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چكيده
ــرودة حافظ، يكي از دروس  ــتم...» س غزل «دل مي رود ز دس
ادبيات فارسي سال دوم دبيرستان است. نگارنده بهانه اي يافت تا با 
توجه به اين غزل به معرفي بيشتر قلم سحرانگيز حافظ بپردازد. در 
اين مقاله، با توجه به مقدمة حافظ نامة استاد بهاءالدين خرمشاهي، 
به نقد و بررسي غزل مذكور در زمينة اسطوره سازي، رند و رندي 
حافظ، فضل و فرهنگ و مقام علمي حافظ، عرفان و اخالق حافظ، 
ــخنوري و صنعتگري حافظ، انقالب  حافظ مصلح اجتماعي، س
حافظ در اين غزل، تأويل پذيري غزل حافظ، تصحيح متون اين 

غزل و سبب سرودن اين غزل، پرداخته شده است.

كليدواژه ها 
اسطوره سازي، رندي، مقام علمي حافظ، عرفان و اخالق حافظ، 

مصلح اجتماعي، صنعتگري، تأويل پذيري شعر، تصحيح متون.

ــتاد ارجمند بهاءالدين خرمشاهي در فهرستي از وجوه  اس
ــظ در مقدمة كتاب حافظ نامة خويش  امتياز و عظمت حاف
نام برده اند كه اين امتيازات را در غزل با مطلع: «دل مي رود 
ز دستم صاحبدالن خدا را...» مورد نقد و بررسي و استخراج 
قرار داده ام. باشد كه رهيافتي نو هر چند ناچيز به عمق اين 

وسعت نامتناهي باشد.

اسطوره سازي حافظ
نخستين وجه امتياز و اهميت هنري حافظ در اسطوره سازي 
ــيا و اشخاصي كه نه  ــت و در آفريدن عوالم و احوال و اش اوس
واقعي اند، نه غيرواقعي، بلكه فراـ  واقعي اند؛ چنان كه اسطوره ها 
خود از واقعيت يا حقيقتي برين برخوردارند. حافظ مانند هستي 
ــت و  نمونه وار خويش، آينه دار طلعت و طبيعت يك ملت اس
ــطوره هايي چون  ــازد. در غزل اس موجودات نمونه واري مي س
اساطير ايران «دارا» يا شخصيت هاي تاريخي مثل اسكندر (و 

آيينة اسكندر) يا قصص قرآني مثل قارون به چشم مي خورد؛ 
ولي اين ها آفريده و افزودة طبع حافظ نيست بلكه حافظ ميراث 
ــطوره هاي واقعي او برساخته هاي طبع  ــت. ولي اس بر آن هاس
ــت و يا اگر در فرهنگ و هنر پيش از او اسطوره هاي  خود اوس
نيمه كاره اي بوده اند مانند مي و ساقي كه در اين غزل به چشم 
ــان مي كند.  ــطوره هاي تمام عيار تبديلش مي خورد؛ او به اس
همچنين اسطوره هايي چون صوفي، خرقه و شيخ از ساخته هاي 
ــم مي خورد. حافظ هنرمندانه در اين  وي در اين غزل به چش
ــمار يارا»، «كمك به  ــزل از «نيكي به جاي ياران فرصت ش غ

درويش بينوا» و «با دوستان مرّوت» اسطوره مي سازد.

رند و رندي حافظ 
ــاطيري حافظ است. حافظ در  ــاخته هاي اس «رند» از برس
ــاختن «رند» انگيزه ها و الگوهاي متعددي داشته است. از  س
يك سو انسان كامل را از عرفان مي گيرد و از سوي ديگر رند 
ــخص الابالي يك  را به معناي عرف قديمي مي گيرد، كه ش
ــمان جل و در عين حال آزاده و گردن كش است  القباي آس
ــاي تحميلي و دروغين را بر نتافته و در برابر آن ها  و ارزش ه
سركشي مي كند. انگيزة ديگرش ميل به آفريدن شخصيتي 

است در برابر زاهد كه نقطة مقابل و آنتي تز زاهد باشد.
حافظ نظرية عرفاني «انسان كامل» يا «آدم حقيقي» را از عرفان 
پيش از خود گرفت و آن را با طبع آفرينشگر اسطوره ساز خود بر 
رند بي سر و سامان اطالق كرد و در اين غزل رندانه تركيِب «رندان 
پارسا» را ساخت (ساقي بده بشارت رندان پارسا را). كلمة رند و 
رندي بيش از هشتاد بار در ديوان حافظ به كار رفته است. در اين جا 
(رندان پارسا) پارسا به معني پرهيزگار و پاك دامن نيست بلكه 
به معناي پارسي يعني «اهل فارس» است1. از آنجا كه زبان شعر 
حافظ، دو پهلو و پر ايهام است براي پارسايان ايهام در دو معناست: 

1. پرهيزگار 2. پارسا به معناي ايراني 
(در جست وجوي حافظ، ج 2: 814)

نقد و بررسي غزل 
دل مي رود ز دستم صاحبدالن خدا را     دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا
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فضل و فرهنگ و مقام علمي حافظ
حافظ در دانش هاي گوناگون زمان خود كه در دارالعلم شيراز 
ــت. احاطة او به قرائت هاي  ــت داشته اس ــت دس رايج بوده اس
هفت گانه و چارده گانه قرآن كريم مورد قبول است. حافظ عالوه 
ــتگان، كه در اين غزل به اسكندر و دارا و قارون  بر تاريخ گذش
اشاره كرده است، در علم كالم نيز مهارت داشته است. تلميحات 
ــائلي چون جبر و اختيار جزء مهم ترين  كالمي از جمله در مس

مضامين و معاني شعر اوست كه در اين غزل نيز آمده است: 
در كوي نيك نامي ما را گذر ندادند 

گر تو نمي پسندي، تغيير كن قضا را ...
حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مي آلود

اي شيخ پاك دامن، معذور دار ما را 
ــه هاي مالمتي و  ــي از انديش ــن دو بيت حاك ــون اي مضم
جبرانگاري حافظ است. جبرانگاري حافظ موافق با اشعريگري 
اوست. اشعريان و عرفا اختيار و اراده را براي خداوند قائل اند و 
براي بشر حول و قوه  اي نمي بينند. اشاعره معتقدند بنده خالق 
افعال عادي و عبادي خود نيست بلكه «كاسب» يا فراگيرندة 
ــت و سلسله جنبان هر رويدادي كه در جهان، چه در  آن اس
حوزة حيات بشري و چه در طبيعت رخ مي دهد خداوند است 
ــاعره به نوعي از جبر  ــن چنين، اش ــه، ج 1: 135) و اي (حافظ نام
ــب»  ــده اند كه به نظرية «كس ــيير} لطيف معتقد ش {= تس

مشهور شده است (قواعد العقايد: 73-4).

عرفان و اخالق حافظ
حافظ در دو رشته از دانش هاي زمان خود يعني علوم شرعي 
ــران، ج 2، ترابي: 185). او  ــوم ادبي كار مي كرد (تاريخ ادبيات اي و عل
ــرش و روش عرفاني او  ــز مقام ممتازي دارد. نگ ــان ني در عرف
ــت. حافظ خود منش اخالقي  مخصوص به خود و تكروانه اس
ــه اخالق زهد و ترس و تعصب، بلكه اخالق  نيرومندي دارد ن

عارفانه، آزادمنشانه و رندانه.
ديوان حافظ مجموعه اي از واالترين پندهاي حكمت آميز و 
عبرت آموز اخالقي، كه فلسفة زندگي او را تشكيل مي دهد، در 
ــعارش هويداست كه برخي از آن ها را براي ما در اين غزل  اش
ــردون را كوتاه و گذرا  ــت. آنجا كه مهر گ به ارمغان آورده اس

توصيف مي كند و نيكي در حق ياران را توصيه مي كند: 
ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون 

نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا 
به صاحبان جود و كرامت در ازاي شكر و سالمتي، دل جويي 

از درويش بينوا را گوشزد مي كند: 
اي صاحب كرامت، شكرانة سالمت
روزي تفقدي كن، درويش بينوا را 

لسان الغيب را 
مي توان يافت 

كه خالي از نقش 
و نگار صنايع 

لفظي و معنوي 
باشد. اما قدرت 

فوق العاده او در 
استخدام الفاظ و 
كاربرد صنايع
تا آنجاست كه
خواننده در

بادي امر متوجه
مصنوع بودن

سخن او 
نمي شود
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ــتان و  ــايش دنيا و آخرت را جوان مردي در حق  دوس و آس
مالطفت و لطف و مهرباني با دشمنان مي داند: 

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

ــة جوان مردي و  ــا را با روحي ــعار حافظ م ــص در اش تفح
ــنا مي كند. همچنين مقاصد و نيات و  عزت نفس واالي او آش
ــفي يا عرفاني يا اجتماعي و سياسي او را به دست  عقايد فلس
ــوال دروني و بروني او پي  ــخنانش به اح مي آوريم و از راه س

مي بريم و دربارة آن ها قضاوت مي كنيم.
بنا به گفتة تولستوي: «هنر جهان پسند همواره مالك ثابت 
و معتبري با خويشتن دارد و آن مالك ثابت و معتبر، ديني و 
روحاني است» وي تأكيد مي كند هنر خوب بايد افكار و عقايدي 
ــّر ديني و اخالقي را  را القا كند كه در آن ها «جهات خير و ش
كه ميان تمام امم و در همة اعصار مشترك است رعايت كرده 
باشد» (آشنايي با نقد ادبي: 67) و حافظ چه استادانه اين مطلب را 
از صاحبان اخالق به ارث برده و در مصرع «با دوستان مروت 

با دشمنان مدارا» حق مطلب را ادا كرده است.
غزل حافظ از ديدگاه نقد اخالقي هنري است كه تابع و پيرو 
ــت. همان طور كه افالطون در كتاب جمهوري  اخالقيات اس
ــيقي را به مثابة ابزار و وسيله اي جهت  ــعر و موس خودش ش
تزكيه اخالق مي داند و ارسطو نيز درين باب چندان مخالفت 
ــيله  اي جهت  ــعر، خاصه  تراژدي وس ندارد؛ به عقيدة وي ش
ــاني» است و حافظ آيا اين نكته را در  «تصفية هواجس نفس

اين بيت در نظر نداشته است: 
سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

دلبر كه در كف او، موم است سنگ خارا
ــت شمردن  ــتن تقوا و پس ديدرو نيز مي گويد: گرامي داش
ــدف و غايت هر مرد  ــان كردن معايب، بايد ه ــل و نماي رذائ
ــريف و آزاده اي باشد كه قلم مو يا قلم حجاري را به دست  ش
مي گيرد (همان: 67) و استاد قلم و فرزانة دهر آن را در ادبيات 

اين غزل فرياد مي زند.
ــت حافظ از جمله شاعراني مانند آناكرئون، بايرون،  «پيداس
شلي، رابرت برنز، بودلر، ورلن و اسكار و ايلدا نبوده كه يك سره 
از فساد و تباهي مشحون بوده اند. حتي پارسايان قرون وسطا به 
قول فرانسيس بيكن شعر را «غذاي شيطان» و ماية «غوايت و 
ضالل» مي شمرده اند (آشنايي با نقد ادبي: 70). حافظ در غزلياتش 
همواره اشعارش را از اطعمة شيطاني به دور داشته است. بيت 

مذكور (سركش مشو كه...) گواه خوبي بر اين مدعاست.

حافظ مصلح اجتماعي است
ــول تاريخ ادبياتمان، غير عصر جديد يعني از رودكي  در ط
ــدود يك قرن  ــي به اين طرف، تا ح ــري و فردوس و منوچه
پيش كه افكار جديد آزادي خواهي و اصالح اجتماعي مطرح 

ــاعري نداريم و اوست كه فرياد مي زند: از  مي شود چنين ش
ــقي تجاوز و تعدي  ــم وفاداري عاش حدود الهي، از جمله رس
ــت تو را  ــن وگرنه خداوند كه همه چيز در يد قدرت اوس مك
ــوزاند (حافظ نامه، ج 1: 134). و يا  به آتش غيرت خود خواهد س
ــليم محبوب باش زيرا در صورت عدم  به تعبيري ديگر: «تس
اطاعت، او كه سنگ خارا در دستش چون موم، نرم است، تو 

را مانند شمع مي سوزاند (در جست وجوي حافظ، ج 1: 17).
انديشة او انديشة [شبه] اگزيستانسياليستي به معناي كامل 
ــت. نسب فلسفي حافظ به الكندي و  و قديم تر اين كلمه اس
ــينا نمي رسد بلكه به انديشه ورزان  فارابي الَكندي و بوعلي س
ــون حّالج و  ــون خيام، ُعرفايي چ ــي چ تكرو و جسورانديش

عين القضاه و بايزيد بسطامي مي رسد (همان: 30-1).
او از تاريخ گذشته از اسكندر و دارا و قارون به خوبي مطلع 

است و در نصايح و پندهاي خود اشاراتي به آن ها دارد: 
آيينة سكندر، جام مي است بنگر 

تا بر تو عرضه دارد، احوال ملك دارا 
ــكندري در اين جا، مخلوطي از افسانه و حقيقت  «آيينة اس
است و حافظ صفت افسانه اي ديگر چون غيب نمايي اين آينه 
را مطرح مي كند و آن را كمابيش به پاية جام جم رسانده است. 
پير فرزانه آينة عجايب نما و غيب نماي اسكندر را همين جام 
مي مي داند و مي گويد اگر در آن به ديدة تحقيق بنگري احوال 
پادشاهي و سرانجام دارا را كه با آن همه حشمت جفاها بر او 

رفت و خالصه بي اعتباري جهان را به عيان نشان مي دهد».
 (حافظ نامه، ج 1: 134-5)

ــعر عصر حافظ قابل مطالعه است  «از موضوعاتي كه در ش
ــنودي از وضع روزگار،  ــتمال آن است بر بدبيني و ناخش اش
حكايت از فقر و ناكامي، گله از جور و ظلم و... كه حافظ براي 
تشفي قلب دردناك خود و خوانندگان خود و ذكرگذران بودن 
همه خوشي ها و ناخوشي ها و ظالمي و مظلومي سرودن و اين 
خود ناشي از زندگاني بي ثبات و مقرون به وحشت و اضطرابي 
بود كه مردم پريشان حال آن روزگار داشتند (تاريخ ادبيات ايران، 

ج 2: 81). كه به وضوح به زندگاني بي ثبات در بيت:
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا 
و به جفايي كه بر داريوش سوم پادشاه ايران رفت: «... تا بر 

تو عرضه دارد، احوال ملك دارا» اشاره كرده است.
گاهي هنرمند الزم مي بيند به جهت اصالح اخالق جامعه، 
اثري به ظاهر ضداخالق بيافريند، تا به اين ترتيب آلودگي ها 

را در برابر چشم مخاطبش برمال سازد: 
حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مي آلود 

اي شيخ پاك دامن، معذور دار ما را 
به تصويري به ظاهر ضد اخالق اجتماعي روزگار دست زده 

است اما از شيخ پاك دامن عذر مي طلبد.

جوجه يتينن ننخخس
امتياززوواهميت 
رنري حافظفظ در  هه
ااسطوطوره ساازيي
د در اووسست و و
آفرفريديدننعوعوالالمم
ا اشيشياا وو احوحوالال و و
اشاشخاخاصيصي ك كهه وو
واواقعقعيي اناند،د، ن نهه ننهه
غغيريرواواقعقعيي، ب بلكلكهه
قاقعيعي اندند و و ففراراــ 
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سخنوري و صنعتگري حافظ
شعر حافظ شعري است پيراسته، اصالح شده و تراش خورده، 
از آن گونه كه اعراب قديم حوليات مي خوانده اند يا شعر منقح 
ــت و فصاحت  (دربارة نقد ادبي: 203). حافظ به طبع فصيح اس
آفرين. آثار بالغت نويسان سرمشق او نيست، آثار او سرمشق 
ــت؛ او همچون زرگري ماهر و چيره دست  بالغت نويسان اس
روي شعرش كارده است. شعر حافظ مشتي افاعيل عروضي و 
بديع و قافيه نيست. طرح و معماري فكري پيشرفته اي دارد.

ــخن را موهبت مي داند و قوة شاعره را  «حافظ نيز لطف س
مبدأ الهام مي  شمرد و هر چند حاسدان سست نظم را بي طبع 
ــتادي و صنعتگري بيش نمي داند (حسد چه  روان داعية اس
مي بري اي سست نظم بر حافظ/ قبول خاطر و لطف سخن 
خدادادست) ليكن خود لزوم تهذيب و اصالح شعر را از نظر 
ــت و از توجه او به بعضي صنايع و مناسبات  ــته اس دور نداش
لفظي پيداست كه به آنچه موهبت قوة شاعره بوده است اكتفا 
ــخن خويش سعي  ــت و در اصالح و تهذيب س نمي كرده اس

ورزيده است» (آشنايي با نقد ادبي: 400).
ــوي شاعر است كه به آن واژة خاص  نحوة كاربرد واژه از س
ــي، رند، صوفي،  ــخص ويژه اي مي دهد مانند م اعتبار و تش
ساقي، جام مي، كه در اين غزل به كار رفته است و با آنچه كه 
ــت تفاوت دارد و حافظ به آن اعتبار و تشخص  قبًال بوده اس
ديگري بخشيده است. به گفتة ابوهالل مي توان به اين نتيجه 
ــيد كه شاعر بايد از زبان مشهور و شناختة شعري بيرون  رس
ــوق او و... يكي باشد. به بيان روشن تر از حافظة  نرود و معش

ادبي شعر بگويد (دربارة نقد ادبي: 206).
كمتر بيتي از لسان الغيب را مي توان يافت كه خالي از نقش 
و نگار صنايع لفظي و معنوي باشد. اما قدرت فوق العاده او در 
استخدام الفاظ و كاربرد صنايع تا آنجاست كه خواننده دربادي 
امر متوجه مصنوع بودن سخن او نمي شود. حافظ از آن دسته 
شاعراني است كه ابوهالل عسكري در الصناعتين توصيف كرده 
ــوار است و به سبب آن، اشعارش  ــت: «همواره بر سخن س اس
سهل و نرم و با رونق و طالوت است» (آشنايي با نقد ادبي: 121). 
مي دانيم كه جنبة لفظي در شعر و ادب عنصر مهمي به شمار 
مي رود، زيرا موجد صورت و هيئت هر اثر ادبي است و بدون آن 
تحقق اثري ادبي محال خواهد بود (همان: 122). حافظ شاعري 
نيست كه بنابر ضرورت، ناچار از استعمال واژه اي يا لفظي باشد 
ــايند است و در اين غزل هم كل شعر در هيچ بيت  كه ناخوش
قافيه اي نادرست و ناخوشايند ساخته نشده است. زيرا او شاعري 
تواناست و همواره مي توانست به جاي آن كه در لفظي دخل و 
تصرف كند (از قبيل حذف و اسكان و تخفيف و تشديد) كند، 
آن را به لفظ ديگري تبديل نمايد. در اين غزل هيچ مخالفت 
قياس2 ديده نمي شود و از آوردن كالم وحشي و متنافر3 كه به 

فصاحت شعر لطمه وارد آورد، جلوگيري شده است.

همان طور كه ابوهالل عسكري در الصناعتين گفته است: 
«... و نيز بايد كه از ارتكاب ضرورات پرهيز كني چه اگر چند 
ــند  اهل عربيت درين باب رخصت داده اند ليكن اين كار ناپس

است و سخن را ناباندام مي كند و آب و رنگ آن را مي برد...»
 (آشنايي با نقد ادبي: 126)

ــگرد در ميان صنايع ادبي لفظي و  مي دانيم ظريف ترين ش
ــزل در چند مصرع به كار  ــت كه در اين غ معنوي، ايهام اس

رفته است:
1. رندان پارسا در بيت دوازدهم 

به نظر استاد خرمشاهي: پارسا به معني پرهيزگار و پاكدامن 
ــت. زيرا رند با صفاتي كه در حافظ دارد نمي تواند پارسا  نيس
باشد؛ بلكه به معني پارسي، يعني فارسي (اهل فارس) است. 
رند حافظ پارسا نيست و رند پارسا مثل كوسة ريش پهن است 
ــعيد حميديان  (حافظ نامه، ج 1: 126). در همين كتاب دكتر س
ــخ نوشته اند: قبول دارم «رند حافظ پارسا نيست» اما  در پاس
ــا رندي است پارسا مگر قرار است رند حافظ عاري  رند پارس
از بعد پاكدامني باشد؟ «رند پارسا» گذشته از ايهام پارسا به 
دو معناي پارسي و پرهيزگار، خود يك تركيب شطحي است، 
درست مثل «مجمع پريشاني» و در اين گونه مفاهيم شطحي 

چه عجب اگر پارسايي به رند اضافه شود!
2. در تركيب كيمياي هستي: هستي ايهام دارد، الف) وجود 
ب) انانيت و رعونت. در اين بيت عيش و نوش با تنگ دستي 
ــاي مباح يعني  ــة تناقض گويي ه ــود و از مقول جمع نمي ش

شّطاحي هاي حافظ است (حافظ نامه، ج 2: 1038-42).
ــد (... هات الصبوح  ــظ همواره با ملّمعات زيبايي، مانن حاف
هّبوا، يا ايّها السكارا) و (... أشهي لنا و أحلي، من قبله العذارا) 
غزليات خود را مزيّن مي كرد. صنايع لفظي و معنوي ديگري 
همچون تضاد، اشتقاق، اغراق و... در اين غزل به كار رفته كه 

براي جلوگيري از اطالة كالم از ذكر آن معذورم.
ــظ در اين غزل  ــخنوري حاف ــي ديگر از اضالع مهم س يك
ــت. جمالت او تا آن جا كه  ــعر اوس ــالمت جمالت در ش س
مقدور است تا جاي خود جابه جا نمي شوند، مانند: «در كوي 
نيك نامي ما را گذر ندادند...»، جمله كامًال به شكل سليس و 

روان نوشته شده است و يا در ادبيات: 
«آن تلخوش كه صوفي، ام الخبائثش خواند...» و

«هنگام تنگ دستي در عيش كوش و مستي/ 
كاين كيميايي هستي، قارون كند گدا را»

«سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد/ 
دلبر كه در كف او مومست سنگ خارا»

و «گر تو نمي پسندي، تغيير كن قضا را» 
ــود كه با مختصر جابه جايي، جمله به شكل  مالحظه مي ش

اصلي خود تبديل مي شود.
يكي ديگر از اضالع مهم سخنوري حافظ، اعتناي تام و تمام 

احافظفظ ب بسس شعشعرر
تأتأويويللپذپذيرير ا استست..
غزلزلياياتتاواوع عميميقق
ووچنچندودوجهجهييوو
پپذيذيراراييتعتعبيبيرر
وو ت تفسفسيريرهاهايي
چنچندگدگانانههوو

چچندندگوگونهنه ا استست
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ــت. تركيبات محاوره اي او در اين  او به بيان مليح محاوره  اس
غزل شامل: «باشد» كه به معناي اميد است، انتظار مي رود و 

چه بساست و هم چنين «به جاي» در معناي در حق.
... باشد كه باز بينيم، ديدار آشنا را 

... نيكي به جاي ياران، فرصت شمار يارا
ــت.  ــر، «تغيير كن» در معناي «تغيير ده» اس تركيب ديگ
امروزه تغيير را با دو فعل معين (كردن، دادن) به كار مي بريم: 
الف) «تغيير كردن» كه همواره به صورت فعل الزم است. ب) 
ــت. بايد  ــردادن» كه همواره به صورت فعل متعدي اس «تغيي
توجه داشت كه (تغيير كردن) در حافظ به صورت متعدي است 
و برابر با «تغيير دادن» امروز ماست و نه تغيير كردن امروز ما 

(حافظ نامه: 732): ... گر تو نمي پسندي، تغيير كن قضا را 
از نظر دستوري كاربرد، تلخوش (پسوند وش) براي بيان طعم 
غريب است و كمتر نظير دارد و كنايه از «مي» دارد. تلخوش 
يعني تلخ گونه، تلخ مزه (حافظ نامه، ج 1: 130) اما دور نيست كه اين 
تركيب از «تلخ + وش» بلكه فراهم آمده از تلخ + خوش بوده و 
بعدها به شيوه كتابت قديم، در اثر پيوسته نويسي و حذف يكي 
از دو خ به صورت كنوني درآمده است. بنابراين تلخ خوش يك 
تركيب پارادوكسي است كه حافظ با بر ساختن آن به توصيفي 
پارادوكسي از شراب پرداخته و مي گويد: هر چند شراب تلخ 
است و هر تلخ ناگوار، اما شراب تلخي است كه در عين تلخي 
خوش و گوارا هم هست. طبق نظر استاد خرمشاهي، پسوند 
وش براي همانندي ديدني هاست، نه چشيدني ها، و به جاي 
ــد (حافظ نامه، ج 2:  ــتفاده كرده ان پارادوكس از حس آميزي اس
1431) اما حافظ در كاربرد لغات غيرفارسي و قديمي نيز بسيار 
دست داشته است، نظير «باد ُشرطه». دكتر غني مي نويسد: 
ــت و قطعاً اصل لغت سانسكريت و  ــرطه لغت عربي نيس «ش
ــرتا» بوده است4. در بيت  ــت و اصل امالي آن «ش هندي اس
(سركش مشو...) 1. فاعل بسوزد، دلبر است؛ 2. بسوزد، متعدي 
است؛ 3. ضمير «ت» در غيرتت، متعلق به «بسوزد» است (در 

جست وجوي حافظ، ج 1: 17).

انقالب حافظ در غزل
ــت و آن  ــي تا زمان حافظ تك مضمون بوده اس غزل فارس
مضمون سراسري عشق است. در موالنا تك مضموني به نحو 
شديدتر و مفرط تري وجود دارد. يك بار ديگر غزل (دل مي رود 
ز دستم...) را از نظر بگذرانيد. حافظ در آن به واقعيت انقالبي 
به پا كرده است و هر بيت مضموني جداگانه دارد. زيرا حافظ 
ــر محتوا يك دو مضمون  ــد از نظ درمي يابد كه اگر قرار باش
داشته باشد تكليفش روشن است. اگر عاشقانه است سعدي 
ــت موالنا آن را به كمال رسانيده  به اوج برده، اگر عارفانه اس
است؛ حافظ مي آيد سخنان تجربه آميز و تجربه آموز زندگي 
عادي يا اسرار حيات معنوي عالي و به طور كلي مضمون سازي 

ــزل مي كند به طوري كه اغلب ابياتش حكم  پرمعنا را وارد غ
كلمة قصار پيدا مي كند. آنجا كه مي گويد: محبت چند روزة 
فلك دّوار زودگذر است، نيكي در حق ياران را غنيمت بشمار 
ــت و افسون/ نيكي به جاي  ــانه اس (ده روزه مهر گردون، افس

ياران فرصت شمار يارا)
و يا خطاب به صاحبان جود و بزرگواري مي گويد: براي شكر 
ــالمتي، دل جويي از درويش بينوا را پيش گير (اي صاحب  س

كرامت، شكرانة سالمت/ روزي تفقدي كن درويش بينوا را)
ــي را ادا مي كند كه  ــت ديگري چه عالمانه مضمون و در بي
ــت كه آن را به حافظة جانش نسپرده باشد:  كمتر كسي اس
ــت/ با دوستان  ــير اين دو حرف اس ــايش دو گيتي تفس (آس

مرّوت با دشمنان مدارا)

تأويل پذيري شعر حافظ
ــات او عميق و  ــت. غزلي ــس تأويل پذير اس ــعر حافظ ب ش
چندوجهي و پذيراي تعبير و تفسيرهاي چندگانه و چندگونه 
ــيار داستان هاي مدون يا نامدون از راست درآمدن  است. بس
ــت. براي مثال،  ــا بيتي از آن، هنگام فال گرفتن هس غزل ي
ــته  غزل مذكور در هنگام تفأل چنين معنايي مي تواند داش
ــد: دلي پاك و قلبي پاك تر داريد، مردم از دل شما خبر  باش
ــما را به خوبي نمي شناسند و اين باعث ناراحتي  ندارند و ش
ــما مي شود و شما با كوشش و مدارا و لطف خداوند موفق  ش

مي شوي (متن كامل فال حافظ با معني: 12).
آري اشعار روح انگيز حافظ به دل غمديده و روح آزرده صفا 
مي بخشد و نصايح آن سبب تحرك و ايجاد اميدي ديگر در 
ــّكني  دل هاي مأيوس و نااميد ناكامان مي گردد و چون مس

كارساز دردها را از لوح وجودشان پاك مي نمايد.

تصحيح متون
ــي از مهم ترين و دقيق ترين مباحث نقد ادبي  در آخر به يك
يعني «تصحيح متون»، از جمله تصحيح اين غزل مي پردازيم. 
هدف و غايت نقد و تصحيح متون، همان طور كه مي دانيم، اين  
است كه از روي نسخ خطي موجود نسخة اصلي يا قريب به اصل 

اثري را احيا و مرتب و مدون مي كنند (آشنايي با نقد ادبي: 141).
ــتگانيم اي باد شرطه برخيز/  ــتي شكس 1. در بيت: «كش
باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را» در حافظ نامه آمده است: به 
جاي كشتي شكستگان، قرائت مرجوع «كشتي نشستگانيم» 
نيز مشهور است. اين كه ضبط كشتي نشستگانيم را ترجيح 
داده اند، قابل ترديد است زيرا كشتي شكستگان در وضع عادي 
بي ترس و بيم هستند و در اين حال آنان را چندان اعتنايي به 
باد موافق نيست تا ملتمسانه از آن باد ياري بخواهند، به عالوه 
مصراع پر بيم اضطراب دوم نيز مرجع دوم كشتي شكستگان 

را تأييد مي كند (حافظ نامه، ج 2: 518).
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ــي گو بخشندگان عمرند/ ساقي  2. در بيت: «خوبان پارس
ــارت، رندان پارسا را» در بعضي نسخ به جاي خوبان  بده بش
ــت كه استاد بهاءالدين خرمشاهي تركان  «تركان» آمده اس

پارسي گو را مناسب مي داند (حافظ نامه: 135).
3. در ديوان حافظ با تصحيح دكتر خانلري به جاي رندان 
پارسا، پيران پارسا آمده است. يعني از نسخه اي كه اين غزل 
را داشته اند 9 نسخه «پيران پارسا» داشته اند (حافظ نامه، ج 
ــي گو بخشندگان عمرند/ ساقي بده  2: 1397) (خوبان پارس

بشارت، رندان پارسا را)

استقبال از اشعار شاعران ديگر 
همان طور كه در چهار مقاله آمده است «... شاعر بايد پيوسته 
ــتادان همي خواند و ياد همي گيرد...» (چهار مقاله:  دواوين اس
47). حافظ نيز بهترين غزل هاي مولوي، كمال، سعدي، ُهمام، 
اُوحّدي و خواجو يا بهترين بيت هاي آنان را مورد استقبال و 
جواب گويي قرار داده است و كالم او در همة موارد منتخب و 
ــده و مزين به انواع تزيينات مطبوع و مقرون به ذوق و  برگزي
شامل كلماتي است كه هر يك با حساب دقيق انتخاب و به 

جاي خود گذارده شده است (تاريخ ادبيات، ج 2، ترابي: 187).
سعدي هم وزن و قافيه غزل «دل مي رود ز دستم...» غزلي دارد: 

مشتاقي و صبوري از حد گذشت يارا 
گر تو شكيب داري طاقت نماند ما را (حافظ نامه: 126).

و در جاي ديگر آمده است كه مصرع دوم بيت دوم «... باشد 
ــعدي  ــنا را» با جزئي تغيير از بدايع س كه باز بينيم ديار آش
است: يا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت/ چندان كه باز بيند 
ديدار آشنا را (در جست وجوي حافظ، ج 2: 18). و ظاهراً حافظ اين 

غزل را پس از انصراف از سفر هند سروده باشد (همان).

سخن آخر 
شعر هنگامي مي تواند در زمان حال مخاطب باشد كه زمان 
ــد، شاعر اگر به زمان خطي  عقربه اي در آن از ميان رفته باش
ــعرش را به تاريخ بدل مي كند و سرودة او  ــد، ش معتقد باش
هرچند هم قوي باشد گزارشي از يك احساس خواهد بود و 
گزارش بعد از آن اندكي كهنه مي شود. صاحب المعجم آورده 
است: بايد شعر در زمان تو باشد نه اين كه تو در زمان او باشي 

(دربارة نقد ادبي: 191-209).
ــته  ــت كه گذش ــن ويژگى غزليات حافظ اين اس مهم تري
ــد و به آينده  ــود كه بتوان از آن رها ش به صورتى مطرح ش
پيوست. از اين رو خوانندة اين نوع شعر همواره در آينده قرار 
دارد. براى آنچه مى گذرد نمى توان معنايى يافت. بنا به گفتة 
ــعري است كه صرفاً در جست وجوي  الرنس: «شعر عالي ش
ــرگرم كردن خواننده نيست بلكه او را به همراه لذِت ِصرف  س
ــوي ماهيت  و ديدي تازه و پرمعني و حتي تغيير يافته به س

ــان: 202). اين ويژگي ها  ــوق مي دهد» (هم ــاني س تجربة انس
ــاهده مي شود. اين غزل به خوانندگان  كامًال در اين غزل مش
خود آگاهي وسيع تر و عميق تري نسبت به خود و هم نوعان 
مي دهد، ادبيات آگاهي است و حافظ آن را اثبات كرده است.

ــيم كه «شعر  ــي اين غزل نيز به اين نتيجه مي رس با بررس
ــده، تراش خورده از  ــعري است پيراسته، اصالح ش حافظ ش
آن گونه كه اعراب قديم حوليات مي خوانده اند يا شعر منقح. 
ــعر او تهذيب شده، حك و اصالح يافته، بارها  به هر حال ش
قلم خورده و بارها مضمونش عوض شده، بارها قافيه اش پس و 
پيش گرديده و شايد از همين رو شعري است آكنده از عمق 

و دقت» [از كوچة رندان: 57].
ــعر او بدان درجه رسيده است كه در صحيفة روزگار  آري ش
مسطور و بر السنة احرار مقروء است و بر سفائن نوشته اند و در 
مدائن مي خوانند (چهار مقاله: 47). بيراه نيست كه بزرگان جهان از 

دقت و لطافت آثار فكرش انگشت حيرت  به دندان گزيده اند.

پي نوشت
ــد، آموزش زبان و ادب فارسي، دورة  ــا: ر.ك: نشريه رش 1. رندان پارس

بيستم، شمارة 4، صص 31-28
solecisme 2. مخالفت قياس به فرانسوي

3. كالم وحشي و متنافر به فرانسوي Barbarisme (آشنايي با نقد 
ادبي، ص 126)

4. عالمه قزويني آورده است باد شرطه به معني باد موافق است. يعني 
بادي كه مساعد كشتي راني باشد و كشتي را به خصوص كشتي هاي 

شراعي را به طرف مقصد مسافريان سوق مي دهد.
ــعر به عناصر گذراي زماني وابسته است. به بيان  5. در زمان خطي ش
ــت كه شعر را ساخته است و نه  ديگر اين عناصر فناپذير محيطي اس
اين كه شعر سازندة عناصر محيطي باشد. اين نكته در اشعار كالسيك 

فراوان است (دربارة نقد ادبي، ص 190).
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