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 يدهچك

كتابی است بسیار ارزنيده و در خيور    نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا هاي حافظیادداشتكتاب 
ایط سیاسی و همچنین ممدوحان ، به ویژه شرگویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظتوجه كه 
وار نویسنده بر آن، با تکیيه بير فرضيیاتی نيه     ، با این حال نگاه خاص و گاه تعصباوست

كنيد، از جمليه   برانگیز، تا حدودي این كتاب را بایسيتۀ نقيد ميی   ملأچندان قابل قبول و ت
 يقرینيۀ برخيی ابیيات و غزلهيا    نامگذاري مبهم كتاب، وجود تناقضات بسیار، انتساب بی

روزگار او به قصد مدح و ثنا، شاغل شمردن حافظ در دیوان حافظ به شاهان و وزراي هم
 شاهی، مدحی دانستن شماري از اشعار حافظ تنها بر مبناي حدس و گمان، ضبط ناصحیح

كنيد و  نکاتی دیگر كه بخشهایی از این كتاب را در خور تجدیيد نظير ميی    بعضی ابیات، و
 .خواند كه دیدگاههاي مستندتري را در این موارد مجال ظهور بخشدنویسنده را به این می

 .یساشمسیروس  حافظ، یادداشتهاي نقد، حافظ، شعر فارسی، :هاکليدواژه

 
 

 واحد همدان ت علمی دانشگاه آزاد اسالمیأعضو هی  /motamedi_masood@yahoo.com 
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 يم رف

فصل بيا   یازدهاست در  یكتاب ،یساشم یروسدكتر س ۀنوشت حافظ یادداشتهايكتاب 
از شيبهات   یاريبسي  یبياً اختصيار تقر  ینعي  ركيه د  ،ینمتنوع و دلنش یاربس یمباحث
و انصيافاً خواننيده بعيد از خوانيدن آن      یيرد گیو افکار حافظ را در بر مي  یزندگان

جامع و مانع داده  یاو در باب حافظ پاسخ ياز پرسشها یبرخ بهكند كه یاحساس م
بيه شيعر حيافظ از     ،یيد گویكه خود در مقدمه مي چنان ،نویسندهدر واقع  .شده است

 .است یستهنگر یاسیو س یخیتار یدگاهد
 یدآیم یانشعر حافظ سخن به م يو محور عمود یمحور افق ۀفصل اول دربار در
 يافقهيا » ینبيا عنياو   یسپس مباحث ؛وجود دارد یاو ارتباط پنهان یاتاب ینب ینکهو ا
و  یامانيه خ ،عرفيانی  یشسه گرا مختلف لزات، یمعان ،یفنون ادب دار،نکته یتب معنا،
 .شودیمطرح م «یخیتار ي یاسیس

از  يا نمونه ... یحافظ عارف است نه صوف»با موضوعات  یفصل دول مباحث در
مجيال ظهيور    «حيافظ  یعرفيان  يشيعرها  یان،حافظ، انکار صيوف  یعرفان یالتوأت
 .یابد یم

 یيل از قب یو موضيوعات  یگرد يحافظ و ارتباط او با شعرا یسول به زندگان فصل
حافظ  يفصل چهارل سبك شعر درو  .پردازدیم... نآ، حافظ و قریقیحافظ و موس

ميورد   ،ياناميه  يغزلهيا و ، وحدت موضيوع،  زو موضوعات مرتبط با آن، مانند رم
 . یردگیقرار م یبررس

اشاعره،  یدعقا ۀتوب مانند باده خوردن، موضوعات مکرر یا یفموتفصل پنجم  در
 اشيعار  یيات، ، قطعيات، رباع یشناسي ششم به نسيخه  فصلو  .شودیدر حافظ نقد م
 .یافته استدست اختصاص  یناز ا یمشکوك و مباحث

شاهان ناشناس، مميدوح معشيوق و    او، یفصل هفتم به ممدوحان حافظ و مداح
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در فصل هشتم شياهان  پردازد و یم یلتحل یگرد یبه همراه نکات یصتشخ يهایارمع
اشعار مشکل حيافظ بيا    یبرخ یلدر فصل نهم تحل .دنگردیو نقد م یمعرف یرانو وز
و  یعیبه چنيد ميورد بيد    یازدهمدهم و  يدر فصلها خورد ویرقم م «نکات»عنوان 

 .گردد یم اجماالً پرداختهحافظ  یباتترك یبرخ و یانیب
از  یاريبيه بسي  كيه در ضيمن آن    یخواندن یاراست بس یكتاب مجموعاً كتاب این

پرداخته  یرهنامه و غی، ساقنامهی، مزنید، قصاحافظ، مانند قطعات ۀنشد یقاشعار تحق
ناگفته  یقیتازه و حقا یمطالب يو حاو یسندهخود نشانگر دقت نظر نو ینشود و ایم

نظير   بيه  ینکيات  ،حيال  یين با ا. است یازیدهدست  نهابه آ يایسندهاست كه كمتر نو
  .گرددیگفتار ذكر م ینا یكه ط یدسطور رس ینا ۀنگارند

 یعنيی ، رسيد، نيال كتياب اسيت    یكه به نظر خواننده مموضوع قابل نقد  نخستین
سطور از هر دانشيجو   ینراقم ا یكه وقت یدآ به نظرشگفت  یدشا .حافظ یادداشتهاي

مگير  به جيز دیيوان،   » كه یدشن گونهیننال نظر خواست، ا ینا ۀكه در بار ياستاد یا
 «هم دارد؟ یگريكتاب د ،حافظ

پرسيش را در نظير    یين تا ا ستا نال را انتخاب كرده ینعمداً ا یسااگر استاد شم
 نيال را ميد   یك، اما اگر صرفاً است خود داشته يبرا یلیكنند، حتماً دال یجادا ینندهب

 ،دآن بسينج  یدنبا دكتاب را  ینندۀبرداشت ب یننخست ینکهبدون ا است داده نظر قرار
حيافظ   ۀبيار  در یادداشيتهایی  یبه معني  ینال حت ینا اگرچرا كه  ؛است یبعج یاربس
را  «ۀبيار رد» یيب و چه خوب بود كه ترك یابدینموجه خواننده آن را دریچهبه ،باشد
« یادداشيتهایی دربيارۀ حيافظ   »نال كتاب را  ،یعنی با تزییري جزئی ؛افزودیبه آن م
 .نگاشت می

 :آمده است گونهینجمله ا یندر نخست ،39 ۀصفح فصل اول در
سياز   یيت نيدارد و هير ب   یاو بيه هيم ربطي    یاتغلط معروف است كه ابدر مورد حافظ به

 شياعر  هير  مثيل  ياو   یيات اب ینمن بي  ندارل، به نظر يایدهعق ینمن چن. زندیم يا جداگانه
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پنهيان و   یيات اب ینربيط بي   امنتهي . دارد یادبنمحور یتیارتباط است و هر غزل كل ي  یگريد
كه چندان به ادب  یكسان يممکن است برا ینهنخست يهاردبرخودر است و  يو هنر یفظر
 .آشکار نشود یستندو شعر حافظ مأنوس ن یفارس

 :است آورده ینجمله چن ینا یحدر توض یپاورق در
از  یبرخي  ینربط ب یراز است، یحكه حرف قدما صح ییمبگو یدبه ناچار با يالبته در موارد

 مثالً در غزلِ به مطلع ؛یمكنیرا كشف نم یاتاب
 كفنش آورل بهطالع اگر مدد دهد دام

 

 شرفزهی  دگر بکشم زهی طرب ور بکش 

 

 :یندگویدر مقطع م
 در ره خاندان به صدق یحافظ اگر قدل زن

 

 نجف ۀرهت شود همت شحن ۀبدرق 
 

 یياتی غزل حيافظ  ییمبهتر است بگو... دارد یاتاب یۀبه بق یچه ربط یتب ینا یستمعلول ن كه
 .داد یحرا توض یاتاب ینتوان ربط بیدارد كه در آنها نم

 یاست، وقتي  ینال اؤبکند، اما س یجمالت خواننده حق دارد هر قضاوت ینباب ا در
است كيه   یمعن ینبه ا «ندارل يایدهعق ینمن چن» دیفرمایبه صراحت م یزاستاد عز
وجود  سطرچند ۀ با فاصل یوقت یول ؛دارد یمانآن ا بر واست را صادر كرده  یحکم

در  یاست، پس چيه لزومي   یشانخود ا یدگاهرد د زلۀبه من د،یرپذیاستثنا را در آن م
را بيه   یشيتر ب یانيدك  یامورد  یك بتوان یدشا يدر موارد ینکهطرح آن بود؟ ضمن ا

 سيرایش  شيیوۀ كيه   یمداني  یم ،یشانكه ما، و خود ا یزمان یول یرفت؛استثنا پذ ۀمنزل
 اسيت،  یکيدیگر  بيا  ابیيات  موضوعی بودن نامرتبط بر مبتنی اشعار، بیشتر در حافظ
درست در آمدن  ینکهطرفه ا. یریمرا بپذ یقتحق ینکه اجز این یستن ياچاره ینبنابرا
 .نکته نهفته است یندر هم یزخوانندگان ن یاتحافظ با منو يفالها ۀعمد
در  وا. تکرار شده است 393و  390، 339در صفحات  یگرد يانکته به گونه این
 كه در شيعر حيافظ سيه سياحت عاشيقانه،      است معتقد «سه ساحت»به نال  یمبحث

 یين از ا یکيی  ،یمشيو  یيك غزل نزد یانوجود دارد و هر چه به پا یمدح عارفانه، و
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را  «خاطر عاطر گيذرل  آنمن كه باشم كه بر »و غزل  یابدیتفوق م یگريوجوه بر د
آن را  یيان را عارفانيه، و پا  یيت ب یيك را عاشقانه،  یتد، دو بآوریبه عنوان نمونه م

 یكه شعر مدح یابیمیمدر یمرس یآخر م یتبه ب یوقت»: دیفرمایو م دخوانیم یمدح
 :یمكنیم رنظ یدتجد یقبل یاتاست و لذا در تصورات خود در مورد اب

 بگيو  یرنظم بلند است و جهيانگ  یۀپا

 

 گهيرل تا كند پادشه بحر دهيان پر  

 

درست  یزن ینجادر ا ،دیرپذیرا م یاتاستقالل اب كه یشیناستاد مانند مبحث پ ینبرابنا
 ینربط ب یاما گاه» :دیفرماید و مكنیدوباره آن را قبول م (393 ص)بعد  ۀدر صفح

كند یم یداپ یتموضوع یاتاستقالل اب ۀلاست كه مسأ یفو ظر یكبار يبه حد یاتاب
وحيدت  » یيز ن 399 ۀدر صيفح « .باشيد  یافقي  يكه همان توجه به شعر در محورها

 .نکته است ینكه باز اعتراف به هم ،یرفته استرا پذ «موضوع
فقيط   «یحافظ عارف است نه صيوف » عنوان یرز در فصل دول در 13 ۀصفح در
كه بيا   یسنت ياست نه به معنا يامروز یحافظ عارف به معن» :جمله آمده است ینا

كيه   ستا تهعرفان و تصوف پرداخ ۀدر بار یسپس به مباحث« .شودیاشتباه م یصوف
 :اسيت  دو سخن رانده و گفتيه  ینفرق ا رۀبادر یشتربه عرفان حافظ ندارد و ب یربط یچه
 «.یستبه لحاظ لزت و اصطالح ن یعارف و صوف ینب يفرق بارز یمدر متون قد»

چه؟ و حافظ چگونه عارف به  یعنی يامروز يعارف در معنا :یدپرس یدبا نخست
 يدانسته كه روز یدارد؟ حافظ چه م یسنت يبا معنا یاست و چه فرق يامروز يمعنا

داده؟ و اصيالً   یيق و چگونه خيود را بيا آن تطب   یمسنجیم يما او را با عارف امروز
 ۀجمل یكبا  یاداشته؟ آ دعاییا یندر كجا خود چن یستمالك عارف بودن حافظ چ

هميواره   یمدر متون قيد  ینکهتوان به عارف بودن حافظ حکم داد؟ ضمن ایسند میب
گاه فرق  بودن نبود وی بودن لزوماً صوف عارف ۀنشان یعنی ؛عارف نبود ايیهر صوف
از نظر لزت كه كامالً . چه در لزت و چه در اصطالح ،بود یعارف و صوف ینب یاريبس
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 ،پرداختیم یبود كه به عبادت پنهان یعارف كس یزست، از نظر اصطالح نا خصمش
البته اگر . گذاشتیم یشمرقع و ملمع به نما ۀكه آن را با دلق و خرق ینه مانند صوف
كيه  چنيان  ؛شدیزهد خالص داشت، عارف محسوب م یتن یول ،یدپوشیخرقه هم م
 :یدگویموالنا م

 یستسواد و حرف ن یدفتر صوف
 

 یستهمچون برف ن یددل اسپ جز 
 

 زاد دانشمند آثار قلم

 

 آثار قدل یستچ یزاد صوف 
 

 (370 ص ،9 ج ،يمثنو ي،مولو)

 «.یدلند يوشان دردیصوف یندر ا» :یدگویكه حافظ مچنان ؛نبود گونهیناما غالباً ا
بلکيه   ،یسيتند ن یجماعت، صوف یناما ا ؛نفسه خوب استیبودن خود ف یصوف یعنی
 ی، صوفیمتعم ینبنا بر هم و یلدل ینبه هم ؛دارند یانهد و تنها لباس صوفانوشیصوف

و  یقیانصيد )ست بار به كار رفته ا 15 وفیص ۀحافظ، كلم دیواندر خود . مقبول نبود

 یحت. نشده است یاد یکیمورد، از آن به ندو  یا یكجز و به( 777: 3177 ینیعابدیرم
 ،پرسيد یمي  يدر بياب جيوانمرد   یياري كه حمدون قصار از ع یزمان يراال حةتذکةدر 

 ماننيد اسيت كيه    كسيی  (عارف یعنی) یواقع یاست كه صوف یناز ا یجواب او حاك
 :كند یانظاهر را همچون صوفآنکه باشد، نه  یگراند

تيا   یيرل پوشان گپوشم و معاملت مرقعكنم و مرقع در یرونمن آن است كه قبا ب يجوانمرد
تو آن است كه  يكنم و جوانمرد یزپره یتشول و از شرل خلق در آن جامه از معص یصوف
مين حفيظ    ينگيردد، پيس جيوانمرد    یفتيه تا تو به خلق و خلق به تو فر یكن یرونمرقع ب
 .(309 ، صيراال حةتذکةعطار، ) اسرار بود بر یقتبود بر اظهار و آن تو حفظ حق یعتشر

جستم  یم یمآنچه در گل یاله»: كه گفت یمعروف از شاه شجاع كرمان ۀجمل ینا و
 «.یافتمدر قبا 
 :یدگو یزن سعدي
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 مردان راهت از نظر خلق در حجاب
 

 شب در لباس معرفت و روز در قبا 
 

 (703 ، صیاتكل ،يسعد)

 یمدهيد كيه در متيون قيد    ینشان مي  ،یگرموارد د یاريها و بسنمونه ینا ینکها نتیجه
 .هم دارند يعارف نبوده است و اتفاقاً فرق بارز ههموار یصوف
( حيافظ )در عصر شاه منصور وضع او  یريدر زمان پ :است دهآور 77 ۀصفح در
 .شود یشتريتوجه ب خواهد كه به وضع اویاز او م ییاست و جا یافتهبهبود 
 یمبریقناعت نم فقر و يما آبرو

 

 مقدر است يكه روز يبا پادشه بگو 
 

به شاه منصور اشاره  یت،ب یندر شرح ا (975ص ) نامهحافظدر  یخرمشاه بهاءالدین
 یزيال به پادشاه پ» :دانندیست مدرخوا ینرا در خور هم یتب ياما فحوا است، نکرده
 «.یدگویم يفرستد و سخن از روزیم

 بعد با فيرار از  شود، وینظربازانه شروع م یدگاهیگفت كه غزل با د یدبا نخست
 ینا یابد و بعدیادامه م یرازاز ش یفتعر از عشق و یدتمج مزان و یرو ارادت به پ غم
 .دهيد یغزل را خاتمه م از شعرش، یفبا تعر ؛ شاعرپس از آن شود ویمطرح م یتب

 ینکيه خصوصياً ا  ؛شيود  ینمي  یدهفقر د و ياز ندار ياثر یچه یاتتك ابدر تك یعنی
 یرا عرفان «و قناعت فقر»اگر  یحت یزن یتب یندر ا .بخش هستندفرحزنده و  ها هواژ
 يخيواهش مياد   بر توجيه و  وجهیچهباز منظور شاعر به يي كه البته هست يي یمندان

 خشد وبیآبرو م ي،مقدر دانستن روز باعکس فقر و قناعت را بلکه به ؛داللت ندارد
 فقر يآبرو من با خواهش از شاه، :یدگو یم و كندیم یاز پادشاه معرف یازنیخود را ب

حيافظ از   ياز خواهشيها  یاريسطور بير بسي   ینا ۀالبته نگارند. برلیو قناعت را نم
بير   یولي  ؛داندیصفت نم ینحافظ را مصون از ا واقف است و یشحاكمان زمان خو

در تمال  ینکهضمن ا ؛یستمطرح ن یخواهش ینچن یتب ینا آن است كه دست كم در
غزل بيا روزگيار    یندر تقارن ا یحتصر بودن حافظ و یربر پ یمبن ياینهقر یچغزل ه
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یده رس یجهنت ینچگونه به ا یساكه استاد شم یستدانسته ن شاه منصور وجود ندارد و
و  ددهي یمي  یمتعمي  ،یگرد ینکته را در دنباله، در خصوص غزل ینگونه كه اآن. است
و شياه مربيوط    یير او بيا وز  ۀبه رابط یماًحافظ مستق یحال وضع مالهر به :دیفرما یم

 :یدگویبه او م( شاه شجاع) ییجا. است
 خواهد بود یته یسهو زرت ك یماز س یتا ك

 

  

 تنييانیمميين شييو و برخييور ز همييه سيي   ۀبنييد 

 

از آن  یشداند كه پیرا به شاه شجاع منتسب م یتب ینا یزاستاد عز یلدل ینبه ا شاید
 :یدگویحافظ م

 دهنانیرینخسرو شقدان شاه شمشاد
 

 شکنانكه به مژگان شکند قلب همه صف 
 

 انداخت یشمست بگذشت و نظر بر من درو
 

 سخنانیرینچراغ همه ش چشم و يگفت ا 
 

 یگير معشوق بير د  ياز جهت برتر ینجااما ا شاه است، یاگرچه به معن «خسرو» لفظ
بر علت است و اسيتاد   یدمز یزمژگان ن یباییكه ز چرا یابد؛یدهنان مصداق میرینش

 .اوسيت  یبيت البتيه مخيالف ه   شاه دانستن، یكرا صفت  د كه آندهیخود انصاف م
 ،یيد آیو معقول به نظر نم نطقیبرزن چنان م و يمست بگذشتن او بر كو ینکهضمن ا

 .هم زده باشد یضیتعر یزبه حافظ ن ینکهچه رسد به ا
شياه شيجاع    يبير سيرودن آن بيرا    یمبن ياینهقر یچه در تمال غزل ،حال هر به

به  یمنطق یلیرا بدون دل یتیب یاهر غزل  كه ي،اینهقریب يانتسابها ینچن .وجود ندارد
دنبال خود عوامانه خواهد شد كه به يموجب برداشتها ،منسوب كند یريوز یا یشاه

 ؛ساخته خواهيد شيد   یهر غزل يبرا طبیعتاًمجعول را رقم خواهد زد كه  ییداستانها
 .اندما به آن آلوده شده يهااز تذكره یاريكه بس یآفت

كه بيه   يي997 ۀصفح درتر آن و صورت مفصل يي 397 ۀاست در صفح همچنین
 ینجيو اسيحاق ا  ه ابوشا ۀدر بار كه «توال منزل بود يباد آنکه سر كو یاد»غزل  ینۀقر
شياه   ۀبيار  در را «با ما بود يكه نهانت نظرباد آن یاد» یعنیرا  یگرغزل د یك؛ ستا
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و فضا و  یفلحاظ وزن و ردبه» :كندیاستدالل م گونهینو ا. ددانیم ینجوابواسحاق ا
 یيك وان آنها را پشت سير هيم در   ت یو م ندایهو لزات به هم شب یناحساس و مضام

 یگيري بيه غيزل د   یدو به لحياظ  ینا» :دیگویو بعد م «.حال و حس مشابه خواند
: اسيت  یين آن غيزل ا  «.اسحاق است ابو یخدر مدح شاه ششود كه آن هم یمربوط م

 «.عشاق بود یشۀاند یناز ا یشب ینتاز ا یشپ»
الفارق است كه اگر دو غيزل در وزن و  مع یاسق یبه نوع یزن یلدل ینا ،گفت یدبا
شيخص گفتيه    یيك  یاموضوع  یك ۀبارهم بودند، در یهشب و فضا و احساس یفرد
 یدوجود ندارد، و شيا  یگريبر د یکیخر أدر تقدل و ت یمتقن یلدل یچه یراز ؛اندشده

عيالوه بيرآن، اگير دو غيزل      .یردرا در برگ يدیاز یانآنها از هم، سال یاختالف زمان
كه در غزل  یدر حال ؛یستاز او در آنها ن یشاه ابواسحاق بود، چرا نام ۀباردر يبعد
 يضمن، فحوا در. است آمدهنال او  یروشنبه «توال منزل بود يباد آنکه سر كو یاد»

ميدح سياده    یيك آنهيا در   نو واالست كه محدود كيرد  یندلنش يادو غزل به اندازه
 .یدآینمبه نظر  یمنطق
حافظ و  یثحد» :ضبط شده است ینغلط چن ی بهمصرع 77ۀ صفح یندر هم باز

حافظ و ساغر كيه   یثحد»: است گونهینآن ا یحصح یول «.خورند بادهیپنهان كه م
 «اول به شخص حافظ ده باده و یارب» بعد مصراع ۀدر صفح ینهمچن «.پنهانزند یم

 .درست است «دست» ۀواژ معتبر نسخ براساس «شخص» يبه جا و ،یستدرست ن
داشته و با شاهان، وزرا  یوانیخواجه حافظ شزل د» :ستا فرموده 71 ۀصفح در

 «.نوس و محشور بودأو صدور م
الفيت قابيل    یين به شهادت شيعر او، ا  یراز ؛است یرفتنیجمله پذ یندول ا قسمت
. یرفتپذ یسادگشود بهیاست كه نم یسخنحافظ طرفه یوانیاما شزل د. یستانکار ن
كيه حيافظ   را آورده كه محمد گلنيدال گفتيه اسيت     يقول خانلر یزن 395 ۀدر صفح

 يآورده، و به جيا  یآن را در پاورق ینیداشته است، اما قزو «مالزمت شزل سلطان»
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مالزميت بير   »عبيارت   یعنيی  ؛است داده یحترج ،یگرد ياجمله را از نسخه ینا آن،
و مالزميت بير    ن،آمحافظيت درس قير   ۀاما به واسط» :است ینتمال جمله ا .«يتقو
 ینقيوان  یلمطالع و مصباح و تحص ۀو مطالع مفتاحو  كشافو بحث  و احسان، يتقو

در  ینيی قزو «...نپرداخيت  یيات عرب به جميع اشيتات غزل   یندواو یسادب و تجس
بنيا بير سيه    » :دیفرما یم د ودان یم ريتیدجدرا از نسخ  «شزل سلطان»عبارت  یورقپا
ن آنبوده و خواجه جز به محافظت درس قر یندر ب یزيچ ینمذكور ابداً چن یمیقد ۀنسخ

 «.پرداخته استینم یوياز اشزال دن یگرد یبه شزل ...و احسان  يو مالزمت بر تقو
مالزميت بير   »عبيارت   یحدر تيرج  ینیعالوه بر آنچه قزو ،شودیم یدهد كهچنان

گفت كه  ید، بااست مدنظر داشته «مالزمت شزل سلطان»عبارت  بر «و احسان يتقو
 یيوانی ميالزل شيزل د   را دهد كه حافظیرا نم ینا ۀاجاز یزجمله ن يحال و هوا

« شيزل سيلطان  » عبارت ناساز یعتاًو طب ستا یو علم ینیجمله د يفضا .یمبدان
 .یستجمله ن ینا یستۀشا

 بير  یسا، استاد شمیافتهنگارش  «ممدوحان حافظ» عنوان یلفصل كه ذ ینهم در
كيه   ياشيعار  ید و حتي ميدح بنگير   یيدۀ از اشعار حافظ را به د یاريآن است تا بس

بيه صيورت    ،یفهر چند ضع ،یبا شواهد و قرائن یست،بودنشان ن یبر مدح يا ینهقر
 :شود یم بسنده ییهامونهاست به ذكر ن یارموارد بس. دكن یاننما یمدح يشعر

باده بيه انيدازه خيورد    ار  یصوف» در باب غزل معروف 903 ۀاز جمله در صفح
« ...شينود یمي  یانشاه تركان سيخن ميدع  » یدگویمصراع كه م ینو ا «...نوشش باد

كرميان   یيان یمادر بيه قراختا  يكه چون نسبت شاه شجاع از سو اندگفته» :نویسد می
: اسيت  اضيافه كيرده   یو باز در پياورق  «.حافظ به او شاه تركان گفته است یدرس یم
 «.شاه تركان باشد يتواند به اعتباریتورانشاه هم م ینالدجالل»

 یغزل بيه مميدوح   ینانتساب ا ۀباررد یدترد شك و یهما ینتا ا یگفت وقت باید
در طرح آن هسيت؟   يچه اجبار ،محکم آورده شود ياینهبدون آنکه قر وجود دارد،
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ما گفت خطا بر قليم   یرپ» یزبرانگجنجال یتاول غزل از جمله ب یتسه ب ینکهضمن ا
 .تابدینمرا بر یانتساب ینچن زلغ یكل يآن است و اصالً فضا یچاشن «صنع نرفت
جميال   یجيان بي  »در باب غيزل معيروف    909 ۀدر صفح باز ،مورد ینهم مانند
 یعنیآن یانی پا یتو ب «...جهان ندارد یلجانان م

 بنده همچو حافظ یكدر جهان ندارد  كس
 

 كس در جهان ندارد یكه چون تو شاه یراز 
 

آور  یياد  هر چنيد )زنم شاه، شاه منصور باشد یحدس م»: است است كه گفته صادق
 «.بوده است یرحافظ در زمان او پ یراز( ابواسحاق است یخشاه ش ینالدجمال

چگونه در  را یندلنش ینهمه مضام ینغزل و ا یباییهمه ز یناكه  یستن دانسته
. ددهي  یبر بياد مي   ،همه حدس و گمان و شك ینآن هم با ا ،یغزل مدح یكحد 
 یيرا ز ؛اسيت  يو جار يسار یزن ینهقریانتسابات ب یشتردر ب یباًتقر یبرداشت ینچن

و یا  احتماالً»چون هم ییبا لفظهااند، هیدنگاه كاو ینرا كه با ا ياشعار ۀقسمت عمد
 .است آورده «ظاهراً
 :نویسدمی «لباس حافظ» عنوان یرز 91 صفحۀ در

 .بود یهلباس او همان لباس زهاد و اهل علم و صوف

 رظن بد مب یشأن من به دردكش در
 

 پاكدامنم یلوده گشت خرقه ول ك 
 

 زاهد ظاهرپرست نگذشتم یچه به
 

 یخرقه نه زنار داشت پنهان یركه ز 
 

 :خود سخن گفته است ۀحافظ مکرراً از خرق ولی

 یكش یخرقه قدح تا به ك یرحافظ به ز
 

 در بزل خواجه پرده ز كارت برافکنم 
 

 در تنگم یكمزوجه و خرقه ن یناز ا
 

 وشم مشوش كنیصوف ۀكرشم یكبه  
 

موضوع ادا جمالت حق مطلب را در باب  ینا یاشود، آ یستهانصاف نگر یدۀاگر به د
 ؟كرده است
نيه از   ،با اهل علم متفياوت اسيت   یانصوف گفت لباس زهاد و یدبا ینکهنخست ا
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هيم   هم اهيل عليم باشيد و    یامکان دارد كس یعنی بلکه از جهت معنا، ،جهت جنس
خورد  یم به اهل علم یشترلباس حافظ ب. یستعالم ن يایلزوماً هر صوف یول ی،صوف
. را نيدارد  یصوف یك رایطاصالً ش و یستن یو طرفه آنکه او خود صوف ،یانتا صوف
معروف بودنش  ی، حتخواستنش یفهنشرش با بزرگان دربار، وظ و او، حشر یزندگان
 یلدال یاريبس و شايگسار باده یا يي دارد یحخواجه كه خود استاد بر آن تصر يي به
نشيان   یيات اب ینهمي  یيرا ز ؛سازدیهم نم یصوف ینه تنها از او عارف، كه حت ،یگرد
پيس   .را نيدارد  یطشيرا  یين است كيه ا  یدر نظر حافظ كس قعیوا یدهد كه صوف یم

در انظيار   ،چه خود قبول نداردپوشد و به آنبلباس را  ینشود كه خود او ایچگونه م
 یاز خرقه و دليق آليوده و حتي    گذارد، و یم یهاز خود ما ینکهپس ا .كندمردل عمل 
 یضبلکه تعر یست،است كه منظور او تنها خودش ن یننالد، نشانگر ایم شایمسلمان
خمار در گيرو   ۀخود را در خان قۀكه خر یدگویم یوقت یحت. دارد یانصوف یگربه د
 یسيا اسيتاد شم  ینکهجالب ا .داردرا مدنظر  یضیاشارت تعر ین، باز همگذاردیباده م

 :دیگویاز حافظ م یتبعد از آوردن چند ب 79 ۀخود در صفح
 یدارد، در ذهن خود بيه صيورت صيوف    یفیلط يطنزها ینرا كه چن یكس یستن یفح یاآ

 و شب و روز مشزول ورد و ذكر است؟نشسته  ياكه در گوشه یمپوش تصور كنینهپشم

 یيك بيه  » :اسيت  ینمصراع فوق غلط ضبط شده و درست آن ا ینآخر ینکهضمن ا
 «.وشم قلندر كنیصوف ۀكرشم

ضبط شده كه بياز   «گنج»مصراع  یندر ا «كنج» يبه جا 99 ۀدر صفح همچنین
 .یحتنص يدر كنج دماغم مطلب جا :یستدرست ن
كيه  »ه صورت ب «یمرویكشدل میكه از آن دست كه او م»مصراع  303 ۀصفح و

 .یستبنا بر نسخ معتبر درست ن ثبت شده و «یمرویپروردل میكه م یوهبه هر ش
 :است آمده ینچن 339 ۀصفح در
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 یين در ا ؛خطاب بيه حيافظ اسيت    یر،وز یاغزل از قول شاه  یتدو ب یکی یگاه
 :شاهانه است ینافعال و مضام فعل جمع، «ما»چون  یقرائن یاتاب
 وخاص بگ يسراحاجب در خلوت به

 

 خاك درگه ماست یناننشفالن ز گوشه 
 

 به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است
 

 در نظر خاطر مرفه ماست یشههم 
 

 يزند بگشا يحافظ در یاگر به سال
 

 ماست چون مه يكه سالهاست كه مشتاق رو 

 

 یيت دو ب یعنيی،  ؛تيوان كيرد  یم یزن یگريداشت در، بیشانا ۀگفت عالوه بر گفت یدبا
اسيت از زبيان    یياتی اببلکه  یم؛خطاب به حافظ ندان یر،وز یارا از قول شاه  یننخست

خود اوست و  ینده، گویتدو ب یناز ا یشپ یتب چرا كه در. حافظ، خطاب به ممدوح
 :است ینا یشینپ یتب. سخن اوست ۀبعد دنبال یاتاب

 اگر به زلف دراز تو دسيت ميا نرسيد   

 

 و دست كوته ماست یشانگناه بخت پر 

 

گنياه بخيت و    ،رسدیممدوح اگر دست ما به تو نم يا :شودیم ینچن یمعن ینابنابر
در گاه ميا   یناننشاز گوشه( حافظ)دست كوتاه ماست، پس به حاجبت بگو كه فالن 

حيال   یين بيا ا  ،ینيیم بیحافظ را نم( ممدوح)باز بگو كه هرچند ما  است و( ممدوح)
 .یماو را مدنظر دار یشههم

درسيت باشيد، بيا مضيمون      «یلسيا » ۀاگر واژ ییمبگو یدآخر هم با یتب ۀباردر
 یاگر كسي  یراز ؛تناسب ندارد «...كه سالهاست» مصراع ، و«...گوشه فالن ز»مصراع 
هميواره   یعتياً اوسيت، طب  یيدن است و سالهاست كه مشيتاق د  یكس يكو یننشخاك

پس اشيکال در   .ترافق ندارد «بار یك یسال» یعنی «یبه سال» یبآنجاست و با ترك
ضبط شده كه قطعاً  ینهم يو خانلر ،ینیقزو ،یغن چاپهايالبته در  .است یتضبط ب
در ضيبط   یولي  انيد،  را اساس دانسته ینبوده و آن بزرگان ا ینهم یزاصل ن ۀدر نسخ
 شيده  یدق «یسائل» هم یخلخال ۀآمده و در اختالف نسخ «یسائل»واژه  ینا يسود
به دنبال  یعنی. شودیتر و درست میمنطق یتب يمعنا یریم،واژه را بپذ ینا راگ .است
كه اگر  یدخواهد كه به حاجب بگویكه حافظ از ممدوح دارد، از او م یخواهش
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چيرا كيه    ؛یداو در را بگشيا  يمميدوح آميد، بيرا    ۀبه در خان ییحافظ به گدا
و وزن  یاز نظر عروض ینکهضمن ا ؛ممدوح است يرو یدارست مشتاق دسالها
 .درست است «یسائل» هم

 یتب یدر معن (135 ۀصفح)فصل نهم  يابتدا در

  در اصل یاگر گهر پاك داشت گدا
 

 یسييتیشييرمش مييدار باۀ بيير آب نقطيي 
 

بود  یلگدا اگر اص یعنی :معلول است یكل یچه؟ معن یعنیشرل  ۀآب نقط»: گفته است
 «.یستمعلول ن یبترك یاما معن ؛شدیاز شرل آب م یدكرد بایشرل م یدبا

در نظر گرفته كيه اگير    ياظاهراً شاعر اصالت شخص را همچون نقطه :گفت باید
 يا درست مانند نقطيه  ؛یمرسیاصالت م یابه آن نقطه  ،یمآن را دنبال كن یرونیب يهانشانه
هيم كيه بيه     يریي دوا و یدآ یبه وجود م آب، يمثل سنگ بر رو یزياثر پرتاب چ كه در

خيود   ،یاز طرف .اصالت یانقطه  ینبر وجود ا ستا یلیخود دل ،شودیم یلدنبال آن تشک
 یول ؛شودیم یدهآب د يره بر رویاثر آن همچون دا شده كه یهتشب ياشرل هم به نقطه
داشيته  آن را از او  يهيا نشيانه  یيدن انتظيار د  یدشرل را ندارد، پس نبا ینچون گدا ا

 يریي دوا بایيد  یگير بيه زبيان د   .بر آب مشهود است یرهكه همچون دا ییهانشانه ؛یمباش
وجيود   یاز آنجيا كيه شيرم    یول ،یدیمدیشرل در باب گدا م ۀرا از آب نقط( ییها نشانه)

 .(یستن یاح یدهخبرش از سر و در د ینمسک) .هم وجود ندارد يایرهپس دا ؛ندارد

 :ستا فرموده« ...گفت خطا بر قلم صنع نرفت ما یرپ» یتبدر باب  197 ۀصفح در
 يا را در مقاليه  یتب ینا ،دانمیحافظ را خطاب به ممدوح م يشعرها یشتراز آنجا كه من ب

هم محتمالً همان شياه   یرپ .الال و صنع را لطف و بخشش شاه گرفتهمعنا كرده یگربه نحو د
و  یدلو خط خطا بير نيال تيو نکشي     یدلرا ند تو يتو را بخشودل و خطا :یدگویاست كه م

 .تاس يمورد تو جار رچنان دمواهب من هم

 .است تکرار شده دیدگاه ینباز هم 191 ۀدر صفح
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 یيا غيزل بيه شياه شيجاع      یندر انتساب ا یساشم دكتر ،اشاره شد یشترپ كهچنان
چه  يي ممدوح یكرا خطاب به  اما به هر حال آن ؛استتوران شاه مردد  ینالد جالل

تيوان  یم يا ینهكه چگونه و بنا بر چه قر ینجاستال اؤس. داندیم يي یرشاه و چه وز
و قابل قبول را  یمنطق یمعان ید؟ و چرا بارا شاه دانست «یرپ»را بخشش و  «صنع»

 یچكيه هي   یمرا اختراع كن يایحدس و گمان و احتمال معان يمبنا تنها بر و یمرها كن
 ینيۀ زم یين با ا ياز شعر یبو غر یبعج یالتوأت گونهینا یاندارند؟ آ یاساس مقبول

 ظ؟ اصيالً چيرا حياف   یسيت و تعصب بر مداح بيودن حيافظ ن   یدكأت كالمی ـ   یعرفان
غليو و   یيا آ ؟است داده یرجهت به او لقب پیصراحت نال ممدوح خود را نبرده و ب به

 یفرخي  و يماننيد عنصير   ياشاعر مداح حرفه یكنگاه حافظ را حد  یناغراق در ا
بيا   يكه به هير نحيو   یكسان یاننگرش در م ینخورد و بازتاب اآورد؟ بازینم یینپا

 ی؟منف یا تمثب :چه خواهد بود ،اندتازه گرفته یحافظ الفت

جمليه   از ؛انيد هشيرح كيرد   یو معان یالتوأرا به انواع ت یتب ینشارحان حافظ ا
دانسيته   یحافظ را موس یحاًخضر و تلو را «یرپ» یدوان ینالدلبه نقل از جال يسود

 یندلنشي  یياد ز یيز ن یمعن ینهرچند ا. است یستهاغماض نگر یدۀاو را به د يكه خطا
ند كه شعر هر اندازه هم دایخود بهتر م شمیسا استاد .دارد يترياما منطق قو ،یستن
 یشانسطور ا ینا ۀنگارند. كندیم یتباز از منطق خود تبع یرد،بپذگوناگون  یالتوأت

 «قليم صينع  حيافظ و  »با عنيوان   نقش بر آبدر كتاب  یتب ینا یرنظیب یررا به تفس
قليم سيحار اسيتاد     كيه تا بنگرند  ددهیكوب ارجاع مینزرعبدالحسین دكتر  ۀنوشت

 .ه استآمدبر یتب ینچگونه از پس ا
، یيدگاه د یناست كه چاپ آن با ا یكتاب گرانسنگ حافظ یادداشتهايكتاب  باري

 نيۀ عالما يهایلتحل. گرددیدوستان محافظ یستد علم موجب تضارب افکار و داد و
 یقتحق یستۀو با یشاست كه قابل ستا ینگاه ،یاستاد از اشعار حافظ در قوالب مدح
اما حافظ را تا سطح یك شاعر . تابد ینمرا بر ینهقریاست، اما غلو در آن و اغراق ب
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گو محدود كردن و اشعار ناب و عارفانه و گاه عاشيقانۀ او را در قاليب یيك    مدحت
دیدن، در حقیقت در هم شکستن تميال هنجارهيا و   وار خواهش یا تقاضاي عنصري

كید أمعیارهاي واالیی است كه شاعرانی همچون حافظ بارها و بارها بر رعایت آن ت
 :گویداند، چنانکه میداشته

 چو حافظ در قناعت كوش و از دنیاي دون بگذر

 ارزدنان دوصد من زر نمیكه یك جو منت دو
كنيد و ایين   را از دایرۀ شاعري مداح خارج ميی  چنینی حافظ، اوبسیار از ابیات این

دهد تا اگير او را یيك عيارف یيا حتيی یيك صيوفی نیيز         مجال را به خواننده می
انگارد؛ الاقل ثناگویی درباري نیز تصور نکند، چرا كه همت او را بنيا بيه گيواه     نمی

 .دانددیوانش فراتر از اینها می
 تييو و طييوبی و مييا و قامييت یييار  

 

 قدر همت اوست فکر هر كس به 
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