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چکیده
شعر حافظ از نظر جایگاه مکانی و زمانی در اوج هرم شعر فارسی جای دارد و او درواقع
جام مفاهیم و مضامین پیشینیان است و این نکته بهروشعنی گسعتر ماالععا ی او را نشعان
میدهد .بررسی مناب ماالعا ی حافظ و بیان اثرپذیری او از دیگران در بحث آشناییزدایعی
در صورتگرایی روسی و در حوز نقد ادبی میگنجد؛ خاّصه در بحثی که امعروز در نقعد
ادبی متن پنهان خوانده میشعود ،در ایعن مقالعه کعه در حیاع نقعد ادبعی جعایمعیگیعرد،
کوشیدهایم اثری را معرّفیکنیم که حافظ از آن اثر پذیرفتعه و عاکنون از نظعر اهعح حقیع
دورمانده است .مسئل این حقی آشکار کردن بخشی پنهان از گنجینع ماالععا ی حعافظ و
پژوهش در چگونگی اثرپذیری او از این کتاب و مفاهیم آن است .هدف این مقاله معرّفعی
متنی ناشناخته در زمان ما و معتبر در دوران خواجه و نیز نشان دادن نمودی دیگر از علاقع
حافظ به آثار نثر مصنوع بوده است .این اثر «دستورالوزاره ألیف محمعود اصعفهانی» اسعت
که به کوشش استاد زندهیاد رضا انزابینژاد به چاپ رسیده است .بر اساس دستآوردهعای
این پژوهش بهرهگیری خواج شیراز از این اثعر ارزشعمند و گمنعامِ گنجینع باشعکوهِ زبعان
پارسی ،بهروشنی نمایان شده است.
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی ساب )

شمار چهارم

مقدمه

ماالعه در باب اثرپذیری حافظ از آثار دیگران در سعالهای اخیعر معورد اقبعال پژوهنعدگان قرارگرفتعه
است .دیوان حافظ را حافظ ملت ایران دانستهاند ،این امر بیانگر گستر ماالع خواجه در آثعار و متعون
ایران و اسلام است و این گستردگیِ وقوف او بر آثار دانشمندان و سرایندگان ایران ،بعرای اهعح حقیع
نکتهای مسلّم بهحساب میآید .در این روزگار پیگیری اثرپذیری در حیا نقد ادبعی جعایمیگیعرد ،بعا
وجّه به نظریّههای «فرمالیسم روسعی» و سعاختگرایعی« ،هنرسعازههعا» 1گعاه فعّالنعد و گعاه در سعایه
قرارمیگیرند و یک «مو یف» 2را شاعر یا نویسعنده گعاه از دیگعران اخعذ معیکنعد و آن را بعه شعکلی
هنری ر انگیزش 3میدهد و به قولی «آشناییزدایی» 9میکند؛ بخشی از این مسعئله را در بلاغعت قعدیم
شاید بتوان در بحث اقتباس یا سرقات ادبی جای داد؛ امّا بر اساس دیدگاههعای جدیعد ایعن امعر نعه نها
سرقت بهحساب نمیآید ،بلکه با استفاده از اصح آشناییزدایی و دوباره بعه میعدان آوردن موضعوعات،
آن را «رستاخیز کلمات» میدانند .بحث از سرقات ادبی و اثرپذیری شاعران از دیگعران ،در حعوز نقعد
ادبی (رک :فرای .)913 :1331 ،مباحثی گسترده را به خود اختصاص داده است که یکی از آنهعا بررسعی
گنجین ماالعا ی شاعر و نویسنده و به عبار ی شناخت متن یا متنهای پنهان در اثر اوسعت .در ماالعع
شعععر حععافظ و اثرپععذیری او از دیگععر شععاعران و نویسععندگان نیععز ایععن بحععث ،چنانکععه زریععنکععوب
(رک )112:1311:نیز اشاره میکند ،بسیار حائز اهمیّت است .در مراجعه به دیعدگاههعای نظریّعهپردازان
اسلامی و ایرانی در بیان این نکته میبینیم که سالها و بلکه قرنها پیش عالمان ما بعراین مقولعه وقعوف
داشتهاند و در بحث سرقات ادبی به آن پرداختهاند؛ چنانکه شمسقیس رازی در کتاب المعجعم فصعلی
را به سرقات ادبی اختصاصداده و بسیاری از اثرپذیریهای شاعران از دیگران را بهنوعی سعرقت ادبعی
دانسته است و البتّه یک نکته را با ظرافت بیانکرده و آن اینکه اگر کسی معنایی را از شاعری اخعذ کنعد
و بهتر از او آن را بپروراند ،خود صاحب آن معنا خواهد بود و سعخن او بعر دیگعری عرجی خواهعد
داشت« :ارباب معانی گفتهاند چون شاعری را معنیای دسعت دهعد و آن را کسعوت عبعار ی نعاخوش
پوشاند و به لفظی ادا کند و دیگری همان معنی فراگیرد به لفظی خوش و عبار ی پسعندیده بیعرون آرد،
السعب ِ»(شعمس قعیس رازی .)911 :1311،بعه
او بدان اولی گردد و آن معنی مِلک او شود ولاوّلِ فَضحُ ّ
نظر میرسد با عنایت به حضور شمس قیس در شیراز در قرن هفتم و چند اثرپذیری روشعن در شععر
حافظ از کتاب او ،خواجه به المعجم نیز نظر داشته است؛ زیعرا روش او نیعز همعینگونعه بعوده اسعت:
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گرفتن معنی از دیگران و بخشیدن شکح هنری به آن .در این مقاله به این نکته میپردازیم که بعا اذععان
به سا گسترد ماالع حافظ شیرازی ،او از یک اثر بخصوص ،یعنی دستورالوزار اصفهانی نیعز متعأثّر
بوده است و معرّفی این اثر وسعت دایر ماالع خواجه را هرچه بیشتر بر ما آشعکار معیسعازد و معا را
به راز دیگری از کیمیا کاری او واقف میگرداند« .در سراسر دیوان حافظ یک «بیت» نمی وانیافت کعه
به اقتباس «معنی» و«صورت» بیسابق مال باشد .بر فرض محال اگر چنعین معوردی پیعدا شعود ،ایعن
ماییم که از منشأ آن بیخبریم» (شفیعی کدکنی.)103 :1331،
-1پیشینۀ پژوهش

دربرخی از پژوهشهای انجامشده به صورت پراکنده به برخی از اثرپذیریهای حافظ از کلعام شعاعران
و نویسندگان پیش از وی پرداختهشدهاست؛ از جمله :قزوینی ( )1329حقی در اشعار حعافظ ،بعضعی
ضمینهای حافظ؛ علوی ( )1313به اثرپذیری حافظ ازمتنبی ،شرح عرّف وسمک عیار پرداختهاسعت.
زرینکوب ( )1391به أثیر اشعار شاعران عرب در کلام حافظ و نیز مواردی از اثرپذیری ایعن شعاعر از
سلمان ساوجی اشارهکردهاست؛ شعفیعی کعدکنی ( )1311عأثیر کلعام کمالالعدّین اسعماعیح و سعلمان
ساوجی را بر شعر حافظ نشانداده؛ ثرو یان ( )1313بعه اثرپعذیری گسعترد حعافظ ازنظعامی گنجعوی
پرداختهاست؛ فروغی و غنعی ( )1311بعه عأثیر اندیشعه و شععرخیام در شععر حعافظ اشعارهکردهانعد؛
خرمشاهی ( )1312در ضمن شرح غزلهای حافظ ،گاه غزلهای هموزن و همقافیع شعاعران پعیش از
حافظ را برشمردهاست؛ چناری ( )1319أثیرپذیری حافظ از غزلهعای مولعوی را بررسعیکردهاسعت.

آشوری ( )1311به معواردی از ردّ پعای آثعاری چعون مرصعادالعباد و کشفالاسعرار در دیعوان حعافظ
اشارهکردهاست؛ پورنامداریان ( )1312با اشاره به اشراف حافظ برمیراث فرهنگعی ،بعه معواردی از عأثیر
الصعدور را
این میراث در سخن خواجه پرداختهاست؛ اقبال ( )1311مواردی از اثرپذیری حافظ از راح ّ
نشانداده؛ کزّازی (1313العف) هماننعدی بنمایعههای شععر خاقعانی و حعافظ را کاویدهاسعت .قنبعری
( )1330أثّر حافظ از شاهنام حکیم وس را بررسیکردهاست و شفیعی کدکنی ( )1331بعه پعارهای از
مناب سخن حافظ اشارهکردهاست .علیرغم این پژوهشها اکنون درهیچ حقیقی به اثرپذیری خواجعه
ازکتاب دستورالوزار محمود اصفهانی پرداخته نشدهاست ومقالع حاضعر نخسعتین گعام در ایعن زمینعه
محسوبمیشود.
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 -2روزگار حافظ

خاصعه در عهعد ابواسعحاا اینجعو و شعاه شعجاع
ّ
بنا بر اسناد عاریخی ،خواجعه در دربارهعای شعیراز
رفتوآمد داشته است (غنی )31:1319،و بیشک وجود گنجینههعای کتابخانعهای بعرای معردی چعون
اویکی از جاذبههای دربار بوده است .با وجّه به حضور اصفهانی مؤلّعف دسعتورالوزاره در قعرن هفعتم
در دربار ا ابکان فارس ،حافظ در قعرن بععد بعه راحتعی معی وانسعته اسعت بعه اثعر او در آن دربارهعا
دستیابیداشتهباشد .قرین مؤید این مدعا وجه ویژ خواجه به المعجم شمس قعیس رازی اسعت کعه از
قضای روزگار او نیز دردوران ا ابکان سلغری و هم زمان با اصفهانی در شیراز بهسرمیبعردهاسعت و معا
الصعدور بعه ظلعم
اثرپذیری روشن خواجه را از او شاهدهستیم .هرچند در آثار اریخی همچون راحعهً ّ
ا ابکان در ایران پرداختهمیشود( ،رک :راوندی .)902 :1311امّا حضور ا ابکان فعارس در زمعان حملع
مغول موهبتی بوده که آن سرزمین را از عرض مغولان در امان نگاهداشعتهاسعت .آنچنعان کعه صعاحب
دستورالوزاره در اثر آشوب در زادگاهش اصفهان به عدلآباد پارس کوچکردهبود پس از مدّ ی گمنعامی
و عسرت به ارشاد یکی از یارانش کتابی در آداب وزارت ألیف و به وزیر ا ابکان «عمیدالدّین ابونصعر
اسعد ابرزی» پیشکشکردهاست .این وزیر دانشمندِ سعد زنگعی در زمعان فرزنعد سععد ،یعنعی ابعوبکر
بهزندانافتاده ودرآنجا درگذشتهاست .پس میدانیم که نویسنده در شیراز اعتباری داشتهاسعت و چنانکعه
انزابینژاد (رک :اصفهانی .)19:1319،ذکرمیکند؛ در آثار آن دوره همچون شیرازنامع زرکعوب شعیرازی
(قرن هشتم) از این محمود اصفهانی یادشدهاست؛ پس به راحتی می وانیم به این نتیجعهبرسعیم کعه بعه
دلیحِ انتساب نویسنده به دربار و ذکراین مالب در آثار معتبر ،در قرن هشتم کتعاب در جایگعاهی بعوده
که می وانستهاست مورد وجّه حافظ واق شدهباشد .انزابینژاد در وضیحات خود نهعا در یعک معورد
به اثرپذیری خواجه از بیت متنبی اشارهکردهاسعت و بعه دیگعر معوارد کعه در ادامعه ذکعرخواهعدشعد،
اشارهایندارد .آن مورد این است« :و به قدوم نظام بغایت مستروح و مستأنسگشعت» انّ المععارفَ فعیِ
اهحِ النّهی ذِمَمٌ) (اصفهانی .)11 :1319
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 -3کتاب دستورالوزاره اصفهانی

چنان که در پیشین حقی گذشت اثرپذیری خواجه از آثار نظم و نثر فارسعی بارهعا معورد وجعه اهعح
پژوهش قرارگرفتهاست ،اما درایعن پژوهشهعا برخعی کتابهعا از نظعر دورمانعدهانعدو بعه بسعیاری از
اثرپذیریها وجه نشدهاست ،در این بحث نکت قابح ذکر ودورمانده از نظر اهعح حقیع علاقع ویعژ

خواجه به متون نثر مصنوع است؛ یکی از این متون کتعاب دسعتورالوزار اصعفهانی اسعت کعه در ایعن
نوشته به آن پرداختهشدهاست.
این کتاب یکی از آثار نثر مصنوع از قرن هفتم هجری است که معام مختصعات ایعن نعوع نثعر ،از
قبیح کاربرد ابیات و رکیبات فراوان عربی و نیز آیات و احادیث به عنوان استشهاد در معتن و همچنعین
استفاد گسترده از اشعار فارسی که گاه از خود نویسنده وگاه به پیروی از کلیلهودمنه از دیگعر شعاعران
هستند درآن مشهود است ومانند نمونههای برجسعت نثعر مصعنوع ،بیعان اسعتوار و وانمندانعهای دارد و
نویسنده از هنرهای ادبی نیز سودجستهاسعت .ایعن اثعر از نظعر مفهعومی البتّعه بعا فعاوت سعبک نثعر،
ادامهدهند راه آثاری همچون سیاستنام خواجه نظامالملک محسعوبمعیگعردد .کتعاب «ازمجموعع
دستورالوزارههایی است که در گذشته مردان دین و ادب ،برای وزیران هیه و نظیمکردهانعد عا آنهعا را
در امر وزارت و مملکتداری ،چراغ راه باشد و چنان که گفتهشد آنها را غالباً بعا حکایعات اخلعاقی و
اندرزی ،معمولاً مربوط به زندگانی امرا ،خلفا ،وزیران و دستیاران مملکتی معیآراسعتند عا از حکایعات
خوش فرجام حریض شوند واز قصص بدسرانجام عبرتگیرند و نّبهپذیرند» (همان.)12 :
نسخ منحصر به فرد این اثر را زندهیاد انزابینژاد ،صحی و با شرحی جام بردشواریهای کتعاب
چاپکردهاست .چنانکه گفتیم نثر این اثر مصنوع ،سرشار اسعت از لغعات و ابیعات و عبعارات عربعی و
البتّه اشارات و ابیات فارسی که گاه به صعری نویسعنده سعرود خعود اوهسعتند نیعز در آن بعه وفعور
بهچشممیآید؛ همچنین از جذّابیّتهای اثروجود حکایات وقصّههای خواندنی است کعه بعه ضعرورت
بحث وموضوع نقحمیگردد .این اثر در ده باب و در 211صفحه به قا وزیری در مجموع انتشعارات
امیرکبیر ،در سال 1319به چاپ رسیده است.
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 -4تضمین حافظ از دستورالوزاره

در شروح دیوان حافظ به ضمینهای او همچون ضمین از رودکی ونیز کمعال اسعماعیح و سععدی و
برخی دیگر از شاعران اشاره شده است؛ امّا اکنون حتّی در آخرین حقیقات حافظشناسعانه افعزون بعر
آنچه در پیشینه آمد در آثاری همچون شرح حلیلی دیعوان حعافظ ،ایعن کیمیعای هسعتی سعه جلعدی
ودانشععنام حافظ هععم هععیچ اشععارهای در بععاب اثععرپععذیری خواجععه و ضععمین او از شعععر اصععفهانی
صورتنگرفتهاست .دراینجا باید ابتدا به این ضمین خواج شیراز از قصید اصفهانی بپعردازیم؛ بنعا بعه
صری نویسنده قصیده از خوداوست ،در صفح یکصد و پنج دستورالوزاره میخعوانیم« :خا مع بعاب
به قاعهای که هم در اجلال دولت این پادشاه گفتهایم و بر قویمی که به خدمتش بردهاند حریعرافتعاده
فروگذاشتیم و بعضی از آنها لای موض است ،در زبان قلم آوردهشد.
خسروا گوی فلک در خم چوگان و بعاد

سععا ایععوان فلععک عرصع میععدان ععو بععاد

چرخ خود غاشی مهر و بعر دوش کشعد

مععاه نو نععح سعم ابعرشِ یکعران عو بععاد

خصمت از شنگی ار بر لبش افتعاد زبعان

چشععم آبخععورش یععش سرافشععان ععو بععاد

سیبِ شامیّ فلک ،میوهای از بزم عو شعد

غععععوغ مغربیاش گععوی گعععریبان ععو بععاد

سعد اکبر چو ظفر مشتری مهر و گشعت

زنگععی مقبعح شعب عاب فرمععان عو بعاد

جعرمِ سیمین مه ومهرِ زرانعدودِ فلععععک

هعر دو در بزم ،شعرابی و نمکعدان عو بعاد

زحح و شمس دو چوبکزن درگاه وانعد

یععر و معععرّیا یتععاقی وشععاقان عععععو بععاد»
(اصفهانی .)109 :1319

اصفهانی این قصیده را در ستایش ا ابک ابوبکر سعد زنگی ،ممدوح نامدار سعدی سعرودهاسعت .از
همان ابتدا در مقدّم قصید او نظر ما به رکیب «زبان قلم» معاوفمعیگعردد کعه در شععر حعافظ هعم
دیدهمیشود:
«قلم را آن زبان نبود که سرّ عش گوید بعاز

ورای حدّ قریر است شعرحِ آرزومنعدی»
(حافظ .)301 :1311

امّا آنچه با اهمیّت است ضمین مستقیم خواجه از بیت اوّل این شعر است در همان وزن وردیف:
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ساحت کون ومکان عرصع میدان وبعاد»
(حافظ .)19 :1311

خواجه گویی مصراع دوّم را نپسندیده و با اندکی غییر «سا ایوان فلعک» را بعه «سعاحت کعون و
مکان» بدیحو سخن خود را با اغراا بیشتری بیانکردهاسعت .احتمعالدارد حعافظ معام قصعیده را کعه
نویسنده دردیباچه به آن اشارهمیکند ،دیدهباشعد و از قافیعههعای دیگعر او هعم سعودجستهباشعد؛ زیعرا
اصفهانی خود أکیدمیکند که در این کتاب بعضی از آنها را که لعای موضع بعوده ،آوردهاسعت (رک:
اصفهانی .)109:1319امّا از قافیههای ابیات موجود در متن دسعتورالعوزاره نهعا کلمع قافیع «فرمعان» را
بهکاربردهاست:
«نه بعه نهعا حیوانعات و نبا عات و جمعاد

هرچه درعالم امر است به فرمان عو بعاد»
(حافظ .)19 :1311

هرچند حافظ نها غزلی پنج بیتعی سعرودهاسعت ،امّعا فضعای ستایشعی قصعید معدحی اصعفهانی
رادرغزل کو اه خعود نمایعانساختهاسعت و شعاید بعه دلیعح کو عاهی شععر خعود بعه اغعراا بیشعتری
رویآوردهباشد .آنگونه که میبینیم اصفهانی در طول شعر نام مام افلاک را ذکرمیکند ،حافظ هعم نعام
عاارد را در غزل خود میگنجاند که دبیر فلک اسعت و جالعب آنکعه در قصعید اصعفهانی نعام دیگعر
«عاارد» ،یعنی « یر» دیدهمیشود؛ گویی در دید حافظ واژ عاارد از یر شاعرانه عر بعوده اسعت .نکتع
مهم ومشهود درشعر حافظ برخلاف شعر اصفهانی رعایت موسیقی درونی واژگعان اسعت؛ چنانکعه در
بیت دیدهمیشود .وی ار باط عاارد به عنوان دبیر فلک را با دیوان رعایتکردهاست؛ این نکتعه انسعجام
شعر او را در مقایسه با شعر اصفهانی نشانمیدهد:
«ای که انشاء عاارد صفت شوکت وست

عقح کح چاکر طغراکش دیوان ععو بعاد»
(همان.)19:

حافظ چنان که ویژگی هنرمندان اوست ،اغراا را از سا افلاک فرا عرمعیبعرد و بعه ملکعوت نیعز
میکشاند:
«طیر جلو طوبی قد چون سرو عو شعد

غیرت خلد برین ساحت بسعتان عو بعاد»
(همان.)19:
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امّا در قصید اصفهانی افلاک مرز اغراا را عیین میکنند .میبینیم کعه در بیعت اوّل زمعین را جعای
میدهد و در بیت دوّم مهر و ماه و در بیت چهارم غوغ مغربی را میآورد کعه اسعتعارهای از خورشعید
است با وجه به آنکه خورشید در آسمان چهارم جای دارد .در بیت پنجم مشتری و در بیت ششم بعاز
مه و مهر و در بیت هفتم زحح و شمس و یر و مریا را برمعیشعمارد .معیبینعیم کعه مصعنوعنویسعی
اصفهانی او را هم به برخی از ار باطات درونی کلمات متوجهکرده امری که در شععر حعافظ بعه شعکح
انسجامی شگفتانگیز در میان عناصعر کلعام متجلعی گشعتهاسعت .غیعر از ضعمین ذکعرشعده در بالعا،
اثرپذیریهای خواجعه ازدسعتورالوزاره را معی عوان در دو مقولعه جعایداد :رکیبعات و اصعالاحات و
درونمایهها و مفاهیم.
-5ترکیبات و اصطلاحات
 -1-5پیگیری چند موتیف و تصویر
 -1-1-5خاطرعاطر و جام جهاننما

برای جستوجوی متن پنهان یک اثر همچون دیوان حافظ ما بایعد در پعی واژگعان وهماننعدیهعایی
باشیم که می وانند اثرپذیری شاعر را از یک متن بخصوص بعهاثبعاتبرسعانند ،رکیبعات واصعالاحات
مکرر در دو اثر دراین زمینه جایگاه کلیدی را به خود اختصعاصمعیدهنعد در کتعاب اصعفهانی معوارد
بسیاری از این رکیبات را می وانیافت از جمله آنها دو رکیب خاطرِ عاطر وجام جهعاننمعا هسعتند؛
زیبایی جادوی مجاورت حافظ را به کاربرد این رکیبات برانگیخته است:
«من که باشم که بر آن خاطرِ عاطر گعذرم

لافهامیکنعی ای خعاک درت عاج سعرم»
(همان.)229 :

دراینجا درچند اثر رکیب «خاطرِ عاطر» را دنبالمیکنیم؛ پیگیعری یعک مو یعف در آثعار گونعاگون
ادبی در حیا نقد ادبی وهمان شعکار منعاب جعایمعیگیعرد (رک :شعفیعی کعدکنی ،1331،ج.)139:1
خواجه حافظ چنان که گذشت یک بار این صویر (خیال) را بهکارمیبرد .در بررسی بسعیاری از منعاب
پیش از زمان حافظ به نکات جالبی برمیخوریم ظاهراً برای نخستین بعار ایعن رکیعب در قعرن ششعم
حسعامیزی نیعز
پدیدار گشته است ،از نظرساخت هنرسازهها بعا سعاخت ایعن رکیعب بجعز اسعتعارهّ ،
پدیدمیآید .ساخت استعاره اگرچه به شعکح غیعر رکیبعی از همعان آغعاز ادب فارسعی در متعون ادبعی
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مشهود است؛ امّا حکایت حسّامیزی متفاوت است وجایگاه اندیشهای ساخته شدن آن ریشعه در فکعر
اشعری دارد (رک :شفیعی کدکنی .)991:1332،حسّامیزی درکح اثر هنعری نقعش خعود را ایفعامیکنعد
حسعامیزی در رکیعب مجموعع هنعری اثعر اسعت(».همعان.)991:
«آنچه نباید فراموشکعرد ،جایگعاه ّ
بیش رین بسامد کاربرد رکیب خاطرِ عاطردر سندبادنام ظهیری سمرقندی در قرن ششم دیدهمیشعود
که به پیروی از کلیله ودمنعه بعا نثعری مصعنوع نوشعتهشدهاسعت .ظهیعری چهعار بعار ایعن رکیعب را
بهکارمیبرد« :اگر بنده را محرمدارد[پادشاه] اطلاعفرمایعد ،ادر حمّعح اعبعای آن حعال شعرایف موافقعت
طاعتداری و رسم مظاهرتِ خدمتگاری بجایآرد و بعرحسعب اسعتااعت ومقعدار طاقعت طاععت و
مااوعت نمایعد و غبعار غمعوم وصعدای صعلای همعوم از سعا آینع خاطرِععاطر بزدایعد» (ظهیعری
سمرقندی« .)31 :1391،این معنی به سعم شعاه اِنهعاکردنعد حیّعر بعر خعاطرِ ععاطر اومسعتولی شعد»
(همان )92:و « ا رأی شاه بر مکر وغدرِزنان واقف شود و بر خاطر ِعاطر او کی مرج داد ودیعن اسعت
مقرّر گردد( ».همان )132:و «چنانک غبار نفرت از صحیف آین خاطرِ ععاطر شعاه بعه صعیقح محبّعت و
مودّت برخاست( ».همان .)219:میبینیم که در جملگی موارد این رکیب بعرای شعاه بعهکعاررفتهاسعت.
این رکیب رادر همان قرن ششم بار دیگر در قصیدهای از سید حسن غزنوی در مدح یکعی از بزرگعان
به نام علی بن عثمان میبینیم:
«خععععودممتحن اسععععت کععععز خلععععافش

برخعععاطرِ ععععاطرش غبعععار اسعععت»
(غزنوی.)11:1312،

در قرن هفتم هم در کتاب مرزباننام بزرگ (روض العقول) این رکیب را میبینیم که در کنار «ضعمیر
منیر» بهکاررفتهاست« :ملک فرمود که شرح حال ایشان عرضکن وخاطر ِعاطر ما را ایضعاح آن احعوال
سلیتده ا ضمیرِ منیر ما در فواید آن حکایت در سمف قبول کشد(».ملایوی .)13:1333،میبینعیم کعه
ملایوی نیز این رکیب را برای مَلِک بهکاربردهاست .خواجه در دیوان خویش رکیعب ضعمیرِ منیعر را

نیز آوردهاست (رک :حافظ .)29:1311،در همان قرن هفعتم در المعجعم شعمس قعیس رازی نیعز ایعن
رکیب را میبینیم« :چه میح لایفش[سلغرشاه بن سعد]به ماالع لاایف کتب دانسعتهام والتفعات خعاطرِ
عاطرش به ماالع نوادر علوم دیده» (رازی .)99:1311،میدانیم که شمس قعیس در دور ابعوبکر سععد
در شیراز بهسرمیبعرد (رک :صعفا،1313،ج .)1031:2در همعان دوران اصعفهانی هعم در دربعار فعارس
میزیستهاست و واندبود که از رازی اثعر پذیرفتعهباشعد .اصعفهانی نیعز رکیعب را بعرای وزیعر بعزرگ
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سلغریان بهکارمیبرد .درقرن هشتم عماد فقیه شاعری که بسیار معورد وجعه حعافظ بعوده اسعت (رک:
شفیعی کدکنی )111:1331،و از نظر کاربرد مو یف معاری ،وصیف بوی خوش به نوعی وجه غالعب
معنایی در شعراوست و می وان او را از این دید در ادب فارسی ویژه دانست ،نیز «خعاطر ععاطر» را در
غزل خود بهکاربردهاست:
«صععبا بععه طععر او گععر گععذر کنععی شععاید

ولعععی زخعععاطر ععععاطر معععرا فرومگعععذار »
(کرمانی.)111:1391،

رکیبِ خاطرِ عاطر را دو بار در کتاب دسعتورالوزاره معیبینعیم« :دوات وزار عش هعم سرچشعم
جلال ،وقی مااع هم زهاب زلال فتوی و شریعت ،خعاطرِ ععاطرش جعام جهعاننمعای اسعرار غیعب»
(اصفهانی )21 :1319 ،و البتّه رکیب «جام جهاننما» نیز بیت دیگر خواج شیراز را بهخاطرمیآورد:
«جام جهاننماسعت ضعمیرِ منیعر دوسعت

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت اسعت»
(حافظ .)29:1311

بار دیگر« :فرزند او که در عدل و فضح چشم و چراغ آن خاندان است و نتیجع خعاطرِ ععاطرش
مقدمّات فضایح او را روشن ر برهانی و از ریاض مفاخرت و گلعزارِ شعوکت و مبعارزت او ایعن گعحِ
موَجّه که مُروِّح دماغ اهح معنی است ،کفایت باشد» (اصفهانی .)31 :1319 ،نکتع آخر در ایعن زمینعه آن
است که بنا به گزارش اریا عصر حافظ ،این بیت را خواجه در غزلی در سعتایش پادشعاه بحعر یعنعی
ورانشاه پسر قابالدّین همتن سرودهاسعت( .رک :غنعی )301:1319،و سعنت بهعرهمنعدی از رکیعب
خاطر ِعاطر برای شاهان و بزرگان را رعایتکردهاست.
 -2-1-5ارباب حاجت وقاف تا قاف

رکیب «ارباب حاجات» ظاهراَ در روزگار حافظ با دادخواهی از شاهان و قصّه برداشتن به ایشعان ربعف
دارد که خواجه با کاربرد مضمون «کاغذین جامه» هم به آن اشاره نموده است ،اصعفهانی و حعافظ هعر
دو این رکیب را در همین معنی بهکاربردهاند و این نیز یکعی دیگعر از برداشعتهعای خواجعه از معتن
دستورالوزاره است .اصفهانی مینویسد« :ملوک عجم از غایت عدل چنان بودندی کعه در هفتعه دو روز
در صحرایی پهناور زیرِ دکانی بلند بر ختی مر ف نشستندی ا همه کس را ببیننعد ومقصعود ایشعان آن
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بود که درسرایی بنشینند صاحبغرضان مان وداف ارباب حاجات شوند ومتظلّمان بیمقصود وخایعب
وآیس بازگردند(».اصفهانی .)122:1319،خواجه نیز در غزل خود دادخواهی میکند:
«اربععاب حععاجتیم وزبععان سععؤال نیسععت

در حضرت کریم منعا چعه حاجعت اسعت

ای پادشعععاه حسعععن خعععدا را بسعععوختیم

آخر سؤالکن که گدا را چه حاجت اسعت »
(حافظ)29:1311،

«قععاف ععا قععاف» اشععارهای بععه مععاجرای اسععکندر وخضععر دارد وگععویی بععه شععکح یععک اصععالاح
بهکارمیرفتهاست؛ در دارابنام طرسوسی قرن ششم این رکیب را میبینیم( :و صف برکشید ،قاف عا
قاف دیواری بستند) (طرسوسی،1331،ج .)92 :2انوری هم میگوید:
«گوئید مُلک سنجر از قاف عا بعه قعاف اسعت

بوسی از آن لبِ ر صد مُلک سنجر ارزد »
(انوری)119:1311،

و عاار میگوید:
«ماهی که قاف ا قاف از عکعس اوسعت روشعن

چون روی و بدیده پشتی چو دال کعرده »
(عاار)911:1332،

و حافظ:
«ببععر زخل ع وچوعنقععا قیععاسِ کععار بگیععر

که صیتِ گوشهنشینان زقاف ا قعاف اسعت »
(حافظ)32:1311،

 -3-1-5گیسوی چنگ ،پیگیری یک موتیف دیگر:

مو یف «گیسوی چنگ» در قرن هفتم در سفرنام نزاری قهستانی دیدهمیشود:
«اوگرفتعععه حلقععع مسعععجد بعععه چنعععگ

من گرفته روز وشعب گیسعوی چنعگ »
(نزاری قهستانی)92:1331،

پیش از آن در دیوان انوری رکیب «گیسوی شب» را میبینیم:
«هععم از ایععن بععود آن کععه وقععتِ سععحر

دوش گیسعععویِ شعععب زمعععن ببریعععد »
(انوری.)199:1311،
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اصفهانی در بیان یک حکایت به رسم متون مصعنوع عنعانِ قلعم را بعه وصعیفات و هنرنماییهعای
شععاعرانه مععیسععپارد ومععیبینیم کععه حکایععت شععاعران او در سععرودن یععک غععزل سرمش ع خواجععه
قرارگرفتهاست .در این حکایت از دستورالوزاره داستان ذوالکفایتین ابوالفت فرزند ابوالفضعح بنالعمیعد
را میخوانیم که در ایّام شباب در هنگام عیش و نشاط بی بعاده مانعدهبعود« :نعه رخسعار شعادی را بعی
گلگون راح ،راحتی ،نه طب های موزون را بی کیمیای فعرح لعذَ ی ،فیالجملعه نعه قرابعه را بعا شعراب
خویشی ماند و نه عروس نشاط را با طرب پیوندی ،بدین سبب دلها مرده و جانهعا پژمعرده و خعاطر
غصعه
ندما شوریده و گیسویِ چنگ پشعولیدهگشعت ،جفعت سعازِ طعرب بعر طعاا نهادنعد و صعلایِ َ
سردادند» (اصفهانی .)19:1319حافظ میگوید:
«گیسویِ چنگ ببرّید به مرگ می نعاب

ا حریفان همه خعون از مژههعا بگشعایند»
(حافظ)131:1311

نکت قابح وجّه آن است که این بیت حافظ در غزلی با مال :
«بععود آیععا کععه در میکععدهها بگشععایند

گعععره از کعععار فروبسعععت مابگشعععایند»
(همان)131:

آمدهاست که کاملاً فضای نوشت دستورالوزار اصفهانی را داعیمیکند .با وجّعه بعه اثرپعذیریهای
دیگر خواجه از متونی همچون جوام الحکایات یا حکایتهای شیا اشراا؛ ایعن اثرپعذیری حعافظ در
طول یک غزل از یک حکایت ،نکتهای نغز بهحسابمیآید که پژوهشعی جداگانعه را میطلبعد .حعافظ
نیز از بستهشدن میکده گلهدارد و آن را کار فروبست خویش میداند و آرزومنعد اسعت «بعه صعفای دلِ
رندانِ صبوحیزده» کارش گشودهگردد و میبینیم که موضوع حکایت اصفهانی کاملاً بعا سعخن حعافظ
همخوانیدارد ،می وان باعنایت به رکیب «گیسویِ چنگ» و شباهت فضا و روایت بعه جعرأت معدّعی
شد که حافظ در سرودن غزل خود به این حکایت وجّهداشتهاست .خاصّه آن که لحعن اصعفهانی هعم
شاعرانه بوده است و در بیان خود از هنرسازهای همچون شخیص سودبردهاست؛ کعه البتّعه اسعتفاده از
هنرهای بیانی از ویژگیهای نثر مصنوع بهحسابمیآید وکاربرد رکیبات شاعرانهای همچعون رخسعار
غصعه ،مؤیّعد ایعن ادّعاسعت و
شادی ،گلگون راح ،کیمیای فرح ،عروس نشاط ،گیسوی چنگ ،صلای ّ
نیز رکیب «صلای غصّه» بیت دیگر خواجه را فرایادمیآورد:

سال پنجاه و یکم
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صلایِ سرخوشی ای صوفیان بادهپرسعت»
(همان.)13:

و نیز خواجه «کیمیای مهر» را بهکاربرده که شاعرانه ر است:
آری به یعمن لاف شما خعاک زر شعود»

«ازکیمیای مهر عععععو زر گشعت رویِ معن

(همان.)193:
و با این رکیب ،رکیبهایی همچون کیمیای عزّت (همان )319:و کیمیای عشع (همعان )391:و
کیمیای فتوح (همان )391:و کیمیای مراد (همان .)111:در شعر خواجه بهخاطرمیآیند.
 -4-1-5شب آبستن ،پیگیری یک موتیف دیگر

این مو یف شبِ آبستن را در آثار پیش از خواجه و اصفهانی در شععر دو شعاعر نامعدار ایعران ،فرخعی
سیستانی و کمال اسماعیح هم میبینیم :فرخی سیستانی:
«شععععب ،بععععدخواه را عقوبععععت زاد

شععععب شععنودم کععععععععه باشععد آبسععتن»
(فرخی.)301:1333،

و در دیوان کمال اسماعیح میخوانیم:
«بععه شععب مععیآورم روزی بععه حیععف

که شب آبستنست عا خعود چعه زایعد »
(اصفهانی.)110:1391،

روزبهان بقلی هم در عبهرالعاشقین میگوید:
«دل ز رنعععگ سعععیه چعععه غعععم دارد

زآنکعععه شعععب روز در شعععکم دارد »
(بقلی شیرازی.)39:1313،

دردستورالوزار اصفهانی هم این جملات را میبینیم« :مدّت نه ماه بعه امیعدِ اللّیعحُ حُبلعی روز بعه
شب میکشید» (اصفهانی« .)93 :1319گفت جانب هنر راج ر ،او را بفضح خعود بخعش ،آزادکعن ،او
را با نوید عاطفت و حفاوت ،خلاصفرمود( :شعر)
الععععدّهٌر لععا یبقععی علععی هععزل و جععدّ

واللیععح حُبلععی لععیس یُععدری مععا یلَععد»

9

(همان .)11
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« ا خود فلک از پرده چه آردبیرون»(همان  )10که یادآور بیتهای زیراز خواجه هستند:
قص ع روشععن اسععت
«فعریععععب جهععععان ّ

بعبین ععا چعه زایعد شعب آبسعتن اسعت»
(حافظ.)310:1311،

«بدان مثح که شب آبستن است روز از عو

ستاره میشمرم ا که شب چعه زایعد بعاز »
(حافظ.)111:1311،

 -2-5چند همانندی دیگر
 -1-2-5بخت جوان

«ولععیکن گنععده پععیراننعععد و پععیعععران

شفعععاعت میکنععد بعععخت جعععوانععععم»
(اصفهانی)33:1319،

«چندان بمان که خرق ازرا کنعد قبعول

بعخت جوانت از فلعک پیعر ژنعده پعوش»
(حافظ)133:1311

دربار بیت «ولیکن گندهپیرانندو »...ذکّر یک نکته ضروری اسعت :ایعن بیعت از قصعید علاالعدّین
حسین مشهور به جهانسوز ازامرای غوری است که بعد از غارت غعزنین آن را سعرودهاسعت ،درجلعد
دوّم اریا ادبیّات صفا به جای «پیعران» در پایعان مصعراع نخسعت «طفلعان» آمعدهاسعت کعه از ضعبف
انزابینژاد درست ر بهنظرمیرسد (صفا1313،ج )99:2زیرا ضادی هنری را ایجادمیکند واز کعرار نیعز
جلوگیریمینماید .نکت دیگر این که سعدی نیز رکیب «بختِ جوان» را بهکاربردهاست:
«بخت جوان دارد آن که با و قعرین اسعت

پیععر نگععرد کععه در بهشععت بععرین اسععت»
(سعدی)12:1319

خواجه رکیب وصفی «بخت جوان» را به شکح صفت مرکب «جوانبخت» هم به کاربردهاست:
«آن جوانبخت که میزد رقم خیر وقبول

بنععد پعععیر نععدانععععم زچععه آزاد نعععکرد»
(حافظ)31:1311،

و نیز:
«قدح پعر کن کعه معن در دولعتِ عشع

جعوانبعععععخت جهععانم گرچععه پیععرم »
(همان)221:

سال پنجاه و یکم
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 -2-2-5عکس روی تو

گععردد نععور چععو قععرص خععور آینععه »

«گر عکس روی خوب عو افتعد بعر آینعه

(اصفهانی.)113:1319،
عارف از خند می در طم خعام افتعاد »

«عکس روی عو چعودر آینع جعام افتعاد

(حافظ.)19:1311،
 )3-2-5شعلۀ خورشید

«کنیزکی ماهروی که شعل خورشید ،ذرّه ای از نور رخسار او بود»(اصفهانی.)31:1319،
«زین آ ش نهفته کعه در سعین من اسعت

خورشیدشعلهای است کعه در آسعمان گرفعت »
(حعععافظ)10:1311،

اگر بخواهیم نمونهای دیگر از کاربرد این صویررا بیابیم در شعر ناصر بخارایی شاعر هم عصعر حعافظ
است که داستان اثرگذاری و اثرپذیری او و خواجعه بریکعدیگر و از یکعدیگر شعنیدنی میباشعد و بعه
درستی روشن نیست که کدامیک بر دیگری اثرگذاردهاند؛ هرچند کعه اواز حعافظ مسعن ر بعوده اسعت
وشاید با احتیاط بتوانگفت که حافظ از او اثرپذیرفتهاست .بخارایی میگوید:
« ا داغِ مهرِ یار چو مه بعر جبعین ماسعت

خورشید شعلهای زدم آ شعین ماسعت »
(بخارایی.)111:1393،

میبینیم که بیت بخارایی درهمان وزن شعر حافظ است.
 -4-2-5لله درّ قائل

«قابل قبول آن در حجر لاف و ودّد بپرورد ولله درّقائح(»...اصفهانی .)119:1319،ایعن جملعه اثعر
بلاغت عربی بر ادیبان ماست وخواجه هم در شعر خود از آن بهرهمیبرد:
«هرنکته ای که گفتم در وصعف آن شعمائح

هععر کععس شععنید گفتععا وللععه درّقائععح »
(حافظ.)203:1311،

 -5-2-5دست صبا وزلف شمشاد

«غرّ صباح را به طرّ رواح میآراید و زلف شمشاد به دست صبا میپیراید» (اصفهانی.)11:1319،
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سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت »
(حافظ.)13:1311،
زلععف شمشععاد قععدی سععاعد سععیمانععدامی »

«روزها رفت که دست من مسعکین نگرفعت

(همان.)321:
 -6-2-5موجخیز

غصععههععا متلععاطم
«سععر بععه گریبععان فکععرت بععرده پععای دردامععن انععده کشععیده ،مععوجخیععز ّ
شده»(اصفهانی.)22:1319،
«گر موجخیز حادثعه سعر بعر فلعک زنعد

عارف به آب دیده ر نکند رخت وپخعتِ خعویش »
(حافظ.)131:1311،

 -7-2-5سلیمان و مور

«نظرکردن به درویشان منافیّ بزرگی نیسعت

سلیمان با چنان حشمت نظرها بعود بعا معورش»
(حافظ .)111 :1311

اگرچه آشنایی حافظ با سلیمان (ع) و لمی به او از طری قصص قرآنی اسعت وحعافظ در شععر
خود به داستان سلیمان اهمیَعت ویعژهای معیدهعد؛ امّعا معی عواناحتمعالداد حکایعت زیبعایی کعه در
دستورالوزار اصفهانی هست و سخن از وجّه سلیمان به ضعیفان دارد ،معورد نظعر او بعودهباشعد« .در
خبر است که وقتی سلیمان داود آن بند خاصِ معبود به مرغعزاری نعزه و صعحرایی دلگشعای برسعید،
فرمود ا سرادا هَب لی مُلکاً در او اد اقامت کشیدند»(اصفهانی  .)103 :1319حکایعت طولعانی اسعت
امّا ماجرای دو مرغک ضعیف است که هدیهای برای سلیمان میبرند و به اشار جبرئیعح بعا اسعتقبال و
وجّه گرم او مواجهمیگردند« :مرغکان خجح خدمتکردند آن دان معویز بنهادنعد؛ سعلیمان برداشعت؛
بوسه داد؛ بر سر و چشم نهاد(».همان.)103:
 -8-2-5در فرازکردن

«حضور خلوت انس است ودوستان جمعنعد

و آن یعععکاد بععععخوانید و در فععععرازکنید»
(حافظ .)119 :1311

سال پنجاه و یکم
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شناختِ یکی از متنهای پنهانِ دیوان حافظ ...

«متنکّروار در خانی رفت خانه را به اجرت دربست و غریبوار سر به گریبان حیعرت فعروبعرد؛ در
به روی خود فرازکرد؛ نظر بر شاهراه قدیر نهاد»(اصفهانی  .)10 :1319اگر ایعن اثرپعذیری را بپعذیریم،
شاید در حقیقات ادبی متردّد بودن شارحان در معنی «فرازکردن» که از اضداد اسعت ،از میعان برخیعزد.
حافظ در شعر خویش رکیبهایی همچون شاهراه جاه (حافظ )319:1311وشعاهراه حقیقعت (همعان:
 )31وشاهراه سعادت (همان )312وشاهراه عمر (همان )229:را نیز بهکاربردهاست.
 -6درونمایهها و مفاهیم
 -1-6سرّ

اثبات بهرهمندی یک شاعر یا نویسنده از درونمایههای دیگعران کعاری دشعوار اسعت زیعرا بخعش
زیادی از درونمایهها برآیند اندیشههای چیره در دورانهای گونعاگون ایعران هسعتند؛ اندیشعههایی کعه
بسیاری از آنها بارها در آثارمتفکران کرار شدهاند و درواق فکرا ی مشترک بعودهانعد .در بعاب راز در
کتاب اصفهانی میخوانیم« :دلها نهانخان سرّ است؛ لب قفح دوبندی بر آن و زبعان کلیعد آن؛ بایعد کعه
عاقح کلید سرّ در جیب غیب پنهاندارد و عارفان صاحبدل نکو فرمودهاند« :هرچه به زبان آمد ،به زیعان
آمد» .سرّی لایف است ارباب قلوب را( .شعر)
اذا اَنَععتَ کععم حفععظ لنفسععک ّسععرها

فسععرک عنععد النععاس اَفشععی و اَضععی ٌ»
ّ
(همان .)92

که می وانیم این نوشته را یادآور بیت زیر از خواجه و آنها را دارای اشتراک در مضمون بدانیم:
«همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخعر

نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفحهعا»
(حافظ.)2:1311،

 -2-6کتاب و سفینۀ غزل

ازجمله بیتهایی که در دیوان حافظ به علاق او به کتابخوانی أکیددارد بیت زیر است:
«دراین زمانه رفیقی که خالی از خلعح اسعت

صراحیِ میِ نعاب و سعفین غعزل اسعت»
(همان)32:
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در دستورالوزاره میخوانیم« :کتابی در ادب که انیس وحشت و جلعیس وحعدت او بعود (مصعراع)
خیرُ جلیس فی الزمّان کتابٌ از سر ضرورت به خدمت یحیی فرستاد»(اصفهانی  1)91 :1319ذکعر ایعن
نکته دراینجا بیهودهنخواهدبود که با وجّه به گستر ماالع حافظ و وجّه او به دیوانهعای شعاعران ،در
بیت بالا سفین غزل به عنوان اسم نوع (جنس) بهکاررفتهاست.
 -3-6فضل و محرومی

شکایت از دوران و بیان فضح و محرومی در ادب ایران از مضامین پرکاربرد است به عنعوان نمونعه
به نظر جمال اسماعیح اشارهایمیکنیم با یادآوری آنکه دیعوان پسعر او یعنعی کمعال اسعماعیح در ایعن
زمینه مثالزدنی و سرشار از گلای شاعر از ممدوحان است به نحوی که می وان یکعی از وجعوه غالعب
معنایی شعر او را گلایه دانست .جمال اسماعیح میگوید:
«حرمان اهح فضح مگر عا بعدان حداسعت

کز لب گذشته لقمعه بعه دنعدان نمعیرسعد »
(اصفهانی ،بدون اریا.)201:

این ماجرای فضح و محرومی از مضامین مورد وجّه حافظ نیز بعوده اسعت .اصعفهانی درحکعایتی
السعب َ ربعود؛
مینویسد« :اخاح ازفحول شعرای عهد خود ممتاز و یگانه بود و از هنروران عصر قَصبَ َ
امَا آن فضح و رجحان ادب ،نقصان و حرمان دنیاوی او شده و از فلک غدّار و بخت نامسعاعد محعروم
و محروممانده»(همان .)13 :خواجه نیز میگوید:
«فلک بعه معردم نعادان دهعد زمعام معراد

ععو اهععح فضععلی ودانععش همععین گناهععت بععس»
(حافظ.)113:1311،

و باز حافظ میگوید:
«زگرد خوانِ نگونِ فلک طم نتعوانداشعت

که بی ملالت صد غصّه یک نواله برآیعد »
(همان.)191:

بیت شافعی با این مضمون در کتاب دستورالوزار اصفهانی خواندنی است:
«و معن الععدّلیح علععی القضعاء و کععععونه

بعععؤسُ اللّبیععب و طیععب عععیشِ الععاحم »
(اصفهانی.)11 :1319
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در این که حافظ علاوه بر طب خداداد براثر سالها کوشش و حصیح به جایگاه بعیبعدیح خعود در
ادبیّات فارسی دست یافته است ،هیچ شکّی وجود ندارد .به این دلیعح اهتمعام اهعح حقیع بعه یعافتن
سرچشمهها و مناب الهام خواجه از زلالِ فرهنگ ایران و اسلام و پیگیری این زمینع پژوهشعی و یعافتن
متنهای پنهان در شعر حافظ بیش از آنچه اکنون پژوهیده شده است ،بایستهاست .ایعن امرپژوهنعدگان
را یاریخواهدکرد که بجز نشان دادن حیا فضح خواجه ،به دریافت برخی دشواریهعا در شععر او بعا
شناخت اثرپذیریهایش از متعون دیگعر قعادرگردنعد و بخشهعای پنهعان و ناشعناختهای را از فضعای
فرهنگی عصر حافظ آشکارسازند .این جستوجو که ریشه در گذشت بلعاغی معا دارد ،در حعوز نقعد
ادبی جایمیگیرد .أکید ما برکتاب دستورالوزار اصفهانی دراین مقاله به همین منظور و به قصعد نشعان
خاصعه ایعن کعه اثرپعذیری
ّ
دادن علاقهمندی حافظ به متونِ مصنوع زبان فارسی صعورتگرفتعهاسعت؛
روشن حافظ از این کتاب اکنون از نظراهح حقیع دور مانعده اسعت .در شععر خواجعه آنگونعه کعه
گذشت مواردی را میبینیم که او در سرودن یک غزل از کحّ یک حکایعت اثعرمعیپعذیرد .ایعن بحعث
می واند موضوع حقیقی جدّی قرارگیرد؛ حقیقی که با انجام آن عم ماالع خواجه آشکار ر گردد.
خاصعه ضعمین
ّ
ماالع کتاب دستور الوزار اصفهانی و وجعود مشعابهتهعای لفظعی ومعنعایی،
مستقیم حافظ از این کتاب و شعر اصفهانی و نیز آگاهی بر حضور اصعفهانی در قعرن هفعتم در دربعار
ا ابکان فارس و اشار متون معتبر اریخی به این حضور ،اثرپذیری خواجه از ایعن کتعاب را کعه نثعری
استوار دارد ،بر پژوهشگران و آشنایان با شعر حافظ مبرهنمیسازد؛ آنگونه کعه در ایعن مقالعه بعه ایعن
أثّرها و مواردی که گاه بسیار واض وگاه نیازمند عم بیشترهستند اشاره کردهایم .شاید اگعر بعا دقّعت
بیشتری دیوان خواجه و کتاب دستورالوزار اصفهانی را بازخوانی کنیم .بعه مشعابهتهعای افعزون عری
دست یابیم .امَا در جم بندی این نوشعته بعا وجعه بعه شعواهد ارائعه شعده در مقالعه و بعا عنایعت بعه
کتابخوانی و سخندانی و نکتهآموزی خواج شیراز و نیز اسناد اریخی کعه بعر حضعور نویسعنده در
شیراز ابرام دارند به این نتیجه میرسیم که خواجه از این کتاب دستورالوزاره بسیار اثعر پذیرفتعه اسعت،
قرین مؤید ادعای ما بجز رکیبا ی چون «خاطرِعاطر» و «جام ِِجهاننما» و «گیسویِ چنعگ» و «بخعت
جوان» و «ارباب حاجت» و «شعل خورشید» و «عکس روی و» و «زلف شمشاد» ،مصراعی اسعت کعه
عیناً از نویسند دستورالوزاره ضمینکرده و اکنون در جایی به آن اشاره نشده است .نکتهای که باععث
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میشود دریابیم که اثر او وجّه خواج شیراز را به خود معاوف کرده است .البتّعه ضعروری اسعت کعه
در پایان بر استواری نثر و شعر محمود بن محمّد اصفهانی در کتاب دستورالوزاره درحوز نثعر مصعنوع
أکید نماییم و وان نویسندگیاش را ارج نهیم و متذکّر گردیم که همین امر خواج شیراز را کعه خعود
جم معانی را لازم سخنگویی میداند ،به این اثر متوجّه و علاقهمند ساخته به نحعوی کعه از آن متعأثّر
گشته است.
«اوّل ز حت و فوا وجعودم خبعر نبعود

در مکتب غم عو چنعین نکتعهدان شعدم»
(حافظ.)213 :1311

یادداشتها
-1هنرسازه را استاد شفیعی کدکنی در برابر artistic deviceوض کردهاست .منظعور از آن کلمعهای اسعت کعه
بتواند مام شگردها و ابزارهای هنری شاعر و نویسنده را زیعر چترخعود بگیعرد؛ همچعون شعبیه ،اسعتعاره،
کنایه یا حذف بلاغی و هر نوع وسیلهای که به ساحت جمالشناسیک معتن بیفزایعد (رک :شعفیعی کعدکنی،
.)193 :1331
Motive-2
-3انگیزش در برابر  motivationفعالشدگی عناصر در یک دوره است .عناصری که از قبعح در ادبیّعات بعوده
است (رک :همان.)199 :
-9آشععناییزدایی defamiliarizationدر نظععر صععورتگرایان هععر نععوع نععوآوری در قلمععرو سععاخت و
صورتهاست؛ هر پدید کهنهای را صورت نو درآوردن( .رک :همان.)31:
-9همچنین در حاشی این بیت خواجه ،در بیان کتابخوانی و نکتعهدانی حعافظ می عوانیم بعه أثیرپعذیری او از
مرزباننامه اشارهکنیم که أیید دیگری بر علاقهمندی حافظ به متون نثر مصنوع خواهدبعود« :طبع مسعتوحش
را میان حریفان وقت که عالی صحبت ایشان را همه جای به شیش شراب شایدخواند و وفای عهعد ایشعان
را به سفین مجلس ،ازمکار زمانه مونسی از او به نشین ر نه» (وراوینی .)221 :1313
 -1رجم استاد انزابینژاد« :زمانه با هزل و شوخی و نه با جدّ نمیسازد .شب آبستن است؛ دانسته نمیشود کعه
چه خواهدزایید و سحر چه حادثهای رخخواهدداد» (اصفهانی .)131 :1319
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