ﻣﻌﻤﺎی ﻧﺎﮔﺸﻮده

١

درﻧﮓ در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ و درونﻣﺘﻨﯽ ِ روﯾﮑﺮد ِ »ﻣﻌﻤﺎﭘﻨﺪار« ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ

٢

ﻣﻬﺮان راد

٣

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺳﺎداتﺷﺮﯾﻔﯽ

٤

ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﺴﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ِ ﭘﯿﻮﻧﺪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ِ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ِ
ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ و درونﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ» :آﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﻌﺮ ِ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻀﺎﯾﯽ رﻣﺰآﻟﻮد و ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزد؟« ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﭘﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و در دو ﺳﻄﺢ ﺑﻪ واﮐﺎوی آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
» -ﺑﺮونﻣﺘﻦ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ روﯾﮑﺮد ِ ﻣﻌﻤﺎاﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﭘﺮدازد )و ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﯾﺎدآوری دارد(؛

 »درونﻣﺘﻦ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ درﻧﮓ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮل ِ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮرد رﻣﺰی ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ از ﺣﯿﺚوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻮﻃﯿﻘﺎﯾﯽ ِ ﺷﻌﺮ )در ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ او( اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺳﻪ ﻋﻨﻮان» :ﺳﺎﯾﮥ
ﺗﺼﻮﯾﺮ«» ،رویﻫﻢاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ« و »ﺗﺨﻠﺺ و ﺣﺴﻦﺗﺨﻠﺺ« را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.

در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ِ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺪان ِ ﻋﻤﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺪرﯾﺲ ِ ﺣﺎﻓﻆ در ﺟﻤﻊ ِ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ِ
ﮐﺎﻧﺎدا )در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن و در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ِ ﻣﺘﻔﺎوتِ واﺗﺮﻟﻮ ،اﺗﺎوا و ﻣﻮﻧﺘﺮآل( و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮥ

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺠﺎزی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن و وﻧﮑﻮور ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ِ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ راه ِ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ِ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﻓﻆ )ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ

او( ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ و در ﻃﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن،
ﭘﺪﯾﺪۀ »ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی« رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻃﺮح در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ﻓﻦ ،ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ »ﺗﻮاﻧﺶ ِ ﻣﺘﻨﯽ« ﻋﻤﻮم
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧ َﺪ و ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ادﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮهاش ﻫﻤﯿﻦ
»ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی« ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﻌﻤﺎاﻧﮕﺎری در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺮونﻣﺘﻦ ،درونﻣﺘﻦ ،ﻧﻘﺪ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ،ﺗﻮاﻧﺶ ِ
ﻣﺘﻨﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی.

 .١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع ﺣﺎﻓﻆ» :ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﮕﺸﻮد و ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را« ).(۵ :۳

 .٢ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ذﯾﻞ ِ ﻋﻨﻮان »ﺷﺮح ِ ز ﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﺣﺎﻓﻆ از ﺑﻼﻏﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽ ِ ﺣﺎﻓﻆﭘﮋوﻫﯽ و
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻘﺎﻻت ِ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ )ﺷﯿﺮاز؛ ۱۸ﺗﺎ ۲۰ﻣﻬﺮ .(۱۳۹۷

 .٣ﺣﺎﻓﻆﭘﮋوه ﺳﺎﮐﻦ اﺗﺎوا؛ mradno1@yahoo.com

 .٤ﻣﺤﻘﻖ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﻣﻮﻧﺘﺮآل ،ﮐﺎﻧﺎدا( و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل؛ farshid.sadatsharifi@mcgill.ca

][١

 .۱درآﻣﺪ
 .۱٫۱ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ» :ﻣﻌﻤﺎ« و ﺣﺎﻓﻆ؟
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆﺧﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺬت ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻏﺰلﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ از
ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺮب ﻓﮑﺮی او ﻧﺎﺗﻮاناﻧﺪ :ﮔﺎه او را ﭘﺮﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ ﮔﺎه ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﺒﻬﻢ
و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻓﻆ ،ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻌﺮش را

»ﻧﻈﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن« ﻟﻘﺐ داده اﺳﺖ ) .٥(۷ :۲۰۶آری اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻌﺮ او را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻀﻤﻮنﭘﺮدازیﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﮑﻤﺖﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻣﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮای ﻏﻮرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻬﻨﻪﻧﺎﺷﺪﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ :آﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪاﻧﺪازهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از دل آن ﻓﮑﺮی ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻈﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﺧﯿﺎم و ﻣﻮﻟﻮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﮔﻤﺎن ِ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﺎم ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ از ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻢﮔﻮﺗﺮ و ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮔﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺎﻋﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ را در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎی ﻧﺎﮔﺸﻮدۀ ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﯽﺳﺎزد و اﺧﺘﻼفﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ِ اﻧﺪﯾﺸﮥ

او ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ آﺳﻤﺎﻧﯽداﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﻠﻖﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺖ آنﻫﻢ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻼم او آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ :از ﻣﯽﺧﻮردن ،ﻋﺎﺷﻘﯽﮐﺮدن،
ﺧﺮاﺑﺎترﻓﺘﻦ ،ﺑﻮﺳﻪﺑﺮﭼﯿﺪن از زﯾﺒﺎروﯾﺎن ،ﻟﺬتﺑﺮدن از ﺑﻬﺎر ،ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﺪن ،ﻣﺠﻠﺲ /ﻣﺤﻔﻞ
داﺷﺘﻦ ،ﺣﺸﺮوﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻣﯽﮔﺬرد و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی ﮐﻔﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﮑﺎر ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد.

 .٥در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﯿﺖ در دﯾﻮان ﻣﺼﺤَﺢ ﺧﺎﻧﻠﺮی )ج  :۱چ  ۱۳۶۲ ،۲و ج  :۲چ ،۲

۱۳۷۵؛ ﻫﺮ دو ﻧﺸﺮ ﺧ ﻮارزﻣﯽ( اﺷﺎره دارﻧﺪ )ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ :ﺷﻤﺎرۀ ﻏﺰل :ﺷﻤﺎرۀ ﺑﯿﺖ(.
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دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺻﻮﻓﯽﻣﺸﺮب ﺣﺎﻓﻆ )ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﺻﻔﻮﯾﻪ( ﮐﻪ
از ﺷﻌﺮ او ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و وﻻﯾﺖ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺬﻫﺒﯽ را ادراک و اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر اﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮش ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺷﻮر و ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻀﻢﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﻟﮏ
ﻗﺪمﺑﻪﻗﺪم ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﻘﺺ و اﺳﺎرت در
زﻧﺪان ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
دوﺳﺘﺪاران ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ :اﯾﺸﺎن ﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺣﺎﻓﻆ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ
روﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ِ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﻋﺎرﻓﺎﻧﮥ ﮔﻔﺘﺎرش ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﺴﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺲ از اراﺋﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ
اﻣﺎ ﻣﻐﻔﻮل در روﯾﮑﺮد ِ ﻣﻌﻤﺎاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ را اﻋﻢ از ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ و درونﻣﺘﻨﯽ ِ
ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﻢ.
 .۲٫۱داﻧﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﺳﻮﯾﮥ دﯾﮕﺮ ِ »ﻣﻌﻤﺎ«

در ﻗﻠﻤﺮو رﻣﺰ اﻣﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ،
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﻫﺮ ﯾﮏ از زاوﯾﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮوزه
ﯾﮑﯽ

از

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

در

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی

رﯾﺎﺿﯽ،

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

و

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ،

 /cryptographyرﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد از ﯾﮏﺳﻮ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﻧﺎﮔﺸﻮدﻧﯽ ﮐﺮد واز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ رﻣﺰ را ﮔﺸﻮد .ﻫﻤﮥ ﻫﻨﺮ ِ اﯾﻦ

ﻓﻦ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﺗﺎ رﻣﺰ را ﺑﻪ ﻣﺪد وﺟﻮد آن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎز ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮔﺸﻮدﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ رﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻮم،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای دارد .ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و
ﮔﺸﻮدن ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪی ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ» ،داده«ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺑﻪﺻﻮرت رﻣﺰ درآورﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی و ﺻﺮﻓﺎ ً از ﺳﺮ ﺗﻔﻨﻦ و
][٣

»ﺑﺎزی« ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﺴﺎزد و اﺳﻢ اﯾﻦوآن را ﺑﻪﺻﻮرت رﻣﺰ در ﺑﯿﺘﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ
ط اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﭘﺲ از او
ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﺗﺒﺎ ِ

در راﺳﺘﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﮐﻼﻣﺶ در ﺳﺎﯾﮥ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎ« و »ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻋﺪاد«
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ِ ﻗﺮن ِ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ِ
ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۲ﻣﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 .۱٫۲ﺑﺮونﻣﺘﻦ :ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺬﮐﺮه
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﯿﻢ ،درﻧﮓ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺮﺧﻮرد ِ
رﻣﺰاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ِ ﺣﺎﻓﻆ« را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ زﯾﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ:

 .۱٫۱٫۲ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری ،دورۀ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎﭘﺮدازی
ﻣﺮگ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ) ۷۷۱ﺗﺎ  ۹۱۱ق( ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻗﺮن روﻧﺪ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای داﻣﻦﮔﯿﺮ
ادﯾﺒﺎن ﺷﺪ و ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﯿﻦ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ »ﻣﻌﻤﺎ« ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ
روﯾﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪی ﺧﺎص از اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﯿﻤﻮری و اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﻧﻬﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و
در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ) ۹۰۷ﺗﺎ  ۱۱۴۸ق( ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را در

ﺑﺎزهای ﺳﯿﺼﺪﺳﺎﻟﻪ )ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻏﯿﺒﯽ( ﺑﻪاﺟﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺮود »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﮑﯿﻪ
ط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد.
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﺒﺮ و ﺑﺴﺘﺮ ِ روﻧﺪ ِ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎ ِ

وﺟﻮد ﺗﻮ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ

ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﻓﺴﻮن اﺳﺖ و ﻓﺴﺎﻧﻪ )(۹ :۴۱۸

دﯾﮕﺮ وﺟﻪ ِ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ/ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺗﺼﻮف ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﮥ ادﺑﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ )در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﮏ .ﻓﺘﻮﺣﯽ و وﻓﺎﯾﯽ:
 .(۱۳۸۸اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺒﻮد و دﺳﺖ ارادت ﺑﻪ ﭘﯿﺮی از ﻣﺬاﻫﺐ
ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف
][٤

»ﻣﻌﻨﯽدار« ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎﻓﻆ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ،
ﮐﻮﺑﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮده و از ﻣﺰاﯾﺎی زﺑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه

و دوﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ! ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻏﺰلِ:

ﺻﻮﻓﯽ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺟﺎم را
ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮی ﺻﻔﺎی ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﻓﺎم را )(۱ :۷

ﺗﺮاﮐﻢ واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﺣﺪیﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزۀ رﻓﺘﺎر ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮد
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﻓﯽ ،آﯾﯿﻨﻪ ،راز درون ﭘﺮده ،زاﻫﺪ ،ﻣﻘﺎم ،ﻋﻨﻘﺎ )ﺳﯿﻤﺮغ( ،ﻧﻨﮓ و ﻧﺎم و
ﺷﯿﺦ ﺟﺎم ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﺻﻮﻓﯿﺎناﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺰل ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﺑﺰم دور ﯾﮏدو ﻗﺪح در ﮐﺶ و ﺑﺮو

ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻤﻊ ﻣﺪار وﺻﺎل دوام را )(۵ :۷

ﮐﻪ اﺷﺎرۀ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری »ﺣﺎل« در ﺑﺎور ﺻﻮﻓﯿﺎن دارد و آن را ﺑﻪ ﮔﺬراﺑﻮدن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی
از ﺷﺮاب در »ﺑﺰم دور« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در
دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ )ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻫﺪف ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺼﻮف اﺳﺖ( ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی آن ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
آﻧﭽﻪ اﻣﺎ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻣﺮوزی رﻧﮓ درﻧﮓ و ﺗﺮدﯾﺪ ِ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻣﺮﯾﺪاﻧﮥ ﺣﺎﻓﻆ و دﯾﻮاﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﻮف زﻣﺎن ﺧﻮد و ﭘﺲ از ﺧﻮد اﺳﺖ )درﺳﺖ

ﺑﻪﺧﻼف ﻣﻮﻟﻮی( .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺼﻮف ﭘﺲ از ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻓﻬﻢ
اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﺑﻪﺟﺰ رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎری اﯾﻦ »رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ« اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻧﻮﻇﻬﻮری ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را از رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ
ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ )زﺑﺎن ﺗﺼﻮف( ﺟﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
 .۲٫۱٫۲ﺗﺸﺮﯾﺢ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺬﮐﺮهای
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺘﺮ  ۲٫۱ﮔﻔﺘﯿﻢ )ﻣﻌﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﺳﺮ ِ ﺗﻔﻨﻦ( ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دور از
ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎرۀ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ در ﺷﻌﺮ ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ،از ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻔﯽ
و ﺗﻘﺒﯿﺢ اﺳﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﻣﺼﺪاق اﺑﺘﺬال و اﺗﻼف وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ
][٥

ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤﺎﺳﺎزی رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﻧﺪارد .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
ﻣﻌﻤﺎﺋﯽ ِ ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری ﻧﯿﺰ )ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آن ﻋﺼﺮ اوج اﻋﺘﺒﺎر ادﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ( ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از »ﻣﻌﻤﺎ« داده ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدد،
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﭽﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﻧﻮاﯾﯽ ،وزﯾﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﺗﯿﻤﻮری ،در
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ آورده ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»ﻣﺮدی اﻫﻞ اﺳﺖ ،در ﻋﻠﻢ ﻃﺐ وﻗﻮﻓﯽ ﺗﻤﺎم دارد و از ﻧﻈﻢﻫﺎ ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و
اﺳﺘﺎدان ﻓﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﻌﻤﺎ« را ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻮزون ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ
اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺎرت و اﯾﻤﺎ« او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮزون ﭼﻪ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺎرت و اﯾﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ

اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺻﺪر ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ .و دﯾﮕﺮی از او ﺳﺆال ﻧﺎﻣﺶ ﮐﻨﺪ ،او دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ
ﻧﻬﺪ ،دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﺎم او ﺻﺪر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺠﯽ در ﺟﺎﯾﯽ دﻓﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن
زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎوﯾﺰد .ادراک ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻓﻮن اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ]ذﻫﻦ ﺣﺎذق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﭽﻪ

دﻓﻦ ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﺒﺮد[ .ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ در ﻣﺤﻞ آوﯾﺨﺘﻦ ﻧﮕﻮن ﻣﯽﺷﻮد ]ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﻧﮓ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﯾﺎ واروﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد[ .و زﻧﮓ ﻧﮕﻮن ﮐﻨﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و از اﯾﻦﻫﺎ )از اﯾﻦ دو
ﻣﺜﺎل( ،در ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﻪ ﮐﻼم دﺧﻞ دارد ﻧﻪ ﻣﻮزون) «.ﻧﻮاﯾﯽ(۹۹ :۱۳۶۳ ،

اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﻪ ﮐﻼم ﯾﺎ ادﺑﯿﺎت »دﺧﻞ دارد« ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ آن
ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺟﺎیﺟﺎی ﺗﺬﮐﺮۀ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد» ،ﻣﻌﻤﺎ« ﺳﺮاﯾﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﺪت و ﺷﺪت رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺎه ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ واژۀ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ:
»ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﻌﻤﺖآﺑﺎدی اﺳﺖ ،و در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮان ،اﮐﺜﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و »ﻣﻌﻤﺎ« ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
و او ﻧﯿﺰ ﻫﻮای »ﻣﻌﻤﺎ« ﭘﯿﺪا ﮐﺮد] .اﻧﮕﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮای ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ[  ...و ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ) «.ﻫﻤﺎن(۲۲۰ ،

ﮔﺎه ﮐﺎر از اﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺧﻮد را اﻫﻞ
ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ:
»ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻧﮕﺮی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻦ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺷﻬﺮت داده ،وﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ
از او اﺳﺘﻤﺎع ﻧﯿﻔﺘﺎد) «.ﻫﻤﺎن(۶۸ ،

ﻫﻢ ازاﯾﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺎه »ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ،
ﻣﻼﺷﻬﺎب ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را »ﭘﯿﺮ ِ
ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ« ﻫﻢ ﻟﻘﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﯿﺮازاﯾﻦ ﻓﺮد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ:
»در اﯾﺎم ﻣﮑﻨﺖ ﺧﻮد در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎﺧﺖ) «.ﻫﻤﺎن(۳۸ ،
] [٦

 .۳٫۱٫۲ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن

در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی  cryptographyاﻣﺮوز ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .از دل اﯾﻦ »ﻣﻌﻤﺎ«

اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮک اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪی دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ
از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﮐﺸﻒ »ﻣﻌﻤﺎ« ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای درک
ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻨﺠﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ »ﻣﻌﻤﺎ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﻣﯿﺮ
ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﺪ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﺳﻮس دﺷﻤﻦ را ذﯾﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای او ارﺳﺎل
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻌﺪ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ »ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﻮﻧﺪ و اوﺑﺎش«
از »دوﻟﺖ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ« و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺧﻔﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ )اﮔﺮ در ﺑﯿﺘﯽ واژۀ »ﻣﯽ« در ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮاب
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آن »راح« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻦ( .از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮ و اﻣﯿﺮ ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﻌﺪ اﺑﯿﺎت ﻣﮑﺮری ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﻨﺪ:

 -ﻣﺮا در ﻋﺎﻟﻢ رﻧﺪی ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدی

دﻟﻢ را ﺑﺮدی و ﺟﺎﻧﻢ ﻧﺪﯾﻢ ﺻﺪ ﻧﺪم ﮐﺮدی

 -ﻣﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻌﺪ از ﻋﺸﻖ او ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻪﻫﺎ داری

ﻣﻼﻣﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی ﺑﯽﻣﺮﻫﻢ

دراﯾﻦﺑﯿﻦ ﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮑﯽ ،ازﻫﻤﻪﺟﺎﺑﯽﺧﺒﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﯿﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﺪارم ﻣﺪار و ﻣﯿﺎر

ﺑﻤﺎن ﺳﻌﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮی ﯾﺎر

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﺪارم .ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،ﻓﻘﻂ ﺳﻌﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﻮی ﯾﺎر رﻫﺎ ﮐﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽام ﺑﺮﮔﺮدم ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮﺷﯽ
ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻣﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﻃﻼﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺑﯿﺖ درﺧﻮر ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﺟﺎی »ﻣﯽ« را ﺑﺎ »راح« ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺳﺮ راح ﻧﺪارم = اح )راح ﺑﺪون ﺳﺮ(
 +ﻣﺪ آر = اﺣﻤﺪ )ﻣﺪ را ﺑﯿﺎور ﯾﺎ ﻣﺪ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ(
 +ﻣﯽ آر = اﺣﻤﺪ ﻣﯽ )ﻣﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ .اﯾﻦ ﻣﯽدر ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮاب ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ راح
ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﻮد(
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 +ﺑﻤﺎن ﺳﻌﺪ »را« ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮی ﯾﺎر )رأی ﻣﺒﺎرک را ﺑﺮ ﺣﺮف اول ﮐﻮی ﯾﺎر رﻫﺎ ﮐﻦ = رک(
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺮای
اﻣﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ اﻣﺮوز
ﻣﺎ از  cryptographyﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﺛﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻮش ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮوﮐﺎر دارد در
اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد )ﻧﮏ :ﻧﻮاﯾﯽ ۲۳۰ ،ﺗﺎ .(۲۳۴
ﮔﺮاﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﻮن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﺒﻮغ را ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ:

» -ﺧﺎﻟﯽ از آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﺒﻮد و از ﻟﻔﻆ »ﺑﺮده« در ﻗﻬﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدم او را ازاﯾﻦﺟﻬﺖ

ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(۴۰ ،

» -از وﻻﯾﺖ ﮐﺒﻮدﺟﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻊ ﻧﯿﮏ دارد و ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻏﺎﯾﺒﺎﻧﻪ ٦را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺟﻨﻮن ﭼﺎﺷﻨﯽ

دارد» .ﻣﻌﻤﺎ« را ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ...از وﻻﯾﺖ اﺳﻔﺮاﯾﻦ اﺳﺖ او ﻫﻢ از ﺟﻨﻮن
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻃﺒﻌﺶ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ...ﻣﺠﻨﻮنﺻﻔﺖ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺐﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻐﻮف اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﻫﻤﺎن(۷۳ ،

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮥ اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ذﻫﻨﯽ رﯾﺎﺿﯽ و رﻣﺰ ﭘﺮدازی و دﺧﺎﻟﺖ دادن اﻋﺪاد
و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ
ﮐﺒﻮدﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﻏﺎﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎز و از ﺟﻨﻮن ﭼﺎﺷﻨﯽ داﺷﺖ .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺮﺛﯿﻪای ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ
ﺳﺮوده ﮐﻪ »ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺼﺮع از اﺑﯿﺎت آن ﻗﺼﯿﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت اﺳﺖ )ﻣﺼﺮعﻫﺎی ﻓﺮد( و
دﯾﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدت )ﻣﺼﺮعﻫﺎی زوج(« وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و رواﻧﯽ و
ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ از ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﻧﻄﺒﺎق اﻋﺪاد  ۸۴۴و
 ۹۰۶ﺑﺮ اﺑﯿﺎت ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮد:
ای ﻓﻠﮏ ﺑﯿﺪاد و ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﮐﺮدهای = ۸۴۴
وی اﺟﻞ ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎز وﯾﺮان ﮐﺮدهای = ) ۹۰۶ﻧﮏ .ﻧﻮاﯾﯽ(۲۴۴ :۱۳۶۳ ،
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﺷﻌﺮ اﻟﺒﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮازات آن ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺮوﻓﯿﻪ
را در ﺟﺎﻣﻌﮥ آن روز ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد .ﺣﺮوﻓﯿﺎن اﻟﻔﺒﺎی ﺳﯽودوﮔﺎﻧﮥ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﺟﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از آنﻫﺎ را »ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺻﻮرت و
 .٦اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪون دﯾﺪن ﺻﻔﺤﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت در ذﻫﻦ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﻪ» :ﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮐﺲ
ﻏﺎﺋﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻓﻠﮏ« )(۳ :۱۲۵
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ﻫﯿﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﯽ وﺟﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺷﯿﺎ« )ﻧﮏ .ﺻﻔﺎ ،۱۳۹۲ ،ج  (۶۳ :۴ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
زﻧﺪهﮐﺮدن و ﻧﻈﻢ و ﺣﺪّتﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻋﺪدی اﺳﺖ ،ﻣﯿﺪان

»ﻣﺎدهﺗﺎرﯾﺦ« ﺳﺎزی را ﮔﺸﻮد و ذﻫﻦ را از ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻋﺪاد ﻧﻤﻮد .ﺑﺤﺚ در
ﯾﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮادث ،روﺷﻨﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺳﺎزی و رﻣﺰ و ﻋﺪد ﭘﺮدازی ِ ﭘﺲ از ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺎ دﯾﻮان او دارد.
 .۲٫۲از ﺗﺎرﯾﺦ ِ رﻣﺰدوﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ِ ﺑﺮﻫﻢ :ﺣﺮﮐﺖ از زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻨﯽ
 .۱٫۲٫۲ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ
ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﺣﺎﻓﻆ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻧﮕﺎه ﺳﺎدۀ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای از آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﺑﯽروح اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
در راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﻤﻮل درﺧﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺒﻮد .ﮔﺎه دو
ﺿﺪ را ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ »ﺑﻘﺎ و ﻓﻨﺎ«» ،ﻏﻢ و ﺷﺎدی« و »ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ« ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎ دو ﻓﺮض ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً
»رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و وﺟﻮد دوزخ« ﯾﺎ »ارادۀ ﺧﺪا و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﻠﯿﺲ« ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻮر درﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻄﺢﮔﻔﺘﻦ رو ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺷﻄﺢﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻏﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه و

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺘﻌﺎرف ،اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺸﻮد .ﻣﺜﻼ ً
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺣﻼج ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ« ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎور راﯾﺞ ﺷﺮک و ﺗﻔﺮﻋﻦ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﮐﻪ »ﮐﺜﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ از واﺣﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟« را ﺣﻞ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« رﻣﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ راز ﯾﺎ رازﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﮐﺮد .رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎرﺷﺪن ﺷﻄﺢﻫﺎ ،ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﺴﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﻼم
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺖ .در ﺗﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
 .۲٫۲٫۲رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ ،ﺣﻠﻘﮥ واﺳﻂ رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻌﻤﺎ
اﻣﺎ ﻣﺮاد ﻣﺎ از رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای را دارای ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ
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ﺿﺮورت را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ رﻣﺰ ﺷﻄﺢﻫﺎی ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﺻﻮﻓﯿﺎن ،ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪای ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۵۲۲ق( در »ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»...ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص زﺑﺎن اﻫﻞ ﺳﮑﺮ ﮐﻪ در ﻟﺠﮥ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﻗﺪم ﻏﺮق وﺣﺪت ﺑﻮدﻧﺪ ،ازﺷﻘﺎﯾﻖ ]اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺮاد

از ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺧﻮن اﺳﺖ[ اﯾﺸﺎن در وﻗﺖ زﻓﺮات و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﻠﺒﺎت ﺷﻄﺤﯿﺎت ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای
ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد .ﻃﺎﻋﻨﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻬﻞ از ﻏﻤﺪ ﺣﺴﺪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و از

ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻏﯿﺮت ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﺷﺮﺑﺖ ﺳﮑﯿﻨﻪ داد ،ﺗﺎ از ﻏﻤﺮات ﻣَﺤﺒﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪم .ﻏﯿﻮران
ﺣﻖ آواز دادﻧﺪ از ﺑﻄﻨﺎن ﻏﯿﺐ ﮐﻪ »ای ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺮار وای ﻣﺸﮑﺎت اﻧﻮار! ارواح ﻣﻘﺪﺳﺎن از ﻃﻌﻦ اﯾﻦ
ﻣﻔﻠﺴﺎن ﺑﻪ رﻫﺎن ...رﻣﺰ ﺷﻄﺢ ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻋﺒﺎرت ﺷﻮرﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻫﺮ

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺣﺎل اﺳﺖ آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻢ و ادﻟﮥ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﺣﯽ ﻟﻄﯿﻒ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮕﻮی«.
)ﺑﻘﻠﯽﺷﯿﺮازی(۱۲ :۱۳۸۹ ،

اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ادﺑﯿﺎت ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ،ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖدادن
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از واژهﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎدلﻫﺎی آنﻫﺎ از اﯾﻦ اﺳﺮار ﭘﺮده ﺑﺮدارد.
 .۳٫۲٫۲رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺣﺎﻓﻆ
ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﻌﺮ او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻄﺢ از
ﻃﺮﻓﯽ »ﻣﻌﻤﺎ« ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد و رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﻓﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺑﯿﺎﺗﺶ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت زﻣﯿﻨﯽ و ﮔﺎه ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺷﻌﺮ او ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﺨﺒﻪﮔﺮای ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺎ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ آن ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ روﻧﺪ »رﻣﺰﺗﺮاﺷﯽ از ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ«
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺳﺮاﯾﯽ ٧ﭘﺲ از ﺣﺎﻓﻆ
ﺧﺼﯿﺼﮥ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی ﮔﺸﺖ و ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ راه را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮد.
 .۴٫۲٫۲ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺲ از ﺣﺎﻓﻆ :ﻧﻌﻞ واژﮔﻮﻧﻪ

 .٧در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد از ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮﺗﯿﻤﻮری روﻧﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻏﯿﺮ از

اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺸﺒﯿﺐ ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .
درآن ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﻫﺪف ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ..
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ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ از دو ﺳﻮ ﺑﺎ روﻧﺪ ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ
دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ و ذاﺋﻘﮥ اﻫﻞ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﻣﯽداد .اﯾﻦﮐﻪ اﺑﯿﺎت او
ورد زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﺗﺬﮐﺮۀ ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد:

»ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ ...در ﺷﯿﺮاز ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﻮار ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ او ﺗﺎﻓﺘﻪ .زﯾﺮا در ﻣﺰار او
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮده و اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﺰار ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪ:

در ﮐﻮﭼﮥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن درﺳﺖ

ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﻞدﻟﯽ روز ﻧﺨﺴﺖ

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺟﺴﺖ

ﺗﻮ ﻃﺎﻟﺐ او ﺑﺎش ﮐﻪ او ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﺖ« )ﻧﻮاﯾﯽ(۱۹۳ :۱۳۶۳ ،

و:
»ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎل ﺗﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮشﻃﺒﻊ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ ﻏﺰلﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﺨﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد) «.ﻫﻤﺎن،
(۳۲
و ﻧﯿﺰ:
»اﯾﻦ ﺑﺤﺮ و ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺰرع ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ دﯾﺪم و داس ﻣﻪ ﻧﻮ ،اﮐﺜﺮ ﺷﻌﺮا ﺗﺘﺒﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ:

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺟﺎﻣﮥ ﺧﻮد در ره ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮو

ﮐﻪ ﻣﺮا ﺟﺎم ﻣﯽ ِﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ از ﺟﺎﻣﮥ ﻧﻮ
اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺘﻪ:

ﻫﺮﭼﻪ داری ﺷﺐ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﯽ ﺳﺎز ﮔﺮو

ﻏﻢ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮری روز ِ ﻧﻮ و روزی ﻧﻮ
اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻠﮏ ﮔﻔﺘﻪ:

ﺷﺐ ﻋﯿﺪم ﺑﻪ ﻗﺪح ﮐﺮد اﺷﺎرت ﻣﻪ ﻧﻮ
ﻣﻦ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ دﮔﺮ ﺟﺎن ﮔﺮو و ﺟﺎﻣﻪ ﮔﺮو« )ﻫﻤﺎن(۷۴ ،

در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆدوﺳﺖﺗﺮ زﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻬﺮی« ،ﻫﻤﺴﺮ ﻃﺒﯿﺐ
ﻣﯿﺮزاﺷﺎﻫﺮخ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺎﺷﺮاﻧﺶ »اﮐﺜﺮ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ را ﺗﺘﺒﻊ ﮐﺮده« و ﮔﻮﯾﺎ دﯾﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ

ﺗﺘﺒﻌﺎت ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ادر ﯾﺎ ﺳﺎﻗﯽ اﻟﻌﺸﺎق اﻗﺪاﺣﺎ و ﻋﺠﻠﻬﺎ

ﮐﻪ ﺷﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺷﺮاب ﺗﻠﺦ در دلﻫﺎ« )ﻫﻤﺎن(۱۹۵ ،

ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ،در دورۀ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮاردی را
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽ از اﺑﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻄﯿﻔﻪای ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدهاﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻠﯽ
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اﺳﺖ از »ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺮﺑﺘﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن« ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﻪای ﺷﺮاب ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻣﻔﺘﯽ زﻣﺎن »ﻣﻮﻻﻧﺎ زادۀ اﺑﻬﺮی« رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎﺑﺮ او را ﮐﺎﺳﻪای ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
در دور ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻄﺎﺑﺨﺶ ﺟﺮمﭘﻮش ]در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﺮ[
ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮاﺑﻪﮐﺶ ﺷﺪ و ﻣﻔﺘﯽ ﭘﯿﺎﻟﻪﻧﻮش

٨

و ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﺴﯿﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮود ،رﻧﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ
را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
واﻋﻈﺎن ﮐﯿﻦ ﺟﻠﻮه ﺑﺮ ﻣﺤﺮاب و ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﻣﯽروﻧﺪ آن ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

٩

و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻼﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ دل ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﮑﺪر ﻣﯽﺷﻮد) .ﻫﻤﺎن(۱۹۶ ،
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ رواج ﺟﺪی داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺲ اﺑﯿﺎﺗﯽ از او را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دوره ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن از
»ﮐﻮﻓﺘﻪﭘﺰ« ﺗﺎ »ﺷﺎه« را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺸﺖﻣﺎل ،ﺗﯿﺮﺳﺎز،
ﻃﺒﯿﺐ ،ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ و وزﯾﺮی ﺷﻌﺮﺷﻨﺎس آن
ﺳﺮودهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ او در ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻌﯽ از اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻌﺮی ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮاﮐﻢ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ
در اﯾﻦ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﮐﺘﻤﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮۀ او از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪن آراﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
»اﻏﻔﺎل« ،از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻬﺎم ،ﺗﺒﺎدر ،اﺳﺘﺨﺪام ،اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮه ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه و
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺼﯿﺼﻪ ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎﺳﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن رازی در
ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪ و زﻫﺮدار ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،١٠در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻮف آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﻪﻫﺎی

.(۱ :۲۸۰) .٨

.(۱ :۱۹۴) .٩

 .١٠ازﺟﻤﻠﻪ» :ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻟﻘﻤﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﯽﺧﻮرد /ﭘﺎردﻣﺶ دراز ﺑﺎد اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺧﻮشﻋﻠﻒ« )(۸ :۲۹۰
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ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻔﯽ و
ﻧﻬﯽ ﻣﺮدم ﯾﮑﻪﺗﺎز ﻣﯿﺪان ﺑﯽروﻧﻖ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد

١١

ﺗﺼﻮف ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را )ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش را( دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،روﻧﻖ ﺷﻌﺮ
ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ آن دﻫﻦﮐﺠﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻟﺤﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮش ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻧﺒﻮد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽداد؛ اﻣﺎ ﺑﯽارﺗﺒﺎﻃﯽ او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎه از ﻃﺮﻓﯽ و ﺷﻬﺮت
اﺷﻌﺎرش از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وی را ﺑﻪ
»ﭘﯿﺮی« ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻨﻨﺪ و »ﭘﯿﺮ ﮔﻠﺮﻧﮕﺶ« را ﺻﻮﻓﯽای ﺳﺮخ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ دﯾﮕﺮی ﺷﻌﺮ او را ﺑﻪ ﺗﺼﻮف وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی ﻟﺴﺎناﻟﻐﯿﺐ و ﺗﺮﺟﻤﺎناﻻﺳﺮار اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎ اﺳﺮار ﻏﯿﺒﯿﻪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎس ﻣﺠﺎز ﺑﺎزﻧﻤﻮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی دﺳﺖ ارادت ﭘﯿﺮی

ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن وی ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺮب اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺑﺎ آن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده) «.ﺟﺎﻣﯽ(۱۳۷۳،۳۶۲ ،
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﻮل دوﺳﺘﯽ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ دﯾﻮان ﺑﻪ از دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ) «.ﻫﻤﺎن(۳۶۲ ،

اﻣﺜﺎل ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ ﮐﻼم او را ﭘﺮ از »ﻣﻌﻤﺎ« و رﻣﺰ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮ »ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯽ« و »ﺧﻮشﺑﺎﺷﯽ« و »ﺻﻮﻓﯽﺳﺘﯿﺰی« ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮدهای ﻧﺎزک ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای آن
ﺑﻮد.

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﺎﻓﻆ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن« را ﻋﻠﯽاﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و »ﺷﯿﺦ« را ﺣﻀﺮت آدم
ﺑﭙﻨﺪارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺖ:

ﻣﺮﯾﺪ ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ ز ﻣﻦ ﻣﺮﻧﺞ ای ﺷﯿﺦ
ﭼﺮاﮐﻪ وﻋﺪه ﺗﻮ ﮐﺮدی و او ﺑﻪ ﺟﺎی آورد
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رﻣﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻪ »ﻧﻌﻞ واژﮔﻮن زدن« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای آدم ﺗﻮ وﻋﺪه ﮐﺮدی ﮐﻪ
ﮔﻨﺪم ﻧﺨﻮری و ﺧﻮردی اﻣﺎ ﻋﻠﯽ در ﻋﻤﺮش ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﻧﺨﻮرد .از ﻣﻦ ﻣﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ او ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﻮن ﺗﻮ

ﻓﻘﻂ وﻋﺪه ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻋﻠﯽ وﻋﺪۀ ﻧﮑﺮده را ﺑﻪﺟﺎ آورد) «.داراﺑﯽ(۵۶ ،۱۳۶۲ ،

 .١١ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮد ِ ﺟﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن و ﻋﻠﻨﯽ از اﺣﺘﺮام ِ ﻫﺮ دو درﺑﺎر ﺗﯿﻤﻮری و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
(۸ :۱۴۱) .١٢
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ﻣﺤﻤﺪ داراﺑﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﯿﻌﮥ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ،ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ از
اﺷﻌﺎر را »ﺑﯽرﺗﺒﻪ« ،ﺑﻌﻀﯽ را »ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ« و ﺑﻌﻀﯽ را »ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ اﻣﺎﻣﯿﻪ«
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی داراﺑﯽ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ً ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﮕﺎه »ﻣﻌﻤﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﺷﻌﺮ
ﺣﺎﻓﻆ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ از ﻗﻮل ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :اول آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ

ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ:

ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻢ ﮐﻦ و ﺑﺎزا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ

ﺧﺮﻗﻪ از ﺳﺮ ﺑﻪ درآورد و ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ
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و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﻌﻤﺎ« و ﻟُﻐَﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) «...ﻫﻤﺎن(۵۷ ،
آﻧﮕﺎه در رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :و ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ را آن رﺗﺒﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ
در ﻗﻠﺐ ﻋﺎرف ﭘﺮﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و آن اﺻﻄﻼح را ﻧﺪاﻧﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻼم ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟُﻐ َﺰ و »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽآﯾﺪ) «...ﻫﻤﺎن۷ ،و(۸

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﺻﻮاب ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺤﻤﺪ داراﺑﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ را از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﺒﻪای ازﺟﻤﻠﻪ »ﻟُﻐ َﺰ و ﻣﻌﻤﺎ« ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو

داﺷﺖ ،ﺗﻘﺪس ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻫﺪﻓﺶ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺑﺮای
آﻧﭽﻪ »ﺑﯽرﺗﺒﻪ ،ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﮐﻮﺷﺶ او ﭘﺎﯾﺎن
راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی از »ﺷﮑﻞ« آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ »ﻣﺤﺘﻮا« ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

اﺷﺎرۀ داراﺑﯽ ﺑﻪ »ﻟُﻐ َﺰ و ﻣﻌﻤﺎ« ﻧﺘﯿﺠﮥ روﯾﮑﺮد ﺷﮑﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری ﺑﻪ
ﮐﺸﻒ »ﻣﻌﻤﺎ« در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﻢﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﻬﻠﻮانﻣﺤﻤﺪ« ﻧﺎﻣﯽ دراﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ »ﻣﻌﻤﺎ« ،از ﻻﺑﻪﻻی اﺑﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ:

»]ﭘﻬﻠﻮانﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮی[ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﻀﻞ آراﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ادوار و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ
ﻓﻨﻮن ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ...در »ﻣﻌﻤﺎ« ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺼﺪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﻧﮑﺮده او اﺳﻢ اﺳﺘﺨﺮاج

ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣَﻄﻠﻊ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ اﺳﻢ »ﻋﻠﯽ« ]از آن[ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ:
اﻻ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ ﻟﺴﺎﻗﯽ ادر ﮐﺎﺳﺎ و ﻧﺎوﻟﻬﺎ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ

(۸ :۱۸) .١٣

١٤

 :(۱ :۱) .١٤ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻠﯽ »ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول« را »اول ﻋﺸﻖ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ »ع« ﺑﺎﺷﺪ» .وﻟﯽ« را ﻫﻢ »و+ﻟﯽ « ﻓﺮض ﮐﺮده ﮐﻪ در

ﻣﺠﻤﻮع »ﻋﻠﯽ« ﻣﯽﺷﻮد.

][١٤

و از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻊ »اﻣﯿﻦ« ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ:

ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

ﮐﻪ ﮐﺸﻢ رﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﯽﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ

١٥

و از اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺳﻢ ﺗﻘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده:
ﮔﻨﺞ زر ﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻨﺞ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
آﻧﮑﻪ آن داد ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﺎن اﯾﻦ داد

١٦

و از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺠﺎع ﺑﯿﺮون آورده:
درﺧﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﻨﺸﺎن ﮐﻪ ﮐﺎم دل ﺑﻪ ﺑﺎر آرد
ﻧﻬﺎل دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﮐﻦ ﮐﻪ رﻧﺞ ﺑﯽﺷﻤﺎر آرد

١٧

اﮔﺮﭼﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﻬﻠﻮانﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ رﻣﺰﭘﺮدازی ﺣﺎﻓﻆ ﺷﮑﻠﯽ و ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن،
ارادۀ ﻋﻤﻞ را اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ داراﺑﯽ روﯾﮑﺮدی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
دارد و ارادۀ ﻋﻤﻞ را در ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻒ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اراده
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮدوی اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﮐﻼم او را ﻣﺴﺘﻌﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺮﻣﻮز
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ .ﭘﻬﻠﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻋﯿﻦ« در »ﻋﺸﻖ« و »ﻟﯽ« در »وﻟﯽ« واژۀ »ﻋﻠﯽ«
را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ و داراﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن رﻧﺪی ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن وﻋﺪۀ
ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد« ﭘﺎی »ﻋﻠﯽ« را ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ از
ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮﻣﻮزات دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﯿﻤﻮری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی اﻣﺘﺪاد
دارد .ﻃﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺮ آن ﯾﮏ »ﻋﻠﯽ« ﻏﯿﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﻢﻫﺎی
دﯾﮕﺮ در ﭘﺸﺖ واژهﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ذوﻗﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﻮن و ﻧﺒﻮغ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ .در ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﯿﻒ ،ﯾﮏ »ﻋﻠﯽ« ﺧﺎص ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺧﺎصاﻟﺨﺎص«
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﭻ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻤﺪا ً از ﺷﺮ ﺷﺮور در زواﯾﺎی ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ
)و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً اﻟﻔﺎظ( ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺠﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻞدﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رخ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻼوه ﺑﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از آﮐﻨﺪﮔﯽ از
رﻣﺰﮔﺎنﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ» ،ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ« )ﻧﻈﺎم زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( و ژرفﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﮐﻼن ِ دﯾﮕﺮی
 :(۲ :۳۵۰) .١٥ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻠﯽ »ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ« را ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺑﯿﺖ »ﻣﯽ« ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در آن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ«» ،ﻣﯽ« را در
»آن« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آن »آﻣﯿﻦ« ﯾﺎ »اﻣﯿﻦ« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

 :(۴ :۱۰۸) .١٦ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻠﯽ »ﮐﻨﺞ ﻗﻨﺎﻋﺖ« را »ت« ﻓﺮض ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ »ﻗﯽ« ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 :(۱ :۱۱۱) .١٧در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ »دوﺳﺘﯽ« را درﺧﺘﯽ ﻓﺮض ﮐﺮده ﮐﻪ دل آن »ﺳﺖ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ  ۴۶۰ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ارزش ﻋﺪدی

»ﻧﻬﺎل« ﯾﻌﻨﯽ  ۸۶را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ )ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻬﺎل دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻦ (  ۳۷۴ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل » ﺷﺠﺎع « اﺳﺖ.

][١٥

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ِ ﻣﻐﻔﻮلﻣﺎﻧﺪۀ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎ

)و دﻗﯿﻖﺗﺮ :ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻤﯿﻞﻫﺎ( ﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ او داده و از
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻼن و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻮۀ ﺑﯿﺎن ِ ﭼﻨﺪﻻﯾﮥ او ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺶ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ.١٨
 .۳٫۲درونﻣﺘﻦ :ﺳﻪ وﺟﻪ ِ ﻣﻐﻔﻮل از ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ِ ﭼﻨﺪﻻﯾﮥ ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻪ
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻔﺖ آﻣﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ درﻧﮓ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻐﻔﻮل ِ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮرد رﻣﺰی ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ از ﺣﯿﺚ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ« ﯾﯽ ﺷﻌﺮ )در
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ او( ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻦزدن از درازﺳﺨﻨﯽ ﺑﯿﻬﻮده و ﮐﻮﺷﺶ در ﮔﺸﺎﯾﺶ زاوﯾﻪای ﻏﯿﺰﺗﮑﺮاری ،در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اوﻻ ً ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و دﯾﺪهاﯾﻢ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆﭘﮋوﻫﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻼف دﺳﺘﮥ ﻗﺒﻞ ،اﺑﻬﺎمﺧﯿﺰی و ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﮕﯽ ِ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺑﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ زﻣﺎن و زﻣﺎﻧﮥ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺒﮏ و »ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ« ی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ او رﯾﺸﻪ دارد.
ﺑﻮﻃﯿﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻌﺮش رﻣﺰﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ و ﮔﺴﺴﺘﻪﻧﻤﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎده و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺗﻠﻘﯽﮐﺮدن ،ﭘﺮﯾﺸﺎنداﻧﺴﺘﻦ و ﺗﺤﻤﯿﻞ رﻣﺰ ﺑﺮ آن ﭼﻪ
ﺑﻪﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری و ﭼﻪ ﺑﻪﻗﺼﺪ ﭘﺮﮐﺮدن ﮔﭗﻫﺎ و ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ.
اﯾﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ ِ ﻣﻐﻔﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ را آﺳﺎنﻓﻬﻢﺗﺮ ﮐﻨﺪ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﮐﺮدن از ﺳﺎﻣﺎن و اﻓﻖ ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ

از:
 .۱٫۳٫۲روی ِﻫﻢاﻧﺪاﺧﺘﻦ ِ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد را از ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ در ﺳﺨﻨﯽ واﺣﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼ ً در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ:

ﺑﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻓﻪای ﮐﺎﺧﺮ ﺻﺒﺎ زان ﻃﺮه ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
 .١٨ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از زاوﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻟﻄﻔﺎ ً ﻧﮏ .ﻣﺤﺒﯽ ۱۶۱ :۱۳۹۱ ،ﺗﺎ .۱۸۶
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ز ﺗﺎب ﺟﻌﺪ ﻣﺸﮑﯿﻨﺶ ﭼﻪ ﺧﻮن اﻓﺘﺎده در دلﻫﺎ )(۲ :۱

ﮔﺎه از ﮐﻼم ﺣﺎﻓﻆ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ ً در اﯾﻨﺠﺎ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ دار ﯾﻢ:

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮن ِ دل ﺧﻮردنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﻒ ﻣﻌﺸﻮق در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪۀ
ﮐﻤﮏ ﺻﺒﺎ ﻧﺴﯿﻤﯽ از زﻟ ِ
ﺑﻮی ِ زﻟﻒ و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮن ِدلﺧﻮرده ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻧﺪ(.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ دوم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ِ دل ﺧﻮرده ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻤﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده

ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،و ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،روش ِ
ﻓﺸﺮدۀ ﺣﺎﻓﻆ در ﺧﯿﺎلﺳﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮای ِ ﺧﺮدورزی ِ اوﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ اراﺋﮥ

ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ِ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ِ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺧﻮدش را
ﻣﯽﺳﺎزد و ذﻫﻦ ِ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺧﻮن ِ دل ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺻﺎل رﺳﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ در ذﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺟﻨﺲ ﻣﺠﻨﻮن وﻟﯽ ﻋﺎﻗﺒﺖﺑﻪ
ﺧﯿﺮ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻧﺞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ وﺻﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .از ﻃﺮف ِ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﺎن

ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻮﯾﯽ ﺧﻮن ِ دل ﺧﻮرد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل رﺳﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ
دارﯾﻢ از ﺟﻨﺲ ﺧﺴﺮو ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ً رﻧﺠﯽ ﻫﻢ ﻧﮑﺸﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺖﮐﻢ آﻫﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
وﺻﺎل او ﺧﻮن دل ﺧﻮردهاﻧﺪ .از رویﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ِ اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ در دو ﺑﺮﻫﻪ از ﺣﯿﺎتِ ﺧﻮد دو آدم ِ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .روزﮔﺎر ِ ﺧﻮندلﺧﻮردنﻫﺎ و
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽﻫﺎ ﮐﺴﯽ و روزﮔﺎر ِ وﺻﺎلﻫﺎ ﮐﺲ ِ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ :اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ در ﮐﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺳﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻫﻮﯾﯽ

دوﯾﺪه ،ﺧﻮن ِ دﻟﯽ ﺧﻮرده ،ﮐﺴﯽ ﻧﺎف ِ او را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﮏ ﮐﺮده ،ﺗﺎﺟﺮی
آن را ﺧﺮ ﯾﺪه ،دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻄﺎری در ﺷﯿﺮاز رﺳﯿﺪه ،آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺸﻮق ،آن را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻘﺪاری ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎدی وز ﯾﺪه و ﺑﻮﯾﯽ از آن زﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ِ ﻋﺎﺷﻖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻧﮕﺎر روﯾﺪادﻫﺎی ِ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﻣﻞ ِ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﮐﻮﭼﻪ و

ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن ﮐﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ:

ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺳﻌﺎدت در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ

ﮔﺬر ﺑﻪ ﮐﻮی ﻓﻼن ﮐﻦ در آن ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ )(۱ :۴۶۷

ﺖ ز ﯾﺮ ﻧﯿﺰ آزﻣﻮد:
اﯾﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﯿ ِ
زﻟﻔﺖ ﻫﺰار دل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﺎر ﻣﻮ ﺑﺒﺴﺖ

راه ﻫﺰار ﭼﺎرهﮔﺮ از ﭼﺎرﺳﻮ ﺑﺒﺴﺖ )(۱ :۳۲
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ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺳﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﯽ ِ ﻓﻌﻞ ِ »ﺑﺴﺘﻦ«

دار ﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﻌﻨﯽ از آن اراده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ »ﺑﻪﺑﻨﺪﮐﺸﯿﺪن و زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدن« و
دﯾﮕﺮی »ﻣﺴﺪودﮐﺮدن« .اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ ذﻫﻦ ِ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ِ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰار دل در آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎر ِ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در

ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ دوم ﻫﻤﺎن ﺗﺎر ِ ﻣﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ راه را ﺑﺮ ارﺗﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ِ ﺗﺴﺨﯿﺮ ِ ﻗﻠﻌﻪ
را دارﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ِ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ
آنﻫﻤﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ِ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازد( ﺑﻪ ﺗﺎر ِ ﻣﻮﯾﯽ
ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎر ِ ﻣﻮﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻮاﻟﻢ ِ ﺧﯿﺎل و

اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰار ﭼﺎرهﮔﺮ از ﭼﺎرﺳﻮ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ِ
اﯾﻦ ﺳﺪ درﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ .ﮐﻪ رﻣﻮز ﻋﺎﻟﻢ
دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽاﻧﺪ:

دﻗﯿﻘﻪای ﺳﺖ ﻧﮕﺎرا درﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ )(۶ :۴۶۷-ﺑﻪ ﮐﻨﻪ آن ﻧﺮﺳﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻓﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ )(۷ :۲۹۲

-زﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻫﯿﭻ داﻧﺎ در ﺟﻬﺎن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ )(۴ :۷۲

ﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روش را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ:
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ در ﺑﯿ ِ
ﺑﻪ ﻣﯽ ﺳﺠﺎده رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻦ ﮔﺮت ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن ﮔﻮﯾﺪ

ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد ز راه و رﺳﻢ ﻣﻨﺰلﻫﺎ )(۳ :۱

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ ژرف وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺖ ﺻﻮﻓﯽای ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ِ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ط ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
در اﯾﻦ راه اﺻﻞ ِ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺮ ﺷﺮ ِ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن ِ او ﻧﻔﯽ ِ ﻃﺎﻋﺎت و واﺟﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ .ﻋﺮﻓﺎ در ﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ِ
ﭘﯿﺮوی ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﻀﺮ ِ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﻧﮏ .ﺳﻮرۀ ﮐﻬﻒ ،آﯾﮥ  ۶۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮﺳﯽ را
ﺖ ﺑﺪون ِ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط را از آن ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﺎد ِ ﻣﺮ ﯾﺪ و ﺧﻀﺮ را ﭘﯿﺮ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه درس ﺗﺒﻌﯿ ِ

ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ دوﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ِ اﯾﻬﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺎه از واژۀ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد» .ﭘﯿﺮ« ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ِ آن »ﺷﯿﺦ« در ﻣﻌﻨﯽ ِ ﺷﺮاب )ﮐﻪ

اﯾﻨﺠﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ِ ﭘﯿﺮ ِ ﻣﻐﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( از ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﻮان ِ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﺷﻮد:
 -ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮﯾﺪ ﺟﺎم ﻣﯽ اﺳﺖ ای ﺻﺒﺎ ﺑﺮو

وز ﺑﻨﺪه ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺳﺎن ﺷﯿﺦ ﺟﺎم را )(۸ :۷
 رﻃﻞ ﮔﺮاﻧﻢ ده ای ﺣﺮﯾﻒ ﺧﺮاﺑﺎت][١٨

ﺷﺎدی ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻧﺪارد )(۴ :۱۲۳

 -ﭘﯿﺮ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﻦ اﻧﺪر ﺣﻖ ازرقﭘﻮﺷﺎن

رﺧﺼﺖ ﺧﺒﺚ ﻧﺪاد آر ﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻮد )(۸ :۱۹۹

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺖ اﺣﺎﻃﮥ ﻻزم را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ِ ﺧﻮد ﻧﺪارد )ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ِ ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻮری(
ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽدارد .از ﻧﻈﺮ او ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎن و ﺻﻼح و ﻃﺎﻋﺖ
از ﻣﺴﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ دوم ﻓﺮد ِ ﻣﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ِ
ﭘﯿﺮ ِ ﺧﻮد )ﺷﺮاب( ازﺧﻮدﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪه و رﻓﺘﺎرش از ﺣﯿﻄﮥ ارادهاش ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﺠﺎدهاش
را ﺑﻪ ﻣﯽآﻟﻮده اﺳﺖ .از ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ِ اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ازﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻠﻮﮐﯽ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﭘﯿﺮی اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮ ﯾﺪ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ِ اوﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ِ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺧﻮد ِ اوﺳﺖ.
 .۲٫۳٫۲ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﻓﻆﺧﻮاﻧﯽ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی »ﭼﻮن«،
»ﻫﻤﭽﻮن« و ﮔﺎه ﻣﺨﻔﻒﻫﺎی »ﭼﻮ /ﻫﻤﭽﻮ« ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را
ﺧﻮب درک ﻧﮑﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن را ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ادﯾﺒﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺑﯿﺎت را ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ

اﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﮐﺎﻣﻼ ً اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ

اﺟﺰای آن را آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ذﯾﻞ ﺑﯿﺖ
ﺳﺮﮐﺶ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﻊ از ﻏﯿﺮﺗﺖ ﺑﺴﻮزد

دﻟﺒﺮ ﮐﻪ در ﮐﻒ او ﻣﻮم اﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺴﺮوی اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﺷﻌﺮ از ﺑﺲ ﭼﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﻦ
ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﻢ و ﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺳﺮ ﮐﺶ ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﮐﺶ ﺷﻮی ﭼﻮن ﺷﻤﻊ از
ﻏﯿﺮﺗﺖ ﺑﺴﻮزد دﻟﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا در ﮐﻒ او ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻮم اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮان

درآورد ...ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺖ را درﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﯿﺮ »ﻏﯿﺮﺗﺖ« را ﻧﻪ

ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و »ﺳﻮزد« را ﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻣﺮاد از دﻟﺒﺮ در
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﺸﻮق ازﻟﯽ )= ﺧﺪاوﻧﺪ( و ﻣﺮاد از ﻏﯿﺮت ،ﻏﯿﺮت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ازﺟﻤﻠﻪ رﺳﻢ وﻓﺎداری ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی ﻣﮑﻦ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ درﯾﺪ ﻗﺪرت

اوﺳﺖ ﺗﺮا ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ) «.ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ.(۱۳۴ :۱۳۸۰ ،
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اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎری
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﺮاﯾﻒ ﮐﻼم را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﻌﺸﻮق از ازﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻄﯿﺐ رﻫﺒﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺖ:
ﻫﻤﭽﻮ ﺻﺒﺤﻢ ﯾﮏﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪار ﺗﻮ

ﭼﻬﺮه ﺑﻨﻤﺎ دﻟﺒﺮا ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ دﯾﺪار ﺗﻮ در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۵۰ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺦ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ »ﺑﯽدﯾﺪار ﺗﻮ« آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ

ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد– ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ :ﺟﺪا از روی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﯾﮏدم اﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﯾﮏﻧﻔﺲ ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
رخ ﻋﯿﺎن ﮐﻦ ﺗﺎ ﺷﻤﻊﺳﺎن ﺷﻌﻠﮥ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و ﺟﺎن ﻋﺎرﯾﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ) «.ﺧﻄﯿﺐرﻫﺒﺮ:۱۳۸۳ ،

(۳۹۸

ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﺑﯽدﯾﺪار ﺗﻮ« را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﯿﺖ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه و ﻫﻢ دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺐ
رﻫﺒﺮ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﮐﻼم را در ﭘﯽ دو ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ادات ﺗﺸﺒﯿﻪ )ﻫﻤﭽﻮ /ﭼﻮ( ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮑﺮده،
ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻗﺺ از ﺑﯿﺖ زﯾﺮ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮح اﯾﺸﺎن:
ﭼﻮن ﻻﻟﻪ ﻣﯽ ﻣﺒﯿﻦ و ﻗﺪح در ﻣﯿﺎن ﮐﺎر

اﯾﻦ داغ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دل ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻬﺎدهاﯾﻢ )ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن(۴۹۶ ،

و ازاﯾﻦدﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ داد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
رﯾﺸﮥ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ادات ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ دادن راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ادات در دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ اﻧﺪاﺧﺖ.
»ﭼﻮ ،ﻫﻤﭽﻮ و ﭼﻮن« را ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮوف ﮔﺎه
در ﻣﻘﺎم ﻗﯿﺪ زﻣﺎناﻧﺪ )ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ :در آن زﻣﺎن ﮐﻪ(:
 -ﭼﻮ ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺎده ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ )(۵ :۴

ﮔﺎه ﺣﺮف رﺑﻂ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺟﺎی :ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ(:
در ﻋﯿﺶ ﻧﻘﺪ ﮐﻮش ﮐﻪ ﭼﻮن آﺑﺨﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ
آدم ﺑﻬﺸﺖ روﺿﮥ داراﻟﺴﻼم را )(۴ :۷

و ﮔﺎه ﺣﺮف ﺷﺮط اﺳﺖ )اﮔﺮ(:

ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮی ﻫﻤﻪ ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )(۹ :۱۹۵

و ﮔﺎه از ادات اﺳﺘﻔﻬﺎم اﺳﺖ )ﭼﮕﻮﻧﻪ؟(:

ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ در ﻃﻠﺒﺖ ﺣﺎل ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻮن اﺳﺖ )(۱ :۵۵
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ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻓﻆ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﮔﺎه »ﭼﻮ ،ﻫﻤﭽﻮ و
ﭼﻮن« در ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺎﻧﻨﺪ« و »ﻣﺜﻞ« و ﺧﻼﺻﻪ از ﺟﻨﺲ ادات ﺗﺸﺒﯿﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﮥ
ﺑﺰرﮔﯽ از اﺑﯿﺎت ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

١٩

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﮑﻞاﻧﺪ:
ز ﻧﻘﺶﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ آن ﺣﺎﻓﻆ

ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮو ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎر ﺑﺎزآﯾﺪ )(۹ :۲۳۱
دل ﺷﮑﺴﺘﮥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد

ﭼﻮ ﻻﻟﻪ داغ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ دارد )(۸ :۱۱۲
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺻﻞ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ

ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺗﻮ ﻫﺮ دم ﺳﺮی دﮔﺮ دارد )(۳ :۱۱۲
ﭼﻮ ﻧﺎﻓﻪ ﺑﺮ دل ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﻦ ﮔﺮه ﻣﻔﮑﻦ

ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ زﻟﻒ ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﺖ )(۵ :۳۳

در دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺰﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ
ﻣﻄﻠﻊ:
در وﻓﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮﺑﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﺷﺐﻧﺸﯿﻦ ﮐﻮی ﺳﺮﺑﺎزان و رﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ )(۱ :۲۸۹

ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﺸﮑﻞ« درواﻗﻊ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﭘﯿﭽﯿﺪه« ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت از ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎری اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﮐﻮﭼﮏ از روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ آن را »ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ،ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ و زﯾﺮ آن ،ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺮف او را ﻣﯽﺷﻨﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻤﺎل

 .١٩و ﻧﻪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ:
 ﮔﺮ آن ﺷﯿﺮﯾﻦﭘﺴﺮ ﺧﻮﻧﻢ ﺑﺮﯾﺰددﻻ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﮐﻦ ﺣﻼﻟﺶ

 ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻠﺒﺮگ ﻃﺮی ﻫﺴﺖ وﺟﻮد ﺗﻮ ﻟﻄﯿﻒﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮو ﭼﻤﻦ ﺧﻠﺪ ﺳﺮاﭘﺎی ﺗﻮ ﺧﻮش

 دام ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﮑﻦ ﭼﻮن دﮔﺮان ﻗﺮآن را -ﺑﯿﺎ ﮐﻪ روﻧﻖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﺸﻮد

ﺑﻪ زﻫﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﺗﻮای و ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻨﯽ
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ﺷﮕﻔﺘﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روی دﯾﻮار ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای آن ﺳﺨﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از »ﭼﻮ  /ﻫﻤﭽﻮ  /ﭼﻮن« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ادات ﺗﺸﺒﯿﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺲازآن ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﻌﻨﯽدار دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ و ﺧﻼﺻﻪﺷﺪۀ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ،ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺣﺬفﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ .ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزهوارد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﺖ
ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻟﻒ.

ﺳﺮﮐﺶ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﻊ از ﻏﯿﺮﺗﺖ ﺑﺴﻮزد

دﻟﺒﺮ ﮐﻪ در ﮐﻒ او ﻣﻮم اﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا )(۱۰ :۵

ﻧﺨﺴﺖ »ﭼﻮن ﺷﻤﻊ« را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺮﮐﺶ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮﺗﺖ ﺑﺴﻮزد دﻟﺒﺮ ﮐﻪ در ﮐﻒ او ﻣﻮم اﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا
دﻟﺒﺮی ﮐﻪ در ﮐﻒ او ﺳﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻣﻮم اﺳﺖ ،ﺗﻮ را از ﻏﯿﺮت ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﯽ.
اﮐﻨﻮن »ﭼﻮن ﺷﻤﻊ« را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ )اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﺷﻮد( راﺑﻄﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﺷﻤﻊ ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ )ﺷﻌﻠﻪ دارد(.
ﺷﻤﻊ ﻣﯽﺳﻮزد.
ﺷﻤﻊ از ﻣﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﻊ را دﻟﺒﺮ در ﮐﻒ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ )ﭼﻮن ﺷﻤﻊ( ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ذوب ﻣﯽﺷﻮد
و در ﺗﻤﺎم اﺟﺰای آن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﻣﮑﻦ )در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦزﺑﺎﻧﯽ و ﻏﺰلﺳﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻦ( ﮐﻪ دﻟﺒﺮ ﻋﺮضاﻧﺪام ﺗﻮ را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﻌﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ .ﺑﺪان ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ را ﭼﻮن ﻣﻮم ﻧﺮم
 .٢٠در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮار دارد ،زﯾﺒﺎروﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻮردﻋﻼﻗﮥ ﺷﺎﻋﺮان
ﻣﺎﺳﺖ .آﻏﺎزﮐﺮدن ِ ﮐﺎر ِ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه( را ﻓﺮدوﺳﯽ ،در ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻧﺒﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﯿﺐ از ﻓﺮاز /دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ زان درﻧﮓ دراز
ﺑﺪان ﺗﻨﮕﯽ اﻧﺪر ﺑﺠﺴﺘﻢ ز ﺟﺎی /ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدم اﻧﺪر ﺳﺮای

ﺧﺮوﺷﯿﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ زو ﭼﺮاغ /ﺑﯿﺎﻣﺪ ﺑﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎغ

ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﺷﻤﻌﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯽ /ﺷﺐ ﺗﯿﺮه ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﻤﯽ
ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ ای ﺑﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﺮد ﺧﻮاب /ﺑﯿﺎور ﯾﮑﯽ ﺷﻤﻊ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب

ﺑﻨﻪ ﭘﯿﺸﻢ و ﺑﺰم را ﺳﺎز ﮐﻦ /ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آر ﭼﻨﮓ و ﻣﯿﺂﻏﺎز ﮐﻦ

ﺑﺮﻓﺖ آن ﺑﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ز ﺑﺎغ /ﺑﯿﺎورد رﺧﺸﻨﺪه ﺷﻤﻊ و ﭼﺮاغ) ...ﻓﺮدوﺳﯽ ۳۰۳ :۱۳۷۱ ،ﺗﺎ (۳۰۵
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮم ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد .ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﻤﻌﯽ در ﮐﻒ او ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ روﺷﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ داد و آب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ب:

ز ﻧﻘﺶﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ آن ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮو ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎر ﺑﺎزآﯾﺪ )(۹ :۲۳۱

ﻧﺨﺴﺖ »ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮو« را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ز ﻧﻘﺶﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ آن ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎر ﺑﺎزآﯾﺪ

)از آﻧﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ /ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ ﻧﮕﺎرم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ(.
اﮐﻨﻮن »ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮو« را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﺳﺮو ﺑﺎ ﻧﮕﺎر )ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻻ( راﺑﻄﻪ دارد
ﺳﺮو ﺑﺎ ﻧﻘﺶﺑﻨﺪ راﺑﻄﻪ دارد
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ﺳﺮو ﺑﺎ ﻧﻘﺶﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎ راﺑﻄﻪ دارد

٢٢

ﺳﺮو ﺑﺎ ﻧﮕﺎر )ﻧﻘﺶ( و ﺑﺎ دﺳﺖ راﺑﻄﻪ دارد

٢٣

ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ:
ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻧﻘﺎش ﻗﻀﺎ ﻃﺮاح ﺑﺎذوﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﺳﺮو را ﺑﺮ
دﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻧﮕﺎر ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮو ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 .۳٫۳٫۲ﺗﺨﻠ ّﺺ و ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠ ّﺺ
در ﺳﻨﺖ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺼﯿﺪه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﻐﺰّل(
ﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺖ »ﺗﺨﻠﺺ«
و آﻏﺎز ﺑﺨﺶ دوم )ﻣﺪح( ،ﺑﯿﺘﯽ دو ﺗﻨﮥ ﻗﺼﯿﺪه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘ ّ

ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در زﯾﺒﺎ ﺳﺮودن آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .رادوﯾﺎﻧﯽ در ﺗﺮﺟﻤﺎناﻟﺒﻼﻏﻪ ذﯾﻞ »ﻓﯽ
ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﺺ« ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮان واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان از ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزان

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺳﺒﺰواری در ﺑﺪاﯾﻊ اﻻﻓﮑﺎر ﻓﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻻﺷﻌﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺨﻦ ﺑﻪ

 .٢١ﺳﺮو ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت »ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ« ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ،

ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺧﻼﺻﻪ در آب و رﻧﮓ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از آن ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.

 .٢٢ﺳﺮو را در ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺳﺘﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی ﻃﺮاﺣﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺻﻔﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :آزادﮔﯽ ،ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن
)ﺳﻬﯽ( ،ﻧﺎز و ﺧﺮام و وﻗﺎر داﺷﺘﻦ ،ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﻏﯿﺮه.

 .٢٣در ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ )ﺳﺮو( زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ وﻃﻮاط ذﯾﻞ ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠّﺺ ﻣﯽآورد :اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ از ﻏﺰل ﯾﺎ از ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ را ﺑﺪان ﺗﺸﺒﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪح ﻣﻤﺪوح آﯾﺪ ﺑﻪ
وﺟﻬﯽ ﺧﻮب و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ و در آن ﺳﻼﻣﺖ ﻟﻔﻆ و ﻧﻔﺎﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه دارد .وﻃﻮاط،

ﻧﻤﻮﻧﮥ درﺧﺸﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠّﺺ را در ﻗﺼﯿﺪهای از ﮐﻤﺎﻟﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﺰﻟﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻗﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺪح وزﯾﺮ )دﺳﺘﻮر( ﻣﯽرﺳﺪ:
رخﺗﯿﺮه ،ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه ،ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر و ﻣﺸﮑﺒﺎر

ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮک ﺧﺎﻣﮥ دﺳﺘﻮر ﮐﺸﻮرم

اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻗﺼﯿﺪهﺳﺮاﯾﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠﺺ در ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨّﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯿّﺘﯽ
ﻧﺪارد .ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻨﻮری ﭼﻪ در ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎ و ﭼﻪ در
ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ .ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺰارهﻫﺎ در
ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ّ
»ﺑﺴﺘﻪ« ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﮔﺰارهﻫﺎی درون ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮥ دﯾﮕﺮ،
ﺑﺎﯾﺪ واﺳﻄﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻼم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و ذﻫﻦ

ﺑﺪون ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ وﺟﻮدش را ادراک ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻫﻨﻮز ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠّﺺ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.

اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ در ﺷﻌﺮ »ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺗﺪﻓﯿﻦ« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دﺷﻨﻪ در دﯾﺲ از دو ﮔﺮوه اﻧﺴﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎز و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ آنﻫﺎ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ

آدمﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮک ﺳﺎزﺷﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﭘﺎرهای از ﮐﻼم ﺧﻮد را وﻗﻒ
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﭘﺎرۀ دﯾﮕﺮ را ﺻﺮف ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح:

»ﻫﻢﺳﺎز

ﺳﺎﯾﻪﺳﺎﻧﺎﻧﻨﺪ،

ﻣﺤﺘﺎط

در ﻣﺮزﻫﺎی آﻓﺘﺎب.

در ﻫﯿﺄت ِ زﻧﺪﮔﺎن

ﻣﺮدﮔﺎﻧﻨﺪ.
وﯾﻨﺎن

دل ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮕﻨﺎﻧﻨﺪ،

ﺑﻪﭘﺎی دارﻧﺪۀ آﺗﺶﻫﺎ
][٢٤

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

دوﺷﺎدوش ِ ﻣﺮگ

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ِ ﻣﺮگ) «...ﺷﺎﻣﻠﻮ(۷۸۵ :۱۳۸۹ ،

در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﯽزاﯾﺪ« )ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺷﻌﺮ و ﭘﯿﺶ
از دو ﺑﻨﺪ ﻧﻘﻞﺷﺪه آﻣﺪه( ،دو ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠّﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺎ از ادب ﮐﻬﻦ در ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪای دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﺪح و ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺟﻮد دارد
ﮔﺎه ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﻌﺮوف ﭼﺮخ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز روﺑﻪروﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﺑﺴﺘﮥ اول(:
از :ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﮑﻦ ﭼﺮخ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی را
ﺑﺮون ﮐﻦ ز ﺳﺮ ﺑﺎد و ﺧﯿﺮهﺳﺮی را
ﺗﺎ :ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﺪن ﭼﻮن ﭘﺮی ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪه ﺷﻮ ﻣﺮ ﭘﺮی را )ﻧﮏ .ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو(۱۴۲ :۱۳۵۷ ،

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠّﺺ را دارﯾﻢ ﮐﻪ دو ﺑﺴﺘﻪ را ﺟﻮش ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲازآن ﺑﺴﺘﮥ

دوم را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آن در ﻣﯿﺎن
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔﻞﻫﺎ و درﺧﺘﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﭘﺮورش دﻫﺪ ﮐﻪ در و دﺷﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺑﺴﺘﮥ دوم(:
از :اﮔﺮ ﻻﻟﻪ ﭘﺮﻧﻮر ﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺘﺎره
ﭼﺮا زو ﻧﭙﺬرﻓﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮی را
ﺗﺎ :درﺧﺖ ﺗﻮ ﮔﺮ ﺑﺎر داﻧﺶ ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﻪ زﯾﺮ آوری ﭼﺮخ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی را )ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن(۱۴۲ ،

اﻣﺎ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻮروز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا

ﺑﻪ ﻋﯿّﻮق ﻣﺎﻧﻨﺪه ﻻﻟﻪی ْ ﻃﺮی را )ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن(۱۴۲ ،

ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺴﺘﻪ ارﺗﺒﺎط دارد .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن »ﻧﻮروز و ﺻﺤﺮا و ﻻﻟﻪ« را دارد ﮐﻪ
ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ »ﻋﯿّﻮق« ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی،

اﺧﺘﺮ ،ﻓﻠﮏ و ﻧﯿﮏاﺧﺘﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺳﺮخﮔﻮﻧﮕﯽ ﻻﻟﻪ ﺑﺎ »ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
ﺷﺪن ﭼﻮن ﭘﺮی« و ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪه ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
][٢٥

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﮐﻼم او ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﻣﺜﻼ ً در ﻏﺰل ِ دﻫﻢ ِ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ِ »دوش از ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻮی ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪ ﭘﯿﺮ
ﻣﺎ« ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد :ﺑﺴﺘﮥ اوّل )ﺑﯿﺖ  ۱ﺗﺎ  +(۴ﺑﯿﺖ
ﺗﺨﻠّﺺ )ﺑﯿﺖ  +(۵ﺑﺴﺘﮥ دوم )ﺑﯿﺖ  ۶ﺗﺎ  .(۸ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ  ۵در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮع

ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺎ اﺑﯿﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺼﺮع دوم ﺑﺎ اﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً

ﻧﻘﺶ ﭼﻔﺖ و ﺑﺴﺖ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ رﻣﺰ و راز و از ﻣﻨﻈﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺷﻄﺢ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آراﯾﮥ ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای درک
ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .در ﺑﺴﺘﮥ دوم ﺣﺎﻓﻆ از ﺳﯿﺎه
ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦدﻟﯽ ،ﺳﻮز و ﻧﺎﻟﻪ ،ﺳﯿﺎه ﺷﺪن
ﺟﻬﺎن ،ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ،از دﺳﺖ دادن ﻧﺨﺠﯿﺮ و آﻫﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدون ﻣﯽﮔﺬرد،
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽﻫﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻘﻄﮥ روﺷﻨﯽ را دﯾﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق »آﯾﺖ ﻟﻄﻒ«
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ زﻟﻒ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار دارد .زﻟﻒ در اﺛﺮ وزﯾﺪن ﺑﺎد
ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و داﻣﯽ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮد ﮐﻪ ﻣﺮغ دل را ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ

ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠّﺺ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ( ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺼﺮع ﻧﺨﺴﺖ آن از ﮐﺸﻒ ﺷﺪن آﯾﺘﯽ از ﻟﻄﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
روی ﺧﻮﺑﺖ آﯾﺘﯽ از ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد )(۸ :۱۰

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺴﺘﮥ اول ﻣﯽروﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش )ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻔﺴﯿﺮی رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ( را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻣﺴﺠﺪ دل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ
ﻣﯽرود .از ﺧﺮاﺑﺎت ﺳﺮ درﻣﯽآورد و آن را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻟﻄﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮل ﻫﻤﺎن آﯾﺎت ﻟﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ او را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺼﺮع دوم ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠّﺺ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ

دﯾﺪ:

زان ﺳﺒﺐ ﺟﺰ ﻟﻄﻒ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ )(۸ :۱۰

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺨﻠﺺ و ﺑﯿﺖ

ﺗﺨﻠّﺺ در ﻗﺼﯿﺪهﺳﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .آﻧﺠﺎ ﺷﺎﻋﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﻈﮥ ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ

ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠّﺺ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﮥ اﺻﻠﯽ ﻗﺼﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ
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اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ
ﭘﺲ از ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠﺺ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از واژهﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮۀ ﮐﺎر ﺷﺎﻋﺮ را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺖ ﭘﺲ از ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ دﺳﺖﮐﺎری ﺷﻮد.

ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺼﯿﺪهﺳﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺖ ﺗﺨﻠّﺺ ﺑﺎ ﺑﻌﺪازآن ﻣﺘﻔﺎوت

اﺳﺖ ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺨﻨﻮری
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ :ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻠﺺﮔﻮﻧﻪ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را آﻣﺎدۀ ﻣﻌﻤﺎاﻧﮕﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ.
 .۳ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺴﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ِ ﭘﯿﻮﻧﺪ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ِ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖﻧﻬﺎدن ﺑﺮ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺑﺮونﻣﺘﻦ و درونﻣﺘﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ روﯾﮑﺮد ِ »ﻣﻌﻤﺎ« ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ
ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را در

ﺑﺮداﺷﺖ:
 .۱٫۳در ﺳﻄﺢ ِ »ﺑﺮونﻣﺘﻦ« ،ﮐﻪ ﻣﺮورﻫﺎ و ﯾﺎدآوریﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎب زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽادﺑﯽ ِ روﯾﮑﺮد ِ
»ﻣﻌﻤﺎ« ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ درﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﺮی ﮐﻮﺷﯿﺪن ،ﺣﺎﻓﻆ
ﺻﻮﻓﯽﺳﺘﯿﺰ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺑﻪ دلﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮده و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد )ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ دوﭘﻬﻠﻮ و ﭘﺮ اﯾﻬﺎم ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻣﺰ و اﻋﺪاد و »ﻣﻌﻤﺎ« ﻋﺎرﺿﮥ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﺎذﺑﮥ ادﺑﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻤﺒﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ و »ﮐﺎم ﺟﺴﺘﻦ از ﺧﻼف آﻣﺪ ﻋﺎدت ﺑﻮد«( .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﺪ راﻫﮑﺎری اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﺎی ﺣﺎﻓﻆ از ﻫﻤﯿﻦ رﻫﮕﺬر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
 .۲٫۳در ﺳﻄﺢ ِ درونﻣﺘﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ درﻧﮓ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮل ِ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮرد
رﻣﺰی ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ از ﺣﯿﺚ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ« ﯾﯽ ﺷﻌﺮ )در ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎمزﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ
آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ او( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان» :ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ«» ،رویﻫﻢاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ«
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و »ﺗﺨﻠﺺ و ﺣﺴﻦﺗﺨﻠﺺ« ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻋﺪۀ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﻀﻤﻮنﻫﺎی اﯾﻦوآن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ ﺑﺎری اﯾﻦ
وﺟﻮه ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی او ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ،
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ،و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی وزﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده ،ﻧﻤﻮﻧﮥ درﺧﺸﺎن ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ راز را درﺑﺎب ﺣﺎﻓﻆ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ﻏﺰلﻫﺎی ﺧﻮد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﻣﻮزۀ ﻣﺘﺤﺮک از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ادﺑﯽ زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﺑ ُﺮد.

 .۳٫۳و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ِ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺪان ِ ﻋﻤﻞ :ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﺟﻤﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻧﺎدا )در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن و در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ِ
ﻣﺘﻔﺎوتِ واﺗﺮﻟﻮ ،اﺗﺎوا و ﻣﻮﻧﺘﺮآل( و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺠﺎزی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ از

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن و وﻧﮑﻮور در ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ِ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن

از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ آن اﺑﺰار و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ِ ﺗﻌﺎﻣﻞ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﻓﻆ )و ﺣﺘﯽ
ﺷﻌﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ او( را دادهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ و در
ﻃﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﭘﺪﯾﺪۀ »ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی« رخ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
ﻃﺮح در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ﻓﻦ ،ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﺑﺪ و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ »ﺗﻮاﻧﺶ ِ ﻣﺘﻨﯽ« ﻋﻤﻮم ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧ َﺪ و
ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ادﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮهاش ﻫﻤﯿﻦ »ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی« ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻒ .ﻓﺎرﺳﯽ )ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺑﻘﻠﯽﺷﯿﺮازی ،روزﺑﻬﺎن  ،۱۳۸۹ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﻫﻨﺮی ﮐﻮرﺑﻦ؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ

ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮﻣﻌﺰی ،ﺗﻬﺮان :ﻃﻬﻮری و اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻬﺮان ،چ
.۶

ﺟﺎﻣﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،۱۳۷۳ ،ﻧﻔﺤﺎتاﻻﻧﺲ ﻣﻦ ﺣﻀﺮاتاﻟﻘﺪس ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺎﺑﺪی ،ﺗﻬﺮان :اﻃﻼﻋﺎت ،چ .۲

ﺣﺎﻓﻆ ،ﺧﻮاﺟﻪﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،۱۳۶۲ ،دﯾﻮان؛ ج  ۱ﻏﺰﻟﯿﺎت ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺮوﯾﺰ

ﻧﺎﺗﻞﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﺗﻬﺮان :ﺧﻮارزﻣﯽ ،چ .۲
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