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  هاي حافظ نامه شناسي درس آسيب

  *نصراهللا امامي

  چكيده
هاي متون ادبي به عنوان آثاري كه بتوانند نياز دانشجويان در يك مـاده درسـي را   درسنامه

هـا  شوند. در اين درسنامههايي از متون نظم و نثر تهيه ميتأمين كنند، غالباً در شكل گزيده
) 3) مخاطب درسـنامه  2) محتواي درسنامه 1بايد چهار نكته اصلي مورد توجه قرار گيرد: 

توانـد  ) هدف يا مقصد درسنامه. كاستي در هريك از ايـن محورهـا مـي   4اختار شيوه و س
هـا  درسنامه را از شكل مفيد خود دور سازد. در رشته زبان و ادبيات فارسي غالباً درسـنامه 

هاي حـافظ از  ترين متون نظم و نثر فارسي هستند و در اين ميان درسنامهاي از مهمگزيده
ها همراه با مقدمه و شـرح  اي از غزلها، گزيدهدر اين درسنامهجايگاه مهمي برخوردارند. 

، متناسب با سليقه و پسند مؤلف فراهم آمده است؛ ولـي در يـك   ، مفاهيم و ابياتواژگان
هـا فاقـد شـرايط مطلـوب     رسـد كـه برخـي از ايـن درسـنامه     بررسي انتقادي به نظر مـي 

بارتند از فقدان طرحي روشـمند بـراي   هاي آثار مذكور بيشتر عهستند. كاستي  اي  درسنامه
، بي توجهي در ها براي شرح و توضيح آنهاشناسي غزلتوجهي به گونهها، بيگزينش غزل

، هاي بي وجه، اجتهادهاي بي اسـاس و بنيـاد  شرح مفاهيم كليديِ ابيات، اجمال يا تفصيل
، و مسـائلي ديگـر   هاي قابل تداعي براي فهم معاني ابيـات توجهي به زمينهبدخواني و بي

ها را از جامعيت الزم محروم كرده است. مقاله حاضر بحث است كه برخي از اين درسنامه
  و واكاوي همين موارد است.

  شناسي.درسنامه، متون نظم و نثر، حافظ، غزل، آسيب :ها كليدواژه
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  . پيش درآمد1
اجمـالي از درسـنامه بـه    به عنوان مدخلي براي ورود به مطلب الزم است كه ابتدا تعريفـي  

  دست دهيم.
آموز را در مقاطع پاياني دبيرستان يـا  درسنامه، اثري است كه بتواند نياز دانشجو يا دانش

ها به عنوان موادي هاي آغازين دانشگاه و شايد مراتب باالتر، فراهم كند. گاهي درسنامهدوره
  قابل استفاده هستند. هاي تكدرس نيزهاي كوتاه مدت و كالسبراي تحصيل در دوره

  در هر درسنامه بايد چهار محور مورد توجه قرار گيرد:
 الف) محتواي درسنامه
 ب) مخاطب درسنامه
 پ) شيوه و ساختار

 هدف يا مقصد درسنامه ت) 

تواند متناسب با شرايط كالس يا دانشجويان، زمينـه آگـاهي و حجـم زمـاني     محتوا مي
  درس، شكل بگيرد.

وان اصل دوم در تدوين درسـنامه نقشـي حسـاس دارد. مخاطـب     شناسي به عنمخاطب
رود كه هاي پيشاتكميلي هستند؛ زيرا توقع ميهاي دانشگاهي غالباً دانشجويان دورهدرسنامه

هاي تكميلي كه بايد در مسير كسب اجتهاد گام بردارند و به خواندن متون دانشجويانِ دوره
هاي ارشد و دكتري محدود شدن تالش دانشجوي دورهعادت كنند؛ زيرا  full text)( كامل

  اي خسران تلقي شود.تواند گونهها ميبه درسنامه
ساختار و شيوة تدوين درسنامه بايد به تناسب سطح علمي دانشجو و در عين حـال بـا   

خـواري  توجه به ضـرورت آمـادگي ذهنـي او و پرهيـز از عـادت دادن دانشـجو بـه پختـه        
  گردد.  تدوين

رسنامه بايد در تدوين درسنامه خود، هدف غائي و نهايي كار را در نظر داشـته  مؤلف د
باشد. فرض بر اين است كه درسنامه بايد زمينه علمي دانشجو را به شكلي اعـتال دهـد كـه    
ضمن برآورده كردن نيازهاي عاجل او، اشتياق وي را براي خودآموزي و اسـتفاده از متـون   

  زاند. ها نيز برانگيمهم و ابر متن
توانـد بـه   با توجه به آن كه هر متني در صورت برخورداري از بعضي شرايط، بالقوه مي

توانند به عنوان درسنامه هاي متون هم ميعنوان درسنامه مورد استفاده قرار گيرد، پس گزيده
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ن تواند درسـنامه باشـد و بـه همـي    اي بالقوه ميتر هر گزيدهقابل استفاده باشند؛ به بيان ساده
  اي از متون هستند.ها در حقيقت گزيدهسبب بيشتر درسنامه

  
  پردازي  سازي و گزيده . گزيده2

محدود بودن ساعات درسي دانشجويان سبب شده است كه زمان مفيد هر درس در يك نيم 
سال به طور متوسط و عمالً از بيست ساعت مفيد متجاوز نباشد و همـين موضـوع سـبب    

هـا  مطالعة متون كامل اعم از نظم يا نثر باقي نماند؛ بنابراين گزيدهشده است تا مجالي براي 
توانند مواد درسي مورد نياز دانشجو را به صورتي سهل و مهيا در اختيار او قـرار دهنـد،   مي

خـواري  اي پختهولي در عين حال، از اين ايراد هم به دور نيستند كه گاه دانشجو را به گونه
  كنند.گيري مبتال ميو آسان

  
  پردازي گزيده ة. پيشين3

هـاي شـعري نوعـاً    اي كهن دارد. بسياري از تذكرهها در ادبيات فارسي پيشينهتأليف گزيده
هـايي را برگزيـده و   هاي شـاعران، نمونـه  هايي هستند كه مؤلفان آنها از خالل ديوانگزيده

هـا  برخي از اين تذكره اند.همراه با معرّفي مختصري از زندگينامة سرايندة شعر عرضه كرده
اند و بـه نـام منتخـب االشـعار يـا منتخابـات       اساساً عنوان گزيده را هم با خود همراه كرده

). همچنين 321، 306، 2/303؛  1/73: 1350االشعارشهرت دارند (بنگريد به: گلچين معاني، 
نـد كـه   كناز شاعراني مانند عبدالرحمن جامي و يا صائب تبريزي و كساني ديگـر يـاد مـي   

  اند.اي از شاعران بزرگ قبل از خود را فراهم آوردهگزيده
تـرين اسـتادان كهـن و    پردازي در جايگاه خود، كاري مفيد است. برجسـته نفس گزيده

انـد كـه عـالوه بـر دانشـجويان      هاي در خور و شايسـته تـدوين كـرده   شاگردانشان، گزيده
گزيده توان به ه است و از جملة آنها ميمندان متون ادبي نيز بودپاسخگوي بسياري از عالقه

در نثـر از اسـتاد    گنجينة سخندر شعر و  گنج سخنالزمان فروزانفر يا از استاد بديع مثنوي
اند و همچنـين يـك دوره   اهللا صفا اشاره كرد كه به صورتي علمي و پاكيزه تدوين شدهذبيح

كـه زمـاني سـخت     گوهر ايدري گزيدة جامع در شعر فارسي از استاد مهدي حميدي با نام
مقبول افتاده بود و به همين سياق بسياري از استادان برجستة نسل سوم، مانند استادشـفيعي  
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انـد كـه همچنـان در زمـرة     هايي تأليف كـرده كدكني و استاد ضياءالدين سجادي نيز گزيده
  آيند.ها در نوع خود به شمار ميبهترين

هـاي مـوفقي دارد، در ادبيـات انگليسـي     ونـه هـاي ديگـر نيـز نم   نويسي در زبـان گزيده
هاست هاي  شاعران نامداري مانند شكسپير تأليف شده است كه سالهايي از سروده  گزيده

شود. در ادبيات عربي كتـاب  هاي ادبيات انگليسي تدريس ميبه عنوان مواد درسي در دوره
در بيروت بـه شـكلي كـامالً    البستاني چاپ شده  زير نظر فواد افرام مجاني الحديثهارجمند 

هاسـت كـه بـه عنـوان     علمي و جامع، يك دوره نظم و نثر عربـي را در خـود دارد و سـال   
شود. خاورشناسان نيـز بـر   هاي جهان تدريس ميمعتبرترين گزيدة ادبيات عرب در دانشگاه

هايي از متون شعري فارسي همراه با مقدمه و شرح و توضيحات، تدوين حسب نياز، گزيده
از هرمان اته (ر.ك: اته  گزيده قصايد ناصر خسروتوان به اند كه از مشهورترين آنها ميكرده

گزيـده  يـا   (Kazimirski)از كازيميرسكي  منتخباتي از ديوان منوچهري) و يا 149: 1337
  اشاره كرد. (Arberry)حافظ از پروفسور آربري  پنجاه غزل

  
  مانويسي در روزگار  . بازار پريشان گزيده4

هاي متون نظم يا نثر فارسي در شكل معقول و سنجيدة خود همان طور كه اشاره شد، گزيده
سازان، توانند كاري نيكو و مفيد محسوب شوند؛ ولي مشكل آنجاست كه برخي از گزيدهمي

اند و بدون هيچ طرح سازي تصور كردههاي كتابترين روشساختن گزيده را يكي از آسان
و به صرف عالئق شخصي و يا توهم يك نياز علمـي و ادبـي بـا چيـدن     و شيوة مشخّصي 

زنند كـه پنـداري هـيچ    هايي ميهايي بعضاً پراكنده از يك اثر دست به ساختن گزيدهبخش
سازي شتابناك را در پشت خود نداشته اسـت و غافـل از ايـن    هدف خاصي جز يك كتاب

اي مطلوب و مفيد، سـاز  هم آوردن گزيدههايي از يك اثر براي فرااند كه چيدمان بخشنكته
). 10: 1371كند و كاري سهل و ممتنع است (بنگريد بـه: امـامي،  و كاري علمي را طلب مي

اكنون در گير و دار اين ولع شگرف، كار به جايي رسيده است كه تقريبـاً كمتـر شـاعري از    
فراهم نشده باشد و اگـر   اي از اشعارشتوان يافت كه گزيدهسرايندگان متقدم و ميانه را مي

هاي درسي دانشگاه داشته باشند، بازار پر رونقي اين آثار بتوانند مورد مصرفي نيز در كالس
ها تـا جـايي   سازي، شمار اين گزيدهكنند. در اين روزگارِ كتابرا براي خود دست و پا مي

شناسي توصيفي انتقادي آنها اي در مقطع دكترا يا ارشد را به كتابنامهتوان پاياناست كه مي
  در هر بخش اختصاص داد.
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پردازي البتّه شاعران مطرحي مانند فردوسـي، خاقـاني، نظـامي، سـعدي،     در بازار گزيده
هـايي از ايـن   هايي بـر اسـاس گزيـده   حافظ و ديگران، بيشتر مورد توجه هستند و درسنامه

ه است تا در اين گفتـار، نقـد و   اي فراهم شدشاعران تأليف شده است؛ و در اين ميان بهانه
  هاي حافظ داشته باشيم.نظري اجمالي در باب درسنامه

ت ايـن   ها و گزيدهبرخالف تصور و احتمال، شمار درسنامه هاي حافظ در كنار محبوبيـ
غزل سراي نامدار پارسي، از بسياري شاعران ديگر كمتر است، تا جايي كه شايد بتوان گفت 

كند(بنگريد بـه:  هاي حافظ از شمار انگشتان دو دست، تجاوز نميلهاي غزكه شمار گزيده
شناسي حافظ به كوشش مهـرداد نيكنـام را   ). آنچه صفحاتي از كتاب96- 110: 1381نيكنام،

هـاي كـم شـمار    در اين خصوص شامل شده است، جز چند گزيدة معتبر و مفيـد، گزيـده  
ها ها و مفيدترينترينو جداي از اينها، مهم دهندبازاري، غير معتبر يا مكرّري را نيز نشان مي

گيرد و اگر موارد اي است كه در اين گفتار مورد بحث قرار ميهمين چند گزيده و درسنامه
معتبر ديگري هم وجود دارد كه به نظر نگارنده نرسيده، بي گمان به سبب ناآگاهي صاحب 

ظ بـه سـبب   هـاي حـاف  رسـنامه هـا و د اين قلم نسبت به آنهاست. شايد اندك بودن گزيـده 
انـد و همـين   هاي حافظ داشـته است كه بسياري از شارحان به شرح و تفسير غزل  اشتياقي

  سازي از اين اثر جاوداني را كمتر كرده است. نكته، رغبت نسبت به گزيده
  

  هاي حافظ  شناسي درسنامه . آسيب5
ر از ديـوان حـافظ، فـراهم    هاي نسبتاً مفصل يا مختصهاي حافظ به صورت گزيدهدرسنامه

هاي انتخابي از دويست تا چند ده غزل، متفاوت اسـت. شـماري از   آمده است و شمار غزل
شناسـي مـورد   هـاي حـافظ  هاي مفيدي براي كـالس توانند به عنوان درسنامهاين گزيده مي

ولـي  هايي نيز مصـون نيسـتند؛   استفاده قرار گيرند؛ هرچند در يك بررسي انتقادي از كاستي
اين نكته بدان معنا نيست كه وجوه مثبت اين آثار ناديده گرفته شود و ما تنها نظر به عيب و 

  كاستي داشته باشيم.
ها به شرح مبسوطي پيرامـون مفـاهيم، مفـردات و تعبيـرات حـافظ      برخي از اين گزيده

- ده كردهها و شرح اجمالي بعضي از ابيات بسنپرداخته و بعضي صرفاً به معاني ظاهري واژه
هـاي مشـتركي در برخـي از آنهـا     توان بـه كاسـتي  ها مياند. با نگاهي اجمالي به اين گزيده

شـوند.  هاي مرتبط بـا متـون ديگـر نيـز كمـابيش ديـده مـي       برخورد كه البتّه غالباً در گزيده
 بندي كرد: توان به صورت زير طبقههاي مورد اشاره را مي  كاستي
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 ها نتخاب غزلعدم طرحي روشمند براي ا 1.5
غـزل و بـر اسـاس تصـحيح غنـي و       486ديوان حافظ بر اساس چاپ خانلري مشتمل بـر  

هاي حافظ  غالباً بر اساس يكي از اين دو تصحيح غزل است و درسنامه 495قزويني بالغ بر 
  اند.فراهم شده

ه شناسي، ساختار، ترتيب حروف قافيتواند بر اساس گونهها در اين آثار ميگزينش غزل
  و يا صرفاً پسند و سليقة خاص مؤلف درسنامه صورت گيرد. 

تواند از ميان تقريباً ده زير گونة موضـوعي  ، مؤلف ميشناسيدر گزينش بر اساس گونه
  غزل يعني: 

عاشقانه، عارفانه، قلندري و مالمتي، فلسفي، اجتماعي و انتقادي، حسب حالي، اخالقي، 
هايي را در را گزينش كند و از هر مورد به تناسب، نمونه هارثايي و طنزآميز، شماري از غزل

هاي آن را يك بخش بياورد و در مدخل هر بخش توصيفي از هر زير گونه خاص و ويژگي
اي نيز صورت گيرد به دست دهد. براي اين انتخاب، البتّه بايد قبالً مطالعة مقدماتي سنجيده

هـا در انتخـاب مؤلـف    شناسي غزليرامون گونهتا باورهاي غالب و ناسنجيده و ناپژوهيدة پ
هـاي حـافظ بـر اسـاس پـژوهش مـا در يـك مطالعـة         تأثير نگذارد؛ زيرا از مجموعه غـزل 

هاي عرفاني محض است، در حالي كـه شـمار ايـن    درصد شامل غزل 27دانشگاهي، تقريباً 
گزينش كه بـر  آميزي باال برده شده است. اين شكل از ها همواره به صورت مبالغهقسم غزل

  ها رعايت نشده است.هاست، تقريباً در هيچ يك از درسنامهشناسي غزلاساس گونه
هـا كـه شـامل:    شناسي ساختار غزلدر گزينش ساختاري، مؤلف بايد با عنايت به شكل

بندي كند و ضمن معرّفي هـر  ها را طبقهنما و پيوسته است، نمونههاي گسسته، گسستهغزل
ها بپردازد؛ كه اين شيوه نيز تا جايي كـه مـن اطـالع    ها و تحليل غزلدشواريطبقه به شرح 

  هاي موجود به كار گرفته نشده است.دارم در درسنامه
ترين شكل انتخاب يابيم كه پسند و سليقة مؤلف، رايجبا توجه به آنچه گفته شد، در مي

نويسان يا كه غالب درسنامه ها بوده است؛ ولي در عين حال، گفتني استها در درسنامهغزل
اند و تنها معدودي با اعتماد به نفس و پردازان، سخني درباره شيوة انتخاب خود نگفتهگزيده

هايي از عمر عزيـز  اند. خرّمشاهي كه سالپسند صائب خويش در اين مورد تصريحي داشته
راه بـا شـرح   اي همـ خود كه گزيـده  نامهحافظپژوهي كرده است در خود را موقوف حافظ

هاست، تنها مؤلفي است كه روش كار خود را به صورتي علمي توضيح داده و مبسوط غزل
غزل تر و بهتر حافظ را به سائقة انس خويش انتخاب كرد. ايـن   250نگارنده «نوشته است: 
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پژوه انتخاب هرقدر ذهني و ذوقي بوده باشد، تالي فاسدي ندارد. به احتمال بسيار هر حافظ
غـزل،   10- 15غـزل بهتـر حـافظ را برگزينـد، بـا اخـتالف        250هم اگر قرار باشد ديگري 
).  انوري نيز در گزيدة خـود بـا عنـوان    16: 1367(خرمشاهي، » ها را برخواهد گزيد  همين

هـا  سخن عشق، به صراحت و اجمال، به اين نكته اذعان دارد كه مبنـاي انتخـابش در غـزل   
). محمـد علـي   13- 14: 1383بـوده اسـت(انوري،   صرفاً ذوق خود و بعضي از دوسـتانش  

از حافظ، ترتيب قوافي از آغاز ديوان از حـرف الـف تـا حـاء را      غزل شرح صدزيبايي در 
اســاس انتخــاب قــرار داده و هــيچ توضــيحي دربــارة معيــار گــزينش خــود نــدارد (ر.ك: 

  ).5- 6: 1367زيبايي،
  
  ها توجهي به جامعيت در گزينش غزل بي 2.5

هاي غزل و رعايت اعتـدال  هاي حافظ بايد مطرح باشد، توجه به همةگونهدرسنامهآنچه در 
ها را شامل شـود  ها بايد همة نمونههاي غزل است و ترجيحاً گزينش غزلدر انتخاب نمونه

اي را كه الزم است، به حافظ و شعر او داشته باشد. در تا دانشجو بتواند نگاه شامل و بايسته
شناسي از سه دسته بيرون نيست: الـف)  هاي حافظ به لحاظ گونهكه غزل اينجا گفتني است

هـاي تركيبـي (تركيبـي از عرفـاني و غيـر      ) غزل3هاي غير عرفان ) غزل2هاي عرفاني غزل
انـد و  ترين و ضمناً بـه لحـاظ سـاختار، دشـوارترين گونـه     عرفاني). اين دستة اخير گسترده

هـا آشـنا شـود. تشـخيص     يوة تشخيص اين نوع غـزل دانشجو بايد در مقدمة درسنامه با ش
هـاي حـافظ را همـين    هاي غير عرفاني چندان دشوار نيست و بيشترين تعداد از غزل  غزل

تـوان بـه دسـت داد.    هـاي نـاب بسـياري را مـي    دهد و در خالل آنها غزلدسته تشكيل مي
ن خود در مـورد  دانشجو و خوانندة شعر حافظ بايد بتواند به مدد تفكيك و تشخيص آغازي

شود، نوع نگاه خود ها، از همان ابتدا كه با شاعر و شعر او وارد گفتمان ميشناسي غزلگونه
وجهي كه غالباً دامان خوانندگان و حـافظ دوسـتان را   هاي بيبه غزل را دريابد تا از تحميل

ـ   مي ي غيـر  گيرد، بركنار بماند؛ زيرا بسيار پيش آمده است كه حتّي برخـي از خـواص، غزل
هـا و بلكـه   هـا و تأويـل  عرفاني را عرفاني پنداشته و يا برعكس آن تصـور كـرده و تحليـل   

  نمايد.اند كه سخت عجيب ميها را به دست دادههايي از غزلتحميل
ها در مقدمة درسنامه و توضيحي دربارة هركدام از بندي غزلبنا بر آنچه گفته شد، دسته

  تواند در هدايت دانشجو بسيار مفيد باشد.ن ميشاهاي ساختاريآنها و ويژگي
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 كم توجهي به مفاهيم كليدي 3.5
هايي كه درك بهتر غـزل  ها و رمزواژهها به مفاهيم كليدي غزلها و گزيدهدر غالب درسنامه

قطعاً در گرو آنهاست، توجه كافي نشده اسـت. گفتنـي اسـت كـه ايـن مفـاهيم بيشـتر در        
مطرح است. از آنجا كه حافظ، شاعري عارف مشرب و نه عـارفي  هاي عرفاني حافظ   غزل

ت تعليمـي     شاعر مسلك بوده است؛ هرگز به دنبال آن نبـوده تـا مسـاي    ل عرفـاني را بـا نيـ
خواسته چنين هدفي را دنبال كنـد؛  سازد و اساساً از ظرفيت غزل به دور است كه مي  مطرح

د نزديك به بيش از پنجاه مفهوم اصيل به همين سبب تقريباً با گرايش و مشرب عرفاني خو
هـاي گونـاگوني   ها و لونعرفاني را بارها و بارها در ابيات مختلف غزل خويش به صورت

شود تـا يـادآوري كـنم كـه درك حتّـي دقـايق       بازتاب داده است و همين نكته، موجب مي
ان رف بـا نظريـة عرفـان يـا عرفـ     عرفاني اشـعار حـافظ هـم نيازمنـد يـك دورة آشـنايي ژ      

نيست و آگاهي نسبي و متعارف براي شناخت مفاهيم عرفاني حـافظ بسـنده اسـت،      نظري
تواند دريافت خـود را در  اي با اين مفاهيم آشنايي داشته باشد، مينهايت آن كه اگر خواننده

كنم كه آشنايي عميق با دقـايق عرفـان   مورد ابيات عرفاني حافظ تعميم دهد؛ البتّه انكار نمي
هاي عرفاني خواجه باشد ولي ايـن  تري نسبت به سرودههاي عميقموجب دريافتتواند مي

گونه نيست كه آگاهي اجمالي، خواننده را از دريافت مفهوم ابيات عرفاني محروم سازد. در 
انـد و  ها از كنار مفاهيم عرفاني به سادگي و سهولت تمام گذشـته هرحال، برخي از درسنامه

  اند.فت معنايي در بعد عرفاني ابيات نكردهاي به ظراگاه هيچ اشاره
در باب عدم اعتنا به مفاهيم كليدي به سبب پرهيز از اطالة كالم تنها به يك مورد در اين 

  پردازيم. در ديوان حافظ غزل مشهوري است با مطلع:ها ميها و درسنامهگزيده

  )174: 1362(حافظ، 

هـاي  هاي ژرف عرفاني حـافظ اسـت و مشـتمل بـر رمـزواژه     اين سروده از جمله غزل
شـود. ايـن مطلـع    متعددي است كه دريافت مفهوم كلّي غزل بدون توجه به آنها ميسر نمـي 

  گويد:شود، كه ميغزل، در واحد مفهومي خود با بيت بعد كامل مي
  

ــار داشــت  ــرگ گلــي خــوش رنــگ در منق  بلبلــي ب
 هــاي زار داشــتخــوش نالــهونــدر آن شــور و نــوا 
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  (همان) 

گويد كـه در  خواجه شيراز در اين بيت و بيت بعد در توصيف عارف عاشقي سخن مي
عين برخورداري از وصال معشوق يعني معشوق ازلي، ناالن است؛ بدان سبب كـه همـواره   

گوناگون اوست و درعـين برخـورداري از وصـال، نگـران هجـران      هاي مشتاق درك جلوه
معشوق يعني محروم ماندن از تجليات اوست؛ زيرا اندوه عاشق هميشه به سبب هجـران از  
معشوق نيست بلكه گاه در عين برخورداري از وصال او نيز ناالن و مضـطرب اسـت؛ ايـن    

وصال، بيم هجران از او را دارد  ناالني به دو سبب است: يكي اين كه در عين برخورداري از
نمايـد، عاشـق   هايي از جمال محبوب رخ ميو ديگر آن كه (مضمون بيت دوم) وقتي جلوه

نهايـت اسـت، پـس    در بي قراري و اشتياق جلوة ديگر اوست و چون حسن معشـوق بـي  
قـراري  شود و موجـب بـي  نهايت است و يكي از پس ديگري ظاهر ميهاي او نيز بيجلوه

: 1370گردد و اين عطش وصال، همـواره در اسـتمرار اسـت(بنگريد بـه: مرتضـوي،      مي  او
) و اين همان استمرار حركت عشق و بي پايان بودن آن 187- 188: 1388؛ امامي، 370- 371

هـاي  است كه در تعابير شاعران عارف مشرب و از جمله حافظ، بارها و بارها بـه صـورت  
  گردد.كران مانند ميي بيشود و عشق به دريايمختلفي بيان مي

هاي موجود، مطلب به اجمالي تمام بدون توجه به آنچه غرض اصـلي  و اما در درسنامه
مراد آن است كه عاشق، معشوق را در كنار داشـت  «خواجه بوده، بيان شده است، از جمله: 

لك در هاي زار سر داده بود و علّت آن جلوة معشوق بود كه عاشـق (= سـا  با اين همه، ناله
ه بـه ايـن كـه در غـزل       ت وجد به ناله و زاري واداشته بود و با توجـحال شهود) را از شد

توان اين ابيات را ناظر به زماني دانست كه شيخ در صريحاً از شيخ صنعان نام برده شده، مي
(انوري، » زير ديوار خانه معشوق، از ذوق مشاهده چهرة او به گريه و زاري افتاده بوده است

1383 :214.(  
بيت اول "، دربارة دو بيت مورد نظر آمده است: شرح صد غزل حافظدر اثر ديگر يعني 

هاي شيخ عاشق (=صنعان) در زير روزن خانة معشوق نظر دارد... در بيت دوم به با به زاري
هاي زار بلبل عاشق و در حقيقت پرسش از دربـارة علّـت زاري   طرح پرسشي از سبب ناله

زير ديوار خانه معشوق، به حالت ناشي از ذوق مشـاهدة معشـوق و دريافـت    شيخ صنعان 
  ). 469: 1367كند(زيبايي، انوار تجلّيات عاشق سوز وي اشاره مي

 گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
 گفت ما را جلوه معشوق در ايـن كـار داشـت   
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هاي خواجه است و در حقيقت به ، كه نقد و شرح غزلدرس حافظاستعالمي در كتاب 
آورد: اين مورد نظر مياي درسنامه براي حافظ نوشته شده است، در شرح دو بيت نيت گونه

انـدك  - بلبل، حافظ است يا هر رهرويي كه از عالم معنا سخني دارد، اما فقـط بـرگ گلـي    
هـاي  در منقار اوست. برگ و نوا يعني لوازم و امكان. او با همين آشنايي اندك، ناله - سخني

ي او نالد. چرا؟ كه غـم عشـق هـم بـرا    نالد، خوش ميدهد و اگرچه زار ميعاشقانه سر مي
- توانـد باشـد، مـي   شيرين است. در بيت دوم، حافظ از اين عاشق كه خود او يا ديگري مي

پرسد كه تو با معشوق پيوندي داري، پس اين همـه نالـه و فريـاد بـراي چيسـت و پاسـخ       
اي از مصراع دوم، حكايت از آن دارد كه هنوز وصـالي دسـت نـداده اسـت و تنهـا جلـوه      

  ).262- 263: 1383به ناله واداشته است(ر.ك: استعالمي، معشوق است كه بلبل عاشق را 
و اما در گزيدة خرمشاهي براي معناي اين دو بيت تنها به توضـيحي دربـارة واژة بـرگ    

عرفـاني در بـارة ايـن بيـت      بسنده شده و كالً هيچ معنا يا مفهومي اعم از عرفـاني يـا غيـر   
  ).1/384: 1367است (ر.ك: خرمشاهي   نياورده
  
  وجه هاي بي ل يا تفصيلاجما 4.5

شـود، افـراط و تفـريط    هاي حافظ ديده مينامهيكي از اشكاالت عمدة ديگري كه در درس
كننـد، در  مؤلفان است كه گاهي يك واژه يا تركيب را در بيتي با تفصيلي بي وجه مطرح مي

حالي كه نياز دانشجو به اين مايه از تفصيل نيست و سپس هنگـامي كـه بـه جـان كـالم و      
تـرين  سازند؛ در اين ميان يكي از متعـادل رسند، بحث را پا در هوا رها ميعصارة مطلب مي

نامة خرّمشاهي است كه توضيحاتي دقيق و مفيد دربارة واژگـان، تعـابير و   ها، حافظدرسنامه
برخي از مفردات آورده است؛ هرچند كه مؤلف در بسياري از ابيات، خود را مقيد به ارائـة  

  ه است.معنا نكرد
آنچه در اين موضع، بيشتر محل ايراد است، اجمال مخلّي است كـه وافـي بـه مقصـود     

كند، براي مثـال در شـرح بيـت    شاعر نيست و ابهام دانشجو يا خواننده غزل را نيز رفع نمي
زير، مؤلف تنها به برگردان شعر به نثر بسنده كرده و وجوه مختلف بيت از جمله مخاطـب  

رهگـذر تكـرار را از نظـر دور    غـي و تأكيـدهاي مـورد نظـر شـاعر از      هاي بالسخن، بهره
  است:   داشته

 اي جــان مــن خطــا اينجاســت ســخن شــناس نــه چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست



 47   حافظ يها نامه درس يشناس بيآس

  )68: 1362، (حافظ

شـنوي و فهـم   وقتي سـخنان اهـل دل را مـي   «نوشته است:  مفاد بيتمؤلف زير عنوان 
كني شناس نيستي و سخن اهل دل را فهم نميتو سخن كني مگو كه خطاست عزيز من  نمي

  ). 142: 1367(زيبايي، » خطا از توست
گـذاري كـه بتوانـد    در جمالت ياد شده در متن، هيچ گونه عالمت سـجاوندي و نقطـه  

شود. مخاطب در ايـن بيـت،   تأكيدهاي بالغي را دست كم در معني بيت برساند، ديده نمي
ل باطن و بي باور، نسبت به عاشقان راسـتين محبـوب ازلـي    صوفيان ظاهرنگر و منكران اه

  كنند.هستند كه هرچه جز پندار خود را انكار مي
  حافظ اهل دل را در همين معنا بازهم به كاربرده است:

 زان كه كنج اهل دل بايد كه نـوراني بـود     يارم نشستبي چراغ جام در خلوت نمي
  )212: 1362(حافظ، 

را  اهل دليابيم كه موارد ديگر از شعر حافظ مراجعه كنيم به خوبي در ميهنگامي كه به 
  گويد:در مقابل صوفيان و اهل خرقه به كار برده است، از جمله مي

 كو راهروي، اهـل دلـي، پـاك نهـادي       آلــودگي خرقــه خرابــي جهــان اســت
  )427(همان: 

محـوري در بيـت،    هـاي خطـا و سـخن بـه عنـوان دو واژة     از سوي ديگر، تكـرار واژه 
برخوردار از بار بالغي است؛ زيرا حافظ از جمله سرايندگاني است كه به شـدت از تكـرار   

هاي بالغي، پرهيز دارد. شاعر از اهل دل، اهل بـاطن و حقيقـت را در   واژه جز به نيت بهره
كـالم حـافظ در تقابـل بـا      نظر دارد؛ ضمناً با توجه بـه معنـاي ديگـر سـخن يعنـي شـعر،      

كردند. روشن است كه است كه هنر شاعري و مفاهيم واالي شعرش را ادراك نمي  عيانيمد
  هاي موجود در آن تخليه كند.تواند مفهوم بيت را از همه ارزشايجاز بي وجه مي

  بينيم موردي ديگر از اجمال مخلّ را در شرح بيت زير از گزيدة صداي سخن عشق مي
رخ تــو در نظــر مــن چنــين خوشــش     مرا به كار جهان هرگز التفات نبود

  )68: 1362(حافظ، 

مؤلف محترم در تفسير بيت زير كه داراي مفهوم عرفاني لطيفـي اسـت، نوشـته اسـت:     
التفات: توجه. رخ: چهره، در ادبيات عرفاني عبارت است از جلوه كردن ذات خداونـد در  «
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 مـراد خـط، جنـاب   اين جهان. شبسـتري گويـد: رخ اينجـا مظهـر حسـن خـدايي اسـت /       
). كلّيت مطلب در آنچه 199: 1383)، (انوري، 494: 1366است (شرح گلشن راز،   كبريايي

شارح محترم نوشته، قابل قبول است ولي پاسخ گـوي نيـاز و فهـم دانشـجو نيسـت؛ زيـرا       
  هايي در شرح اين بيت، گفتني است كه با اين اجمال دريافتني نخواهد شد.  نكته

خطاب به محبوب ازلي است. رخ برابري براي وجه يا وجـه   "تو"در بيت مورد بحث، 
اهللا در تعبيري قرآني آن است كه: اينما تولّوا فثم وجه اهللا / به هرسو كه نگـاه كنيـد، چهـرة    

هاي جمال محبـوب  ). رخ يا وجه در تعابير عرفاني اشاره است به جلوه115خداست (بقره/
الم ظاهر است؛ زيرا از نظر عارف همة اجزاي عـالم،  ازلي كه در همة كثرات، يعني مظاهر ع

هاي جمال الهي را در همة اشياء و كثرات عـالم  گاه يا مجالي ذات حق است و جلوهجلوه
هاي جمـال  تواند جلوهتوان ديد؛ پس زيبايي مظاهر عالم براي عارف در آن است كه ميمي

  ته توجه دارد:الهي را در آن ببيند. حافظ در بيت زير هم به همين نك
 گرداننـد ماه و خورشيد همين آينه مـي    گاه رخ او ديده مـن تنهـا نيسـت   جلوه

  )392: 1362(حافظ، 

شـود؛ ولـي ايـن سـخن     ها كمتر ديده ميها و درسنامهاگرچه تفصيل بي وجه در گزيده
  ها در شرح بيت:بدان معنا نيست كه اين تفصيل وجود ندارد، براي مثال يكي از گزيده

در آتشِ شوق از غمِ دل غرق گالب است  گل بر رخ رنگين تو تا لطـف عـرق ديـد   
  )78(همان :

 آتش شوقشارح محترم، گذشته از عدم دقّت در ضبط درست بيت، يعني آتش رشك، 
)؛ زيرا آتش 190- 192: /1367كند(ر.ك: زيبايي، را به كار برده است كه معنا را كالً فاسد مي

ي نيسـت؛ روشـن اسـت كـه اگـر آتـش       ة خلخالي است، پـذيرفتن شوق كه بر اساس نسخ
ناكي گُل و غم دل معنا نخواهد داشت. گل نسبت به رخ يار شوق نـدارد  باشد، رشك  شوق

 ورزد. حافظ در جاي ديگر گفته است:بلكه در موضع رقابت است و رشك مي

  )190: 1362(حافظ، 

 خواست گل كه دم زند از رنگ و بوي دوستمي
ــبا نفســـش در  ــتاز غيـــرت صـ ــان گرفـ  دهـ
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به هرحال، در شرح اين بيت، دو صفحه تفصيل داده شده و نهايتاً از ايـن نكتـه غفلـت    
گرديده است كه حافظ رخ رنگين را غالباً در معناي رخ آراسته، يا به اصطالح آرايش كرده 

ه و دلربـاتر  گرفته است. هنگامي كه گل، زيبايي چهره يار را كه خوي يا عرق بـر آن نشسـت  
  شود.يابد و غرق در عرق شرم يا رشك ميبيند آن را از خود زيباتر ميشده است، مي

  
  اجتهادهاي بي بنياد 5.5

ها و داليل استنادي قابل قبولي تكيه كنند، گاه دسـت  برخي از شارحان بدون آن كه به قرينه
هـاي  با وجود معناپذيريكنند كه حتّي زنند و مواردي را مطرح ميبه اجتهادهاي غريب مي

توان آنها را پذيرفت چند وجهي و به اصطالح، تكثّرپذيري معنايي در ابيات حافظ، هم نمي
شـوند؛ بـراي نمونـه در يكـي از     اي مصداق اجتهاد در برابر نص محسوب ميزيرا به گونه

  ها در تفسير بيت:گزيده
 بــه پيمانــه زدنــد گــل آدم بسرشــتند و   دوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدنـد 

  )374: 1362(حافظ، 

اي اسـت از آمـدن   در ميخانـه زدنـد، تعبيـر شـاعرانه    «پس از بيان مقدماتي، آمده است: 
هـاي خـود   فرمايد مـن آدم را بـا دسـت   فرشتگان به زمين و برداشتن گل آدم،... اين كه مي

داند، در هاي خدا ميدستگيرد و فرشتگان را كه به منزله آفريدم را به معني لفظي خود نمي
). مشخّص نشد كه شارح 248- 249: 1383(انوري، » دهد...كار سرشت گل آدم دخالت مي

محترم، اين مسايل را از كجا آورده است. بر اساس سخن ايشان، زمين، ميخانه است، ميخانه 
در تعابير عرفاني، عالم عشق اسـت. سـخن ايـن اسـت كـه فرشـتگان عشـق را در زمـين         

هـاي خـدا هسـتند؟ اگـر     ستند و در طلب آن به زمين آمدند؟ آيـا فرشـتگان، دسـت   ج  مي
  فرشتگان مستقيماً در خلقت آدم دخالت داشتند، پس چرا به انكار آدم پرداختند؟ 

مواردي كه در شرح اين بيت از نظر دور داشته شده، متعدد است: اول اين كه دوش در 
شود و تـا نزديكـي سـحر را نيـز در بـر      ز ميشعر حافظ معناي خاصي دارد كه از شب آغا

گويد: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...؛ ديگر ايـن كـه    گيرد؛ چنان كه حافظ مي  مي
هاي رؤيايي حافظ است و دو مصراع از بيت اول غـزل، بـه   غزل مورد بحث از جمله غزل

كه گل آدم...، شوند؛ يعني دوش ديدم كه ماليك... و دوش ديدم لحاظ مفهومي تفكيك مي
پس در واقع، بيت اول دو جمله كامل و دو مفهوم مستقل را دارد. ماليك در ميخانه زدنـد،  
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يعني محروم مانده از عشق و طالب عشق بودند ولي وديعة عشق نصيب آنها داده نشد؛ زيرا 
ل دارد كـه در         شرايط و ظرفيت آن را نداشتند كه چرايـي ايـن موضـوع هـم بحثـي مفصـ

هـاي  گويـد: در گذشـته  آمده است. در مصراع دوم، مستقل از مصـراع اول مـي   بادمرصادالع
رؤيايي خود ديدم كه گل آدم سرشته شد و به پيمانه زده شد، كه تعبيري است براي خلقت 

انـد و  ، بدون ذكر فاعل در حكم فعل مجهول به كار رفتـه بسرشتند و زدندآدم؛ افعال معلومِ 
انـد  شود، فرشتگان مدخليتي در خلقت آدم نداشـته بيت دريافته مي در نهايت، بنا بر آنچه از

شدند. در حاشية همين مطلب بايد گفت كه بر خالف زيرا اگر داشتند كه بعداً معترض نمي
، فرشتگان نيست، بلكه عامليـت و قـدرت مسـتقيم    دست يا يدنظر شارح محترم، منظور از 

رت    الخداوند در خلقت آدم است. در تفسير جامع جوامع نيز آمده است كـه منظـور از خمـ
)؛ سنايي هم در حديقه برهمين مبنا در معناي 5/351بيدي، يعني بي واسطه از غير (طبرسي 

  گويد: يد مي
ــدرت اســت و وجــه بقــاش  ــد او ق  آمـــدن حكمـــش و نـــزول عطـــاش   ي

  )64: 1329(سنائي، 

برخـي از تـواريخ و تفاسـير    انـد، و تنهـا در   پس فرشتگان در خلقت آدم نقشي نداشـته 
حكايتي رمانتيك و احتماالً برآمده از اسرائيليات نقل شـده اسـت كـه خداونـد، فرشـتگان      
بسياري را براي آوردن خاك از زمين فرستاد تا گل آدم را سرشته كند، و هيچ كـدام توفيـق   

ل، طينـت   نيافتند مگر عزرائيل كه با قاطعيت خود از عهدة اين كاربرآمد و خداوند از آن  گـ
اي چون جبرائيـل در همـين بـوده اسـت نـه بيشـتر (ر.ك:       آدم را سرشته كرد؛ نقش فرشته

  ).70- 1/71: 1353بلعمي،
  
  ها و تركيبات موارد قابل تأمل در معاني واژه 6.5

ترين معاني واژگان، از كاربرد خاص واژه در معناي ها، با تكيه بر رايجدر بعضي از درسنامه
ها و تركيبـات حـافظ سـخت    غفلت شده است. اين نكته در برخي از واژهمورد نظر شاعر 

  شايع است. حافظ در بيت: 
 بجز از عشق تو باقي همه فاني دانست   كارافتـاده  عرضه كردم دو جهان بر دل

  )114: 1362(حافظ، 
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نامـة  را در معناي خاصي آورده است. خرمشاهي، تركيب را با استناد بـه لغـت   كارافتاده
). 1/289: 1367دا به معني مجرّب و كارديده و كارآزموده گرفتـه اسـت (خرّمشـاهي،    دهخ

). زيبايي بي 1/195: 1383استعالمي آن را در معني رياضت كشيده آورده است (استعالمي ،
هـاي  ). در فرهنگ310: 1367هيچ توضيحي به معني عاشق و كارديده گرفته است(زيبايي، 

انگيـز بـه معنـاي كارديـده و     شـود. در كلـك خيـال   ده نميلغات حافظ هم وضعي بهتر دي
). در شروح موجود نيز، قيصري به معني تجربـه  2/714: 1363آزموده آمده است (اهور، كار

  ).161: 1393اندوخته و كار كشته گرفته است (قيصري،
حميديان به معناي مجرّب و كارآزموده با ايهام به معناي مشكل رسيده و گرفتار(عاشق) 

كنم كه اصل معني در بيت حافظ همان كارآزموده و با تأكيد مي«كند كه گرفته ولي اضافه مي
  ). 1253: 1390(حميديان، » تجربه است

بديهي است كه جويندة مطلب، بويژه دانشـجو در پـي معنـايي مشـخّص و بـه دور از      
ي اين لغت تضارب آراء حافظ پژوهان و وجوه راجح و مرجوح معنايي است. آنچه در معنا

در اينجا كنايه از عاشق، گرفتارعشق، با ايهام به مجرب  كار افتادهمطرح است، اين است كه: 
و كار آزموده است، نه آن كه معنـاي اصـلي مـورد نظـر شـاعر در ايـن موضـع مجـرّب و         

  آزموده با ايهام به عاشق باشد.  كار
را ايهـام   بيكارمچنان كه در معني عشق را جاي ديگر نيز آورده است؛ ه كارحافظ واژة 

  در معني بي بهره از عشق گرفته است:
 كجاسـت  بيكـار ما كجاييم و مالمتگـر     هر سر موي مرا با تو هزاران كار است

  )70: 1362(حافظ،

  نظامي در همين معنا گفته است:
ــان را   ــاده مادگـ ــع  گشـ ــبا  برقـ ــال در داده    صـ ــان صــ ــار افتادگــ  را كــ

  )126: 1392(نظامي، 

  الطيرآورده است:، در منطقافتاده كارعطار هم تركيب مذكور را در شكل 
ــوانم زار زار     افتــاده كــارنيســت چــون داوود يــك  ــق خـ ــور عشـ ــا زبـ  تـ

  )42: 1368(عطار، 
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كنم. حـافظ غالبـاً واژة   براي پرهيز از دراز شدن سخن، تنها به يك مورد ديگر اشاره مي
خبر را در معناي استعاري معرفت به كار گرفته است و بارزترين مصداق آن، بيت مطلع در 

  غزل معروف زير است: 
ــوي      اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي ــر ش ــي راهب ــي ك ــرو نباش ــا راه  ت

  )972: 1362(حافظ،  

كـه از عاشـقي بـويي    كسـي  «خبر نوشته است ، دربارة بيصداي سخن عشقانوري در 
)؛ اين معنا شايد راهي 360: 1383(انوري، » داندنبرده و راه و رسم سلوك و خرابات را نمي

  نيست. خبر به دهي ببرد، ولي رسانندة مفهوم خاص حافظ از واژة
نامة حافظ دانسته؛ ولي اين نكته را از نامه و عرفانخرّمشاهي غزل مورد بحث را معرفت

و به همين دليل دربارة معنـاي خـاص ايـن     خبرمحتواي كلّي غزل حاصل كرده، نه از واژة 
). استعالمي و زيبايي به ايـن غـزل   1232: 1367واژه سكوت كرده است (ر.ك: خرّمشاهي، 

نويسـد  است و مـي را در معناي آگاهي گرفته  خبراند. در شروح موجود، قيصري، نپرداخته
اي آن كه شوق طلب در دل داري ولي از چند و چون راه دشوار سلوك به سوي حق بـي  «

: 1393(قيصـري،  » خبري، از اين پس بكوش كه از راه و رسمِ طريق طلب حق آگاه شـوي 
2/1499.(  

حميديان در شرح شوق كالً در اين باره يك سطر توضيح دارد و در آن واژة راهـرو را  
نـدارد (ر.ك:   خبـر خبر يـا  سالك پويندة راه حق گرفته است و توضيحي دربارة بيبه معني 

- ). ختمي الهوري نيز بي خبر را در معني قاموسي آن گرفته و مـي 4039: 1391حميديان، 
...» خبـر از علـم قلبـي و بـاطني     گويد اي فلسـفي بـي  در اينجا عارف شيرازي مي«نويسيد 

 خبـر  شروح ديگر نيز تعابيري در همين حدود را براي )؛2843/ 4: 1374(ختمي الهوري، 
  اند.ذكر كرده

چنان كه گفته شد، حافظ اين واژه را در معني معرفت و بي خبر را در معني بي بهـره از  
معرفت به كار برده و روي سخن او متوجه اهل ظاهر و صـوفيان روزگـار خـويش اسـت؛     

شود، حافظ هاي ديگر خواجه نيز حاصل ميدرك اين مطلب از تأمل بر واژة خبر در كاربرد
  در جاي ديگر گفته است:

 تا بي خبـر بميـرد در درد خودپرسـتي      با مدعي مگوييد اسرار عشق و مسـتي 
  )868: 1362(حافظ، 
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در اين بيت، واژة اسرار، قرينة نيكويي است تا مراد حافظ از خبر را روشن كند. در تأييد 
شود كه خواجـه  اين معناي خاص در متون صوفيه اشاره مي آنچه گفته شد، براي آگاهي از

خبـري نيسـت، تجلـي را در وي     عبداهللا انصاري در همـين معنـا گفتـه اسـت: هـر كـه را      
). عراقـي در  364:  1356نيست (سخنان پير هرات، خواجه عبـداهللا انصـاري، تهـران      اثري

  غزليات گفته است:
ــش و    بـــا بـــي خبـــران جـــدال تـــا كـــي  ــي  دم در ك ــري عراق ــون گ  خ

  )286: 1338(عراقي،

  بد خوانيِ متن 7.5
ســجاوندي در مــتن بــه صــورت  هــايمقصــود از بــد خــواني، مــواردي از اعمــال نشــانه

آيد كه برخي از عالئم سـجاوندي موجـب اخـتالل در    است؛ زيرا گاهي پيش مي  نامناسب
نظـران  رخي از صاحبشوند. در اين زمينه ابتدا بايد اشاره كرد كه بخوانش درست متن مي

ها، هيچگونه هاي مهم و به تعبير ديگر در ابرمتندر حوزة نقد متون بر اين باورند كه در متن
نشانة سجاوندي اعمال نگردد تا خوانندة هوشمند و اهل نظر بتواند در نقد و تحليـل خـود   

يلي نسبت اي خوانش تحمتواند گونهآزاد باشد و به عبارت ديگر، درج عالئم سجاوندي مي
گر متن محسوب شود؛ ولي در جايي كه اثري به عنوان درسنامه به خواننده يا منتقد و تحليل

گيرد، و در مواردي دانشجو در شرايط خودخواني متن قرار دارد، بهتر مورد استفاده قرار مي
گـردد، اعمـال شـود و    گذاري درست كه منجر به خوانش درست مـتن مـي  است كه نشانه

هـا توضـيح   نوشـت جانبي براي تشـحيذ و روشـنگري ذهـن خواننـده در پـي      هايخوانش
  شوند.  داده

اي يا نادرست ممكن اسـت موجـب سـوء    هاي سليقهگاهي در برخي از موارد، خوانش
هاي معتبري كه در ؛ اين پديده، البتّه در گزيدهخواني و فساد معناي بيت شوددريافت يا غلط

؛ ولي با اين حال گاهي از سـر پسـند و   ، بسيار نادر استاندفتهاين مقاله مورد اشاره قرار گر
، توان برخورد. براي نمونه  در صـداي سـخن عشـق   سليقة مؤلفان به مواردي از آنها نيز مي

دهد كه مؤلف از واژه ملَك در بيت زير به صورت ملك خوانده شده و همين نكته نشان مي
  :بر همين اساس هم بيت را معنا كرده استملك، خداوند را در نظر داشته و 

ــار داشــت     وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير ــة زن ــك در حلق لــبيح م ــر تس  ذك
  )174: 1362(حافظ،
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سخن و شيرين كار خوش بـاد  اوقات آن قلندر خوش: «و بيت را چنين معنا كرده است
، ، در حالي كه زنار بسته بـود عرفانكه در حاالت و مراحل سير و سلوك و در طي طريقت 

گذاري خاصي كه در مـتن  ) و سپس با وجود نشانه216(انوري، » كردخداوند را نيايش مي
. بديهي است كه شود، خواندكند كه ملَك به معني فرشته هم مي، اشاره مياعمال كرده است
حـافظ تسـبيح همـواره بـه      ، ملَك به فتح ميم و الم است و اساساً در ديوانخوانش درست

  ملَك نسبت داده شده است نه ملك:
ر مـي      بر در ميخانه عشق اي ملَك تسبيح گوي كننـد كاندر آنجا طينـت آدم مخمـ 

  )404(همان:
 ذكر خيرِ تو بود حاصـل تسـبيح ملـك      تويي آن جوهر پاكيزه كه در عالم قدس

  )606(همان:

صنعان در حالي كه زنار بر كمر داشت، بـاز هـم   گويد شيخ و روشن است كه شاعر مي
تسبيح او يادآور تسبيح فرشتگان در حق خداوند بود و اساساً تسـبيح ملَـك بنيـادي قرآنـي     

يسـبح  «) و 75دارد: و تري المالئكه حافّين من حول العرش يسبحون بحمـد ربهـم (الزمـر/   
ديگر. روشن است كه در درسنامه، ) و آيات 13(الرعد /» الرعد بحمده و المالئكه من خيفته

صرفاً بايد خوانش راجح را مطرح كرد و خوانش مرجوح يا ثانوي و ثالث را بايد به شـرط  
  مقبول بودن و ضرورت، به حاشيه منتقل كرد تا موجب ابهام و بدفهمي دانشجو نشود.

  
  هاي قابل تداعي كم توجهي به زمينه 8.5

هـايي اسـت كـه در روزگـار     منوط به آگاهي با زمينهدر غالب متون شعري، گاه درك معنا، 
هاي هاي قابل تداعي براي مردم دورهشاعر كامالً دانسته بوده و با گذشت زمان و قطع زمينه

هـاي موجـود و   شود، و شارح بايد بتواند با قرينههاي عارضي در بيت ميبعد، موجب ابهام
تر شدن ها آشنا كند؛ در اينجا براي روشنينهمراجعه به منابع مربوط، دانشجويان را با اين زم

  پردازيم. هاي موجود ميها و گزيدهمطلب به يك مورد در درسنامه
  در غزل معروف و رويايي حافظ با مطلع:
 وندر ان ظلمت شب آب حياتم دادنـد    دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  )374: 1362(حافظ،
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  آمده است:
 آن شب قـدر كـه ايـن تـازه بـراتم دادنـد         فرخنده شبيچه مبارك سحري بود و چه 

روشن است كه آب حيات، اشاره به عشق و معرفت و تجلّي انوار ذاتي و صفاتي حـق  
اسـت؛ ولـي مؤلفـان     تازه بـرات بر آدم است كه در ازل و الست نصيب او شد. نكته بر سر 

را  تـازه بـرات  محترم از فرط تفصـيل دربـاره شـب قـدر، كمتـر مجـال تـأملي در مـورد          
اند. خرّمشاهي با توجه به مفهوم اصطالحي برات يعني حواله، در معنـي بيـت   كرده  حاصل

شب قدر من، سحر مباركي بود كه برات آزادي از بار گناهان به مـن داده شـد و   «نويسد مي
). بدون مناقشه دربارة معناي 672: 1367(خرّمشاهي، » شودگي به من دست داداحساس بخ

شود كه جان كالم و قوت معنا در تازه برات است كـه از نظـر   بيت و تأمل در آن، اشاره مي
شود كه تازه بـرات در  مؤلف محترم مغفول مانده است. در اشاره به اين مطلب يادآوري مي

حافظ به معناي سند و حوالة نو و قابل اعتماد بوده و اين بدان ذهن مردم شيراز در روزگار 
سبب است كه در وانفساي اواخر عصر ايلخاني در مناطق مختلف از جمله در فـارس، هـر   

ساخت و منسوب به صدور آن از جانب خان كرد و آن را كهنه نما ميكس سندي جعل مي
را با اقامة دعـوي و اسـتناد بـه سـند از     كرد و ملك يا ايلخان و گاه شهزاده و شاهدختي مي
، هـايي از ايـن قبيـل   ساخت و كثرت حوادث و دعويدست مالك و متصرّف آن خارج مي

هاي قديمي شد و در يك زمان، قاضيان اعـالم كردنـد   بارة براترفته رفته موجب ترديد در
زه شـود و اعتبـار   اي دارد، بياورد تا پس از تأييد، مبدل بـه بـرات تـا   كه هر كس برات كهنه

هاي تازه، قابل هاي كهنه، فاقد اعتبار و تنها براتقطعي يابد و از زماني خاص به بعد، برات
وثوق خواهند بود و اشارة حافظ به تازه برات به همين نكته توجه دارد (بنگريد به: هندوشاه 

ان حـافظ از  ؛ و بـويژه مقدمـه ديـو   2/42:  1394؛ حسيني فسائي ،  302: 1964نخجواني ، 
  ).57- 59: 1364انجوي شيرازي،

گفتني است كه شروح موجود از ديوان حافظ، نظير شرح قيصري و حميديان هم مانند 
اي به زمينـة تـاريخي   خرّمشاهي جز بحث لغوي در بارة شب قدر و برات، هيچ گونه اشاره

  مورد بحث ندارند.
  كنيم به بيت زير:اي ديگر اشاره ميبه عنوان نمونه

 جهان و كار جهان بي ثبات و بي محلست   به چشم عقل در ايـن رهگـذار پرآشـوب   
  اين بيت از غزلي است با مطلع: 
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 صــراحي مــي نــاب و ســفينة غزلســت    درين زمانه رفيقي كه خالي از خلل است
  )108: 1362(حافظ، 

مظفّر مطلع غزل، گوياي آن است كه حافظ از روزگار پريشان فارس در اواخر عصر آل 
هاي شاهزادگان و اميران مظفّري بر سر قـدرت و اسـف بـار    هاي كور و كشمكشو رقابت

جهان و كار ، به چشم عقلگويد؛ تعبيراتي چون بودن اوضاع اجتماعي عصر خود سخن مي
كند؛ روزگـاري كـه   ، هيچ چيز جز اوضاع ناساز روزگار حافظ را در ذهن تداعي نميجهان

رفت و حتّي از عالمان بي عمـل  و بر هيچ ثبات و دوامي توقّع نميبر هيچ كس اعتماد نبود 
بود و به همـين  شد؛ زيرا نفوذشان در ترميم حال زار مردم، كارساز نمينيز طرفي بسته نمي

، اقلـيم  رهگـذار پـر آشـوب   يافتند كه غرض خواجـه از  سبب معاصران حافظ، نيك در مي
اجتمـاعي از نگـاه    - نيا؛ ليكن اين نكتـة تـاريخي   زدة فارس است و البتّه با ايهام به دآشوب
پردازان دور مانده است. انوري اين غزل را نـدارد. زيبـايي دربـارة    نويسان و گزيدهدرسنامه

رهگذار پرآشوب كنايه از دنياست كه محـل عبـور آدميـان از    «بيت مورد بحث نوشته است 
ترين تصوري است كه اين سهل) و روشن 290: 1367(زيبايي، » عالم امكان به ابديت است

كند. خرّمشاهي تنها توضيحي كه دربارة ايـن بيـت دارد،   است كه از بيت به ذهن خطور مي
: 1367آن است كه بي محل را در معني بي ارزش و بي اعتبـار گرفتـه اسـت (خرمشـاهي،     

اي اشـاره ) 182: 1388(امامي،  "زمانة پرآشوب"). نگارنده در بر آستان جانان، با تعبير 283
به عصر حافظ كرده است. نكته، آن است كه شروح حافظ هم جز شرح جاللـي كـه غالبـاً    

انـد، ولـي   هاي تاريخي در شعر حافظ است، نگاهي تاريخي به اين بيت نداشتهمشتاق نكته
زدگي را مرتبط با روزگار پس از شاه شيخ تا حكومـت شـاه شـجاع،    جاللي هم اين آشوب

داند كه قطعاً بنا بر قراين تاريخي چنـين نيسـت؛ بلكـه    الدين ميمير مبارزيعني دقيقاً دوران ا
اشارة حافظ به اواخر حكومت شاه شجاع تا حملة تيمور به شيراز و زوال دستگاه آل مظفّر 

اي بوده است. قيصري نيز به اجمال، دنياي پرآشوب گرفته است كه هر روزش آبستن حادثه
حميديان هم در شرح شوق همة توضيحات مربوط به ايـن  ). 1/151: 1393است (قيصري، 

محل در معني بيجا و بي اعتبار كـرده و بـا   بيت را منحصر به بحث واژگاني براي تركيب بي
بيان شواهدي از سلجوقنامة ظهيري سـمرقندي و مثنـوي مولـوي و مصـيبت نامـة عطـار،       

اي بـه  ه و نهايتاً هيچ اشـاره سرانجام آن را به خروس بي محل و آواز بي هنگام آن پيوند زد
  ).1227- 1228: 1393رهگذار پر آشوب و بستر تاريخي بيت ندارد (ر.ك: حميديان، 
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  گيري . نتيجه6
شود، آن است كه نبايد گزيده يا درسنامه را صرفاً آنچه از اين بحث نسبتاً طوالني دريافته مي

و خالي از ديدگاه خاصـي  منتخبي از يك نمونة نظم يا نثر محسوب داشت كه بدون هدف 
اي مختصر و شرحي موجز يا مبسوط به تأليف در آمـده باشـد؛   تهيه شده و همراه با مقدمه

تواننـد  هاي هر متن كه مي، انگيزه و هدف و ويژگيشناسيبلكه مالحظاتي از قبيل مخاطب
هاي حافظ بـه  ها و درسنامهنوعاً متفاوت باشند نيز در نظر گرفته شود و در اين ميان، گزيده

هـاي خـاص   هاي تكثّر معنـايي و ظرافـت  شناسي آنها و نيز جنبهها و گونهسبب تنوع غزل
شناسي واژگان، از اهميت بيشتري برخوردارند كه متأسفانه در غالب هنري و همچنين مفهوم

  هاي موجود، مغفول مانده است.تأليف
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، تصـحيح مـدرس رضـوي، تهـران:     حديقـه الحقيقـه  ). 1339سنائي غزنوي، ابوالمجدمجدود بـن آدم ( 

  انتشارات سپهر. 
  ، با مقدمه كيوان سميعي، تهران: نشر تهران.شرح گلشن رازشبستري، محمود(بي تا). 

  سالمي.هاي اترجمه احمد اميري شادمهري، مشهد: بنياد پژوهش تفسير جامع الجوامع،). 1374طبرسي (
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انتشـارات  ، بـه اهتمـام سـيد صـادق گـوهرين، تهـران: شـركت        منطـق الطيـر  ). 1368عطار نيشابوري (
  فرهنگي.و  علمي

تهـران:   هـاي حـافظ(دو جلـد)،   ، شرح قيصري بر غـزل يك نكته از اين معني). 1393قيصري، ابراهيم (
  نشرجامي.

  جلد)، تهران: كتابخانه سنايي. 2( هاي فارسيتاريخ تذكره). 1363گلچين معاني، احمد (
  ، تبريز: انتشارات ستوده.شناسيمكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ). 1370مرتضوي، منوچهر (

اده، آكـادمي  ز، به سعي و اهتمام عبدالكريم علي اوغلي علـي دستورالكاتب). 1964نخجواني، هندوشاه (
  خاورشناسي، مسكو .
، تصحيح وحيد دستگردي، به كوشش سـعيد حميـديان،   خسرو شيرين). 1392نظامي، ابومحمد الياس (

  تهران: نشر قطره.
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