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  :نقد و معرفي كتاب

  گمشدة لب دريا

  

  دكتر خديجه حاجيان

   دانشگاه تربيت مدرس،استاديار زبان و ادبيات فارسي

  

چـاپ  .  دفتـري پربـرگ و بـار اسـت         گمشدة لب دريا  شناسي كتاب     در بازار گرم حافظ   

وسيلة انتشارات سـخن بـه بـازار           صفحه به  524+ 22ر  ، د 1382نخستين كتاب در سال     

ها تجديد چاپ شده و چاپ        تازگي با همين ويژگي     اين كتاب به  . كتاب عرضه شده بود   

موضوع كتاب تأملي در معنا و صورت       . اي براي معرفي و مروري بر آن است         سوم بهانه 

 رويكردي جديـد،    شعر حافظ است كه نويسندة آن، تقي پورنامداريان، با تأملي ديگر و           

 اسـت،   آن را موشـكافي كـرده  » لطـايف و ظرايـف   «هاي شعر حـافظ يـا همـان           ويژگي

 خواننده با نكات و دقايق و مطالب متنوع و گاه متفـاوت بـا آنچـه تـاكنون               كه اي  گونه  به

  . شود رو مي به است، رو دربارة حافظ گفته و نوشته شده 

  معرفي كتاب

اي اسـت و      اعر و انتخـاب آن از روي ظرافـت ويـژه          نام كتاب برگرفته از شعر خود شـ       

 :و پنج بخش با اين عناوين است) اي چهارده صفحه(داراي يك مقدمه 

  هاي آن در جهان شعر حافظ؛  معني و زمينه. 1

 صورت و ظرايف هنري در شعر حافظ؛. 2



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         200

 ساختار؛ پيوند معنايي، تأويل؛. 3

 أويل؛وگو با متن و ت شعر كالسيك و شعر حافظ، گفت. 4

 تفسير و تأويل نخستين غزل ديوان؛. 5

هايي افزوده شده كه عبـارت اسـت         ، در پايان كتاب فهرست      افزون بر اين پنج بخش    

هاي نويسنده، فهرست راهنماي مطالب مورد بحث، فهرست اعالم           مĤخذ و يادداشت  : از

  . ها و فهرست نام كتاب

در آغـازِ   . انـدازيم    كتاب مـي   ترين مطالب و موضوعات     در اينجا نگاهي گذرا به مهم     

هاي جديدي را دربارة      كه نويسنده در آن نكته     آمده» عنوان مقدمه   اي چند به    كلمه«كتاب  

 –ص يـك    (اسـت     هاي شعر حافظ و چگونگي تحليـل و تفـسير آن بيـان كـرده                  گي  ويژ

به بيـان ايـن     » هاي آن در جهان شعر حافظ       معني و زمينه  «پس از آن ذيل عنوان      ). چهارده

  :است ها پرداخته  مولّفه

  ؛]نيمي فرشته و نيمي حيوان[شخصيت حافظ و مقام برزخي انسان ) الف

  ؛...پوشي و نوشي، عيب شراب... مغان، صوفي، رند و پير: ها در غزل حافظ شخصيت) ب

  عطار، ثنويتِ هستيِ انسان؛ مغان و پير پير) ج

  .عر حافظعالم مثالي ش... ميثاقِ الست، امانت، عشق، گناه و) د

 در شعرش بسيار متأثر شده؛ از جمله  در اين بخش به پيشينة ادبي كه حافظ از آن

  ...). و 49-38، 43-28صص(است  شعر عطار بارها اشاره شده 

بـه موضـوعاتي    » صورت و ظرايف هنري در شعر حافظ      «بخش دوم كتاب با عنوان      

هـاي معنـايي      قي، تناسـب  چون كلياتي دربارة شيوة تعبير و بيان در شعر حـافظ، موسـي            

كلمات، تناظرهاي پوشيدة خطي يا لفظي، تداعي مضامين و معاني و فضاسازي مناسب             

  ).180-77صص(با عاطفه پرداخته است 

  :از اين قرار است» ساختار، پيوند معنايي، تأويل«مباحث بخش سوم با عنوان 

  پيوند معنايي و انسجام در بيت؛) الف

  التفات، انسجام؛) ب

  ).268-181صص(وند باطني ابيات و ساختار غزل حافظ پي) ج



 201                                        گمشدة لب دريا                                 6شمارة / 2سال 

بـا خـوانش    »  متن و تأويل   شعر كالسيك و شعر حافظ، گفتگو با      «: در بخش چهارم  

هاي پيـشين گفتـه شـده، توضـيحاتي           تعدادي از ابيات پراكنده بر اساس آنچه در بخش        

فظ سرانجام در مبحث پايـاني، نخـستين غـزل ديـوان حـا            . )338- 269صـص ( است   هآمد

  ).455 -339صص( است  تفسير و تأويل شده

   نقد روشي

هاي ديوان حافظ     اي از ابيات و غزل      توان شرحي فشرده بر گزيده      كتاب را به روايتي مي    

هاي مختلف به شرح و       مناسبتِ بحث   جاي كتاب و گاه به      دانست؛ زيرا نويسنده در جاي    

شده از نوع ابياتي است كه به         رحتعدادي از ابيات ش   . است  تأويل ابيات فراواني پرداخته     

هـايي از ابيـاتي كـه      شناخته شده و تعـدادي ديگـر نمونـه        » انگيز يا ديرياب    بحث«قولي  

 است و نويسندة كتاب سـعي كـرده آن ظرايـف و              نمودار ظرايف و لطايف شعر حافظ     

كـه شـباهتي بـه    -شارح در اين كتاب . لطايف را با رويكردي گاه متفاوت بازنمايي كند   

 روشي را پي    -ح گزيده و كامل ديوان حافظ كه پيش از آن نوشته شده است ندارد             شرو

 را نيز با ايـن      ديوان حافظ هاي   ريزد تا خواننده به كمك آن بتواند ديگر ابيات و غزل            مي

يكي از راهكارهايي كه بر آن      . ها را دريابد    شگرد جديد شرح كند و لطايف و نكات آن        

) ص نـه  (نويسنده در مقدمه    . معاني ابيات در طول غزل است       توجه به سلسله    تأكيد شده، 

روابـط پنهـان      توان با دريافت سلـسله      تأكيد كرده است كه مشكل شعر حافظ را تنها مي         

در تشريح روش تأويل و تفسير ابيات       .  كرد  موجود در معاني ابيات غزل دريافت و حل       

معنا را در ظرف تنگ غزل      نيز گفته شده كه چون حافظ دقايق بسيار و حجم وسيعي از             

ر است و برخي سخت بديع، باريك و        ت  گنجانده كه برخي مانند ايهام و تناسب زودياب       

شـدن بـه خيالبـافي و شـيوة           تـرس مـتهم   «پنهان و ديرياب؛ بنابر ايـن، شـارح نبايـد از            

گونه ظرايـف كـه بـسيار دقيـق و مكتـوم هـستند،          از كوشش براي يافتن اين    » غيرعلمي

ايد با پذيرفتن خطر در شعر حافظ غور كند وگرنه برگزيدن راه سالمت در              بازبماند و ب  

هـا تنهـا بـه        شـود كـه در آن       برخورد با شعر حافظ تنها به پديد آمدن شروحي منجر مي          

. )مقدمـه، ص نـه  (شرح لغات و اصطالحات و تلميحات و صنايع ادبي بسنده شده اسـت             

افظ نوشته شده، اين است كـه نـه         در واقع، مشكل اغلب شروحي كه تاكنون بر شعر ح         
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تنها به كشف روابط معنايي و پنهاني ميان ابيات توجـه نـشده، بلكـه در اغلـب مـوارد                    

روش شـرح يـا     «همين گفتـه خـود      . است  ذهنيت شارح در تأويل بر شعر تحميل شده         

اين روش نو و رويكرد متفـاوت در        . كند   مي  را در كتاب تبيين   » تأويل و تفسير نويسنده   

اي از ابيـات نـشان       ل و تفسير، عمالً در شرح نخستين غزل ديوان حـافظ و گزيـده             تأوي

.است  داده شده 
1  

  نقد محتوايي

دهنـدة    هايي براي شـعر حـافظ برشـمرده شـده كـه گـاه نـشان                 در مقدمة كتاب ويژگي   

ها اين اسـت كـه        يكي از اين ويژگي   . رويكردي جديد و قابل تأمل به شعر حافظ است        

كند كه بـسيار پيچيـده و متنـوع اسـت،             اي مي   واننده را درگير حادثه   شعر حافظ ذهن خ   

 اين حادثه   ستيزِ  گريز و جهت    آميز و ازهم    كه در امواج پرآشوب و هياهو، درهم        اي  گونه  به

شـمار و سـردرگمِ آن تنهـا          هاي بـي   توان برد؛ بلكه در كالف راه       راه به جايي يگانه نمي    

ل سرگرداني انسان در جهـان كـه ناشـي از تقـدير             توان سرگرداني را تجربه كرد؛ مث       مي

ديگر اينكه، هرچند حافظ دربارة هستي و زندگي و آغاز و انجام انـسان              . هستي اوست 

دهد كه    صراحت نشان مي    به«در گسترة فرهنگ و زندگي بسيار انديشيده است، شعرش          

رسـي  به هيچ انديشه و مسلكي يكسره دل نبسته است و به هـيچ انديـشة رسـمي و مد                  

اي خاص، كـاري      به نظر نويسنده، در شعر حافظ كشف فكر و عقيده         . »حساسيت ندارد 

بيهوده است و تحليل انديشه و نظرگاهي خاص از خالل يك يا چند غزل تنها بخـشي                 

بنـا  .  را اوگاه كلـي    كند، نه اثبات اعتقاد و نظر       ن مي از ساختار پيچيدة ذهن حافظ را تبيي      

 دادن يك نظام فكري و فلسفي و اخالقـي معـين كـه بـا                دست  جستجو براي به  «بر اين   

پـذير باشـد، در شـعر         بعدي مستقيم زمان آگاهي مـا بتوانـد توجيـه           منطق عقالني و يك   

حافظ ناممكن است و شعر او بيان هيچ تعليم اخالقي يا ضداخالقي را از طريـق زبـان                  

ش سنجيده و پرداختـه     گيرد؛ چون اصوالً خود بيان انديشه يا مضموني از پي           عهده نمي   به

  .)مقدمه، ص چهار(» .نيست

ژوهـان  پ  اري اسـت، برخـي حـافظ      د  اي حافظ كه بحـث دامنـه      ه  بارة ساختار غزل  در

هاي حافظ از نظر استقالل و تنوع و تباعد مضامين، بيش از هـر                معتقدند ساختمان غزل  
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هاي قرآن است    چيز متأثر از سوره   
2

ق ظـاهري   نمايي و فقدان نظم و اتـسا        زيرا گسسته «؛  

شود   هم در آيات قرآن و هم در ابيات غزل حافظ مشاهده مي           » از برابر ديدگان خواننده   

از ) دم تالئم آيـات قـرآن     هاي حافظ و ع     نمايي ظاهري ابيات غزل     گسسته(و اين بحث    

بارة هر دو كتاب رايج بوده است؛ اما دربارة شعر حافظ توجيه هنـري دارد و                گذشته در 

تنوع و گـردش مـضمون در يـك يـا هـر چنـد بيـت يـك غـزل                     » شرط«حافظ تنها با    

بلكـه  «بنابراين محتمـل  . را در غزل بگنجاند   » همه حرف و حكمت     آن«توانسته است     مي

هاي قـرآن     محتوم است كه شكل و شيوة غزل حافظ متأثر از صورت و ساختمان سوره             

در كار حـافظ    «كند    اما پورنامداريان در كتاب تأكيد مي     . )55-53: 1379خرمشاهي،  (» .باشد

اي از يك اسلوب و نمونة معـين مـثالً قـرآن كـريم               هيچ تقليد آگاهانه  
 

صـورت نگرفتـه   

هـاي    اي از كالم وحي بدون وجـود آن نـوع تجربـه و زمينـه                چنين تقليد آگاهانه  . است

توانست به پديدآمدن شعري پريشان و پـوك و تهـي از هـر مفهـوم و                   ساز آن، مي    سبب

در قرآن  » توغّل حافظ «حال، او معتقد است       با اين . )مقدمه، ص پنج  ( ».محتوايي منجر شود  

رين كـشف و اسـاس همـة ظرايـف          ت  ميز كالم خدا مهم   آ  اي اعجاز ه  جوي راز   و و جست 

؛ همان عالمي كـه در      »همان تأسيس عالم برزخي در شعر     «ساختاري شعر اوست؛ يعني     

عـالم واقعيـت و نيـز تفـسير         قرآن وجود دارد و امكان تفسير ظاهري را در ارتبـاط بـا              

با دريافـت چنـين كـشفي اسـت كـه       . كند  روحاني را با عالم باطن يا حقيقت ممكن مي        

-70ص(كنـد    اي حافظ و انواع ظرايف هنري او معني پيدا مـي          ه  بودن غزل   چندموضوعي

 و هـم در      معني همچنين، بخش عظيمي از هنر بيان و كتمان در شعر، هم در حوزة            . )74

. )87ص(اسـت     ري است كه نتيجة غور و تأمل حافظ در قـرآن كـريم              حوزة صورت، هن  

كه همچون  ) تغيير مخاطب از متكلم به غايب و برعكس       (هاي حافظ     ه التفات كديگر اين 

؛ البتـه   )317ص(هاي قرآني است، نتيجة تأمل دقيق او در ساختار بياني قرآن است               التفات

.است   هم دانسته  نويسنده اين ويژگي را خصوصيت برجستة شعر مولوي       
3

 بنا بـر آنچـه      

پژوه در مورد ايـن       توان نتيجه گرفت نويسندة كتاب با بيشتر محققان حافظ         گفته شد مي  

خـواه از نظـر مـضموني و        (بر شـعر او     » توجه و توغّل فراوان حافظ در قرآن      «نكته كه   

  .نظر دارد تأثير گذاشته است، اتفاق) خواه ساختاري
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هـاي    برخي را واداشت تا ادعا كنند ترتيـب ابيـات غـزل           »عدم اتساق معنايي ابيات   «

است  هم خورده     برداران به   وسيلة نسخه   حافظ به 
4

 و اين ترتيـب امـروزي تـوالي اصـلي           

پاسخ برخي به ايـن ادعـا ايـن اسـت كـه      ). 27: 1354شـاملو،  (دهد   ابيات را نشان نمي   

زل حـافظ يـك     اما اين تصور كه هـر غـ       «جايي ابيات منتفي نيست؛       به  احتمال جا 

بـا  » .اسـت   كننده     لوح محفوظ دارد كه ابياتش دقيقاً توالي منطقي دارند گمراه          نسخة در 

شرطي ممكن است كه حـافظ        اين حال، وجود مضامين فراوان و متراكم در يك غزل به          

   ).56: 1379خرمشاهي، (در هر بيت يا هرچند بيت بتواند حرف و حديث ديگري بگويد 

ابهام معنايي و عدم پيونـد ظـاهري        «نويسد     هم با اينكه مي    رياگمشدة لب د  نويسندة  

سازي در    اي برجسته ه  ترين خصوصيت شعر حافظ و يكي از شگرد         ميان ابيات، برجسته  

بينـي    ردن فواصل معنايي ابيات با كمك جهان      ك  و وظيفة شارح پر   ) 205ص(» شعر اوست 

است   كند؛ اما معتقد      يحافظ و تشخيص هويت مخاطباني است كه در طول غزل تغيير م           

اي كـه در      كه طرح آن از حادثـه     «هاي حافظ داراي ساختي دروني است         بسياري از غزل  

شـده، شـكل و      ذهن حافظ تحت تأثير انگيزة عاطفي خاصي در لحظة خلق شعر ايجاد             

ترين تفاوت شعر حافظ با شعر ديگـر شـاعران،            مهم. )مقدمه، ص هفت  (» .است  نما گرفته   

تر و سرشـارتر از    دروني است كه هم بسيار متنوع و هم بسيار گسترده        در همين ساخت  

همين دليل،    كند؛ به   بيند احساس مي    شعر ديگر شاعران است و خواننده بيش از آنچه مي         

شاعر براي گنجاندن معناي انبوه مورد نظر خود در ظرف تنگ غزل، از دقايق و ظرايف                

تـرين وظيفـة شـارح، يـافتن ايـن       كند و مهم مي استفاده » سخت بديع و باريك و پنهان «

مقدمـه، ص   (هاست نه شرح ابيات براساس رابطة دال و مدلولي زبـان              روابط و كشف آن   

  ). دوازده-نه

ترين موضوعاتي كه نويسنده در بخش اول كتاب با نگرشـي جديـد بـه                 يكي از مهم  

بـه نظـر وي،     . سـت ويژه نوع نگاه او به انـسان ا         بيني حافظ به    آن پرداخته، تحليل جهان   

حافظ به مقام انسان به عنوان مخلوقي در برزخ فرشته و حيوان آشناست و مقـام عـدل                  

سـو روحـاني و آسـماني اسـت و از سـوي ديگـر                 عنوان موجودي كـه از يـك        او را به  

شاعر بـه اعتبـار ايـن جايگـاه ويـژة           . بينانه پذيرفته است    طور واقع   جسماني و زميني، به   

شـمرد و او را بـه        فرشته و حيوان، سرزدن گناه را از او عيب نمـي           انسان، در برزخ ميان   
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كند؛ زيرا بـا پـذيرفتن دو جنبـة فرشـتگي و حيـواني در انـسان                   اين دليل نكوهش نمي   

سـوي جنبـة    وحركت ناگزير او در ميان اين دو قطب مخالف، طبيعي است گاهي او بـه             

ش بـه قطـب ديگـر اعمـال         حيواني بگرايد و دچار خطا و اشتباه شـود و گـاه بـا گـراي               

بنابراين، كس را مقام آن نرسد كه بر اين سير طبيعي و            . پسنديده و درست از او سربزند     

به دليل همين اعتقـاد اسـتوار شـاعر بـه وجـود ايـن دو جنبـة                  . فطري بشر خرده بگيرد   

نوشـيدن، بـه    ظاهر متضاد در نهاد انسان است كه در شعر او بـه مقـوالتي چـون مـي                 به

زاهـد،  (كه به نظر متشرّعان     -... وشان سر و سرّ داشتن و        رفتن، با لولي     ميكده خرابات و 

در واقـع بـا     .  بسيار اشاره شده است    -دور از مقام انسان است    ) شيخ، محتسب و صوفي   

گـاه صـوفي را       اين نگاه است كه حافظ بر نظر خطاپوش پيري كه شراب نوشـيدنِ گـاه              

  :گويد داند، آفرين مي خطا نمي

 گفت خطا بر قلـم صـنع نرفـت        پير ما   
  

ــاد    ــاك خطاپوشــش ب ــر نظــر پ ــرين ب آف
 

 
  

خطاي در صنع  «نظر بيشتر مفسرّان      كه به » خطا«اين  
5

يا نوعي تعـريض و اعتـراض       » 

است، همان عيب شرابخواري يا گناهكـاري         هاي صنع الهي فرض شده        حافظ بر كاستي  

پوشاند؛ زيرا ويژگي منحصر     يند ولي مي  ب    پوش آن را مي       انسان برزخي است كه پيرِ عيب     

  :كند است و در عمل آن را تبليغ مي» عيب پوشيدن«فرد پير حافظ  به

 به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات
  

 بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن  
  ج

عيب ديگران را پوشيدن و درنتيجه بر كار خلقت و خـالق ايـراد نگـرفتن، ويژگـي                  

كرامـت ايـن پيـر      . گيـرد   ساسيت او به ريا سرچشمه مي     اخالقي پير مغان است كه از ح      

 بـه   -گرچـه دشـمنانش باشـند     -چنان است كه حتي اجازة بدگويي در حق ديگـران را            

  : دهد مريدان نمي

 پوشـان   پير گلرنگ من انـدر حـق ازرق       
  

 ها بود   فرصت خبث نداد ارنه حكايت      
  

هـاي   ز شخـصيت  تفصيل و با رويكردي جديد برخي ا        در ادامة مطالب اين بخش به     

اي   دسـته : شـوند   ها بـه دو دسـته تقـسيم مـي           اين شخصيت . شود  شعر حافظ معرفي مي   

تـرين و     محبوب» پير مغان  «.اي مورد انتقاد و طنز و تعريض        اند و ستوده و دسته      محبوب

او كه مظهر انسان واقعي است، نه فرشته اسـت نـه            . ارجمندترين شخصيت شعر اوست   

ار كردن هر دو جنبة مثبت و منفـي هـستي خـود، مظهـر               حيوان؛ كسي است كه با آشك     
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نموني در نام او كه جمع        اين راست . نمايد  رياستيزي است و خود را چنان كه هست مي        

خوبي نمايان است؛ پير با همة بار معنوي و فرهنگي كه در عرفـان از آن    اضداد است، به  

. عد از اسالم پيدا كـرده اسـت       معناي كافر و نامسلمان، معنايي كه ب         و مغ به   شود  اراده مي 

نمايـد،    نظـر نويـسنده، اغلـب چهـرة حكيمانـه و متفكرانـة حـافظ را مـي                   به» پير مغان «

، شخصيت محبوب ديگري كه در شعر حافظ برجـسته شـده، تـصويرِ              »رند«كه    درحالي

نما، پرخاشـجويانه و گـستاخانه، و شـيدا و            منِ شعري حافظ است و بيشتر چهرة عامي       

همين دليل، رند عالم شعر حافظ رند بازاري نيست كه            به. دهد  و را نشان مي   گونة ا   شيفته

كاري و ريا و تظاهر است، بلكه رند مدرسي و روشـنفكر اسـت كـه چهـرة                    مظهر طمع 

نمايد و آشكارترين صفتش      محسوس و نفساني انسان طبيعيِ مقيمِ در شعر حافظ را مي          

اي  گونـه    پير مغان در ايـن كتـاب بـه         هاي    شايان ذكر است ويژگي   . هم دوري از رياست   

  .  است برجسته ترسيم شده

گرچـه  ااو  . هاي مورد طعن و تعريض در شعر حافظ، زاهد اسـت            يكي از شخصيت  

بينـد،   گيري از دنيا و ترك لذات دنيوي است، چون در ديگران جز عيب نمي     مظهر كناره 

» خـودبين «از تركيـب    حافظ زيركانه در اين بيت بـا اسـتفاده          . خودبين است نه خداجو   

     :كند هر عيب معرفي ميظ م،جويي سبب صفت عيب زاهد را به» آيينه«و

 جز عيب نديـد     يارب آن زاهد خودبين كه به     
  

 دود آهيش در آيينـة ادراك انـداز         
  

هـا    حافظ از شيخ و صوفي و محتسب نيز با طنز و تعريض ياد كرده است؛ زيـرا آن                   

مندي از لذاتي كـه بـه         طور كلي بهره    نوشي و به    ب باده سب  نيز همچون زاهد از ديگران به     

  :كنند گويي مي شود عيب جنبة نفساني انسان مربوط مي

 بد رنـدان مگـوي اي شـيخ و هـش دار           
  

 كه با مهر خـدايي كينـه داري         
  

صورت و ظرايف هنري در شـعر       «در بخش دوم كتاب به طرح نكاتي جالب دربارة          

مانند به شعر حافظ و موفقيت           نويسنده، علل اقبال بي    به نظر . است  پرداخته شده   » حافظ

  :نظير آن در طول زمان، از روزگار خود شاعر تا زمان حال، چند چيز است كم

هاي عمـومي و      هاي شعر حافظ با عواطف و تجربه        تالئم و هماهنگي بعضي از جنبه     . 1

  ).اردگذ جا مي منظور از تجربه اثري است كه شناخت در ذهن به(غالب مردم 
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ها؛ برخـي     هاي مشترك و خصوصي انسان      استعداد شعر حافظ در هماهنگي با تجربه      . 2

توان بيان و كتمان در ابعاد مختلـف   عوامل اصلي فراهم آمدن چنين استعدادي را مي      

هم در حوزة معني و هم در حوزة صورت، داشتن ظاهري روشـن بـراي همگـان و             

  . رآن دانستپذيري گسترده همچون ق در عين حال تأويل

دشوار بودن تفكيك معاني از صورت در شعر حافظ؛ به اين دليل كه معني و محتوي                . 3

هـاي    هـاي صـوري و پيـام        چيزي جدا از صورت نيست كه برخـي از ايـن ويژگـي            

غيرزباني در شعر حافظ با شعر ديگر شاعران كم و بيش يكسان اسـت؛ امـا بعـضي                  

  : شود؛ براي نمونه در بيت زير  درك نميآساني همين سبب به ديگر مكتوم است و به

 بنيادسـت    بيا كه قصر امل سـخت سـست       
  

 بيار باده كه بنيان عمر بر بـاد اسـت           
  

را دريابنـد؛   / س/ و/ ب/ گروهي ممكن است تكرار غالب بعضي از حـروف، همچـون          

و / آ/ و/ س/گروهي ديگر ممكن است در ميان آواي غالـب ناشـي از تكـرار اصـوات                 

كننـد؛   گاه عمر شمرده شده اسـت، همنـوايي و ارتبـاط حـس             باد كه بنياد   تداعي صداي 

و تـضاد معنـوي ميـان دو        » بـاده «،  »بنياد«،  »باد«برخي تجانس و هماهنگي ميان كلمات       

مجمـوع  ... . يابنـد و    اند در   را كه با هم تقابل معنايي پيدا كرده       » سست«و  » سخت«كلمة  

هاي ناپيدايي را نيـز       ست؛ اما اين بيت تناسب    هاي كم و بيش آشكار بيت ا        ها تناسب   اين

تشبيهي » قصر امل«شود؛ براي مثال،      تر دريافت مي    هاي خاص   دهد كه با تجربه     انتقال مي 

معناي كاخ و كوشك تشبيه شده        به» قصر«معناي آرزو به      به» امل«فشرده است كه در آن      

(= » امـل «يز است؛ بنـابراين     ن» آرزوي عمر دراز  «معناي    اي قرآني به    واژه» امل«اما  . است

كند و از سـوي   تقابل معنايي پيدا مي» عمر بر باد بودن«سو با مفهوم   از يك ) درازي عمر 

تركيبـي  » قـصر امـل   «در تركيـب اضـافي      » كوتـاهي = قـصر «ديگر با توجه بـه معنـاي        

آنچه در شعر حـافظ     «بنابراين  ... . آورد و   وجود مي   را به » سخت سست «نما مثلِ     متناقض

ها لطـايف لفظـي و صـوري نهفتـه             از جنس معني و مضمون و هم از جنس تناسب          هم

  ). 91ص(» .است بسيار متنوع است

كاررفتـه در آن معدودنـد،        اما دربارة موسيقي شعر حافظ، هر چند اوزان عروضي به         

  : توجه به هماهنگي صداها در شعر از مباحثي است كه شاعر به آن توجه كرده است
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 كاووس و كي كجا رفتند    كه آگه است كه     
  

 كه واقف است كه چون رفت تخت جم بر بـاد            
  جج

/ ت/توان تكرار صامت      نمي/ ك/در بيت باال گذشته از تكرار كامالً محسوس صامت        

را ) غ/ (=ق/و / م/هـاي   را نيز تصادفي دانست يـا در بيـت زيـر تكـرار صـامت        / ف/و  

  :توان مالحظه كرد مي

 شـفيق و مي بيغش و رفيـق        مقام امن   
  

 گرت مدام ميسر شود زهـي توفيـق         
  

هـا و تكـرار       هـا و مـصوت      حـافظ از همخـواني و نيـز تـشابه صـامت           «نتيجه اينكه   

چشمگير يك يا چند صداي مشترك در زنجيرة موسيقيايي بيت بـراي ايجـاد موسـيقي                

از سوي ديگر ويژگـي تكـرار حـروف در          . )101ص (».كند  دروني شعر بسيار استفاده مي    

كند؛ بـراي مثـال تكـرار حـرف           فضاي معنايي شعر را نيز به خواننده القا مي        شعر حافظ   

 سـر و صـداي ناشـي از       - كه همخواني سايـشي و صـفيري اسـت         -در ابيات زير  / ش/

  : كند شلوغي و قيل و قال و جنجال را  تصوير و القا مي

  كار شهرآشوب فغان كاين لوليانِ شوخِ شيرين

  خوان يغما را چنان بردند صبر از دل كه تركان 

  بيا و كشتي ما در شط شراب انداز

  خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز  
  

در شعر حافظ، براي نمونه در بيـت        » تناظرهاي پوشيدة خطي يا لفظي    «اما در زمينة    

  : زير

 مزرع سـبز فلـك ديـدم و داس مـه نـو             
  

 يــادم از كــشتة خــيش آمــد و هنگــام درو  
  

» خـويش «النظير، نوعي تناظر پوشيده لفظـي در كلمـة            تعالوه بر رعايت صنعت مراعا    

را در ذهن   ) قطعه آهني براي شخم زدن زمين، گاو آهن       (» خيش«شود كه كلمة      ديده مي 

خواننده با اين تداعي به تنـاظر و تناسـبي مخفـي نيـز در ميـان                 . كند  خواننده تداعي مي  

نكتة جالبي را دربارة ايـن       نويسنده براي نخستين بار      در همين زمينه  . برد  كلمات پي مي  

  :است بيت نوشته 

 كوكب بخت مـرا هـيچ مـنجم نـشناخت          
  

 يــارب از مــادر گيتــي بچــه طــالع زادم       
  



 209                                        گمشدة لب دريا                                 6شمارة / 2سال 

صـورت   الخط قديم در بيـت بـاال بـه       كه مطابق شيوة غالب رسم    » چه«و» به«دوكلمة  

» مـادر و زادن   « است، از طريق همنشيني با كلمات متناظر و متناسـب             نوشته شده » بِچه«

   .آورد معناي كودك را به ذهن مي به» بچه«كلمة 

هايي از مضاميني كه حافظ از شـعر       به نمونه » تداعي مضامين و معاني   «همچنين ذيل   

گيـري   است كه اقتباس و بهره  اشاره و تأكيد شده شاعران يا عارفان پيش از خود گرفته،      

 كمتـر مـضمون و      حافظ از ميراث گذشتگان چندان متنوع است كه شـايد بتـوان گفـت             

  ).134ص(سابقه و بديع باشد  توان يافت كه بي تصويري در شعر حافظ مي

بـه آن پرداختـه شـده،       » ساختار، پيوند معنايي، تأويل   «ترين مبحثي كه در بخش        مهم

اسـت كـه بـه نظـر نويـسنده از نكـات چـشمگير و يكـي از داليـل                     » التفات، انسجام «

 بحث، چگـونگي التفـات در برخـي شـواهد           در ابتداي . نمايي شعر حافظ است     گسسته

در شعر فارسي شواهد التفـات      «شعري از ديگر شاعران توضيح داده و تأكيد شده است           

 اما اين صنعت هم در غزل مولوي و هم غزل           ؛)203ص(» غالباً از مغايبه به مخاطبه است     

از .  دارد دليل متأثر شدن شيوة بيان هر دو شاعر از قرآن كريم برجستگي بـسيار               حافظ به 

التفاتي است كه در طول يك غـزل بـدون          « از نوع    ديوان حافظ نظر نويسنده، التفات در     

افتد و ممكن است چندين بار اين گردش كـالم            اي دال بر تغيير مخاطب اتفاق مي        قرينه

صورت بگيرد و يك يا چند بيت خطاب به كسي باشد و يك يا چند بيت ديگر خطاب                  

كند امـا     در بسياري موارد مخاطب از نظر دستوري تغيير نمي        طوري كه     به كسي ديگر به   

ظاهر و هم    شعر هم به      يعني متكلم يا گويندة     » .كند  هويت مخاطب يا مخاطبان تغيير مي     

آنكه خواننـده     دهند بي   اما مخاطبان در طول شعر تغيير هويت مي       «در باطن حافظ است؛     

و اين تغيير مخاطب را خواننـده       » درا قراين الزم دستوري متوجه اين تغيير مخاطب كن        

گاهي اين التفات به مخاطـبِ ديگـر        . خود بايد از طريق تغيير زمينة معنايي كالم دريابد        

و اين خود يكـي از      «شود كه دريافتن آن دشوار است         چندان پوشيده و ظريف انجام مي     

ص بـه   اسباب مهم دوري سخن حافظ از منطق پيوند معنايي نثر و استقرار ابهام مخصو             

ظـاهر   كنـد و آن را بـه   نمـا مـي   شعر حافظ است كه ظاهر شعر را از نظـر معنـا گسـسته    

  . )204ص(» .دهد چندمضموني جلوه مي
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وگـو بـا      شعر كالسيك و شعر حـافظ، گفـت       «در بخش چهارم كتاب نيز در توضيح        

وگوپـذيري    در شعر كالسيك غيرعرفاني استعداد گفـت      : چنين آمده است  » متن و تأويل  

 با اين توضيح كه هر نوع ارتباط كالمي و نوشتاري را گفتگـويي              -خاطب و متن    ميان م 

 بسيار اندك است؛ ولي شعر حافظ كه تلفيقي         -ميان فرستنده و گيرندة كالم فرض كنيم      

انگيز است و هم پاسخ       اي برجسته هم پرسش     گونه  از شعر عرفاني و غيرعرفاني است به      

در غزل حافظ گفتگـوي مخاطـب و خواننـده بـا            «. و پرسش فراوان در خود نهفته دارد      

انگيـزي وسـيع غـزل حـافظ را            و اين پرسـش    )281ص(كند    تر تحقق پيدا مي     متن واضح 

هـاي شـاعر بـه تفـصيل بررسـي كـرده اسـت               اي از ابيـات و غـزل        نويسنده در نمونـه   

هـاي   سرانجام در بخش پاياني كتاب با توجه به تمامي مطالـب بخـش       . )338 -282صص(

و بـا تكيـه ديـوان و        « براساس شگردهاي ارائه شده، نويسنده با سـبكي ويـژه            پيشين و 

هـايي كـه در ذهـن     ها و پرسش ميراثي كه حافظ از پيشينيان به ارث برده است و تداعي      

به تأويل و تفـسير نخـستين غـزل ديـوان حـافظ پرداختـه اسـت                 » انگيزد  خواننده برمي 

   ).455 -339صص(

هـا اشـاره      آن  وار بـه      رسـد كـه فهرسـت       نظر مي   يگري نيز به  دربارة محتواي كتاب مطالب د    

  :شود مي

 اين كتاب با وجود اشتمال بر مطالب جديد فراوان دربـارة حـافظ و شـناخت            )الف

بيني او و چگونگي تأويل و تفسير شـعرش، دربردارنـدة چكيـده و نقـد مطالـب                    جهان

 اين نكته را با نگاهي به       .است  بسياري است كه تاكنون دربارة حافظ گفته و نوشته شده           

هاي پاياني كتاب كه نام تعـداد   شناسي و يادداشت هايي با موضوع حافظ مقاالت و كتاب 

شناسـي هميـشه      بازار گـرم حـافظ    . توان فهميد   مي ،است  ذكر شده   ها    توجهي از آن    قابل

قـول نويـسندة كتـاب كثـرت ايـن            شمار بوده و به     هاي بي  شاهد عرضة مقاالت و كتاب    

هـاي تـازه بـاقي       سختي مجالي براي حـرف      ها در اين بازار گرم و گاه آشفته، به         پژوهش

اي بـه آن      كوشيده است ضمن نقد يـا اشـاره        گشمدة لب دريا  اما نويسندة   . است  گذاشته  

  . مطالب، از تكرار مكررات در اين زمينه پرهيز كند

در تأييـد يـا   انگيز، كـه در كتـاب گـاه     ويژه ابيات بحث  در شرح برخي ابيات به   )ب

  شـده   تبيين مباحث و موضوعات و گاه در نشان دادن ظرايف شـعر حـافظ جـاي داده                
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بدون (است، ضمن اشاره به اختالف در تفسير و شرح بيت و نقد ضمني شروح پيشين                

براي نمونه  . است تفسيرهايي جديد ارائه شده     ) ترين اشاره به نام شارح يا شرح        كوچك

نويـسنده     اسـت،    ديـوان حـافظ   برانگيزتـرين ابيـات        بحـث  در شرح اين سه بيت كه از      

  :  جديدي را ذكر كرده استهاي تأويل

 پيــر مــا گفــت خطــا بــر قلــم صــنع نرفــت  

 ماجرا كم كن و بـاز آ كـه مـرا مـردم چـشم              

 معاشــران گــره از زلــف يــار بــاز كنيــد     
  

ــاد     ــش ب ــاك خطاپوش ــر پ ــر نظ ــرين ب  آف

 خرقه از سر بدر آورد و بـه شـكرانه بـسوخت           

 اش دراز كنيد    وش است بدين قصه   شبي خ 
  

، در شـرح بيـت اول و        ديـوان دليل اعتقاد استوار به ارتباط معنايي در ابيات           نويسنده به 

در شـرح بيـت نخـست بـافتي         . دوم به اين سلسلة پنهانِ معنايي توجه خاصي كرده اسـت          

گويـا  . اشدخيالين براي غزل در نظر گرفته است تا اين ارتباط معنايي قابل طرح و اثبات ب                

 است هاي پيشين از اين بيت مؤثر بوده         همين بافت خيالين در ارائة شرحي متفاوت با شرح        

دربارة بيت دوم هم نظر شـارح ايـن اسـت           ). است  در صفحات پيشين ذكر شده      اين نكته   (

بـه مـردم چـشم غيرعـادي        » سـوختن «و فعل   » درآوردن  از سر به  «كه هرچند عبارت فعلي     

كند، در اينجا چشم فاعل مجازي اسـت و فاعـل حقيقـي حـافظ                 م مي است و معني را مبه    

و تـرس از نابينـايي     » غـم دوري از جانانـه     «است كه بر اثر گريه و زاري فراوانِ چـشم در            

و » سـوزاند   در آورده و مـي     از سر به  «ظاهر همان خرقه است،       هسرانجام مانع وصل را، كه ب     

جـاي   شرح بيت سوم نيـز كـاربرد وصـله را بـه    در . گيرد كناره مي» زهد ريايي«در عمل از   

دليل نداشتن تناسب با ديگر كلمـات بيـت           به - نظر برخي ازجمله خانلري است      كه -قصه  

تـر   كنـد و قـصه را بـه دو دليـل صـحيح      رد مي) ها توجه داشته است حافظ به اين تناسب (

ردش بـا زلـف و      كـارب . 2كنـد؛    را تداعي مي  ) موي گيسو و طرّه   (= قِصه، قصه   . 1: داند  مي

نويسنده در شرح اين بيت براي نخستين بار بـه          .  شواهد زيادي دارد   ديوان حافظ گيسو در   

اي اشاره كرده است     نكته
6

 كـه آن را     -جاي صفت اشاره      به» اش  بدين قصه «را در   » اين«او  . 

گـره از   « ضمير اشاره دانسته است كه در ايـن صـورت مرجـع آن               -كند  به قصه مربوط مي   

اين كار، يعني چين و گره زلف را بـاز كـردن، هـم سـبب          .  بود  خواهد» باز كردن زلف يار   

شود و هم سـبب طـوالني شـدن داسـتان و حـديث                درازي زلف يا شب زلف معشوق مي      
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 شده كـه پـيش از        جديد از شعر ارائه   » تعبيري«با اين قرائت، تأويل يا      . )132-131ص(نفس  

است اين كسي به آن اشاره نكرده 
7

.  

ها نيـز    ها، به برخي اختالف قرائت       شرح تعدادي ابيات يا توضيحات ذيل آن        در )ج

نويسنده بدون هيچ اظهارنظري دربارة ترجيح يـك قرائـت      . در پاورقي اشاره شده است    

  .بر قرائت ديگر، تنها آن اختالفات را يادآوري كرده است

برخي شاعران   در اين كتاب به سابقة كاربرد برخي مضامين اشعار حافظ در شعر              )د

ويژه عطار، سنايي و مولوي و برخي متون عرفـاني همچـون آثـار احمـد و                   كالسيك به 

ترجمـه  عطـار نيـشابوري،      االولياء  تذكرهالقضات همداني،      عين تمهيداتابوحامد غزالي،   

 نجـم رازي،    العبـاد   مرصـاد   الهيجـي،   راز  االعجاز في شرح گلـشن      مفاتيح،  رسالة قشيريه 

اشـارات  ... عربـي، سـمعاني و      هان بقلي و اشعار و سخنان حالج، ابن        روزب عبهرالعاشقين

ويژه در تأويل شـعر   ها، به اين نكتة مهمي است كه نويسنده با بيان آن  . فراوان شده است  

مـنعكس   يـوان حـافظ   دهاي آنچـه در      دهد دستمايه   حافظ در عمل به خواننده نشان مي      

كـارگيري از   نيز با تفاوت در نـوع بـه       شده، همان ميراثي است كه چه بسا ديگر شاعران          

همين دليل، برخي محققـان همچـون نويـسنده معتقدنـد بـسياري از                به. اند  آن بهره برده  

اي   اي است؛ هرچند شاعر با مهارت ويژة خود آن ابيات كليشه             كليشه ديوان حافظ ابيات  

افظ را  اسـت و در نتيجـه خواننـده حـ           را دستكاري، و به نام خود ثبت و جاودان كرده           

بيند مبدع اين مضامين و تركيبات مي
8

 .  

هـاي ادبـي معاصـر و          آگاهي نويسنده از رويكردهاي نوين نقـد ادبـي و جريـان            )ه

  .جاي كتاب مشهود است ها در جاي اشارات الزم به آن

ديـوان  گونه كه در پانويس صفحة دو آمـده،            مرجع نويسنده در ذكر ابيات، همان      )و

  شـدة  ه دربارة اختالف قرائت برخي ابيات به نسخة تصحيح  غني است ك   – قزويني حافظ

  . است خانلري و سايه نيز مراجعه شده 

چـشم    با وجود نكات يادشده در محتواي كتاب، مـوارد قابـل تـأملي نيـز در آن بـه                  

برخي از اين موارد عبـارت      . افزايد  ها بر غناي كتاب مي     خورد كه بازنگري و رفع آن       مي

  : است از
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تواند مورد توجه قرار گيرد، شيوة نگارش كتاب          اي كه در بازنگري مي      ن نكته تري مهم .1

توان   اين اشكاالت را مي   . است؛ زيرا در موارد متعدد نثر سنگين و يا داراي اشكال است           

  :به دو دسته تقسيم كرد

   اشكال در نثر كتاب .1-1

شت خواننده در   ها طوالني است و اين طوالني بودن سبب رفت و برگ            بسياري از جمله  

اسـت، در برخـي مـوارد تتـابع           رسد اين سبك نويسنده       نظر مي   هر چند به  . شود متن مي 

بـا تبـديل    . اسـت   وجود آورده     هاي پايه و پيرو تودرتو اين مشكل را به          اضافات و جمله  

هـا و كلمـات يـا حـذف      جايي برخي عبـارت   جملة طوالني به چند جملة كوتاه يا جابه       

براي نمونه به مواردي اشاره . تر كرد   تر و ساده    توان نثر را روان     ه مي كلمات اضافي و غير   

  : شود مي

اي است كه     شعر حافظ امري تصنّعي نيست، محصول جبر تجربة صميمانة شاعرانه         «

 بـر   -كه در چارچوبِ تنگِ منطقِ حالتِ آگاهيِ عادي نمي گنجد         -منطق خاص خود را     

  ).مقدمه، ص پنج(»  ....شاعري كه

معناي حقيقـي     عنوان شاعر به     كه ديگر همه او را به      –زل، آن هم غزل حافظ      يك غ  «

اي از كلمات قصار نيست كه بـه طـور             كه مجموعه  –و حتي امروزي كلمه قبول داريم       

اگر مجموعة ابيات يك غزل نمـودار تجربـه،      . مستقل هر بيتش را توضيح و تفسير كنيم       

ي خاص از ذهـن وي گذشـته اسـت، كـه            اقتضاي وضع   اي است كه به       يعني موج انگيزه  

ناپـذير دال و مـدلولي        پاره پاره كردن و هر پاره را برحسب رابطة مـشخص و انعطـاف             

زباني معني و تفسير كردن، عمالً جز درهم ريختن نمودار و ويران كـردن شـعر چيـزي        

   ).مقدمه، ص ده(» .نيست

اطر عيـب پوشـيدن     خـ   اين دقيقاً همان نظر حافظ هم هست كه هم پير مغان را بـه             «

جـويي اسـت هـشدار     صراحت به شيخ كـه مظهـر بـارز ايـن عيـب            و هم به  ... ستايد  مي

  ).38ص(»  ....دهد مي

زبـان بـه طنـز و       ] ،[عطار و ديگر شاعران و نويسندگان عـارف، بـرخالف حـافظ             «

گشايند و جانبداري سـمبليك آنـان از      تعريض تند عليه كل زاهدان و شريعتمداران نمي       

كرده و بـدنامان ديگـر، و نيـز از            ندر و پيران به دير مغان رفته و عشق را تجربه          رند و قل  
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مايـة انتقـاد      كنند همچون خرابات و ديرمغان، دست       هايي كه در آن رفت و آمد مي         مكان

هاي رسمي چون مـسجد و        نمايان و عبادتگاه    فروشان و مقبولِ خلق     صريح از گروه دين   

  ).61ص(»  ....كه كنند درحالي صومعه و خانقاه نمي

هـا و     شـود و هـم ظرفيـت        چرا كه هم شعر او را ماية تداوم حضور و زنـدگي مـي             «

» .گـردد   استعدادهاي ذهني و ذوقي ما را انگيزة شكفتن و از قوه بـه فعـل درآمـدن مـي                  

  ). 91ص(

چرا كه هم ماية تداوم حضور و زنـدگي    : گونه تصحيح كرد    توان اين   جملة باال را مي   

هاي ذهني و ذوقي ما انگيزة شكفتن         ها و استعداد    شود و هم براي ظرفيت     در شعر او مي   

  .شود  مي و از قوه به فعل درآمدن فراهم

بخش . )201ص(» .خواند  قدر خواننده را بخواند كه خوانندة اثر را مي          يعني اثر همان  «

  . خواند كه خواننده، اثر را مي ... :گونه باشد دوم جمله بايد اين

آزارد و هـم      مين سبب است كه هم با نيش طنز و كنايـه آنـان را مـي               و حافظ به ه   «

تـوان چنـين      اين جملـه را مـي      .)251ص(» .كند  حتي از توهين به آنان نيز خودداري نمي       

آزرد و هـم از       حافظ به همين سبب است كه هم با نيش طنز و كنايه آنان را مي              : نوشت

  . كند توهين به آنان خودداري نمي

آميز و خالف شرعش از نظر اهل صومعه، صومعه را            كه سخنان كفر  چنين كسي را    «

كند و بنابراين وجودش عين آلـودگي اسـت چگونـه             است، آلوده مي  ... كه محل عبادت  

  .است افتاده » داد« فعل ).320ص(» و پاك كرد؟] ؟[توان شستشو  مي

؛ بـراي   كند  تر مي   ها جمله را روان     جايي آن   گاهي عوض كردن برخي كلمات يا جابه      

به دست دادن شيوة زندگي شاعر با توجـه بـه ابيـاتي از شـعر او در                  «: نمونه در ص دو   

كـه در زبـان       چنان] ،[هاي معين و قراردادي       بعدي كلمات به مدلول     محدودة داللت يك  

آورد   مـي   علم و زبان روزمره، تصويري ناپذيرفتني و گاه ناممكن از شاعر به نمـايش در              

  .گذاشت» همانند«توان  مي» كه در چنان«جاي  به» ...كه

بـودنِ وي در مجلـسي، تنهـا در         » كـش   دردي« بودنِ حافظ در محفلي و       حافظ...«يا  

شعر او واقعيت دارد و يك شوخي ناشـي از خلـق صـنعت اسـت در زبـان شـعر كـه                       

  .)5ص(» .انعكاسي در عالم واقع ندارد هرچند از آن متأثر است
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در زبان شعر اسـت كـه انعكاسـي در عـالم     و يك شوخي ناشي از خلق صنعت       ... «

  »...واقع ندارد

از ميان تمـام موجـودات،      «: كند  اي زايد به رواني جمله كمك مي        گاهي حذف كلمه  

گويد به درخت ممنوعه در بهشت نزديك نشود و از ميـوة              خدا تنها به آدم است كه مي      

هـا بـه آدم     تـوان نوشـت از ميـان تمـام موجـودات خـدا تن               كه مـي   )48ص(» .آن نخورد 

  ... .گويد مي

كننـد و     اي بهشت را طلب مي      اي از ارواح دنيا، عده      گويد عده   عطار مي «: نمونة ديگر 

» ... .خواهنـد   گويند فقط خدا را مـي       مانند كه مي    اي مي  ه  رمند؛ اما عد    اي از دوزخ مي    عده

  .دوم تكراري است» اي عده«. )61ص(

شـود؛    تر مي   شود، متن زيبا    ير استفاده   در بعضي موارد اگر به جاي تكرار اسم از ضم         

ايـن خـود يكـي از       «: توان استفاده كـرد      دوم از ضمير او مي     حافظ جاي    در اين نمونه به   

اسباب مهم دوري سخن حافظ از منطق پيوند معنايي نثر و استقرار ابهام مخصوص بـه                

  .)204ص (». است حافظشعر

  هاي سجاوندي ن برخي نشانهكار نبرد چيني و به  اشكال در تايپ و حروف.2-1

در بعضي جاها استفاده از عالمت نگارشي مانند ويرگول از بـدخواني مـتن جلـوگيري                

تنها كافي است بدانيم كـه نـسبت فعـل مجـازي بـه        «: ند؛ براي نمونه در اين جمله     ك  مي

اي اسـت بالغـي كـه     فاعل مجازي يعني يكي از لوازمات و مناسبت فاعل حقيقي نكتـه      

با اسـتفاده از دو ويرگـول   ) 189ص(» .تعددي در زبان قرآن و زبان ادبي داردهاي م   نمونه

يكـي از   (نسبت فعل بـه فاعـل مجـازي         : ... شود  يا يك كمانك بدخواني جمله رفع مي      

جمـعِ  » لوازمات« ضمن اينكه    ... .اي است بالغي    نكته) اعل حقيقي لوازمات و مناسبت ف   

  .رد آن پرهيز كردضرورت از كارب جمع است و بهتر است جز به

  ).10ص(»  ....سبب ارتفاع ضديت ميان ضدين شود] ،[تا تضاد زمينه «

در شـبكة جديـد     ] ،[يوسف و برادرانش با هم و با حافظِ در مقام يعقوب ايـستاده              «

  ). 12ص(» ؟...معنايي چه نسبتي دارند

در ] ،[رغـم منطقـي بـودنش     گيري طبيعي و منطقي از اين آيات، علي و هم نتيجه  ...«

  ).7ص(» .فرهنگ عمومي ما تازگي دارد
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هـدف طنـز و انتقـاد       ] ،[را در اكثر قريب به اتفاق موارد        » صوفي«حافظ تنها كلمة    «

  ).12ص(» .دهد خود قرار مي

از ايـن   . )82ص(» ...تعبيـري شخـصي از مـضامين      ] ،[ترين نوع هنـر ادبـي         برجسته«

  .ها در متن فراوان است نمونه

 در 179 – 79شود؛ براي نمونـه در صـص   ي ديده مي  تايپ در بعضي صفحات اشكال   

 در ص هفت دو حرف      .شود  نوشته  » ظرافت هنري « بايد   »هنري ظرافيت«جاي    عنوان به 

نوشـته  » بيـت شـشم   » «بيت هفـتم  « به جاي    189پشت سرهم آمده و در ص     » از«اضافة  

  .است شده  

 كـه    ر طوالني شـده    گاهي مطالب در جاي جاي كتاب تكرار و گاه بيش از حد ضرو             .2

شـرح  «حذف شود؛ مانند مطالبي كه در بخش پاياني كتاب در           ها    بهتر است برخي از آن    

 يـا   )77-28ص( يا آنچه دربارة پيـر مغـان         )450-340ص (آمده است » نخستين غزل ديوان  

هـاي مـشابه در       همچنين گاهي جمله  . است  شده    پيمان الست در صفحات متعدد نوشته       

  توان اشـاره    هايي مي   تكرار شده است كه به نمونه     ) اهي هم با فاصله   گ(فاصلة بسيار كم    

  :ردك

كردن هر دو جنبة مثبت و منفي هـستي خـود، مظهـر               اين پير مغان با آشكار     بر  بنا «●

  .)11ص(» ... .نمايد كه هست رياستيزي است و چنان خود را مي

 ديگـران را    عيـب . دانـد   پوشـي مـي     ترين صفت پير مغان را همين عيـب         حافظ مهم «

ترين خصيصة اخالقـي   پوشيدن و در نتيجه بر كار خلقت و خالق ايراد نگرفتن، برجسته   

  .)22ص(» .است... پير مغان

ترين خصيـصة اخالقـي پيـر مغـان           برجستهپوشي را كه يكي از        بلكه صفت عيب  ...«

  ).36ص (»... .است

  ).38ص (» ....تترين صفات پير مغان اس پوشي را كه يكي از برجسته صفت عيب...«

» .پوشي و ريا گريزي و ريا ستيزي است         ترين صفتش عيب    پير مغان حافظ برجسته   «

  ).67ص(
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در حالي كه صفت بارز و برجـستة پيـر مغـان، پيـر آرمـاني حـافظ، رياسـتيزي و                     «

» ... .دانـد   پوشـيدن مـي     پوشي است و راه نجات و رسـتگاري را صـداقت و عيـب               عيب

  ).115ص(

  ).12ص(» ... .ين تظاهر و خودنمايي جمع استدر كلمة صوفي ا «●

  .)13ص (». است واين ريا و تظاهر چنانكه گفتيم در خود كلمة صوفي نهفته«

» .گيـري از ديگـران دارد       كه از عشق حق مست است كي فرصت و حـال خـرده              آن «●

  ).18ص(

  .)27ص (».كسي كه عاشق حق است، فرصت و مجال پرداختن به خلق ندارد«

» .مست عشق است، مجال پرداختن به چيزي و كسي جز معـشوق نـدارد             كه سر   آن«

  .)28ص(

رفتن حافظ از مسجد و خانقاه و صومعه به ميخانه و خرابات و ديـر مغـان، اتفـاقي      «●

نيست كه در زندگي عملي او رخ داده باشد بلكه حركتي است سمبليك كه در عالم                

» ... .صوف زاهدانه بـه عاشـقانه اسـت       زبان شعر اتفاق مي افتد و كنايه از انتقال از ت          

  .)28ص(

توان كرد كه رفـتن حـافظ از صـومعه و مـسجد و خانقـاه و بـه ميخانـه و                        ترديد نمي «

خرابات و بندگي پير  مغان در معني حقيقي كلمات، در زنـدگي عملـي او تحقـق پيـدا                  

  ).423ص(» ... .پذيرد  است كه تنها در عرصة كالم او تحقق مي نكرده

 بود و    توانست شعر زميني و آسماني راكه يكي در سعدي به كمال رسيده           ...]حافظ[ «●

 بزنـد و راهـي نـو در پـيش پـاي شـعر                ديگري در مولوي در شعر خود به هم گره        

شـعر  «: است گي چنين تكرار شده     اين مطلب با كمي افزود     ).72ص(» .فارسي بگذارد 

بست رسـيد      قرن هفتم به بن    عاشقانه و عارفانة فارسي به وسيلة سعدي و مولوي در         

چون به كمالي دست يافت حافظ بـا زيركـي توانـست در مـرز ميـان آن دو راهـي                     

  ).75ص(» ...برزخي بگشايدكه هم

خوانان مشهور گذشـته همـراه بـوده اسـت            تخلص حافظ كه با نام بسياري از آوازه        «●

ني حـافظ شـيراز     دا  خواني و موسيقي    تواند عالوه بر اشاره به حفظ قرآن، به آوازه          مي

  ).  95ص( » .اشارتي داشته باشد
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چه بسا انتخاب تخلص حافظ هم از روي ظرافت ذوق و با توجه به دوگانگي معنـايي      «

  ).96ص(» . صورت گرفته باشد- حافظ قرآن و موسيقي –آن 

 گاهي نظريات نويسنده قابل تأمل و نقد است؛ ازجملـه اينكـه ايـشان در ص چهـار                   .3

بندي موضـوعي مطمـئن و تـاريخي          هاي حافظ و طبقه     يخ سرايش غزل  امكان تعيين تار  

بيا كـه پـردة گلريـز        ذيل توضيح و تفسير بيت       120داند؛ اما در ص     ها را ناممكن مي     آن

ابيـاتي از ايـن دسـت        «است  معتقد// ايم به تحرير گارگاه خيال      كشيده/ خانة چشم   هفت

ناشـي  ] ،[در آن اصرار بر صنعت      بايست متعلق به دورة اول شاعري حافظ باشد كه            مي

نكتة ديگر در نظـر گـرفتن       » .يافته در ذهن شاعر است      اي عميق و ثبات     از فقدان انديشه  

هاي ديوان حافظ است؛ همانند آنچه در         براي تأويل برخي ابيات يا غزل     » بافتي خيالين «

راموشـش  ور نه انديشة اين كـار ف / صوفي ار باده به انداره خورد نوشش بادتأويل غزل   

 در تأويل ابيات را در چهار بيـت اول از            ه  نويسنده اين كوشش تاز   .  شده است   ذكر// باد

در شرح نخستين غزل ديوان از قيـد بافـت خيـالين            (همين غزل و نخستين غزل ديوان       

.)  شـده اسـت   نمايي ظاهري نـشان داده  استفاده نشده، بلكه ارتباط ابيات به رغم گسسته  

هاي حافظ    سد اين روش در شرح بسياري از غزل         نظر مي   ست؛ اما به  ا  در عمل نشان داده   

  .برانگيز باشد مشكل و بحث

 با توجه به اينكه در كتاب ابيات فراواني تفسير و تأويل شده يا ذيل برخي ابيات                 .4

هاي پاياني خـالي      است، جاي فهرست ابيات كتاب در فهرست        اشارات و تذكراتي آمده     

كند تا هم بداند در كتاب ذيل كدام يـك           به خواننده كمك مي   وجود اين فهرست    . است

  . ها سرگردان نشود است و هم در يافتن آن از ابيات ديوان حافظ نكاتي بيان شده 

هايي الزم است؛ ازجمله افزودن برخـي          در فهرست راهنماي مطالب نيز افزودگي      .5

 صـوفي،   نويسنده دربـارة توجهي كه  كلمات و عبارات؛ براي نمونه با وجود مطالب قابل 

شـايان ذكـر    . زاهد و غيره نوشته است، جاي اين كلمات در اين فهرست خـالي اسـت              

  .هاي پاياني ضروري است است بازنگري كلي فهرست
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  ها نوشت پي

طور ضمني اشاره كرده كه كتاب در شـرح شـعر حـافظ               به) مقدمه(نويسنده كتاب در صفحة دوازده      . 1

  . نوشته شده است

هاءالدين خرّمشاهي دربارة شباهت ساختاري اشعار حافظ با قرآن كريم كه در نتيجة حـشر و نـشر                  ب. 2

دارد كه بر آن نقدهايي » قرآن و اسلوب هنري حافظ«اي با نام  بسيار حافظ با قرآن بوده است، مقاله

  ).60 -41صص. ناهيد: تهران). 1379 (.ذهن و زبان حافظك .ر(نيز نوشته شده است 

 كه موضوع آن ساختارشـكني در شـعر   در ساية آفتابسنده اين ويژگي شعر مولوي را در كتاب      نوي. 3

. ك پورنامداريان، تقي  .ر. است  تفصيل توضيح داده      مولوي است و پيش از اين كتاب نوشته شده، به         

 -187صـص . سخن: تهران. شكني در شعر مولوي     شعر فارسي و ساخت   : در ساية آفتاب   ).1380(

در سـاية   اي است بر موضوعات كتـاب         برخي موضوعات كتاب حاضر تكمله    . 367 -336 و   197

  .رسد اين دو كتاب مكمل يكديگرند نظر مي  و به همين دليل بهآفتاب

  .مرواريد: ، تهرانحافظ شيراز ).1354. (شاملو، احمد. 4 

ديجـه، و سـعيد     ك حاجيـان، خ   . براي ديدن تمامي آرا و عقايد شارحان و مفسران دربارة اين بيت ر             .5

. 11ش. 3س. پژوهـشهاي ادبـي   . »بـرقلم صـنع خطـا رفـت يـا نرفـت؟           «). 1385. (بيگـدلي   بزرگ

  . 54-27صص

چاپ شده اسـت،    ) 1383مرداد( كتاب ماه  82 اي كه در شمارة     ابوالحسن نجفي پس از اين، در مقاله      . 6

معتقد است با اين قرائـت      افزون بر اينكه او     . اند  و شرح بيت بيان كرده    » بدين«همين نظر را دربارة     

. نويسان پنهان مانده است     شود كه پيش از اين از ديد فرهنگ         معناي جديدي براي ضمير حاصل مي     

مي آيد و نه الزم است معتقد باشـيم كـه             از ضمير بر  ) در غير اين مكان   (حال آنكه نه چنين معنايي      

معاشران گره از زلف يـار      «). 1383. (نجفي، ابوالحسن . رك(است    ها فوت شده        اين معنا از فرهنگ   

  ).41-31صص . 82ش. كتاب ماه و ادبيات و فلسفه. »باز كنيد

اسـت    شده     نوشته   1384هايي كه ذيل اين بيت تا سال          ها و يادداشت    ها، نكته   براي ديدن تمامي شرح   . 7

ت مجموعة مقـاال  : رخسار انديشه . »قصة وصله در بيتي از حافظ     «). 1387. (حاجيان، خديجه : نك

مركـز  : تهـران . كوشـش ابـراهيم خـدايار       بـه . هاي زبان و ادبيـات فارسـي        سومين همايش پژوهش  

  .259-249صص . تحقيقات زبان و ادبيات فارسي

. 6س  . كيهان فرهنگي » .بحثي در اسلوب هنري حافظ    : از تقليد تاخلق  «). 1368. (ك موحد، ضياء  .ر. 8

هـاي فـراوان از شـعر ديگـر          بيرها و تركيب  نويسنده همچنين در اين مقاله وجود تع      . 29-26صص

كـار خلـق    «شاعران در شعر حافظ را نشانة آگاهي اعتيادآور حافظ به سنت ادبي خود دانـسته كـه                  

  .»است كرده  ها را بر حافظ دشوار مي تعبير هاي نو يعني آفرييندگي كليشه

 


