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چكيده
كتاب یادداشتهاي حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا كتابی است بسیار ارزنيده و در خيور
توجه كه گویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ ،به ویژه شرایط سیاسی و همچنین ممدوحان
اوست ،با این حال نگاه خاص و گاه تعصبوار نویسنده بر آن ،با تکیيه بير فرضيیاتی نيه
چندان قابل قبول و تأملبرانگیز ،تا حدودي این كتاب را بایسيتۀ نقيد ميیكنيد ،از جمليه
نامگذاري مبهم كتاب ،وجود تناقضات بسیار ،انتساب بیقرینيۀ برخيی ابیيات و غزلهياي
حافظ به شاهان و وزراي همروزگار او به قصد مدح و ثنا ،شاغل شمردن حافظ در دیوان
شاهی ،مدحی دانستن شماري از اشعار حافظ تنها بر مبناي حدس و گمان ،ضبط ناصحیح
بعضی ابیات ،و نکاتی دیگر كه بخشهایی از این كتاب را در خور تجدیيد نظير ميیكنيد و
نویسنده را به این میخواند كه دیدگاههاي مستندتري را در این موارد مجال ظهور بخشد.
کليدواژهها :حافظ ،شعر فارسی ،نقد ،یادداشتهاي حافظ ،سیروس شمیسا.

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان /

motamedi_masood@yahoo.com
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م رفي
كتاب یادداشتهاي حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا ،كتابی است در یازده فصل بيا
مباحثی بسیار متنوع و دلنشین ،كيه در عيین اختصيار تقریبياً بسيیاري از شيبهات
زندگانی و افکار حافظ را در بر ميیگیيرد و انصيافاً خواننيده بعيد از خوانيدن آن
احساس میكند كه به برخی از پرسشهاي او در باب حافظ پاسخی جامع و مانع داده
شده است .در واقع نویسنده ،چنانكه خود در مقدمه ميیگویيد ،بيه شيعر حيافظ از
دیدگاه تاریخی و سیاسی نگریسته است.
در فصل اول دربارۀ محور افقی و محور عمودي شعر حافظ سخن به میان میآید
و اینکه بین ابیات او ارتباط پنهانی وجود دارد؛ سپس مباحثی بيا عنياوین «افقهياي
معنا ،بیت نکتهدار ،فنون ادبی ،معانی مختلف لزات ،سه گرایش عرفيانی ،خیامانيه و
سیاسی ي تاریخی» مطرح میشود.

در فصل دول مباحثی با موضوعات «حافظ عارف است نه صوفی  ...نمونهاي از

تأویالت عرفانی حافظ ،انکار صيوفیان ،شيعرهاي عرفيانی حيافظ» مجيال ظهيور
مییابد.
فصل سول به زندگانی حافظ و ارتباط او با شعراي دیگر و موضيوعاتی از قبیيل
حافظ و موسیقی ،حافظ و قرآن ...میپردازد .و در فصل چهارل سبك شعري حافظ
و موضوعات مرتبط با آن ،مانند رمز ،وحدت موضيوع ،و غزلهياي ناميهاي ،ميورد
بررسی قرار میگیرد.
در فصل پنجم موتیف یا موضوعات مکرر مانند باده خوردن ،توبۀ عقاید اشاعره،
در حافظ نقد میشود .و فصل ششم به نسيخهشناسيی ،قطعيات ،رباعیيات ،اشيعار
مشکوك و مباحثی از این دست اختصاص یافته است.
فصل هفتم به ممدوحان حافظ و مداحی او ،شاهان ناشناس ،مميدوح معشيوق و
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معیارهاي تشخیص به همراه نکاتی دیگر تحلیل میپردازد و در فصل هشتم شياهان
و وزیران معرفی و نقد میگردند .در فصل نهم تحلیل برخی اشعار مشکل حيافظ بيا
عنوان «نکات» رقم میخورد و در فصلهاي دهم و یازدهم به چنيد ميورد بيدیعی و
بیانی و برخی تركیبات حافظ اجماالً پرداخته میگردد.
این كتاب مجموعاً كتابی است بسیار خواندنی كيه در ضيمن آن بيه بسيیاري از
اشعار تحقیق نشدۀ حافظ ،مانند قطعات ،قصاید ،مزنینامه ،ساقینامه و غیره پرداخته
میشود و این خود نشانگر دقت نظر نویسنده و حاوي مطالبی تازه و حقایقی ناگفته
است كه كمتر نویسندهاي به آنها دست یازیده است .با ایين حيال ،نکياتی بيه نظير
نگارندۀ این سطور رسید كه طی این گفتار ذكر میگردد.
نخستین موضوع قابل نقد كه به نظر خواننده میرسيد ،نيال كتياب اسيت ،یعنيی
یادداشتهاي حافظ .شاید شگفت به نظر آید كه وقتی راقم این سطور از هر دانشيجو
یا استادي كه در بارۀ این نال نظر خواست ،اینگونه شنید كه «به جيز دیيوان ،مگير
حافظ ،كتاب دیگري هم دارد؟»
اگر استاد شمیسا عمداً این نال را انتخاب كرده است تا ایين پرسيش را در نظير
بیننده ایجاد كنند ،حتماً دالیلی براي خود داشته است ،اما اگر صرفاً یك نيال را ميد
نظر قرار داده است بدون اینکه نخستین برداشت بینندۀ كتاب را با دیدن آن بسينجد،
بسیار عجیب است؛ چرا كه اگر این نال حتی به معنيی یادداشيتهایی دربيارۀ حيافظ
باشد ،بههیچوجه خواننده آن را درنمییابد و چه خوب بود كه تركیيب «دربيارۀ» را
به آن میافزود؛ یعنی با تزییري جزئی ،نال كتاب را «یادداشيتهایی دربيارۀ حيافظ»
مینگاشت.
در فصل اول صفحۀ  ،39در نخستین جمله اینگونه آمده است:
در مورد حافظ بهغلط معروف است كه ابیات او بيه هيم ربطيی نيدارد و هير بیيت سياز
جداگانهاي میزند .من چنین عقیدهاي ندارل ،به نظر من بيین ابیيات او ي مثيل هير شياعر
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دیگري ي ارتباط است و هر غزل كلیتی محوربنیاد دارد .منتهيا ربيط بيین ابیيات پنهيان و
ظریف و هنري است و در برخوردهاي نخستینه ممکن است براي كسانی كه چندان به ادب
فارسی و شعر حافظ مأنوس نیستند آشکار نشود.

در پاورقی در توضیح این جمله چنین آورده است:
البته در مواردي به ناچار باید بگوییم كه حرف قدما صحیح است ،زیرا ربط بین برخيی از
ابیات را كشف نمیكنیم؛ مثالً در غزلِ به مطلع
طالع اگر مدد دهد دامنش آورل بهكف

گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

در مقطع میگویند:
حافظ اگر قدل زنی در ره خاندان به صدق

بدرقۀ رهت شود همت شحنۀ نجف

كه معلول نیست این بیت چه ربطی به بقیۀ ابیات دارد ...بهتر است بگوییم حيافظ غزلیياتی
دارد كه در آنها نمیتوان ربط بین ابیات را توضیح داد.

در باب این جمالت خواننده حق دارد هر قضاوتی بکند ،اما سؤال این است ،وقتيی
استاد عزیز به صراحت میفرماید «من چنین عقیدهاي ندارل» به این معنی است كيه
حکمی را صادر كرده است و بر آن ایمان دارد؛ ولی وقتی با فاصلۀ چند سطر وجود
استثنا را در آن میپذیرد ،به منزلۀ رد دیدگاه خود ایشان است ،پس چيه لزوميی در
طرح آن بود؟ ضمن اینکه در مواردي شاید بتوان یك مورد یا انيدكی بیشيتر را بيه
منزلۀ استثنا پذیرفت؛ ولی زمانی كه ما ،و خود ایشان ،میدانيیم كيه شيیوۀ سيرایش
حافظ در بیشتر اشعار ،مبتنی بر نامرتبط بودن موضوعی ابیيات بيا یکيدیگر اسيت،
بنابراین چارهاي نیست جز اینکه این حقیقت را بپذیریم .طرفه اینکه درست در آمدن
عمدۀ فالهاي حافظ با منویات خوانندگان نیز در همین نکته نهفته است.
این نکته به گونهاي دیگر در صفحات  390 ،339و  393تکرار شده است .او در
مبحثی به نال «سه ساحت» معتقد است كه در شيعر حيافظ سيه سياحت عاشيقانه،
عارفانه ،و مدحی وجود دارد و هر چه به پایان غزل نزدیيك شيویم ،یکيی از ایين
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وجوه بر دیگري تفوق مییابد و غزل «من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گيذرل» را
به عنوان نمونه میآورد ،دو بیت را عاشقانه ،یيك بیيت را عارفانيه ،و پایيان آن را
مدحی میخواند و میفرماید« :وقتی به بیت آخر میرسیم درمییابیم كه شعر مدحی
است و لذا در تصورات خود در مورد ابیات قبلی تجدید نظر میكنیم:
پایۀ نظم بلند است و جهيانگیر بگيو

تا كند پادشه بحر دهيان پرگهيرل

بنابراین استاد مانند مبحث پیشین كه استقالل ابیات را میپذیرد ،در اینجا نیز درست
در صفحۀ بعد (ص  )393دوباره آن را قبول میكند و میفرماید« :اما گاهی ربط بین
ابیات به حدي باریك و ظریف است كه مسألۀ استقالل ابیات موضوعیت پیدا میكند
كه همان توجه به شعر در محورهاي افقيی باشيد ».در صيفحۀ  399نیيز «وحيدت
موضوع» را پذیرفته است ،كه باز اعتراف به همین نکته است.
در صفحۀ  13در فصل دول در زیر عنوان «حافظ عارف است نه صيوفی» فقيط
این جمله آمده است« :حافظ عارف به معنی امروزي است نه به معناي سنتی كه بيا
صوفی اشتباه میشود ».سپس به مباحثی در بارۀ عرفان و تصوف پرداخته است كيه
هیچ ربطی به عرفان حافظ ندارد و بیشتر دربارۀ فرق این دو سخن رانده و گفتيه اسيت:
«در متون قدیم فرق بارزي بین عارف و صوفی به لحاظ لزت و اصطالح نیست».
نخست باید پرسید :عارف در معناي امروزي یعنی چه؟ و حافظ چگونه عارف به
معناي امروزي است و چه فرقی با معناي سنتی دارد؟ حافظ چه میدانسته كه روزي
ما او را با عارف امروزي میسنجیم و چگونه خيود را بيا آن تطبیيق داده؟ و اصيالً
مالك عارف بودن حافظ چیست در كجا خود چنین ادعایی داشته؟ آیا با یك جملۀ
بیسند میتوان به عارف بودن حافظ حکم داد؟ ضمن اینکه در متون قيدیم هميواره
هر صوفیاي عارف نبود؛ یعنی نشانۀ عارف بودن لزوماً صوفی بودن نبود و گاه فرق
بسیاري بین عارف و صوفی بود ،چه در لزت و چه در اصطالح .از نظر لزت كه كامالً
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مشخص است ،از نظر اصطالح نیز عارف كسی بود كه به عبادت پنهانی میپرداخت،
نه مانند صوفی كه آن را با دلق و خرقۀ مرقع و ملمع به نمایش میگذاشت .البته اگر
خرقه هم میپوشید ،ولی نیت زهد خالص داشت ،عارف محسوب میشد؛ چنيانكيه
موالنا میگوید:
دفتر صوفی سواد و حرف نیست

جز دل اسپید همچون برف نیست

قلم

زاد صوفی چیست آثار قدل

زاد

دانشمند

آثار

(مولوي ،مثنوي ،ج  ،9ص )370

اما غالباً اینگونه نبود؛ چنانكه حافظ میگوید« :در این صوفیوشان دردي ندیدل».
یعنی صوفی بودن خود فینفسه خوب است؛ اما این جماعت ،صوفی نیسيتند ،بلکيه
صوفیوشاند و تنها لباس صوفیانه دارند؛ به همین دلیل و بنا بر همین تعمیم ،صوفی
مقبول نبود .در خود دیوان حافظ ،كلمۀ صوفی  15بار به كار رفته است (صيدیقیان و

میرعابدینی  )777 :3177و بهجز یك یا دو مورد ،از آن به نیکی یاد نشده است .حتی
در تذکةةاال حير زمانی كه حمدون قصار از عیياري در بياب جيوانمردي ميیپرسيد،

جواب او حاكی از این است كه صوفی واقعی (یعنی عارف) كسيی اسيت كيه ماننيد
دیگران باشد ،نه آنکه ظاهر را همچون صوفیان كند:
جوانمردي من آن است كه قبا بیرون كنم و مرقع درپوشم و معاملت مرقعپوشان گیيرل تيا
صوفی شول و از شرل خلق در آن جامه از معصیت پرهیز كنم و جوانمردي تو آن است كه
مرقع بیرون كنی تا تو به خلق و خلق به تو فریفتيه نگيردد ،پيس جيوانمردي مين حفيظ
شریعت بود بر اظهار و آن تو حفظ حقیقت بود بر اسرار (عطار ،تذکةةاال حير ،ص .)309

و این جملۀ معروف از شاه شجاع كرمانی كه گفت« :الهی آنچه در گلیم می جستم
در قبا یافتم».
سعدي نیز گوید:
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مردان راهت از نظر خلق در حجاب

شب در لباس معرفت و روز در قبا
(سعدي ،كلیات ،ص )703

نتیجه اینکه این نمونهها و بسیاري موارد دیگر ،نشان ميیدهيد كيه در متيون قيدیم
صوفی همواره عارف نبوده است و اتفاقاً فرق بارزي هم دارند.
در صفحۀ  77آورده است :در زمان پیري در عصر شاه منصور وضع او (حيافظ)
بهبود یافته است و جایی از او میخواهد كه به وضع او توجه بیشتري شود.
ما آبروي فقر و قناعت نمیبریم

با پادشه بگوي كه روزي مقدر است

بهاءالدین خرمشاهی در حافظنامه (ص  )975در شرح این بیت ،به شاه منصور اشاره
نکرده است ،اما فحواي بیت را در خور همین درخواست میدانند« :به پادشاه پیزيال
میفرستد و سخن از روزي میگوید».

نخست باید گفت كه غزل با دیدگاهی نظربازانه شروع میشود ،و بعد با فيرار از
غم و ارادت به پیر مزان و تمجید از عشق و تعریف از شیراز ادامه مییابد و بعد این
بیت مطرح میشود و پس از آن؛ شاعر با تعریف از شعرش ،غزل را خاتمه میدهيد.
یعنی در تكتك ابیات هیچ اثري از نداري و فقر دیده نميیشيود؛ خصوصياً اینکيه
واژهها زنده و فرحبخش هستند .در این بیت نیز حتی اگر «فقر و قناعت» را عرفانی
ندانیم يي كه البته هست يي باز منظور شاعر بههیچوجه بر توجيه و خيواهش ميادي
داللت ندارد؛ بلکه بهعکس فقر و قناعت را با مقدر دانستن روزي ،آبرو میبخشد و
خود را بینیاز از پادشاه معرفی میكند و میگوید :من با خواهش از شاه ،آبروي فقر
و قناعت را نمیبرل .البته نگارندۀ این سطور بير بسيیاري از خواهشيهاي حيافظ از
حاكمان زمان خویش واقف است و حافظ را مصون از این صفت نمیداند؛ وليی بير
آن است كه دست كم در این بیت چنین خواهشی مطرح نیست؛ ضمن اینکه در تمال
غزل هیچ قرینهاي مبنی بر پیر بودن حافظ و تصریح در تقارن این غزل بيا روزگيار
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شاه منصور وجود ندارد و دانسته نیست كه استاد شمیسا چگونه به این نتیجه رسیده
است .آنگونه كه این نکته را در دنباله ،در خصوص غزلی دیگر ،تعميیم ميیدهيد و
میفرماید :بههرحال وضع مالی حافظ مستقیماً به رابطۀ او بيا وزیير و شياه مربيوط
است .جایی (شاه شجاع) به او میگوید:
تا كی از سیم و زرت كیسه تهی خواهد بود
بنييدۀ ميين شييو و برخييور ز همييه سييیمتنييان

شاید به این دلیل استاد عزیز این بیت را به شاه شجاع منتسب میداند كه پیش از آن
حافظ میگوید:
شیریندهنان

كه به مژگان شکند قلب همه صفشکنان

شاه

شمشادقدان

خسرو

مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

گفت اي چشم و چراغ همه شیرینسخنان

لفظ «خسرو» اگرچه به معنی شاه است ،اما اینجا از جهت برتري معشوق بير دیگير
شیریندهنان مصداق مییابد؛ چرا كه زیبایی مژگان نیز مزید بر علت است و اسيتاد
خود انصاف میدهد كه آن را صفت یك شاه دانستن ،البتيه مخيالف هیبيت اوسيت.
ضمن اینکه مست بگذشتن او بر كوي و برزن چنان منطقی و معقول به نظر نمیآیيد،
چه رسد به اینکه به حافظ نیز تعریضی هم زده باشد.
به هر حال ،در تمال غزل هیچ قرینهاي مبنی بير سيرودن آن بيراي شياه شيجاع
وجود ندارد .چنین انتسابهاي بیقرینهاي ،كه هر غزل یا بیتی را بدون دلیلی منطقی به
شاهی یا وزیري منسوب كند ،موجب برداشتهاي عوامانه خواهد شد كه بهدنبال خود
داستانهایی مجعول را رقم خواهد زد كه طبیعتاً براي هر غزلی ساخته خواهيد شيد؛
آفتی كه بسیاري از تذكرههاي ما به آن آلوده شدهاند.
همچنین است در صفحۀ  397يي و صورت مفصلتر آن در صفحۀ 997يي كه بيه
قرینۀ غزل «یاد باد آنکه سر كوي توال منزل بود» كه در بارۀ شاه ابواسيحاق اینجيو
است؛ یك غزل دیگر را یعنی «یاد باد آنكه نهانت نظري با ما بود» را دربيارۀ شياه
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ابواسحاق اینجو میداند .و اینگونه استدالل میكند« :بهلحاظ وزن و ردیف و فضا و
احساس و مضامین و لزات به هم شبیهاند و میتوان آنها را پشت سير هيم در یيك
حال و حس مشابه خواند ».و بعد میگوید« :این دو به لحياظی بيه غيزل دیگيري
مربوط میشود كه آن هم در مدح شاه شیخ ابواسحاق است ».آن غيزل ایين اسيت:
«پیش از اینت بیش از این اندیشۀ عشاق بود».
باید گفت ،این دلیل نیز به نوعی قیاس معالفارق است كه اگر دو غيزل در وزن و
ردیف و فضا و احساس شبیه هم بودند ،دربارۀ یك موضوع یا یيك شيخص گفتيه
شدهاند؛ زیرا هیچ دلیل متقنی در تقدل و تأخر یکی بر دیگري وجود ندارد ،و شياید
اختالف زمانی آنها از هم ،سالیان زیادي را در برگیرد .عيالوه بيرآن ،اگير دو غيزل
بعدي دربارۀ شاه ابواسحاق بود ،چرا نامی از او در آنها نیست؛ در حالی كه در غزل
«یاد باد آنکه سر كوي توال منزل بود» بهروشنی نال او آمده است .در ضمن ،فحواي
دو غزل به اندازهاي دلنشین و واالست كه محدود كيردن آنهيا در یيك ميدح سياده
منطقی به نظر نمیآید.
باز در همین صفحۀ  77مصرعی به غلط چنین ضبط شده است« :حدیث حافظ و
پنهان كه میخورند باده ».ولی صحیح آن اینگونه است« :حدیث حافظ و ساغر كيه
میزند پنهان ».همچنین در صفحۀ بعد مصراع «بیار باده و اول به شخص حافظ ده»
درست نیست ،و به جاي «شخص» براساس نسخ معتبر واژۀ «دست» درست است.
در صفحۀ  71فرموده است« :خواجه حافظ شزل دیوانی داشته و با شاهان ،وزرا
و صدور مأنوس و محشور بود».
قسمت دول این جمله پذیرفتنی است؛ زیرا به شهادت شيعر او ،ایين الفيت قابيل
انکار نیست .اما شزل دیوانی حافظ طرفهسخنی است كه نمیشود بهسادگی پذیرفت.
در صفحۀ  395نیز قول خانلري را آورده كه محمد گلنيدال گفتيه اسيت كيه حيافظ
«مالزمت شزل سلطان» داشته است ،اما قزوینی آن را در پاورقی آورده ،و به جياي
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آن ،این جمله را از نسخهاي دیگر ،ترجیح داده است؛ یعنيی عبيارت «مالزميت بير
تقوي» .تمال جمله این است« :اما به واسطۀ محافظيت درس قيرآن ،و مالزميت بير
تقوي و احسان ،و بحث كشاف و مفتاح و مطالعۀ مطالع و مصباح و تحصیل قيوانین
ادب و تجسیس دواوین عرب به جميع اشيتات غزلیيات نپرداخيت »...قزوینيی در
پاورقی عبارت «شزل سلطان» را از نسخ جدیدتري میداند و میفرماید« :بنيا بير سيه
نسخۀ قدیمی مذكور ابداً چنین چیزي در بین نبوده و خواجه جز به محافظت درس قرآن
و مالزمت بر تقوي و احسان  ...به شزلی دیگر از اشزال دنیوي نمیپرداخته است».
چنانكه دیده میشود ،عالوه بر آنچه قزوینی در تيرجیح عبيارت «مالزميت بير
تقوي و احسان» بر عبارت «مالزمت شزل سلطان» مدنظر داشته است ،باید گفت كه
حال و هواي جمله نیز اجازۀ این را نمیدهد كه حافظ را ميالزل شيزل دیيوانی
بدانیم .فضاي جمله دینی و علمی است و طبیعتاً عبارت ناساز «شيزل سيلطان»
شایستۀ این جمله نیست.
در همین فصل كه ذیل عنوان «ممدوحان حافظ» نگارش یافته ،استاد شمیسا بير
آن است تا بسیاري از اشعار حافظ را به دیيدۀ ميدح بنگيرد و حتيی اشيعاري كيه
قرینهاي بر مدحی بودنشان نیست ،با شواهد و قرائنی ،هر چند ضعیف ،بيه صيورت
شعري مدحی نمایان كند .موارد بسیار است به ذكر نمونههایی بسنده میشود:
از جمله در صفحۀ  903در باب غزل معروف «صوفی ار باده بيه انيدازه خيورد
نوشش باد »...و این مصراع كه میگوید «شاه تركان سيخن ميدعیان ميیشينود»...
مینویسد« :گفتهاند كه چون نسبت شاه شجاع از سوي مادر بيه قراختاییيان كرميان
میرسید حافظ به او شاه تركان گفته است ».و باز در پياورقی اضيافه كيرده اسيت:
«جاللالدین تورانشاه هم میتواند به اعتباري شاه تركان باشد».
باید گفت وقتی تا این مایه شك و تردید دربارۀ انتساب این غزل بيه مميدوحی
وجود دارد ،بدون آنکه قرینهاي محکم آورده شود ،چه اجباري در طرح آن هسيت؟
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ضمن اینکه سه بیت اول غزل از جمله بیت جنجالبرانگیز «پیر ما گفت خطا بر قليم
صنع نرفت» چاشنی آن است و اصالً فضاي كلی غزل چنین انتسابی را برنمیتابد.
مانند همین مورد ،باز در صفحۀ  909در باب غيزل معيروف «جيان بيی جميال
جانان میل جهان ندارد »...و بیت پایانی آن یعنی
كس در جهان ندارد یك بنده همچو حافظ

زیرا كه چون تو شاهی كس در جهان ندارد

صادق است كه گفته است« :حدس میزنم شاه ،شاه منصور باشد (هر چنيد یيادآور
جمالالدین شاه شیخ ابواسحاق است) زیرا حافظ در زمان او پیر بوده است».
دانسته نیست كه این همه زیبایی غزل و این همه مضامین دلنشین را چگونه در
حد یك غزل مدحی ،آن هم با این همه حدس و گمان و شك ،بر بياد ميیدهيد.
چنین برداشتی تقریباً در بیشتر انتسابات بیقرینه نیز ساري و جاري اسيت؛ زیيرا
قسمت عمدۀ اشعاري را كه با این نگاه كاویدهاند ،با لفظهایی همچون «احتماالً و یا
ظاهراً» آورده است.
در صفحۀ  91زیر عنوان «لباس حافظ» مینویسد:
لباس او همان لباس زهاد و اهل علم و صوفیه بود.
در شأن من به دردكشی ظن بد مبر

ك لوده گشت خرقه ولی پاكدامنم

به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم

كه زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی

ولی حافظ مکرراً از خرقۀ خود سخن گفته است:
حافظ به زیر خرقه قدح تا به كی كشی

در بزل خواجه پرده ز كارت برافکنم

از این مزوجه و خرقه نیك در تنگم

به یك كرشمۀ صوفیوشم مشوش كن

اگر به دیدۀ انصاف نگریسته شود ،آیا این جمالت حق مطلب را در باب موضوع ادا
كرده است؟
نخست اینکه باید گفت لباس زهاد و صوفیان با اهل علم متفياوت اسيت ،نيه از
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جهت جنس ،بلکه از جهت معنا ،یعنی امکان دارد كسی هم اهيل عليم باشيد و هيم
صوفی ،ولی لزوماً هر صوفیاي عالم نیست .لباس حافظ بیشتر به اهل علم میخورد
تا صوفیان ،و طرفه آنکه او خود صوفی نیست و اصالً شرایط یك صوفی را نيدارد.
زندگانی او ،حشر و نشرش با بزرگان دربار ،وظیفه خواستنش ،حتی معروف بودنش
به يي خواجه كه خود استاد بر آن تصریح دارد يي یا بادهگسارياش و بسیاري دالیل
دیگر ،نه تنها از او عارف ،كه حتی صوفی هم نمیسازد؛ زیيرا هميین ابیيات نشيان
میدهد كه صوفی واقعی در نظر حافظ كسی است كيه ایين شيرایط را نيدارد .پيس
چگونه میشود كه خود او این لباس را بپوشد و به آنچه خود قبول ندارد ،در انظيار
مردل عمل كند .پس اینکه از خود مایه میگذارد ،و از خرقه و دليق آليوده و حتيی
مسلمانیاش مینالد ،نشانگر این است كه منظور او تنها خودش نیست ،بلکه تعریض
به دیگر صوفیان دارد .حتی وقتی میگوید كه خرقۀ خود را در خانۀ خمار در گيرو
باده میگذارد ،باز همین اشارت تعریضی را مدنظر دارد .جالب اینکه اسيتاد شمیسيا
خود در صفحۀ  79بعد از آوردن چند بیت از حافظ میگوید:
آیا حیف نیست كسی را كه چنین طنزهاي لطیفی دارد ،در ذهن خود بيه صيورت صيوفی
پشمینهپوش تصور كنیم كه در گوشهاي نشسته و شب و روز مشزول ورد و ذكر است؟

ضمن اینکه آخرین مصراع فوق غلط ضبط شده و درست آن این اسيت« :بيه یيك
كرشمۀ صوفیوشم قلندر كن».
همچنین در صفحۀ  99به جاي «كنج» در این مصراع «گنج» ضبط شده كه بياز
درست نیست :در كنج دماغم مطلب جاي نصیحت.
و صفحۀ  303مصراع «كه از آن دست كه او میكشدل میرویم» به صورت «كيه
به هر شیوه كه میپروردل میرویم» ثبت شده و بنا بر نسخ معتبر درست نیست.
در صفحۀ  339چنین آمده است:
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گاهی یکی دو بیت غزل از قول شاه یا وزیر ،خطاب بيه حيافظ اسيت؛ در ایين
ابیات قرائنی چون «ما» فعل جمع ،افعال و مضامین شاهانه است:
به حاجب در خلوتسراي خاص بگو

فالن ز گوشهنشینان خاك درگه ماست

به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است

همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

اگر به سالی حافظ دري زند بگشاي

كه سالهاست كه مشتاق روي چون مه ماست

باید گفت عالوه بر گفتۀ ایشان ،برداشت دیگري نیز میتيوان كيرد؛ یعنيی ،دو بیيت
نخستین را از قول شاه یا وزیر ،خطاب به حافظ ندانیم؛ بلکه ابیياتی اسيت از زبيان
حافظ ،خطاب به ممدوح .چرا كه در بیت پیش از این دو بیت ،گوینده خود اوست و
ابیات بعد دنبالۀ سخن اوست .بیت پیشین این است:
اگر به زلف دراز تو دسيت ميا نرسيد

گناه بخت پریشان و دست كوته ماست

بنابراین معنی چنین میشود :اي ممدوح اگر دست ما به تو نمیرسد ،گنياه بخيت و
دست كوتاه ماست ،پس به حاجبت بگو كه فالن (حافظ) از گوشهنشینان در گاه ميا
(ممدوح) است و باز بگو كه هرچند ما (ممدوح) حافظ را نمیبینيیم ،بيا ایين حيال
همیشه او را مدنظر داریم.
دربارۀ بیت آخر هم باید بگوییم اگر واژۀ «سيالی» درسيت باشيد ،بيا مضيمون
مصراع «فالن ز گوشه ،»...و مصراع «كه سالهاست »...تناسب ندارد؛ زیرا اگر كسيی
خاكنشین كوي كسی است و سالهاست كه مشيتاق دیيدن اوسيت ،طبیعتياً هميواره
آنجاست و با تركیب «به سالی» یعنی «سالی یك بار» ترافق ندارد .پس اشيکال در
ضبط بیت است .البته در چاپهاي غنی ،قزوینی ،و خانلري همین ضبط شده كه قطعاً
در نسخۀ اصل نیز همین بوده و آن بزرگان این را اساس دانستهانيد ،وليی در ضيبط
سودي این واژه «سائلی» آمده و در اختالف نسخۀ خلخالی هم «سائلی» قید شيده
است .اگر این واژه را بپذیریم ،معناي بیت منطقیتر و درست میشود .یعنی به دنبال
خواهشی كه حافظ از ممدوح دارد ،از او می خواهد كه به حاجب بگوید كه اگر
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حافظ به گدایی به در خانۀ مميدوح آميد ،بيراي او در را بگشياید؛ چيرا كيه
سالها ست مشتاق دیدار روي ممدوح است؛ ضمن اینکه از نظر عروضی و وزن
هم «سائلی» درست است.
در ابتداي فصل نهم (صفحۀ  )135در معنی بیت
گدا اگر گهر پاك داشتی در اصل

بيير آب نقط يۀ شييرمش مييدار بایسييتی

گفته است« :آب نقطۀ شرل یعنی چه؟ معنی كلی معلول است :یعنی گدا اگر اصیل بود
باید شرل میكرد باید از شرل آب میشد؛ اما معنی تركیب معلول نیست».
باید گفت :ظاهراً شاعر اصالت شخص را همچون نقطهاي در نظر گرفته كيه اگير
نشانههاي بیرونی آن را دنبال كنیم ،به آن نقطه یا اصالت میرسیم؛ درست مانند نقطيهاي
كه در اثر پرتاب چیزي مثل سنگ بر روي آب ،به وجود میآید و دوایيري هيم كيه بيه
دنبال آن تشکیل میشود ،خود دلیلی است بر وجود این نقطه یا اصالت .از طرفی ،خيود
شرل هم به نقطهاي تشبیه شده كه اثر آن همچون دایره بر روي آب دیده میشود؛ ولی
چون گدا این شرل را ندارد ،پس نباید انتظيار دیيدن نشيانههياي آن را از او داشيته
باشیم؛ نشانههایی كه همچون دایره بر آب مشهود است .بيه زبيان دیگير بایيد دوایيري
(نشانههایی) را از آب نقطۀ شرل در باب گدا میدیدیم ،ولی از آنجيا كيه شيرمی وجيود
ندارد؛ پس دایرهاي هم وجود ندارد( .مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست).
در صفحۀ  197در باب بیت «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت »...فرموده است:
از آنجا كه من بیشتر شعرهاي حافظ را خطاب به ممدوح میدانم ،این بیت را در مقاليهاي
به نحو دیگر معنا كردهال و صنع را لطف و بخشش شاه گرفتهال .پیر هم محتمالً همان شياه
است كه میگوید :تو را بخشودل و خطاي تو را ندیدل و خط خطا بير نيال تيو نکشيیدل و
مواهب من همچنان در مورد تو جاري است.

در صفحۀ  191باز همین دیدگاه تکرار شده است.

يادداشتي بر يادداشتهاي حافظ111/

چنانكه پیشتر اشاره شد ،دكتر شمیسا در انتساب این غيزل بيه شياه شيجاع یيا
جاللالدین توران شاه مردد است؛ اما به هر حال آن را خطاب به یك ممدوح يي چه
شاه و چه وزیر يي میداند .سؤال اینجاست كه چگونه و بنا بر چه قرینهاي میتيوان
«صنع» را بخشش و «پیر» را شاه دانست؟ و چرا باید معانی منطقی و قابل قبول را
رها كنیم و تنها بر مبناي حدس و گمان و احتمال معانیاي را اختراع كنیم كيه هيیچ
اساس مقبولی ندارند؟ آیا اینگونه تأویالت عجیب و غریب از شعري با ایين زمینيۀ

عرفانی ـ كالمی تأكید و تعصب بر مداح بيودن حيافظ نیسيت؟ اصيالً چيرا حيافظ

بهصراحت نال ممدوح خود را نبرده و بیجهت به او لقب پیر داده است؟ آیيا غليو و
اغراق در این نگاه حافظ را حد یك شاعر مداح حرفهاي ماننيد عنصيري و فرخيی
پایین نمیآورد؟ بازخورد و بازتاب این نگرش در میان كسانی كه به هير نحيوي بيا
حافظ الفتی تازه گرفتهاند ،چه خواهد بود :مثبت یا منفی؟
شارحان حافظ این بیت را به انواع تأویالت و معانی شيرح كيردهانيد؛ از جمليه
سودي به نقل از جاللالدین دوانی «پیر» را خضر و تلویحاً حافظ را موسی دانسيته
كه خطاي او را به دیدۀ اغماض نگریسته است .هرچند این معنی نیيز زیياد دلنشيین
نیست ،اما منطق قويتري دارد .استاد شمیسا خود بهتر میداند كه شعر هر اندازه هم
تأویالت گوناگون بپذیرد ،باز از منطق خود تبعیت میكند .نگارندۀ این سطور ایشان
را به تفسیر بینظیر این بیت در كتاب نقش بر آب با عنيوان «حيافظ و قليم صينع»
نوشتۀ دكتر عبدالحسین زرینكوب ارجاع میدهد تا بنگرند كيه قليم سيحار اسيتاد
چگونه از پس این بیت برآمده است.
باري كتاب یادداشتهاي حافظ كتاب گرانسنگی است كه چاپ آن با این دیيدگاه،
موجب تضارب افکار و داد و ستد علمی حافظدوستان میگردد .تحلیلهاي عالمانيۀ
استاد از اشعار حافظ در قوالب مدحی ،نگاهی است كه قابل ستایش و بایستۀ تحقیق
است ،اما غلو در آن و اغراق بیقرینه را برنمیتابد .اما حافظ را تا سطح یك شاعر
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مدحتگو محدود كردن و اشعار ناب و عارفانه و گاه عاشيقانۀ او را در قاليب یيك
خواهش یا تقاضاي عنصريوار دیدن ،در حقیقت در هم شکستن تميال هنجارهيا و
معیارهاي واالیی است كه شاعرانی همچون حافظ بارها و بارها بر رعایت آن تأكید
داشتهاند ،چنانکه میگوید:
چو حافظ در قناعت كوش و از دنیاي دون بگذر
كه یك جو منت دونان دوصد من زر نمیارزد
بسیار از ابیات اینچنینی حافظ ،او را از دایرۀ شاعري مداح خارج ميیكنيد و ایين
مجال را به خواننده می دهد تا اگير او را یيك عيارف یيا حتيی یيك صيوفی نیيز
نمی انگارد؛ الاقل ثناگویی درباري نیز تصور نکند ،چرا كه همت او را بنيا بيه گيواه
دیوانش فراتر از اینها میداند.
تييو و طييوبی و مييا و قامييت یييار

فکر هر كس به قدر همت اوست

منابع
ي خرمشاهی ،بهاءالدین ،3171 ،حافظنامه ،تهران ،علمی و فرهنگی.
ي سعدي ،مصلحالدین عبداهلل ،كلیات ،به كوشش محمدعلی فروغی ،تهران ،امیركبیر3117 ،ش.
ي صدیقیان ،مهیندخت؛ میرعابدینی ،ابوطالب ،3177 ،واژهنامۀ حافظ ،تهران ،امیركبیر.
ي عطار ،فریدالدین ،تذكرةاالولیا ،به كوشش محمد استعالمی ،تهران ،زوار3173 ،ش.
ي مولوي ،جاللالدین ،مثنوي ،به كوشش نیکلسون ،تهران ،مولی3179 ،ش.

فاضل بسطامي و فهرست کتب خطي وقفي او به کتابخانة
آستان قدس رضوي
سید هادي میرآقایی



چكيده
فاضل بسطامی(3977ي3109ق) از علماي علول اسالمی كه در مشهد میزیست ،او برخی
از داراییهاي خود را وقف مصرف در حرل رضوي و نیز تعزیهداري كرد .در این مقاله پس
از نگاهی به زندگی و آثار او ،معرفی وقفنامههاي او ،و فهرست نسخههاي خطی اهدایی او
به كتابخانۀ آستان قدس آمده است .این نسخهها كه به صورت مجموعه در مسيجد جيامع
گوهرشاد نگهداري میشود ،عمدتاً مشتمل بر آثاري در فقه به زبان است.
کليدواژهها :فاضل بسطامی ،وقفنامه ،نسخههاي خطی ،كتابخانۀ آستان قدس.
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