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برداشت امروزی خود
معنای مفاهیم و اصططحاا د وو زمان درررون میشوند؛ از همین و نباید
ِ
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بازرنت به سیر تطو آن خواهیم بودر د عوض چنانچه بر آن باشیم تا صرفا تأویلی از آن به دست دهیم
میتوانیم به رذشته آن جوع نکنیمر یکی از اصطحاا مربوط به قلمرو شعر و نثر و بهوو کلی سخن،
«نظم شرینطان» و ترکیبهای همخانوادهاش همچون «سطخن شرینان» ،ا قام شرینان» وررر بوده استر
این اصطططحاا د میان رذشططتنان معنای وی های داش طته که عبا

بوده از :شططعر یا نثر یا بهوو کلی

معاصر ما از این اصطح ،
طران
سطخنی که ناسطنییده و بیکیفیت اسطتر برخی از ش وهنطنران و مف ِ
ِ
برد آن د شعر اافظ معتقدند که «نظم شرینان» به معنای
برداشتی متفاو دا ندر آنها با عنایت به کا ِ

آن اسططت که شططعر اافظ د اهر دا ای شراکندری اسططت ،اما د باون از نظمی قوی برخو دا اسططتر
ً
محققان امروز معنایی کامح متفاو از آنچه قدما از آن د مییافتهاند بهدست میدهندر د
بدین ترتیب
ِ
این مقاله کوشط شطدهاسطت تا نخ طت شینطینه این اصطح د شعر و نثر رذشته آشکا شود و سپس

برداشت معاصران از آن ،به سنی د آیدر
ِ

کلیدواژهها:نظم شرینان ،اافظ ،خرمناهی ،شو نامدا یان ،تف یر ،تأویلر

1ر دکتری زبان و ادبیا فا سی داننناه تهران (نوی نده م ئو )

jalili145ta@gmail.com

2ر کا شناس ا شد زبان و ادبیا فا سی داننناه فردوسی منهد

nilufarane@yahoo.com

تاريخ دريافت6991/9/61 :

تاريخ پذيرش6999/4/61 :

مقاله پژوهشی

چکیده

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،802بهار 9911

«نظم پریشان»؛ بازیابی اصطالحی در قلمرو شعر و نثر گذشته و تأویل معاصران از آن
ِ

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

80

شمارة اول

 .۱مقدمه

ً
شططناخت هر مفهومی د علوم ان ططانی معموه به سططه شططیوه دسططت میدهد :د شططیون نخ ططت ،با جوع به

واژهنامههای عمومی به ینۀ واژرانی مفهوم می سند و فهمی اولیه از آن ک ب میکنند؛ د شیون دوم ،به واژهنامههای
تخصطصطی مراجعه میکنند و د با ن آن مفهوم ،اوحعاتی به دست میآو ند؛ د شیون سوم ،از وریق بر سی تا یخ

درردی ی و تطو آن مفهوم ،به فهمی کاملتر از آن می سندر ۱د واقع ،د شیون سوم ،د ک مفهوم برابر است با شیبردن
َ
به تا یخ آنر همانوو که ژان رروندن – د با ه شیوه سوم  -یادآو شده است« ،مننأ این ررای  ،به ایدئالی م آلمانی
ِ
بازمیرردد :هننامی چیزی ا میفهمیم که به تکوین از یح مبدأ اولیه ،علم داشته باشیم» (رروندن-۳۹ :۱۹۳۱ ،
)۳۲ر
ترشدن فهم ،د این است که از خطایی وششناختی
اهمیت دستیابی به تا یخ هر مفهوم ،افزون بر کامل
ِ
ِ
جلوریری میکندر آن خطا عبا است از اینکه ش وهننر ،معنی اصطح یا عبا تی ا چنان د یابد که معاصرا ِن
خودش د مییابند ،نه چنانکه آن اصطح یا عبا ا د دو ن تا یخی خودش فهم میکردهاندر به تعبیر منطقیان ،د
چنین جایناهی با «مغالطۀ لفظی» وبه وییمر به سخن دقیقتر ،با «مغالطه بها ب جوهر لفظ» سروکا دا یم که
است از« :مغالطه به اشتراک اسم که شامل اق ام دهلت اسم بر معانی مختلف میشود از قبیل اتفاق و اشتراک

عبا

و تنابه و میاز و استعا ه و نقل و تنبیه و تنکیح و غیر آن» (خوان ا ی)۳۳۳ :۱۹۳۹ ،ر نمونۀ این نوع مغالطه این
است:
«خدا نو استر نو مح وس استر شس خدا مح وس است
آشکا است که «نو » د صغرا و کبرا به دو معنی متفاو به کا فته است» (همان)۳۹۲ ،ر
یری مهمی شی میآید :آیا واست که از اصطحای قدیمی ،تف یری امروزی به دست
د اینیا شرس تف ِ

دهیم؟ بهعبا

دینر ،آیا د ست است که از اصطحای قدیمی ،تف یری کنیم که با ننرش امروزی هماهنگ باشد

و نه با ننرش قدمایی؟ این شرس

نهتنها د با ن اصطحاا  ،بلکه د با ن معنای آثا رذشته مطر است و

صاابنظر ِان تف یر و تأویل ،د باب آن بحثها کردهاندر
این مقاله د با ن برداشطتی غیرتا یخی و امروزی اسطت از اصططحای قدیمی د اوزن شطعر و شططاعری قدیم؛
اصططحای که د میان شا سطیرویان و نوی طندران رذشطته ،شناختهشده بوده است« :نظم شرینان»ر این ترکیب و
ترکیطبهطای همخانوادهاش که د آثا برخی از شططاعران و نوی ططندران ایرانی به کا فته ،نهتنها د رذشططته معنی
منخصی داشته ،بلکه تنها و تنها یح معنی داشته استر باایناا  ،ش وهننران معاصر د برخو د با شعر اافظ ،از
ترکیب جاافتاده ،تف طیری امروزی کردهاند و معنایی دینر از آن برداشت کردهاند که با آنچه قدما د مییافتهاند،
این ِ
تفاو دا در
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د این مقاله د سه سطح به موضوع شی رفته میشردازیمر د سطح نخ ت ،این اصطح نقد ادبی ا با توجه به
ِ
مفهومی که د رذشطته داشته ،معنی میکنیمر د سطح دوم ،ننان میدهیم که چنونه بعضی از ش وهننران از این
اصطح کهن ،برداشتی نو کردهاند و از این هنذ  ،افقی تازه بر این اصطح و بر شعر اافظ رنودهاندر د سطح
ِ
سوم ،د با ن این تف یر یا تأویل تازه از «نظم شرینان» ،بهوی ه د ن بت با شعر اافظ ،داو ی میکنیم؛ یعنی بر سی
ِ
برداشت تازه تا چه اندازه با شعر اافظ سازرا استر
میکنیم که این
ِ
 .2پیشینۀ تحقیق

ننا ندران د بر سیهای خود به مقاله یا کتابی که د با ن «نظم شرینان» سخنی رفته باشد ،برنخو دندر
 .3معنیهای چهارگانۀ «نظم» در بالغت مسلمانان

«ج طتوجو د آثا بحغیان ننطان میدهد که اصطح ’نظم‘ ،دستکم به سه معنای متفاو د آثا آنها به
کا فته است:
۱ر ’نظم‘ د معنای سخنی که دا ای وزن عروضی استر
۳ر ’نظم‘ به معنایی که د علم نحو از آن مراد میشود؛ یعنی ترکیب و تن یق یح جملهر

۳

۹ر ’نظم‘ د سطحی فراتر از یح جمله که بر کلیت اثر دهلت دا د» (جلیلیتقویان)۱۱۳ :۱۹۳۳ ،ر

افزون بر این سه معنی ،باید به معنی دینری از این اصطح اشا ه کرد که د زبان عربی و د قلمرو کتابت به کا
می فته اسططتر د زبان عربی« ،نظم» ا نهفقط برای اشططا ه به سططرودن شططعر ،بلکه برای ننا ش کتاب و نثر به کا
میبردندر برای نمونه ،د کتاب دستور الوزارن اصفهانی چنین آمده است« :الباب األو فی سبب نظم الکتاب و قصة
المصنف و موجب غربته» (اصفهانی)۳۱ :۱۹۳۲ ،ر
ً
شا سیزبانان د آثا ادبی خوی هرجا سخن از «نظم» میرویند ،معموه همان معنی شما ن  ۱ا مراد میکنند؛
یعنی «شعر»ر البته آنیا که شاعران ،واژه «نظم» ا برای قرآن به کا میبرند رویا نمیتوان معنای شما ه  ۱ا برای د
ً
نظر ررفتر د این مو ِد وی ه ،اندکی ابهام وجود دا د؛ زیرا نمیتوان دان ططت مراد آنها دقیقا چی ططتر برای نمونه

سنایی رفته است:

قطا یطان زالطحطان نطاخطوش نطظطم قرآن بردهانطد

صططو

ا د قطو هطمطچون زیر مزمر کردهانطد
(سنایی)۱۹۳ :۱۹۳۲،

همانرونه که ش وهننران یادآو شدهاند ،یکی از قدیمترین جاهایی که د زبان عربی عبا

«نظم القرآن» به

کا فته ،د عنوان یکی از آثا جااظ است که امروز چیزی از آن باقی نمانده استر «دهلت نظم ازنظر جااظ به
معنای نوع ادبی از قبیل شعر یا خطبه یا نامهها و همچنین به معنای تألیف و شیوستنی نی ت؛ بلکه دهلتی است
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تنکیلشده از هر دو معنا» (جلیلیتقویان ۱۳۳ :۱۹۳۳ ،به نقل از الکواز)۳۲۲-۱۳۳ :۱۹۳۳ ،ر شس از جااظ،
متکلمان بودند که د با ن وجود «نظم» د قرآن سخن رفتند و سرانیام عبدالقاهر جرجانی با اتکا به آ ای متکلمان
مفقود جااظ یعنی «نظم
کتاب
ِ
نظم خود ا د کتاب دالئلاالعجاز شرو ش دهدر «نظم» د عنوان ِ
توان ت نظریۀ ِ
معنی شما ه ۳ر به نظر میآید مراد سنایی
معنی شما ه  ۹این اصطح است و د دالئلاالعجاز جرجانی به ِ
القرآن» به ِ
از «نظم قرآن» د بیت باه همان است که مو د نظر جرجانی بوده استر
نویسندگان پارسیزبان
 .4معنی «نظم پریشان» در میان شاعران و
ِ

اصطح یادشده و ترکیبهای همخانوادهاش د دیوان شاعر ِان ایرانی به کا فته استر البته نمونههای آن چندان

فراوان نی طت؛ ولی با جوع به همین نمونهها بهآسطانی میتوان د یافت که این عبا  ،معنایی وشطن و سر است
داشطته اسطتر د سطت است که به قو خرمناهی ،عبا

«نظم شرینان» ایهام تضاد دا د؛ اما نمونههای موجود،

آشططکا ا رویای این اسططت که فقط یح معنی ،آن هم معنایی ناش ططند ،از آن فهمیده میشططده اسططتر د این بخ ،
قدیمترین نمونههای این عبا

ا بر سی میکنیمر

عوفی د کتاب لباب االلباب د شر اا ابوبکر اامد الیامیی مینوی د:
«چون کاب مبا ک او از فیروزکوه به اسفزا ارکت فرمود ،شمسالدین ضی قصیدهای اننا کرد د تهنیت قدوم
وی که مطلع آن این بود ،مطلع:
ختطازه رطلطبطنی بطه رل ططتطان سططیططد بططاز

خنطططنططده رططوهططری بططه بط ِطر کططان سطططیططد بططاز
و او ترجمۀ اننطاد قصاید ببه کس] ننذاشتی و خود هم بخواندیر بیاض ب تد و قصیده ا تمام فروخواند و بر
هر آن بیاض بیهیچ فکر و تأمل ،این ابیا نبنت ،قصیده:
شططمس ضططی ز سططوی سططی ططتطان سططیطد بطاز

دیطده اطدود شطا س ز مطکطران سطططیطد بطاز

بططا خططط نططیططح د هططم و الططفططا بططس تططبططاه

بطا نطثطر ژاژ و نطظطم شطرینطططان سططیطد بطاز

رطرچططه بططه وقططت فططتطن چططیططزی نططداشطططت هططم

بطررنطططت ررد عطالم و عریطان سططیططد بططاز

رطفططتطی هططمطینطططه کططفططر و مطع الططکطفططر زنططدقططه

معلوم من ننطططد کطه م ططلمطان سططیطد بطاز»
(عوفی)۱۲۲ :۱۹۳۱ ،ر

چنانکه شیدا است« ،نظم شرینان» د اینیا با «نثر ژاژ» برابر است و هر دو عبا

د ذم شمسالدین ضی به

کا فته استر
کما الدین اسماعیل نیز «شرینان» ا برای قطعهای که خطاب به مید همنر سروده بوده ،به کا برده است:
رططواه اططا مططن ایططن قطططططعططۀ شططرینططططان بططس

کطزان تطوزع خطاوطر هطمطیططن ننطططان دا م
(کما الدین اسماعیل)۱۳۵ :۱۹۳۳ ،
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مولوی د غزلیات ،دسطتکم دو جا از «ارف شرینطان» سخن میروید که باتوجهبه بافت غز  ،میتوان آن ا
میاز از همان غز خودش ررفت:
مططیططون د مططیشططزیططد ،و از او مططیمططزیططد

بطاد کطرم بروزیطد ،ارف شرینطططان سططیططد
(مولوی)۹۳۲ :۱۹۳۳ ،
زیرا ز م تیهای او ارفم شرینان می سد

امطروز م ططتطان ا بطیطو ،غطیطبطم بطبطیطن ،عطیبم منو

(مولوی)۱۲۳ :۱۹۹۱ ،
ً
صفت «سخن» بهوو کلی قرا میریرد؛ مثح:
افزون بر نمونههای باه ،راهی «شرینان» ِ

بود نازک د  ،سططخنهای شرینططان برنتافت

قصطططۀ زلف تو میرفتم ،خطت بر تطاب شطططد

(ساوجی)۳۲ :۱۹۳۵ ،
دسطت کوته کن از او ،زانکه شرینطانروییست

هطرکطه از زلطف د از تطو نططنططویططد سططخططنی

(خواجو ،بیتا)۲۱۲ /
«نظم شرینان» یا شعر شرینان د نناه قدما شعری است که اهرش نظم دا د ولی باون ازهمشاشیده استر
قزوینی د اواشطی کتاب چهار مقالۀ نظامیعروضطی ،شطعری از سطنایی خطاب به م عود سعد آو ده که یکی از
بیتهای شاهد ماستر بهرفتۀ قزوینی ،سنایی نخ تین ک ی بوده که اشعا سعد سلمان ا جمعآو ی کرده استر
او بهاشطتباه برخی از اشطعا شاعر ِان دینر ا هم د آن کتاب میآو د که ثقةالملح واهربنعلی منکان او ا متوجه
اشتباه خود میکندر سنایی هم قطعهای بابت عذ خواهی برای م عود سعد سلمان میفرستد که بخنی از آن چنین
است:

ُ
بططا نططبططی جططمططع ژاژ وططیططان کططرد

رططفططت آ ی سططططنططایططی از سططططر جططهططل
ُد و خطططرمطططهطططره د یطططکطططی شططططتطططه

جططمططع کططرد ،آنططنططهططی شططرینطططان کططرد
(نظامیعروضی)۱۲۳ :۱۹۳۲ ،ر

بیت دوم به این معنی اسطت که سطنایی اشطعا ی ا د کتابی جمع کرده؛ اما د واقع ،با آو دن اشعا ِ دینری که
سطح شایینتر از شعر سعد سلمان بوده و متعلق به او هم نبوده ،آن نظم و جمع ا از هم شاشانده استر
ً
س طرانیام باید رفت صططفت «شرینططان» د زبان قدما معموه برای موصططوفهایی چون «مملکت»« ،زلف»،
«د »« ،مهرههای نرد»« ،خواب»« ،سیشا ه» به کا فته است:
شططیط

سطططپططیططد مططهططرن مططر اصطططفططیططا نططنططر

از مططهططرههططای نططرد شططرینططططانتططر آمططده
(خاقانی)۱۵۳ :۱۹۵۳ ،
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هطر شطططبطی کطز خطم رطی طططوی تطوام یطاد آیطد

شمارة اول

د خیطالم رطذ د خواب شرینطططان همطه شطططب
(خواجوی کرمانی)۹۱ :۱۹۳۳ ،

بطر مططرکطب خططوبطی فطکطنططی وططوق ز غططبطغططب

دسططتطا چطه زان زلطف شرینطططان کططه تو دا ی
(خاقانی)۲۲۳ :۱۹۵۳ ،

د چو سططیشطا ه شرینططان شططد از این هفت و ق

جطمطع اجطزای شطرینطططان بطه خراسطططان یططابم
(همان)۳۲۱ ،

چطو آواز وفططا نططاصطططرالطدیططن د عطراق آمططد

من و خطاک عراق آشططفتطه رنططتیم از شرینططانی
(همان)۳۳۵ ،

ندران قدیم نیز ترکیبهای همخانوادهای با «نظم شرینان» وجود دا د که شای ته د نگ استر ورفه
د نثر نوی
ِ

معنای سطخن و نوشطته بیکیفیت و نابلیغ آمده استر برای نمونه د متنی با عنوان
آنکه این ترکیبها نیز جملنی د
ِ
رمنام دینر است و د قرن هفتم به
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه که نوشته اسفزا ی و یح نوی نده ِ

ننا ش د آمده ،چنین آمده است:
ْ
َّ
َ
حاو ِب الل ْیل  ،بیعنی] ب طیا رو چون هیزمچین اسطت به شبر یعنی ک ی که د شب ،هیزم چیند،
«ال ِمکثا ُ ک
ِ
ِ
میان نیك و بد جدا نتوان کرد و وقت باشد که د شب ،ما ی یا ک دمی زخمی زند و هحك و تلف وی د آن باشدر
این مثل وقتی استعما کنند که ک ی د سخن خلط کند و شرینان روید و فرق د میان سخن نافع و ضا نکند
و ب ا که هحك وی د آن باشد که روید» ()۲۱۲ :۱۹۳۲ر
«شرینان رفتن» ا به معنای «سخن ناسنییده» رفتن آو ده استر
د متن دینری با عنوان شرررح داوام منبرروب به امیرالينمنیي عل بي اب طالب (ع) ،که د قرن نهم به ننا ش
د آمده است نوی نده با فروتنی ،سخن خود ا «ا قام شرینان» میخواند:
«تمام شد این ا قام شرینان بیمن همت د وینان د تا یخ فیع النأن «فیضننان» صفر سنه ت عین و ثمانمائه

از هیر خاتم ،صطلی الله علیه و سطلم ،موافق اسطفند سنه ست و ا بعمائه جحلی که زمان قران برجیس و کیوان
است د عقرب و اوان اجتماع سبعه سیا ه است غیر بهرام د آن برج سعاد انیام؛ امید آنکه از غیر محرم محفو و
از نظر د وینان محظو باشد و د آخر واسطه خحص و نیا  ،و ابطه فعت د جا شود»(ص )۵۳۳ر
همچنین د کتابی با عنوان تاراخ رشیدی که د قرن دهم به ننا ش د آمده نوی نده چنین نوشته است:
«و هیچ وقطت شطای د ادنی مراتطب امطا

ننهطاده بود و این زمان خود ا کنی ( ۱۵۱پ) از ا کان سططلطنت

می دان طت و خیا می کرد که با شادشطاهان سخن نرم و محیمرفتن خوش آمد است و خوش آمد خود مذموم ترین
خصطایل تحمذه اسطت و د شترفتن ننان اقتدا و این د شترفتن و عایت آداب ارمت شادشاه نکردن موجب
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عظم اوستر د نظر خلق از این ماخولیا د دماغ او اه یافته ،عروق شرده دماغ به سرسام غرو سطبر رنته بودر با
وجود وهم و هراس ،د شطترویی و زشت خویی ا البته شعا خود ساخته بودر به وقتی از تواتر اقدا ا  ،عقا ا
دامن از کوانین د چیده بود و به جای آن غرو و شرو د دماغ متمکن رنته بودر هرچه د هنیا ی توبره ا د دماغ
بود و به آن معتاد رنته ،این زمان شرا ه مناعل آن شرا

ا شراکنده کرد و شرینان رفتن ررفتر خان چندانکه به او به

محوفت میرفت که محل مقتضی این هزیانا نی ت و عنان د شترویی و تندخویی ا به این مثابه اوحق نباید
کرد ،مفید نبود»()۹۳۳ :۱۹۳۹ر
با ی ،د همۀ نمونههایی که تا اینیا ذکر شد ،از «نظم شرینان» ررفته تا «ارف شرینان» و «سخن شرینان» و
«شرینانرفتن» وررر ترکیب مذکو و همخانوادههای تنها و تنها یح معنا داشت« :سخن ناسنییده و بیکیفیت»ر
ِ
ترکیب «نظم شرینطان» آمده استر شایانذکر است که اافظ فقط
اکنون بهسطراغ بیت اافظ می ویم که د آن ِ
مفهوم آن ،نارزیر تمام غز ا د اینیا
یح با از این ترکیب د دیوان اسططتفاده کرده اسططتر برای وشططنترشططدن ِ
میآو یم:
یطحدو جطامطم دی سططحطررطه اتفطاق افتطاده بود

وز لطب سطططاقی شططرابم د مطذاق افتطاده بود

ازسططر م ططتطی درر بطا شطططاهطد عهطد شططبطاب

جعتی میخواسططتم ،لیکن وحق افتطاده بود

د مطقطامطا وطریطقطت هطرکطیطا کردیم سططیر

عطافطیطت ا بطا نطظطربطازی فطراق افتطاده بود

سطططاقطیطا ،جطام دمطادم ده کطه د سططیطر وطریق

هرکطه عطاشططقوش نیطامطد ،د نفاق افتاده بود

ای مطعطبطر ،مط دهای فطرمطا کطه دوشطططم آفطتطاب

د شططکرخواب صططبوای هموثطاق افتاده بود

نق میب طتم که ریرم روشطهای زان چنططم م ت

وطاقطت و صططبر از خم ابروش واق افتاده بود

رطر نطکطردی نصططر دیطن شطططاه یحیی از کرم

کطا ملطح و دین ز نظم و ات ططاق افتطاده بود

اافظ آن سططاعت که این نظم شرینططان مینوشططت

وطایطر فطکطرش بطه دام اشططتیطاق افتطاده بود

شططاعر د دو بیت آغازین ،از م ططتی و بیخبری خوی سططخن میرویدر این دلیلی اسططت برایاینکه این غز
(نظم) به قو خودش« ،شرینططان» شططده اسططتر د بیت آخر نیز دوبا ه به همین شراکندهخاوری اشططا ه میکند و
میروید :ازآنیاکه شرندن اندینهام د دام اشتیاق به ک ی افتاده بود ،نتوان تم با خاوری میموع ،این غز ا ب رایمر
د ضمن ،د بیت شی از آخر نیز آشکا ا از اینکه ملح و دین از نظم نیفتاده است ،سخن میرویدر به سخنی دینر
شرینان خودش ا د تقابل با کا ِ ممدو که توان ته ملح و
شعر ناسنییده و
ِ
میتوان چنین استنباط کرد که اافظِ ،
دین ا نظم بخند نهاده و آن ا به چیزی نمیریردر
متنی غز اافظ و نیز شواهد تا یخیای که ذکر شد ،چنین برمیآید که «نظم شرینان» د غز اافظ
از شواهد ِ
آشکا ا معنایی ناش ند دا د و بههیچ وی نمیتوان د آن بهسبب وجود نوعی ایهام ،معنایی ش ندیده نیز یافتر د واقع،
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ندران رذشته بوده و اافظ بیرمان از این
میان شطاعران و نوی
ِ
«نظم شرینطان» اصططحای منطهو و جاافتاده د ِ

موضوع ،مطلع بوده استر د ست است که اافظ به ایهام تضاد موجود د این ترکیب نظر داشته است لیکن دهلتی

ایهام تضاد ،دا ای ان یام معنا د باون و شرینانی د اهر میدان ته است
برای این که شعر خود ا با اتکا به همین ِ
وجود ندا در د بخ بعد بینتر به این موضوع میشردازیمر

 .۵تأویلها و تفسیرهای نو از عبارت «نظم پریشان»

چنانکه د مقدمه ذکر شطد ،توجه ش وهنطنران معاصر بی از هر چیز بهواسطۀ این بیت اافظ و بهوو کلی از
هنذ بر سی شعر اافظ به این عبا

جلب شده استر میدانیم که یکی از مبااث مهم د با ن سبح اافظ د

چند دهۀ رذشته این بوده است که آیا باید غز او ا دا ای محو عمودی دان ت یا محو افقیر بهعبا

دینر ،بحث

بر سطر این بوده اسطت که بیتبیت غز های اافظ ازنظر معنایی با یکدینر شیوند دا د یا اینکه هر بیت به موضوعی
مربوط میشود و بهنوعی باید آن ا از بیتهای دینر م تقل به شما آو در
د این میان ،ک طانی همچون خرمنطاهی بر آناند که قرآن ،النوی شطعر اافظ بوده اسطت(خرمناهی ،دایر
المعا ف بز اسطحمی) و ازآنیاکه آیههای قرآن د ب یا ی جاها ازنظر موضوعی متنوع است و هر آیه موضوعی
متفاو با آیۀ قبل و بعدش دا د ،هر بیت اافظ ا نیز باید از ابیا دینر م ططتقل د نظر ررفتر د مقابل ،رروهی
دینر مانند هومن ۹و شو نامدا یان معتقدند که محو عمودی شعر اافظ ب یا قد تمند است و بیتهای هر غز با

یکطدینر ا تبطاوی قوی دا در رروهی نیز اهی میانه د شی ررفتهاند و معتقدند که غز اافظ هم محو افقی قوی
دا د و هم محو عمودی نیرومندر
این نظرها د با ن سطبح شعر اافظ سبب شده است به ،ترکیب «نظم شرینان» توجه شودر ک انی که د با ن آن
ً
یخی آن توجه نکردهاندر آنها زیر تأثیر
تا
معنای
به،
معموه
سططخن رفتهاند ،چنانکه از نوشططتههاینططان برمیآید،
ِ
ادبی جدید و نناه مد ن به شططعر ،معنایی س طراسططر متفاو به این ترکیب بخنططیدهاندر د این بخ  ،به
نظریههای ِ

شما ی از این آثا اشا ه میشودر

خرمنطاهی د سطه کتاب حافظنامه (بخ مقدمه) ،ذهي و زبام حافظ و حافظ د با ن این ترکیب سخن رفته
استر وی د با ن سبح اافظ مینوی د:
نکتۀ دینر آنکه غز های ب طیا ی از اافظ و دینران (بعد از عصطر اافظ) ه ت که هر بیت د اد خوی
کامل و م تقل است و فقط ازنظر قافیه و البته فضای کلی با ابیا دینر د ا تباط است و این ساخته و خواسته و هنر
اهری ابیا  ،خدشهای به فضای کلی و و هنری یا القای

اافظ اسطتر شطاخهشطاخهبودن مضامین و استقح
معانی نمی ساند؛ سهل استَ ،ش ُرو شرواز بینتری به آن میدهد (خرمناهی)۳۳ :۱۹۳۳ ،ر
وی براساس همین دیدراه است که میروید:
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بررر] یا آنیا که میروید «اافظ آن ساعت که این نظم شرینان مینوشت /وایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود»،
رذشته از اینکه از وی فروتنی نظم خود ا شرینان خوانده است (و از ایهام تضاد بین «نظم» و «شرینان» غافل نبوده
ً
اسطت) ،ناخودآراه اقرا رونهای به تنوع مضامین (اتی اهرا تا اد تنتت) غزلیا خود کرده است که بازهم تکرا
میکنم این نه عیب غز اافظ ،که ا ن آن است (همان)۳۹-۳۳ ،ر
خرمناهی یازده سا بعد د کتاب حافظ دوبا ه همین مطلب ا بازرو میکند:
تعبیر «نظم شرینطان» همان اصططح و مفهوم مو دنظر ،یعنی نظام شاشان ،و د اد اعحی صراات استر یا
آنیا که میروید «اافظ آن سطاعت که این نظم شرینان مینوشت /وایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود» رذشته از
اینکه از وی فروتنی نظم خود ا شرینان خوانده است (و از ایهام تضاد بین «نظم» و «شرینان» غافل نبوده است)،
ً
ناخودآراه اقرا به تنوع معانی و مضامین شعر خود ،اتی اهرا تا اد تنتت ،دا د (خرمناهی)۱۱۵ :۱۹۵۹ ،ر
البته خرمناهی د این رفتآو دها معنای مد نی به «نظم شرینان» نبخنیده است ،ولی د مدخلی که د دااره
اليعارف بزرگ اسالمی نوشته است ،آشکا ا معنایی مد ن بدان میبخندر وی د مدخلی با عنوان «اافظ و قرآن»
مینو ی د:
اکندری معنایی دو رونه است:
«غز د زبان فا سی ،از لحا ان یام یا شر
ِ

الف -غزل منسجم ،یا شیوسته ،غزلی است که ابیا آن همانند قصیده ان یام معنایی دا ندر تا شی از هو
اافظ ،غز غز سطرایان از انو ی ،سنایی ،عطا و مولوی تا سعدی دا ای شیوستنی و ان یام معنایی است(همان،
)۱۳ر
ب -غزل پاشان ،یا نامن یم و غیرشیوسته ،غزلی است که ابیا آن به اهر دا ای ان یام معنایی نی تند ،بلکه
د هر بیت مضطمونی دینر و م ئلهای متفاو با م ئله ور شده د بیتهای دینر مطر میشود (همو ،حافظ،
 ،۹۹حافظ ،حافظه ررر )۹۳ ،ر غز اافظ چنین اسطت و این به تعبیر آ بری ،قرآنشطناس و اافظشناس اننلی ی،
انقحبی اسططت که اافظ د غز کرده اسططتر اافظ د یافت که ضططمن افظ واد غز  ،میتواند د یح غز به
ً
ور چند مضمون بپردازد ،مضامینی که اهرا به یکدینر بیا تباوند ،اما شرداخت کلی آنها به رونهای است که د
نهایت یح هماهننی هنرمندانه و دلپذیر مییابند(«شنیاه شعرررر»»)۹۲-۹۱ ،ر
به ااتی میتوان برداشت مد ِن خرمناهی از ان یام باونی د غز اافظ ا که چیزی نی ت جز همان

شو یدری د اهر و نظم د باون ،تنخیص دادر

نظم شرینان» به دست میدهد شاهدی از متنهای کهن نمیآو در این
خرمنطاهی برای معنایی که از ترکیب « ِ

م ططئلطه بطاعث میشططود تا ما به معنایی که از آن ا اده کرده اسططت به دیده تردید بننریمر تحلیل وی تا اد زیادی
غیرتا یخی استر د واقع ،او میکوشد آنچه ا خود از سبح شعر اافظ برداشت کرده و آن ا «شاشان» مینامد ،به
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«نظم شرینطان» ن طبت دهدر البته آنیا که میروید اافظ فروتنانه شطعر خود ا «شرینطان» خوانده است ،ننانهای
وجود دا د از اینکه وی میداند «نظم شرینطان» یعنی شطعر بینظمون طق و بیکیفیت؛ ولی وشن نی ت که او این
ترکیب «نظم شرینان»ر
برداشت ا از متنهای رذشته ررفته یا از معنای
ِ
اهری ِ

زش این ترکیب ا
د عین اا باید توجه داشطت که خرمنطاهی شاید نخ تین یا از نخ تین ک انی باشد که ا ِ

تغییر ا زش ،نزد دینر ش وهننرانی که
درررون میکند و بدان ا ج میبخندر سپستر خواهیم دید که چنونه همین ِ

شس خرمناهی آمدهاند نیز وی میدهد و واج میریردر
از ِ

شو نامدا یان ،از اافظشناسان برج تۀ معاصر ،نیز از سرشناسانی است که د با ن ترکیب «نظم شرینان» سخن

رفتهاندر او د کتاب گمشدۀ لب دراا ،آنیا که میخواهد از نظریۀ خود د با ن اینکه نظم باونی شعر اافظ ناشی از
«اادثۀ ذهنی» اوست ،دفاع کند ،چنین مینوی د:
ترکیب «نظم شرینطان» بهفرض آنکه توصیف اافظ از شعرش باشد ،د معنی اقیقی و اولیۀ آن ،جمع ضدین
است که د ایطۀ منطق عقحنی بیمعنی است؛ منر آنکه «نظم» د ا تباط با باون و «شرینان» د ا تباط با اهر
شعر لحا شودر اررچه این دو کلمه یکی بهمعنی شعر (د تلقی قدما) و دینری بهمعنی نثر هم ه ت و نیز د معنی
«شعر شرینان» معنی قابلقبو تری د سطح اهر شعر اافظ به دست میدهد ،اما این معنی همان معنی است که
هم شطاهشطیاع د یافته بود و هم همۀ مقلدان اافظ و هیچکدام هم نتوان طتند با تقلید آن مانند اافظ شعر بنویند
۲

(شو نامدا یان)۳۱۱ :۱۹۳۳ ،ر

شو نامدا یان معتقد اسططت که باید «نظم شرینططان» ا بهصططو

شططعری که د باون نظم وجود دا د ولی د

اهرش شرینانی و تنوی  ،معنی کردر وی نیز همچون خرمناهی نخ ت برداشتی از سبح غز اافظ میکند و
آنناه برداشطت خود ا بر «نظم شرینان» تحمیل میکندر نکتۀ بااهمیت د کا شو نامدا یان این است که وی از این
ترکیب ،بی از هر چیز تأویلی به دست میدهد که بهنظر او ،معنی اصلی ترکیب ا آشکا میکندر به سخنی دینر
میان «تف ططیر» و «تأویل» تفاو وجود دا د آنناه باید برخو ِد شو نامدا یان ا با این ترکیب،
ارر بر آن بطاشططیم که ِ
برخو دی تأویلررایانه -که به قو برخی از ش وهنطنران شطیوهای معهود د کا ِ وی اسطت -دان ت ،نه برخو دی
تف یرررایانهر

زشطی «نظم شرینان» ن بت به شعر اافظ به وجود آمد ،اهی نو
درررونی معنایی و ا
وریق
ِ
نناه تازهای که از ِ
ِ
ِ

برای فهم اشعا وی به وی ش وهندران و تحلیلنران رنودر ۱مقالهها و کتابهای رونارونی د دهۀ اخیر نوشته شده
عمودی غز های او وزن و اعتبا ی
که نوی ططندران آشططکا ا شططعر اافظ ا نظمی شرینططان میبینند و برای محو
ِ
چنمنیر قائلاندر د ادامه ،بهاختصا به نمونههایی از این تحقیقا اشا ه میشودر

«نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو ...

سال پنجاه و سوم

81

 .1 .5جلوههای تفسیر تازه از «نظم پریشان» در پارهای از تحقیقات

الفر نو ی طندن کتاب نظم پراشرام سراختارشر نی در غزل حافظ و چند نوشتۀ دادر در گبترۀ نظراه ادبی د
نخ تین مقالۀ این اثر که به مفهوم ساختا شکنی مربوط است ،یکی از غز های اافظ ا نخ ت با شیون ««خوان
دقیق» (یعنی شیوهای ایج د نقد نو)» (قنادان )۹۱ :۱۹۳۳ ،تحلیل میکند و سپس با ویکرد ساختا شکنانه بهسراغ
آن می ودر قنادان معتقد است غز «دیدی ای د که غم عنق درربا چه کردررر» «نوعی از سرودههای اوست که
د آنها بیتهای هر غز به چند دسته تق یم میشوند و هر دسته به مضمون جدارانهای میشردازدبررر]ر اافظ خود
از این دسته غز ها بهصو

’نظم شرینان‘ نام میبرد؛ توصیفی که با تعریف شعر بهعنوان بیان سامانیافته و ااکی

از واد زیباییشناسانه د تناقض است» (همان)۹۳ ،ر
برای آنکه موضع قنادان د این با ه وشنتر شود نقل قولی از کتاب دینر او به نام از مشرق پیاله حافظ در غرب
میآو یمر این قو ا کریمی اکاک د مقدمهای که بر کتاب نظم پراشررام ِقنادان نوشططته ،یادآو میشططودر کریمی
اکاک مینوی ططد« :قنادان بر آن اسططت ررر که اافظ نیز مانند برخی شططاعران مد نی ططت غربی ،از دسططتیابی به
ً
شیوسطتنی زیباییشطناختی ا د ر ط طتنمایی میبیند همان وشطی که مثح تی اس الیو د شعر بلند هرزآباد
( )The wastelandیا به رفته او سرزمین بایر د شی میریرد و با این قصد به وشی وی میآو د که خود آن ا
«نظم شرینطان» مینامدر او بقنادان] میروید« :منظو از نظم شرینان اشا ه به ناشیوستنی موضوعی و ر تهای
صو ی ناشی از آن است که د صو

برخی از غز ها به چنم میخو در قابلیت شنفتیآو این شیوه آن است که

بریدریهاررر نه تنها مزاامتی د اه اییاد اا ططاس واد هنری فراهم نمیکند ،خود وسططیله اییاد نوعی ا تباط
زیباییشناسانه میان اجزای ر تهنمای غز میشود و با نامن یم کردن ایطه موضوعی شعر ،دامنه کنف تنوع د
واد

ا افزای میدهد» (از منطرق شیاله ،ص )۱۲۵ر شطاید عنوان کتاب ااضر یعنی نظم پراشام هم از همین

بحث مهم به ذهن وقاد زندهیاد قنادان اه یافته باشدررر» (همان)۱۹-۱۲ :ر
«تنوع د واد » تعبیر دینری از همان ان یام باونی و شرینانی اهری استر موضع قنادان د این رفتآو د
ً
کامح وشن استر
قنادان د تحلیل غز اافظ به ،شطیوه «نقد نویی»ها نخ ت ازهمر تنی غز ا ننان میدهد و سپس نظم
ناشیدا یا محو عمودی آن ا اثبا میکندر د اینیا هم «نظم شرینطان» تف یری تازه یافته است که با برداشت قدما
بهکلی فرق میکندر
بر د مقالۀ «دیوان اافظ؛ بازترین متن ادب فا سطی» ( ضی )۱۹۳۹ ،اشا ن م تقیمی د با ن «نظم شرینان»
غز ها وجود ندا د؛ اما نوی ططنده د بخنططی از مقاله که د شی اثبا تکثر و تعدد معنایی د شططعر اافظ اسططت،
خاورننان میکند که اافظ برای شرمعنیشدن شعرش د هر غز از موضوعا مختلف بهره ررفته و از این هنذ ،
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د شعرش ابهام آفریده و شرمایهترین شعر زبان فا سی ا به وجود آو ده استر بهرفتۀ او ،بااینکه اافظ د همان بیت
معروف مدعی اسطت که نظم شرینان است ،شعرش زیرساخت شیوسته و من یمی دا د که نتییۀ بازننری او د
سطاختا غز  ،یعنی شطکل و محتوا ،اسطتر نوی ندن این مقاله البته با منفی عبا

«نظم شرینان» ا متوجه شده

استر
پر د مقالۀ «سطاختا شکنی و نامحدودسازی د اشعا اافظ» (شو مند و همکا ان )۱۹۳۲ ،نوی ندران نظم
شرینان اشعا اافظ ا محصو ساختا شکنی شاعر میدانند و این عبا

ا دا ای با ا زشی مثبت فرض میکنندر

اینان معتقدند که اافظ توان ته است د رف غز  ،مفاهیم رونارونی ا بننیاندر آنها میرویند:
خواجه د سطاختا سطنتی غز بررر] تغییر و تحو داده و ساختا شکنی کرده است تا از این هنذ به ساختا
ر تردهتر و ژ فتری دست شیدا کند؛ یعنی بهجای اینکه اندینهها و مضامین و بیان شاعرانۀ خود ا تغییر دهد و آنها
ا با نظم و سنتهای ساختا منطقی سازرا کند ،ساختمان و ساختا شعر ا عوض کرده تا د ب تر آن ،مضامین و
مفاهیم متعالی و بیکرانۀ خوی

ا جا ی سازد ()۳۳ :۱۹۳۲ر

نوی طندران این مقاله معتقدند اافظ با ازبینبردن شیوند ابیا غز  ،شینیری سطحی و خطی ا از بین برده؛ اما
ا تباوی عمیق و ژ ف اییاد کرده استر
ر د مقطالۀ «دولت قرآن و اسططلوب بیان د شططعر اافظ» میرجلیل اکرمی ( )۱۹۳۱از منظرهای رونارون،
شرینان اافظ ننئتررفته از قرآن است؛
شطباهت اشطعا اافظ و قرآن ا بر سی کرده استر وی معتقد است نظم
ِ

چراکه میبینیم د هر سو ه مبااث رونارونی مطر میشودر
ً
قبح یادآو شطدیم ک طانی چون خرمناهی هم از شباهت غز اافظ به قرآن سخن رفتهاندر ارر مراد همۀ این
نوی طندران از شطباهت این است که د قرآن نیز با محو ی عمودی وبه و نی تیم بلکه د هر سو ه از موضوعا
ً
رونارون بحث میشود ،باید رفت تحلیل بعضی از مف ران معاصر چنین نی تر آنها معتقدند اتفاقا سو ههای قرآن
دا ای محو عمودی استر نمونهای از این دیدراه ا میتوان د مقالۀ «شیوستنی سو ه :تحولی د تف یر قرآن د قرن
بی تم» نوشتۀ میر م تنصر دیدر
ثر نوی ندران مقالۀ «اافظ :ش امد ن قرن هنتم» (زمانی و همکا ان )۱۹۳۳ ،کوشیدهاند وی ریهای ش امد ن
غزلیا اافظ ا تحلیل و بر سی کنندر اینان یکی از ننانههای ش امد نبودن شعر اافظ ا نداشتن ان یام
ترکیب «نظم شرینان» استفاده کرده ،تأکید میکنند که
موضوعی غزلیا میدانند و با اشا ه به بیتی که اافظ د آن از ِ

این شریناننوی ی آراهانه صو

ررفته و اافظ بهدلیل اینکه غز بهشیون مرسوم و تحمضمونیاش کا آمد نبوده ،به

چنین شیوهای و آو ده استر نوی ندران مقاله د با ه این غز اافظ با مطلع:
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معتقدند که از بیت شنیم به بعد د ان یام وایت ،وقفه اییاد میشودر نکتهای که برای ما اهمیت دا د این قو
آنها است:
«ررربدین ترتیب کنططف و بازسططازی بخ هایی از وایت بموجود د غز ] که تداعیهای ذهنی مکر اوی
سططبب اذف آنها شططده اسططت ،همچون فرجامهای چندرانه د وایتهای ش ططت مد ن ،بر عهده خواننده نهاده
میشطده استر همچنین جریان سیا ذهن و آیرونیهای موقعیتی (شاسخ غیر متعا ف به شرس ) که د این غز و
دینر غزلیطا اافظ وجود دا د ،خواننده ا از د یافت سططاده مفاهیم بازمیدا د و با هر با خوان او ا به آفرین
میدد غز وامیدا در این بازخوانی میدد برای آفرین معنای جدید وی ری اسطت که نوی طندران ش ت مد ن د
ج ت و جوی آن بودند»ر
نوی ططندران این مقاله معتقدند بخ هایی از وایت د غز اافظ به دهیلی که آو دند اذف شططده اسططت و
کنطف آنها بر عهده مخاوب استر هر با که مخاوب به کنفی از این اذفها می سد معنای تازهای میآفریند
وایت ناقص میشودر همین تکمیل وایت ،چیزی نی ت جز ان یام باونی غز ر بدیهی است که
که باعث تکمیل ِ
ِ
ً
ارر غز اافظ د چنم نوی ندران صرفا از بیتهایی شراکنده و بیا تباط تنکیل شده بود هیچناه به دنبا آفرین
نبود محو ِ عمودی د شططعر اافظ اعتقاد دا ند بر آن
معنایی برای کل غز نمیبودند بلکه همچون ک ططانی که به ِ
میشدند که هر بیتی یح معنای خاص خود ا دا د و نیازی به «آفرین » معنا نی تر
د ضطمن شطای طته یادآو ی است که برخی از محققان همچون دکتر ز قانی معتقدند د کا برخی از شاعران
ندران «اافظ؛ ش امد ن قرن
قدیم ،غز های وایی به چنطم میخو د که دا ای محو عمودی ه طتندر منتها نوی
ِ
ً
هنتم» بهوو کلی د با ه غز های اافظ بحث کردهاند و نه صرفا غز های وایی اور
جر د مقالۀ «نناهی آما ی و تحلیلی به دهیل اییاد و محو های شا ادوکس (متناقضنما) د دیوان اافظ»
( سو زاده و همکا ان ،)۱۹۳۱ ،انواع شا ادوکس د غزلیا اافظ بر سی شده استر د شانوشت یکی از صفحههای
این مقاله ،بیت مذکو که «نظم شرینان» د آن آمده ،بر سی شده و نوی ندران آن ا دا ای ایهام تضاد و نوعی از
شا ادوکس دان تهاندر
 .۶نگاه تازه به «نظم پریشان» :تفسیر یا تأویل؟

د با ن تفاو تف طیر با تأویل ،هم قدما فراوان سطخن رفتهاند هم معاصرانر د عمل تف یر ،بی از هر چیز به
ِ
ً
معانی دستو ی و واژرانی توجه میشودر ارر ْ
متن تا یخی باشد ،وبیعتا به دستو و نحو تا یخی عنایت میشودر اما
ِ
د تأویل ،تنها این دو عامل مطر نی ت؛ بلکه تأویلنر میکوشد به عمق سخن شی ببرد و معنایی ا بیرون بکند که

اهر کحم خود نیاو ده اسطتر تأویل ممکن است راه چنان باشد که با اهر عبا
نوی طنده یا روینده د
ِ

بهکلی
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جالب شمس تبریزی میتوان توجه کرد:
فرق کندر د با ن مخالفت اهر کحم و تأویل آن ،برای نمونه به این
سخن ِ
ِ
ِ
«سخن انبیا ا تأویلی ه تر باشد که رویند’ :برو!‘ آن ’برو‘ ’مرو‘ باشد د اقیقت» (شمس تبریزی)۳۹۱ :۱۹۳۱ ،ر
این م ئله سبب شده است مکتبهای رونارون هرمنوتیح برای این شرس که «ادود تأویل تا کیاست؟» یا
«تأویل د ست کدام است؟» شاسخهای متفاوتی فراهم آو ندر
د این بخ  ،تأویلی ا که از عبا

«نظم شرینان» شده ،بر سی میکنیمر چنانکه شی از این رذشت ،قدما

این عبا ا همچون برچ بی ناخوشایند و منفی برای اشعا ی به کا میبردهاند که ازنظر آنها بیکیفیت و سخیف
ً
بوده اسطتر ش وهنطنران معاصر این ترکیب ا کامح برعکس فهمیدهاند؛ یعنی آن ا تعبیری خوشایند و مثبت برای
شعر اافظ تلقی کردهاندر بعضی از آنها معتقدند که اافظ نیز خود از با مثبت این عبا

آراه بوده و آن ا وی ری

شطعر خود میشطناخته اسطتر آیا این تلقی از «نظم شرینان» ،د ست است یا خیر؟ برای بر سی این نکته ،نخ ت
باید دان طت که آیا ش وهننران میخواستهاند این اصطح ا تف یر کنند یا تأویلر ارر قصد آنها تف یرکردن «نظم
شرینان» بوده ،باید رفت به بیراهه فتهاند؛ چراکه د تف ِیر هر اصطح باید فقط آن ا به همان شیوههای سهرانهای
که د آغاز این مقاله آمد ،توضیح دادر برای نمونه ،تف یر اصطح ’ملت‘ به این شکل میشود که معنای تا یخی و
تطو ی ا که این واژه یافته اسطت ،منطخص کنیمر همانرونه که آجودانی یادآو شطده اسطت ’ملت‘ تا شی از دو ه
قاجا د ایران به معنای ’آیین و شریعت و شیروان آن‘ بوده است؛ اما شس از آن آ امآ ام د معنای امروزی ’ملت‘ ،یعنی
 ،nationبه کا می ود» (آجودانی)۱۵۱-۱۵۲ :۱۹۳۳ ،ر
واژرانی آن ا منخص میکردند بلکه باید
ارر ش وهننران د صدد تف ِیر این ترکیب بودهاند نه تنها باید معنای
ِ
یخی خودش به
به سطراغ متنهای شی از اافظ و نیز همعصر اافظ می فتند تا د یابند که این ترکیب د ِ
بافت تا ِ
چه معنا یا معناهایی به کا می فتهاستر
اما ارر قصطد ش وهنطنران این بوده که «نظم شرینان» ا تأویل کنند ،باید رفت داو ی د با ه آن از ننی دینر
خواهد بودر این تأویل ،که تا اد زیادی شخصی نیز است بدین معنا که نمیتوان آن ا با دهیل استوا به قدما ن بت
داد ،میتواند موفق و اهننا باشد؛ چراکه د یچۀ تازهای ا بر شعر اافظ و شعرهای دینر میرناید یا دستکم برای
ننرشی تازه به شعر که محصو جهان مد ن است ،اصطحای مهم و کا بردی فراهم میکندر
مفهوم یادشده ا تف یر کردهاند یا تأویل؟ ارر
اا شرسط این است :از کیا باید د یافت که این ش وهننرانِ ،
ش وهننرانی که از این ترکیب استفاده کردهاند از شینینۀ معنایی این عبا نزد قدما آراه بودهاند و باوجوداین ،معنی
آن ا درررون کردهاند ،عمل آنان نارزیر نوعی بدفهمی ( )misunderstandingخواهد بودر بر سی نمونههایی که
یخی این عبا
از نوی طندران مختلف آو ده شطد ،ننططان میدهد د آثا ِ بینطتر آنان سططرنخی از اینکه معنی تا ِ

ا
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میدانند ،وجود ندا در د سخنان شو نامدا یان و خرمناهی هم ننانۀ با زی از اینکه از شینینۀ معنایی «نظم شرینان»
باخبرند ،به چنم نمیخو در بنابراین ،نارزیر باید نظرا اینان ا تف یری بدون سند به ا اب آو یمر
نظر قدما -معنایی ا زشمند دا د و برای
د مقابل ،ارر ش وهننر ِان ما بر این باو ند که «نظم شرینان» -بر
ِ
خحف ِ

یخی این ترکیب وجود ندا د آنراه میتوان عمل آنان ا د زمره تأویل
د
یطافتن این معنا نیازی به جوع به معنای تا ِ
ِ
ِ
نهادر معاصطران هموا ه میتوانند مفاهیم رذشته ا بنیرند و به آن معنی تازه بدهند؛ زیرا همانوو که رادامر از أی
هایدرر د با ن دو هرمنوتیکی نتییه میریرد ،سنت ،شی شروی ابدی ( )permanent preconditionنی ت:
ً ً
بنابراین ،دو بهرمنوتیکی] ،وبیعتا و ذاتا صو ی نی تر دو نه امری سوبیکتیو است نه ابیکتیو؛ بلکه فهم ا
تقدم آن معنایی که بر فهم ما از یح متن ااکم است،
بهمثابۀ تعامل
ِ
ارکت سنت و ارکت مف ر ،توصیف میکندر ِ
ِ
یح عمل ذهنیتی نی ططت؛ بلکه آن معنا از یح منطقۀ منططترکی ( )commonalityمیآید که آن اشططتراک ،ما ا به
ً
سططنت شیوند میدهدر اما این منطقۀ منططترک معموه د ابطۀ ما با سططنت شططکل مییابدر سططنت ،بهسططادری ،یح
شططرط ابدی و شایدا ( )permanent preconditionنی ططتر د عوض ،ما آن ا برای خودمان تا آنیا که
شی
ِ

میفهمیم ،تولید میکنیم ،د تطو سططنت منططا کت میجوییم و ازهمین و- ،افزونبراین -سططنت ا برای خودمان
معین میکنیمر بنابراین ،دو ِ فهم ،یح دو ِ « وششناختی» نی ت؛ بلکه عنصری از ساختا ه تیشناختی فهمیدن
ا توصیف میکند ()Gadamer, 1990: 293ر
فهم تازهای از سنت ،د ست است؛ رادامر نیز خود با این
اخیر رادامر نباید نتییه ررفت که هر نوع ِ
البته از بحث ِ

ن بیتررایی مخالف استر ارر مف ری بخواهد بیاعتنا به سنت ،معنی اصطحای ا درررون کند ،منکلی وجود
ندا د؛ منروط به اینکه یادآو شود معنی تازه ،ممکن است با معنایی که د سنت داشتهاست ،شیوندی نداشته باشدر
معنایی آن
برهمیناسطاس ،ارر نوی طندرانی که معنی تازهای به «نظم شرینان» دادهاند ،اعحم کنند که از شینینۀ
ِ

اوحعی نداشطتهاند و ممکن اسطت این معنی تازه به آنچه قدما د مییافتهاند ،بطی نداشطته باشطد ،به کا شان ایراد
ناقدان رذشططته میفهمیدهاند یا با آنچه اافظ
نمیتوان ررفت؛ اما ارر اعتقاد داشططته باشططند که این معنی تازه با آنچه ِ
د نظر داشتهاست ،یک ان است ،سخت د اشتباهاندر دستکم دهیلی که د نوشتههاینان برای این ادعای فرضی،

به دست دادهاند به هیچ وجه ب نده نی تر
 .۷نتیجه

«نظم شرینطان» و همخانوادههای مانند «ا قام شرینطان»« ،سخن شرینان» وررر اصطحای جاافتاده د میان
زبان رذشطته بوده و به معنای «سطخن ناسطنییده و بیکیفیت» به کا می فته استر
شطاعران و نوی طندران شا سطی ِ

دیدن این ترکیب د یکی از غزلیا اافظ ،کوشیدهاند برداشت خاص
ش وهننران معاصر ،بهوی ه اافظش وهان ،با ِ

خود ا از سطبح شعری اافظ بر این عبا

برداشت خود بنیرندر این رروه
ستی
ِ
تحمیل کنند و آن ا ننانهای از د ِ
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ً
یخی این اصطح و صرفا باتوجهبه تضادی که میان دو واژن «نظم» و «شرینان» وجود دا د و
بدون
توجه به معنی تا ِ
ً
ً
یخی «نظم شرینان» ا تا اد زیادی و راهی کامح
نیز ااتماه به ِ
سبب تأثیر از نظریههای مد ن د با ه شعر ،معنی تا ِ
نادیده ررفته و آن ا بهمعنی نظمی (شطعری) ررفتهاند که د باون نظم دا د و د اهر شرینانیر بهاینترتیب ،به این
جدید
ترکیب ،معنای مثبتی بخنطیدهاندر به نظر میآید اینان با این برداشت ،دچا بدفهمی شدهاند؛ چرا که معنای ِ
وهان ما بر آن باشند که
یخی این اصططح اسطتر ارر ش وهننران و اافظش ِ
«نظم شرینطان» د تقابل با ِ
معنای تا ِ

طیر این مفهوم ا نداشطتهاند بلکه د صطدد تأویل آن بودهاند آن هم بدون اتکا به تا یخ این اصطح آنناه
قصطد تف ِ
ِ
ِ
نناه دینری به
نمیتوان به
سطوی ش وهننران آنناه میتوان ِ
ِ
برداشطت آنان خردهای ررفتر با ِ
اعحم چنین ادعایی از ِ
طت آنان داشططت و اعحم کرد که این تأویل تازه ،چنططماندازی نو به شططعر اافظ رنططوده اسططت یا دسططتکم
برداشط ِ
ِ
اصططحای قابل تأمل فراهم کرده اسطت تا به وسیله آن بتوان از چنماندازها و نظریههای ادبی جدید به شعر اافظ
ِ
ننری تر
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یادداشتها
بندی دینر
1ر فرامرز قراملکی برای شططناخت هر مفهوم با توجه به سططهرونه ابهامی که میتواند خ دهد یح تق ططیم ِ
بطهدسططتدادهاسططتر برای آراهی از این دسططتهبندی ،رک :اامد فرامرز قراملکی ،جبررتار در میرا منطق
مبليانام ،ش وهنناه علوم ان انی و مطالعا فرهننی ،۱۹۳۱ ،صص ۹۹۳-۹۲۲ر
2ر د این شایاننامه ،برای هریح از معنیهای سهرانۀ «نظم» ،نمونه و شاهد آمده است که میتوان به آن جوع کردر
3ر هومن معتقطد اسططت کطه میطان بیطتهطای غز اطافظ ،شیوسططتنی وجود دا در از دیطدرطاه وی ،غز های اافظ
«توصططیفکنندن یح تصططو یا رزا شططنر یح اندینططۀ اصططلیاند؛ اما بههننام سططرودن هر غز  ،تصططو ا یا
اندینطههای همب طتۀ دینر نیز اغلب بدون دخالت ا اده با تصطو یا اندینطۀ اصطلی همراه میشدهاند» (هومن،
)۳۱ :۱۹۱۱ر باید توجه کرد که هومن این سخنان ا د سا  ،۱۹۱۱یعنی  ۳۹سا شی  ،رفته استر
4ر شو نامدا یان معتقد اسطت «شرینطان» نزد قدما بهمعنی «نثر» هم بوده اسطتر وی هیچ شاهدی برای این معنی به
دسطت نداده استر شاید منظو ش ترجمۀ فا سی کلمۀ «نثر» است که بهمعنی «شراکنده و یخته» استر دهخدا
«شرینطان» ا بهمعنی «نثر» نیاو ده استر ج توجوی ننا ندران نیز د کتابهای رونارون د اینبا ه بینتییه
ماندر فقط د کتاب سریینۀ ترمد نمونهای یافت شد که د آن غیرم تقیم میتوان از واژن «شرینان» معنی «نثر» ا
استنباط کرد« :و اکمای استرفتا و علمای نیکوکردا جوهر سخن ا که جان جهان است و د صدف زبان،
بر دو مرتبه نهاد ند و هریکی ا به لقبی منطهو رردانیدند :آن ا که به دسطت ترتیب اسطتصواب بنهادند ،نظم نام
کردند و دینر ا که بر وثاق او اق شرینان کردند ،نثر خواندند» (محمدبن یغمو )۳ :۱۹۳۱ ،ر
۱ر ننا ندران د آغاز تنها به این موضوع نظر داشتند که ش وهننر ِان معاصر ،اصطح «نظم شرینان» ا اشتباه تف یر
طت ش وهنططنران معاصططر از این
طای برداشط ِ
کردهاندر آقای دکتر فتوای نظر نوی ططندران ا به جنبه مثبت و اهرنط ِ
اصططح جلب کردندر از اینطان سطپاسطدا یم که افزون بر موضطع نخ ِت نوی ندران ،موضع دومی ا به آنها
ِ
ننان دادندر
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کتابنامه
آجودانی ،ماشاءاللهر ()۱۹۳۳ر مشروطۀ اارانیر تهران :اخترانر
اسططفزا ی ،فضططل الله بن عثمانر ()۱۹۳۲ر شرررح اخبار و ابیات و امثال عرب کلیله و دمنهر تصططحیح بهروز ایمانیر
تهران :مرکز ش وهنی میراث مکتوبر
اصفهانی ،محمود بن محمد بن الح نر ()۱۹۳۲ر دستور الوزارهر تصحیح و تعلیق ضا انزابین ادر تهران :امیرکبیرر
اکرمی ،میرجلیلر ()۱۹۳۱ر «دولت قرآن و اسلوب بیان د شعر اافظ»ر میله زبام و ادبر شما ن ۳۵ر صص-۱۳۱
۳۱۹ر
شو مند ،آناهیتا؛ واانی ،م عودر ()۱۹۳۲ر «ساختا شکنی و نامحدودسازی د اشعا اافظ»ر پژوهشهای ادبی و
بالغیر سا سومر شما ن ۹ر صص۱۲۲-۳۳ر
شو نامدا یان ،تقیر ()۱۹۳۳ر گمشدۀ لب دراار تهران :سخنر
تبریزی ،شططمس الدین محمدر ()۱۹۳۱ر مقاالت شرري ر تصططحیح و تعلیق از محمد علی موادر چاپ چها م،
تهران :خوا زمی
جلیلیتقویان ،مصططفیر ()۱۹۳۳ر «بر سطی مفهوم سطرقت ادبی د بحغت اسطحمی» ،شایاننامۀ کا شناسیا شد،
داننناه فردوسی منهدر
اید میرزا دوغح  ،محمدر ()۱۹۳۹ر تاراخ شطیدیر تصطحیح عباسقلی غفا یفردر تهران :مرکز ش وهنی میراث
مکتوبر
خاقانی شروانی ،افضل الدین بدیل بن علیر ()۱۹۵۳ر داوام ،مقدمۀ بدیعالزمان فروزانفرر تهران :رلآ ار
خرمناهی ،بهاءالدینر ()۱۹۳۳ر ذهي و زبام حافظر تهران :ننر نور
-------------ر ()۱۹۵۹ر حافظر تهران :ور نور-------------ر ()۱۹۵۳ر «قرآن و اسلوب هنری اافظ»ر کیهام فرهندیر شما ن ۱۱۳ر صص۳۱-۳۲ر-------------ر ()۱۹۵۳ر حافظنامهر تهران :علمی فرهننیر--------------ر «اافظ و قرآن«ر مدخل دایر المعا ف بز

اسحمی

خواجوی کرمطانی ،محمطد بن علیر ()۱۹۳۳ر داوام غزلیرات ،رردآو نطده امید مظهریر کرمان :خدما فرهننی
کرمانر
---------------------ر داوام ،مقدمه مهدی افنا ر تهران :ز ینرخوان ا ی ،محمدر ()۱۹۳۹ر منطق صوری (جلد او و دوم)ر تهران :آراهر
سططو زاده ،ا ططین و قربطانزاده ،منی هر ()۱۹۳۱ر «نناهی آما ی و تحلیلی به دهیل اییاد و محو های شا ادوکس
(متناقض نما) د دیوان اافظ»ر پژوهشهای ادبی و بالغیر سا شنیمر شما ن ۱ر صص۱۲۳-۵۳ر
ضی ،اامدر ()۱۹۳۹ر «دیوان اافظ بازترین متن ادب فا سی»ر پژوهشهای ادبیر شما ن ۲ر صص۱۹۱-۱۱۱ر
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زمانی ،فاومه؛ ضططایی ،محمدر ()۱۹۳۳ر «اافظ :ش ططامد ن قرن هنططتم»ر نقد ادبیر سططا دهمر شططما ن ۲۲ر
صص۱۱۲-۳۹ر
ساوجی ،سلمانر ()۱۹۳۵ر داوام ،مقدمه تقی تفضلیر چاپ دومر تهران :صفیعلیشاهر
سنایی ،ابوالمید میدود بن آدمر ()۱۹۳۲ر داوام ،بهسعی و اهتمام محمدتقی مد س ضویر تهران :وبع کتابر
عوفی ،محمدر ()۱۹۳۱ر لباب االلباب ،تصحیح عزیزالله علیزادهر تهران :فردوسر
فرامرز قراملکی ،اامدر ()۱۹۳۱ر جبرتار در میرا منطقدانام مبليام،ر چاپ او ر تهران :ش وهنناه علوم ان انی
و مطالعا فرهننی
کما الدین اسططماعیل ،ابوالفضططلر ()۱۹۳۳ر داوام ،مقدمه و تعلیقا ا ططین بحرالعلومیر تهران :کتابفروشططی
دهخدار
رروندن ،ژانر ()۱۹۳۱ر هرمنوتیک ،ترجمۀ محمد ضا ابوالقاسمیر چاپ دومر تهران :ماهیر
محمدبن یغمو ر ()۱۹۳۱ر سریینۀ ترمد ،تصططحیح امید سطرو ی با همکا ی سططیدباقر ابطحیر تهران :بنیاد موقوفا
افنا با همکا ی سخنر
م طتنصطر میرر ()۱۹۳۳ر «سو ه واادی یکپا چه :تحولی د تف یر قرآن د قرن بی تم»ر ترجمه :مهرداد عباسیر از
کتاب رهیافتهاای به قرآمر تهران :انتنا ا اکمتر
مولوی ،جح الدین محمدر ()۱۹۹۱ر غزلیات شي تبرازی ،مقدمۀ جح الدین هماییر تهران :صفیعلیشاهر
----------------ر ()۱۹۳۳ر داوام کامل غزلیات شي  ،مقدمه و شر بدیعالزمان فروزانفرر چاپ شنمرتهران :جاویدانر
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