جامعه است .اهمیت
بحث ،زمانی روشن میشود که از نقشِ شاعران مداح در شکلگیریِ ذهنیتِ مردم دربارهی
دستگاه حاکم ،آگاهی داشته باشیم؛ در دنیای قدیم ،نهادِ شعرِ درباری ،دقیقاً ،کاری شبیه
صداوسیما ،در دنیای امروز را انجام میداده است و ستایشهای اغراقآمیز شاعران،
چهبسا ،باعث توجیه خودکامگیها و بیدادگریها میشده و مردم را به اطاعت از حاکمان
وامیداشته است .همانگونه که میدانیم ،شاهان در طول تاریخ ،صلهها و جایزههایی
فراوان به شاعران مداح میدادهاند؛ برای نمونه ،بیهقى دربارهی برخورد سلطانمسعود با
شاعران مداح ،چنین مىنویسد:
و آنچه شعرا را بخشید ،خود ،اندازه نبود؛ چنانکه در یک شب ،علوى زینبى را که شاعر
بود ،یکپیلوار درم بخشید؛ هزارهزار درم ،چنانکه عیارش در ده درم نقره ،نُهونیم آمدى
و فرمود تا آن صلت گران را در پیل نهادند و به خانهی علوى بردند .هزار دینار و پانصد
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دینار و دههزار درم ،کموبیش را ،خود اندازه نبود که چند بخشیدی شعرا را (بیهقی،
.)170 :1390

بسیار بعید است صلههای گزافِ شاهان به شاعران ،صرفاً ،برای حمایت از شعر و هنر
بوده باشد .آنها ،بهخوبی ،از نفوذ کالم شاعران در میان عوام مردم آگاه بودند و میدانستند
آنان چه نقشی در شکلگیری باورها و مطالبات مردم دارند .بسیاری از مردم ،ازطریق
همین اشعار ،با شاهان آشنا میشدند و اطالعات و تصویرهای موجود در اشعار آنها را
راست و درست میپنداشتند .اگر شاه بیدادگر و خودکامهای مانند محمود غزنوی ،با
آنهمه جاهطلبی و تجاوزگری ،در کمتر از یک سده ،در میان مردم ،چهرهای قدسی مییابد
و حتی در متون عرفانی و ادبی ،به نماد انسان کامل یا خدا تبدیل میشود ،به خاطر
مداحیهای فرخی و عنصری و دهها شاعر مانند آنها بوده است؛ بنابراین ،میتوان شاعران
مداح را در غالب اوقات ،افرادی خائن و مزدور دانست که آزادگی و انسانیت خود را در
پای مال و مقام ،قربانی میکردند و خواسته یا ناخواسته ،به عملهی ظلمه تبدیل میشدند
و به نهادینهشدن استبداد و قدسیشدنِ چهرهی شاه در نظر عامه ،کمک میکردند.
اگر مداحیهای حافظ نیز ،از جنس مداحیهای دیگر شاعران مداح باشد ،حقیقتاً،
جان هر انسان آزادهای ،از او بیزار میشود؛ چراکه او هم ،در کنار کسانی قرار میگیرد که
اشعارشان باعث ظلمپذیری و ظالمپروری میشود؛ او نیز ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،از
جادهصافکنهای استبداد و بیدادگری به شمار میآید .مسأله بسیار مهم است و به
هیچوجه ،نباید آن را دستِ کم گرفت .برخورد عاطفی با این موضوع ،درست نیست و
باید ،بهدقت تمام ،همهی ابعاد آن بررسی شود .ما در جایگاه دوستداران حافظ ،ممکن
است به توجیه این مسأله بپردازیم و برای تبرئهی او ،چشم خود را بر واقعیتهای تاریخی
ببندیم .باید بدانیم که حقیقت ،از هر شخصیتی مهمتر و ارزشمندتر است و تعهد ما،
صرفاً ،به حقیقت و واقعیت است ،نه به اشخاص؛ بنابراین ،باید کامالً ،فارغباالنه ،مسألهی
مداحیهای حافظ را بررسی کنیم .چنانکه معلوم شود حافظ نیز از جنس شاعران درباری
است ،باید این وجه زندگی او را منصفانه و منتقدانه ،نقد کنیم و اگر دیدیم حافظ با آنها
متفاوت است ،واقعبینانه آن را بپذیریم .به نظر نگارندهی این سطور ،نباید مداحیهای
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حافظ را از جنس مداحیهای شاعران درباری به شمار آورد .در ادامه ،پس از بررسی
نکتهای دربارهی رندی حافظ ،به شرح و تبیین این موضوع که مدعای اصلی مقالهی
حاضر است ،میپردازم.
 .1.1رندی حافظ
ممکن است برخی از افراد ،مداحیهای حافظ را به رندبودن او نسبت دهند .طبق تلقی
آنان ،حافظ رند بوده است و رند انسانی است مصلحتجو و عافیتطلب که صرفاً ،در
پی لذت و منفعت خود است و حقیقت و واقعیت را به پشیزی نمیگیرد .او ،پیوسته ،از
آب گلآلود ماهی میگیرد و هرگاه ،منافعش اقتضا کند ،بهآسانی ،میتواند از همهی
باورهای خود روی برگرداند و درست ،مخالف همهی اندیشهها و اعتقادات خود رفتار
کند .او میتواند خود را غالم همت کسانی که از رنگ تعلق آزادند ،بداند و در همان
حال ،به خاطر دستیابی به منافع خود ،دست به مداحی بزند و در برابر شاهی بیفضیلت،
مانند شاهیحیی ،کرنش کند.
کسی که طریقهی رندی را نه براساس ذهنیات خود ،بلکه براساس اشعار حافظ شناخته
باشد ،میداند که چنین وصلههایی به رند نمیچسبد؛ رند انسانی وارسته و آزاده است که
در عرصهی شطرنج او ،مجالی برای شاه و شحنه وجود ندارد .زرینکوب 1رند را چنین
معرفی کرده است:
رند کیست؟ آنکه به هیچچیز سر فرود نمیآورد ،از هیچچیز نمیترسد و زیر این چرخ
کبود ،از هرچه رنگ تعلق پذیرد ،آزاد است؛ نه خود را میبیند و نه به ردّ و قبول غیر
نظر دارد .اندر دو جهان که را بود زهرهی این؟ در دنیایی که همهچیز به میزان پول
سنجیده میشود ،در دنیایی که نامآوران عصر ،برای صید زر و سیم ،نه پروای نام دارند
نه اندیشهی جان ،فراغتی و کتابی و گوشهی چمنی ،برای که کفایت میکند؟ برای یک
رند .برای یک آزاداندیشِ بیخیال که این همه غوغای خودپرستی که در جهان هست،
برای وی چیزی جز یک فریاد پوچ نیست .در دنیایی که زاهد و واعظِ شحنهشناس
میخواهند حق را به سجودی و نبی را به درودی فریب دهند ،که میتواند مسجد و
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صومعه را خراب کند ،خلق را و قضاوتشان را نادیده گیرد ،در کار خدا و خلق از چون
و چرا دم زند ،به جز یک رند؟ (زرینکوب.)41 :1380 ،

به نظر میرسد چنین رندی ،نمیتواند مداح و متملق و چاپلوس باشد و کسانی که
میتوانند بین رندی و تملق و نفاق جمع کنند ،الزم است در تعریف خود از رند تجدید
نظر نمایند .الزم است که مسأله را دقیقتر بررسی کنیم؛ همانگونه که پیشتر گفتم ،حافظ
از سنخ شاعران درباری نیست و نباید او را در کنار کسانی مانند فرخی و عنصری قرار
داد .ادعای اصلی این مقاله همین است و در ادامه ،چند حدس و گمان را در دفاع از این
گزاره مطرح میکنم ،با این امید که این بحث ،مورد توجه عالقهمندان مباحث ادبی و
تاریخی و اجتماعی قرار گیرد و با نقدها و نظرات آنها ،این بحث کاملتر و دقیقتر شود.
امیدوارم در نتیجهی این بحثها ،تصویری واقعبینانه از مسألهی مداحیهای حافظ در
اختیار خوانندهی گرامی قرار گیرد.
 .2بحث و بررسی
 .1.2انسانبودنِ حافظ
قبل از هر چیز ،باید بدانیم که حافظ نیز ،انسانی از قبیل دیگر انسانهاست .او هم انسانی
است با خواستهها و اندیشههای متفاوت .درست است که در فرهنگ ما ،کسانی مانند
عطار و موالنا هستند که هیچگاه ،گرد مدح شاهان نگشتهاند و در میراث آنها ،یک بیت
مداحانه را هم نمیتوان یافت ،بااینهمه ،نباید از همگان انتظار داشته باشیم که مانند
قدیسان زندگی کنند .نباید بیهوده از انسانها انتظار عصمت داشت و آنها را مقدس
پنداشت .حافظ نیز ،مانند عموم انسانها ،گرفتار تعارضها و تناقضهای درونی بوده
است .از سویی ،گرایش عمیق به سوی ارزشهای متعالیِ انسانی و الهی ،او را به سوی
آسمانها میکشیده و از سویی دیگر ،میلهای طبیعی و مادی ،او را به سوی خاک جذب
میکرده است و او ،همیشه ،در میان این میلهای متفاوت گرفتار بوده و نمیتوانسته
جانبی را بر جانبی دیگر ترجیح دهد؛ ازاینرو ،در عین آنکه از قناعت و عزت نفس دم
میزده و چهبسا ،شاهان را تحقیر میکرده است ،در عمل ،در مقابل آنان کرنش میکرده
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و به امید نوالهای و صلهای ،پشت به همهی ارزشهای انسانی میکرده و به بلندگوی
تبلیغاتی شاهان ناالیق و بیکفایت تبدیل میشده است!
شفیعی کدکنی ،در مقدمهی زیبای کتاب مفلس کیمیافروش ،به تناقضهای درونی
انوری اشاره کرده و از سرگردانی او در میان «زهد» و «حرص» سخن گفته است (رک.
شفیعی کدکنی 112 :1372 ،به بعد) .ایشان ،همچنین ،در مقدمهی ارزندهی کتاب
تازیانههای سلوک ،سه ساحت وجودی برای سنایی برمیشمارند که عبارتاند از :ساحت
تاریک وجود سنایی (= سنایی مدّاح و هجاگوی) ،ساحت خاکستری وجود او (سنایی
واعظ و ناقد اجتماعی) و ساحت روشن وجود او (سنایی قلندر و عاشق) و اعتقادشان
بر آن است که سنایی ،تا پایان عمر ،گرفتار تناقضها و تضادهای موجود میان این سه
ساحت بوده است (رک .شفیعی کدکنی 25 :1376 ،به بعد).
در این نظریه ،رگههایی از حقیقت وجود دارد و کمک میکند که ما ،واقعبینانهتر ،به
انسانها نگاه کنیم .انسانی دیدنِ انسانها و پرهیز از رؤیاپردازی و خیالبافی دربارهی
آنها ،چهرهای دلنشینتر به ایشان میبخشد .مقدسکردن حافظ و او را ابرانسانی بیخطا
دانستن ،میتواند ما را از واقعیتهای وجودی او دور کند و حتی با دیدن یک خطا ،کار
ما را به انکار او بکشاند .این حادثهای است که بهآسانی ،در جوامعی مانند جامعهی ما
رخ میدهد .چون ما انسانها را سیاه و سفید میبینیم ،درک واقعبینانهای از واقعیت سیال
و متکثرِ وجودِ آنها نداریم .به همین سبب است که نه با خطاهای خود مدارا میکنیم ،نه
میتوانیم روادارانه با دیگران زندگی کنیم .اگر بپذیریم هر انسانی ،هر قدر بزرگ و واال،
ترکیبی از خوبیها و بدیهاست ،طبعاً ،راحتتر او را میپذیریم .حافظ نیز ،به تعبیر
خرمشاهی ،کامالً انسان است و حتماً ،مرتکب خطاهایی میشود .ما او را دوست داریم؛
اما خطاها و عیبهای او را میبینیم ،بیآنکه دیدن خطاها ،باعث چشمفروبستن بر نقاط
قوت و برجستگیهای او شود.
بنابراین ،مبنای انسانشناختی مداحیهای حافظ از برخی کسان را میبینیم و آنها را
نقد میکنیم؛ اما از احترام عمیق ما به او کاسته نمیشود .تنها ،افراد خشکمغز و متحجرند

درنگی در مداحیهای حافظ /ایرج شهبازی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 117

که دیگر انسانها را نه بهمثابه پروسههایی پایانناپذیر که بهعنوان پروژههایی پایانیافته در
نظر میگیرند و از دیدنِ کلیتِ وجود آنها غفلت میورزند .اقتضای واقعبینی و
حقیقتجویی آن است که از انسانها توقع عصمت نداشته باشیم و آنها را خاکستری
ببینیم .انسان کامل مفهومی است که تنها در ذهن افراد کمالگرای واقعستیز جای دارد.
در عالم واقع ،خبری از انسان کامل نیست .کسانی که نمیتوانند مداحیهای حافظ را
بپذیرند ،احتما ًال ،از همین ذهنیت انسان کامل متأثر هستند؛ اما حافظ ،کامالً ،انسان است
و میتواند مرتکب خطا شود و در وجود او ،عیب هم وجود دارد .به نظر میرسد یکی
از اولویتهای فرهنگی جامعهی ما ،همین رهاکردنِ ذهنیت انسان کامل و واقعیدیدن
انسانهاست .مسأله خطانکردن نیست ،مسأله این است که با کمترین و کمآسیبترین
خطاها زندگی کنیم؛ بنابراین ،الزم نیست به خاطر مداحیهای حافظ ،آشفته و پریشان
شویم و همهی خوبیها و کماالت او را به خاطر این کارش انکار کنیم و تمام ابعادِ
اندیشهی او را به باد انتقاد بگیریم .با پذیرش این نکته که حافظ نیز ،جایزالخطا بوده و
گاه ،قلم خود را به مدح آلوده است ،در مباحث بعدی ،میکوشیم بدون هیچ توجیهی،
تصویری واقعبینانه از این جنبهی شخصیت و هنر حافظ به دست بدهیم.
 .2.2برخورداری از حمایت دربارها
نکتهای مهم که در مطالعات تاریخی باید همواره در نظر داشت ،این است که ما نباید با
ذهنیت امروزی خود به ارزیابی کارنامهی بزرگانِ گذشته بپردازیم .شرایط زندگی ما بسیار
دگرگون شده و معیارهای ما تفاوت پیدا کرده است و همین ممکن است در داوری ما
دربارهی گذشتگان ،اثر بگذارد .بیتردید ،آیندگان نیز ،بر ما خردهها خواهند گرفت و
خندهها خواهند کرد .آنها اگر زمانه و زمینهی زندگی ما را بهدرستی بشناسند ،احتما ًال،
با همدلی بیشتری کارنامهی ما را ارزیابی خواهند کرد .ما نیز ،باید گذشتگان را در همان
ظرف زمانی و مکانی خودشان ببینیم و از قراردادن آنها در بافت موقعیتیِ زمانهی خودمان
پرهیز کنیم .واقعیت این است که در زمانهای گذشته ،علم و ادب در انحصار دربارها و
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اشراف بوده است و طالبان ترقی ،چارهای جز پیوستن به حکومتها و بزرگان زمانه
نداشتهاند .چنانچه تشویقها و حمایتهای مالی و معنوی دربارها نبود ،ای بسا ،بساط
علم و ادب و هنر در ایران برچیده میشد و شاعران و دانشمندان ،از فقر و فاقه میمردند،
یا به جای پرداختن به علم و ادب ،در جستوجوی لقمهای نان و پارهای پارچه ،در
پیچوخم زندگی روزمره گم میشدند و اثری از آنها باقی نمیماند.
خرمشاهی ،دربارهی این مطلب مینویسد:
اگر تشویق و حمایت ابواسحاق و وزیران او و شاهشجاع و وزیران او و شاهیحیی و
شاهمنصور و «بخششآموزی جهانافروز ،چون حاجیقوام» نبود ،حافظ از حد یک
طلبهی صاحبذوق که گاهی ،از فیضان طبع و رشحات خاطر ،غزلی میسرود ،فراتر
نمیرفت...بهراستی ،از هنرمند رفاهدوست و راحتطلب و زندگیخواه و لذتگرایی
چون حافظ ،انتظار نمیتوان داشت که به جای آنکه به پیشبرد علم و هنر خویش بپردازد،
یک عمر با فقری فرهنگسوز و خانمانبرانداز دست و پنجه نرم کند و سرانجام هم ،به
مقام شامخی که در عالمِ اندیشه و هنر و در اندیشه و هنرِ عالم دارد ،نرسیده باشد .کسی
چه میداند ،شاید فقر فرساینده و فرهنگسوز ،چه بسیار غنچههای نبوغ و علم و هنر را
در جوانه سوخته باشد و خاکسترش را به باد فنا سپرده باشد .واقعاً ،منزّهطلبی هم حدّی
دارد (خرمشاهی.)73-69 :1374 ،

البته ،منظور این نیست که کسی همهی نبوغ و توان هنری خویش را در خدمت یک
شاه خودکامه قرار دهد و جز توجیه اعمال نادرست و سیاستهای غلط او ،وظیفهای
برای خود قائل نباشد ،فقط برای اینکه میخواهد استعداد خود را پرورش دهد و اشعارش
در پهنهی روزگار بماند و به دست مردم برسد .پذیرفتنی نیست که شاعر ،خود و قلمش
را دربست ،به جبّاری گردنکش بفروشد و غافل از دردها و رنجهای واقعی مردم
روزگارش ،ممدوح را تا مقام خداوندی باال ببرد و فضائلی دروغین برای او جعل کند و
زشتیها و اشتباههای او را توجیه کند ،صرفاً ،با این امید که با حمایت او بتواند شعر
بگوید و هنر خود را رشد بدهد .چنین کاری ،اخالقاً ،روا نیست .ضایعشدن استعداد،
بسی بهتر از تبدیلشدن به عملهی ظلمه است.
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اما همانگونه که گفتیم ،در زمانهای گذشته ،تنها راهِ رشد و پیشرفت ،برخورداری از
حمایت دربارها و اشراف بود .حتی بزرگانی مانند بهاءولد و موالنا و فخرالدین عراقی و
نجم دایه نیز ،بدون حمایت عالءالدینکیقباد سلجوقی و فرزندانش و بیپشتیبانی کسی
مثل معینالدین پروانه ،نمیتوانستند به تکمیل فضائل خود و آفرینش آثار درخشانشان
بپردازند؛ بنابراین ،بسیار طبیعی است که کسانی مانند فردوسی و سعدی و حافظ نیز،
بهشکلی متعادل و متین ،به مدح شاهان بپردازند ،تا بتوانند در سایهی حمایتهای مادی
و معنوی آنها ،با فراغ بال ،به کارهای علمی و ادبی خود برسند و آثاری ارزشمند پدید
آورند و آنها را برای آیندگان حفظ کنند .دسترسی به استادان بزرگ ،دستیابی به کتاب و
کتابخانه ،فراهمکردن امکانات تحقیق و مطالعه ،تأمین هزینهی سفر برای بهرهگرفتن از
محضر استادان دیگر سرزمینها و نیز ،تأمین هزینههای زندگی خانوادگی ،هیچکدام بدون
حمایت شاهان و اشراف ،مقدور نبوده است؛ به همین سبب ،عموم کسانی که استعدادی
در خود مییافتند ،راهی جز نزدیکشدن به دربارها و خاندانهای اشراف نداشتند.
ازآنجاکه فاصلهگرفتن از دربارها ،واقعاً ،کار دشواری بوده ،نباید شاعران را به خاطر
نزدیکشدن به شاهان و وزیران سرزنش کرد .مهم این است که این نزدیکشدن به
دربارها ،با حفظ کرامت انسانی و رعایت حدود اخالقی انجام گیرد و شخص را به ابزاری
در دست ظالمان و خودکامگان تبدیل نکند و حقیقتاً ،دربارهی فردوسی و سعدی و حافظ،
چنین شد و آنها توانستند از حمایتهای دربارها و اشراف بهرهمند شوند؛ بیآنکه پا بر
سر اخالق و انسانیت خود بگذارند.
 .3.2حجم مداحیهای حافظ
نکتهی دیگر دربارهی مداحی حافظ ،حجم اشعار ستایشی اوست .این مطلب را باید،
بهدقت ،بررسی کنیم .آنگونه که قاسم غنی میگوید ،در دیوان حافظ ،تقریباً ،در هفتاد
مورد ،بهصراحت ،یا با قرائن مؤکد ،به پادشاهان معاصر اشاره شده است (رک .غنی،
 .)362 :2536چنانکه میدانیم ،دیوان حافظ ،حدود  496غزل ،حدود  5قصیده و 27
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قطعه دارد؛ بنابراین ،تقریباً ،در هر هفت یا هشت صفحه از آن ،شاهد یک تا سه بیت مدح
شاهان و وزیران هستیم .این مقدار مداحی ،چندان ،چشمگیر نیست .حجم اشعار مدحی
حافظ با حجم مداحیهای کسانی مثل فرخی و عنصری و انوری و منوچهری و خاقانی
که سراسر یا بخش اعظم دیوان آنها به مدح اختصاص دارد ،قابل مقایسه نیست.
حتی اگر حجم اشعار ستایشی حافظ را با شاعران معروف قرن هشتم ،مانند خواجوی
کرمانی ،سلمان ساوجی ،ابنیمین و عبید زاکانی ،مقایسه کنیم ،باز میبینیم که حافظ ،در
مقایسه با آنان ،بسیار اندک مداحی کرده است .حتی عبید زاکانی که منتقدترین و طنازترین
شاعر کالسیک فارسی است ،بخش اعظم اشعار جدی خود را به مدح شاهی مانند
ابواسحاق اینجو اختصاص داده و تعدادی زیاد قصیده در مدح او سروده است .حقیقتاً،
حافظ توانسته است ،تاحدیزیاد ،از جریان مداحی در شعر فارسی فاصله بگیرد و این
ادعا ،تنها ،هنگام مقایسهی کمیت و کیفیت مداحیهای او با دیگر شاعران روشن میشود.
بههیچوجه ،نباید او را شاعری درباری به شمار آورد .وظایف و کارکردهای شاعران
درباری ،مشخص است؛ شاعران درباری ،در زمانهای اعیاد ،تولدها ،سوگواریها،
پیروزیها ،شکستها و شکارها ،موظف به سرودن قصائد و قطعات غرّا و خواندن آنها
بر شاه و درباریان بودهاند؛ حالآنکه ،حافظ ،هیچگاه ،چنین نقش و وظیفهای را بر عهده
نداشته است و تنها ،در پایان برخی از غزلهایش ،در چند بیت ،شاه را ستوده است .دیدن
این حادثه در بافتِ تاریخیِ خودش ،بهخوبی ،نشان میدهد که او را بههیچوجه ،نمیتوان
شاعری مداح به شمار آورد.
 .4.2قراردادن مدح ،پس از بیت تخلص
اگر از پنج قصیدهی حافظ که تماماً ،در حالوهوای مداحی هستند ،بگذریم ،روش حافظ
در غالب غزلیاتش ،چنین است که نخست ،غزل را به پایان میرساند ،آنگاه ،پس از بیت
تخلص ،به مدح میپردازد .این مداحیها ،غالباً ،در یک تا سه بیت بیان میشوند .بهندرت،
تعداد این بیتها از سه درمیگذرد و به پنج یا شش میرسد .غالب مداحیهای حافظ در
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غزلیات ،بین یک تا سه بیتاند؛ برای نمونه ،در غزل زیبای «ای فرو ِغ ما ِه حسن از روی
رخشان شما» ،حافظ ،پس از بیت تخلص ،سه بیت در مدح شاه یزد (احتما ًال شاهیحیی)،
سروده است .برای درک بهتر این موضوع ،بیت تخلص و آن سه بیت مدحی را در اینجا
میآورم:
میکند حافظ دعایـی ،بشنــو آمینــی بگو

روزیِ مــا بـــاد لعــل شکّرافشان شما

ای صبا ،با ساکنان شهر یزد از مـــا بگو

کای سرِ حقناشناسان گوی چوگان شما،

گرچه دوریماز بساطقرب ،همت دور نیست

بندهی شــاه شماییــم و ثناخــوانِ شما

ای شهنشــاهِ بلنداختر ،خــدا را همتـی

تا ببوسـم ،همچــو اختر ،خاک ایوان شما
(حافظ)103 :1370 ،

دربارهی این کار حافظ ،میتوان حدسهایی گوناگون را مطرح کرد؛ ولی ،بههرحال،
آوردن مداحی در پایان غزل ،عمالً ،آن را به حاشیه میراند و شخص میتواند با بیت
تخلص ،غزل را پایانیافته تلقی کند و ابیات مدحی را نخواند .گذشته از این ،آوردن نام
شاه بعد از نام خود ،کاری شگفتآور است و من در غیر دیوان حافظ ،تنها ،در حدود
پنج مورد از غزلیات سعدی و یک مورد از غزلیات عبید زاکانی سراغ دارم و بس .این
کار در قیاس با آن قصائدِ سراسر ستایش ،نوعی انقالب است.
 .5.2بررسی انواع مداحی ،از نظر انگیزههای شاعران
به نظر میرسد در بررسی جریان مداحی ،باید به انگیزههای مداحان ،توجه و براساس
اهداف و انگیزههای آنها مداحیها را بررسی کرد .از این حیث ،میتوان چهار نوع مدح
را از هم بازشناخت :مدح متملقانه ،مدح باورمندانه ،مدح خیرخواهانه و مدح عاشقانه.
در ادامه ،به بررسی این چهار نوع مدح میپردازیم و میکوشیم نوع مداحی حافظ را
بهدقت ،تعیین کنیم.
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 .1.5.2مداحی متملقانه
این قبیل مداحی ،از سر ترس یا طمع انجام میگیرد .مداح برای آنکه خطری را از خود
دفع یا منفعتی را به سوی خود جلب کند ،دست به ستایشِ ممدوح میزند .هدف نهاییِ
او از مدح ،دستیابی به مال و منال دنیایی است .چنین شاعری ،پیش از هر چیز ،کرامت
نفس و شخصیت عالی خود را لگدمال میکند؛ ازاینرو ،تا زمانی به مدح کسی ادامه
میدهد که از ناحیهی او امید جلب منفعتی یا دفع مضرتی داشته باشد؛ در غیر این صورت،
ممکن است به جای مدح ،به هجو ممدوح بپردازد و چنانچه وعدهی پول یا مقام بیشتری
از سوی دشمن ممدوح به او داده شود ،فوراً ،به ممدوح پشت کند و خود را در خدمت
دشمن او قرار دهد.
برای مثال ،از سلمان ساوجی یاد میکنیم که از شاعران بزرگ معاصر حافظ است و گاه،
او را با حافظ مقایسه میکنند .او عمرش را در مداحی ایلکانیان گذارنده بود؛ اما پس از آنکه
شاهشجاع ،در سال 777ق ،سلطانحسین جالیری را شکست داد و بر تخت او تکیه زد،
سلمان ساوجی «بدون توجه به اینکه عمری مادح ج ّد و جدّه و پدر سلطانحسین و خود او
بوده ،در این وقت ،قصایدی دربارهی رقیب و دشمن او شاهشجاع سروده است» (غنی:2536 ،
 .)312مطلع یکی از قصاید سلمان در مدح شاهشجاع که  36بیت دارد ،این است:
زهی دولت کز اقبال همای چتر سلطانی

همایونفال شد بومی که بودشسر به ویرانی

3

همانطور که مالحظه میشود ،سلمان در این بیت میگوید :سرزمین تبریز رو به
ویرانی داشت و اکنون ،از اقبال بیرق شاهشجاع ،آباد و سرافراز شده است .اگر از سلمان
بپرسیم :سالیان دراز ،آلجالیر بر تبریز حکم راندهاند ،چنانچه نتیجهی سالها حکومت
آنها جز ویرانی تبریز نبوده است ،چرا تو عمرت را صرف مداحی آنها کردی؟ چه
میتواند بگوید؟ او میگوید :من فقط میخواهم زنده بمانم ،دیگر کاری ندارم چه کسی
را میستایم و چه کسی را مینکوهم.
مدحها و قدحهای قاآنی در حق آقاسی نیز ،نمونهای خوب برای این موضوع است:
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قاآنى ...در مدح ناالیقترین و ناسزاوارترین مردم دربارى و حتى نوکران و خدمتگزاران
آنان ،صفاتى به کار مىبرد که هرگز ،به آنها متصف نبودهاند و با این همه غلو در
چاپلوسى ،به ممدوحان و منعمان خود نیز ،وفادار نمىماند؛ یعنى ،پس از آنکه از مسند
ریاست و قدرت کنار مىروند ،سوابق نعمت آنان را فراموش مىکند؛ برای مثال،
حاجمیرزاآقاسى ،صدراعظم محمدشاه و ناصرالدینشاه را که به صفت «قلب گیتى»،
«روح عالم»« ،انسان کامل»« ،خواجهی دو جهان»« ،مظهر بارى» و «رسانندهی فیض خالق
به مخلوق» ستوده بود ،بیرحمانه« ،ظالم شقى» و میرزاتقىخان امیرکبیر ،جانشین او را
«عادل تقى» مىخواند و باز موقعى که امیرکبیر معزول شد و میرزاآقاخان نورى به
صدارت رسید ،او را «خصم خانگى»« ،اهرمنخوى و بدگوهر» نامیده است (قاآنی:1380 ،
9و.)10

این قبیل مداحیها که متأسفانه ،تعدادشان بسیار زیاد است ،واقعاً ،جز داغ ننگی بر
پیشانی ادب گرانسنگ فارسی نیستند .شاعرانی از این دست ،بیآنکه نسبت به ممدوح
خود کمترین تعهد عملی و عالقهی قلبی داشته باشند ،صرفاً ،برای دستیابی به خواستههای
خود ،به مدح او میپردازند .تعداد این قبیل شاعران ،بسیار زیاد است و معمو ًال ،در هر
درباری ،برای خود دستگاهی عریض و طویل داشتهاند و وظایف خود را انجام میداده
و صلهها و جوایزشان را دریافت میکردهاند .برخی از آنها هم ،ثروت و شوکتی افسانهای
مییافتهاند .شاعرانی مانند عنصری ،فرخی ،منوچهری ،غضایری رازی ،امیرمعزی ،انوری،
ظهیر فاریابی ،قانعی طوسی ،سلمان ساوجی ،قاآنی و نظایر آنها ،ازجمله بزرگترین این
شاعران بودهاند.
اگرچه این بخش از ادبیات فارسی قابل دفاع نیست و با هیچ توجیهی ،نمیتوان رفتار
ناپسند شاعران درباری را پذیرفت ،بااینهمه ،نباید گمان کرد که این قبیل اشعار ،از
هرگونه فایدهای تهی هستند؛ برای نمونه ،در اینجا به دو نکته دربارهی ارزشمندی اشعار
ستایشی اشاره میکنم:
همانگونه که میدانیم ،در دربارها تعدادی شاعر وجود داشت و یک نفر ،بهعنوان
ملکالشعرا ،آنها را مدیریت میکرد .برای آنکه کسی بتواند وارد حلقهی شعرای درباری
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شود ،الزم بود که زبان و ادب فارسی و عربی را بهخوبی ،بشناسد و سرمایهای شایان
توجه از علوم گوناگون ،مانند علوم دینی ،ستارهشناسی ،تاریخ ،پزشکی ،فلسفه ،اساطیر و
فرهنگ عامه فراهم آورد و خود را به سطحی از مهارت و ورزیدگی در شعرسرودن
برساند ،تا بتواند در زمرهی شاعران رسمی قرار بگیرد .گذشته از این ،به خاطر فضای
رقابتی که بر دربارها حاکم بود ،شاعران برای آنکه بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند،
ناگزیر بودند مدام بر مهارت و توانایی خود در شعرسرودن ،بیفزایند .همین مسائل باعث
میشد که زبان غالب این شاعران ،استوار و شیوا و رسا باشد و اشعار آنها ،نقشی مهم
در تحول زبان فارسی و انتقال سنتهای زبانی و ادبی به نسلهای بعدی ایفا کند.
دیوانهای این قبیل شاعران ،از بهترین مدارک برای بررسیهای ادبی و زبانی است و از
گنجینههای مهم زبان و ادبیات فارسی به شمار میآیند .از قرن هفتم به بعد ،بهویژه در
قرن نهم که شعر از دربارها به میان مردم میآید ،رکود و سقوط شدید زبان و ادبیات را
بهخوبی ،میتوانیم ببینیم .این نکته ،آشکارا ،نشان میدهد که شعر درباری در عین اینکه
از حیث اخالقی ،مردود است ،از جهت زبانی و ادبی ،ارزشی فراوان دارد.
دومین نکته دربارهی فایدهی شعر درباری ،ارزش جامعهشناختی و مردمشناختی آن
است .همچنانکه میدانیم ،تاریخ ،در ایران ،همیشه امری سفارشی و فرمایشی بوده و
غالباً ،تاریخها طبق نظر حاکمان نوشته میشده است .گذشته از این ،باورهای سیاسی و
مذهبی مورخان و سلیقهی شخصی آنها ،در تاریخنگاریشان ،دخالت داشته است .بنا به
همین مالحظات است که همواره ،باید در محتویات متون تاریخی تردید کرد و از دیگر
منابع ،برای تصحیح ،اصالح و تکمیل مطالب آنها بهره گرفت .به نظر میرسد که اشعار
مدحی ،یکی از قطعات مهم پاز ِل تاریخ ایران هستند و گاه ،اطالعاتی را در اختیار ما قرار
میدهند که کمتر میتوان آنها را در جایی دیگر ،پیدا کرد .اشعار مدحی ،یکی از منابع
مهم برای تحلیلهای تاریخی ،جامعهشناختی و مردمشناختیاند و گذشته از این ،برای
مطالعه در حوزهی روانشناسی اجتماعی مردم ایران ،از این قبیل اشعار ،میتوان بسیار
استفاده کرد.
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انزابینژاد ،در مقدمهی کتاب دستور الوزراء ،دربارهی ارزش اجتماعی و تاریخی اشعار
مدحی نوشته است:
هرچند بوی ناخوش از برگبرگ ،نه ،که از بیتبیت آنها باال برند [ظاهراً« ،رود» درست
است] و دماغ جان را بیازارد ،نباید دورشان ریخت؛ بلکه باید آنها را همچون کالبدهای
چرکین و بویناک ،روی تخت مردمشناسی تاریخی و جامعهشناسی دراز کرد و همانسان
که کالبدشکافان میکنند ،بیتبیت ،نه ،که کلمهبهکلمه ،خواند و تحلیل کرد .بدین ترتیب
است که میتوان تسلط حکومتهای ناسالم را ،ج ّو خفقان را ،فشار ستم را دریافت و
تصویری عینی و زنده از گذشته و تاریخ بازکشید (محمودبنمحمدبنالحسین االصفهانی،
.)7 :1364

شفیعی کدکنی نیز ،دربارهی ارزش تاریخی و اجتماعی اشعار مدیح میگوید:
شعر مدیح ،گذشته از ارزشهای زبانی و هنری که میتواند داشته باشد ،یک ارزش
اجتماعی و تاریخی عام نیز ،دارد که رسیدگی به اعماق آن ،ما را با گذشتهی اجتماعی
ما ،بیش از هر سند مستقیم تاریخی ،آشنا میکند .اگر روزی بخواهیم تاریخ اجتماعی
مردم ایران را قدری دقیقتر از آنچه تاکنون شناخته شده است ،مورد بررسی قرار دهیم،
کاوش در اعماق این مدیحهها ،بهترین زمینهی اینگونه مطالعات میتواند باشد (شفیعی
کدکنی.3)83 :1372 ،

 .2.5.2مداحی باورمندانه
گاه ،ممکن است شاعری به مدّاحی روی آورد؛ نه از سر حرص و طمع ،بلکه از سر
اعتقاد به ممدوح؛ یعنی مدّاح ازآنجاکه از بُن جان ،عاشق ممدوح است و به دوستی او
پایبندی دارد ،او را میستاید؛ برای مثال ،میتوان نظری به مدّاحیهای حکیمناصرخسرو
انداخت .ناصرخسرو که جانی شکوهمند و طبعی واال دارد ،با همهی وجود ،به مدح
خلیفهی فاطمی مصر میپردازد .اگر کسی ستایشهای ناصرخسرو از المستنصر را با
ستایشهای عنصری و فرخی از محمود غزنوی بسنجد ،ایبسا ،تفاوتی میان آنها نیابد،
بلکه ستایشهای ناصرخسرو را افراطیتر و مبالغهآمیزتر بیابد؛ برای نمونه ،بیتهای زیر
را که مشتی از خروار است ،نقل میکنیم:
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ناصرخسرو ،در قصیدهی معروف «نکوهش مکن چرخ نیلوفری را» ،پس از آنکه
شاعران مدّاح ،از قبیل عنصری را نکوهش میکند و از اینکه خودش دُرّ لفظ دری را به
پای خوکان نمیریزد ،اظهار شادی میکند ،بالفاصله میگوید:
تـو را ره نـمایم که چـنبر کـه را کـن

به سـجده مـر ایـن قـامـت عـرعـری را

کسی را کنـد سجده دانـا که یـزدان

گزیـدستش از خـلق مـر رهبـری را

کسی را که بستـرد آثـار عـدلـش

ز روی زمیـن صـورت جـائـری را
(ناصرخسرو)14 :1372 ،

در بیتهای باال ،ناصرخسرو ،المستنصر را گزیدهی خدا ،رهبر حقیقی خلق و کسی
که عدلش ستم را از عرصهی گیتی زدوده ،معرفی کرده است .اینک ،به بیتهای زیر دقت
کنید:
مشتـری انـدر نــمازگـاه مــر او را

پیـشرو و جبرئـیل غاشیـهدار اسـت

طلـعت مستنـصر از خـدای جـهان را

ماه منیر است و این جهان شب تـار است

روح قُـدُس را ز فخر ،روزی صد بـار

گِـردِ درِ مجـلسش مجـال و مـدار اسـت

قیـصر رومـی به قصـر مشـرف او در

روز مظالـم ز بندگـان صغـار اسـت

خـلق شمارنـد و او هـزار؛ ازیـراک

هرچـه شمار است ،جمله زیر هزار است

رایت او روز جنگ ،شهره درختی اسـت

کهش ظفـر و فتـح برگها و ثـمار اسـت
(همان)51:

با خواندن بیتهای باال که نظایر آنها در دیوان ناصرخسرو فراوان است ،به نظر
میرسد که تفاوتی میان او و عنصری نیست؛ چراکه هر دو ،بههرحال ،زبان به مدح
گشادهاند؛ اما نکته در اینجاست که ناصرخسرو ،از سر عشق و اعتقاد ،مداحی میکند؛
ولی امثال عنصری ،از روی آزمندی و طمعورزی به مداحی روی میآورند .مداحی
ناصرخسرو ،بخشی از ایمان و باور قلبی اوست؛ حال آنکه مداحی امثال عنصری،
متملقانه ،چاپلوسانه و سودجویانه است .ناصرخسرو ممکن است در اعتقادش به خلیفهی
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فاطمی و در مداحی او دچار اشتباه شده باشد؛ اما بههرحال ،خائن و خوار نیست؛ ولی
مداحان چاپلوسِ حریص ،هم به خود ،هم به ممدوح و هم به ملت خود ،خیانت میکنند.
مدایح و مراثی سعدی برای المستعصمباهلل ،آخرین خلیفهی عباسی ،از همین قبیل
است؛ قطعاً ،انگیزهی سعدی در این مدایح ،از جنس انگیزههای فرخی ،عنصری و
منوچهری و نظایر آنها نیست؛ کامالً ،مشخص است که سعدی از سر باور قلبی ،دست
به مدح زده است ،نه به خاطر فرصتطلبی و سودجویی .اگرچه ممکن است بتوان ،با
دالیل تاریخی ،ثابت کرد که سعدی و ناصرخسرو در این دوستیها اشتباه کردهاند ،ولی
بههرحال ،آنها قصد توجیه عملکردهای غلط ممدوحان خود را نداشتهاند.
 .3.5.2مداحی خیرخواهانه
نوعی دیگر از مداحیها ،مداحی از سر خیرخواهی و نصیحتگری است .در اینجا ،ممکن
است که شاعر چندان باور و اعتقاد عمیقی به ممدوح نداشته باشد ،ولی وقتی میبیند
جایگاه ممدوح در جامعه چنان است که سخن و حکم او در تعیین سرنوشت یک ملت
دخالت تام و تأثیر قاطع دارد ،برای آنکه داروی تلخ نصحیت و خیرخواهی خود را
قطرهقطره در کام او بریزد ،خود را مجبور میبیند که شهد مدح را هم با آن درآمیزد ،تا
باعث نفرت طبع ممدوح نشود.
برای نمونه ،میتوان از مداحیهای آمیخته به نصیحتِ سعدی نام برد .انقالبی که
سعدی در قصیدهسرایی و مدّاحی ایجاد کرده ،بسیار عالی و شایستهی توجه است .او،
معمو ًال ،در قصاید خود ،پس از آنکه چند بیتی در مدح و ستایش ممدوح میسراید ،روی
سخن را متوجه وعظ و نصیحت میکند و میکوشد با عباراتی زیبا و نرم ،راه نیک و بد
را به او بنمایاند و او را به عدالت و نیکویی سفارش کند .سعدی ،گذشته از قصاید ،در
بوستان نیز ،همین طریقهی نیکو را در پیش گرفته است؛ مثالً ،او در دیباچهی بوستان،
آنجا که به مدح سعد زنگی میپردازد ،پس از چند بیت در مدح او ،خود را مخاطب قرار
میدهد و میگوید:
بـــه راه تکلــف مـرو ،سعــدیـا!

اگــر صــدق داری ،بیـــار و بیــا!
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تـــو منـزلشنــاسی و شـــه ،راهرو

تـو حقگــوی و خسـرو ،حقایقشنـو

چــه حاجت که نُــه کرســی آسمان

نـــهی زیـــر پـــای قزلارســـالن

مگو« :پــای عـزت بـر افــالک نـه»!

بـگو« :روی اخــالص بـر خــاک نـه!

بـه طاعـت بنـه چهـره بــر آستــان؛

کـه ایــن اسـت سرجــادهی راستـان»
(سعدی)277 :1395 ،

و تا آخر مقدّمه که حدود  19بیت است ،سعدی ،تماماً ،به امر و نهی شاه میپردازد و
او را نصیحت میکند .اگر توجه کنیم که مخاطب این امر و نهیها شاهی است که طبعی
نازک و سری پر از غرور دارد و خود را سایهی خدا در زمین میپندارد ،آنگاه ،درمییابیم
که سعدی چه کار خطیری انجام داده است .باید به سعدی حق داد که برای انجام وظیفهی
خود در جایگاه ناصحی مشفق ،بیتهایی هم در مدح شاهان و بزرگان بسراید و البته،
تفاوت مدایح سعدی با مدایح امثال انوری ،فرخی ،عنصری و منوچهری ،از زمین تا
آسمان است.
 .4.5.2مداحی عاشقانه
در این نوع مداحی ،ممدوح در جایگاه معشوق یا دوست قرار دارد و مداح ،از سر عشق،
به ستایش او میپردازد .شاعر ،ازآنجاکه ممدوح را دوست دارد و به او عشق میورزد ،او
را میستاید .در اینجا ،رابطهی شاعر و شاه ،از نوع رابطهی عاشق و معشوق است ،نه از
سنخ رابطهی مداح و ممدوح .مداحیهای سعدی برای خاندان جوینی ،از این قبیل است.
متأسفانه ،در ادبیات فارسی ،حجم این قبیل مداحیها و نیز ،مداحیهای خیرخواهانه ،در
مقایسه با مداحیهای متملقانه ،بسیار اندک است.
اکنون که چهار نوع مداحی را با توجه به انگیزهی مدّاح ،از هم بازشناختیم ،نظری به
مداحیهای حافظ میاندازیم .با بررسی مداحیهای حافظ ،میتوان گفت که اکثر
مداحیهای او از نوع چهارم و گاه ،سوم است .به دیگر سخن ،اگر حافظ شاه شیخ
ابواسحاق ،شاهشجاع و شاهمنصور یا چند تن از وزرای آنها را میستاید ،این کار را نه
از سر تملق و چاپلوسی ،بلکه از روی محبت و دوستی انجام میدهد و گاهی نیز ،آنها
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را میستاید و آنگاه ،خیرخواهانه ،پندشان میدهد .او این چند پادشاه را واقعاً ،دوست
دارد و خیرخواه آنهاست .حافظ برای خود مالکهایی دارد :از قبیل رندی ،شجاعت،
بخشندگی ،شادخواری ،شعردوستی و نظایر آنها و با همین مالکها ،شاهان را میسنجد
و به آنها نمره میدهد ،آنگاه ،آنها را میپذیرد یا رد میکند .در ممدوحان حافظ ،الاقل
به نظر حافظ ،حقیقتاً ،همه یا بعضی از این ویژگیها را میتوان یافت.
زرینکوب ،دربارهی رابطهی حافظ و شاهشجاع ،بهدرستی ،گفته است:
دوستی شاهشجاع در این ایام ،در دل حافظ موج میزد .غزلهای وی شاهد این دوستی است و
اگر شاعر در آنها از ممدوح ،مثل یک معشوق ،یاد میکند ،فقط یک شیوهی بیان شاعرانه نیست؛
حاکی است از احساسات قلبی ...در چنان احوالی ،اگر «نام حافظ» بر «زبان کلک شاه» میگذشت،
دیگر ،شاعر آرزویی نداشت و این همه ،نشان میدهد که در این روزگار ،این رابطهی شاه و
شاعر ،از نوع ارتباط بین دو دوست بوده است ،نه از نوع رابطهی ممدوح و ستایشگر (زرینکوب،
123 :1380و.)124

 .6.2دالیلی برای عاشقانهبودن مداحیهای حافظ
در بخش قبل ،به این نکته اشاره کردیم که مداحیهای حافظ ،نه چاپلوسانه ،بلکه عاشقانه
و گاه ،خیرخواهانه است .الزم است برای اثبات این ادعا ،دالیلی بیاوریم؛ ازاینروی ،در
ادامه ،دربارهی این موضوع سخن میگوییم.
 .1.6.2استفاده از غزل برای مدح
همانگونه که میدانیم ،مهمترین قالب شعری برای مدح ،قصیده بوده است و شاعران
مداح ،عموماً ،از همین قالب برای مداحی استفاده میکردهاند .حافظ نیز ،حدود پنج قصیده
دارد که در عمر طوالنیِ شاعری حافظ ،چندان چشمگیر نیستند .اینکه حافظ برای مدح
از غزل استفاده میکند ،نه از قصیده ،نشاندهندهی رندی او نیست ،بلکه بیانگر صداقت
او در دوستی و محبت و حاکی از آن است که ممدوح را مانند معشوق خود میانگارد؛
ازاینرو ،برای مدح ،از قالب غزل که برای بیان احوال عاشقانه مناسب است ،استفاده
میکند.
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 .2.6.2بررسی ملتمسات حافظ
از بهترین راهها برای اثبات اینکه حافظ مداحی آزمند و چاپلوس نیست ،این است که
«ملتمسات» ،یعنی تقاضاهای او را در اشعار مدحیاش بررسی کنیم .شفیعی کدکنی،
دربارهی ملتمسات ،مینویسد« :از بس که ʼتقاضا ʻدر میان شاعران درباری شیوع داشته
ی ایشان تشکیل
است و بخش قابل مالحظهای از شعر شاعران درباری را ʼتقاضاها ̒
ملتمسات ،در طبقهبندی
̒
میدهد ،بعضی از قدمای اهل ادب و نقد ،مقولهای به نام ʼ
موضوعی شعرها قائل شدهاند .به زبان امروزی باید گفت :باب گدایی و طلب» (شفیعی
کدکنی .)116 :1372 ،شفیعی ،دربارهی ملتمسات انوری ،چنین میگوید که متأسفانه،
بخش اعظم قطعات او «مصروف تقاضاهای حقیر و گدامنشانهی شاعر شده است که از
یک برگ کاغذ گرفته ،تا یک توبرهی کاه ،تا مقداری گوشت و قدری هیزم را در میدان
این تقاضاها قرار داده است و چنان ،استادانه ،از عهدهی این گدایی برآمده است که
خواننده نمیتواند از تحسین او سر باز زند» (همان117 :و .)118به نظر او ،بین
35تا40درصد قطعات انوری ،از مقولهی تقاضاها یا ملتمسات شاعر است (همان) .واژهی
«ملتمس» ،دو بار در دیوان حافظ به کار رفته است:
چند پوید بـــه هوای تو ز هر سو حافظ

یَسَّرَ اهللُ طریـــقاً بِـــکَ ،یــــا مُلتمسی!
(حافظ)346 :1370 ،

نام حافظ گر برآید بر زبانِ کلکِ دوست

ازجنابحضرتشاهم بس است این ملتمس
(همان)236 :

از بررسی ملتمسات و تقاضاهای حافظ برمیآید که تقاضاهای او ،معمو ًال ،از جنس
تقاضاهای عاشق از معشوق است ،نه تقاضاهای مدّاح از ممدوح .معمو ًال ،او از ممدوح
درخواست وصال ،لطف ،عنایت و توجه دارد و به جای اینکه از او بخواهد ،او را
میخواهد؛ یعنی ،عوض اینکه چشمش به احسان ممدوح باشد ،چشمش به خود اوست.
همانطور که میدانیم ،بیش از پنجاه غزل و قصیدهی مدحی ،در دیوان حافظ ،وجود دارد.
از بررسی دقیق ملتمسات این اشعار ،معلوم شد که حافظ در دوازده مورد ،صریحاً یا
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تلویحاً ،از ممدوح ،تقاضایی را مطرح کرده است و در  37مورد دیگر ،به مدح و ابراز
دوستی اکتفا کرده است .چنانچه سه مورد تقاضاهایی را هم که در قطعات وجود دارد،
بر این موارد بیفزاییم ،مجموعاً ،پانزده مورد میشود که باز ،در بیشتر موارد ،تقاضاهای
او ،تقاضاهای عاشقانه است ،نه تقاضاهای مادی و آزمندانه .مجموعهی ملتمسات حافظ
در اشعار مدحیاش عبارتاند از:
 .1حافظ در غز ِل قصیدهگونهای که در دوران پیری خود برای شاهمنصور سروده و
آکنده از احساسات عاشقانهی حافظ به این شاه جوان است ،از او میخواهد که ملک
فراغت را نصیب حافظ کند:
ای شاه شیرگیر ،چه کم گردد ار شود

در سایهی تو ملک فراغت مسخرم؟
(همان)271:

 .2در پایان غزلی که برای شاهشجاع سروده است ،از او طلب جرعهای «می» میکند:
بهخداکهجرعهای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی ،اثری کند شما را
(همان)100 :

 .3در غزلی دیگر ،خطاب به شاهشجاع ،باز هم ،از او طلب جرعهای «می» میکند و
در بیت آخر ،از اینکه شاه ،گهگاه ،نام او را بر زبان میراند ،اظهار شادی و خشنودی
میکند:
عمری استپادشاها ،کزمیتهی است جامم

اینک ز بنده دعوی ،وز محتسب گواهی

دانم دلت ببخشد ،بر عجز شبنشینان

گر حال بنده پرسی ،از باد صبحگاهی

حافظ ،چو پادشاهت ،گهگاه ،میبرد نام

رنجش ز بخت منما ،بازآ به عذرخواهی
(همان)368 :

 .4در پایان غزلی برای شاهشجاع ،میگوید :اگر نام من بر زبان کلک شاه بیاید ،دیگر
هیچ تقاضایی ندارم:
نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست

از جنابحضرتشاهم ،بس است این ملتمس

(همان)236 :
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 .5در غزلی در مدح شاهشجاع ،از شاه میخواهد که به او نظری کند و فیض جرعهی
خود را از او دریغ ندارد و در پایان ،از خدا میخواهد که جبین و چهرهی او را از خاک
بارگاه شاهشجاع جدا نکند:
به عاشقان نظری کن ،به شکر این نعمت

که مـــن غالم مطیعم ،تو پادشاه مطاع

به فیض جرعهی جام تو تشنهایم ،ولی

نمیکنیــم دلیـــری ،نمیدهیـم صداع

جبین و چهرهی حافظ ،خدا جدا مکناد

ز خـــاک بـــارگه کبریای شاهشجاع
(همان)250 :

 .6در پایان غزلی دیگر ،بهطور غیرمستقیم ،از شاهشجاع میخواهد که در مقابل این
اشعار شیرینِ روان ،سراپایش را در زر بگیرد:
بدینشعرِ ترِ شیرین ،ز شاهنشه عجب دارم

که سرتا پایحافظ را چرادرزر نمیگیرد؟
(همان)271 :

 .7در پایان غزلی در مدح سلطاناحمد ایلکانی ،از باد سحر و نه از شاه ،میخواهد که
خاک در یار ،یعنی ممدوح ،را برای حافظ بیاورد تا دیدهی دلش از آن کسب نور کند:
ای نسیم سحری ،خاک در یار بیار

که کند حافظ از او دیدهی دل ،نورانی
(همان)357 :

 .8در پایان غزلی در مدح شاهیحیی ،به خود میگوید :قلمِ شاهِ جهان ،تقسیمکنندهی
زرق است؛ پس برای معیشت ،نگران نباش و آنگاه ،بدون هیچ تقاضایی ،غزل را به پایان
میبرد .شاید ،با این بیت از شاهیحیی ،میخواهد که وضع معیشتی او را سر و سامان
بدهد:
حافظ ،قلم شاه جهان ،مقسم رزق است

از بهر معیشت مکن اندیشهی باطل
(همان)256 :

 .9در قصیدهای که در مدح قوامالدین صاحبعیار است ،غیرمستقیم ،از وی میخواهد
که حافظ را به مجلس خاص خود بخواند و از او طلب سخن و شعر کند:
شنیدهام که ز من یاد میکنی ،گهگه

ولی به مجلس خاص خودم نمیخوانی
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طلب نمیکنی از من سخن ،جفا این است

وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی؟
(همان)87 :

 .10در پایان غزلی در مدح شاهیحیی ،حافظ از خدا میخواهد که درویشپروری را به
یاد شاه آورد و به این وسیله ،توجه او را به خود جلب میکند:
گویی برفت حافظ ،از یاد شاهیحیی

یارب ،به یادش آور ،درویشپروریدن
(همان)308 :

 .11در پایان غزلی در مدح شاهیحیی ،حافظ از شاه تقاضا میکند که افتخار بوسیدن
خاک ایوانش را نصیب او کند:
ای شهنشاه بلنداختر ،خدا را ،همتی

تا ببوسم همچو اختر ،خاک ایوان شما
(همان)103 :

 .12در پایان غزلی ،حافظ از شاهمنصور میخواهد که دستور دهد تا وام او را باز دهند:
وام حــافظ بگـو کـه بـاز دهنـد

کـردهای اعتـراف و مــا گـوهیـم
(همان)301 :

 .13در قطعهای خطاب به جاللالدینمسعود اینجو که از اولین اشعار حافظ است و
ظاهراً ،آن را در حدود 25سالگی سروده است ،حافظ ،غیرمستقیم ،از شاه تقاضا میکند
که استرِ گمشدهی او را بازپسدهد ،یا از او ،تقاضای مقداری جو برای استر خود میکند:
دوش،درخواب،چنان دیده خیالم که سحر

گـذر افتـاده بـر اصطبـل شهـم ،پنهـانی

بسته بر آخور او ،استر من جو میخورد

تیز افشاند به من ،گفت« :مرا میدانی»؟

هیچ تعبیر نمیدانمش این خواب که چیست؟

تـو بفرمــای کـه در فهـم نـداری ثـانی
(همان)399 :

 .14حافظ ،در قطعهای خطاب به خواجه که گویا از وزرای عهد بوده است ،از او
تقاضای وظیفه میکند:
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لطیفهای به میان آر و خوشبخندانش

به نکتهای که دلش را بدآن رضا باشد

پسآنگهش ز کرم ،اینقدر به لطف بپرس

که گر وظیفه تقاضا کنم ،روا باشد؟
(همان)391 :

 .15حافظ ،در قطعهای دیگر ،پس از شکایت از اینکه قوهی شاعرهی او ،از فرط مالل
و حرمان ،شاعر را ترک گفته و گریان و دلآزرده ،شهر و دیار را رها کرده ،خطاب به
شاه میگوید:
پادشاها ،ز سر لطف و کرم ،بازش خوان

چه کند سوخته از غایت حرمان میرفت
(همان)388 :

و به این ترتیب ،تقاضا میکند که شاه ،با دستگیری از شاعر و لطف و توجه به او،
قوهی شاعرهاش را بازگرداند و او را به شعرگفتن تشویق کند.
همانطور که مالحظه میشود ،در میان غزلها ،دو مورد و در میان قطعات سه مورد
تقاضا و ملتمس مادی و معیشتی وجود دارد و در بقیهی موارد ،تقاضاهای حافظ از جنس
تقاضاهای مادی و معمولی نیست .اگر به این پنج مورد تقاضا در کل دیوان که حاصل
پنجاه سال شاعری حافظ است ،نظر کنیم ،درمییابیم که در مقایسه با کل دیوان ،چندان
شایان توجه نیست .میتوان گفت هر ده سال یکبار ،چنین تقاضاهایی از طرف حافظ
میشده است؛ ازاینرو ،ما برآنیم که مدح حافظ ،مدحی عاشقانه است ،نه مدحی
چاپلوسانه و آزمندانه ،از جنس مداحیهای شاعران درباری.
 .3.6.2پرهیز از مدح برخی از شاهان
دلیلی دیگر که برای اثبات عاشقانهبودن مداحیهای حافظ وجود دارد ،این است که اگر
حافظ ،آدمی مصلحتطلب و نانبهنرخروزخور بود ،حتماً ،میبایست در هر دورهای،
دستِ سازش به سوی شاه آن زمان دراز میکرد و به مدح او میپرداخت و حال آنکه
چنین نیست؛ برای مثال ،امیرمبارزالدینمحمد ،نیرومندترین و مقتدرترین شاه زمانهی
حافظ بود .سایهی ترسناک او ،دلها را از بیم میآکند و کسی را یارای مخالفت با او نبود؛
اما حافظ را میبینیم که نهتنها لب به مدح او نمیگشاید و حتی مصراعی در ستایش او
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نمیسراید ،بلکه در مقابل او جبهه میگیرد و با ابیاتی نیشدار و سرشار از طعن و طنز،
او را آماج حمالت خود قرار میدهد .اگر به این نکته توجه کنیم که حافظ ،در آن زمان،
شاعری مشهور بوده و اشعارش همهجا ،دستبهدست ،میگشته است ،آنگاه ،درمییابیم
که حافظ با سرودن اشعاری در مخالفت با امیرمبارزالدین یا دستِکم ،برای پرهیز از مدح
او ،چگونه خود را به خطر میافکنده است.
چنانچه حافظ ،آدمی سودجو و مصلحتطلب بود ،با وجود تبحری که در دانشهای
قرآنی و علوم دینی داشت ،بهراحتی ،میتوانست در زمان امیرمبارزالدین که علیالظاهر،
به علمای دینی توجه میکرد ،به مقامات باال دست یابد و حتی ،در زمرهی نزدیکان او
درآید؛ اما بهگفتهی قاسم غنی ،حافظ «هرجا مناسبتی پیدا کرده ،با عبارات لطیف و اشارات
زنندهای که از خصایص قلمی اوست ،امیرمبارزالدینمحمد را به بدی یاد کرده و شاید،
اگر او پدر شاهشجاع نمیبود و خواجهحافظ ،بیشتر ،آزادی گفتار میداشت ،بیشتر و
صریحتر ،نفرت خود را نسبت به او ابراز داشته بود» (غنی.)200 :2536 ،
مثال دیگر دراینباره ،شاهمحمود ،برادر شاهشجاع ،است؛ شاهمحمود پس از آنکه به
کمک امرای ایلکانی ،بر شاهشجاع چیره شد ،دوسالی ،بین سالهای 765تا ،767بر شیراز
حکومت کرد و چنانچه حافظ اهل مجامله و چاپلوسی بود ،طبعاً ،باید درصدد جلب
توجه شاهمحمود برمیآمد و به امید دریافت مال و مقام ،یا به سودای تحصیل امنیت و
فراغت ،به مدح او میپرداخت؛ اما آنگونه که غنی مینویسند:
[حافظ] نه فقط او را نستوده و برای مقتضیات زمان و به حکم غریزهی حفظ نفس هم که
باشد ،حتی با یک شعر ،تظاهر به مدح او نکرده است ،بلکه با همهی سالمت نفس و عفّت
بیان و پاکی قلمی که در خواجهحافظ سراغ داریم ،هر وقت ،فرصتی به دست آورده ،تأثر
از اوضاع بد شیراز سبب شده که شاهمحمود را با اشاره و کنایه ،بهبدی ،یاد کند و «اهرمن»
و «دیوسیرت» بخواند و سلطنت او را در مقابل شاهشجاع ،از قبیل خودنمایی «باز» در مقابل
«مرغان قاف» و «زاغ و زغن» در پیشگاه «عنقا» شمرد (همان.)260 :

اوج وفاداری حافظ به شاهشجاع را در این دو سال حکومت شاهمحمود میتوان دید؛
چراکه با اینکه حافظ میدید شاهشجاع ،عمالً ،شکست خورده و رقیب او بر شهر تسلط
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یافته است ،نهتنها ،به شاهمحمود اظهار عالقه نکرد ،بلکه مشتاقانه ،چشمبهراه شاهشجاع
ماند و
وقتی که کلوحسن ،از جانب اکابر شیراز ،به کرمان رفت تا شاهشجاع را به التماس و
اصرار ،به شیراز بیاورد ،یک لحظه ،امیدهای مرده ،در دل حافظ ،زنده شد .شاعر شیراز
که در تمام این «مدت ایام فراق» ،با شوق و ارادت ،آرزوی بازگشت شاهشجاع را داشت
و در طی غزلها ،پیام شوق و آرزومندی را میرساند ،بازگشت این قهرمان محبوب
رؤیاهای خویش را مثل یک جشن بزرگ تلقی کرد؛ یک عید واقعی .ترانهای که برای
یار دلنواز ساخت ،یک قصیده بود و چند غزل؛ آکنده از شوق و عالقه (زرینکوب،
.)116 :1380

 .4.6.2طرح مطالب اخالقی و انتقادی در ضمن مداحی
دلیل دیگر برای متملقانه و آزمندانه نبودن مداحیهای حافظ ،این است که او ،معمو ًال،
در شعرهای مدحیاش ،سعی میکند بیتهایی دربارهی مناعت طبع خود یا فضیلتهای
اخالقی بگوید یا اینکه بیتوجهیاش را به مقام و مال ابراز دارد ،یا حتی از اوضاع
اجتماعی ،گله و شکایت کند و شاه را به عدل و داد رهنمون شود؛ مثالً ،در غزلی که در
مدح شاهشجاع است ،میگوید:
قسم به حشمت و جاه و جالل شاهشجاع

که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

خدای را به میام شستشوی خرقه کنید

که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع

هنر نمیخرد ایام و بیش از اینم نیست

کجا روم به تجارت ،بدین کساد متاع؟
(حافظ)250 :1370 ،

همانطور که مالحظه میشود ،حافظ در مصراع دومِ بیت اول ،قناعت و مناعت طبع
خود را بیان میکند و در دو بیت بعد ،صریحاً ،از اوضاع جامعه انتقاد میکند؛ گویی،
درجکردن این دو بیت در غزلی که همهی آن در مدح شاهشجاع است ،نوعی انتقاد و
اعتراض لطیف است و حافظ ،به این ترتیب ،ناگواری اوضاع اجتماعی را به گوش شاه
میرساند .راستی ،کدام شاعر مداحی به خود اجازه میدهد صادقانه به ممدوح بگوید من
از اوضاع جامعهای که تو حاکم آنی ،بوی بهبود نمیشنوم و به او بگوید در این زمانه که
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تو شاه شهری ،بازارِ متاعِ هنر و فضیلت کساد است؟ این مداحی کجا و مداحی شاعران
چاپلوسی که میکوشند ،در قصاید مدحی خود ،همهی مملکت را آکنده از عدل و داد
نشان دهند و مدینهی فاضله را ،در جنب آن ،به هیچ انگارند ،کجا؟
حافظ ،در غزلی که به سلطاناحمد جالیر نوشته است ،میگوید:
شاه را به بُوَد از طاعت صدساله و زهد

قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
(همان)195 :

و در غزل زیر که در مدح شاهمنصور است و در پایان آن ،تقاضای بازپرداخت وام خود
را مطرح میکند ،بیش از مدح شاه ،رجز میخواند و خود را در مقابل او ،پادشاه ملک
صبحگاه میشمارد و به شاه توصیه میکند که همّت امثال حافظ را غنیمت بشمارد؛ چراکه
شاه در خواب است؛ ولی آنها ،در برج دیدهبانی ،مشغول نگهبانی هستند و به این ترتیب،
درحقیقت ،شاه را مدیون و مرهون خود میخواند:
گـرچــــه مــا بنــدگــان پـادشهیــم

پـادشـــاهــــان ملــک صبحگهیــم

شــــاه بیــداربخــــت را هــر شـب

مـــــا نگهبـــــان افســر و کلهیــم

گـــــو غنیـمت شمـــار صحبت مــا

که تـو در خــواب و مــا به دیدهگهیـم

رنـــگ تـزویـر پیــش مــــــا نَبُوَد

شیـــر سرخیــم و افعـــی سیهــیم
(همان)301-300 :

چه کسی زهره دارد با شاه اینگونه از موضع قدرت و غرور سخن بگوید؟ حافظ در
غزل زیبایی دیگر ،خطاب به سلطانزینالعابدین ،فرزند شاهشجاع ،آنگاه که فاتحانه به
شیراز بازگشت و با قدرت ،بر تخت شاهی مستقر شد ،میگوید :خدا تو را یاوری کرده
و پیروزی را نصیب تو ساخته است ،تا تو چگونه شکر او را به جای آوری و با شجاعت،
به او میگوید :در کوی عشق ،شوکت شاهی نمیخرند؛ تو هم که شاهی ،باید اقرار بندگی
و اظهار چاکری کنی .آنگاه ،با زیبایی تمام ،مقام شاهی را با همهی لذتها و جاذبههایش،
با زندگی درویشانه ،مقایسه میکند و این را بر آن برتری میدهد؛ چراکه درویش ،امنیت
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خاطر دارد؛ ولی شاه ،هر لحظه ،دچار اندوه و غمی جانکاه است .آنگاه ،مشفقانه ،به او
سفارش میکند که صلح از جنگ بهتر است:
خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

تـا شکــر چون کنی و چه شکرانه آوری؟

در کوی عشق ،شوکت شاهی نمیخرند

اقـــرار بنـــدگی کــن و اظهار چاکری!

در شاهراه جاه و بزرگی ،خطر بسی است

آن به کز این گریـــوه سبکبار بگذری

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج

درویـــش و امــن خاطر و کُنج قلندری

یک حرف صوفیانه بگویم ،اجازت است؟

ای نور دیده! صلح بـه از جنگ و داوری
(همان)343-342 :

 .5.6.2رعایت اعتدال در مدح
کسی که با اسلوب شعر مدیح آشنا باشد ،میداند که اینگونه شعر ،درواقع ،عرصهی
اغراق و بزرگنمایی و واقعگریزی است .شاعران مداح ،برای جلب توجه ممدوح و برای
کسب صله ،اشعار خود را از اغراقهای باورنکردنی آکنده میکنند و ممدوح خود را بر
همهی شاهان گردنفراز و اولیای خدا برتری میدهند و از کوه ،کاه میسازند .ارائهی
نمونه در این مورد الزم نیست؛ زیرا مروری بر اشعار شاعرانِ مداح ،بهخوبی ،این نکته را
آشکار میکند .جالب اینجاست که هرچه از قرن چهارم به سوی زمانهی خود پیش
میآییم ،بر ابعادِ اغراقها و غلوهای شاعران مداح افزوده میشود.
مداحیهای سدهی هشتم ،یعنی زمانهی حافظ ،در قیاس با مداحیهای کسانی مانند
عنصری و فرخی و انوری ،بهخوبی ،تحول تاریخی شعر مدیح را از سادگی به اغراق
نشان میدهد؛ اما حافظ ،با اینکه در سدهی هشتم زندگی میکند ،در قیاس با شاعران
عصر خود ،در مداحیهایش ،از جادهی اعتدال و انصاف خارج نمیشود و معمو ًال ،در
ستایش راه اغراق نمیپوید؛ البته ،او در قصاید خود ،به شیوهی انوری و ظهیر ،مانند
شاعران مداح سخن میگوید؛ با این تفاوت که معمو ًال ،سعی میکند مداحیهایش ،کوتاه
و معقول باشد؛ اما در مداحیهایی که در ضمن غزلهایش آورده (و بخش اعظم
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مداحیهای او از این نوع هستند) ،بههیچوجه ،گرد اغراق و غلو نمیگردد و معمو ًال،
جانب تعادل را رعایت میکند.
 .7.2نظر کلی حافظ دربارهی شاهان
نکتهای دیگر که هنگام بحث از مداحیهای حافظ باید در نظر داشت ،نظر کلی او دربارهی
پادشاهان ،در جایگاه طبقهای اجتماعی است .پیش از آغاز این بحث ،به دو بیت معروف
زیر توجه کنید:
صحبتِ حُکّام ،ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی ،بو که برآید

بــر درِ اربــاب بـیمروتِ دنیـــا

چند نشینی که خـواجه کی به در آید؟
(همان)218 :

بهاءالدین خرمشاهی ،هنگام شرح دو بیت باال ،بحثی با عنوانِ «حافظ و حُکّام» باز
کرده و نوشته است« :حافظ در جاهای دیگر هم ،گاه ،از صحبت سالطین و ارباب
بیمروت دنیا گله کرده است» (خرمشاهی793 :1372 ،و .)794بعد ،به پنج بیت از حافظ
استناد کرده و پس از آن نوشته است« :ولی اینگونه ابیات ،در دیوان او کمیاب است و
در برابر ،بیش از پنجاه غزل و قصیدهی شیوا که در مدح شاهان و وزیران آلاینجو و
آلمظفر گفته ،حجمی ندارد» (همان).

به نظر میرسد سخن خرمشاهی دربارهی این موضوع ،درست نیست؛ چراکه در دیوان
حافظ حدود نود بیت زیبا و شیوا وجود دارد که او در آنها ،صریحاً یا تلویحاً ،در تحقیر
و نکوهش شاهان ،زورمندان و زرمندان سخن گفته است .میتوان با اطمینان گفت در
منظومهی فکری حافظ و در دنیایی که او برای خود ساخته است ،برترین طبقهی
اجتماعی ،طبقهی زورمندان و زرمندان نیست؛ حافظ ،با تعبیرات و کنایات بسیار رسا و
شیوا ،در یکچهارم غزلهایش ،بیتوجهی خود را به طبقهی شاهان ابراز داشته است و
البته ،با توجه به حجم دیوان حافظ ،میتوان این موضوع را از موضوعهای پربسامد و
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بلکه از زیربناهای فکری او به شمار آورد .اکنون ،به بررسی این نود بیت میپردازیم و
میکوشیم این ابیات را زیر چهار عنوان دستهبندی کنیم.
 .1.7.2بیارزشبودن شاهان در عالم عشق و مستی
حافظ بیش از  25بار ،هنگام سخنگفتن از عشق و مستی ،به حقارت و کوچکی شاهان
اشاره کرده و شاهان را در مقابل معشوق ،هیچ انگاشته است .او به این وسیله ،به همه
اعالم کرده است که در عالم عشق و مستی ،شاه و گدا تفاوتی ندارند و این طبقهبندیهایِ
قراردادی اجتماعی و تبعیضهای ناروا میان انسانها ،تنها ،در عالم عقلِ معاش اعتبار و
روایی دارد؛ ولی آنگاه که سلطان عشق وارد صحنه شود ،شاه و گدا هر دو گدایند و آنکه
مخلصتر و پاکبازتر است ،پیشتر است ،نه آنکه مال و مقامی بیشتر دارد .آری ،در
دنیای شگفتانگیز عشق ،رخسارهی محمود ،با آن همه شکوه و شوکت ،بر کفِ پای ایاز
که علیالظاهر ،خادم فرودستِ اوست ،قرارمیگیرد (رک .حافظ .)116 :1370 ،در سرزمینِ
عشق ،تاجدارانِ سرافراز و گردنکش ،غالم نرگسِ مست یارند (همان .)198 :خسروپرویز،
با آن همه حشمت و جاه ،لبش جرعهکشِ شیرین است (همان .)121 :گدای خاک درِ
دوست ،پادشاهِ عاشقان است؛ ازاینرو ،عاشق از شاه و گدا فارغ است (همان.)122 :
حافظ ،د ِل شاهان عالم را زیرِ پرِ همایِ زلفِ شاهینشهپرِ معشوق میداند (همان.)148 :
او گوشهی ابروی یار را با مجلّلترین کاخهای شاهان عوض نمیکند (همان .)161 :دهانِ
تنگِ شیرینِ معشوق را از ملک سلیمان برتر میشمارد (همان .)158 :دستیابی به لبِ لعل
یار را برابر با پادشاهیراندن بر صد ملک سلیمان میداند (همان)182 :؛ ازاینرو ،به مردم
سفارش میکند که گدایی درِ جانان را به سلطنت نفروشند؛ چراکه آفتاب سلطنت ،در
برابر سایهی درِ جانان ،به هیچ نمیارزد (همان)213 :؛ بلکه لب لعل یار را ملک سلیمان
میشمارد و برخورداران از این لعل را سلیمان حقیقی میداند و بدین ترتیب ،بهرهمندی
از لب یار را بر حکومت بر جن و انس و تسخیر باد ،برتری مینهد (همان.)269 :
حافظ ،با صراحت ،اعالم میکند که سلطانیِ عالم ،طفیلِ عشق است (همان.)286 :
گدایِ معشوق ،از سر فقر و افتخار و با تکیه بر دولتِ عشق ،گوشهی تاج سلطنت را
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میشکند (همان .)318 :از نظر او ،با داغِ بندگی بر درِ معشوق جانسپردن ،از حکومت بر
همهی عالم بهتر است (همان .)323 :او حتی کار را به آنجا میرساند که در غزلی در
مدح سلطانزینالعابدین ،فرزند شاهشجاع که در این زمان بر شیراز حکومت میکرده
است ،به او میگوید :در کوی عشق ،شوکت شاهی نمیخرند؛ لذا بهتر است که او هم،
دست از تکبر و غرور شاهانه بردارد و اظهار بندگی کند و اقرارِ چاکری (همان .)342 :او
در جای دیگر ،آب حیاتی را که اسکندر در طلبِ آن بود و بدآن نرسید ،جرعهای از زال ِل
جامِ جانافزای معشوق میداند (همان )318 :و بدین ترتیب ،روشن میسازد که در بزم
محبت ،ارزشها از دستی دیگر است و معیارها ،به گونهای دیگر .حافظ ،در بیتی دیگر،
سلطانیِ جم را از آنِ کسی میداند که جامی شراب در دست داشته باشد (همان)155 :؛
بنابراین ،در آرزوی لحظهای است که استغنایِ مستی ،او را از شاه و وزیر فراغت بخشد
(همان.)273 :
حافظ ،این گدای یکالقبای بیمالومنال که هنگام مستی ،بر فلک ،ناز میفروشد و
بر ستاره ،حکم میکند (همان ،)283 :چگونه ممکن است که در آن حال ،به شاهان و
قدرتمندان ،کمترین ،التفاتی داشته باشد؟ او ،صریحاً ،به دیگران نصحیت میکند که
شیشهای می را با نوشلبی در کنارِ کشتزاری ،به باغ ارم و نخوت شداد ،نفروشند (همان:
 .)333از نظر او ،آنان که از می گلگلون خراباند ،بدون زر و گنج ،حشمتی دارند صد
بار بیش از قارون (همان .)347 :پیام حافظ به شاهان این است که در کوی میفروشان،
دو هزار جام جم را با جامی برابر مینهند (همان .)353 :حافظ کسی است که چنانچه در
گوشهی چمنی فراغتی دست دهد و یاری زیرک ،همراه با جامی و کتابی داشته باشد،
این مقام را با دنیا و آخرت عوض نمیکند (همان .)361 :او ،با صدای بلند ،فریاد برمیدارد
که بر درِ میکده ،رندان قلندری هستند که افسر شاهی میگیرند و میبخشند .این مستان
قلندر که خشت زیر سر دارند ،در پرتو سلطنت فقر ،بر تارک هفت اختر ،گام نهادهاند و
قدرت حقیقی و منصب صاحبجاهی واقعی ،از آنِ آنان است .آری ،آنان که از سلطنت
فقر برخوردارند ،کمترین ملک آنان ،از ماه است تا ماهی (همان .)367 :با این اوصاف،
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آیا میتوان گفت که حافظ طبقهی شاهان را برترین طبقهی اجتماع میداند و به آنها
کمترین توجهی دارد؟
 .2.7.2بیاعتنایی رندان و حافظ به شاهان
رندان قلندر ،در دنیایی زندگی میکنند که در آن نامی از شاهان جبّار زمانه در میان نیست.
در دنیای رندی ،همهچیز ،با دنیای مردمان منفعتطلبِ کوتهنگرِ سراپا تعلق ،تفاوت دارد.
حافظ به پادشاه پیام میفرستد که روزی ،مقدّر است؛ لذا ،او ،هیچگاه ،آبروی مقام منیع
فقر و قناعت را نمیبرد و چشم طمع ،به دست شاهان نمیدوزد (همان .)115 :در جایی
دیگر ،از زبان گدایی ،بر در کاخ شاه! نقل میکند که رزّاق حقیقی ،خداست ،نه پادشاه و
هر که بر هر خوانی بنشیند ،میهمان خداست و البته ،آنکه در این میانه کارهای نیست ،شاه
است (همان .)204 :رندان ،گنج زر ندارند ،اما در کنج قناعت ،غنوده و خوش آرمیدهاند
و عیشی نیکوتر از شاهان دارند (همان .)152 :از نظر حافظ ،چنانچه کسی طالب افسر
رندی باشد ،باید سرافرازی و سربلندی عالم را در پناه همین کاله بجوید و نسبت به تاج
و تخت ظاهری ،بیتوجه باشد (همان .)119 :او حتی پا را از این هم فراتر نهاده ،تنها،
دولتِ بیزوال جهان را دولت درویشان میشمارد و علت پیشرفتها و بزرگیهای شاهان
را بندگی شاهان در برابر درویشان میداند (همان.)120 :
حافظ ،در جایی دیگر ،با ایهامی بسیار زیبا ،به این نکته اشاره میکند که شاهان ،در
عالم رندی ،جایگاهی ندارند (همان )130 :و به این شکل ،تصریح میکند که شاهان را
در عالم رندی ،به هیچ میگیرند و در غزلی که خطاب به شاهمنصور ،پادشاه مقتدر مظفری،
سروده است ،با شجاعت تمام ،میگوید :کاله نمد درویشان ،افسر شاهی را شکست
میدهد؛ لذا ،شاه باید به جبر خاطر درویشان بکوشد (همان)173 :؛ البته ،آنچه که حافظ
را اینگونه شجاع کرده است که حتی با شاهان مقتدر هم ،از سر کبریا ،سخن میگوید و
آنها را تهدید میکند ،این است که او از هرچه رنگ تعلق پذیرد ،آزاد است و جز
کهنهدلقی ندارد که بهراحتی ،میتوان آتش در آن زد (همان)178 :؛ بنابراین ،به خود اجازه
میدهد که بزرگمنشانه ،با شاه سخن گوید .در غزلی دیگر ،او گدایان عشق را شاهان
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بیکاله و کمر میخواند و به شاه میگوید شکوه و اقتدار شاه ،به وجود بندگان و خدمات
چاکران بازبسته است؛ پس بهتر است که شاه در جلب نظر چاکران خود بکوشد؛ چراکه
اگر بندگان و چاکران ،دست از خدمت بکشند ،خیلیزود ،کوکبهی پادشاه از بین میرود
(همان.)202 :
از سخنان بسیار شگفت حافظ که حقیقتاً ،فقط رندی چون او ،شجاعت بیان آن را
دارد ،این است که صحبت حُکّام را ظلمت شب یلدا میداند .او همنشینی با شاهان را
موجب تیرگی دل و دوری از حقیقت میشمارد و تلویحاً ،مردم را به کنارهگیری از شاهان
ترغیب میکند و گدایی در خانهی شاهان و زورمندان را مینکوهد (همان .)218 :در
جایی دیگر ،باز هم با شجاعت فراوان ،شاه را تهدید میکند که چنانچه جرعهی رندان را
به حرمت ننوشد ،رندان هم ،کمترین التفاتی به شاه نمیکنند و او را از می صاف مروّق،
محروم میدارند (همان .)299 :اگر رندان ،چنین ،به شاهان بیالتفاتند ،ازآنروست که
رندان عالمسوز را با مصلحتبینی کاری نیست (همان .)240 :آنها چیزی ندارند که از
دست بدهند؛ ازاینرو ،شجاعاند و به خود اجازه میدهند با شاهان ،بهدرشتی ،سخن
بگویند (همان162 :و.)173
 .3.7.2بیتوجهی به شاهان بزرگ و عاقبت کارِ آنها را مایهی عبرت دانستن
از نکتههای بسیار زیبا در دیوان حافظ ،آن است که خواجه بیش از پنجاه بار ،شاهان
بزرگ گذشته را که همواره ،در اذهان ایرانیان وطندوست ،رمز اقتدار ملی و مایهی افتخار
بودهاند ،یاد میکند؛ اما حتی یک بار هم ،از آنها تمجید نمیکند؛ بلکه همیشه ،با تحقیر
از آنها نام میبرد و به جای آنکه آنان را مایهی بهخودبالیدن و احساسِغرورکردن بداند،
پیوسته ،مایهی عبرت میداند و به بیوفایی و بیثباتی سلطنت ،اشاره میکند .این شاهان
و قدرتمندان ،عبارتاند از :خسروپرویز (سه بار) ،کاووس (پنج بار) ،کیقباد (سه بار)،
جمشید (پانزده بار) ،کیخسرو (دو بار) ،بهرام گور ،بهمن ،سیامک ،دارا و زو (هر کدام،
یک بار) و کی (شش بار) .خواجه ،در میان سالطین قدرتمند غیرایرانی که سمبل جاه و
جاللاند ،هفت بار از سلیمان ،شش بار از اسکند ،یک بار از قیصر و یک بار از شدّاد ،یاد
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میکند و همیشه ،یا درحال مستی و عشق ،آنان را تحقیر میکند یا حال آنان را مایهی
عبرت میداند؛ ولی درهرصورت ،تعلق خاطری به آنها نشان نمیدهد؛ درحالیکه برخی
از این اشخاص ،برای هر ایرانی وطندوستی ،مایهی مباهات و افتخار هستند .راستی
کیست که در شاهنامهی بزرگ فردوسی ،سرگذشت شگفتانگیز کیخسرو و داستان صفا
و پاکی او را بخواند و به او دل نبازد؟ چه کسی میتواند قصهی حیرتآور مرگ کیخسرو
را بشنود و در ژرفای جانش ،نسبت به او احساس عشق نکند؟ چهرههایی مانند کیقباد،
سیامک ،زو ،جمشید (در دورهی اول حکومتش) و کاووس (در بخشی از عمرش) ،از
چهرههای ماندگار و دوستداشتنی شاهان گذشتهاند؛ ولی در غزلیات حافظ ،فقط،
بهعنوان نمادهای قدرت و حشمت که بر باد فنا رفتهاند و باید از حال آنها عبرت گرفت،
در کانون توجه قرار گرفتهاند .حتی سلیمان که حکومت او ،به نصّ صریح قرآن ،حکومتی
الهی است و قرآن او را از بندگان خوب خدا معرفی کرده ،برای حافظ که مسلمانی
دلباختهی قرآن است ،تنها ،بهعنوان سمبل قدرت مطرح است و باید از حال او عبرت
گرفت .حافظ ،حتی به سلیمان هم ،اظهار محبت نمیکند؛ بلکه ،گهگاه ،او را از آن جهت
که شاه است ،کوچک میشمارد .در مثنوی کوتاهی که قبل از ساقینامه قرار دارد ،حافظ
از پنج نفر از تورانیان ،یعنی سلم ،تور ،افراسیاب ،شیده و پیران ویسه یاد میکند (همان:
 )382و شگفت آن است که لحن او هنگام سخنگفتن از تورانیان ،درست ،شبیه لحنی
است که هنگام حرفزدن دربارهی شاهان پیشدادی و ساسانی دارد .اگر از دیدگاه حافظ،
طبقهی شاهان ،طبقهای ممتاز و برگزیده بودند ،طبیعتاً ،او باید به شاهان شکوهمند
افسانهای پیشدادی و ساسانی که رمز اقتدار و جاللت ایرانیاناند ،دل میباخت و از آنان
تمجید میکرد؛ حال آنکه اینگونه نیست.
از چشم حافظ ،آسمانِ برافراشته ،پرویزنی خونافشان است که ریزهی آن ،سر کسری
و تاج پرویز است (همان .)116 :او با نگاهی تأملبرانگیز و عبرتآموز به گذشته ،شکوه
آصفی و اسب باد و منطق طیر را بربادرفته میبیند؛ آنگونه که سلیمان ،از آن همه شکوه
و شکوت ،طرفی نبست (همان .)109 :او آئینهی افسانهای اسکندر را جام «مِی» میداند
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و میگوید در آئینهی جام مِی است که میتوان پوچی و بیاعتباری ملک دارا را بهطور
حقیقی ،نظارهگر بود (همان .)99 :در جایی دیگر ،تسلط سلیمان بر باد را که رمز نهایت
اقتدار و قدرت است ،بیارزش ،قلمداد میکند و تکیه بر چنین حکومتی را گرهبربادزدن
میداند؛ بهعبارت دیگر ،خوشکردن دل به نیرومندترین سلطنتها را چیزی از مقولهی
تکیهبربادزدن میشمارد (همان )140 :و به اهل تأمل ،مشفقانه ،میگوید ،در دنیایی که
تخت سلیمان ،با آن همه شکوه و عظمت که سوار بر پشت باد ،از جایی به جایی میرفت،
به باد فنا رفت ،دلنهادن به قدرت و سلطنت ،درحقیقت ،دلنهادن بر هیچ است و شیفتگان
قدرت و شکوت ،چیزی جز باد ،در دست ندارند (همان .)146 :حافظ ،با نگاهی ژرف
و خیّاموار ،میبیند که قدح از کاسهی سر جمشید و بهمن و کیقباد ،ترکیب یافته است؛
ازاینرو ،به بادهخواران سفارش میکند که قدح را به ادب برگیرند (همان.)147_146 :
برای آنکه سخن به درازا نکشد ،از اشاره به بقیهی ابیات چشم میپوشیم و در اینجا،
به ذکر این نکته بسنده میکنیم که حافظ بر آن است که نیکبختی و فیض الهی را با زور
و زر ،نمیتوان به دست آورد؛ ازاینرو ،میگوید :اگر بهدستآوردن فیض ازل ،با زور و
زر ممکن بود ،البد ،باید آب حیات ،نصیب اسکندر میشد؛ حال آنکه ،چنین نشد و خضر
که فردی گمنام و معمولی بود ،بدان دست یافت (همان224 :و )335و صریحاً ،اعالم
میکند که او ،خود ،ملک عافیت را به زور لشکر و تخت سلطنت را به زور بازو ،به دست
نیاورده است (همان)292 :؛ لذا ،نتیجه میگیرد که در بارگاه استغنا و در تقدیر الهی،
تفاوتی میان سلطان و پاسبان نیست (همان.)109 :
 .4.7.2برتریدادن فراغت ،امنیت ،قناعت و زیباییهای طبیعت بر شاهی
از نکتههای زیبای دیگر دربارهی این موضوع آن است که حافظ ،مکرر ،در اشعارش،
مقام پادشاهی را با همهی مزایا و جاذبههایش ،با مقام قناعت و امنیت خاطر مقایسه
میکند و همواره ،این را بر آن برتری مینهد و بیاعتنایی خود را به مقام شاهی نشان
ترکجهانگفتن است؛ لذا ،نباید پنداشت که حال
ِ
میدهد .از نظر او ،تنها راه خوشدلی،
جهانداران که جهان را ترک نکرده و دل به آن بستهاند ،حالی خوش و نیکوست؛ بلکه
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آنها ،تنها کسانیاند که هرگز ،طعم خوشدلی و لذت واقعی را نمیچشند (همان.)117 :
فکر لشکر و سودای تاج و گنج ،خاطر شاه را مشوش میدارد؛ اما درویش ،در کنج
قلندری ،از آسودگی خاطر برخوردار است (همان .)342 :خواستهها و لذتهای حافظ،
بسیار طبیعی و اندکاند؛ آنگاه که بهار زیبا از راه میرسد و پارههای ابر ،سایه بر زمین
میافکنند و در کنار کشتزارهای سرسبز و زیبا ،جایی برای نشستن و تفریح و تماشا فراهم
میآید ،او به گدایان اجازه میدهد که در کنار چنین بساطی ،الف سلطنت بزنند و خود
را پادشاه واقعی بدانند؛ چراکه سایهی ابر و لب کشت ،هیچ از خیمهی شاه و بزمگاه او
کم ندارد و لذتی که در اینجا حاصل میشود ،بسیار طبیعیتر و شیرینتر از لذت شاهان
است (همان.)135 :
البته ،حافظ کاله شاهی را کالهی دلکش میداند و لذتها و بهرههای فراوان آن را
نادیده نمیگیرد؛ اما خطرها و تهدیدهایی که همواره ،در کمین شاهان است ،باعث میشود
که او ،عطای تاج باشکوه سلطانی را به لقای آن ببخشد و دست از آن بشوید (همان:
 .)176در جایی دیگر ،حافظ شاه را با درویش مقایسه میکند؛ سلطان باید ،پیوسته ،در
فکر لشکرکشی برای دفاع یا حمله باشد و سودای تاج و گنج ،همواره ،آرام و قرار از او
میرباید و در شاهراه بزرگی و جاه ،خطراتی بیشمار در کمین اوست؛ ولی درویش ،در
کنج قلندری آرمیده و با خاطری امن و اندیشهای آزاد ،از همهی اندوهها و سوداها،
آرامشی مطلق دارد؛ ازاینرو ،حافظ ،درویش را بر سلطان برتری میدهد (همان )342 :و
حتی بر آن است که عیش گدایی که با امنیت خاطر بر بوریایی خشن خوابیده است،
بهمراتب ،بیشتر از عیش شاهی است که بر تخت شاهی جای دارد (همان)366 :؛ ازاینرو،
خطاب به نفس خود میگوید اگر این نفس طمعکار آزمند بگذارد ،میتوان در عین
گدایی ،پادشاهی کرد و به اوج لذت و شادی رسید (همان .)371 :شاهان ،بر اثر پیروی
از نفس آزمند خود ،این همه رنج و سختی را تحمل میکنند و در عین پادشاهی ،حتی
از لذات طبیعی و سادهی گدایان هم محروماند.
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 .3نتیجهگیری
از مطالبی که گذشت ،میتوان نتیجه گرفت که جان بزرگ خواجهی اهل راز ،بسیار
گرامیتر از آن است که در طلب مال و مقام حقیر دنیوی ،چشم طمع به دست شاهان و
زورمندان بدوزد و آنها را کارهای بداند .بههیچوجه ،نمیتوان حافظ را از سنخ مداحان
متملق به شمار آورد؛ حافظ که آدمی متشخص و مستقل است و برای خود مالکها و
معیارهای خاص و تعریفشدهای دارد ،بسیار آگاهتر و روشنفکرتر از آن است که جامعه
را براساس معیارهای مادی و عادی ،بهشکلی قراردادی ،به طبقات مختلف تقسیم کند و
شاهان را در رأس این طبقات قرار دهد .در دنیایی که حافظ برای خود ساخته است ،شاه
واقعی ،معشوق است و پس از او ،برترین طبقه ،طبقهی رندان و درویشان است ،نه
شاهانی که از حکومت اعتباریِ قراردادیِ بیاساسِ ظاهری برخوردارند.
یادداشتها
 .1با تقدیم احترام به همهی استادانی که در این مقاله ،از ایشان یاد شده است ،برای رعایت
شیوهنامهی نگارش و ویرایش مقاله ،از آوردن واژههایی چون استاد ،دکتر و ...پرهیز شده است.
 .2برای دیدن متن کامل این قصیده رک .غنی.314-312 :2536 ،
 .3شفیعیکدکنی در صفحههای 102و 103این کتاب نیز ،سخنانی خواندنی دربارهی این موضوع
آورده است .پیشنهاد میشود خوانندهی عالقهمند آنها را بهدقت بخواند.

منابع
بیهقی ،محمدبنحسین .)1390( .دیبای دیداری؛ متن کامل تاریخ بیهقی .بهکوشش
محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی ،تهران :سخن.
حافظ شیرازی ،شمسالدینمحمد .)1370( .دیوان حافظ .بهتصحیح محمّد قزوینی و
قاسم غنی ،بهکوشش عبدالکریم جربزهدار ،تهران :اساطیر.
خرمشاهی ،بهاءالدین .)1372( .حافظنامه .تهران :علمیفرهنگی و سروش.
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ــــــــــــــــــ  .)1374( .حافظ .تهران :بنیانگذاران فرهنگ امروز.
زرینکوب ،عبدالحسین .)1380( .از کوچهی رندان .تهران :سخن.
سعدی ،مصلحالدینعبداهلل .)1395( .متن کامل دیوان سعدی .بهکوشش مظاهر مصفا،
تهران :روزنه.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1372( .مفلس کیمیافروش .تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــــــــ  .)1376( .تازیانههای سلوک .تهران :آگاه.
غنی ،قاسم .)2536( .تاریخ عصر حافظ .تهران :زوّار.
قاآنى ،حبیباهللبنمحمدعلى .)1380( .دیوان حکیمقاآنى شیرازى .بهتصحیح امیرحسین
صانعی خوانساری ،تهران :نگاه.
محمودبنمحمدبنالحسین االصفهانی .)1364( .دستور الوزراء .به تصحیح و تعلیق رضا
انزابینژاد ،تهران :امیرکبیر.
ناصرخسرو قبادیانی ،ابومعینحمیدالدین .)1372( .دیوان اشعار ناصرخسرو .به اهتمام و
تصحیح مجتبی مینوی ،تهران :دنیای کتاب.

مجلهی حافظپژوهی (مرکز حافظشناسی – کرسی پژوهشی حافظ)
سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان  ،1401پیاپی  ،1صص 164 -149

بررسی پارهای از موانع فرهنگی در ترجمههای حافظ به زبان عربی با تاکید بر
ترجمهی علی عباس زلیخه
محمدرضا عزیزی

*

چکیده
شعر حافظ بخشی مهم از قریحه و اندیشهی ایرانی را آیینگی میکند؛ بخشی که با توجه
به زمینهی جغرافیایی ،اجتماعی ،دینی و ،...در جریان انتقال به زبانهای دیگر ،ازجمله
عربی ،غریبگی میکند .این پژوهش ،به بررسی برخی از مظاهر خاص فرهنگ ایرانی
پرداخته است که در ترجمه ،بهعنوان چالش ،به توجه و بازآفرینی نیاز دارد؛ نمادها،
تصویرها ،ویژگیهای ساختاری و زبانی ،قالب غزل و ،...نشان از جهانبینی خاصی در
دیوان حافظ دارد که وقتی بهصورت خام ،به خارج از این فرهنگ ،منتقل شود ،چندان
مفهوم نیست .در این مقاله ،به این ویژگیها ،در دو بخش معنایی و ساختاری ،پرداخته
و کیفیت ترجمهی آنها در ترجمههای گوناگون دیوان حافظ به زبان عربی ،با تأکید بر
ترجمهی علیعباس زلیخه ،توصیف و در حدّ توان ،بستر آن تحلیل شده است .مترجمان
در مواجهه با این بُعد از غزل حافظ ،یکدست ،عمل نکردهاند؛ مترجمی مانند علیعباس
زلیخه ،در برگردان منظوم ،غالباً ،از این ویژگیها چشمپوشی میکند؛ اما در برگردان
منثور ،در پانویس ،به توضیح آن میپردازد.

واژههای کلیدی :ترجمههای عربی ،دیوان حافظ ،علیعباس زلیخه ،ویژگیهای فرهنگی و ادبی.

 .1مقدمه
فرهنگ ،مانند زندگی و زیبایی ،بهسختی ،در چنبرهی تعریف میگنجد؛ امری انتزاعی که
دربردارنــدهی جهانبینــی و نوع نگاه خاص یک ملت به هستی است .مـا از آن نــوع
* دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند mohammdrazizi@birjand.ac.ir
تاریخ دریافت1399/11/14 :

تاریخ پذیرش1400 /2/17 :
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نگاه ،تنها ،نشانه هایی در اختیار داریم که با قدرت و تداوام خود ،در طول زمان ،موجب
تمایز مثالً ایرانی از غیرایرانی شده است .نشانههای یک فرهنگ ،متنوع و فراواناند و به
تناسب محیط جغرافیایی ،بستر تاریخی ،دین ،سیاست ،نظام اجتماعی و ،...شکل میگیرند.
این نشانهها با یکدیگر ارتباط دارند؛ شبکه میسازند و در مقام تحقّق ،رفتار میشوند.
خلقوخوها و عادتهای مشترک ،بهتدریج ،در میان گروهی از مردم ،رواج مییابند و در
برابر دیگری ،باعث همبستگی میشوند .این ویژگیها ،در روزگار معاصر ،وجهی
خودآگاه به خود گرفته و در دانشهایی گوناگون ،مانند مطالعات فرهنگی ،جامعهشناسی،
ادبیات و ،...بررسی شده است.
یکی از آن بزنگاههایی که فرهنگ ایرانی ،در آن ،بهخوبی ،رخ مینماید ،ترجمه است؛
وقتی این فرهنگ ،به زبان و فرهنگ عربی منتقل میشود ،تفاوت خود را بهوضوح ،نشان
میدهد؛ همان فرهنگی که مؤلفههای مشابه زیادی با فرهنگ ایرانی دارد و عربها،
مشترکات فکری و فلسفی و ادبی بسیاری ،به دلیل متغیرهای گوناگون ،با ایرانیان دارند.
اساساً ،یک بُعد از تمدن ایرانی را خواهناخواه ،اسالم شکل داده است.
دیوان حافظ و برگردان آن به زبانهای گوناگون ،بهمثابه «روح ایرانی و تجسّم فرهنگ
ایرانی» (زریاب خویی ،)51 :1374 ،از این منظر ،اهمیت مییابد .ویژگیهای خاص
فرهنگ ایرانی ،در ترجمههای دیوان حافظ به زبان عربی ،به وجهی ناخودآگاه ،از اندیشه
و ذوق اعتالیافتهی ایرانی گواهی میدهد .ارتباط ترجمه و فرهنگ ،حوزهای جدی به
شمار میرود که به خصلتها و خلقیات خاص یک قوم و ملت توجه دارد.
این جستار میکوشد به بعضی از ویژگیهای فرهنگی در ترجمههای گوناگون ،بهویژه
کتاب مختارات من غزلیات من دیوان حافظ الشیرازی ،اشاره کند که در زبان و فرهنگ
عربی ،غریبگی مینماید؛ ویژگیهایی که اگر خام و بدون دستکاری ترجمه شوند،
مخاطب عرب یا درک درستی از آن ندارد یا در برابر آن ،جبهه میگیرد و از جوهر شعر
حافظ ،لذت نمیبرد .به این منظور ،این ویژگیها را به دو بخش معنایی و ساختاری
تقسیم کردیم .درصورتیکه بتوان مدعای مطرحشده را بهروشنی اثبات کرد ،فرهنگ ایرانی
در پرتو مطالعات ترجمه و مقایسه با سایر فرهنگها ،بهتر و بهصورت مصداقی ،شناخته
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دستکم از فارسی به عربی و بالعکس ،میتوانند
ِ
خواهد شد؛ همچنین ،مترجمان آثار ادبی،
به این نکته ،اهتمام داشته باشند .روش پژوهش ،توصیفیتحلیلی است.
به این دلیل بر ترجمهی علیعباس زلیخه در این پژوهش تأکید شد که مترجم ،مستقیماً،
از فارسی به برگردان غزلیات حافظ پرداخته و آن را برخالف غالب ترجمهها ،در قالب
کتابی مستقل ،در سوریه ،چاپ کرده است .زلیخه معتقد است تصویرهای شعر حافظ ،در
ادبیات عربی ،جدید و بدیع است .ترجمهی او منظوم و تحتالفظی است؛ همچنین،
ازجملهی آخرین ترجمههای غزلیات حافظ به زبان عربی است که کمتر به آن توجه شده
است .از معایب این اثر برای این قبیل پژوهشها ،ترجمهنشدن همهی ابیات غزل است؛
چه ،علیعباس زلیخه در ترجمه ،دست به گزینش ابیات در یک غزل میزند و از برخی
ابیات که دربردارندهی مسائل پیچیدهی فرهنگی است ،صرف نظر میکند.
بار فرهنگی شعر حافظ ،اعم از محتوایی و ساختاری ،بهطور ناخودآگاه ،در شعر حافظ
جلوه کرده است؛ لذا ،این طیف پژوهشها ،در پرتو مطالعات فرهنگی ،وجهی خودآگاه
به خود میگیرد و موجب شناخت بهتر فرهنگ ایرانی میشود؛ همچنین ،پرداختن به آن
در ترجمهها ،میتواند به شناخت ما از دیگران نیز ،بینجامد .امید است اینگونه تحقیقات،
درادامه ،به کار مترجمان دیوان حافظ نیز ،بیاید و از تشتتی که در ترجمههای پیشین وجود
دارد ،جلوگیری کند و به معرفی شایستهی شاعر بزرگ فرهنگ ایرانی ،در میان عموم
مخاطبان عرب ،منجر شود.
نگارنده ،پیش از این ،در سال  ،13۹4در این زمینه ،مقالهای با عنوانِ کامل «مؤلفههای
فرهنگی و زبانی در ترجمههای حافظ شیرازی به زبان عربی» ،در فصلنامهی لسان مبین،
به چاپ رسانده است .مقالهی حاضر ،ضمن تأکید بر ترجمهی علیعباس زلیخه ،مسأله
و زاویهی دیدی متفاوت با مقالهی یادشده دارد؛ همچنین ،پرداختن به ویژگیهای
ساختاری ادبیات و فرهنگ ایرانی ،از وجوه تمایز این مقاله است.
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 .۲ترجمهی علیعباس زلیخه

نام کامل کتابِ علیعباس زلیخه ،مختارات من غزلیات من دیوان حافظ الشیرازی (مع
الشروح و التعلیقات) است .زلیخه ،این کتاب را از روی نسخهی قزوینیغنی ترجمه کرده
است .پشت جلد کتاب ،از داخل ،نوشته شده که او در شهر سلیمه (از توابع شهرستان
حماه) ،به سال  ،1۹57به دنیا آمده است .زلیخه ،پزشک متخصص است و در دانشگاه
تشرین سوریه فعالیت میکند.
 .۳ویژگیهای خاص معنایی و ساختاری فرهنگ ایرانی ،در ترجمههای عربی حافظ
آثار ادبی ،ویژگیهای فردی و جمعی را بهخصوص در ادوار گذشته ،بهخوبی ،نشان
میدهند .زیگموند فروید ( ،)Sigmund Freudبنیانگذار دانش روانکاوی ،برای شاعران
و ادیبان ،منزلتی خاص قائل میشد و معتقد بود که ادیبان ،کاشفان حقیقی ناخودآگاه
آدمیاند .وی به متون نظم و نثر در پژوهشهای پزشکی خویش ،فراوان استناد میکرد
(رک .اسماعیل .) 35 :1۹84 ،ساختار و محتوا یا قالب و محتوا ،از نظر نگارنده ،منفک و
بیارتباط با هم نیستند؛ اما به منظور بیان بهتر مقصود ،به این دستهبندی رایج پرداختیم.
بهطورِکلی ،آن دسته از خصوصیات جمعی را که از فرهنگ ایرانی در دیوان حافظ انعکاس
یافته ،می توان به دو بخش معنایی و ساختاری تقسیم کرد .بعضی از این ویژگیهای،
بهاختصار ،در ترجمههای حافظ پیگیری میشود:
 .1 .۳ویژگیهای معنایی
«نور» ،یکی از نمادهای پرتکرار در فرهنگ و ادبیات فارسی است .گویوشف ،نور را
مفهومی رمزآمیز میداند که ریشهی آن از آیینهای باستانی ایران ،ازجمله اوستا و
مهرپرستی ،شروع میشود (رک .گویوشف )1408 :13۹5 ،و پیوسته ،در فرهنگ ایرانی،
از ادبیات عامه تا فلسفه و عرفان ایرانی ،بازتولید میشود .موتیف «شمع و پروانه» ،در
فرهنگ ایرانی ،به نحوه ی اندیشیدن و برداشت ما ارتباط دارد؛ ایرانی ،پروانه را عاشق،
دیده و بیتابی او به دُور نور را عاشقی تفسیر کرده است .پروانه ،در ادبیات فارسی« ،عاشقی
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ت شعری را
است پاکباخته و همواره ،در سوزوگداز؛ اما در ادبیات عرب که نزدیکترین سن ِ
با ادبیات ما دارد ،همین پروانه ،رمز حماقت است ،نه رم ِز عشق و عاشقی و ضربالمثل
ن الفراش ِ̒ه :احمقتر از پروانه» (شفیعی کدکنی.)321 :1371 ،
قم َ
میگویدʼ :أحم ُ
نور ،در قرآن و حدیث ،اهمیت دارد؛ اما در شعر حافظ ،معبر افکاری گوناگون است
که برگردان آن به عربی ،گاه ،به چشم میآید:
لمّا سَناکَ َتجَلّی مِنْ لَدی األزَ ِل

طافت علی الکونِ نارُ العِشْقِ بالشُّعَلِ

َتقَدَّمَ العَقْلُ نَحْوَ النُّورِ مُقْتَبِســاً

ناراً فأومــأ بِبَـــرْقٍ مِنْهُ مُشْتَعِــــلِ
(زلیخه)6۹ :200۹ ،

و اصل فارسیِ ابیات:
در ازل ،پرتـــو حسنت ز تجلّـــی دم زد

عشـــق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد
(حافظ)150 :13۹6 ،

ما ،در روزگار کنونی ،عبارت عربی «قُرّه العین» در دیوان حافظ را غالباً« ،نور چشم»
ترجمه میکنیم؛ درصورتیکه این عبارت ،از لحاظ واژگانی ،در زبان عربی ،به معنای
«خنکای چشم» است .خنکی در محیط خشک و سوزان شبهجزیره ،دلپذیر بوده است؛
ولی ما آن را «نور» می فهمیم؛ یعنی عبارت عربی را از معنای اصلی آن ،تهی و نور را بر
آن ،مطابق ذائقهی خویش ،بار کردهایم؛ این در حالی است که نور و آتش ،در فرهنگ
عربی ،احترام و قداستی ندارند و ترجمهی خام و بدون دستکاری آن ،ممکن است با
هنجارها و ارزشهای دینی فرهنگ عربی در تعارض باشد؛ بههرحال ،نور و آتش ،در
فرهنگ عربی ،راهی دراز را که در فرهنگ و جغرافیای ایران پیموده ،طی نکرده است؛
بلکه ،بیشتر ،وجه فقهی و شرعی دارد؛ به همین دلیل است که مترجمان عرب ،معموالً،
در ترجمه ی «پیر مغان»« ،دیر مغان»« ،مغبچه» و ،...دست به تعدیل میزنند؛ مثالً،
محمدمهدی جواهری ،شاعر بزرگ عراقی« ،پیر مغان» را «شیخ دیرِیّ» و صالح الصاوی،
«دیر مغان» را «محفل العشاق» ترجمه میکنند (رک .جواهری202 :1۹80 ،؛ الصاوی،
 .)285 :1367علیعباس زلیخه نیز ،اساساً ،آن را حذف میکند؛ بهعنوان نمونه ،در
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ترجمهی «به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید» (حافظ ،)7 :13۹6 ،زلیخه چنین
میآورد« :بخمرٍ فاصبغِ السَّجادهَ ،الموصِی بذا أوصی» (زلیخه.)۹ :200۹ ،
از دیگر مفاهیمی که برگردان سادهی آن به زبان عربی ،ممکن است فریبنده باشد،
«صوفی» است؛ خاصه آنکه صوفی ،واژهای عربی است و زمینهی تاریخی و فرهنگی آن،
در ترجمه ،در نظر گرفته نمیشود« .هستهی مرکزی عواطف حافظ ،مبارزه با ریا و تظاهر
دین داران و صوفیان است؛ پس ،نباید به معنای لغوی صوفی تکیه کرد و پسزمینهی
تاریخی آن را فراموش کرد» (پورنامداریان)415 :1388 ،؛ یعنی ،کلمهی عربی در فرهنگ
ایرانی ،معنایی متفاوت یافته است و اکنون در جریان ترجمه به همان زبان ،مانع میگردد:
الســـکرانَ قــد قتلـتْ
الوردهُ البُلبُـلَ َّ

صوفیُّ یـــا عـــابدَ الخمرِ الصَّالهُ حلتْ
(زلیخه)31 :200۹ ،

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

صالی سرخوشی ای صوفیان وقتپرست
(حافظ)25 :13۹6 ،

همین زمینهی تاریخی خاص و معنای متناقض این کلمه در دیوان حافظ است که
باعث می شود محمدمهدی جواهری« ،صوفی» را «سکیر» ،به معنای «مست» ،ترجمه کند
(رک .جواهری.)206 :1۹80 ،
ترجمهی «رند و رندی» در دیوان حافظ ،به زبان عربی دشوارتر است و
اختالفنظرها و معادلهای گوناگون برای آن برشمردهاند؛ کلمهای که معنایش در فارسی
نیز ،لغزان و شناور است؛ ظاهری ،مالمتی و باطنی ،سالمت دارد و با توجه به درکی
درست که از شرایط دارد ،عاقبتبخیر و رستگار است (رک .دهخدا :1367 ،ذیل رند).
رند ،مولود سیر تاریخی و فرهنگی ایران است.
مترجمان حافظ ،بیشتر ،به همین ظاهر مالمتی در عربی ،بسنده و آن را عربدهجو،
مست و عیاش ترجمه کردهاند .محمد الفراتی ،واژههایی مانند «خلیع» (بیبندوبار)،
«معربد» (بدمست)« ،عبید الدَّنِی» (بردهی خمره) و «عربید» (بدمست) را معادل رند قرار
داده است (رک .الفراتی24۹ :1۹63 ،و .)306عمر شبلی نیز« ،رندان» را «سکاری» (مستان)
و «رندی ک ن» را «کُنْ ماجِناً» (هرزه باش) و «رندی» را «العربده و الخَالعَه» ترجمه کرده
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است (رک .شبلی .)18 :2006 ،صالح الصاوی ،گاه ،برخوردی مالیمتر با «رند و رندی» در
ل
ترجمه داشته و آن را به معنای «فرد سرخوش و آزاد» ترجمه کرده است؛ مثالً ،در مقاب ِ
مصرا ِع «وقت رندی و طرب کردن رندان برجاست» (حافظ« ،)20 :13۹6 ،الوقت للتطریب و
المتحررین براح» را قرار داده یا «رندی کن» را «طِب»« ،خوشباشی» ،ترجمه کرده است (رک.
الصاوی)247 :1367 ،؛ همچنانکه گاه« ،ال َغیّ» ،یعنی «گمراه» آورده است (رک .همان.)22۹ :
الشواربی نیز ،بهفراوانی ،کلمههایی مانند «المُرائِی» (ریاکار)« ،خلیع»« ،العربید»« ،المعربد» و
«السکران» را در برگردان این واژه به کار برده و به دلیل ترجمهی الیهی ظاهری این واژه
است که «رندان پارسا» را همراه با واو عطف ،ترجمه کرده است« :المعربدین و األطهار» (رک.
الشواربی)13 :1۹۹۹ ،؛ بهعبارت دیگر« ،رند» در دیوان حافظ ،طیفی گسترده از معانی ،از آدم
سرخوش و آزاد گرفته تا هرزه و عربدهجو و حتی ،گمراه و ریاکار و منافق هم ،فهمیده و
ترجمه شده است.
علیعباس زلیخه نیز ،میکوشد درگیر مفاهیم چالشی ،مانند ترجمهی رند و رندی و
رندانه نشود و معموالً ،ابیاتی را برمیگزیند که فاقد اینگونه واژهها و مفاهیم باشند؛ اما
ازآنجاکه بسامد این کلمه و مشتقات آن در دیوان حافظ زیاد است و مشخصهی خاص
حافظ است ،گاه ،ناگزیر میشود فیالمثل« ،رندان تشنهلب» را «الظامیء المخمور» (تشنهی
خمارآلود) ترجمه کند (رک .زلیخه )55 :200۹ ،یا اینکه به لوازم رندی ،مثل
شادیخواری ،بازی و رقص ،اکتفا میکند:
بیَّاعُ الزّهدِ ثقیلِ الروح مضــتْ توبتُــهُ

فاشـــرَبْ و اسکر و العبْ و ارقُصْ طَرَبا
(همان)27 :

نوبهی زهدفروشان گرانجان بگذشت

وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
(حافظ)14 :13۹6 ،

به نظر میرسد در برگردان واژهای مانند رند ،نمیتوان تنها به دیوان حافظ و فضای ابیات
و غزل اکتفا کرد ،بلکه باید در فرهنگ عربی و اسالمی ،بهدنبال شخصیتهایی مانند عقالء
مجانین ،بهلول ،صعلوک و ...بود که قضاوت دربارهی آنها ،ساده و سرراست نیست.
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زلیخه ،گاه ،کلمههایی مانند «پهلوی» و «گلبانگ پهلوی» را نیز ،در غزل  486حذف میکند؛
اما در ابیات بعدی همین غزل ،از جمشید و کسری نام میبرد .ساسانیان و زوال حکومت ایشان
از همان صدر اسالم ،نماد شوکت و آیینهی عبرتآموزی در ادبیات عربی بودهاند .یکی از
لغزشگاههای ترجمهی شعر حافظ ،بهنظر ،ترسیم شخصیتی تکبعدی از او در ادبیات
عربی است .وقتی نوای بانگ غزلهای حافظ شیراز در فرهنگ عربی زمزمه خواهد افکند
که تلفیقیبودن آن ،ترجمه شود و افرادی زیاد از طیفهای مختلف جامعه ،بتوانند با آن
ارتباط برقرار کنند .غزل حافظ زمانی برای مخاطب عرب ،جالب است و در کنار شاعران
سرآمد قبل از خود ،مانند ابونواس ،متنبی ،شریف رضی ،ابوفراس ،ابوالعالء معری و
ابن فارض ،جذابیت خواهد داشت که رندانه و چندپهلو باشد .باری ،دشوار است؛ اما
خالقیت مترجم حافظ ،باید آگاهانه ،معطوف به این مسألهی بغرنج فرهنگ ایرانی باشد.
در برگردان شعر حافط ،گریزی از شناخت عمیق شاعر و فرهنگ کهن ایرانی نیست.
جغرافیا و اقلیم ،یکی از مؤلفههای فرهنگ به شمار میروند .بدیهی است که فرهنگ،
در خأل و به دور از محیط طبیعی ،نمیتواند شکل بگیرد .ممکن است اقلیم ایران و
کشورهای عربی ،تاحدودی ،به هم نزدیک باشند و برخی عناصر محیطی ،مثل باران ،گل،
سایه و چمن ،در هر دو فرهنگ ،مطلوب باشد؛ ولی جغرافیای خشک و سوزان شبهجزیره،
تأثیرش را در ادبیات عربی ،بیشتر ،نشان داده است؛ برای نمونه ،بزرگترین شنزارهای جهان،
در آن منطقه قرار دارد؛ ازاینرو« ،شن» در این فرهنگ ،نماد بیارزشی میشود؛ همانگونه که
«خاک» ،در ایران نیز ،همهجا ،در دسترس است و به این دلیل ،ما برای آن ارزشی قائل نیستیم:
«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند» (همان)1۹2 :
به این سبب ،وجود گُل در ادبیات فارسی و شعر حافظ ،حضوری تماشایی دارد که
یکی از عوامل آن ،طبیعت نیمهکویری ایران است« .گل ،عروس جاودانهی شعر فارسی
است .از نخستین روزهای آغاز شعر دری تا امروز و حتی در ادب پهلوی ،گل (یعنی گل
سرخ) ،موضوع مضمونهای فراوانی بوده است...مضمونهایی دربارهی بوی جانپرور ،تبسم
گل و شکفتن و گریبانچاککردن و نقاب از رخ گشودن ،کوتاهی عمر گل و همنشینی گل
با خار ،در شعر حافظ و گویندگان دیگر ،فراوان است» (ریاحی.)133 :1368 ،
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رونقُ عهد الشَّبابِ قد عادَ للبُســتانْ

بشـراک بالوردِ یا بُلبُلُ فاعزِفِ األلحانْ

احملِی یا صبا إن مررتِ علی فتیهِ الرَّ

وضِ سالمِی للسَّرو و الورد و الرَّیحانْ
(زلیخه)18 :200۹ ،

در ترجمهی:
رونق عهد شباب است دگر بستان را

میرسد مژدهی گل ،بلبل خوشالحـان را

ای صبا ،گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان ،سرو و گل و ریحان را
(حافظ)۹ :13۹6 ،

ممکن است وجود گل در شعر ،پوشاک ،فرش ،معماری و ،...برای ایرانیان طبیعی
باشد؛ ولی وقتی با ادبیات عربی مقایسه شود یا دیوانی مثل دیوان حافظ ،به عربی ترجمه
شود ،گرایش مفرط ایرانیان به گل را گواهی خواهد داد« .چمن» در شعر حافظ ،چمن
امروزی نبوده؛ بلکه باغی مرکب از درختان و گلها بوده و علیعباس زلیخه ،بهخوبی،
بستر زمانی آن را درک کرده و «جوانان چمن» را «فتیة الرَّوض» ترجمه کرده است؛
همچنانکه در برگردان «بستان» ،از همین واژه ،بهره میبرد که در عربی نیز ،به کار میرود؛
اما سرو ،به نظر ،از آن بار فرهنگی و زیباشناسی که در جهانبینی ایرانیان دارد ،در عربی،
تهی است؛ برخی از مترجمان ،درخت «الشِّربِین» (رک .شمسالدین )154 :2005 ،و
برخی ،درخت «الغضا» یا «البان» را معادل سرو قرار دادهاند (الصاوی .)275 :1367 ،زلیخه،
مثل الشواربی ،خو ِد واژهی سرو را مانند بیت مذکور ،در متن عربی میآورد« .گل و بلبل» نیز،
در ترجمههای حافظ به زبان عربی ،موتیفی ایرانی است که همچون شمع و پروانه ،با نحوهی
اندیشیدن و ذائقهی ایرانی پیوند خورده است:
یــا وردهً فِی الــرّیــحِ تــعــبــقُ

قــد ظــلــمــتِ الــعــنــدلــیــبْ
(زلیخه)10۹ :200۹ ،

آن گل که هر دم ،در دست بادیست

گـو شــــرم بــادت از عـنــدلـیـبــان
(حافظ)378 :13۹6 ،

وقتی گفته میشود اقلیم متفاوت ،تداعی متفاوت را به دنبال خواهد داشت ،یعنی
«صحرا» ،در لغت ،کلمهای عربی به معنای بیابان بیآبوعلف است و در فارسی ،کشتزار
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و جایی بوده که شاعران قصد آن میکردند .ترجمهی کلمههای عربی که به زبان فارسی
آمده و مدتی در این فرهنگ و ادبیات اقامت داشته است ،از لغزشگاههای مترجمان به
زبان عربی به شمار میرود.
بههرروی ،مترجمان حافظ ،با رویکردهای گوناگون ،بهگونهای دست به بومیسازی
ترجمهی خود ،متناسب با محیط عربی ،زدهاند؛ بهعنوان نمونه ،محمد الفراتی از
تصویرهای عربی ،مثل «أصفی من المزن» (بادهی شبگیر)« ،خمره بابلیه» (خمر بهشت)،
«الصقر» (تذرو)« ،غصن البان» (سرو)« ،بنت الکروم» (شراب) و ...بهره میگیرد (رک.
الفراتی 287 ،285 ،284 :1۹63 ،و.)...
 .۲ .۳ساختار و ویژگیهای صوری
ساختار و کلیت شعر فارسی ،از عربی متفاوت است و زبان ،عروض ،بالغت ،عاطفه و
ذوق خاص خود را دارد .این خاصبودن ،وقتی خود را روشنتر نشان میدهد که
تصویرهای شعر فارسی ،به عربی منتقل و مقایسه شود .ازجملهی آن ویژگیهای ساختاری
که در قیاس با ادبیات عربی ،در فرهنگ ایرانی رخ مینماید ،قالبهای ادبی است .ایرانیان،
بهمرور زمان ،قالبهای شعری متعدد و متنوعی را شکل دادهاند که با احساسات و
اندیشههای آنها سازگاری بیشتری دارد .ادبیات عربی ،با وجود همهی گستردگی و
وسعتی که دارد ،چنین تنوع و تعددی ندارد؛ قالب قصیده ،تا روزگار معاصر ،در آن،
هیمنه دارد.
قالب غزل ،ممکن است از د ِل قالب قصیده سر برآورده باشد؛ اما مشخصات و
ویژگیهایی دارد که برای عربزبانان ،تازگی دارد؛ چنانکه غزلیات حافظ ،وقتی به زبان
عربی ،ترجمه میشود ،در ترجمهی «غزل» ،اجماعی وجود ندارد؛ الشواربی و صالح
الصاوی ،با توجه به شناختی عمیق که از فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی دارند ،آن را با
قالب قصیده در عربی اشتباه نمیگیرند .محمدعلی شمسالدین ،غزلیات حافظ را در
عنوان کتاب« ،قصیدهغزل» ترجمه کرده است (رک .شمسالدین )2005 ،یا عمر شبلی،
میان غزل و قصیده ،تفاوتی قائل نیست و در متن ترجمه« ،غزل گفتی را» را «کتبتَ قصائد
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الحبَ» ترجمه میکند (رک .شبلی .)24 :2006 ،علیعباس زلیخه نیز ،در مقدمه ،از غزلیات
حافظ به «قصائد» تعبیر کرده است (رک .زلیخه.)5 :200۹ ،
این تشتت ،در شمار ابیات نیز ،وجود دارد؛ شاعری توانا چون محمدمهدی جواهری،
هر بیت حافظ را در سه مصراع ترجمه میکند (رک .جواهری .)1۹80 ،عمر شبلی ،گاه،
بیتی از حافظ را به سه بیت عربی منتقل میکند (رک .شبلی23 :2006 ،و)24؛ البته،
دربارهی اختالف شمارهی ابیات فارسی با نمونههای ترجمهشده ،تفاوت عروض فارسی
با عربی نیز ،بی تأثیر نیست؛ زیرا «اساس عروض در شعر فارسی ،بر هشت تفعیله است؛
درحالیکه عروض عربی ،بر شش تفعیله استوار است؛ ازاینرو ،یک بیت فارسی ،معادل
یک بیت و نیم عربی است» (الصاوی.)24 :1367 ،
تخلص نیز ،از مختصات قالب غزل در فارسی است و در شعر عربی وجود ندارد.
محمد الفراتی ،گاه ،نام حافظ را از پایان غزل ،حذف و گاه ،آن را به ضمیر متکلموحده
تبدیل میکند (رک .الفراتی215 :1۹63 ،و .)211عمر شبلی ،تخلص را در بیت پایانی غزل
جای میدهد (رک .شبلی)2006 ،؛ ولی زلیخه ،نام حافظ در بیت آخر یا ماقبل آخر را در
مقدمه ،نشان از خودخواهی حافظ میداند« :او خود نیز ،شیفتهی نام حافظ بود و این نام
را در قصیدههایش مورد خطاب قرار میدهد» (زلیخه.)5 :200۹ ،
آرایش دستوری جمله در زبان فارسی ،با عربی متفاوت است؛ یعنی چینش اجزای
مفعولبه) با جملهی فارسی «علی قلمی
ٌ
جملهی عربی «أخَ َذ علِیٌ قلماً( ».فعل  +فاعل +
را گرفت ».تفاوت دارد .این تفاوت در شعر و ترجمهی شعر از فارسی به عربی ،تبعات
دارد؛ وقتی فعل در پایان جمله قرار میگیرد و زبان نیز ،ترکیبی است ،امکان ادبی ،مثل
ردیف ،برای شعر فارسی ،بهراحتی ،فراهم میشود.
مترجمان حافظ ،در برگردان ردیف ،با توجه به همین خصوصیت زبان فارسی ،در
عربی ،متفاوت عمل کردهاند؛ یوسف الکک ،باعنایت به شناختی کامل که از شعر فارسی
و عربی دارد ،ردیف را ترجمه نمیکند (رک .الزغول و الزمالء .)11 :2000 ،الشواربی،
معموالً ،ردیفهای فعلی را ترجمه نمیکند؛ ولی زمانی که ردیف غزل حافظ ،اسم است،
آن را ترجمه میکند (برای نمونه ،رک .الشواربی13 :1۹۹۹ ،و15و .)16عمر شبلی ،اصوالً،
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در بُعد موسیقایی ترجمه ،آشفته عمل کرده است؛ زیرا هر بیت حافظ را دو بیت ترجمه
کرده و قافیهی آن را جداگانه در نظر گرفته است؛ یعنی یک غزل ،چندین قافیه دارد یا
بیت نخست را مانند غزل فارسی ،مصرّع نیاورده است؛ همچنین ،ردیف را هم ترجمه
نمیکند (رک .شبلی.)2006 ،
زلیخه نیز ،علیالظاهر ،قافیه و ردیف را در شعر و غزل حافظ ،از یکدیگر تمیز نمیدهد
که در مقدمه نوشته« :در شعر او تکراری دلپذیر وجود دارد .گاهی یک واژه را قافیهی
شعر قرار میدهد» (زلیخه)6 :200۹ ،؛ به همین دلیل ،در ترجمهی غزلهایی که ردیف
دارند ،از ترجمهی قافیه غفلت ورزیده است:
أیا قَلْبُ فانْظُرْ غَمَّ عِشقِکَ ما فَعَلْ

و مَعْشـــوقَ صَبَّ ما بِعاشقهِ فَعَلْ

وَ نَرْجِس عَیْنٍ یَنْفُثُ السِّحرَ فِتنَهً

فسائِلْ ذَوِی األلْبابِ ماذا بِهِمْ فَعَلْ
(همان)67 :

در برگردان غزل  141حافظ با مطلع:
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
(حافظ)138 :13۹6 ،

ویژگی ترکیبی زبان فارسی ،عالوه بر آنکه موجب ردیف و موسیقی درونی شعر
میشود ،زبان نیرومند عربی را در ترجمهی معانی گوناگون آن به پسوند و پیشوندهای
مختلف ،دچار مشکل میکند .مترجم با فعلهای «برگرفتن»« ،درگرفتن»« ،سرگرفتن» و،...
در غزل  ،86چه کار می تواند بکند جز اینکه از ردیف و معانی زیبای آن ،صرف نظر کند
و به ترجمهی سادهی آن ،قناعت ورزد؛ درنتیجه ،از غنای موسیقایی شعر حافظ ،بهنحوی
شایان مالحظه ،کاسته میشود:
لقد رَفَعَ الحَبیبُ حجابَ وجهٍ

فیـــا ساقِی تَعا َل لکَ الثَّوابُ
(زلیخه)52 :200۹ ،

واحد معنا در شعر کالسیک عربی و فارسی ،بیت است؛ بنابراین باید تاجاییکه امکان
داشته باشد ،استقالل خود را در عربی هم حفظ کند .مترجمان ،معموالً ،نتوانستهاند وجه موجز
شعر حافظ را در زبان مبدأ ،به زبان مقصد ،در قالب بیت ،منتقل کنند .محمد الفراتی ،غزل
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شمارهی  108را با پنج بیت ،به شانزده بیت ترجمه میکند (رک .الفراتی .)250 :1۹63 ،زلیخه
کوشیده است بیت فارسی را در قالب یک بیت عربی بگنجاند .او ،همچنین ،دوباره معنای
بیت را در پاورقی ،به نثر ،ترجمه میکند و گاه نیز ،نکتهای را توضیح میدهد:
قا َل صحبِیْ و کانَ منهُمْ خِداعاً

إنَّهُ راجِـــعٌ قریــــباً إلیَّا
(زلیخه)51 :200۹ :

معنا :دوستانم گفتند و فریب آنان بود که او ،بهزودی ،به سویم باز خواهد گشت.
در پانویس آمده است« :و علَّلنِی صحبِی قائلین إنَّ سفره لن یطو َل و إنَّه سیعودُ إلیَّ
سریعاً و لقد خدعونِی بسهولهٍ» (همان).
معنا :دوستانم برایم بهانه آوردند و گفتند سفرش ،بههیچعنوان ،به درازا نخواهد کشید
و او ،بهزودی ،به سویم باز خواهد گشت و بهآسانی ،مرا فریب دادند.
بیت حافظ:
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برف
(حافظ)8۹ :13۹6 ،

یکی دیگر از چالشهای ساختاری مترجم در برگردان متون ادبی از فارسی به عربی،
دقتهای صرف زبان عربی است .بیگمان ،یکی از لذتهای شعر حافظ ،ابهام معشوق
است که هرکس ،به فراخور حال و ذوق خود ،قراینی را در غزل او میجوید .زبان عربی،
برخالف فارسی ،با ضمایر متعدد ،موصولها و اسمهای اشارهی متنوع ،چنین اجازهای به
مخاطب نمیدهد و دست مترجم را در جذب مخاطبان گوناگون میبندد؛ بهعنوان مثال،
«او» در جریان ترجمه ،باید تعیین تکلیف شود که مذکر یا مؤنث است و بهدنبال آن،
فعلها ،ضمیرهای اشاره و موصولها ،همه ،باید هماهنگ شوند.
حافظ ،در ترجمه های عربی ،غالباً ،عارف معرفی شده است؛ مترجمانی مانند محمد
الفراتی ،صالح الصاوی و محمدعلی شمسالدین ،شأن حافظ را اجلّ از آن دانستهاند که
ناسوتی باشد .علیعباس زلیخه نیز ،در مقدمه ،نغمههای حافظ را آسمانی و نه زمینی
میداند (رک .زلیخه .)7 :200۹ ،عالقهمندان حافظ میدانند که وقتی با غزل حافظ
یکسویه برخورد شود ،از ارزش ادبی شعر او کاسته میشود و در زبان مقصد ،موجب
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تناقضاتی آشکار میگردد؛ مثالً ،معشوق ،با توجه به وجود ضمیر «کَ» ،در غزل زیر ،مذکر
است و جان به نسیم موی او گرفتار:
مشغولهٌ بِنَسیمِ شَعــــــــــ ـرِکَ مُهجَتِی

وَ خیا ُل وَجهِکَ فِی الطَّریقِ مُصاحِبِی
(همان)2۹ :

در ترجمهی این بیت حافظ:
خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست
(حافظ)23 :13۹6 ،

انصاف را چنین است که زلیخه و برخی دیگر از مترجمان ،چون صالح الصاوی ،برای
پنهانکردن معشوق ،گاه ،تالشهایی کرده و از شگردهایی مثل بهکاربردن واژههایی مانند
«حبیب» که برای مذکر و مؤنث یکسان است یا مصدر به جای فعل ،فعل مجهول ،فعلهای
باب مطاوعه و ...بهره بردهاند؛ اما این تالش ،باید در سراسر غزلیات ،یکدست شود.
این نکته هم ،در تصویرهای زلیخه گفتنی است که برخی اصطالحات ،مثل «أخو
فضل» در برابر «خواجه» و «أخو نظر» در برابر «نظرباز» و ،...به رنگ عربی ترجمه ،از
لحاظ ساختاری در زبان مقصد ،میافزاید (رک .زلیخه127 :200۹ ،و.)8۹
 .4نتیجهگیری
فرهنگ در بستر جغرافیایی ،اجتماعی ،دینی و سیاسی ،در طول زمان ،شکل و نضج
میگیرد و چون آب ،در پهنه ی تاریخ هر ملتی ،مسیر پرپیچ و خم و مختصات خاص
خود را مییابد .فرهنگ ،فارغ از هر نوع داوری و ارزشگذاری ،بهمثابه نحوهی زیستن و
اندیشیدن یک ملّت ،بهراحتی ،تن به ترجمه نمیدهد و طبیعی است که برگردان صِرف
آن ،در زبانهای دیگر ،مفهوم نباشد.
یکی از مشکالت شعر حافظ در ترجمه ،باری خاص است که فرهنگ ایرانی نسبت
به فرهنگهای دیگر و در این پژوهش ،فرهنگ عربی ،دارد .برخی از مظاهر فرهنگی ،در
دو بخش محتوایی و ساختاری ،در دیوان حافظ ،بررسی شد و چالش مترجمان عرب و
بهطورِخاص ،علیعباس زلیخه ،در برگردان موتیف «نور»« ،سرو»« ،صوفی» و «رند» تبیین
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شد و یکدستنبودن ویژگیهای ساختاری قالب غزل ،ردیف و تخلص در ادبیات معاصر
عرب ،بیان گردید .صرف و نحو زبان عربی و سیر تاریخی قالب قصیده ،در این ترجمهی
نامنسجم ،تاحدودی ،نقش داشت.
زلیخه ،در مقدمه ،چنان که گذشت ،تصریح میکند که شعر حافظ ،به آسمان تعلق
دارد .پیشبرد این برداشت عارفانه در ترجمه ،بالتبع ،موجب یکسویهشدن شعر حافظ در
عربی میشود و از آن غزل منشوروار ،تلفیقی و رندانهی حافظ ،دور میگردد.
درنظرگرفتن این بُعد فرهنگی شعر حافظ ،به ترجمهی عربی ،رونق و طلعتی دیگر
میبخشد و آن را اتفاقاً ،از ادبیات عربی برمیکشد و به جوهر شعر او نزدیک میگرداند؛
ادبیاتی که همواره ،یکی از آبشخورهای شعر فارسی و حافظ شیرازی بوده است؛ چه ،اگر
غزل حافظ را چنانکه مترجمان اذعان کردند و گذشت ،عارفانه یا عاشقانه بدانیم ،شاعرانی
سترگ در ادبیات عربی پیش از او وجود دارند .رعایت ریزهکاریهای فرهنگی ،شعر حافظ
را به دل جامعهی مقصد میبرد و دولت قبول مییابد.
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نگرش معنوی حافظ
صدیق قطبی

*

چکیده
معنویت ،رویکردی به زندگی است که قرین اشتیاقی سرشار به تماس با امر مقدس
است .جهان را آبستن از امر رازآمیز میبیند و با پرورش اخالقی و پروازدادن خیال
میکوشد تا از دیوارهای تنگ وجود ،به آستان بلند راز ،راهی بیابد .معنویت ،همچنین،
مستلزم درکی از غایت و معنای زندگی است که بهمدد آن ،میتوان فعالیتهای ظاهرا
پریشان روزمره را انسجام و وحدت بخشید و به پشتوانهی ارزشهایی که معنابخش و
اعتبار زندگیاند ،کاستیها و مرارتها را تاب آورد .این نوشتار میکوشد با استناد به
سخن حافظ ،تصویری اجمالی از نگاه معنوی او ارائه دهد .از شعر حافظ چنین برمیآید
که او نه دینداری سفت و سخت است ،نه منکری پوچگرا؛ راهی میان مسجد و میخانه
یافته است که میتوان از آن به معنویت ویژهی او تعبیر کرد؛ معنویتی که تنها پایبندی به
اخالق نیست ،بلکه متضمّن اذعان به حقیقتی فراتر از جهان مادی است و عزیمتی
مشتاقانه برای تجربهی آن.

واژههای کلیدی :امر مقدس ،معنویت حافظ ،نگرش معنوی.

 .1مقدمه
پیبردن به راز وجود حافظ که بر هرچه از جنس عادات و رسوم است ،آتش میزند تا
سرحلقهی رندان جهان باشد ،بهغایت ،دشوار و چهبسا ،ناممکن است .او وجود آدمی را

* دانشآموختهی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی asemans1392@gmail.com
تاریخ دریافت1399/9/30 :

تاریخ پذیرش1399 /12/27 :
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معمایی میدانست که دربارهی آن هرچه گفتهاند ،افسانه است .سخنگفتن دربارهی حافظ
بهتر است فروتنانه و عاری از قطعویقین باشد؛ چراکه او خود تصریح داشت با آدمیان،
«صنعت» میکند و سرش به دنیا و عقبی فرونمیآید و از هر چهارچوب نظری بسته
میگریزد .او خود را همچون معمّایی که تحقیق آن فسون و افسانه است ،در برابر
خوانندگان نهاده است؛ معمایی زیبا و ابدی .شفیعی کدکنی ،شعری ستایشگرانه دربارهی
حافظ گفته است که بهخوبی ،گویای این معناست:
مستی و هوشیاری و راهـی و رهزنــی

ابـــری و آفتابـــی و تاریــک روشنی

هرکس درون شعر تو جویای خویش و تو

آیینـــهدار خاطــر هــر مرد و هر زنی

نشناخت کس تو را و شگفتا که قرنهاست

حاضر میــان انجمن و کوی و برزنی

ایهرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور!

در هر کجــا و هیچ کجا ،در چه مأمنی؟

در مسجدی و گوشهی میخانهات پناه

آلــــودهی شرابــــی و پاکیــزهدامنی
(شفیعی کدکنی)179 :1377 ،

بهتعبیر هوشنگ ابتهاج« ،آشنارویی و گریزرنگی» حافظ چنان است که آدمی نمیداند دل
به کدام عشوهی او دهد«:دل به عشوهی که دهیم اختیار چیست؟»(حافظ19 :1381،و)20
به نظر میرسد حافظ از هستی ،تفسیری دوگانه دارد؛ او از چشماندازهایی مختلف به
جهان نگریسته و هر آنچه را دیده ،آینگی کرده است .کسانی او را عارف ،صوفی ،انسان
کامل ،مصلح اجتماعی و روشنفکر دینی دانستهاند و کسانی او را رند ،منکر ،الاُبالی و
پوچگرا .در چشم کسانی ،مستی میکدهنشین است و در نظر جمعی ،عارفی راستین.
حافظ ،گرهی ناگشودنی است.
میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد

که دل نازک او مایل افسانهی کیست
(همان)144 :

در شعر او ،هم شواهدی از انکار و تردید و استهزاء عقاید دینی هست و هم ،شواهدی
از پایبندی به دین .جهاننگری حافظ چندپاره است .چندصدا و چندآواست ،و ناشنیدن
هر یک از آواهای او ،به رنگباختنِ خصلت رندانهی شعر او میانجامد .پریشانی و
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ناسازگاری درونی در اندیشهی حافظ ،یک امتیاز است؛ چیزی که او را به هر جمع و
انجمنی راه میدهد .بهتر است تناقض در اندیشهی او را ببینیم و همچون امتیاز شعر او
بپذیریم؛ انگار او با همهی تناقضها درساخته است:
زلف در دست صبا ،گوش به فرمان رقیب

این چنین با همه درساختهای یعنی چه؟

هر کس از مهرهی مهر تو به نقشی مشغول

عاقبت با همـــه کج باختهای یعنی چه؟
(همان)487 :

در حافظ ،هم تردید و انکار خیّام و هم ،پرتوی از جهان موالنا جمع آمده است .آنچه
در ساحت اندیشه ،ناسازگار است ،به لطف شعر او به همنشینی و مجاورت میانجامد.
گاه ،در یک غزل ،دو تصویر ناهمساز را کنار هم مینشاند؛ جهانی که به هیچچیز وفادار
نیست و جهانی که به خوبیها وفا میکند:
چه جای شکر و شکایتز نقش نیک و بد است

چـو بر صحیفهی هستی رقم نخواهد ماند

بر ایــن رواق زبرجــد نوشتهانــد به زر

کـه جـــز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
(همان)251 :

شفیعی کدکنی ،در بیان سرشت ناهمساز اندیشهی حافظ گفته است:
در این لحظه ،هیچ تردید ندارم که هر هنرمند بزرگی ،در مرکز وجودی خود ،یک تناقض
ناگزیر دارد؛ تناقضی که اگر روزی به ارتفاع یکی از نقیضین منجر شود ،کار هنرمند نیز،
تمام است و دیگر از هنر ،چیزی جز مهارتهای آن ،برایش باقی نخواهد ماند .کشف
مرکز این تناقضها در هنرمندان ،گاه ،بسیار دشوار است...خاستگاه این تناقض ،همان
«ارادهی معطوف به آزادی» است که در کمون ذات انسان ،به ودیعت نهاده شده است.
خالقیت هنری ،چیزی جز ظهورات گاهگاهِ این تناقض نیست...بهترین نمونههای این
ظهورات ،به هنگامی است که این تناقض در میدان االهیات ،خود را جلوهگر میکند.
خیام ،حافظ و مولوی ،میدان اصلی هنرشان در تجلی تناقضهای االهیاتی ذهن ایشان
است؛ به همین دلیل ،آنها که در تفسیر شعر حافظ کوشیدهاند با رفع یکی از دو سوی
تناقض ،شعر او را تفسیر کنند (الحادی محض یا مذهبی خالص) ،دورترین درک را از
شعر او داشتهاند .شاید یکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان ،همین نوع تناقضی باشد
که در وجود ایشان ،خود را آشکار میکند (شفیعی کدکنی.)552-550 :1390 ،

در شعر حافظ ،هم ،شواهدی است بر انکار جهانی دیگر:
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چو طفـالن تا کـــی ای زاهد فریبی

بـــه سیـــب بوستان و شهد و شیرم؟
(حافظ)400 :1381 ،

هم ،شواهدی است بر باور او به فردایی دیگر:
فردا که پیشگاه حقیقـــت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
(همان)205 :

در شعر او ،هم ،اشاراتی است به تعلّق دینی و ایمانی ،دعا و درس قرآن و دلدادن
به بادههای ازلیِ معنا:
لطایـــف حکمـــی بـــا نکات قرآنی

ز حافظان جهان کس چوبنده جمع نکرد

(همان)578 :
چنین که حافظ ما مست بادهی ازل است

به هیچ دور نخواهند یافت هشیـارش

(همان)122 :
هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

صبحخیزی و سالمتطلبی چون حافظ

(همان)388 :
تا بود وردت دعا و درس قرآن ،غم مخور

حافظا ،در کنج فقر و خلوت شبهای تار

(همان)326 :
هم ،اشاراتی به بیمعنایی جهان که هیچدرهیچ است و چنان بیبنیاد که آدمی را از
جان خویش ملول میکند:
جهان پیر است و بیبنیاد از این فرهادکش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ،ملول از جان شیرینم

(همان)422 :
جهان و کار جهان ،جمله هیچدرهیچ است

هزار بــار مـــن این نکته کردهام تحقیق
(همان)368 :

در شعر او شواهدی بر خصلت چندصدایی و سویههای ناهمساز و ضدونقیض
میتوان یافت .او از این تناقض ،آگاه بوده است:
حافظم در مجلسی ،دردیکشم در محفلی

بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم

(همان)419 :
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گفتم صنمپرســت مشــو با صمد نشین

گفتا به کوی عشق ،هم این و هم آن کنند

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند
(همان)269 :

خرقهی زهد و جام می ،گرچه نه در خور هماند

این همه نقش میزنم از جهت رضای تو
(همان)478 :

ســـرم بـــه دنیــی و عُقبی فرو نمیآید

تبارکاهلل از ایـــن فتنهها که در سر ماست
(همان)97 :

وجود مـــا معمّایــــی اســــت حافظ

که تحقیقـــش فســــون است و فسانه
(همان)493 :

شاید ،سرّ این همنشینی لطیف با اضداد ،به تصوّر او از خدا یا امر متعالی بازمیگردد؛
در باور بسیاری از اهل عرفان ،خداوند نیز ،جلوههای ضدونقیض دارد که سبب حیرت
است و حقیقتِ دینداری ،جز التزام به حیرت در برابر نقشهای ناهمساز خداوند نیست.
موالنا میگفت:
گـــه چنیـــن بنمایــد و گه ضد این

جـــز کــــه حیرانی نباشـد کار دین
(مولوی)22 :1397 ،

در نگاه حافظ نیز ،نصیب ما از آن معشوق در پرده ،تصوّراتی است و آنچه میگوییم،
نه حکایت حقیقت او ،که حکایت تصوّر ماست:
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

هــر کس حکایتـی به تصور چرا کنند
(حافظ)267 :1381 ،

حالی خیــال وصلت خوش میدهد فریبم

تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
(همان)531 :

ازاینرو ،آنچه در باب نگرش معنوی حافظ ،در ادامه ،خواهد آمد ،تنها ،بیان یکی از
چشماندازهاست و حکایتی از تصوّر صاحب این قلم از سویهی معنوی حافظ؛ با اذعان
به اینکه برای اغلب نکات طرحشده ،شواهدی مخالف نیز ،میتوان یافت و نویسنده ،از
ابتدا ،به عجز خویش در بهدستدادن تصویری هماهنگ و واجد سازگاری درونی از

 170ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلهی حافظپژوهی ،سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان 1401

حافظ ،اقرار میکند .معنویت ،مستلزمِ معناداردیدن جهان است و حافظ آزاد که سر به دنیا
و عقبی فرونمیآورد؛ به این تصویر نیز ،هماره ،ملتزم نیست.
 .2بحث و بررسی
 .1 .2معنویت چیست؟
پیش از پرداختن به مؤلفههای نگاه و زیست معنوی حافظ ،الزم است تلقّی خود را از
معنویت روشن کنیم .گرچه در باب معنا و اقتضائات معنویت نیز ،در میان ارباب نظر و
محققان ،وفاقی به چشم نمیخورد؛ بااینهمه ،در این نوشتار ،تلقّی فیلیپ شلدریک
( )Philip Sheldrakeرا که از صاحبنظران برجستهی این حوزه است ،مبنا قرار
میدهیم .از نظر او ،معنویت واجد سه مؤلفهی کانونی است:
نخست ،معنویت ،جستوجوی انسان اندیشمند برای یافتن هویت و معنا فراتر از
رویکردی صرفا عملی به زندگی را نشان میدهد .دوم ،معنویت ،حاکی از آن است که
زندگی انسان کامل ،به فراتررفتن از خودخواهی و دستیابی به حسی از خیر بزرگتر و
خدمت به دیگران نیاز دارد .سرانجام و عمیقا ،معنویت با فرایند به منصهی ظهور رساندن
خالقیت و قدرت تخیّلی مرتبط است که ما را برای تماس با آستانهی راز ،توانمند
میسازد (شلدریک.)207 :1399 ،

شلدریک معتقد است معنویت با رویکردی کامال یکپارچه نسبت به زندگی
(کلنگری) پیوند دارد و متضمن کاوش دربارهی «امر مقدس» است ،اساس گرایش به
معناداری را تشکیل میدهد و بر درکی از هویت انسان ،هدف و کامیابشدن او اشاره
دارد .در دیدگاه او ،معنویت ،ناظر بر گرایش به ارزشهای غایی است و جستوجوی
آگاهانهی شیوهی زندگی مبتنی بر اصول اخالقی ،به جای صرفا عملگرایانه را در بر
میگیرد (رک .همان.)54 :
در این تلقّی ،معنویت با التزام به ارزشهای اخالقی همراه است؛ فرد معنوی ،عمیقا،
به امر خیر و نیکخواهی دلبسته است .از سویی ،فرد معنوی ،در زندگی و جهان ،به
وجود معنایی برتر اذعان میکند؛ چیزی فراتر از آیندوروندهای مادّی و ناپایدار که به
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زندگی ،ارزش زیستن میبخشد و تکاپوهای فردی را آراسته به جهتمندی و یکپارچگی
میسازد .معنویت ،مقتضی تالشی پیوسته و خالقانه ،بهمدد قوای خیال است برای
نزدیکشدن به آن راز .انسان معنوی ،جهان را آبستن از راز میداند و برای نزدیکشدن
به آن میکوشد .و سوم ،احساس معناداری زندگی است و هویّتی واحد؛ معنویت ،زندگی
فردی را بهرغم جلوههای گوناگون آن ،واجد هویّتی یگانه میسازد و آدمی را از تفرقه،
به جمعیت خاطر میرساند.
حال میکوشم تا حضور این سه کالنمؤلفه را در شعر حافظ نشان دهم .آیا او به
امری رازآمیز قائل است و برای نزدیکشدن به آن میکوشد؟ تلقّی حافظ از امر رازآمیز
چیست و راه تقرّب به آن را چه میداند؟ او به معنای زندگی و آنچه مایهی غنا و
ارجمندی زندگی است ،چه نگاهی دارد؟ و ارزشهای اخالقی او کداماند؟ حافظ ،آنگاه
که در سپهر معنویت است ،جهان را چگونه میبیند و چه شیوهای برای زیستن
برمیگزیند؟ چه چیز به جهان و زندگی او معنا میبخشد؟ هویت خود را با چه ارزشهایی
گره میزند و فرارفتن از خودخواهی در جهت نیل به خیر اخالقی و عشق فراگیر ،چه
وزنی در شعر او دارد؟
میکوشم در این تلقّی ،نشان دهم که حافظ آنگاه که در افق معنویت است ،نه همچون
موالنا از یقین دینی سرشار است و نه همچون خیام ،جهان را فاقد معنایی بزرگ میبیند؛
حافظ ،آنگاه که در افق معنویت است ،هم جهان را معنادار میبیند و هم زندگی خویش را.

 .2.2مؤلفههای نگاه و منش معنوی حافظ
 .1.2.2حقیقتی رازآمیز و سرمدی
در نهادِ جهان ،حقیقتی متعالی و رازناک وجود دارد و هستی ،محدود به ابعاد مادّی نیست.
بذر خاطرهای ازلی را در مزرعهی دل کاشتهاند و عشقِ آن راز را با خاک ما سرشتهاند.
تنها آدمی است که قادر است به آن راز و حقیقت پوشیده ،عشق بورزد و پرندهی دل را
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در هوای آن پرواز دهد .اگرچه جهان مادّی ،جوالنگاه ستم و تاریکی است ،درویشان،
مجالی ازلی و ابدی دارند؛ فرصتی برای تجربهی آن راز ،در متنِ جهانی آکنده از جفا:
در ازل پرتـــو حسنـــت ز تجلـــی دم زد

عشق پیـــدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوهای کرد رخت ،دید ملَک عشق نداشت

عین آتـش شد از این غیرت و بر آدم زد

جان علوی هوس چاه زنخدان تـــو داشت

دست در حلقهی آن زلف خماندرخم زد
(حافظ)224 :1381 ،

چراغ صاعقهی آن سحــاب روشــن بــاد

کــه زد بــه خرمـــن ما آتش محبت او
(همان)472 :

حجاب چهرهی جان میشـود غبــار تنــم

خوشـا دمـی که از آن چهره پرده برفکنم

چنینقفس نه سزای چو من خوشالحانیست

روم بــه روضهی رضوان که مرغ آن چمنم
(همان)411 :

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیـم

کاینهمه نقش عجب درگردش پرگار داشت
(همان)154 :

سر ز مستـی برنگیرد تا به صبـح روز حشـر

هرکهچونمندرازلیکجرعهخوردازجام دوست
(همان)139 :

نبود رنگ دو عالم که نقش الفـــت بود

زمانـــه طرح محبت نه این زمـان انداخت
(همان)94 :

زین قصه هفت گنبد افالک پُرصداست

کوتهنظر ببین که سخن مختصـــر گرفــت
(همان)162 :

 .2.2.2حقیقتی که در انحصار هیچ فرقه نیست
هر کس ،بهطریقی ،میتواند به آن حقیقت رازورانه پاسخ دهد و آن شاهد هرجایی ،در
انحصار هیچ فرقه و طائفهای نیست .در مسجد و کنشت و در خانقاه و خرابات ،پرتوی
از روی اوست .او همهجاست؛ اما در انحصار هیچکجا نیست:
یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم

رخساره بــه کــس ننمود آن شاهد هرجایی
(همان)557 :
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همهکس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همهجاخانهی عشقاست چهمسجدچه کنشت
(همان)156 :

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منّت خاک درت بر بصری نیست که نیســت

ناظـــر روی تـــو صاحبنظراننـــد ،ولــی

سرّ گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
(همان)150 :

غیــــرت عشـــق زبان همه خاصان ببرید

کـــز کجـــا سرّ غمـــش در دهن عام افتاد
(همان)183 :

در عشق خانقاه و خرابــات فــرق نیســـت

هرجا که هست ،پرتــــو روی حبیب هست
(همان)140 :

 .۳.2.2حقیقتی که ناشناختنی است
یقینی در کار نیست .کسی از سرِ یقین محرم راز نمیشود .معشوق ،نقابی افکنده و خود
را پنهان کرده است؛ اما باید در برابر حقیقت ،گشوده بود و در پیِ هر زمزمهای که ما را
به کوی دوست فرامیخواند ،به راه افتاد .شاید همین غیبت خدا و حقیقت است که شوق
وصل را در ما مینشاند .کسی اسرار الهی را نمیداند و از منزلگاه معشوق خبر ندارد .هر
کسی به نقش و تصوّری از آن حقیقت متعال ،سرگرم است و آن معنای رازآمیز ،فراتر از
«خیال و قیاس و گمان و وهم» و نااندیشیدنی و ناشناختنی است .عقل ،به آستان او راهی
ندارد .چنان فراخ است که در حوصلهی تنگ اندیشهی ما نمیگنجد .نه طامات صوفیان
و نه الفهای عقل ،قادر به رازگشایی نیست .باید راز را ،چنان که راز است ،پذیرفت و
به آن دل سپرد .هر طائفهای به افسانهای از او دل خوش کردهاند و با هم میستیزند:
جنگ هفتاد و دو ملت همــه را عــذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانــه زدنـــد
(همان)255 :

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاســت

ایــن قــدَر هست که بانگ جرسی میآید
(همان)308 :

معشوق چون نقـــاب ز رخ درنمیکشـــد

هر کــس حکایتـــی به تصـــور چرا کنند
(همان)267 :
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در ره عشق نشد کس به یقیـن محــرم راز

هر کسـی بر حســـب فکـــر ،گمانی دارد
(همان)197 :

هر کس از مُهرهی مهر تو به نقشی مشغول

عاقبـــت با همـــه کج باختهای یعنی چه؟
(همان)487 :

مشکل عشق نه در حوصلهی دانش ماسـت

حل ایـــن نکتـه بدین فکر خطا نتوان کرد
(همان)209 :

حافظ ،اسرار الهی کس نمیداند خمــوش

از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟
(همان)241 :

حدیث ازمطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

کهکس نگشودونگشاید بهحکمت این معمارا
(همان)81 :

 .4.2.2رازی که باید در طلب آن تپید
گرچه آن امر فرازین ،ناشناخته و رازورانه است ،به امید آنکه راهی به او باشد ،زاریها
باید کرد .او را صدا باید کرد و مشتاقانه در طلب کوکب هدایتی باید تپید .گرچه ناشناختنی
است ،میتوان او را خواست و به او دل باخت:
دل به امّید صدایی که مگر در تو رسد

نالهها کرد در این کوه که فرهاد نکـــرد
(همان)210 :

در این شب سیاهم ،گم گشت راه مقصود

از گوشهای برون آی ،ای کوکب هدایت
(همان)170 :

یارب از ابر هدایــت برســان بارانـــی

پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیـزم
(همان)404 :

غنچه گو تنگدل از کار فروبسته مباش

کز دم صبح مدد یابی و انفـاس نسیــم
(همان)435 :

 .5 .2.2وصل مدام ،ممکن نیست
آدمی ،هیچگاه ،بهتمامی ،به وصل او نمیرسد و سرشت گریزپای شاهد معنا اقتضا میکند
که وصال مدام را طمع نکنیم:
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چو پردهدار به شمشیر میزند همه را

کســـی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
(همان)251 :

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنـــی طمـــع مـــدار وصال دوام را
(همان)86 :

 .6.2.2غیبت او هم ،مبارک است
آدمی ،همواره ،در میان غیبت و حضور آن امر مقدّس ،در نوسان است .گاهی ،پیدا میشود
و جهان را از معنا میآکند و گاه ،غایب است و جهان را در تاریکی خود وامینهد؛ اما
غیبت او نیز ،ضامن لذتِ حضور است .تجربهی غیبت آن امر متعالی نیز ،مغتنم و
دوستداشتنی است:
از دست غیبت تو شکایـــت نمیکنـــم

تا نیســـت غیبتـــی ،نبــوَد لذت حضور

حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی؟

در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور
(همان)325 :

 .7.2.2رازی که در رگهای جهان ،جاری است
ردّ پای آن حقیقت متعالی را در جزءجزء هستی باید دید و سراغ گرفت .بهتعبیر موالنا:
گهی در صورتِ آبی ،بیایی جان دهی گل را

گهی در صورت بادی ،به هر شاخی درآویزی
(مولوی)1006 :1386 ،

جهان ،سراسر جلوهی امر مقدس است .امر مقدس را نباید در جایی بیرون از طبیعت
سراغ گرفت .آن خیرِ برین ،همین نزدیکیهاست .باید با نظری آکنده از عشق و زیبایی،
معنا را در همین ظواهر جهان جستوجو کرد .آنچه ما را در شکار معنا کامیاب میکند،
نه بیاعتنایی به زیباییهای اینجهانی ،بلکه یافتنِ چشمی معنابین و جاننگر است .جهان،
جلوهگاه اوست و دلدادگان معنا به باغ جهان مینگرند تا از روی او گلی بچینند:
عکس روی تو چو در آینهی جــام افتـاد

عارف از خنـــدهی می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کـرد

ایــن همـــه نقــش در آیینهی اوهام افتاد
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این همه عکس می و نقش نگارین که نمـود

یــک فـروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
(حافظ)183 :1381 ،

هـــر دو عالـــم یــک فروغ روی اوست

گفتمــــت پیــــدا و پنهــــان نیـــز هم
(همان)431 :

مــــراد دل ز تماشــای باغ عالم چیست؟

به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن
(همان)460 :

مـــرا بـــه کــار جهان هرگز التفات نبود

رخ تــو در نظر من چنین خوشش آراست
(همان)97 :

ما در پیالـــه عکــــس رخ یـــار دیدهایم

ای بیخبــــر ز لــــذت شرب مدام ما
(همان)90 :

 .8.2.2برای تجربهی او ،محرمیت الزم است
ما از قوای باطنی و چشمهایی رازآشنا برخورداریم که اگر پرورش یابند ،ما را با آن
حقیقت متعالی مرتبط میسازند .تماس با حقیقت رازناک ،در گروِ گشودن آن دیدهی
باطنبین است .برای راهبردن به ابعاد معنوی جهان ،الزم است که چشم معنابین و جاننگر
پیدا کنیم و از حواس دینی و معنوی بهرهمند شویم .با چشمِ «جهانبین» نمیتوان به
الیههای نورانی وجود راه برد:
تا نگردی آشنا ،زین پرده رمزی نشنوی

گــوش نامحــرم نباشد جای پیغام سروش
(همان)355 :

دیــدن روی تــو را دیدهی جانبین باید

وین کجا مرتبهی چشم جهانبین من است؟
(همان)129 :

چشم آلودهنظر از رخ جانان دور اســت

بــر رخِ او نظـــر از آینــهی پــاک انـداز

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انـداز
(همان)334 :

او را به چشم پاک توان دید چون هالل

هر دیـــده جای جلوهی آن ماهپاره نیست
(همان)149 :
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 .9.2.2محدودشدن به لذایذ مادی ،مانع تجربهی آن راز است
غوطهوری در خوروخواب و لذات مادّی ،ما را از سویههای متعالی وجود محروم میکند.
کسی که تنها سودای طبیعت دارد ،به کوی او راهی نخواهد داشت:
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تــا کیمیـــای عشـــق بیــابیّ و زر شــوی

خوابوخورت زمرتبهی خویش دور کرد

آنگه رسی بهخویش که بیخوابوخور شوی
(همان)554 :

جمال یار ندارد نقـــاب و پرده ولــــی

غبــــار ره بنشــــان تـــا نظــر توانی کرد

تو کز سرای طبیعــت نمیروی بیـــرون

کجا بـــه کــوی طریقــــت گذر توانی کرد
(همان)216 :

 .10.2.2عشق ،معنای زندگی و کار ویژهی آدمی است
معنای زندگی و مأموریت آدمی ،عاشقی است .هویت خود را در عشق ،باید معنا کرد.
آنچه ما را به قلمرو راز نزدیک میکند ،عشق است؛ امانتی که تنها ،آدمی شایستگی آن را
یافته و مأموریت ازلی اوست؛ پیشهای که بهرغم رنجهای بسیار ،ثمرات شیرین دارد.
کسی محرم آن راز میشود که به عشق ،آغشته باشد .عشق است که آدمی را به خلوتگاه
خورشید میرساند .عشق است که سرّ وجود ما در جهان و ضامن فضل و یگانگی ماست:
کمتر از ذره نهای ،پست مشو ،مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی ،چرخزنـــان
(همان)455 :

نشان اهل خدا عاشقی است ،با خود دار

که در مشایــخ شهـر ایــن نشان نمیبینم
(همان)426 :

عاشق شو ار نه روزی ،کار جهان سرآید

ناخوانده نقش مقصـود ،از کارگاه هسـتی
(همان)502 :

جلوهایکرد رخت دید ملَکعشق نداشت

عین آتش شـد از این غیرت و بـر آدم زد
(همان)224 :

طفیـــل هستی عشقند آدمـــیّ و پـری

ارادتــی بـنمــا تـــا سعــادتــی ببــری
(همان)519 :
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به عزم مرحلهی عشق پیش نه قدمی

که سودها کنـی ار این ســفر توانــی کرد
(همان)216 :

دال ،در عــاشقی ثــابت قــدم بــاش

کــه در ایـن ره نبـاشـــد کــار بـیاجـر
(همان)322 :

عشقت رسد بهفریاد ،ورخود بهسان حافظ

قرآن ز بــر بخوانـی ،در چـــارده روایت
(همان)170 :

بکوش خواجه و از عشق بینصیب مباش

که بنده را نخرد کـــس به عیـب بیهنری
(همان)519 :

نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو

که این متاعِ قلیل است و آن عطایِ حقــیر
(همان)327 :

همیشه پیشهی من عاشقیّ و رندی بود

دگر بکوشم و مشغول کـار خـــود باشم
(همان)405 :

فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی

بخواه جــام و گالبـــی به خاک آدم ریز
(همان)336 :

مــا قصهی سـکندر و دارا نـخواندهایم

از ما بهجز حکایت مهر و وفــا مپـــرس
(همان)340 :

درخت دوستی بنشان که کامدل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بیشمــار آرد
(همان)199 :

تــا درخت دوستــی بـر کــی دهد

حالیــــا رفتیـــم و تُخمـی کـاشتیـــم
(همان)437 :

 .11.2.2رستگاری ،در گرو فرارفتن از خودپرستی است
رستگاری ،در رهایی از «خودبینی» و «خودپرستی» است .به هر شیوهای ،باید از
«خودپرستی» عبور کرد .تنها کسانی عشق را تجربه میکنند که از غرور نفس پیراستهاند.
خودپرستان از راز عشق محروماند:
ای که دایـــم بـــه خویــــش مغروری

گــــر تـــو را عشــق نیست معذوری
(همان)520 :
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با مدعی مگویید اســرار عشــق و مستی

تا بیخبر بمیـــرد در درد خودپرستـــی
(همان)502 :

به میپرستی از آن نقش خود بر آب زدم

که تــا خـــراب کنم نقش خود پرستیدن
(همان)460 :

گر خود بتی ببینی ،مشغول کـار او شـــو

هــر قبلـــهای که بینی ،بهتر ز خودپرستی

تا فضل و عقل بینی ،بیمعرفت نشینی

یک نکتهات بگویم خود را مبین که رستی
(همان)501 :

 .12.2.2رهیدن از خودپرستی و تجربهی عشق ،نگاه زیبابین میبخشد
فرارفتن از خودبینی و خودپرستی و قدمنهادن به مرحلهی عشق ،دیدهی زیبابین ،عیبپوش
و عطابخش میدهد .در نگاه انسانی ما ،جهان خالی از خطا و رخنه نیست؛ اما باید بکوشیم
ن عشق ،به هستی نظر کرده و خطاپوشی کنیم .زاهدان ،ازآنرو ،عیببیناند
با دیدهی زیبابی ِ
که عاشق نیستند .عشق ،از بدبینی نجاتمان میدهد و چون به زیبابینی آراسته شویم ،لطف
دایم و مهر ماندگار میورزیم .زاهدا ِن عاری از عشق ،لطفشان گاهگاه و ناپایدار است .آنان که
از هنر عشق بیبهرهاند ،نظر بر عیب میکنند و بر خطاها میخروشند:
کمـــال سـرّ محبت ببین ،نه نقص گناه

که هر که بیهنر افتد ،نظر به عیب کند
(همان)259 :

یارب آن زاهد خودبین که بهجز عیب ندید

دودِ آهیـــش در آیینــهی ادراک انداز
(همان)334 :

منـــم کـه شهرهی شهرم به عشقورزیدن

منـــم کــــه دیده نیالودهام به بد دیدن
(همان)460 :

پیر مـا گفـــت خطا بر قلم صنع نرفت

آفریــــن بــر نظر پاک خطاپوشش باد
(همان)178 :

نیکی پیر مغـان بیــن که چو ما بدمستان

هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
(همان)275 :
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بندهی پیــــر خراباتم که لطفش دایم است

ورنه لطف شیخوزاهد،گاه هستوگاه نیست

(همان)148 :
 .1۳.2.2عشق ،ازلی و ابدی است
جهان ،ناپایدار و فانی است؛ اما عشق ،تابشی ازلی و ابدی دارد .عشق و محبّت،
جاودانهاند .در ما خاطرهای ازلی نهادهاند؛ وسوسهای مقدس در نهاد ماست که ما را به
جانب عشق و خوبیِ اخالقی فرامیخواند .عشق همچنانکه ازلی است ،ابدی هم هست.
همهچیز در جهان ،فانی و گذراست و آنچه همواره میپاید و میماند عشق است؛ ازاینرو،
بهترین کار در این جهان زودزوال ،آویختن به دامان پایندهی عشق ،نیکی در حقّ یاران،
کاشتنِ بذر مهر و نکویی اهل کرم است:
عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

بهجز از عشق تو باقی همه فانی دانست
(همان)125 :

نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
(همان)94 :

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

هرچــــه آغــــاز ندارد نپذیرد انجام
(همان)379 :

از دم صبـــح ازل تـــا آخر شام ابد

دوستیومهر بر یکعهد و یک میثاق بود
(همان)278 :

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگـــاری کـه در این گنبد دوار بماند
(همان)250 :

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبـــت است بر جریدهی عالم دوام ما
(همان)90 :

ده روزه مهرگردون ،افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران ،فرصت شمار ،یارا
(همان)83 :

هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

در رهـــگذار بـــاد ،نگهبان الله بود
(همان)286 :
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بدیـــن رواق زبرجـــد نوشتهاند به زر

که جــز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
(همان)251 :

ثوابـــت باشــــد ای دارای خرمـــن

اگـــر رحمـــی کنــی بر خوشهچینی
(همان)551 :

 .14.2.2گناهکاری ما ،الزمهی آمرزگاری اوست
اگر گناه و خطا نمیکردیم ،رحمت و لطف آن راز متعال ،جلوهگاهی نمییافت .آدمی گناه
میکند؛ اما اگر آراسته به عشق باشد ،همچنان ،عزیز و مشمول رحمت است .اگر چیزی در
باب آن راز سرمدی بدانیم ،جز این نیست که از تاروپود عشق است؛ پس گناهکاران عاشق،
آمرزیده میشوند .آشنایان عشق ،اهل رحمتاند؛ چراکه محرم راز جهان شدهاند .این تلقّی به
عزیزداشتن خود و دیگری میانجامد؛ آدمی را باید در عین خطاکاریاش ،دوست داشت و
ف آن حقیقت را تجربه کنیم ،تفسیر
عزیز شمرد ،خود را نیز .ما فرزند آدمیم؛ اگر حُسن و لط ِ
ما از آدمی و هستی ،آمیخته به لطف و خوبی خواهد شد:
هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت

تا آشنــای عشــق شدم ز اهل رحمتم
(همان)382 :

هاتفی از گوشــــهی میخانــــه دوش

گفــت ببخشنـــد گنــــه ،می بنوش

عفــــو الهــــی بکنــــد کار خویش

مــــژدهی رحمـــت برساند سروش

لطف خــــدا بیشتــــر از جرم ماست

نکتــــهی سربستــه چه دانی خموش
(همان)357 :

از نامهی سیـــاه نترسم که روز حشر

با فیض لطفاو،صد از این نامه طی کنم
(همان)418 :

سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار

معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟
(همان)142 :
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نصیب ماست بهشت ایخداشناس ،برو

کــــه مستحــــق کرامت گناهکارانند
(همان)266 :

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع

گرچـــــه دربانی میخانه فراوان کردم
(همان)388 :

می ده که گرچـــه گشتم نامهسیاه عالم

نومیــــد کی توان بود از لطف الیزالی
(همان)531 :

بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است

بیـــار بــاده که مستظهرم به همّت او

بیار باده که دوشم سروش عالم غیب

نوید داد که عام است فیض رحمت او
(همان)472 :

طمع ز فیض کرامت مبُر که خُلق کریم

گنــه ببخشــــد و بر عاشقان ببخشاید
(همان)300 :

هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا

فیض عفـــوش ننهد بار گنه بر دوشم
(همان)408 :

قـــدم دریـــغ مدار از جنازهی حافظ

که گرچه غرق گناهاست،میرود به بهشت
(همان)157 :

 .15.2.2شایستهای اخالقی« :خطاپوشی» و «بخشندگی»
دو ارزش اخالقی ،نزد حافظ بسیار برجسته است :یکی خطاپوشی و دیگری بخشندگی.
این دو ،ریشه در عشق دارند؛ عاشق ،خطاپوش است و اهلِ داد و دهش:
دو نصیحـت کنمت بشنو و صد گنج ببر

از در عیـش درآی و به ره عیب مپوی
(همان)553 :

کمــال سرّ محبــت ببین ،نه نقص گناه

که هرکه بیهنر افتد نظر به عیب کند
(همان)259 :
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یارب آن زاهد خودبین که بهجز عیب ندید

دود آهیـــش در آیینهی ادراک انداز
(همان)334 :

نیکـی پیرِ مغان بین که چو ما بَدمستان

هرچه کردیــم به چشمِ کرمش زیبا بود
(همان)275 :

توانگرا ،دل درویــش خود به دست آور

که مخزن زر و گنـج درم نخواهد ماند
(همان)251 :

 .16.2.2ناشایستهای اخالقی« :ریاکاری» و «مردمآزادی»
حافظ در نگرش معنوی خود ،به دو رذیلهی اخالقی «ریاکاری» و «مردمآزاری» ،بیش از
هر چیز ،حسّاس است؛ ریاکاری و ناراستی ،دل را مشوّش و تاریک میکند .تزویر و ریا،
صفا از دل میستانند .حقیقت ایمان ،با تزویر و نفاق ،بیگانه است و زهد ریایی ،آتش به
خرمن دین میزند و در ارتباط با دیگران نیز ،مهمترین یا یگانه گناه ،آزردن است .گناه،
در تلقّی حافظ ،یا ریا و دروغ است که صفا از دل میبَرَد یا مردمآزاری است:
به صدق کوش که خورشید زاید از نَفَست

که از دروغ سیهروی گشت صبح نخست
(همان)105 :

نفـــاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد
(همان)207 :

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقهی پشمینه بینداز و برو
(همان)474 :

حافظا می خور و رندیکن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
(همان)87 :

غــــــالم همــــــــت آن نازنینـــــم

کــــه کــــار خیــر ،بیرویوریا کرد
(همان)202 :

مباش در پـــی آزار و هرچه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
(همان)153 :
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دلــــش به نالــه میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید ،در کمآزاریست
(همان)143 :

 .17.2.2نیایش ،روزنهگشاست
در زیست معنوی حافظ ،نیایش ،نقشی پررنگ دارد .عذر و دعا ،راز و نیاز و آه نیمشب،
اشک و وردِ سحر ،درس قرآن و هر آنچه بیانگر و تقویتکنندهی احتیاج آدمی به عشق
است ،کارساز است .باید دعا کرد و دعا را چون وظیفهای معنوی دید .دعای حافظ،
کاسبکارانه نیست؛ در بندِ آن نیست که شنیده میشود یا نه .دعا برای او چارهگر هجران
است؛ او را به وصلِ راز میرساند .استغفار سحر و راز و نیاز شبانه و سوز و گدازهای
دل ،روزنهگشاست .حافظ برای ارتباط با جانِ عالَم و یافتنِ راهی به باطن جهان ،به دعای
شب و آه سحر ،سخت ،دلبسته است:
دال بســـوز کـــه ســـوز تو کارها بکند

نیــــاز نیمشبــــی دفــع صد بال بکند
(همان)258 :

دعای صبح و آه شب ،کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی

(همان)507 :
ما شبی دســت برآریم و دعایی بکنیم

غــم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم
(همان)445 :

حافظا ،در کنج فقر و خلوت شبهای تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
(همان)326 :

می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چنـد

به عذر نیمشبی کوش و گریهی سحری
(همان)519 :

هــــر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از یمن دعای شب و ورد سحری بود
(همان)288 :

به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ

دعای نیمشب و درس صبحگاهت بس
(همان)339 :
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زاهـــد چـــو از نمـاز تو کاری نمیرود

هـــم مستــــی شبانه و سوز و نیاز من
(همان)467 :

یـــارب از ابــــر هدایت ،برسان بارانی

پیشتر زانــکه چو گَردی ز میان برخیزم
(همان)404 :

حافظ وصــــال میطلبــــد از ره دعــا

یـــارب ،دعای خستهدالن مستجاب کن
(همان)463 :

از هـــر کرانــــه تیـــر دعا کردهام روان

باشـــد کزان میانـــه یکی کارگر شـود
(همان)296 :

ای گل خوشنسیم من ،بلبل خویش را مسوز

کز سر صدق میکند ،شبهمهشب ،دعای تو

(همان)478 :
تو بندگــی چــو گدایان به شرط مزد مکن

که دوســت خــود روش بندهپروری داند
(همان)249 :

 .18.2.2صحبت روشنان ،صفابخش است
در نگاه معنوی حافظ ،مصاحبت با پاکدالن از شیوههای بسیار مؤثر در جالبخشی به دل
و زدودن کدورتهاست .صحبت با نیکان را کیمیای سعادت میداند:
دل کــــه آیینــهی شاهیست غباری دارد

از خــــدا میطلبــم صحبت روشنرایی
(همان)559 :

کدورت از دل حافظ ببُرد صحبت دوست

صـــفای همت پاکان و پاکدینان بین
(همان)470 :

بیاموزمـــــت کیمیـــــای سعـــــادت

ز همصحبــــت بــــد ،جدایی جدایی
(همان)560 :

دریـــــغ و درد که تا این زمان ندانستم

کــه کیمیــــای سعادت ،رفیق بود رفیق
(همان)368 :

نازنینی چــــو تـــو پاکیزهدل و پاکنهاد

بهتــــر آن است کـه با مردم بد ننشینی
(همان)550 :
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نخست موعظهی پیر صحبت این پند است

که از مصاحـــب ناجنــس ،احتراز کنید
(همان)315 :

پیر پیمانهکش من که روانش خوش باد

گفت پرهیز کن از صحبت پیمانشکنان
(همان)455 :

مرید طاعــت بیگانگــان مشـــو حافظ

ولـــی معاشــر رنــدان آشنا میبــاش
(همان)345 :

 .19.2.2معنویت ،مستلزم خوارداشت زندگی نیست
معنویت حافظ ،اقتضا میکند آدمی خود را در لذات مادّی گم نکند؛ اما مستلزم خوارداشت
دنیا و روگردانی از مواهب آن نیست .اغتنام فرصت کوتاه زندگی برای خوشدلی و
بهروزی ،مغایرتی با معنویت ندارد و چهبسا ،الزمهی آن است .آنکه جهان را تماشاگه
راز میبیند ،از دیدن و چشیدن آن ،رویگردان نیست .در معنویت او ،میشود متنعّم بود،
شادمانه زیست و زندگی را دوست داشت:
مــــن آدم بهشتـــیام ،امـــا در این سفر

حالــــی اسیـــر عشــق جوانان مهوشم
(همان)406 :

عشـــرت کنیـــم ور نه به حسرت کُشندمان

روزی که رخت جان به جهان دگر کشیم
(همان)443 :

چوامکان خلود ایدل،در این فیروزهایوان نیست

ی و بهروزی
مجالعیش فرصت دان ،به فیروز ّ
(همان)521 :

زمــــان خوشدلــــی دریـــــاب و دُریاب

کــــه دایــــم در صــــدف گوهر نباشد
(همان)233 :

ای دل ار عشرت امروز به فــــردا فکنــــی

مایــــهی نقـد بقا را که ضمان خواهد شد
(همان)236 :

پنج روزی کـــه در این مرحله مهلت داری

خوشبیاسای زمانیکه زمان این همه نیست
(همان)151 :
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زاهد پشیمــــان را ذوق باده خواهد کُشت

عاقـــال مکـــن کـــاری کاوَرَد پشیمانی
(همان)541 :

 .20.2.2خالقیت گرهگشا در متن فروبستگیها
در نگاه معنوی حافظ ،از نوعی کنشگری فعال و افقگشا میتوان سراغ گرفت؛ دل او از
تلخکامیها خونین است؛ اما مایل است لبی خندان بیاورد و در برابر فروبستگیهای جهان،
مانند نسیم ،گرهگشایی کند؛ گُل برافشاند و طرحی نو دراندازد .معنویتِ او مستلزم
مشارکت خالقانه با امر رازآمیز ،در زیباترکردن جهان است:
چو غنچه گرچه فروبستگیست کار جهـــان

تــو همچـــو بـاد بهاری ،گرهگشا میبــاش
(همان)345 :

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغـر اندازیـــم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
(همان)442 :

گرچه وصالـــش نـــه بـــه کوشش دهند

هر قـــدَر ای دل کـــه توانـــی بکــــوش
(همان)357 :

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

نی گرت زخمی رسد،آیی چوچنگ اندر خروش
(همان)355 :

 .۳نتیجهگیری
معنویت ،واجد سه مؤلفهی عمده و کالن است؛ امید به حضور امری رازآمیز در کانون هستی
و تالش برای ارتباط و پیوند با آن از رهگذر پرورش قوهی خیال و کشف و فعالساختن
قوای باطنی خویش (دیدهی جانبین)؛ همچنین ،درکی از غایت و معنای زندگی که بهمدد
آن میتوان فعالیتهای ظاهرا پریشان روزمره را انسجام و وحدت بخشید و به پشتوانهی آن،
معنای گوهرین مرارتها را تاب آورد؛ و نیز ،اعتنایی ژرف به ارزشهای اخالقی و تالشی
پیگیر ،در عبور از خودخواهی ،به ساحت دیگرگزینی و عشق.
گرچه جهان حافظ ،جهانی چندصدایی است و سراغگرفتنِ اندیشهای نظاموار و عاری
از تناقض در آن دشوار است ،در شعر او ،شواهدی بسیار بر حضور هر یک از این
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کالنمؤلفهها یافت میشود .در شعر او ،شاهدِ نگاهی رازورزانهایم که به حقیقتی
بینامونشان که در تاروپود عالم تنیده است ،اذعان میکند و میکوشد بهنحوی ،با آن در
تماس و پیوند باشد (از طریق تصفیهی دل ،گشودن دیدهی باطن ،دلباختن به عشق ،و
نیایش)؛ همچنین ،حافظ از معنایی وحدتبخش در زندگی سخن میگوید که به چشم
او چیزی جز عشق و عاشقبودن نیست و گرچه آمیخته به دشواریهاست ،سخت ،عزیز
است؛ کاری ویژهی آدمی است و مایهی امتیاز و کرامت او؛ همچنین ،او به خیر اخالقی
و اصالت و ماندگاری آن دلبسته است و محبت و بخشندگی و خطاپوشی را میستاید و
از ناشایستهای اخالقی ،نظیر ناراستی و ریاکاری و مردمآزاری ،تحذیر میدهد و گرچه
همهچیز را معروض فنا و نیستی میبیند ،در چشم او ،عشق و نیکویی اخالقی ،ساکنان
قلمرویِ جاودانگیاند .معنویت حافظ ،با نظر به این مؤلفههای سهگانه ،گرچه ضد دین
و مذهب نیست ،در اقلیمی فراختر میگنجد؛ اقلیمی که به همهی پیجویان معنا و
رازورزان ،اعم از دیندار و بیدین ،راه میدهد.
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سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان  ،1401پیاپی  ،1صص 212-189

واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعهی عاشورا
*

غالمرضا کافی
چکیده

حضور هموارهی مظاهر دینی در جامعهی ایران ،سبب شده تا موضوع باور و اعتقاد
دینی در مناسبات اجتماعی و فردی ،اهمیتی سزامند داشته باشد .در این میان ،عالقه به
شخصیتهای برجسته و تالش برای انتساب آنان به دین یا مذهبی خاص ،از
دغدغههای شایان توجه در جوامع دینی به حساب میآید؛ چنانکه پیوند حافظ با
عاشورا ،بهعنوان موضوع این مقاله ،یکی از نمونههای بارز آن است .بر این اساس،
مقالهی حاضر ،با هدف نشاندادن چگونگی پیوند حافظ با واقعهی عاشورا و
امامحسین(ع) ،عوامل و دالیل ایجاد این پیوند را در هفت تقسیم ،نظیر اشارههای
گمانبرانگیز در شعر وی یا اشارات شارحان حافظ و کلمات ارباب معرفت ،بر رسیده
است .یافتهها نشان میدهد دلدادگی و عشق به عاشورا و مظاهر مذهب شیعه و
عالقهمندی به حافظ ،عامل اصلی تالشها برای پیوند این دو مؤلفه بوده است .این
مقاله به روش تحلیل محتوا و منبعپژوهی مستقیم ،به سامان رسیده است.

واژههای کلیدی :امامحسین(ع) ،حافظ ،شعر آیینی ،عاشورا.

 .1مقدمه
حضور دین و آیین در جامعهی ایران که کمترین تاریخ آن به هشتصدسال قبل از
میالد بازمیگردد ،سبب شده است تا موضوع باور و اعتقاد در مناسبات اجتماعی و
* دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیرازghkafi@shirazu.ac.ir
تاریخ دریافت1399/7/20 :

تاریخ پذیرش1399/11/15 :
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پیوندهای فردی و جمعی ،اهمیتی سزامند داشته باشد .از دیگر سو ،انگارهی دین یا
مذهب ،در کنار زبان و وطن ،یکی از سه پایهی اصلی هوّیت به شمار میرود؛ نیز،
میدانیم که جنبهی تعشق و دلدادگی نسبت به آیین و دین ،هرگز ،از دو پایهی دیگر
هوّیت ،کمتر نیست و چهبسا ،پرشورتر و انگیزانندهتر باشد؛ چنانکه ،مثالً ،در مذهب
شیعه ،موضوع عاشورا و امامحسین(ع) ،اینگونه است و میزان این تعشق چنان است
که گاه ،به نظر میآید حساب عاشورا و امامحسین(ع) ،از دیگر مظاهر و مناسک دینی و
باورداشتهای مذهبی ،جداست .همین جامعه ،در حوزهی ذوق ادبی نیز ،بهگزینی
نمایانی دارد که دلدادگی به لسانالغیب و شعر او ،از آن جمله است.
اینک ،محل تالفی این دوگونه از دلدادگی و درنگ در چرایی و چگونگی این
پیوند ،یعنی واکاوی دالیل پیوند حافظ ،بهعنوان نمونهای از تعشق ملّی ،با عاشورا و
امامحسین(ع) ،بهعنوان نمونهای از تعشق مذهبی ،بنیان مقالهی حاضر را تشکیل
میدهد .هدف اصلی این مقاله ،آن است که با بررسی منطقی و مستدل ،بر پایهی
موازین علمیادبی ،دالیل پیوند این دو مؤلفه و عوامل مؤثر در آن را نشان دهد و سؤال
بنیادین ما در اینجا ،این است که چه عواملی در ایجاد پیوند میان حافظ و عاشورا مؤثر
بوده است و در این راه ،تا کجا پیش رفتهاند و حاصل کار چه بوده است؟
اگرچه حافظ از معدود شاعرانی است که دربارهی او و شعرش بسیار سخن گفته
شده است و تدوین دانشنامهی شناخت وی نیز ،همین معنی را دارد ،موضوع پیوند وی
با عاشورا و واکاوی علل این پیوند ،چندان مورد مداقه و توجه ارباب نظر نبوده است و
این نکته ،چشماندازی تازه را برای مقالهی حاضر نوید میدهد.
ما برای ساماندادن این تحقیق ،عالوه بر مراجعهی مستقیم به سخن حافظ ،آثاری متعدد را
که در پیوند با مذهب ویاند و همچنین ،به بازنمود واقعهی عاشورا در شعر فارسی
پرداختهاند ،از نظر گذراندهایم .اشارههای شارحان حافظ و دقیقههایی که در سخن
شخصیتهای مهم مذهبی ،بهویژه کسانی که گرایشهای ذوقیادبی داشتهاند ،از مهمترین
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دستمایههای این پژوهش بوده تا سرانجام ،بر پایهی تمهیدات و مقدمات کار ،بحث به
فرجام آمده است.
 .2بحث
آنچه در این نوشتار بهتر است بهعنوان درآمد کار و الزمهی بحث ،در کانون توجه قرار
گیرد ،موضوع ظریف و مویینهی دلدادگی است که ما از آن به «تعشق» تعبیر میکنیم.
بیگمان ،این دلدادگی ،بهعنوان سایق و انگیزهای درونی ،بسیاری از حوادث و کارها و
ازجمله ،آفرینشهای هنری و ادبی را سامان داده است .درنگ در این دقیقه نشان
میدهد که هنر ،بهطورعام ،حاصل همین تعلق خاطر و تعشق باطن به پدیدهای ،البته،
ارجمند است که انگیزهی درونی هنرمند را در راه رسیدن به آن یا تعالیبخشیدن بدان پدیده
برمیآورد .اینگونه است که باید گفت موضوع مورد نظر ما که بر محور دو کلیدواژهی
برجسته ،یعنی «حافظ» و «عاشورا» ،استوار است ،درحقیقت ،بنیانی از نوع همین تعشق دارد.
در همین آغاز ،باید گفت قصد ما در این نوشته ،دامنزدن به موضوع یا تأکیدورزی بر
مباحث مطرحشده در پیوند این دو مؤلفه نیست ،چهبسا همسویی اندیشگانی نیز ،با آن
مباحث نداشته باشیم؛ بلکه هدف ما بررسی منطقی و مستدلی با موازین علمیادبی از پیوند
حافظ با عاشورا ،بهعنوان فرانمودی برجسته از مظاهر و مناسک دینی و مذهبی ،بهویژه در
حوزهی جغرافیایی ایران و گسترهی زبان فارسی است.
بر بنیان اشارهی پیشین ،چنان مینماید که پیوندخوردن دو مؤلفهی حافظ و عاشورا
با یکدیگر ،بیش از هر چیز ،در همان انگارهی دلدادگی یا تعشق ،ریشه دارد؛ بهبیان
دیگر ،سرچشمهی این پیوند ،دو گونه تعشق است که یکی ،همانا ،تعشق شیعی،
مخصوصاً به عاشورا و امامحسین(ع) است که البته ،مثالزدنی است؛ ازاینرو،
بیدغدغه ،میتوان گفت که در میان مظاهر و مناسک شرعی و شیعی ،قطعاً ،بینظیر
است .مراسمی که ساالنه ،دستکم ،ده روز را در تقویم ایران و شیعه ،به خود
اختصاص و گسترهی آن چنان بینظیر است که تحقیقاً ،هیچ گوشهای از کشور ،از آن
خالی نیست .وانگهی ،این آیین فراگیر ،با انواع هنرها ،بهویژه شعر و ادبیات ،پیوندی
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ناگسستنی ،بلکه حاجتمند دارد .پایهی دیگر ،تعشّق ملی و دلدادگی ادبی به حافظ
است؛ بهنحویکه ،حافظ در بسیاری از آیینهای ملی و مذهبی مردم ایران ،حضوری
بالمنازع دارد .بیگمان ،شاعری دیگر در ادبیات فارسی سراغ نداریم که تاایناندازه،
رسوخ ملی و اقبال عام داشته باشد .حاصل آنکه ،ممکن است بر خاطر باورمندان مذهبی
یا ذوقمندان ادبی بگذرد که چه خوب است این دو مؤلفهی تعشقآمیز ،در جایی ،به هم
گره بخورند و سیالن و سیالبی پرشور و تماشایی را پدید آورند .اینگونه است که همین
اندیشهی نازک ،راه به اقدام و عمل میبرد و بر پایهی انگیزهها ،دالیل و سببهای
مختلف ،موضوع پیوند حافظ با واقعهی عاشورا در جامعهی ادبی ،مطرح میشود.
مهمترین دالیل و انگیزههای طرح این موضوع ،به قرار زیر است:

 .1 .2اثبات شیعگی حافظ
به نظر میرسد در باور کسانی که به این پیوند میاندیشند ،بیش از آنکه تأویلپذیری
اشعار حافظ به امامحسین(ع) و عاشورا اهمیت داشته باشد ،اثبات شیعهبودن حافظ
اهمیّت دارد؛ بهبیان دیگر ،مهمترین نتیجهای که از این پیوند میتوان گرفت ،اثبات
شیعهبودن حافظ است؛ حال آنکه ،موضوع مذهب حافظ ،مسألهای چندوجهی است و
سخنی قاطع و راسخ دراینباره نمیتوان ارائه داد .خالصهای از همهی آنچه باید در
باب مذهب حافظ بدانیم ،در مجموعهی چهارجلدی دانشنامهی حافظ و حافظپژوهی و
در جلد چهارم آن ،ذیل «مذهب حافظ» فراهم آمده است (رک .خرمشاهی:۱۳۹۷ ،
 .)۲۲۵۹-۲۲۵۶حاصل درنگ در این کتاب این است که «وی به مکتب کالمی رسمی
اهل سنّت ،یعنی اشعریگری ،وابسته است و اشعریگری او با عناصری از خردورزی
اعتزالی و شیعی آمیخته است» (همان)۲۲۵۳ :؛ بنابراین ،ازآنجاکه ابوالحسن اشعری (فوت،
حدود ۳۲4ق) و نیز ،اغلب اشاعره ،در فروع ،شافعی بودهاند ،مذهب حافظ ،باید ازمنظر
فقهی ،شافعی باشد و این نکتهای است که البته ،بر بنیان شواهد تاریخی ،ازجمله آنچه
حمدالل مستوفی ،در نزههالقلوب آورده (رک .مستوفی ،)۱۱۵ :۱۳8۹ ،استوار است .در
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همین موضوع ،میتوان اشاره کرد که ابراز شیعگی در عصر حافظ ،کاری بسیار آسانتر از
سدههای پیش ،مثالً ،در مقایسه با عصر سعدی (قرن هفتم) است و این ابراز ،هرگز ،مساوی
با قتل و نهب نیست؛ کمااینکه اغلب معاصران و معاشران حافظ ،نهتنها ،مذهب شیعه دارند،
بلکه ،بهصراحت ،در سرودههای خود ،بدان اقرار میکنند .خواجوی کرمانی ،بهعنوان
پیشگام مورد عنایت حافظ ،ترکیببندی مفصل در فضایل و مراثی چهارده معصوم(ع) دارد
(رک .خواجو .)۱۳۳ :۱۳۶۹ ،سلمان ساوجی ،بیباکانه ،اعتراف میکند که:
کوری چشم مخالف ،من حسینیمذهبم

راه حق ایناست و نتوانم نهفتن راه راست
(سلمان ساوجی)4۲۵ :۱۳۶۷ ،

یا اینکه شیعهبودن شاهنعمتالل ولی ،با وجود برخی اشارههای تاریخی متفاوت و
عمادالدین فقیه کرمانی ،پیدا و همراه با اقرار و اعتراف آنان است؛ بنابراین ،عدم
صراحت حافظ به شیعگی ،میتواند دلیل متفاوتبودن مذهب او باشد .برخی
پژوهشگران ،این کتمان را با تقّیه ،توجیه کردهاند یا بهانهی بیم جان را آوردهاند که در
پاسخ بدانان باید گفت ،ازقضا ،حافظ در بیان برخی وقایع و حقیقتها و تاختنهای
اعتراضگونه ،از همراهان و همعصران خود ،شجاعتر است که میگوید:
ز کوی میکده دوشش به دوش میبردند

امام شهر که سجاده میکشید به دوش
(حافظ)۳08 :۱۳۷۵ ،

یا

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است!
(همان)۱۱۲ :

پس ،نمیتوان اینک که کار به بیان صریح مذهب رسید ،بگوییم که حافظ ،بهعمد،
نخواسته یا هراسیده است که صراحت داشته باشد .وانگهی ،همهی این احواالت ،باالتر
از تکفیر نیست که حافظ طعم آن را نیز ،چشیده است .باز باید این نکته را هم در نظر
داشت که مظاهر شیعه و نام و نشان امامان ،برحسب غزلهای متقن و حافظانه ،بهجز
دو مورد بالکنایه دربارهی حضرت علی(ع) و امامزمان (عج) ،در غزل حافظ چندان
جلوهای ندارد؛ این در حالی است که برخی تأویلها از شعر حافظ ،حتی شخصیتهایی
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مانند حرّبنیزید ریاحی یا زهیربنقین (از شهدای کربال) را به صحنه آورده است (رک.
موسوی مطلق۱۳۹0 ،الف.)۱۵۱ :
 .2 .2اشعار شیعی حافظ
بیگمان ،اگر در اشعار شناختهشدهی حافظ ،اشارهای صریح بر مذهب وی دیده
میشد ،دیگر نیازی به این همه بحث و جدلهای درازدامن نبود؛ پس ،منظور ما از طرح
این عنوان ،اشعار شیعی منسوب به حافظ است که در نسخههای مختلف و گاهی حتی
بسیار کهن حافظ دیده میشود .این موضوع ،البته ،یکی از مهمترین دالیل پیوند حافظ
با عاشوراست؛ چه ،این سرودهها ،در آغاز ،پدید آمده و سپس ،با دقیقهیابی پژوهشگران
و عالقه مندان ،به موضوع عاشورا پیوند خورده باشند ،چه ،آگاهانه ،با اشارههای صریح
و نماد و نمودهای شیعی پدید آمده باشند تا به کار این پیوند بیایند .بههرروی ،پیامد
جستوجو در نسخههای متعدد ،پنج شعر را با این بنیان به دست داد:
 .۱ای دل غالم شاه جهان باش شاه باش

پیوستـه در حمـایت لـطفالـه بـاش

این غزل که در سالهای نهچندان دور ،بر قبر حافظ ،سنگ نقش بود ،در
نسخههای «قدس» ( ،۱۳۲۲بمبئی) ،صفحهی  ۱۱۷مجلد هشت «مجلس» (۱۲04ق)،
«مَلک» (قرن ده) و «فریدونمیرزای تیموری» (۹0۷ق) ،چاپ دانشگاه تهران ،آمده است
و از نظر استحکام ،شعری شایان توجه است؛ همچنین ،حالوهوای مضمونی و واژگانی
آن ،به شعر دورهی تیموری و مکتب وقوع ،بسیار نزدیک است .نکتهی شایستهی توجه
اینکه در دیوان بابافغانی شیرازی ،دو غزل با همین ردیف دیده میشود:
ای دل به تلخی شب هجران صبور باش

این هم نوالهای است ،بنوش و شکور باش
(بابافغانی)۲۹۶ :۱۳۶۲ ،

آیتاللشیخعلی پهلوانی تهرانی (سعادتپرور -فوت  ،)۱۳8۳در کتاب مفصل جمال
آفتاب و آفتاب هر نظر که شرحی دهجلدی بر دیوان حافظ است ،چنین آورده« :از این
غزل که بر مزار خواجه هم نوشته شده ،بهخوبی ،میتوان به شیعهبودن وی پی برد»
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(سعادتپرور ،۱۳۹4 ،ج )۳۲8 :۶؛ همچنین ،بهنقلاز علّامهمحمدحسین طباطبایی ،گوید:
«بنده گمان نمیکردم این غزل از خواجه باشد؛ ولی کنار مزارش که رفتم ،بر من ثابت
شد که این غزل از وی است .جز اینکه اشاره نکردهاند که چگونه بر ایشان اثبات شده
است!» (همان )۳۲۹ :و طبق افسانهای ،این غزل ،همان است که شاهاسماعیل صفوی را
برحسب تفأل به دیوان ،از خرابکردن مزار حافظ بازداشته است (رک .بدرالدّین،
 .)۱۲ :۱۳۷۹نیز ،در کتاب حافظ و قبلهی هفتم ،از قول شیخعبدالقائم شوشتری ،آمده
است« :استاد ما ،عالم عارف ،حضرت سیدابوالحسن حافظیان ،قدسالل سرّه العزیز،
میفرمودند جناب حافظ یک سفر به مشهد مقدس داشتهاند و در آن سفر ،یک اربعین،
در دارالتوحید ،معتکف مشهد بودهاند و بعد از یک اربعین اعتکاف ،این غزل را
سرودند» (موسوی مطلق.)۲۵ :۱۳88 ،
.۲تا جمالت عاشقان را زد به وصل خود صال

جان و دل افتادهاند از زلف و خالت در بال

آنچه جان عاشقان از دست هجرت میکشند

کس ندیده در جهان ،جز کشتگان کربال

نخستین نکته در باب این غزل منسوب ،این است که اشارهی صریح آن به
کشتگان کربال ،درواقع ،شبیه اشارههای تلویحی در شعر عاشورایی پیش از صفویه است
که فقط ،کارکرد تاریخیتلمیحی دارد و الزاماً ،جنبهی دلدادگی و تعشّق در آن مقصود
نیست؛ کما اینکه ،از این نمونهها ،کموبیش ،در شعر عاشورایی گذشته یافت میشود
(رک .کافی .)125 :۱۳8۹ ،این غزل در نسخههای متعدد حافظ دیده میشود .عالوه بر
نسخههای قدسی و فریدونمیرزای تیموری ،در نسخهی «محمد سودی بُسنوی»
( ،)۱۲88چاپ قسطنطنیه؛ نسخهی «مسعود فرزاد» ( ،)۱۳4۷چاپ دانشگاه شیراز و نیز،
در نسخهای که مورد استفادهی ختمی الهوری (قرن یازده) بوده است و نسخههای
«رکنالدین همایونفرخ» و «پژمان بختیاری» ،آمده است.
 .۳قصیدهی «فی النعت النّبی»
از بعد توحید خــدا ،وز بعــد نعـت مصطـــفی

مـــدح امــام و پیشوا ،ای دل ،بیا کن دائما!

میرم حسین است و حسن ،آرام جان و جسم و تن

بیمهر ایشان دم مزن ،گر میزنی الف از وال
(فریدونمیرزا)۶۹۷ :۱۳۷۹،
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این قصیده که در  4۲بیت سروده شده ،در یکی از کهنترین نسخهها ،یعنی نسخهی
فریدونمیرزا ،ضبط است .در همهی ابیات قصیده ،حالت ترصیع رعایت شده است؛
ازاینرو ،در استحکام آن ،شک روا نیست؛ وانگهی ،از حیث واژگان ،ترکیبات و زبان و
حتی ،ایهامگونههایی نظیر «چراغ دودهی آدم» ،دستکم ،میتواند به شعر عهد تیموری
بازگردد؛ نیز ،عنوان شعر ،اگرچه نعت نبی است ،ده بیت پایانی ،وصف حضرت
امیرالمومنینعلی(ع) را در خود دارد .ازآنجاکه میدانیم نسخهی فریدونمیرزا ،فراهمآمده
از نسخههای پراکندهی پیش از خود است و اینکه افراد متعدد ،هرچند فاضل و کاردان،
به دستور فریدون ،فرزند سلطانحسین بایقرا ،به این کار دست زدهاند ،ورود آثاری
بدون شناسه بدان ،بسیار محتمل است .سخن اصلی در باب این قصیده ،اثبات شیعگی
شاعر آن است که از ابیات پایانی آن ،بهخوبی ،یافت میشود .بیان حافظانه در این
قصیده ،بهاندازهی دو غزل پیشین ،جلوه ندارد.
 .4قصیدهی «علی امام و علی ایمن»
مقـدرّی کـه ز آثـار صنع کـرد اظهـار

سپهـر و مهـر و مه و سال و لیـل و نهار

این قصیدهی 4۵بیتی ،عالوه بر نسخهی فریدونمیرزا ،در نسخهی قدسی نیز ،آمده
است .نکتهی جالب توجه اینکه در ابیات پایانی ،به تاریخ سرایش آن هم اشاره دارد:
به سال هفتصدوهفتاد بد که در شیراز

تمام گشت ،به یک روز ،جمع این اشعار

به دشمنان منشین حافظا ،توال کن

نجات خویش طلب کن به جان ز هشت و چهار

چنانکه روشن است ،تخلص به حافظ نیز ،مانند اشعار پیشین ،در آن آمده است.
این قصیده اگرچه احساسیتر است ،رونق هنری آن کمتر از قصیدهی «فی النعت النبی»
است .عالوه بر امامعلی(ع) که این قصیده به نام ایشان متبرک است ،از امامحسن(ع) و
امامحسین(ع) نیز ،در آن نام برده شده است و اشارهی هشت و چهار هم ،در بیت
تخلص ،بنیان شیعی شعر و مذهب شاعر را نمایان میکند.
 .۵مسدّس «شاهسلطان خراسان»
دوش بودم در طواف روضهی خیر االمام

شـاهسلطـان خراســان آن امـامبناالمـام
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آن امیری کز شرف ذاتش بود بر دین تمام

کعبهی اهل خراسان ،قبلهی هر خاص و عام

بودم اندر روضهاش،کآمد به گوشماین کالم:

کالسالم ای شاهسلطان خراسان ،السـالم!
(فریدنمیرزا)۷۳۷ :۱۳۷۹ ،

این مسدّس ترجیع ،در  ۲۱گره و  ۶۳بیت سروده شده است و در بند ماقبل آخر،
تخلص حافظ را دارد:
از کرم بر حال ما ای شاه مسکینان ببین

خاصه حافظ را که دارد داغ مهرت بر جبین
(همان)۷۳۷ :

و البته در نسخهی فریدونمیرزا دیده شده است.
شرحی بهصورت گرهبهگره ،بر این اثر ،در کتاب قبلهی هفتم آمده است که برای
دریافت دقایق معنایی و اشارههای روایی شعر ،بسیار مفید است (رک .موسوی مطلق،
 .)۹8 :۱۳88بیشک ،ارائهی چنین آثاری ،خاصه وقتی که در منابعیکهن ،نظیر نسخهی
فریدونمیرزا ،آمده باشند؛ نسخهای که با ادّعای اینکه از پانصد نسخهی کهن پیش از خود
فراهم آمده است ،میتواند موضوع مذهب حافظ را به چالشی درازدامن بکشد و درنهایت،
با پیوند به هو ّیت تعشقی مذهب شیعی در ایران ،ورق را به سمت تشیع حافظ برگرداند و
یادکرد امامحسن(ع) و امامحسین(ع) ،در اغلب این اشعار ،در فرجام ،پیوند حافظ را با
عاشورا رقم بزند.

 .۳ .2اشارات شرحهای دیوان حافظ
بیشک ،حضور اشارههایی نظیر «شام غریبان»« ،کشتگان کربال»« ،هالل محرم» و «رندان
تشنهلب» یا مصرعهایی همچون« :سرها بریده بینی ،بیجرم و بیجنایت» و «شهیدان
کهاند این همه خونینکفنان» در غزلیات حافظ ،راه را بر پیوند او با عاشورا میگشاید.
خاصه آنجاکه این واژگان و اصطالحات ،در گزارش شارحان غزلهای حافظ مورد
توجه قرار میگیرند .وانگهی ،چنانکه دیدیم ،در غزلهای مشکوک ،این اشارهها ،صریح
و درعینحال ،فراوانترند؛ چنانکه در شرحهایی نظیر شرح سودی بُسنوی ،ختمی
الهوری و عالمهطباطبایی ،همین آثار مشکوک و منسوب ،در کانون توجه و بازنمود
قرار گرفتهاند؛ امّا در غزلهای مشهور نیز ،کموبیش ،از این اشارهها و اصطالحات یافت
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میشود که از نگاه شارحان ،دور نمانده است .بر این اساس ،میتوان اشارات شرحهای
حافظ را در دو تقسیم «غزلهای مشکوک» و «غزلهای مشهور» جای داد:
 .1 .۳ .2شرح غزلهای مشکوک
ازجمله غزلهای مشکوک که در نسخههایی فراوان وارد شده و بدین سبب به شرح نیز،
آمده است ،غزل «تا جمالت عاشقان را زد به وصل دل صال»ست که ما در سطرهای
پیشین ،از آن یاد کردیم .در این غزل با وجود بیت
آنچه جان عاشقان از دست هجرت میکشند

کس ندیده در جهان ،جز کشتگان کربال

اشاراتی صریح در شرح گزارشگران شعر حافظ روی نموده است؛ چنانکه سودی
بسنوی ،عبدالرحمان ختمی الهوری و شیخعلی سعادتپرور ،در شرحهای خود ،این
غزل را در باب شهدای کربال دانسته و موضوع اشارهی تلمیحی آن را بهطورکلی ،در
نظر نگرفتهاند (رک .سودی ،۱۳8۱ ،ج۱۱۱ :۱؛ ختمی الهوری ،۱۳8۷ ،ج۱0۶ :۱؛
موسوی مطلق)۳۲ :۱۳8۹ ،؛ چنانکه در شرح ختمی الهوری ،در ذیل بیت باال،
میگوید« :مقرر است عند المحققین که هیچ دردی اصعب و هیچ کاری اشّد از فراق،
موجود نشده؛ پس حالت کشتگان تیغ هجر و مقتوالن دشت کربال ،در شدّت و
صعوبت و ندرت ،یکی است!» (ختمی الهوری )۱0۶ :۱۳8۷ ،و بهنقلاز واعظ کاشفی،
صاحب روضة الشهداء ،چنین اضافه میکند« :از زمان آدم صفی ،تا این دم ،هیچ واقعهی
جانکاه و حادثهی هوشربای جگرسوز ،مثل واقعهی کربال ،نگذشته» (همان.)۱0۶ :
 .2 .۳ .2شرح غزلهای مشهور
چنانکه آمد ،با وجود برخی اشارهها در غزلیات مشهور و موثّق ،مانند «شام غریبان» و
«رندان تشنهلب» ،بسیار طبیعی است که ذهن شارح به سمت واقعهی عاشورا بــرود.
در میان گزارشگران شعر حافظ ،رکنالدین همایونفرخ و حسینعلی هروی ،دقیقههای
عاشورایی را بیشتر دریافتهاند .در این میان ،همایونفرخ ،در حافظ خراباتی ،از شرح
نخستین غزل ،این کار را آغاز کرده است؛ در گزارش غزل «اال یا ایها السّاقی ،»...عالوه
بر بیت «به بوی نافهای کآخر صبا زان طرّه بگشاید /ز تاب جعد مشکینش چه خون
افتاد در دلها» که به اشارههای عاشورایی آن پرداخته و تا زخم ناسور ابنزیاد ،پیش

واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعهی عاشورا /غالمرضا کافی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 199

رفته است ،در نگاهی بسیار خوشبینانه نسبت به جناب حافظ ،در باب مصرع اول« ،اال
یا ایها السّاقی ،ادر کاساً و ناولها» ،که سودی آن را از یزید دانسته است (رک .سودی،
 ،)1 :۱۳8۱میگوید« :این رندی حافظ است و پوشیده و با کنایه ،خواننده را به حضرت
امامحسین ارجاع داده است» (همایونفرخ !)۶۷4۱ :۱۳۵4 ،وی ،همچنین ،در شرح
ابیات «بیا به شام غریبان و آب دیدهی من بین /بهسان بادهی صافی در آبگینهی شامی»
ضمن گزارش مبسوط بیت و بیان شام غریبان ،آورده است« :این سوگواری ،در میان
شیعیان ،به شام غریبان ،نامبُردار است و خواجه ،در این بیت ،ایهامی نیز به شب مورد
بحث دارد...؛ نیز ،شام ،یکی ،به معنی شب و دیگر ،نام شهر ،جناس است و با مرکز
خالفت یزید ،به مناسبت شام غریبان ،ایهام دارد» (همان)۱8۳۲ :؛ همچنین ،در شرح
بیت «نماز شام غریبان چو گریه آغازم /به مویههای غریبانه قصه پردازم» ،حکم بر
مذهب حافظ میکند و میگوید« :چنانکه پیش از این گفتهایم ،خواجهحافظ،
شیعیمذهب بوده و بهطوریکه میدانیم ،واقعهی شام غریبان ،متعلق به فاجعهی
جانسوز دشت کربال و شهادت جانگداز سرور شهیدان و ساالر عاشقان و آزادگان،
حضرت امامحسین (صلواتاللعلیه) ،است» (همان.)۲۷۶۹ :
همینگونه است ،آنچه حسینعلی هروی ،در شرح بیت «گفتم ای شام غریبان
طرّهی شبرنگ تو /در سحرگاهان حذر کن ،چون بنالد این غریب» ،آورده و به پیوند
شام غریبان با امامحسین(ع) و عاشورا اشاره کرده است (رک .هروی.)۷۶ :۱۳8۶ ،
آنچه در این تقسیم اهمیّت دارد ،پیوند حافظ با عاشورا ،از دریچهی شرح غزلهای
کامالً مشهور و نامبردار است که در اغلب نسخهها آمدهاند و کسی در انتساب آنها
شکی روا نداشته است و هم اینکه گزارهها ،سخن کسانی است که صبغه و سابقهی
علمیادبی شایستهای دارند .ما نیز ،در اینجا ،به عمدهترین آنها و موثقترین افراد با
پایهی ادبی راسخ اشاره کردیم ،وگرنه پیوندهای از این دست ،در غزلهای متعدد و از
سوی بسیارانی که غالباً ،ذوقمندانه و البته ،با نظرگاههای خاص شرعی و روایی بدین
موضوع پرداختهاند ،بیش از این است .از میان نامهای این ذوقوران ،میتوان به کسانی
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همچون :عالمهمحمدحسین طباطبایی ،شیخجعفر شوشتری ،صاحب خصائص الحسیّنه،
مالحسین واعظ کاشفی ،صاحب روضه الشهداء و حاجاسماعیل دوالبی (جعفر مؤذنی)،
صاحب کتاب با حافظ در کربال ( )۱۳8۱اشاره کرد.
 .4 .2نقلهای ثقه از ارباب معرفت
یکی دیگر از عواملی که حافظ را با عاشورا پیوند میزند ،نقلهایی است که از علمای دین
یا عارفان واصل و واثق به دست رسیده است .بیگمان ،شخصیتهای مهم ،همواره ،در
کانون توجه افسانهپردازان بودهاند و زندگی آنان ،سرشار از افسانههایی است که غالباً ،بنیان
حقیقی ندارد؛ اما اینجا ،سخن از کسانی است که اگرچه تعشق شایان ستایشی به حافظ
دارند ،کالمشان مورد وثوق و اطمینان همگان است؛ شخصیتهایی که یا عالم جلیلالقدر
دینیاند یا از عرفای صاحب کرامت و محبوب ّیت؛ بنابراین ،آنچه در اینجا نقل میشود ،حتی
اگر بنیان مکاشفه و رؤیا داشته باشد ،میتواند مورد توجه عام قرار بگیرد و حافظ را
بیشازپیش ،با عاشورا و امامحسین(ع) پیوند بزند .برخی از این شخصیتها عبارتاند از:
 .1 .4 .2شیخرجبعلی خیاط
در کتاب کیمیای محبت که شرح زندگانی جناب شیخ است ،آمده« :جناب شیخ ،حافظ
را از اولیای خدا میدانسته و از جایگاه رفیع او در برزخ خبر میداد» (محمدی
ریشهری.)۶۳ :۱۳۹۳ ،
نیز ،از شاگردان شیخ ،مدرس و فرزام ،چنین نقل شده است« :نگاهی که جناب شیخ
به حافظ داشت ،نگاه ویژهای بود؛ وی حافظ را یکی از بزرگترین عارفان شیعه
میشناخت؛ زیرا بقیهی عرفا ،غالباً ،شیعه نیستند .جناب شیخ ،روی حافظ تکیه
میکردند» (موسوی مطلق)۲8 :۱۳8۹ ،؛ امّا مهمتر از همهی اینها ،روایتی است که در
کتاب رند عالمسوز (شرح شیدایی کربالیی احمدمیرزا حسینعلی تهرانی) ،بهنقلاز
شخص کربالییاحمد ،عارف صاحب نفس ،آمده است:
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روزی ،جناب شیخرجبعلی به من فرمودند« :در عالم معنا ،روح خواجهحافظ را
مشاهده کردم که بسیار مضطرب بود .خواجه رو به من کرد و گفت« :من غزل ʼشاه
شمشادقدان خسرو شیریندهنان ʻرا در وصف ماه مُنیر ،قمر بنیهاشم ،حضرت
اباالفضل العباس ،سرودهام» و از این امر خیلی مسرور بود» (هوشنگی.)۱4۵ :۱۳8۳ ،

این روایت ،در حافظ و پیرمغان نیز ،آمده است (رک .موسوی مطلق۱۳۹0 ،الف:
 .)۱۳4چنانکه رفت ،در اینجا ،سخن از مسرّت حافظ از شعری است که برای حضرت
ابوالفضل(ع) سروده است .اگر حتی چنین اشاره و اینگونه نقلی در کار نبود ،نَفْس
صراحت شیخرجبعلی بر شیعگی حافظ ،به دلیل توجه و تعشقی که نسبت به ایشان
در توده وجود دارد ،میتواند وسیلهای مهم برای پیوند حافظ با عاشورا به حساب آید.
 .2 .4 .2آیتاهللجعفر مجتهدی
وی یکی از عُلمای عارف به شمار میرود که به او لقب «سالک الی الل» دادهاند .در
کتاب حافظ از دیدگاه علما و فرزانگان ،به نقل از ایشان آمده است« :چندین سال است
که ما را در مسیر سلوک ،از کوچهپسکوچهای نبردند ،جز آنکه جای پای لسانالغیب را
در آنجا دیدهایم!» (موسوی مطلق .)4۲ :۱۳8۹ ،این نکته ،البته ،پس از بیان مکاشفهای
حیرتانگیز از سفر باطنی آیتاللمجتهدی و رابطهی قلبی وی با حافظ به میان آمده
است؛ نیز ،در همان کتاب ثبت است« :آقای مجتهدی میفرمودندʼ :جناب حافظ برای
همهی حضرات معصومین شعر گفته است( »ʻهمان .)4۳ :بیشک ،این نکته در نظرگاه
تعشقی تودهی مردم ،میتواند تأکیدی بر پیوند حافظ و عاشورا باشد؛ چراکه اگر حافظ
برای همهی ذوات مقدس شعر گفته باشد ،مگر میشود امامحسین(ع) و عاشورا از قلم
افتاده باشند؟
 .۳. 4. 2آیتاللهسیدضیاءالدین دُری
یکی از واعظان نامبُردار و استاد علوم معقول ،آیتاللسیّدضیاءالدین بوده است که در
کتاب روح مجرد ،اثر عالمهسیدمحمدحسین حسینی طهرانی آمده است:
یک شب از دههی محرم ،جوانی ،قبل از منبر ،از وی میپرسد که مراد حافظ از
پیرمغان در بیت «مرید پیرمغانم ز من مرنج ای شیخ /چراکه وعده تو کردی و او به
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جای آورد» چیست؟ جناب درّی میگوید« :پاسخ را بر باالی منبر خواهم داد که
فایدهی عام داشته باشد» و میگوید« :مراد از شیخ در بیت مذکور ،آدم ابوالبشر است
که به خدا قول داد از گندم نخورد ،ولی خورد و پیرمغان ،حضرت امیرالمؤمنین(ع)
است که هرگز ،شکم سیر نخورد و هرگز ،نان گندم نخورد!» تا اینکه سال بعد،
آیتاللّهدرّی به رحمت خدا میرود و درست در دههی محرم سال بعد ،به خواب
همان جوان پرسشگر میآید و میگوید« :من چون به این عالم آمدم ،معنی را دیگر
یافتم ،آن هم اینکه مراد از شیخ ،حضرت ابراهیم(ع) است و مراد از پیرمغان ،حضرت
سیدالشهدا(ع) و مراد از وعده ،ذبح فرزند است!» (حسینی طهرانی.)4۵۵ :۱۳8۲ ،

این نکته ،البته ،سابقهای پیش از این دارد؛ چنانکه وصال شیرازی ،شاعر عهد قاجار،
در بیتی

آورده:

به حکم آنـکه پـدر را پسر گذارد دیـن

خدای خواست پسر از خلیل ،داد حسین!
(وصال شیرازی)۶۱8 :۱۳۷8 ،

نیز ،باید گفت که این برداشت از آیهی «فدیناه بذبح عظیم» (صافات ،)۱0۷ /طبق
تفسیری از حضرت امامرضا(ع) به دست آمده است که در کتاب عیون اخبار الرضا،
خصال شیخصدوق و دیگر کتب روایی ،نقل است .بر پایهی این نقل ،آنگاه که دستور
ذبح فرزند بر حضرت ابراهیم(ع) نازل گشت ،از خون اسماعیل(ع) درگذشتند و او را
از ذبح امامحسین(ع) خبر دادند (رک .مجلسی ،۱۳۱۵ ،ج .)۱۲4 :۱۲روشن است که
چنین تأویلی ،آن هم به پشتوانهی تفسیر قرآنی و روایی ،تاچهاندازه ،میتواند حافظ و
سخن وی را به عاشورا و امامحسین(ع) پیوند بزند.
 .4 .4 .2تشرفیافتهی گمنام
در کتاب حافظ و پیرمغان ،بهنقلاز دفتر اول کتاب تشرفیافتگان ،از عارف وارستهای
سخن رفته است که ناشناس بوده و ناشناس مانده است؛ ولی احواالت خاص داشته و
به خدمت امامزمان(عج) میرسیده است (رک .موسوی مطلق۱۳۹0 ،الف .)۱8۹ :حسن
فتحاللپور که محضر او را درک کرده است ،میگوید:

واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعهی عاشورا /غالمرضا کافی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 203

از او پرسیدم شما که در ماه محرم به محضر حضرت ،تشرف یافتهاید ،به هنگام
عزاداری ،آن وجود مقدس ،از کدامین اشعار ،بیشتر استقبال میکنند؟ فرمود« :اشعار
مرحوم کمپانی» .باز پرسیدم« :از دیگر اشعار؟» فرمود« :اشعار محتشم ،فرزدق و حافظ!»
با تعجب پرسیدم« :حافظ؟» جواب داد« :آری ،حافظ .او شیعهای خالص است!»
(موسوی مطلق۱۳۹0 ،الف)۲۱ :

 .5.4.2اشارههای دیگر
در کتاب خواجهی قنبر در دیوان حافظ ،از آیتاللنجابت شیرازی چنین نقل شده است:
«وی معتقد است حافظ یک دورهی فقه کامل و یک دورهی تفسیر تام داشتهاند که
چاپ نشده است و اینکه لسان غیب ،یعنی ،هر چه سخن فرموده است ،از خودش
نیست؛ از مبدأ اجل به قلب محترمش الهام میشد .در کلمات خواجه ،صدیهشتاد،
ساقی که استعمال میفرماید ،آقاامیرالمؤمنین هستند» (موسوی مطلق۱۳۹0 ،ب.)۲۱0 :
همچنین ،در کتاب حافظ و پیرمغان ،از آیتاللّهموسوی نجفی نقل است که
فرمودند« :من معتقدم که تمام غزلهای حافظ یا حداقل یک بیت در هر غزل آن،
درخصوص امامحسین(ع) و قضیهی کربالست!» (موسوی مطلق۱۳۹0 ،الف.)۲0 :
بیشک ،این همهی چیزی نیست که از اقوال علمای دین و ارباب معرفت در باب
پیوند خواجه با عاشورا و کربال نقل شده است .از اینگونه گفتهها ،در سخن کسانی
همچون :حاجمالهادی سبزواری؛ مالمحسن فیض کاشانی؛ آیتاللسیدعلی قاضی؛
آیتاللّهمیرزاعلی مرندی؛ عارف واصل ،حاجمرشد چلویی و ،...یافت میشود (رک.
موسوی مطلق.)۱۳8۹ ،
 .5.2تأویلپذیری
تأویلپذیری ،نهتنها ،ویژگی شعر حافظ ،که ویژگی هر شعر خوبی است و چهبسا،
ویژگی شعر است .ساحت تخیّل ،نه زمان میشناسد و نه مکان؛ ایبسا از هر دوی این
عناصر فرا رفته باشد؛ اما در موضوع خاص ما ،تأویلپذیری ،ساحتی فراخ و درازدامن
دارد و در میان همهی مؤلفهها که حافظ را با عاشورا پیوند میدهند ،ساحت
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تأویلپذیری ،از همه ،نقشی پررنگتر و کاربردی گستردهتر دارد .سخن اول هم ،در
اینجا ،آن است که فقط حافظ ،تأویلپذیر نیست؛ کمااینکه یکی از تالشگران عرصهی
پیوند حافظ با عاشورا و مذهب تشیّع ،در کتاب حافظ و پیرمغان ،در تأویلی بینشانه و
بیقرینه ،دربارهی بیت
یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب

کز هر زبان که میشنوم نامکرر است

گفته است« :منظور از این بیت ،غم امامحسین(ع) است و غم آلالل(ع) که هرگز
تکراری نمیشود» (موسوی مطلق۱۳۹0 ،الف )۵4 :و بعد ،از رکنالدین صاین (۷۶۵
وفات) ،معاصر حافظ ،شاهد مثل آورده است که «هر جا که میروم همه گفت و شنفت
توست /زیرا که ذکر دوست مکرر نمیشود!» (همان) .البته که عاشورا ،هرساله،
بیکموکاست و پرشور ،تکرار میشود و نیز ،البته که ذکر دوست ،تکراری نمیشود و
همواره ،خوش است؛ امّا آیا این دلیل است بر اینکه حافظ و رکن صاین ،منظورشان
حضرت امامحسین(ع) و عاشورا بوده است؟ الزاماً ،آنچه ما در این مقام دریافت
میکنیم یا خوش داریم که بدان تأویل شود ،آنی نیست که در خاطر شاعر بوده است.
وانگهی ،اصالً ،شأن نزول برخی از غزلها روشن است و سند تاریخی دارد ،برخی نیز،
اشارههای صریح با خود دارند و دستبرد ناصواب ما نیز ،چارهی کار نخواهد بود؛
چنانکه در قصیدهوارهی «جوزا سحر نهاد حمایل برابرم /یعنی غالم شاهم و سوگند
میخورم؟» (حافظ ،)۲۳۷ :۱۳۷۱ :بیتی است که میگوید:
منصور بن مظفر غازی است حرز من

وز ایــــن خجستـــه نام ،بر اعدا مظّفرم
(همان)

بعد ،با دستبردی بخیه بر کار ،برخی ابیات بدل شدهاند؛ چنانکه در کتابی آمده است:
نام محمـد است و علی حرز جان من

وز ایـــن دو نــام نیک ،بر اعدا مظفّرم
(موسوی مطلق۱۳۹0 ،ب)۵۳ :
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جالب اینکه ،در همین کتاب ،خواجهی قنبر در دیوان خواجهی شیراز ،کسانی که این
غزلها و ازجمله ،غزل «دارای جهان ،نصرت دین ،خسرو کامل /یحییبنمظّفر ،ملک عالم
عادل» را مدیحهی حافظ بر سالطین دانستهاند،سطحینگر خوانده شدهاند! (همان.)۱۵۱ :
گفته شد که تأویلپذیری ،فراخدامن است؛ پس اگر قرار باشد که منطق علمی یا حتی
منطق ذوقی سالمت شعاری در تأویالت به کار نباشد ،هر چیزی میتواند بدین دروازه،
بلکه بدین صحرا وارد شود .یقیناً ،باید مالکمندی خاصی ،با قرینههای ذوقی و عقلی ،نیز،
با نظرداشت مالحظات تاریخی ،پایهی تأویلها قرار گیرد ،تا دریافتها و نتایج کار ،استوار
و قابل اعتماد باشد .این ،البته ،دشوارترین قسمت کار است .بیتوجهی به همین اصل مهم
نشانهمندی و ذوقمداری عالمانه ،سبب میشود تا تأویلهای گوناگون بر اشعار حافظ ارائه
شود .اینک ،با مقایسهی دوگونه تأویل از یک بیت ،میتوان به لغزشگاه پیش رو پی برد:
در غزل حافظ با مطلع
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته ازین معنی ،گفتیم و همین باشد
(حافظ)۱۶۶ :۱۳۷۱ ،

بیتی برجسته میخوانیم:
در کار گالب و گل ،حکم ازلی این بود

کآن شاهد بازاری ،وین پردهنشین باشد

تأویل اول:
در این بیت ،مقصود خواجه از گالب ،حضرت امامحسن مجتبی (صلواتاللعلیه) است
و مقصود از گل ،حضرت امامحسین (صلواتاللعلیه) است!
حال چرا امامحسن مجتبی (صلواتاللعلیه) را به گالب تشبیه کرده است؟ چراکه
گالب ،درواقع ،عصارهی گل میباشد و در روایات متعددی اشاره شد که حضرت
امامحسن (صلواتاللعلیه) ،شباهات زیادی به رسول خدا (صلالل علیهوآله) داشتهاند .او
سبط اکبر است و او میوهی قلب پیامبر است .از حضرت امیرالمومنین (صلواتاللعلیه)
روایت شده که جناب امامحسن(ع) از سر تا به سینه ،به حضرت رسالت شبیهتر بود از
سایر مردم .از حضرت رسول (ص) نقل شده که فرمودند« :این کودک (امامحسن)
ریحانهی من است و همانا ،این پسر من ،س ّید و بزرگوار است .پس ،منظور حافظ از
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گالب ،امامحسن(ع) است که او عصارهی گل وجود پیامبر است! و امّا چرا
امامحسین(ع) را به گل شبیه کرد؟ علتش این است که خود حضرت ،یعنی رسول مکرم
اسالم ،فرمودند« :حسین منی و انا من حسین» .به همین علّت حافظ او را به گل تشبیه
کرد!؛ چراکه حسین خود پیغمبر است .این گل از اوست و آن گل هم از این است!؛
یعنی ،از روز ازل ،تقدیر این بود که امامحسین باید شاهد بازاری بشود .سر مبارکش
چهل منزل به منزل بگردد تا دین جدّش رسولالل(ص) محفوظ باشد و بالعکس،
برادرش ،او باید پردهنشین باشد ،در منزل بماند ،صلح کند ،خون بخورد ،تنها بماند و ...تا
دین جدش ،رسولالل(ص) محافظت شود .نکتهای که باید اضافه شود ،این است که
همراه همان گل ،گالب هم دستبهدست و خانهبهخانه ،در گردش است؛ امّا چون گالب
در گل پردهنشین است ،هر چشمی قادر به دیدن گالب نیست؛ پس امامحسن(ع) هم،
همراه برادرش در کربال ،در لحظهلحظهی تمام حوادث همراه بود .در شهادت و گردش
سر مقدس در شهرها ،آن گالب پردهنشین ،در پردهی جمال گل میسوخت! (موسوی
مطلق۱۳۹0 ،الف)۶0 :

تأویل دوم:
محمدرضا شفیعی کدکنی ،در کتاب رستخیز کلمات ،در باب تأویلپذیری شعر حافظ،
به همین بیت اشاره میکند؛ البته ،تأکید میورزد که همین تأویلپذیری فراخدامن حافظ ،او
را بینظیر کرده است و اینگونه است که وی در ادبیات جهان ،مصداق و مابازا ندارد؛
فردوسی دارد ،سعدی دارد ،حتی موالنا دارد؛ ولی حافظ ندارد .او در تأویل بیت میگویند:
«نوحهخوان روستای ما ،این بیت را میخواند و تعبیر میکرد که منظور از گل ،در اینجا،
امامحسین است و گالب (که پردهنشین است) ،حضرت زینب است .و این البته ،کشفی
هنری است که در ذهن آن نوحهخوان پیر ،روی مینماید» (شفیعی کدکنی.)۱8۱ :۱۳۹۵ ،
روشن است که در تأویل اول ،ضمن پیداکردن زاویهای اندک ،تالش کرده است تا با
قهر ّیت تمام ،موضوع را با خواستهی خود منطبق کند .در این تأویل ،نه در باب
امامحسن(ع) و نه در باب امامحسین(ع) ،حجّت ایشان پذیرفته نیست؛ اگرچه پای حدیث
نبوی یا تأکید امیرالمومنین(ع) در میان باشد .نهایت اینکه برداشتهای بر بنیان تأویل،
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میتواند کشفی هنری باشد؛ چنانکه در تأویل دوم نیز ،بدان اشاره شد و این کشف نیز،
حج ّیت منطقی و کالمی ندارد؛ امّا همین شیوهی تأویل و قابل ّیت بالمنازع حافظ در
تأویلپذیری ،سبب شده است تا ،نهایتاً ،ذوقمندانه ،حافظ با عاشورا ،در اشعاری متعدد،
پیوند بخورد.

 .6.2اشارههای گمانبرانگیز
یکی دیگر از مالحظات و دقیقههایی که حافظ را با عاشورا پیوند میزند ،اشارههای
گمانبرانگیز در برخی غزلیات است .آنگاه که در غزل
زان یار دلنوازم ،شکری است با شکایت

گر نکتــهدان عشقی بشنو این حکایت

میخوانیم:
رندان تشنهلــب را آبـــی نمیدهـــد کس

گویی ولیشناسان رفتند از این والیت

یا:
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا

سرها بریده بینی بیجرم و بیجنایت

خواهناخواه ،ذهن به سمت عاشورا ،واقعهی کربال و ماجرای امامحسین(ع) کشیده
میشود؛ گرچه جای بسی سؤال باقی است که چرا شکایت؟ آن هم از سوی امامحسین
(ع) که در مقام رضا قرار دارد یا آنکه مخدوم بیعنایت دیگر چه صیغهای است؟ یا
چگونه بیمزد بود و منت؟ هم از اینگونه است ابیات
نمـاز شـــام غریبـان چـو گریـه آغـازم

بــــه مویـههای غریبـانــه قصـه پـردازم
(حافظ)۲۱۵ :۱۳۷۱ ،

بیا به شام غریبان و آب دیدهی من ببین

بهسان بادهی صافـــی ،در آبگینهی شامی
(همان)۲8۵ :

شـاه شمشـادقدان ،خسرو شیریندهنـان

که به مژگان شکند قلب همه صفشکنان
(همان)۲۵۳ :

ج
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بیگمان ،این ابیات به کار تأویل میآید و برداشت تلویحی آن ،نهتنها ،عیب نیست،
که بهگونهای هنرمندانه هم هست؛ امّا در همین راه نیز ،دوستان مشعوف ،راه افراط
پیمودهاند و در اشعار مشهور و مشکوک ،هر دو ،بر پایهی اشارههای گمانبرانگیز و
حتی گاه ،اشارههای ناچیز ،دست به پیوند ماجرا زدهاند و تا آنجا پیش رفتهاند که ابیاتی
در پیوند با حرّ و زهیربنقین نیز ،در دیوان حافظ یافتهاند:
 حضرت رقیه(س):بـر آن عزمم کـه گر خـود میرود سـر

که سرپـوش از طبـق بـردارم امشب!

 پیوستن زهیربنقین و حر:رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و خوش آمد ،سمن صفا آورد!

و در این میان ،سهم حرّ چند بیت از غزلهای گوناگون است (رک .موسوی مطلق،
۱۳۹0الف.)۱۵۷ :
و نیز بیت
چــاردهسالهبتـی چـابـک و شیریـن دارم

کهبهجان،حلقهبهگوش است مه چاردهش!

«عارف بالل و موحد عالی مقام ،مرحومحاجمیرزامحمداسماعیل دوالبی میفرمودند:
ʼحافظ این بیت را برای حضرت قاسم(صلواتاللعلیه) سروده است .در مقتل
ابیمخنف ،آمده است که حضرت قاسم چهارده سال داشت!( »ʻموسوی مطلق،
۱۳۹0الف .)۱۳۵ :روشن است که نگارنده ،برای پیوند کار ،ناگزیر شده است نقلی از
مقتل ابومخنف ،مبنی بر چهاردهسالگی قاسمبنالحسن(ع) بیاورد تا توجیهاش درست از
آب درآید!! الزم به تکرار نیست که این گونه نگاه مکانیکی به شعر ،هرگز ،در هیچ
شاعری ،حتی ناتوانترین آنها ،یافت نمیشود.
 .7.2جورچینهای حساب ابجد
یکی دیگر از راههای پیوند حافظ و مظاهر دینی ،خاصه موضوع عاشورا و کربال ،یافتن
اشارهها براساس حروف ابجد است .جالب اینکه این مورد ،بیش از هر جای دیگر ،در
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موضوع مسائل دینی و زاویههای مذهبی مطرح است و از دیرباز نیز ،کاربرد داشته است؛ امّا
باید گفت برخی از این تطبیقها ،کامالً ،اتفاقی است .دیگر اینکه دستگاه جورچین ابجد،
دارای مالحظاتی است که نباید از نظر دور داشت؛ نظیر اینکه در تطبیق ابجد ،میتوان با
حرف «الف» ،بهخوبی ،بازی کرد؛ یعنی با حذف ،ایجاد یا ادغام آن ،میتوان عدد دلخواه را
رقم زد یا آنکه با کموزیادکردن عنوان و القاب و حتی کاربرد القاب استعاری ،کنایی و
شاعرانه ،راه را برای جورچین باز کرد؛ چنانکه ،مثالً ،در باب حضرت علیاصغر(ع) و برای
تطبیق شایستهی آن ،بهگونهای که به عددی خاص بخورد ،میتوان از عنوانهای حضرت
علیاصغر ،جناب علیاصغر ،اصغر ،رضیع کربال و سایر القاب استفاده کرد.
همچنین ،این نکته یادکردنی است که در موضوع ابجد ،نه از ذوقمندی تأویل،
بهرهای به کار است و نه در ظاهر آن ،اثری پیداست که به کار مستمع عام بیاید تا بتواند
بهرهی آنی ،دستکم در مرثیهخوانی یا منقبتگویی ببرد؛ اما در میان برساختههای
حساب ابجد ،نمونهی سحرآمیز «طالع (علی) اگر مدد کند» استثنا و یگانه است.
باری ،مشهورترین نمونهی «درج ابجد» در کار پیوند حافظ با امامحسین(ع)،
حکایت برساختهای است از نامهی ناصرالدینشاه به وصال شیرازی و سؤال از وی در
این باب« :روزی ،ناصرالدینشاه تمام ادیبان را جمع کرد و پرسید که حافظ در غزلی
گفته است:
بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت

واندر آن برگ و نوا ،خوش ،نالههای زار داشت

اگر این بلبل ،خوش بوده است ،پس چرا نالههای زار داشته؟» تاآنجاکه از پاسخ
آنان قانع نمیشود و از وصال ،دلیل را جویا میشود و وصال که در آن هنگام ،داغدار
فرزندش بوده است ،پس از دریافت نامه ،به حروف ابجد رجوعی میکند و اینگونه
پاسخ میدهد:
خسروا در حالتی کاین بنده را غم یار داشت

یـادم آمـــد از سؤالی کان جناب اظهار داشت

در خطوط شعر حافظ ،آنکه پرسیدی ز من

بلبلی بـــرگ گلی خوشرنگ در منقار داشت

فکر بسیاری نمودم ،لیک ،معلومــم نشـــد

چونکه شعرش در بطون،اسرار بس بسیارداشت!

نیمهشب ،غواص گشتم در حروف ابجـدی

تـا ببینـــم این گهر آیا چه د ّر در بــار داشــت
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بلبلی برگ گلی ،شد سیصدوپنجاه و شش

بـــا علی و با حسین و با حسن معیار داشت...

سخن اول در این حکایت ،آن است که چنین واقعهای تطبیق تاریخی ندارد؛ زمانی
که وصال بدرود حیات گفته است ،ناصرالدینشاه ،تنها ،چهارده سال داشته است .اگر
هم سلطانی این نامهنگاری را کرده باشد ،باید فتحعلیشاه قاجار باشد که در سالی ،به
شیراز سفر میکند و البته ،وصال را نیز ،به خدمت میطلبد و برای وی مقرری تعیین
میکند (رک .وصال :۱۳۷8 ،بیستویک)؛ درحالیکه از این نامه ،در احواالت وصال،
خاصه در مقدمهی مبسوط محمود طاووسی ،مصحح دیوان دوجلدی و کامل وصال،
خبری نیست .وانگهی ،شعر ،بسیار سست و ضعیف است که انتساب آن به این شاعر،
سخت است .مهمتر اینکه موافقآمدن عدد بلبلی برگ گلی ،با  ۳۵۶که همان نیز ،جمع
علی ،حسن و حسین است ،امری بسیار اتفاقی است؛ هم اینکه حرف «گ» ،در ابجد
نیست که دوبار ،در این جورچین تکرار میشود و طبعاً ،وصال« ،ک» را به جای آن
انتخاب کرده است!
 .۳نتیجهگیری
حاصل سخن اینکه ،دلدادگی و تعشق مذهبی به ساحت مقدس حضرت امامحسین(ع) و
واقعهی عاشورا ،از سویی و دلدادگی ملی و تعلق خاطر ذوقمندانه به حافظ و شعر او ،از
سوی دیگر ،سبب شده است تا ذوق جامعه ،به سمت ایجاد پیوند میان این دو مؤلّفه بگراید
و تا بدانجا پیش برود که با همهی ناشناختگی مذهب فقهی حافظ و رازناکی شخصیتش ،او
را در صدر بزرگان شیعه قرار دهد و حکم ،چنان کند که شعری از حافظ نیست که از
اشارههای شیعی خالی باشد! بر همین اساس ،در اینجا ،بیان شد که اثبات شیعگی حافظ،
بیش از موضوع پیوند حافظ با عاشورا و امامحسین(ع) اهم ّیت دارد .باری ،عواملی که در
این میان ،حافظ را با عاشورا پیوند میزند ،در چند انگاره ،نشان شد که از آن جمله است:
ردیابی عناصر شیعی در سرودههای حافظ ،اگرچه برخی از سرودهها منسوب و مشکوک
باشند .اشارات صریح شرحهای حافظ که طبعاً ،از سوی شخصیتهای راسخ ادبی نگاشته
شده است .سخن شخصیتهای مورد اعتنا و اعتماد ،از میان اهل عرفان و علمای دین،
حجّت این پیوند را قوت میبخشد.نیز باید گفت تأویلپذیری سخن حافظ این پیوند را تا
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مرز باور عمیق و پیوند راستین پیش میبرد؛ همچنین ،اشارههای گمانبرانگیز در برخی از
ابیات و تطبیق حساب ابجد حروف در پارهای از اشعار ،بر این تقاضای ذوقمحور دامن
میزند؛ بااینهمه ،به دلیل پایهی ذوقی و بنیان تعشقی بسیاری از این شواهد و حجتها،
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مجلهی حافظپژوهی (مرکز حافظشناسی – کرسی پژوهشی حافظ)
سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان  ،1401پیاپی  ،1صص 222-213

کارنامهی حافظپژوهی در دورهی جمهوری ترکیه
حجابی کرالنگیچ

*

چکیده
حافظ ،بهعنوان شاعری منحصربهفرد ،بعد از دورههای درخشان شعر فارسی ،شعری را
به وجود آورده است که میتوان آن را تلفیق و ایجازی از جنبههای مختلف شعر گذشته
دانست .حافظ درنتیجهی این توانایی ،به شهرتی جهانی دست یافته است .این شهرت،
در سرزمین عثمانی ،بیشتر از سرزمینهای دیگر (بهجز هند) بوده است .در دورهی
عثمانی ،تدریس فارسی بسیار شایع بوده؛ بیشتر تحصیلکردهها تاحدودی فارسی بلد
بودهاند؛ عالوه بر این ،از دیوان حافظ در مدارس عثمانی برای آموزش فارسی استفاده
میشده است؛ بعضی از شاعران عثمانی با سرمشق قراردادن حافظ ،براساس اشعار وی،
نظیرهها سرودهاند؛ همچنین ،بعضی از شاعران و نویسندگان ،عالوه بر ترکی و عربی ،به
فارسی نیز مینوشتهاند .در دورهی جمهوریت ،درنتیجهی گرایش قشر تحصیلکرده به
فرهنگ و ادبیات غربی ،عالقه و توجه به زبانهای فارسی و عربی ،رفتهرفته ،محدودتر
شده است؛ بااینحال ،زبان فارسی بهکلی بیعالقه نمانده و شاعران و روشنفکرانی
مشغول مطالعهی آثار و اشعار فارسی ،ازجمله شعر حافظ بودهاند؛ همچنین ،برای
تدریس زبان و ادبیات فارسی ،در دانشگاهها کرسیهای مخصوص باز شده و
پژوهشگران به بررسی و تحقیق آثار فارسی مشغول شدهاند و مترجمان و ادیبان به
ترجمهی آثار کالسیک فارسی همت گماشتهاند .در این مقاله ،نخست ،ترجمههای اشعار
حافظ به زبان ترکی ،معرفی و سپس ،سیر حافظشناسی و حافظپژوهی در ترکیه بررسی
شده است؛ بنابراین ،کوشش شده تا از ترجمهها ،مقاالت ،پایاننامهها و رسالههای
دانشگاهی و نوشتههای ادبی و فرهنگی دربارهی حافظ ،چشماندازی مختصر ارائه شود.
* استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا kirlangic@ankara.edu.tr
تاریخ دریافت1400/3/12 :

تاریخ پذیرش1400/6/27 :
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واژههای کلیدی :ترجمهی ترکی حافظ ،حافظپژوهی در دوره جمهوری ترکیه ،حافظپژوهی در
دورهی عثمانی.

 .1مقدمه
ادبیات کالسیک ترکی با زبان و ادبیات فارسی ارتباطی نزدیک و دیرین دارد .آغاز شعر
ترکی در سرزمین آناتولی و بالکان را تا زمان موالنا و پسرش ،سلطانولد ،میرسانند و
دورهی شکوفایی شعر ترکی در سرزمین عثمانی ،همزمان است با دورهی حافظ شیرازی.
شاعران عثمانی ،غالباً ،به زبان فارسی مسلط و از شعر فارسی بهخوبی خبردار بودهاند؛
دیوانهای آنها شاهد این واقعیت است.
در دورهی عثمانی ،بیشتر شاعران به سرآمدان شعر فارسی ،ازجمله انوری ،نظامی،
موالنا ،سعدی ،حافظ ،جامی ،محتشم کاشانی ،صائب و ،...عالقهای زیاد ،نشان و بعضی
از آنها را سرمشق خود قرار میدادهاند .گهگاه نیز ،به پیشیگرفتن از برخی شاعران
فارسیگو افتخار میکردهاند .از این منظر ،حافظ برای شاعران و تحصیلکردگان عثمانی
جایگاهی خاص داشت (رک .یازیجی.)1۰۶-1۰۲ :1997 ،
دربارهی ارتباط عثمانیان با زبان و ادبیات فارسی و درضمن ،پیشینهی حافظشناسی
در سرزمین عثمانی ،تحقیقاتی متعدد انجام شده است .تصحیح و ترجمهی متونی که در
سرزمین عثمانی به زبان فارسی تألیف شدهاند و پایاننامههای کارشناسی ارشد و
رسالههای دکتری در زمینهی ادب فارسی در سرزمین عثمانی ،ازجملهی این تحقیقات
است؛ بااینحال ،کارهایی که در دورهی جمهوری ،دربارهی زبان و ادبیات فارسی و
ازجمله حافظ انجام شدهاند ،کمتر در کانون توجه محققان و ادیبان قرار گرفته است.
حالآنکه در ترکیه ،در دورهی جمهوری ،شاهد انجام کارهایی مهم در زمینهی زبان و
ادبیات فارسی هستیم؛ مثالً ،طرح ترجمهی متون کالسیک شرقی ،بهسرپرستی حسن عالی
یوجل ،وزیر معارف ترکیه ،بین سالهای 19۳۸تا19۴۶میالدی ،در شناسایی آثار کالسیک
فارسی نقشی مهم داشته است.
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در این مقاله ،بعد از معرفی ترجمههای ترکی دیوان حافظ ،بهترتیب ،رسالههای دکتری
و پایاننامههای کارشناسی ارشد و مقاالت علمیپژوهی که دربارهی حافظ نوشته شدهاند،
بررسی میشوند و درپایان ،مقالهها و نوشتههایی که دربارهی حافظ در مجلهها و
روزنامهها منتشر شدهاند ،بهطور کلی ،ارزیابی میشوند.
اگر از کتابشناسی جامع موالنا که گروهی از محققان تهیه و منتشر کردهاند ،صرف
نظر کنیم ،تاآنجاکه اطالع دارم ،هنوز کتابشناسی مختصر یا جامعی دربارهی کارهای
انجامشده در زمینهی زبان و ادبیات فارسی و البته ،حافظ ،در ترکیه ،چه در گذشته و چه
امروز ،تهیه نشده است .شکی نیست که این کار باید بههرحال عملی شود.
 .2ترجمهها
 .1 .2اولین ترجمهی دورهی جمهوری ،از عبدالباقی گولپینارلی
عبدالباقی گولپینارلی با آنکه در ایران بیشتر بهعنوان مترجم آثار موالنا معروف است (زیرا
وی همهی آثار موالنا را به ترکی برگردانده است) ،دربارهی ادبیات کالسیک ترکی و
عرفان نیز ،تحقیقاتی شایسته انجام داده؛ برای مثال ،بعضی از دیوانهای شاعران ترکیگو
را تصحیح کرده است .تصحیح دیوان یونس امره ،دیوان فضولی بغدادی ،دیوان ندیم و
حُسن و عشق ،تألیف شیخغالب ،ازجمله کارهای وی هستند .گولپینارلی ،عالوه بر آثار
موالنا ،از ادبیات فارسی ،آثاری دیگر را نیز به ترکی ترجمه کرده است.
ترجمهی عبدالباقی گولپینارلی از دیوان حافظ ،بهعنوان اولین ترجمه در دورهی جمهوری
ترکیه ،در سال  19۴۴میالدی چاپ شده است .گولپینارلی بر ترجمهی خود مقدمهای مفصل
نوشته که در آن ،پس از آنکه به احوال ،شخصیت و سبک حافظ پرداخته ،سیر حافظشناسی
و تأثیر وی بر حیات ادبی و فرهنگی سرزمین عثمانی را بررسی کرده است.
وی در مقدمهی مذکور ،دربارهی متنی که برای ترجمه اساس قرار داده ،اطالعاتی
شایسته داده است؛ بنابراین ،مترجم در ترجمهی خود ،از دو نسخه ،یکی نسخهی ایاصوفیه
و دیگری نسخهی چاپی بهتصحیح سیدعبدالرحیم خلخالی ،استفاده کرده است.
گولپینارلی در آن مقدمه ،عالوه بر آنکه ویژگیها و محتوای نسخهی ایاصوفیه را معرفی
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کرده ،به چند نسخهی قدیم دیگر نیز ،بهاختصار ،پرداخته و گفته است به آن نسخ نیز،
گهگاه ،مراجعه میکرده است (رک .گولپینارلی .)17 :19۴۴ ،از تعلیقاتی که مترجم برای
بعضی از اشعار نوشته است ،معلوم میشود که شرح سودی بر دیوان حافظ نیز از منابعی
مهم است که گولپینارلی دربارهی صحت منسوببودن بعضی اشعار به حافظ از آن استفاده
کرده است .در این ترجمهی دیوان حافظ ،مقدمهای که محمد گلندام ،جامع دیوان حافظ،
بر دیوان او نوشته ،گنجانده شده است.
گولپینارلی اثر خود را به دو بخش تقسیم کرده است :در بخش اول که بخش اصلی
است ،اشعاری که در تعلق آنها به حافظ ،برای گلپینارلی تردیدی وجود ندارد (به نظر
میرسد وی در این ارزیابی پیرو سودی و خلخالی است) ،درج شده است .در این بخش،
ترجمهی  ۴99غزل 1 ،ترکیببند 1 ،ترجیعبند ۲ ،مثنوی (یکی از آنها ساقینامه است)،
 ۳۶قطعه ۴۲ ،رباعی ۳ ،مفرد و  ۲معما قرار دارد .بخش دوم نیز دربرگیرندهی اشعاری
است که در صحت تعلق آنها به حافظ تردید وجود دارد .این بخش حاوی  ۸۰غزل1 ،
مخمس 1۴ ،قطعه ۲۶ ،رباعی و  5قصیده است.
گولپینارلی اشعار حافظ را به نثر ترکی ،ترجمه و پایبندی به اصل متن فارسی را
رعایت کرده است؛ هرچند منثوربودن این ترجمه ،مطالعهکننده را از لذت شعر حافظ،
نسبتاً ،محروم میکند .یکی دیگر از ویژگیهای این ترجمه آن است که گولپینارلی در کار
خود ،همچنانکه در دیگر کارهایش نیز معمول است ،زبان منحصر به خود را به کار برده
که گهگاه ،برای درک مطالعهکننده ،بهخصوص خواندگان نسل جدید ،مشکل ایجاد
میکند؛ بااینحال ،این ترجمه سالها بهعنوان یگانه ترجمهی ترکی کامل ،با الفبای التین،
چندینبار تجدید چاپ شده و مورد عالقهی قشر تحصیلکرده بوده و هست.
 .2 .2ترجمهای از یعقوب کنعان نجفزاده
دربارهی زندگی یعقوب کنعان نجفزاده ،مؤلف و مترجم ،اطالعی کافی در دست نیست

و فقط میدانیم که وی عالوه بر ترجمههایی از ادبیات فارسی ،ازجمله بوستان و گلستان
سعدی و دیوان حافظ ،کتابی دربارهی آموزش زبان فارسی به ترکها تألیف کرده است.

کارنامهی حافظپژوهی در دورهی جمهوری ترکیه/حجابی کرالنگیچ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 217

یعقوب کنعان نجفزاده  17۳غزل حافظ را به ترکی ،ترجمه و در پیشگفتاری که بر کتاب

خود نوشته ،بیان کرده است که فقط غزلهایی را که در قدیمیترین نسخهی دیوان حافظ
آمده ،ترجمه کرده است (رک .نجفزاده)5 :19۶۶ ،؛ بااینحال ،از نسخهای که از آن
استفاده کرده ،سخنی نگفته است .به نظر میرسد این ترجمه چندان مورد استقبال قرار
نگرفته و به فراموشی سپرده شده است.
 .3 .2ترجمهی محمد کانار
محمد کانار ،استاد زبان و ادبیات فارسی ،مترجم آثار کالسیک و جدید ادبی و عرفانی به
زبان ترکی و مؤلف فرهنگ لغات فارسی به ترکی و برعکس است .او دیوان حافظ را از
روی نسخهی تصحیحشده بهکوشش محمد قزوینی و قاسم غنی ،ترجمه و در دو مجلد
چاپ کرده است (رک .کانار .)۲۰11 ،کانار اشعار حافظ را به سبک شعر نو ،ترجمه و در
آغاز هر شعر ،وزن آن را بیان کرده و خوانش شعر را با حروف التین نوشته است.
 .4 .2ترجمهی دیوان حافظ ،بهسعی حجابی قرالنغیچ
ترجمهای دیگر از دیوان حافظ بهسعی حجابی قرالنغیچ تهیه شده است .در این ترجمه
نیز ،متن تصحیحشده بهکوشش محمد قزوینی و قاسم غنی در نظر گرفته شده و فقط،
غزلی به مطلع «مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید /که ز انفاس خوشش بوی کسی
میآید» از چاپ خانلری به آن اضافه شده است .این ترجمه نیز ،مثل کار محمد کانار ،به
سبک شعر نو است .در چاپ دوم این ترجمه ،در آغاز هر غزل ،اصل مطلع غزل آورده
شده است (رک .قرالنغیچ.)۲۰1۴ ،
 .۵ .2آخرین ترجمهی کامل دیوان حافظ ،از اسماعیل سویلهمز
اسمعیل سویلهمز ،بهعنوان آخرین مترجم دیوان حافظ ،کار خود را از روی تصحیح
بهاءالدین خرمشاهی ،بهطرز شعر آزاد انجام داده است .ازآنجاکه این ترجمه از روی
نسخهی خرمشاهی است ،حاوی اشعاری است که در ترجمههای قبلی وجود ندارد (رک.
سویلهمز.)۲۰۲۰ ،
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 .۶ .2ترجمهی منتخبی از غزلیات حافظ
علی گوزلیوز ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول ،منتخبی از غزلیات حافظ را
به زبان ترکی ،ترجمه و منتشر کرده است .در این مجموعه ،ترجمهی پنجاه غزل حافظ
به سبک شعر نو درج شده است (رک .حافظ شیرازی.)۲۰1۶ ،
 .2پایانهای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری
در دانشگاههای ترکیه ،عالوه بر رشتهی زبان و ادبیات فارسی ،در رشتهی زبان و ادبیات
ترکی ،بهویژه در شاخهی ادبیات کالسیک ترکی ،در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا،
پایاننامهها و رسالههایی نوشته میشود که برخی از آنها ،مستقیم و برخی غیرمستقیم ،با
حافظشناسی مرتبطاند .بیشتر این پژوهشها در مقطع کارشناسی ارشد و در زمینهی
ادبیات کالسیک ترکی نوشته شدهاند .پژوهشهایی که در رشتههای زبان و ادبیات فارسی
نگاشته شدهاند ،از نظر کمیت ،بسیار محدود است؛ اما تعداد آنهایی که در رشتهی ادبیات
ترکی دانشگاهها دربارهی شروح اشعار حافظ نوشته شدهاند ،کم نیستند؛ بهعنوان مثال،
موضوع اصلی تعدادی از پایاننامهی کارشناسی ارشد ،تصحیح و تحلیل قسمتی از شرح
سودی بر دیوان حافظ است .بعضی از تحقیقات نیز ،در زمینهی ادبیات تطبیقی و مقایسهی
حافظ با یکی از شاعران دورهی عثمانی نوشته شدهاند.
ازآنجاکه کتابشناسی حافظپژوهی ،در ترکیه ،هنوز تهیه نشده است ،نمیتوان
اطالعاتی دقیق دربارهی تعداد و کیفیت این پایاننامهها و رسالهها به دست داد .ما در
اینجا فقط چند نمونه را مطرح میکنیم.
 .1 .2شرح دیوان حافظ (سودی)؛ کلمات ،رمزها و مفاهیم (رسالهی دکتری)
این رسالهی دکتری که در رشتهی ادبیات قدیم ترک ،در دانشگاه اینونو ( İnönü

 ،)Üniversitesiنوشته شده است ،حاوی یک مقدمه و دو بخش اصلی است .ابراهیم
قایا ،نویسندهی رساله ،مقدمه را به شرح زندگی و احوال و آثار سودی بوسنوی اختصاص
داده است .قایا ،در آغاز قسمت اول ،دربارهی شرحهایی که بر دیوان حافظ به زبان ترکی
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نوشته شدهاند ،اطالعاتی مفصل داده و بعد ،شرح دیوان حافظ ،اثر سودی بوسنوی را از
نظر زبانشناسی و معناشناسی بررسی و تحلیل کرده است .در آخر این قسمت ،ایراداتی
که سودی بوسنوی بر دیگر شروح دیوان حافظ آورده ،طبقهبندی شده است .قایا ،در
قسمت دوم این رساله ،فهرستی از کلمات ،رمزها و مفاهیمی مهم را که در اثر سودی
بوسنوی آمده است ،ارائه کرده و دربارهی بعضی از کلمات و مفاهیم ،ابیاتی را از شعر
حافظ نمونه آورده است (رک .قایا.)۲۰۰۸ ،
 .2 .2تصحیحوتحلیل ترجمهی منظوم ترکی از دیوانحافظ بهقلم فریدی(رسالهی دکتری)

ترجمهای که فریدی ،شاعر و ادیب قرن دوازهم هجری ،از دیوان حافظ کرده (ترجمهی
دیوان حافظ شیرازی لِفریدی) با آنکه ترجمهای کامل و موفق است ،اشتهاری چندان پیدا
نکرده است .تعداد اشعاری که در این ترجمه گنجانده شده است ،بهترتیب 57۳ ،غزل،
 ۴1قطعه ۶9 ،رباعی ۶ ،مثنوی و  1مخمس است .همهی اشعار ،غیر از پنج غزل ،به وزن
اصلی اشعار ترجمه شدهاند (رک .یاقوت.)۲۰15 ،
رسالهی مزبور را امراهلل یاقوت ،دانشجوی زبان و ادبیات ترکی دانشگاه استانبول،
نوشته و بعدها ،ریاست سازمان آثار مکتوب ترکیه ( )YEKبهعنوان کتاب ،در دو مجلد،
چاپ کرده است (رک .فریدی)۲۰19 ،
در این رساله و کتاب ،نخست ،نتایج پژوهشی دربارهی هویت و شخصیت مترجم ،ارائه
و سپس ،ترجمهی مزبور ،بررسی ،تحلیل و نقد شده است .در قسمت بعدی ،نسخههای
ترجمهی دیوان حافظ ،شناسایی و روش و ویژگیهای تصحیح متن بیان شده است .بعد از
این قسمتهای تحلیلی و تحقیقی ،کتاب ترجمهی دیوان حافظ به قلم فریدی آورده شده که
در آن بهترتیب ،غزلها ،قطعهها ،رباعیها ،مثنویها و قصیدهها درج شدهاند.
 .3 .2رندی در حافظ شیرازی و باقی (پایاننامهی کارشناسی ارشد)
جعفر موم ،این پایاننامه را در سه بخش نوشته است؛ در بخش اول ،رندی در نگاه حافظ
و در بخش دوم ،رندی در نگاه باقی ،شاعر معروف قرن دهم هجری ،بررسی شده است.
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در بخش آخر نیز ،هر دو شاعر با درنظرگرفتن مضمون رندی ،با هم مقایسه شدهاند (رک.
موم.)1999 ،
 .3مقالههای علمیپژوهشی
در سالهای اخیر ،افزایشی چشمگیر در تعداد مقالههایی که دربارهی ادبیات کالسیک
فارسی ،ازجمله حافظ نوشته شده است ،به چشم میخورد .بیشتر این مقالهها مستقیماً با
کارهایی ارتباط دارد که در دورهی عثمانی دربارهی ادبیات فارسی و شعر حافظ شیرازی
انجام گرفتهاند.
متأسفانه ،تاکنون ،از مقالههایی که دربارهی ادبیات فارسی و حافظ شیرازی در ترکیه
نوشته شده ،فهرست یا تحقیقی منتشر نشده است و تعداد دقیق مقالهها در این زمینه
معلوم نیست .امید است در آیندهای نه چندان دور ،کتابشناسیای تحلیلی از
حافظشناسی در ترکیه ،آماده و در اختیار عالقهمندان گذاشته شود .در این نوشتار ،سه
مقاله را بهعنوان نمونه معرفی میکنیم:
« .1 .3تأثیر اولین بیت دیوان حافظ بر ادبیات عثمانی»
اسمعیل حقی آقصویاق ،نویسندهی مقاله ،در این نوشتهی کوتاه ،بیت مطلع دوازده غزل
ترکی را که با مصراع اول دیوان حافظ ،یعنی «اال یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها» شروع

میشود ،آورده و نوشته است که بعضی از شاعران نیز ،اگرچه مصراع معروف دیوان
حافظ را اقتباس نکردهاند ،با پیروی از حافظ شیرازی ،غزل خود را با مصراع عربی شروع
کردهاند (رک .آقصویان.)1۰۲-99 :1999 ،
« .2 .3تلفیقی از شرحهای دیوان حافظ؛ کتاب زاهدبنمحمد»
در مقدمهی این مقاله که آن را اسما شاهین و مصطفی توران ،بهصورت مشترک ،نوشتهاند،
بعد از تبیین سیر شرحنویسی ترکی بر دیوان حافظ در دورهی عثمانی ،اثر شارحانی که بر
همهی دیوان حافظ شرح نوشتهاند ،معرفی شده است .در قسمت اصلی این مقاله ،دربارهی
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زاهدبنمحمد و اثرش ،معلوماتی ارزشمند داده میشود .بنا به نوشتهی مؤلفان ،زاهدبنمحمد
اثر خود را کتاب شمعی و سروری علی دیوان حافظ نام داده است و کتاب وی تلفیقی از
دو شرح معروف شمعی و سروری است .زاهدبنمحمد در کتاب خود در شرح ابیات حافظ،
نکات مشترک این دو شارح را آورده است (رک .شاهین و توران.)۲۰19 ،
« .3 .3تغییرناپذیری ترتیب ابیات غزل؛ غزلی نمونه از حافظ شیرازی»
محور اصلی این مقاله ،مسألهی تسلسل معنایی ابیات غزل کالسیک است .این مسألهای است
که بین دانشگاهیان مطرح است و شریفه یالچینکایا ،نویسندهی مقاله ،با نمونهای از غزل حافظ
(غزلی به مطلع «ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما») آن را بررسی میکند .بنا به قول
یالچینکایا ،ترتیب ابیات این غزل در چاپ قزوینی با ترتیبی که در شرحهایی که به زبان ترکی
بر دیوان حافظ نوشته شدهاند ،فرق دارد و به نظر نویسنده ،در ترتیب ابیات این غزل ،ترجیح
شارحان عثمانی صحیحتر است (رک .یالچینکایا.)۲9-1۸ :۲۰1۸ ،
 .4نوشتههای مختلف
اینکه در مجلههای فرهنگی و ادبی و روزنامهها ،گهگاه ،نوشتهای دربارهی حافظ شیرازی
یا ترجمهی شعری از او چاپ میشود ،نشان میدهد کم نیستند کسانی که به شعر حافظ
عالقه دارند و از خواندن اشعار او ،هرچند با ترجمه ،لذت میبرند.
 .۵نتیجهگیری
عمدهی فعالیتهای حافظپژوهی که در ترکیه در دورهی جمهوری انجام شده ،بر
ترجمهی دیوان حافظ به ترکی و شرح آن متمرکز بوده است .در ترجمهی دیوان حافظ،
مترجمان ،بیشتر ،تصحیحهای غنیقزوینی ،خلخالی و خرمشاهی را به کار بردهاند.
مطالعههای تطبیقی ،از دیگر عالقهمندیهای پژوهشگران ترک در زمینهی حافظپژوهی
بوده است؛ بدینترتیب ،مقایسهی دیوان حافظ و دیوان شاعران عصر عثمانی ،از دیگر
موضوعهای حافظپژوهی در ترکیه به شمار میرود؛ همچنین ،مطالعههای تحلیلی ،بیشتر،
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 مانند رسالههای دکتری و،در قالب مقاله ارائه شده و در پژوهشهای مفصلتر
. به مطالعههای تحلیلی پرداختهاند، کمتر،پایاننامههای کارشناسی ارشد
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دوگانهگرایی در دیوان حافظ
*

میرجاللالدین کزازی

چکیده
پایگانپایه و مایگانمایهی اندیشهورزی و جهانبینی ایرانی« ،دوگانهگرایی» است؛ گاه،
آشکار و گاه ،نهان .من در این جستار بر آنم تا بدین پرسش ،پاسخ دهم :چرا
دوگانهگرایی ،بستر اندیشهورزی ایرانی شده است و بازتابی گسترده در دیوان خواجه
یافته است؟ اگر بخواهم پاسخی بنیادین و باورشناختی بدین پرسش بدهم ،آن پاسخ
این است که سرشت و ساختار اندیشهی ایرانی را دو ناساز میسازند که ناچارند از
همسازی با یکدیگر .ساختار و سرشت اندیشه در ایران ،از گونهی حماسی است .این
دوگانهگرایی ،در درازنای تاریخ و فرهنگ ایران ،کاربرد داشته است؛ تاآنجاکه به قلمرو
زبان نیز ،راه یافته است و واژگان را هم در بر گرفته است .واژگان ،به دو گونه ،بخش
میشوند :گونهی اهورایی و گونهی اهریمنی .ایرانیان ،در گذشته ،روا نمیداشتهاند که
این دو گونه را با هم درآمیزند .مایهی شگفتی نیست اگر این دوگانگی در سرودههای
حافظ نیز ،بازتافته باشد؛ سخنوری که پس از فردوسی ،نمایندهی ناخودآگاهی تباری
ایرانی است.

واژههای کلیدی :دوگانهگرایی ،دیوان حافظ ،واژهی اهورایی ،واژهی اهریمنی.

* استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی mjkazzazi@yahoo.es
تاریخ دریافت1399/7/20 :

تاریخ پذیرش1399/10/23 :
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 .1مقدمه
میتوانم بر آن بود که در میان شالودههایی گوناگون که جهانبینی و در پی آن ،منش
ایرانی ،بر آنها بنیاد گرفته است ،دوگانهگرایی ،ارج و ارز و کاربردی افزونتر دارد و
بیش ،چگونگی این منش و جهانبینی را باز میتواند یافت و به نمودی میتواند آورد؛
بهگونهای که میتوانیم آن را شالودگانشالوده یا پایگانپایهی این دو دانست و نیز،
مایگانمایهای که دیگر پایهها و شالودهها ،از آن ،مایه میگیرند و بر آن استوار میآیند.
هم از این روست که نمود و نشان دوگانگی را نهان یا آشکار ،در پدیدهها و هنجارها
و آیینها و رفتارهای گوناگون و پرشمار ایرانیان میتوانیم دید و یافت .من در آن میان،
تنها ،به دو نمونهی برجستهتر و پدیدارتر بسنده میکنم :نمونهای در آیین و نمونهای در
زبان که برترین و بنیادیترین بستر فرهنگ است و به آیینهای رخشان و بیزنگار و
همواره در دسترس و دیدار میماند که اندیشهها و باورهای نهانی و نهادین و دیرمان
و پایدار مردمان ،در درازنای روزگاران ،در آن نمودار میتواند شد:
در میان آیینها و سامانههای باورشناختی ایرانی ،آیینی که دوگانهگرایی ،بیشترین،
نمود و کارکرد را در آن یافته است ،آیین زروانی است .این کارکرد و نمود در آیین
زروانی تا بدان پایه و مایه است که میتوانیم آن را بهآسانی ،آیین دوگانهگرایی نامید.
بنیاد این آیین ،بر دوگانهای ناساز و پادینه (ضد) نهاده شده است :بر دو بن نیک و بد؛
زروان ،خدای زمان بیکرانه بر آن سر میافتد که پسری داشته باشد و او را هرمزد نام
بنهد؛ پس هزارسال ،به برخیهایی (قربانیهایی) بسیار دست مییازد تا این پسر به
جهان بیاید .پس از چندی ،در گمان میافتد که آیا برخیهای او کارساز میتواند افتاد
یا نه؛ ازاینروی ،دو پسر در زهدان او پدید میآیند :یکی هرمزد که نماد نیکویی است؛
بهپاس برخیهای وی؛ دودیگر ،اهریمن که نماد بدی است؛ بهپاس گمانی که به دل راه
داده بود .زروان ،سرگشته و شگفتزده از این رخداد چشمناداشتهی نابیوسان
(غیرمنتظره) ،با خویش پیمان میبندد که فرمانروایی بر جهان را به کودکی بسپارد که
نخست ،به جهان میآید و به نزد او بار مییابد .اهریمن از اندیشهی زروان آگاه میشود
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و سینهی او را برمیشکافد و بر وی پدیدار میآید .زروان از او میپرسد« :تو کیستی؟»
اهریمن در پاسخ میگوید« :منم ،پور تو» .زروان که از دیدن او ،سخت ،در شگفت
افتاده است ،میگوید« :چگونه میتواند بود که تو پور من باشی؟ پور من رخشان است
و خوشبوی؛ لیک ،تو بدبویی و تیره» .در این زمان ،هرمزد ،رخشان و خوشبوی ،بر
زروان آشکار میشود و زروان او را فرزند خویش میداند و میخواند .اهریمن ،پیمان
پدر را فرایاد او میآورد .زروان ،بهناچار ،بر آن میشود که فرمانروایی بر جهان را در
درازای نههزار سال ،به اهریمن ارزانی بدارد؛ نیز ،برمینهد که پس از این زمان ،هرمزد
خداوندگار جهان باشد.

1

دوگانهگرایی در زبانهای ایرانی نیز ،نیک ،کارساز افتاده است و پدیدار شده است :در
زبانهای کهن ایرانی ،واژهها به دو گونه و گروه جداگانه و پادینه بخش میشدهاند :گروه و
گونهی اهورایی و گونه و گروه اهریمنی .ایرانیان روانمیداشتهاند که واژهای از یکی از این
دو را در دیگری ،به کار بگیرند؛ چنین کاری ،نهتنها ،ناروا شمرده میشده است ،نشانهای از
نا ِگرَوایی و بیباوری نیز ،میتوانسته است بود .بسیاری از این واژههای دوگانه و پادینه،
هنگامی که به زبان پارسی دری میرسند ،ازآنروی که پایگان باورشناختیشان از میان رفته
بوده است ،به واژههایی همرده و هممعنی دیگرگون میشوند؛ به واژههایی از گونهی دین
و کیش ،تن و کالبد ،دهان و َزفَر ،سر و کله؛ در این دوگانهها ،واژهی نخستین ،اهورایی
است و تنها برای آفریدگان نیک به کار میرفته است و واژهی دوم ،اهریمنی است و تنها
2

برای آفریدگان بد و جادوان و دیوان و پتیارگان.

 .2بحث و بررسی
بر پایهی آنچه نوشته آمد ،دوگانهگرایی در دیوانها و چکامههای پارسی نیز ،بازتابی
گسترده یافته است و سرچشمه و آبشخوری شده است شکوفان و زایا و مایهور،
بسترهای پندار سخنوران ،بهویژه حافظ را .در کمتر چکامهای از خواجهی رازآشنای
شیراز ،نمود و نشانی از دوگانهگرایی را نمیتوانیم یافت؛ کاربرد آن در دیوان ترجمانِ
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جهانِ نهان ،تا بدان پایه است که میتوانیم بر آن بود که دوگانهگرایی ،سامانهای بنیادین
و نهادین گردیده است ،ساختار پندارشناختی را ،در غزلهای حافظ .او ،نیک ،خوش
میدارد که در بسیاری از بیتها ،دو قلمرو یا زمینه را که با هم ناساز و پادینهاند ،چونان
بستری دامانگستر و خاستگاهی دلخواه ،در پندارپروری ،روباروی یکدیگر بنهد و داد
زبانآوری و شگفتیآفرینی بدهد .من در پی ،چند بیت از دهها بیت دوگانهگرایانه را در
دیوان خواجهی خرّمخوبان خجستهروی ،نمونهوار ،فراپیش مینهم و برمیرسم:
 دیر مغان و صومعه:زاهد! ایمن مشـو از بـازی غیرت زنهار!

که ره از صومعه تا دیر مغان اینهمه نیست
(حافظ)133 :1387 ،

دلم ز صومعه بگرفت و خرقهی سالوس

کجاست دیـــر مغـان و شراب ناب کجا؟
(همان)97 :

صوفی صـــومعهی عالم قدسـم لیکن

حالیــا دیـر مغــان اســـت حوالت گاهم
(همان)290 :

نوای چنـگ ،بدانسان زند صالح صبوح

که پیــــر صومعـــه راه در مغـان گیـرد
(همان)90 :

 دیر مغان و خانقاه:ای گدای خانقه! برجـــه که در دیر مغان

میدهند آبـی که دلها را توانگر میکنند
(همان)210 :

در خانقــه نگنجـــد اسرار عشقبازی

جـــام می مغانـــه ،هـــم با مغان توان زد
(همان)178 :

 میخانه و خانقاه:ز خانــقاه به میخانـــه میرود حافظ

مگـــر ز مستــی زهـــد ریا به هوش آمد!
(همان)189 :
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در میخانهام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ور نه ،سخن این بود و ما گفتیم
(همان)295 :

 میخانه یا خرابات و صومعه:نـــذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

دلــــق ریــــا بـــه آب خرابات برکشیم
(همان)298 :

صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست

تا دید محتســب که سبو میکشد به دوش
(همان)245 :

سـر ز حســـرت به در میکدهها برکردم

چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود
(همان)206 :

خوش میکنم به بادهی مشکین مشام جان

کـــز دلـــقپوش صومعه بوی ریا شنید
(همان)223 :

 میخانه یا خرابات و مزگِت:من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

اینـــم از عهــد ازل حاصــل فرجام افتاد
(همان)151 :

یاد باد آنکه خراباتنشین بودم و مست

آنچـه در مسجدم امروز کم است ،آنجا بود
(همان)203 :

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیـر

مجلس وعظ درازاست و زمان خواهد شد
(همان)183 :

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت ،بعد از این ،تدبیر ما
(همان)101 :

 میکده و صومعه:بیا به میکده و چهـــره ارغوانـــی کن

مرو بــه صومعـــه کانجا گناهکارانند
(همان)199 :
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 میخانه و مدرسه:بر در مدرســه تا چند نشینـــی حافظ

خیـــز تـــا از در میخانه گشادی طلبیم
(همان)294 :

 میخانه و خانقاه و مدرسه:حدیث مدرسه و خانقه مگوی کـــه باز

فتـــاد در ســـر حافـــظ ،هوای میخانه
(همان)328 :

گاه ،دوگانهگرایی ،در بیش از تنها جفتی ناساز و پادینه در بیتهای حافظ ،بستر و
خاستگاه پندارهای او گردیده است؛ نمونه را در این بیت که دو جفت ناساز ،روباروی
یکدیگر جای گرفتهاند:
در مسجــد و میخانـــه خیالت اگر آید

محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم
(همان)274 :

یا در بیت دیگر:
مــــا و مـــی و زاهـدان و تقـــوی

تـــــا یـــــار ســـــر کـــدام دارد
(همان)155 :

نیز ،در این بیتهای شکّرین و شگرف که در آنها ،دوگانهگرایی به فرازنایی شگفتیزای
رسیده است:
تو و تسبیح و مصلّــی و ره زهد و ورع

من و میخانه و زنّار و ره دیــر و کنشت
(حافظ)1005 :1375 ،

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

تا تو را خود ز میان با که عنایت باشـد
(حافظ)180 :1387 ،

در این بیتها که چونان نمونههایی از دوگانهگرایی ایرانی و بازتاب آن در دیوان
آن خواجهی روشنرایانِ گلشنخوی یاد کرده آمد ،بنمایههایی پندارینه و باورشناختی
چون :دیرمغان و میخانه و می و مست و کمانچه و نیاز و زنّار که در زبان نهفته و
نمونشی (اشاری) نهانگرایان و رازآشنایان ،نمادگونه میتوانیمشان نامید ،در برابر
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بنمایههایی پادینه و ناساز چون :صومعه و خانقاه و مزگت و مدرسه و مهرهی نیایش
و مهراب و نمازگاه و زاهد و عجب جای گرفتهاند که میتوانیمشان پادنمادگونه نامید.
هرکدام از این نمادگونهها و پادنمادگونهها ،به سامانهای پندارشناختی و در پیِ آن ،به
سامانهای باورشناختی بازمیگردد که خواجه ،فسونبار و فریفتار ،بهشیوهای شاهوار ،از
آن ،با خواننده یا شنوندهی زیباپرست و سخنسنج و دلبیدار سخن میگوید تا درهای
شگفتی را بر روی او بگشاید و او را با جادوی هنر خویش ،در دامی دلپذیر و نغز
درافکند و بِیَفساید (افسون کند).
یادداشتها
 .1دوگانهگرایی ایرانی ،در «گاهان» ،یکی از پنج بخش اوستای برجایمانده ،در میان اورمزد و
اهریمن نیست؛ در گاهان ،اهورامزدا خدایی است یگانه؛ در میان اهریمن است :در اوستایی
«انگرهمئینیو» که به معنی «اندیشه و منش خشمآگین و زیانبار و آسیبرسان» است ،از سویی
و از دیگرسوی« ،سپندمیند» در اوستایی« ،سپنتامئینیو» که به معنی «اندیشه و منش سپند و پاک
و پیراسته از تیرگی و تباهی» است؛ بهسخنی دیگر ،دوگانگی و پادینگی و ستیز و آویز و
کشاکش و کوشاکوش ،در میان دو بن نیک و بد در پهنهی جهان هستی نیست؛ در نهاد و نهان
آدمی است و او آزاد است که به خواست خویش ،به یکی از این دو ناسازِ پادینه ،بگراید و در
شمار نیکان و پاکان و اهوراییان درآید یا در شمار بدان و پلشتان و اهریمنیان.
 .2هنوز ،در زبان پارسی ،این دوگانگی زبانی ،در پارهای از واژهها ،بهگونهای ،بر جای مانده
است و واژهی «اهریمنی» در معنای «نکوهیده و ناپسند» به کار برده میشود و سویمندی
اهریمنی در آن بهشیوهای باورشناختی ،بهشیوهای یکسره زبانشناختی ،پدیدار است و واژهی
اهریمنی ،تنها ،زمانی به کار برده میشود که بخواهند کسی را بیازارند و خوار بدارند .نمونهای،
نیک ،آشنا از این کاربرد را در آمیغ «سر و کلّه» میتوانیم دید؛ در این آمیغ ،واژهی اهریمنی
کلّه ،تنها ،برای جانوران و دامها به کار میرود؛ نمونه را ،در نام خوراکی که آن را «کلّهپاچه»
مینامیم؛ اگر آن را برای کسی در کار بیاورند ،خواستشان خوارداشت آن کس خواهد بود .کلّه،
در بن ،در معنی «سرِ الشه» یا «کاسهی سر» به کار میرفته است .در این چارانه که بازخوانده
به خیام است ،این واژه ،در معنای کهنتر و نژاده به کار گرفته شده است:
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مرغی دیدم ،نشستـه بر بـــارهی توس

در پیــــش نهــــاده کلـــهی کیکاووس

با کلـه همیگفت که :افسوس ،افسوس!

کــو بانـــگ جرسها و کجا نالهی کوس
(خیام ،بیتا)48 :

از دوست و همکار گرامی دانشورم ،دکتر اورنگ ایزدی ،سپاسگزارم که آمیغ «سر و کله» را
فرایاد من آورد.

منابع
حافظ ،شمسالدینمحمد .)1387( .دیوان .تصحیح عالمهقزوینی و دکتر قزوینی،
بهاهتمام ع .جربزهدار ،تهران :اساطیر.
ــــــــــــــــــــــــ .)1375( .دیوان .تصحیح پرویز خانلری ،ملحقات ،تهران:
خوارزمی.
خیام( .بیتا) .رباعیات خیام .ویرایش میرجاللالدین کزازی ،تهران :مرکز.

مجلهی حافظپژوهی (مرکز حافظشناسی – کرسی پژوهشی حافظ)
سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان  ،1401پیاپی  ،1صص 246 -231

منطق تصویر در شعر حافظ
*

رحیم کوشش شبستری
چکیده

دنیای ادبیات ،با آنکه ،بهظاهر ،شباهتهایی بسیار با دنیای واقعی دارد ،بسیار با آن
متفاوت است؛ به همین دلیل ،منطقی خاص بر ادبیات حاکم است که از جهات بسیار و
در مواردی فراوان ،با منطق علمی و ارسطویی ،متفاوت به نظر میآید و میتوان از آن،
بهصورت عام ،به «منطق ادبی» و بهصورت خاص ،به «منطق شعری» تعبیر کرد .نگارنده،
در این گفتار ،تالش خواهد کرد با تکیه بر همین منطق که مبتنی بر روابط دقیق ساختاری
و اصول و مبانی زیباییشناختی است ،تاآنجاکه میتواند ،راه رسیدن به معانی و مفاهیم
درست و دقیق اشعار حافظ را هموارتر کند و با ذکر نمونههایی از دیوان خواجه ،از
خطاهایی فاحش که بعضی از شارحان ،به دلیل بیتوجهی به این منطق ،به آنها دچار
شدهاند ،پرده بردارد.

واژههای کلیدی :زبان تصویر ،محور جانشینی ،محور همنشینی ،منطق شعری.

 .1مقدمه
 .1.1شعر ،زبان و تصویر
پوتبنیا ( ،)Potebnyaیکی از صورتگرایان معروف روس ،میگوید« :هنر ،اندیشیدن با

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه r.k.shabestari@urmia.ac.ir
تاریخ دریافت1399 /11/15 :

تاریخ پذیرش1400/2/17 :
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تصاویر است» .1از نظر پوتبنیا ،ما در زندگی روزانه ،آنچه میخواهیم ،با «کلمات» بر زبان
میآوریم؛ به همین ترتیب ،در دنیای شعر نیز ،اندیشهها و احساسات خود را در قالب
«تصاویر» بیان میکنیم.
پیشینیان ما ،هرگاه خواستهاند به تعریف شعر بپردازند ،گفتهاند« :شعر کالمی است
موزون ،مقفی و مخیل» . 2در نظر آنان ،شعر سخنی است که وزن و قافیه داشته باشد و
آراسته به تخیل باشد؛ اما در روزگار ما ،آثاری بسیار وجود دارند که وزن و قافیه ندارند،
با وجود این ،شعر خوانده میشوند .به این ترتیب ،بهآسانی ،میتوان نتیجه گرفت که
ذاتیترین و اساسی ترین عنصر شعر ،تخیل است و همین تخیل ،موجب پیدایی تصویر
در شعر میشود .شاید ،با توجه به همین واقعیت است که پوتبنیا میگوید« :بدون تصویر،
هیچ هنری ،بهخصوص هیچ شعری ،وجود ندارد» (کسدی .)78 :1388 ،ناگفته پیداست
که این سخن ،هرگز ،به این معنی نیست که نقش وزن و قافیه را در شکلگیری تصویر
و صورتبندی آن ،بهیکباره ،میتوان نادیده گرفت.
سوسور ،نشانهی زبانی (واژه) 3را مانند سکهای میداند که یک روی آن« ،لفظ» و روی
دیگرش« ،معنی» است (رک .احمدی .)22 :1380 ،ما در زبان ،همواره ،با این دورویگی
و دوسویگی «صورت» و «معنی» رودرروییم.
با توجه به آنچه گفتیم ،میتوان نتیجه گرفت که اگر ما در زبان روزمره ،تنها ،با کلمات
و معانی آنها در ارتباطیم ،در شعر ،از «زبان» درمیگذریم و به «تصویر» میپردازیم و از
«دستور» نیز ،پیشتر میرویم و به «بالغت» و «زیباییشناسی» میرسیم؛ بنابراین ،همان
اندازه که در زبان روزانه ،معانی واقعی کلمات را در نظر داریم ،در زبان شعر باید به
مفاهیم مجازی آنها توجه کنیم.
ما در تحلیل شعر ،از «کلمات» به «تصاویر» و از تصاویر به «معانی» میرسیم و
همچنانکه در تحلیل ساختار زبانی شعر ،به روابط دستوری کلمات توجه میکنیم ،در
تحلیل ساختار تصویری شعر نیز ،باید روابط زیباییشناختی موجود میان عناصر تصویر
را در نظر بیاوریم.
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یکی از حافظشناسان معروف ،در یکی از درسگفتارهای خود در باب حافظ ،میگوید:
«این آرایهها و پیرایهها را رها کنید و به معنی بپردازید» (نقل به مضمون از :گفتار
خرمشاهی :13۹۹ ،درس سوم) .با توجه به آنچه آوردیم ،بیتردید ،باید از ایشان پرسید
که بدون تحلیل تصاویر در شعر ،بهویژه شعر حافظ ،حقیقتاً ،دستیابی ما به معانی دقیق
ابیات چگونه ممکن است؟
 .2.1تصویر و منطق
براساس آنچه در باب تصویر و تعریف آن گفتهاند ،4میتوان نتیجه گرفت که در
شکلگیری تصویر ،همواره ،با انتقال از «عین» به «ذهن» و از «ذهن» به «عین» رودرروییم؛
شاعر ،در جهان عینی ،پدیدهها را میبیند ،میشنود و درمجموع« ،حس» میکند .آنچه شاعر
به این ترتیب حس میکند ،موجب پیدایی تصوراتی در ذهن او میشود و این تصورات ،با
کیفیتی که از آن بیخبریم ،با احساسات ،عواطف و اندیشههای او پیوند میخورند و آنچه،
به این ترتیب ،پدید میآید ،درنهایت ،در قالب کلمات ،صورتی عینی (دیداری /شنیداری)
مییابد؛ بنابراین ،میبینیم که در مرحلهی ترکیبی تصویر ،از صورت به معنی و از شکل بیرونی
به سمت شکل درونی در حرکتیم و در تجزیه و تحلیل آن ،برعکس.
نکتهی مهم دیگر در این باب ،این است که آنچه موجب شکلگیری تصویر میشود،
اساساً ،نوعی شباهت و همانندی است؛ بهتعبیر دیگر ،تصاویر شعری در مفهوم پیرسی
آن ،ماهیتی شمایلگونه دارند .جرجانی میگوید« :صورت ،عبارت است از تمثیل و قیاس
برای آنچه درمییابیم» (فتوحی .)3۹ :138۹ ،بدیهی است که این اظهارِنظر جرجانی نیز،
در اصل ،مبتنی بر دیدگاههای افالطون و ارسطو و تلقی آنها در باب «تقلید /محاکات/
میمسیس» است؛ به این ترتیب ،شاید ،بتوان نتیجه گرفت که «تشبیه» ،کهنترین نوع
تصویر در ادبیات جهان است.
زمانی که از تصویر سخن میگوییم ،با سه چیز رودرروییم .1 :خود واقعیت که در
نشانهشناسی ،آن را «موضوع» یا «مصداق» میخوانند5؛  .2تصور ذهنی گوینده از واقعیت

 234ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلهی حافظپژوهی ،سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان 1401

که آن را سوسور «دال» و پیرس «مبنای نشانه» مینامد6؛  .3تصور ذهنی خواننده که
سوسور آن را «مدلول» و پیرس« ،مورد تأویلی» میخواند .میدانیم که نشانهشناسان ،به
واقعیت بیرونی ،یعنی موضوع یا مصداق ،اهمیت نمیدهند؛ بهتعبیر سوسور ،در زبان،
مصداق ،غایب است .7چنانکه برمیآید ،در نشانهشناسی ،بهویژه نشانهشناسی ادبی،
واقعیت ،یعنی اشیا ،امور و پدیدههای واقعی ،اهمیت ندارند؛ آنچه مهم است ،تصور و
تلقی ذهنی ما از واقعیتهاست .فلوبر میگوید« :چیزی واقعی وجود ندارد؛ تنها ،شیوهی
دیدن ،وجود دارد» (احمدی)50 :1380 ،؛ به این ترتیب ،میتوان گفت که ادبیات،
درمجموع ،رویکردی ،کامالً ،پدیدارشناسانه دارد.
چنانکه گفتیم ،تصاویر شعری ،اساساً ،ماهیتی قیاسی و تمثیلی دارند؛ یعنی همه ،مبتنی
بر نوعی تشبیه و همانندیاند .در همهی تصاویر ،ما ،همواره ،از سویی با نزدیکساختن
و از سوی دیگر ،با دورگردانیدن رودرروییم؛ برای نمونه ،زمانی که شاعر« ،روی زیبا» را
به «گل» تشبیه میکند یا در کاربردی استعاری« ،گل» میگوید و «روی زیبا» را قصد
میکند ،از سویی آن دو را به هم نزدیک میگرداند و از سوی دیگر ،آنها را از هم دور
میسازد؛ چون مراد او ،بهظاهر ،گل است؛ اما ،درحقیقت ،قصد او روی زیباست .نگارنده،
از این جدایی و دوری ،به «فاصلهی زیباییشناختی» تعبیر میکند .وجود عناصری از قبیل
«قرینهی صارفه» 8در کالم و تأکید بر مقولههایی از قبیل «تناسی تشبیه» ۹در بالغت سنتی
نیز ،نشاندهندهی تعمد در این فاصلهافکنی است؛ برای نمونه ،زمانی که شاعر میگوید:
میــان مـــاه من تا مــاه گــردون

تفاوت از زمین تا آسمان است
(دهخدا)1767 :1363 ،

از سویی ،معشوق (ماه من) را به ماه (ماه گردون) نزدیک میسازد و از سوی دیگر،
با آوردن قیدهایی از قبیل «من» و «گردون» ،آن دو را از یکدیگر دور میگرداند .وجود
این همانندی و درهمانحال ،ناهمانندی ،موجب ایجاد حالتی پارادوکسی میشود؛
بنابراین ،اگر از سویی بپذیریم که همهی تصاویر ،ماهیتی تشبیهی دارند و مبتنی بر تمثیل،
قیاس و همانندیاند و از سوی دیگر ،قبول کنیم که شکلگیری تصویر ،مبتنی بر نوعی
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فاصلهافکنی و القای ناهمانندی است ،میتوانیم نتیجه بگیریم که همهی تصاویر ،ماهیتی
پارادوکسی دارند.
آنچه در ادبیات ،بهخصوص در شعر ،اهمیت دارد ،حقیقت ادبی و حقیقت شعری
است ،نه حقیقت در مفهوم اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی یا اقتصادی آن؛ بنابراین ،آنچه در
تحلیل متون ادبی ،به ویژه متون شعری اهمیت دارد ،منطق ادبی و شعری است ،نه منطق
علمی ،نه منطق ارسطویی و نه منطق در مفهوم عام ،عادی و آشنای آن؛ درنتیجه ،در دنیای
شعر ،همهی تجزیه و تحلیلهای ما برای دستیابی به معنی ،باید مبتنی بر این منطق ،یعنی
این اصول ،قواعد ،روابط و مناسبات باشد.
فتوحی ،در کتاب بالغت تصویر  ،از یک نظر تصاویر را بر دو گونه دانسته است:
اثباتی و اتفاقی .از نظر ایشان« ،تصویر اثباتی ،مولود یک ادراک حسی و حاصل اندیشهای
عقالنی است[ ...و در آن] شاعر برای اثبات یک نگرش یا مسأله ،معادلهای میان دو طرف
تصویر تنظیم میکند ...در سوی دیگر ،نوعی تصویر است که بهطور اتفاقی و نیندیشیده،
بر زبان شاعر میروید؛ این تصویر ،فرزند ناخودآگاه است و همچون یک جرقهی ناگهانی
و تصادفی از ترکیب امور متغایر حاصل میشود .این نوع تصویر ،عقالنی و برهانی
نیست( »...فتوحی)61-58 :138۹ ،؛ اما ،با دقت بیشتر ،معلوم میشود که از نگاهی ،همهی
تصاویر ،اتفاقیاند؛ چون اگر چنین نباشند ،تازگی نخواهند داشت؛ بهاصطالح ،درجهی
بالغی آنها ،صفر خواهد بود و درواقع ،تصویر به معنی واقعی آن نخواهند بود .از نگاهی
دیگر ،همهی تصاویر ،اثباتیاند؛ برای آنکه مراد شاعر از آوردن تصویر ،اقناعکردن است
و میدانیم که از لحاظ منطقی ،اقناع مرتبهای فروتر از همان اثبات است؛ درحقیقت ،از
همین جاست که در منطق ،شعر را از صناعات خمس میشمارند (رک .خوانساری،
.)3۹3 :1386
ایشان ،مصراع «عشق! ای خورشید یخبسته» را نمونهای از تصاویر اتفاقی میدانند (رک.
فتوحی)61 :138۹ ،؛ اما ،درنهایت ،آنچه از این مصراع برمیآید ،این است که فروغ ،عشق را
خورشیدی یخبسته میداند و قصد دارد خوانندهی خود را نیز ،اقناع کند تا این را بپذیرد.
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 .2بحث
ما در زبان ،به تجزیه و تحلیل نشانههای زبانی (کلمات) میپردازیم و در شعر ،به تجزیه
و تحلیل نشانههای ادبی (تصاویر) .اگر کار شاعر ترکیبکردن اجزا و عناصر تصویر است،
کار خواننده تجزیه و تحلیل آنهاست؛ همچنانکه آن ترکیب با تکیه بر اصول و قواعد
منطقی خاصی انجام پذیرفته است ،بیتردید ،این تجزیه و تحلیل نیز ،باید بر همان اصول
و قواعد منطقی خاص مبتنی باشد.
جرجانی میگوید« :صورت ،عبارت است از تفاوتهای متمایزکنندهی معنی از معنی»
(فتوحی .)40 :138۹ ،در نگاه جرجانی (که شباهتی شگفت به رویکرد فرمالیستهای
روزگار ما دارد) ،تفاوت در صورت ،موجب تفاوت در معنی میگردد .10استاد فقید،
دکترشهیدی ،میفرمودند« :حافظ ،در ادبیات فارسی و متنبی ،در ادبیات عربی ،بیش از هر
شاعر دیگری ،از شاعران پیش از خود مضمون گرفتهاند؛ اما این مضامین را چنان زیبا،
زیرکانه و هنرمندانه ،بیان کردهاند که جز با دقت بسیار ،نمیتوان به عاریتیبودن آنها پی
برد» (از سخنان ایشان در یکی از جلسات کالسهای دکتری) .در زبان اهل فن نیز،
روزگاری دراز است که این سخن جاری است :مضمون ،ازآنِ کسی است که بهتر سروده
باشد .آنچه از مجموع این سخنان برمیآید ،این است که در شعر «چگونهگفتن» از
«چهگفتن» ،بااهمیتتر است؛ بهعبارت دیگر ،در شعر« ،چهگفتن» ،خود ،نتیجهی
«چگونهگفتن» است.
چنانکه پیش تر گفتیم ،ادبیات ،نظام خاص خود را دارد؛ موقعیت خاص واژگان در
یک اثر ،موجب میشود آنها معانی خاصی داشته باشند .سوسور بر این باور است که
زبان یک نظام (سیستم) است و ارزشهای گوناگون هر یک از عناصر زبانی ،در ارتباط
با دیگر عناصر زبان تعیین میشود .شگردهایی گوناگون که شاعران به کار میبرند ،موجب
میشوند بعضی از واژگان ،از بار معنایی عادی و روزمرهی خود تهی شوند و برجستگی
بیابند؛ به این ترتیب ،بیگانهسازی و آشناییزدایی اتفاق میافتد و چیزی تازه پدیدار
میشود .می توان گفت که در شعر ،به معنی واقعی آن ،همهی عناصر زبانی ،جز روابط
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(حروف ربط ،حروف اضافه و افعال اسنادی) ،از این برجستگی برخوردارند .سارتر ،پا
را از این حد نیز فراتر می نهد و بر این باور است که حتی ماهیت این عناصر هم ،در
شعر ،با ماهیت آنها در نثر و کالم عادی ،متفاوت است .وی ،ابتدا ،این دو بیت را میآورد:
«...من احساس میکنم که پرندگان مست اند؛ اما ای قلب من! سرود مالحان را بشنو» و
در باب آن مینویسد:
این «اما» که همچون صخرهای ،از کنارهی جمله بر پا خاسته است ،بیت دوم را به بیت
قبل ربط نمیدهد؛ بلکه بدان رنگی از یک آن لطیف استثنا و یک خویشتنداری و
بهخودگرایی میبخشد که در سرتاسر بیت ،حلول میکند .از اینجاست که برخی از ابیات
با «و» آغاز میشود .این حرف ربط در ذهن ،دیگر بهصورت اداتی که یک عمل دستوری
را انجام میدهد ،نیست؛ بلکه خود را بر سرتاسر پاراگراف میگستراند تا بدان ،کیفیت
مطلقی از یک تعاقب ببخشد» (سارتر ،بیتا11 :و.)12

کار شاعر ترکیبکردن است و کار خواننده ،تجزیه و تحلیل کردن .برای فهم درست
و دقیق معانی و مفاهیم در شعر ،باید روابط و مناسبات ساختاری موجود میان عناصر
تصویری آن را در نظام زبان بررسی کرد .میدانیم که در نظام زبان ،این روابط در دو
محور همنشینی و جانشینی شکل میگیرند .سوسور ،در این باب ،از اصطالح «موقعیت
زبانی» استفاده میکند؛ موقعیتی که در آن ،نه خود واحدهای سازندهی زبانی ،بلکه
مناسبات موجود میان آنها اهمیت دارد (رک .احمدی.)30 :1380 ،
 .1.2محورهای همنشینی و جانشینی
مقصود از محور همنشینی ،همان محور افقی زبان است که در آن ،واژهها ،براساس روابط
و مناسباتی خاص ،در کنار هم قرار میگیرند و به این ترتیب ،ترکیبات ،تعبیرات و جملهها
شکل مییابند .مقصود از روابط همنشینی نیز ،روابط موجود میان عناصر زبان در این
محور است11؛ برای نمونه ،در بیت زیر ،واژهی «آه» ،در کنار واژهی «دود» نشسته است و
میان آن دو ،رابطهای از نوع شباهت برقرار شده است:
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دود آه سینـــــهی نـــاالن مـــن

سوخـــت ایـــن افسردگان خام را
(حافظ)200 :1374 ،

رابطهی موجود میان این دو واژه در این بیت ،از نوع همنشینی است؛ اما در بیت زیر
که در آن موالنا« ،دود» گفته و «آه» را اراده کرده است ،رابطهی موجود میان این دو عنصر،
از نوع جانشینی است؛ زیرا این رابطه ،در محور عمودی زبان ،یعنی در محور جانشینی،
برقرار شده است:
دود دل ما نشـــان سوداست دال

و آن دود که از دل است ،پیداست دال
(موالنا)8 :1363 ،

از میان شیوههای گوناگون بیانی که در شعر به کار میرود ،استعاره ،مجاز 12و کنایه،
در محور جانشینی زبان عمل میکنند؛ زیرا ،در این موارد ،واژه یا عبارت یا جملهای،
جایگزین واژه ،عبارت یا جملهای دیگر میشود؛ اما تشبیه ،روی محور همنشینی زبان
شکل میگیرد .پیش از این ،با تکیه بر دالیلی که آوردیم ،نتیجه گرفتیم که تشبیه ،سادهترین
و ابتدایی ترین صورت خیالی در زبان است؛ به این ترتیب ،درمجموع ،میتوانیم نتیجه
بگیریم در زبان عادی ،محور همنشینی ،بیشتر ،اهمیت دارد و در زبان شعر ،محور
جانشینی؛ همچنین ،می توانیم نتیجه بگیریم که شعر ،همواره ،به سوی استعاره در حرکت
است .چنانکه پیش از این نیز گفتیم ،ما در شعر ،از الیهی زبانی درمیگذریم و به الیهی
بالغی و زیباییشناختی میرسیم .در شعر ،آنچه نوشته میشود ،وسیلهای است برای
رسیدن به آنچه نوشته نمیشود؛ بنابراین ،در شعر ،بیش از آنچه نوشته میشود ،باید به
آنچه نوشته نمیشود ،توجه داشته باشیم .در دنیای داستاننویسی ،از یک نظر ،داستانها
را بر دو نوع میدانند :داستانهای خواندنی و داستانهای نوشتنی .با وجود آنکه این دو
اصطالح را در باب شعر به کار نمیبرند ،میتوانیم بگوییم در مفهومی که بیان کردیم،
زمانی که شعری میخوانیم ،درواقع ،آن را مینویسیم .فلوبر میگوید« :استادیِ یک شاعر
یا نویسنده را با توجه به آنچه نمینویسد ،میتوان دریافت ،نه با توجه به آنچه مینویسد»
(کسدی .)8۹ :1388 ،درحقیقت ،وجود همین کیفیت در شعر است که آن را تأویلپذیرتر
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میکند و همچنانکه میدانیم ،تأویلپذیریِ بسیار ،از ویژگیهای شاهکارهای ادبی است.
به این ترتیب ،با توجه به اینکه تأویلپذیری از ویژگیهای مهم شعر واقعی است و با
درنظرداشتن اینکه اشعار حافظ از بیشترین قابلیت تأویلپذیری در ادبیات فارسی
برخوردارند ،میتوان گفت که آثار حافظ ،در مفهومی که آوردیم ،شاعرانهترین آثار ادبیات
فارسیاند.
 .2.2همنشینی
کشتیشکستگانیم ،ای باد شرطه برخیز

باشـــد کـــه باز بینیم دیدار آشنا را
(حافظ)1۹8 :1374 ،

دیرزمانی است که حافظشناسان ،بر سر این ،گفتوگو دارند که آیا در این بیت،
«کشتیشکستگانیم» باید باشد یا «کشتینشستگان»؟ هرکس چیزی میگوید و در توجیه
گفتهی خود ،دلیلی میآورد؛ تاآنجاکه یکی از همین حافظشناسان ،از این همه گفتوگو،
به تنگ آمده و گفته است:
بعضی «شکسته» خوانند ،بعضی «نشسته» خوانند

چون نیست خواجهحافظ ،معذور دار ما

را13

اما متأسفانه ،توجیه و توضیح ایشان نیز ،پذیرفتنی نیست؛ حقیقت این است که ما
حافظ را با شعر حافظ شناخته ایم ،نه برعکس و اگر حافظ نیست ،شعر حافظ هست.
درصورتیکه ما حافظ را بهدرستی ،شناخته باشیم و فهمی دقیق از روابط منطقی موجود
در میان عناصر تصویر در این بیت داشته باشیم ،بیتردید ،میتوانیم نتیجه بگیریم که در
این بیت «کشتی نشستگان» باید باشد؛ برای آنکه به این ترتیب ،میان دو مفهوم «نشستن»
و «برخاستن» ،در این بیت ،تقابلی هنری ایجاد میشود که در وهلهی نخست ،تصویر و
درنهایت ،معنی را به تعادل و توازن میرساند و معنی ،ظرافت و لطافتی مییابد که حافظ،
هرگز ،از آن ،بهآسانی ،درنمیگذرد.
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 .3.2جانشینی
ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

مضطربحال مگردان من سرگردان را
(همان)201 :

می دانیم که در این بیتِ خواجه« ،مه» استعاره از «روی معشوق» و «چوگان» ،استعاره
از «زلف تابدار او» است .حافظ« ،مه» و «چوگان» گفته و «روی» و «موی» معشوق را اراده
کرده است؛ درحقیقت ،آن دو را به جای این دو نشانده است و بهروشنی ،معلوم است
که این اتفاق ،در محور جانشینی زبان روی داده است؛ اما با اندکی دقت ،معلوم میشود
که در این بیت ،رابطهی میان «مه» و «چوگان» ،در الیهی نخست معنایی و در محور
همنشینی ،چندان ،روشن نیست؛ همچنین ،با وجود واژهی «چوگان» ،انتظار میرود که
در این بیت ،شاعر از «گوی» نیز ،سخن به میان آورد؛ اما ،در ظاهر کالم ،این واژه را که
براساس سنتهای جاری در متون شعری ما ،قاعدتاً ،باید با گوی همراه باشد ،نمیبینیم.
با دقت بیشتر ،معلوم میشود که هرچند خودِ واژهی «گوی» در این بیت نیامده است،
واژه ی «سرگردان» که یکی از آشناترین صفات آن است ،در بیت دیده میشود؛ درواقع،
حافظ با کاربردی کنایی ،14صفت را در جای موصوف نشانده است .میبینیم که این اتفاق
نیز ،در محور جانشینی کالم افتاده است و توجه به این کاربرد کنایی ،رابطهی میان «گوی»
و «چوگان» را نیز ،برقرار کرده و به این ترتیب ،تصویر را به تعادل و توازن رسانیده و
کامل گردانیده است .با توجه به وجود این رابطه در محور جانشینی ،رابطهی میان «مه/
ماه» و «گوی» ،در محور همنشینی نیز ،تا اندازهای زیاد روشن میشود .در اوستا« ،ماه»،
اغلب ،با صفت «گویشکل /گویچهر» آمده است« :میستاییم ماه گویشکل (گویچهره)
را»؛ «برای ماه گویچهره سرود میگویم»؛ «و زمانی که ماه ،مانند گویی ،در پهنهی بیکران
آسمان ،دیدگانم را روشن کند( »...رک .پورداوود :13۹4 ،ماهیشت).
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 .4.2همنشینی و جانشینی
چنانکه در بیت یادشده دیدیم ،درهمتنیدگی دو محور همنشینی و جانشینی ،موجب
شکل گیری روابط گوناگون میان عناصر تصویر در شعر میشود .توجه به روابط و
مناسبات موجود میان عناصر تصویر در دو بیت زیر ،میتواند این نکته را روشنتر کند:
با صبــا در چمـــن الله سحر میگفتـم

که شهیدان کهاند این همه خونینکفنـان؟

گفت :حافظ من و تو محرم این راز نهایم

از مــی لعل حکایت کن و شیریندهنان
(حافظ)267 :1374 ،

روابط همنشینی و جانشینی موجود در این بیت را میتوان اینگونه در نظر گرفت:
ـ شاعر ،باد صبا را همچون انسانی تصور کرده است (استعاره) و با او سخن میگوید
(جانشینی)؛
ـ مراد او از «خونینکفنان» ،همان «شهیدان»اند؛ «خونینکفنان» کنایهای است وصفی
از «شهیدان»؛
ـ به این ترتیب ،اگر «الله»« ،شهید» باشد« ،چمن» نیز ،غیرمستقیم ،به «کفن» تشبیه
شده است (همنشینی)؛
ـ «الله» نیز ،غیرمستقیم ،به «شهید» مانند شده است (همنشینی)؛
ـ «می» و «لعل» هم ،از نظر رنگ ،با «الله» و «خون» متشابه و متناسباند (همنشینی)؛
ـ «می»« ،تلخ» است (جانشینی) و این «تلخ» با «شیرین» ،در تعبیر «شیریندهنان» ،در
تقابل و تضاد قرار میگیرد (همنشینی) و این تقابل و تضاد ،بهنوبهی خود ،بر تقابلی که
میان «الله» و «شهید» ،از سویی و «می لعل» ،از سویی دیگر ،وجود دارد ،تأکید و آن را
برجستهتر میکند (همنشینی).
مالحظه میشود که روابط چندسویهی موجود میان عناصر تصویر در محورهای
همنشینی و جانشینی و درهمتنیدگی آنها ،چگونه میتواند معنی را بگستراند و به آن
عمق ببخشد؛ درحقیقت ،وجود این روابط ،تصویر را از حالت خطی بیرون میآورد و به
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آن ،حالتی خوشهای میدهد و به این ترتیب ،معنای خطی به معنای حجمی تبدیل میشود
و چنانکه گفتیم ،این خود ،نشاندهندهی عمق و وسعتی است که در معنی پدید میآید.
 .5.2چندالیگی معنا
چنانکه دیدیم ،وجود مناسبات گوناگون میان عناصر تصویر در دو محور همنشینی و
جانشینی و برقراری روابط تعاملی متعدد میان آنها ،موجب گسترش و تعمیق معنی
می شود و قابلیت های الزم برای تأویل پذیری شعر را فراهم می آورد .این گستردگی،
عمق و تأویل پذیری ،موجب می شود که معنی ،حالتی الیه الیه داشته باشد .یکی از
نکته های بسیار مهمی که در تحلیل زیبایی شناختی و معنی شناختی شعر ،همواره ،باید
به آن توجه داشته باشیم ،لزوم تفکیک این الیه های گوناگون تصویری و معنایی است.
خرمشاهی ،در یکی از درس گفتارهای دیگر خود در باب حافظ ،خاطره ای از دوران
تحصیلش نقل می کند و می گوید که درس حافظ داشتیم و استادمان ،مرحوم دکتر
شهیدی ،رسیدند به این بیت که
به می سجاده رنگین ،گرت پیر مغان گوید

که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
(همان)1۹5 :

دست بلند کردم و از استاد پرسیدم که آیا مراد خواجه از «می» در این بیت ،همان
«شراب» است یا مقصود وی از آن« ،عشق» است؟ استاد گفتند که معلوم است که مراد
خواجه «عشق» است؛ اما من آن روز ،پاسخ استاد را نپذیرفتم و هنوز هم ،نمیپذیرم و
دلیل من برای آنکه مراد حافظ از می نمیتواند عشق باشد ،این است که با عشق نمیتوان
سجاده را رنگین کرد! (نقل به مضمون از :گفتار خرمشاهی :13۹۹ ،درس اول).
اشکالی عمده که در این تحلیل و توضیح خرمشاهی دیده میشود ،این است که
ایشان ،دو الیهی تصویری و معنایی کالم را درهمآمیختهاند؛ در الیهی نخست کالم که
سطح ظاهری آن است ،مراد از «می» ،همان «می» (شراب) و مقصود از «سجاده» ،همان
«سجاده» است و طبیعی است که با شراب که سرخ است ،میتوان سجاده را رنگین کرد.
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آنچه ،به این ترتیب ،درنهایت ،از این بیت برمیآید ،تأکید بر لزوم اطاعت بیچونوچرا
از پیر است .در این الیه ،معنی حقیقی کلمات مورد نظر است.
اما در الیهی دوم« ،می» استعاره از «عشق» و نماد آن است و «سجاده» ،نماد «زهد» و
مراد از این بیت ،در این الیهی معنایی ،ترجیح عشق بر زهد و تأکید بر لزوم درگذشتن
از زهد ،بهواسطهی عشق و رسیدن به مراتب واالتر است .در این الیه ،معنی ثانوی ،معنی
بالغی و بهتعبیر ریچاردز ،معنیِ معنی ،مورد نظر است.
خطایی که ایشان در دام آن افتاده ،این است که عنصری (عشق) را از الیهی دوم،
یعنی الیهی بالغی و زیباییشناختی ،گرفته و در کنار عنصری (سجاده) از الیهی نخست،
نهاده و حکم داده است و این امری است که با تحلیل منطقی شعر و منطق تصویری آن،
در تناقض است .این موضوع ،دقیقاً ،همان چیزی است که نگارنده ،در این نوشتار ،قصد
داشت بر آن تأکید کند.
 .3نتیجهگیری
تصویر ،اساسیترین رکن در شکلگیری معنی شعر است؛ بنابراین ،برای دستیابی به معنی
شعر ،باید به تجزیه و تحلیل تصاویر موجود در آن بپردازیم .این تجزیه و تحلیل ،باید
مبتنی بر روابط و مناسبات منطقی موجود میان عناصر تصویر در دو محور همنشینی و
جانشینی کالم باشد .با توجه به درهمتنیدگی این مناسبات با یکدیگر در این دو محور و
وجود روابط تعاملی گوناگون میان آنها ،بدیهی است که همواره ،باید الیهالیهبودن این
روابط و مناسبات را در نظر داشته باشیم و بهگونهای غیرمنطقی ،آنها را با یکدیگر
درنیامیزیم تا در خطا نیفتیم و درنهایت ،بتوانیم به معنی درست و دقیق شعر دست بیابیم.
یادداشتها
 .1این نکته ،یکی از مهمترین باورهای سمبولیستها نیز ،بوده است؛ آنها میگفتند« :شعر ،بیان
اندیشهای است ،به یاری تصویر» (احمدی.)5۹ :1380 ،
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 .2از نظر ارسطو ،مادهی شعر از مخیالت فراهم میآید .تعریف ارسطو از شعر ،با تعریفی که
عروضیان اسالم از آن کردهاند ،کامالً ،متفاوت است و در شعر ،بهاصطالح منطقیان ،نه وزن شرط
است ،نه قافیه؛ بلکه ،صرف خیالانگیزبودن را شرط اصلی دانستهاند .خواجهنصیرالدین طوسی،
دراینباره ،میگوید« :شعر در عرف منطقی ،کالم مخیل است و در عرف متأخران ،کالم موزون
و مقفی»؛ بنابراین ،شعر اگر خالی از تخیل باشد ،شعر بهتعبیر ارسطویی نیست (رک .خوانساری،
3۹5 :1386و .)3۹6خواجهنصیر ،همچنین ،در مقالهی نهم اساساالقتباس مینویسد« :اطالق اسم
شعر ،در عرف قدما ،بر معنی دیگر بوده است و در عرف متأخران ،بر معنی دیگر است و محققان
متأخران ،شعر را حدی گفتهاند جامع دو معنی بر وجه اتم و آن این است که گویند شعر کالمی
است مخیل ،مؤلف از اقوال موزون متساوی مقفی» (نصیرالدین طوسی ،بهنقلاز خوانساری،
3۹5 :1386و.)3۹6
 .3سوسور ،نشانههای زبانی را همچون سکهای میدانست که یک روی آن« ،لفظ» (دال) و روی
دیگرش« ،معنی» (مدلول) است .در نظر او ،نشانه در حکم رابطه و مناسبتی است میان دال و مدلول
(رک .احمدی .)22 :1380 ،بابک احمدی در کتاب ساختار و تأویل متن ،گاهی ،از «واژه» با عنوان
«نشانه» یاد میکند و گاهی ،آن را «دال» مینامد (همان .)15 :براساس آنچه گفتیم ،این خطاست.
 .4برای دیدن نمونههایی از تعاریف گوناگون تصویر ،رک .فتوحی41 :138۹ ،و .42کاربرد اصطالح
«تصویر» و معادلهای آن در زبانهای دیگر در باب شعر ،ظاهراً ،ریشه در مقایسهی شعر با نقاشی

دارد و «عبارت ( ʻut pictura poesisʼتصویر در مقام شعر) ،فرمولی بود برگرفته از کتاب هنر شاعری
هوراس که شعر و نقاشی را به یکدیگر پیوند میدهد» (تاونزند.)151 :13۹3 ،
 .5سوسور ،آن را «مصداق» مینامد و پیرس« ،موضوع» (رک .احمدی15 :1380 ،و.)22
 .6سوسور بر تصور ذهنی گوینده از مصداق یا موضوع ،نامی جداگانه نمینهد؛ شاید ،به این
دلیل که تصور ذهنی گوینده و شنونده از مصداق را یکی میداند؛ اما پیرس بین آن دو تفاوت
مینهد و تصور ذهنی گوینده را «مبنای نشانه» مینامد و تصور ذهنی شنونده را «مورد تأویلی».
 .7سوسور و پیرس ،اصطالح «غیاب» را در دو مفهوم متفاوت به کارمیبرند؛ زمانی که سوسور
از «غیاب» سخن میگوید ،غیابِ مصداق را در نظر دارد؛ اما مقصود پیرس از کاربرد این اصطالح،
اشاره به غیاب معنی است.
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 .8مقصود از قرینهی صارفه ،اشارهای است که ذهن خواننده یا شنونده را از معنی اصلی دور
میکند؛ برای نمونه ،در این مصراع حافظ «سرو روان من چرا میل چمن نمیکند؟» واژهی «روان»،
قرینهای صارفه است که نشان میدهد واژهی «سرو» در این مصراع ،در معنی حقیقی خود به کار
نرفته است و مراد از آن ،معشوق سروقامت است.
 .۹دربارهی این موضوع ،رک .تجلیل.127-111 :1353 ،
 .10برای آگاهی از دیدگاههای فرمالیستها دربارهی این موضوع ،رک .احمدی.64-38 :1380 ،
 .11دربارهی محورهای همنشینی و جانشینی ،رک .احمدی1۹ :1380 ،و.20
 .12یاکوبسن بر این باور بود که استعاره ،با جانشینی عناصر نسبت دارد؛ درحالیکه مجاز مرسل،
با همجواری یا بهعبارت بهتر ،با همنشینی عناصر (همان81 :و.)82
 .13این بیت منسوب به صائب تبریزی است.
 .14کاربرد صفت به جای موصوف ،نوعی کنایه شمرده میشود که آن را کنایهی صفت از
موصوف یا کنایهی وصفی مینامند.
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The Logic of the Image in Hafez’s Poetry
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Abstract
The world of literature, though seemingly very similar, is different from the
real world in many respects. It is governed by a certain logic that, in many
ways and on many occasions, differs from the scientific and Aristotelian
logic. This logic unique to the world of literature can be referred to as
“literary logic”, in general, and “poetic logic”, in particular. In this article,
the author aims to set a ground for the correct and valid interpretation of
Hafez’s poems by following a literary/poetic logic, which is established on
precise structural relations and aesthetic principles. To this end, some lines
taken from Divan-e Hafez are mentioned and it is shown how some
commentators have made egregious mistakes when interpreting them due to
their disregard of the above-mentioned logic.
Keywords: Language of vision, Paradigmatic axis, Syntagmatic axis,
Poetic logic.
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Abstract
The foundation of Iranian thought and worldview is “dualism”, which
has been expressed sometimes explicitly and sometimes implicitly. In
this article, the author seeks to explain why dualism has become the
bedrock of Iranian thought and has been widely reflected in Divan-e
Hafez. A fundamental answer to this question is that the nature and
structure of Iranian thought are founded on and constituted of two
incompatible elements compelled to live together harmoniously. Epic
is woven into the fabric of Iranian thinking. Dualism has been the
prevalent mode of thinking throughout Iranian history and culture to the
extent that it has reached the realm of language and planted itself in
some Persian words. Accordingly, the Persian lexicon can be divided
into two types: divine and demonic. In the past, Iranians did not approve
of marrying these two incompatible elements. Thus, it is not surprising
to see the manifestation of this dualism in the poetry of Hafez, who,
after Ferdowsi, represents the Iranian unconscious.
Keywords: Divan of Hafez, Divine words, Demonic words, Dualism.
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Abstract
Due to their constant presence and manifestation in Iranian society,
religious beliefs play a significant role in Iranian’s social and personal
relations. An avid interest in prominent figures and an attempt to
associate them with a particular religion or creed are among the notable
features of religious communities. An example of such attempts made
in Iran is to associate Hafez with Ashura. Accordingly, to cast some
light on attempts made to associate Hafez with Ashura and Imam
Husayn (AS), the present article aimed to explore the factors and
reasons that had led to such an association under seven categories,
including speculative references in Hafez’s poetry, references made by
the commentators and expositors of Hafez’s poetry, and the words of
the wise. The findings showed that a strong fervor for Ashura, great zeal
for the Shiite religion, and a keen interest in the poetry of Hafez were
the main factors driving attempts to associate Hafez with Ashura.
Keywords: Imam Husayn (AS), Hafez, Ritual poetry, Ashura.

*

Associate Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University
ghkafi@shirazu.ac.ir

10 ـــــــــــــــــــــــــJournal of Hafez Studies, Vol 1, No 1, Spring- Summer 2022, Ser 1

Journal of Hafez Studies

Vol 1, No 1, Spring- Summer 2022, Ser 1
The Spiritual Attitude of Hafez
S. Ghotbi*
Abstract
Spirituality is an approach to life closely associated with a passion for
the sacred. He who adopts a spiritual attitude toward life sees the world
as shrouded with mystery and thus tries to find a way through the
narrow walls of existence to the high threshold of that mystery by
cultivating morality and letting his imagination run wild. Furthermore,
spirituality requires a deep understanding of the purpose and meaning
of life; such an understanding can help one see consistency and unity in
the seemingly disturbing daily-life activities and endure the vicissitudes
of life by clinging to the values that give meaning and credibility to life.
This article is aimed at offering a brief view of Hafez’s spiritual attitude
by focusing on his body of poetry. His poetry informs us that he is
neither a religionist nor an absurdist heretic. He has found a middle
ground between the mosque and the tavern, which can be regarded as a
unique spirituality specific to him. His spirituality involves not only
adherence to morality but also the acknowledgment of a truth beyond
the material world and preparation for an eager departure to experience
it.
Keywords: Sacred issues, Hafez’s spirituality, Spiritual attitude.
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Hafez Research Record in the Period of the Republic of Turkey
H. kirlangic*

Abstract
Hafez, as a unique poet, after the brilliant periods of Persian poetry, has
crafted a type of poetry that can be considered as a combination and
summary of different aspects of the past poesy. This achievement has
brought him worldwide fame. He was more famous in the Ottoman
lands than in any other place (except India). Teaching Persian was
frequent during the Ottoman period; most of the educated knew some
Persian, and Hafez's Divan was used in Persian schools to teach this
language. Moreover, some Ottoman poets, inspired by the works of
Hafez, composed similar poems or started to write in Persian in addition
to Turkish and Arabic. During the Republican period, as a result of the
tendency of the educated class towards Western culture and literature,
interest and attention to Persian and Arabic languages shrank. However,
the Persian language was not entirely uninterested, and poets and
intellectuals continued studying Persian works and poems, including
Hafez's poetry. Also, special courses were considered for teaching the
Persian language and literature in universities, and researchers have
been studying and researching Persian works while translators and
writers dedicated significant time to translating Persian classical works.
In this article, first, the translations of Hafez's poems into Turkish are
introduced, then, the course of studies on Hafez and his works in Turkey
are spanned to provide a brief overview of translations, articles,
academic dissertations, and literary and cultural writings about Hafiz.
Keywords: Hafez Turkish translation, Hafez research in the Ottoman
period, Hafez research in the Turkish Republic
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An Investigation of Cultural Barriers in Arabic Translations of
Hafez (With a Focus on Ali Abbas Zolikheh’s Translation)
M. Azizi*
Abstract
Hafez’s poetry mirrors an important part of Iranian talent and thought.
Given that his poetry is deeply rooted in geographical, social, religious,
and other features specific to Iranian society and context, any attempt
to render his poetry to other languages, including Arabic, will sound
strange. This study aimed to examine some specific manifestations of
Iranian culture that need to be given close attention when translated to
other languages. Symbols, poetic imagery and images, formal and
linguistic features, ghazal and the prosodical rules associated with it,
and other features reflect a special worldview in Divan-e Hafez. When
these cultural and literary features are rendered roughly to another
language and context, that worldview loses its meaning. These features
were divided into syntactic and semantic features and dissected
separately. The quality of the translation of these features in various
translations of Hafez into Arabic, with a focus on Ali Abbas Zolikheh’s
translation, was evaluated. It was found that translators had not acted
uniformly when rendering specific features of Hafiz’s ghazal into
Arabic. A translator such as Abbas Zolikheh often ignores these
features when translating Hafez’s poems but explains them in prose in
the footnote.
Keywords: Arabic translations, Divan of Hafez, Ali Abbas Zolikheh,
Cultural and literary features.

*

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Birjand
mohammdrazizi@birjand.ac.ir

Abstract of Persian Articles in English ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7

Journal of Hafez Studies

Vol 1, No 1, Spring- Summer 2022, Ser 1
A Review of Panegyric Poems by Hafez
I. Shahbazi*
Abstract
This study, by analyzing Hafez’s ghazals, sought to address this
question of whether Hafez can be considered a panegyric poet such as
Farrokhi and Onsori. To this end, all the verses of panegyric poems by
Hafez were examined. In view of Hafez being a human being, his need
to elicit court patronage to cultivate his talent, the low volume of
panegyric poems in his Divan, and his placing of panegyric lines after
his nom de plume (takhallos), Hafez cannot be assumed a panegyric
poet. Panegyric poems can be classified into the following four types
based on poets’ motives: flattering, genuine, benevolent, and romantic.
For the following reasons, panegyric poems by Hafez can be classified
as benevolent and, particularly, romantic: his use of ghazal to
panegyrize, his eschewal of praising some kings, the content of his
panegyric poems, the presence of moral and critical issues in his
panegyric poems, moderation in his panegyric poems, and his general
view of kings.
Keywords: Sociology of literature, Hafez, panegyric, Moral criticism
of literature.
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Three Poetic Transitions; Exploration in the Critical Re-reading
of Some Exemplary Sonnets From the Point of View of Mission,
Meaning, and Pleasur
F.Sadat Sharifi*

Abstract
In the light of the three illuminating and constructive concepts of
vocation, meaning-making, and eudaimonia, we aim to elaborate on
why getting inspired by Hafiz is valuable, and how Amir Houshang
Ebtehaj can be considered as a pioneer in this regard. This re-reading
includes the analysis of these concepts and their centrality in the
excellence and survival of Hafez's poetry. The importance of H. E.
Sayeh's works in contemporary literature in pursuing these three main
concepts is also accented. It is noteworthy that these two sections are
studied through a sonnet by each of these two poets who have a sonnet
by Hafez and Saadi. At last, a reading approach is presented that
possibly shows the relation between the literary style and art of
significant poets and artists, and close attention to the enduring
competencies of their predecessors.
Keywords: critical reading, applied literature, happiness; eudaimonia,
prophecy, vocation, meaning, and creation; meaning-making; like and
welcome, Hafiz, Hoshang Ebtehaj.
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The Martyr Hafiz; an Entry on the Concept of Hafez Being a
Martyr
M. Khalesi*

Abstract
We have very little information about the life of Khajeh Shamsuddin
Mohammad Hafez Shirazi. The information about Khajeh's early life
can be found in the comprehensive preface of his Divan, written by
Shamsuddin Mohammad Golandam. In a part of his introduction,
Golandam calls Khajeh Hafez Shirazi Maulana Al-Azam Al-Shahid AlSaeed. What has always been questionable in this part of the
introduction is the use of the word martyr for Hafez. In this article, an
attempt is made to present and discuss an entry on the concept of Hafez
being a martyr. As mystics and Sufis designate the status of martyr to
those memorizers and readers of the Qur'an who, during recitation,
meet, address and observe, and happen to experience the unseen world,
so it can be claimed that the word martyr is a Qur'anic-Sufi word for
those to whom the unseen world is revealed.
Keywords: Hafez Shirazi, martyr, Golandam
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A Critique of the Different Periods of Hafez's Life, Thought,
and Mystical Development
M. Paymard*
Abstract
addition to those who have tried to present a thorough review of Hafez's
personal and social life, somewhat successfully, another group has attempted
to sort out the evolution of Hafez's life, personality, and poetry based on his
poetic themes and subjects. However, this group's efforts have not been
successful due to reasons such as the unknown timing of the composition of
most of Hafez's poems, In as well as the symbolic nature of his poetic structure
and the ambiguity and multi-layered nature of his poems. In this article, the
opinions of several Hafiz scholars in the field are taken into account, and the
drawbacks of such an approach to trace Hafez's intellectual, spiritual, and
mystical evolution based on poetic themes are addressed.
Keywords: Hafez's life, Intellectual and mystical developments of Hafez,
Malamati and Qalandari poems, Hafez's Divan
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The Presence of Hafiz in Emerson’s Poetry
R. Akrami*
Abstract
Ralph Waldo Emerson, the most prominent thinker in nineteenthcentury America, referred to Hafez frequently in his writings and
works. Hence, Emerson’s references to Hafez and his poetry have been
the subject of many studies. However, the presence of Hafez in
Emerson’s works also has a hidden and personal aspect, fashioned
through his translation of poems of Hafez at the margins of his journals
and personal notebooks for more than three decades. This study aims to
highlight the importance of examining the presence of Hafez in
Emerson’s poetry through formative reading and shows how various
aspects of Hafez’s influence on Emerson’s life and works can be
identified through a formative reading. For this purpose, Emerson’s
translation of a ghazal by Hafez is analyzed through formative reading;
that is, the initial drafts left from Emerson’s translation of this ghazal
are examined closely. First, the influence of this translation on two
poems from Emerson, namely, “Freedom” and “Voluntaries”, and,
then, its trace in one of Emerson’s essays are described and discussed.
Finally, it is shown how these two contexts (i.e., poetry and prose) in
Emerson’s works are influenced by the same translation but in two
different ways. Thus, it is hoped that the findings of this study not only
deepen our understanding of Hafez’s influence on Emerson but also
engages in a dialogue with those of studies focusing on Emerson as a
poet-translator.
Keywords: Emerson, Translation, Hafez, Formative reading.
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Adaptation of Hafez's Single Verses in Screenwriting for
Animation
A. Eslahpazir Esfandabadi*
K. Eslahpazir Esfandabadi**
Abstract
The conversion of non-narrative and conceptual poems into animated
screenplays is the main topic of this article. Due to the philosophical,
visual, conceptual, and non-fictional nature of single verses, a screenwriter
must make an important decision; whether to remain faithful in a nonnarrative form or to plot according to the general meaning of the poem.
Narrative animations are common and well-known and do not require
many hypotheses, but animated screenplays that are non-narrative and at
the same time faithful to the image and message of the poem need more
attention and investigation. After a general introduction about animations,
we turn to abstract animation, which is similar to Hafez's lyric poems in
terms of not relying on narration. Then the images in Hafez's poetry are
discussed to facilitate the selection of his poems for the screenwriter. Five
elements of the poet's verses, including love, beauty, doubt, determinism,
free will, astuteness, and its characteristics are discussed semantically.
Then, we move from the hypothesis of schemas and semantic theories to
the process of turning the concept into an image and a visual metaphor,
which is one of the pillars of screenwriting based on Hafez's lyric poems.
The next section of this article consists of a brief look at the application of
this theory in Hafez's lyric poems. Finally, Gerard Genet's hypertextual
theory is premised to show how a screenwriter can adapt from the lyric
poems of Hafez, and why it is preferable to be inspired by Hafez's poetry,
not to reconstruct it accurately.
Keywords: animation, Hafez, narrative, schema, screenplay, abstraction,
hypertext
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