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  حافظ اتيغزل گزارش در كتاب دوي بررس و نقد
  )كرانيب دري گام و جانان آستان بر(

  
 1 *رضا روحانيدكتر 

  چكيده
 تيعنا مورد همواره كنون، تا شيسرا زمان از ،يرازيش رينظ يب و بلندمرتبه شاعر حافظ، اشعار
 روزافزون توجه نيا ما روزگار در. دارند توجه بدان خاص و عام ز،ين همچنان و بوده نظر اهل
  .است شده نگاشته آني ها حكمت و فيظرايي بازنما و فهمي براي متعدد هاي شرح و شده

ي ها سال در ،يكزاز نيالد جالل ريم از ،كرانيب دري  گام و جانان آستان بر كتاب دو  
 و زبـان  رشـتة ي  بـرا  حـافظ،  واحد يِدرس كتابِ عنوانِ به شتريب سمت، سازمان از سوي  رياخ
 از منتخـب  غـزل  41 ازي  گزارشـ  مجمـوع در   كتاب دو نيا. است شده منتشري  فارس اتيباد

  شـده   مـدون ي  باورشناسـ  وي  باشناسـ يز ،يشناس ه واژ ةيپا سه بر كه است حافظ وانيد سراسر
 هـا  يكاست كتاب، مطالعة ضمن شارح، ديمف و خوب گزارش و اديز كوششبا وجود   . است

  ـ اتيـ ابي معان و ها هيآرا  نظراز ژهيو به ـ  گزارشي محتوا و نيتدو روشنظر  ازي اشتباهات يا
 وي  روشـ  اشـكاالت از  ي  برخـ  فقـط  اجمـال  به مقاله نيا در كه است   هديرس نگارنده ذهن به

 كتـاب  دو نيـ ا كه شود يم معلوم نگارنده حاتيتوض با. شود  مي انيبي  باشناسيزي  ها يكاست
 و مناسـب  ريتفـس  و ديـ آ يمـ  شـمار  بـه  حـافظ  منتخب شعاربرخي ا  ةباشناسانيز گزارش شتريب

  .نيست اوي باورها و افكار و اشعار جانبة همه گزارش
  

  ها   كليدواژه
ي معرف و نقد ،يكزاز نيالد جالل ،كرانيب دري گام ،جانان آستان بر ،حافظ وانيد هاي شرح
  .كتاب
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  مقدمه
 ،)يبـاطن  وي ظاهر( يومعن وي صوري ها ييبايزاز  زمان هم مندي  به سبب بهره   حافظ، اشعار
؛ است گرفته قرار خاص توجه مورد شهيهم و بوده انيگو يفارسآثار منظوم    صدر در شهيهم

 و دارد روزافـزون ي  حـسن  يوسـف،  حـضرت جمـال    همانند ،يو خود ريتعب به زيرا اشعارش 
 زيـ ن تـر  افـزون  را شناختش و داريد به اقياشت بلكه سته،نكا جمالش و رونق از تنها نه اميا غبار
  .است كرده

 مختلف آثار در كه هاست سال ، فارسي ادبمند  توان انمحقق از ،يكزاز نيالد جالل  
 .ختـه اسـت   پردا آن در موجـود هـاي     تـه نك و فيـ ظرا و حـافظ  اشـعار  نيـي تب و شرح به خود
 .اسـت ي  شناس باور وي  باشناسيز دگاهيد دو از حافظ اشعار كامل شرحفعاليت وي    نيتر مهم
  اشـعار ي  بـ يترت شـرح  بـه ) غزل 20 مجلد هر (مختلف مجلدات در كنون تا 1375 سال ازوي  

 بـه  ريـ اخي  هـا  سـال  در )1(.اسـت منتـشر كـرده      قطـره  نـشر اين اثـر را     . خته است پردامنتخب  
ي فارسـ  اتيادب و زبان ةرشت انيدانشجوي  برا كتاب دو سمت، انتشاراترياست   درخواست

 از منتخـب  غـزل  41 شرح شامل كه شده منتشر نكرايب دري  گام و جانان آستان بري  ها نام با
  )2(.است حافظ وانيد سراسر

 در كه است حافظ وانيد از غزل 20 شرح و منتخب) جانان آستان بر (نخست كتاب  
 دوم كتـاب . اسـت  دهشـ  منتـشر  و چـاپ ) صـفحه  262 در (نسخه 1000 راژيت در 1390 زييپا
 در و يافتـه  اختـصاص  حـافظ  وانيـ د دوم بخـش  از غـزل  21 شرح به زين) كرانيب دري  گام(

  .است شده منتشر و چاپ) صفحه 209 در (راژيت همان با 1392 زمستان
 ها غزل ده، ش آورياد نخست دفترِ كوتاه مقدمة در كتاب گزارشگر يا شارح كه چنان  

 وي  باشناسـ يز ،يشناسـ  واژه دگاهيـ د سـه  از) مختلـف  عنـوان  دوبـا    و مجلـد  دو در غزل 41(
 بـوده يي  هـا  نمونـه  دادن دسـت  به زين كار نيا ةزيانگ. است شده گزارش وي  سبرري  باورشناس

 و رنـگ  بتوانند اميپ و كرهيپ در كهيي  ها نمونه حافظ؛ي  شاعر وةيش از آشكارگر و برجسته«
ي هـا  ينـازك  و آورنـد  نمـود  بـه يي  رسـا  وي  روشـن  بـه  را اوي  هـا  غزلي  سو و سنگ وي  رو

 ندهيسـرا  نيـ ا بـار  فـسون ي هـا  غـزل  در را شناسـانه بايز شـگرف ي ها نشيآفر وي  پندارشناخت
 بـر  عـالوه  هـا  كتاب نيا كه دار د ديامشارح  . )جانان آستان بر جلد پشت از نقلبه   (»بازتابند
 ن،يزمـ  رانيـ ا ادب و فرهنـگ  بـه  نـدگان يگراي  تمامبراي   ،زبان و ادبيات فارسي    انيدانشجو

  .افتد سودمند سترگ ندةيسرا نيا دوستداران ژهيو به
 پرداختـه  كتـاب  دو نيـ اي  محتـوا ي  اجمـال ي  بررسـ  وي  معرفـ  بـه پژوهش حاضـر     در  



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 58

 ليـ تكم وي  بـازنگر هـايي بـراي       تـه نك آن، ازاتيـ وامت هـا  يژگيوي  برشمار ضمن و شود يم
 رفـع ي بـرا بيـشتر   نگارنـده،  حاتيتوضـ  كـه  اسـت ي  گفتنـ . گردد يم عرضه ها يكاستي  برخ

 وي شناســ واژه نــهـ ي  باشناســيز حــوزة در سندهيــنو هــاي گــزارش ليــتكم زيــن و اشــتباهات
 كنـدوكاو  قـصد  هرگـز  و آمـده  ذهـن  بـه  گذراي خوانش با كه است اثر دو نيا  ـ يباورشناس

 زيـ ن شتريـ بي  مجـال  ،همقالـ  انـدك  حجـم  ضرورت بهنگارنده   البته ؛است نبوده انيم در قيدق
  .است نداشته

  
   ازاتيامت و ها يژگيو

 نقـل ي  كـ ي ي يكـ  را خـود  منتخـب ي  ها غزل كتاب، مقدمة از بعد كتاب، گزارشگر يا شارح
 ؛دهـد  يمـ  حيتوضـ  و كنـد  يمـ  معنا را تيب هر ات،ياب تك تك مجدد نقل با سپس و كند يم
ي هـا  يژگـ يو يـا  هـا   تـه نك سـپس  و شـود  يمـ  معنا و ديآ يم در نثر به اتياب ةهم نخستي  يعن

 بـه  فقـط  اتياباز  ي  اريبس ةدربار البته. ديآ يم بازنمودهي  باورشناس وي  باشناسيز ،يشناس واژه
  .شده است بسنده اتيابي باشناسيز شتريب و نخست،ي ژگيو دو

 دوم جلـد در   امـا  ؛ابـد ي يمـ  انيـ پا نامه كتاب و واژگان فرهنگ با كتابنخست   جلد  
  .است آمده زين هينما ن،اي بر عالوه

 تك كت شارحاين است كه     ،شود يم انيب اجمال به كه،  كتاب قوت نقاط يا ايمزا از  
 باورهـا،  گـاه  و هـا  هيـ آرا ،يواژگان حيتوض به دگاهيد سه در و كردهي  ظاهري  معنا را اتياب

 نـوع  در زيـ ن گزارشگر منتخب اتيغزل )3(.است پرداخته منتخب اتيغزل نيمضام و ها شهياند
  .باشد زين تر جامعي كم و شتريب توانست يم هرچند است، شده انتخابي خوب به خود

 قابـل  مـوارد  از اتيـ ابي  برخـ ي  شناسـ  روان وي  عرفـان  ،يادبـ  شرح و ها هيآرا به توجه  
 و ستيـ ني  تـازگ  ازي  خـال  زين حافظ ةشياند و شعر با انيآشناي  برا كه است شرح نيا توجه
 اثـر  دو نيـ اي  صوري  ايمزا از زيني  پيتا اغالط بودن كم. گشاست راه وي  خواندن و مغتنم گاه
   )4(.است

  
  شنهاداتيپ و ها يكاست
 و متعـدد  آثـار  و دارد، وجـود  اوي عرفـان  ـ  يادبـ  مقامـات  و حـافظ  از اجمـاالً  كـه ي ختشـنا 
 ،مـا  روزگـار  تـا  آن سـرودن  زمـان  از ،شاشـعار  يـا  و ها شهيانددربارة   كهي  متنوع هاي  شرح
 يهمگـ  ،يادب متون شرح و فهم دركتاب   گزارشگري  استاد ويي  توانا كنار در شده، نيتدو
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  .رود باال حافظ وانيد بر تازهي شرح با مواجهه در ندهخوان عتوق كهاند  سبب شده
 از تـازه  شـرح  دو تـا ايـن    شـد  سبب باال، انتظار نيا كنار در حافظ، به نگارنده عالقة  
 زيـ ن راي  موارد ،شارح سودمندي  ها نكته از استفاده ضمن و بگذراند نظر ازرا   وانيد منتخب

 بخـش  دو در رو، نيـ ا از. كند درج كتاب يحتم اي ي احتمال اشتباهات و ها يكاست رفعي  برا
 . دشاب ديمفشود به اين اميد كه   يم اشاره ها يكاست نيا ازي برخ به ،يكل
  

  گزارش و نيتدو وةيش و شكل به مربوط يها يكاست
  آن ليتكم وي بازنگر لزوم و نارسا و كوتاه ةمقدم. 1

در كتـاب    يمعرفـ  و مقدمـه  حجم. رسد يم نظر به نارسا و مختصر اريبس كتاب دو هر مقدمة
 تـازه ي  ا نكتـه  نـه  آن در اسـت و   صـفحه  هشت حدود شگفتار،يپ همراه به ،)جانان آستانبر(

 حـوزة  مهـم  موضـوعات  بـه  نـه  و هشـد   انيـ ب وي  بررسـ  حـافظ  شعر و ، مرگ يزندگ دربارة
 و فيتوصـ  و فيـ تعر حـد  در مقدمـه،  مطالـب بيشتر   بلكه ،شده است  يا اشارهي  پژوه حافظ

 حـافظ  وانيـ د بـه  زدن فـال  دربـارة  ـ  صفحه سه درـ  نكته يك بهتنها  البته. است بزرگداشت
 بــهرايزنــي بــا آن،  وي شناســ فــرارواني نــييتب حــافظ وانيــد بــه فــال موضــوع وشــده  اشــاره

 شـعر ي  نگـ ييآ وي  آبگـون  بـه  كـه شده اسـت    ي  معرف ايؤر هيشب و هشد داده نسبت ناخودآگاه
 تنهـا  موضـوع  نيـ ا نگارنـده،  گمـان  بـه  .)6-4 :1391 ،يكـزاز  :ك.ر (اسـت  مربـوط  حافظ

 اتيـ ادبتة زبـان و     رشـ ي  دانـشجو  رود يمـ  انتظـار  كـه  ستيـ ني  موضوع نيتر مهم يا موضوع
 جـز  زيـ ن دوم كتـاب  در. دشـو  آشنا آن فيك و كم با بخواهد و باشد داشته ازين بداني  فارس

 سـمت، انتـشارات    و رياسـت   خلـق  و خدا از ريتقد و سپاس دري  ا صفحه مين  و كي ي يادداشت
  .ندارد بر دري ا نكته

 بـا  ناآشـنا  انيدانـشجو ي  بـرا در اصـل     ها، آن مقدمات و ها كتاب  نوع نيا كه آنجا از  
 شناختبراي   مباحث و مطالبي  برخ به ارجاع يا اشاره شود، يم نوشتهي  شناس حافظ مباحث
ــاند و ســبك بهتــر  يهــا كتــاب وجــود. اســتي ضــرور ،وانيــدي هــا نــسخه و حــافظ ةشي
 ،)1388،  يلـ  حـسن  (يشناسـ  حافظي  موضوعي  راهنما ،)1381،  نكونام( حافظي  شناس كتاب
 را ارجـاع  كـم  دسـت  يـا  اسـتفاده  كـار  مرتبط، مقاالت و آثار گريد و يپژوه حافظي  دفترها
  .است كرده آسان

 مـورد  ةيـ پا سـه  اسـاس  بـر  چـرا  كـه  شود اشاره يا نييتبة كتاب   مقدم در بود الزم زين  
 گـزارش  زيـ ن هـا  گـزارش  نيـ ا در البتـه   اسـت؛  شـده  پرداختـه  حافظ وانيد گزارش به بحث
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 وي  شناس هواژي  گزارش فقط ها غزلي  برخ كه چنان است، شمار اندك و كم غالباًي  باورشناس
 آسـتان  بر كتاب در مثالبراي  . نپرداخته است ي  باورشناس گزارش چيهبه   و داردي  باشناسيز

 دهيـ دي  باشناسـ يز وي  شناسـ  واژه گـزارش  فقـط  16 و 12 ،11 ،10 شـمارة  اتيغزل در جانان
 ،19 ،15-11 ،9 ،5 شـمارة  اتيـ غزل (اتيغزل ازي  مين ،كرانيب دري  گام كتاب در و شود، يم

 تيـ ب دو يـا  يـك  فقط غالباً زين گريد اتيغزل در و ندارد، يباورشناس گزارش چيه) 21 ،20
 بخـش ي نبـودن    ضـرور سبب   به ر اين اساس  ب. شود يمديده  يي  محتوا وي  باورشناس گزارش

 منتخـب  اشعار ازي باشناسيزي گزارش بيشتر آثار نيا  ـ شد خواهد انيب ـ در ادامه  يشناس واژه
ي فنـ  مخاطـب ي  برا نگارنده،اعتقاد   به كه يصورت در ؛نظر اهميت دارد   نيا از و است حافظ
 شــرح از كمتــر اوي باورهــا و هــا شهيــاند و افكــار شــرح ضــرورت و تيــاهم حــافظ، شــعر

  . ستين اش يادبي ها ينگارگر
ي هـا  فـرض  شيپـ  وي  مبـان  و وهيش به اثر مقدمات در شارح داشت ضرورت نيهمچن  
 مخاطبـان  انـواع ي  بـرا  كـه  شود هيتوج و انيب بود خوب براي مثال . ه كند اشار خود گزارش
 اشـعار  بهتـر  شـرح  و فهـم  در...  اي يـ  شناس روان ،يادب ،يعرفان كرديرو يا وهيش كدام حافظ،

  . است دتريمف وگشاتر  اهر
  
 ينسخ مهم مباحث درج لزوم و وانيدي ها نسخه به  نكردن اشاره .2

 ستيـ ن معلـوم  و نكـرده اسـت    يا اشـاره  وانيـ دي  ها نسخه به  كتاب، متن و مقدمه در شارح
 الزم كـه ي  صـورت  در ؛اسـت  داده قـرار  خـود  كاري  مبنا را موجودي  ها حيتصح از كي كدام
 نيبـ  ازشـارح    اگـر  .شـود  انيـ ب آن انتخـاب  علت وي  معرف نظر مورد حيتصح يا وانيد است
 معتبرندانـستن  صـورت  در ريناگز راه تنها كار نيا كه ـ  كند يم انتخابهايي را  غزل ها نسخه
 مـتن  و مقدمـه  در امـا  .گردد هيتوج و انيب كار نيا علت ديبا باز  ـ است موجود يها حيتصح
 ـ كه از  يحيتصح يا نسخه چيهاز  بلكهشده است، ني ا ارهاش موضوعات نيا به تنها نه اثر، دو

ذكـر و   كـه   يصورت در ؛كند ينم ياد كتاب، نامة كتاب دري حت  ـ   موجود استحافظ ديوان
حافظ بـه   ،يخانلر ،ينيقزو ـ  يغن حمصح ،حافظي ها وانيد مثل معتبر،ي ها نسخهاستفاده از 

 رينـاگز  )1385نيـساري،   (حـافظ ي  ها غزل رد ها يدگرسان دفتر  و )1385ابتهاج،   ( سايه سعي
  .است

 نيـ ا مهـم  مباحـث  ازي  كي ي پژوه حافظ ةحوز در ها نسخه تنوع و تعدد استي  گفتن  
 هرچنـد  ،يدانشگاه شارح چيه و شود يميي  معنا مختلفي  ها چالش موجب كه است حوزه
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 نيــا ذيــل اتيــغزل در نمونــهي بــرا .نــداردي زيــگر و ريــگز بــه آنهــا پــرداختن از مختــصر،
  :داردي شتريب نمودي توجه يب

 كـه  آ فـرود  و نمـا  كـرم /توسـت  آسـتانة  من چشم منظر رواق: 1 تيب/ 5 غزل/1ج ●
  توست خانة خانه

 ريـ تعب دو نيبـ  نخـست،  مـصراع  در اما ،نداردي  ا نسخه بحث هرچند در اين بيت   شارح  
» رواق «بـا » آسـتانه  «ريـ تعباگرچـه   . اسـت  دهيبرگز را نخست ريتعب ،»انهيآش «و »آستانه «مشهور
 بـر  »انهيآشـ  «ريـ تعب ل،يـ دل هفت به مك  دست و نگارنده نظر به اما ،كند يم جاديا تضاد و تناسب

 و بـاالتر  انهيآش در فرود و شده دعوت فرودآمدن به بلندپرواز معشوق )1:دارد حيترج »آستانه«
 بـا  دوم، عامـصر  در  شـاعر  كـه  اسـت  »خانـه  «همـان  »انهيآش «)2 آستانه؛ در تا است تر محترمانه
دوم تيــب شــرح در شــارح )3 اســت؛ كــرده ديــتأك و تكــرار را خــود دعــوت ر،يــتعب تــرادف 
  پنداشـته  مرغعارفان   چون پس ؛».. .كه اند شده پنداشته زپروازيتي  مرغان ... عارفان«: است نوشته
 در نـه  نـد يآ فرود -  هاست آني  اصل فرودگاه و خانه كهـ   چشم »انةيآش «در است بهتر ،اند شده

 تئـ يه در) چشمي  گود فرورفتگى و ينييپا و ييباال هاى مژه با (»چشم منظر رواق «)4 .آستانه
 يـا  جـاد ياي  بـرا  )5 سازد؛ يمي  باتريز و عيبد ريتصو و است تر هيشب انهيآش به ظاهرى و صورى

 و بلبـل  دانه، دام، فرودآمدن، (زند يم موج غزل در كه پرنده، و پرواز با مناسبي  فضا تيرعا
 در هيـ قاف تكرار از آستانه، بر انهيآش حِيترج با )6 شود؛ ذكر »انهيآش «كه است تر مناسب ،)چمن

بـر آسـتانه     انهيآشـ  ريـ تعبهـا     در آن  كـه  نهـم  قـرن  نـسخ  تعداد)7 شود؛ مى رىيجلوگ پنجم تيب
  .)1/258 :1385 ،يسارين :ك.ر (است شتريب ،)نسخه 21(ترجيح داده شده 

 نظـر  در كـه  و افتـد  قبول كه تا /نمودند شيخو متاع طالح و لحصا: 6ب/ 1غ/2ج ●  
  ديآ

 كـه ) 1385:786 ،نيـساري .ك.ر (دارد وجـود  هم »ديآ نظر در چه «ريتعب ها نسخه در  
 متاعـشان  و اشـخاص  بـا  تناسـب از نظـر     هـم  و انيـ ب در تنـوع  نظـر  از هـم  اسـت،  تـر  مناسب

  .است نداشتهي توجه مطلب نيا به رحشا ظاهراً) ؟افتد قبول نظر در زيچ كدام يا كي كدام(
ــه زهــد عبــوس: 2ب/ 17غ/2ج ●    كــشان يدرد خرقــة ديــمر/نديننــش خمــار وجــه ب
  ميخو خوش

اسـت،   شـده  پژوهـان  حـافظ  مختلف ءآرا معركة كه »نديبنش «ريتعب با بدل نسخه ذكر  
 »نديننـش  «ريـ تعب چرا شارح نظر از كه شد يم اشاره ديبا كم دست يا ،رسد يم نظر بهي  ضرور

  .ترجيح دارد »نديبنش «بر
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  ارجاع اي يمعرف لزوم وي شناس حافظ به مربوط مباحث نبود ا يبودكم. 3
ي اصلي  ها يژگيو به اشاره كم دست ،يمقدمات فصل در يا مقدمه دري  ضرور مباحث گريد از

 نيـ ا شـده  باعث كهيي  ها يژگيو .است اتيادب و فكر و زبان نظر از حافظ، سبك و هنر و شعر
 قـرار ي  فارسـ  ادب و شـعر  حـوزة  در پرفروش و پرخوانندهي  ها كتاب صدر در هم همچنان راث
ي معرفـ همچنـين   . باشـد  داشـته  بروز و حضور حافظ دوستداران ةنيس و زبان و ذهن در و رديگ

 و كنـد  كـم  گزارشـگر  تيمسئول بار از تواند يمي  شناس حافظة  حوز در دهيبرگز آثار ازي  برخ
  .كند هيتوجي قدر را موضوعات نيا به نپرداختن يا و مقدمات حجمبودن  كم

  
 آن ليتعد لزوم و مناسبنا زبان انتخاب. 4

 وي  ادبـ  اصـطالحات  و لغـات  معمول يها معادل درج يا تر مفهوم و تر معمول زبان از استفاده
 اصـطالحات  از اسـتفاده ي  جـا  بـه  گاه سندهينو. است الزم پرانتز داخل اي ي پاورق دري  عرفان
 كار بهرا ي ا سره وي فارسي ها معادل است، تر مناسب آموزشي  برا كه،  جاافتاده و فهم قابلِ

 مجـذوب  «يِعرفان اصطالحي  جا به نمونهي  برا .سازد يم دشوار را مراد فهم كه  است گرفته
) 11: 1391 ،يكزاز( »ربوده رهروان «و »رهرو ربودگان «ريتعب ،»مجذوب سالك «و »سالك
پايـان   فرهنگ دري  اصطالح اي ي واژگان ابداعات بيشتر كه هرچند ؛تاس شدهي  گذار معادل
 مـورد ي  درس كتاب نگارش دري  سادگ و بودن مفهوم اصل است بهتر اما ،اند شده معنا كتاب
. شـود  ذكـر  پرانتـز  دري  ا ترجمه اي ي شنهاديپ معادل باشد، انيم دري  ضرورت اگر و باشد نظر

 ةدربار زين كتاب آخر فرهنگ دري  حت كه شده ذكر يباستان يا كهنيي  ها واژه گاه نيهمچن
  5.است امدهيني حيتوض آن

  :تيب دربارة نيهمچن  
 در نقـش  همـه   نيا /كرد نهيآ در كه جلوه يك به توي  رو حسن: 2ب/ 15غ/ 1ج ●  

  افتاد اوهام نةييآ
ي عنـ ي ؛اسـت  شـده  همـراه  دشـوار ي  انيب با اما ،است ديمف و خوب شارح بحث هرچند         

يي گـو  سـره  بـا  خمـس  حضرات مباحث و) 182-179 :1391كزازي، (»نمود «و »بود «حثب
  .ديآ مي نظر به دشوارتر بحث اصل از گاه و است افتادن چاه به چاله ازي نوع كه شده همراه

  
  ها آن حذف لزوم و ضروري ريغ مطالب و مباحث درج. 5
 دوره نيـ ا دري  فارسـ  انزبـ  و اسـت ي  هجـر  هـشتم  قـرن  بـه  مربوط حافظ اشعار كه آنجا از
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 ليـ ذ گزارشگر كهي  واژگان حاتيتوض ازي  اريبس گريد كرده، دايپ را الزم ةتوسع و نيتكو
در  كـه  اسـت ي  كس كمتر آنكه ژهيو به ؛ندارد ضرورت ، است كرده ذكري  شناس واژه عنوان

 ةدربـار  كهي كار ؛باشد واژگان كهن و لياصي معنا دنبال به، نادر موارد در جز ،شعر حافظ 
 باسـتان  نامـة  كتـاب  در زيـ ن گزارشـگر  و داشـته  ضـرورت  غالباًي  فارس نثر و شعر شاهنگانيپ
 ابـرو،  مثـل ي  واژگـان ي  ابيـ   شهيـ ر رو، نيـ ا از. اسـت   داده انجـام ي  درسـت  به) شاهنامه گزارش(

 پنهـان،  ش،رعـ  گـر، يد نعـل،  نه،يسـ  نظـر،  گنج، خواجه، طاق، سمن، گمان، جهان، نرگس،
 و گربـه  نه،يآ نهاد، پند، بامداد، برگ گران، ن،يآست پرگار، دهان، ،هنيس جگر، آتش، اله،يپ

 مثـل  خـاص  يمـوارد  در هرچنـد  ،رسـد  يمـ  نظـر  به ضروري ريغ مختصر گزارش نيا در... 
  .نيز داردي ديفوا) 54 ص (»مغبچه«

  
 ارجاع لزوم و مطالب تكرار. 6
 وي  علمـ  كتـاب  ارشنگـ  اصـل  ميدانـ  يمـ  كـه  چنان .گنجد يمي  قبل بحث ليذ زين مطلب نيا

 شودداده   ارجاع متن، در تكراري  جا به رمكر موارد و مطالب كه كند يم جابياي  دانشگاه
 تكـرار  دوبـاره  الزم مقـدار  بـه  و ضـرورت  بـه  جز شد، انيب) تر شيپ( ييجا دري  مطلب اگر و

 نگردد، مخاطب مالل موجب و نشود اديز هودهيب اثر حجم كه شود يم سبب كار نيا. نشود
 نيـ ا البتـه  ؛اموزديـ ب را يعلمـ  كتـاب  نگـارش  وةيش عمل، در زين ممتعل مخاطبِ راه نيا زا و

 دهيـ د يشناسـ  واژه بخـش  در ژهيو به مطلب، تكرار گاه اما ،شود يم دهيد ندرت به ارجاعات
 و اريـ ع ا،يـ ميك گـر، يد نعـل،  غزل، و قول نه،يس گنج، خواجه،ي  ها واژه نمونهي  برا .شود يم

  همچنـين  .اند شده گزارش ضرورت بدون غالباً زين دوم جلد در نخست، جلد بر عالوه سمن
 كل كه كاري  ابتدا بر عالوهي  يعن گزارش، ضمن در غزل اتياب تكرار است دست نيهم از

 غـزل  هـر  اتيـ اب كـه  شـود  يمـ  شنهاديـ پ. گـردد  يمـ  درج مـتن  در مجـدداً  شود، يم نقل غزل
   6.شود تر آسان اتياب به ارجاع و يافتن هم و نباشد تكرار به الزم هم تا شودي ارذگ شماره

  
7 .ثيحد و قرآن به مربوط اشارات و مباحثي كم  
 چنـد  (انـدك  اريبـس  در موارد  شارح كه است آن كتاب دو نيا آشكاري  ها يكاست گريد از

 بـودنِ  قـرآن  حـافظ  ايـ گو و اسـت  پرداختـه ي  ثيحد وي  قرآن اشارات به) شمار انگشت مورد
 كـه  ندارد انتظار نگارنده البته. است نشده همي  ا اشاره امر نيا به و رفته ديا ازي  كل به حافظ
 ايي يـ  آشـنا  ثيحـد  و قـرآن  بـه پردازنـد،     يمـ  حافظ اتياب شرح و فهم به كهي  شارحان ةهم
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 هـا   شرحو وجود    بودن دسترس در اما ؛رنديگ بهره خود شرح در آن از وباشند   داشته احاطه
 عذر كه شود يمسبب   اند، پرداخته حافظ شعر در ثيحد و رآنق ريتأث به كهي  متعدد آثار و

. گـردد  هيتوجي  كم راتيتأث نيا مواضع دادن نشان در قصد ايي ي توانا ايي ي آشنانا در شارح
 و اشـارات  يـا  راتيتـأث  نـوع  نيـ ا از مـوارد ي  برخـ  انيـ ب بـه  ضـرورت،  به و ادامه در نگارنده

 خـروار  ازي  مشت و اريبس از اندكي فقط مقدار نيا كه است معتقد البته و پردازد يم حاتيتلم
 .است

 در شهيـ ر ،ياسـالم  عرفـان  در باورها و نمادها و اصطالحات ازي  اريبس استي  گفتن  
 كـرد يروشـارح    اگـر  ،رو نيـ ا از ؛دارنـد يي  ادعا نيچن زين عارفانبيشتر   و دارد سنت و قرآن
 وي  مبـان  نيـ ا به لزوم، حد در هك بود خواهد ريناگز ،دارد قبول را اشعار گزارش دري  عرفان
در آن   اسـت  مناسب يا الزم كهي  موارد ازي  برخ به نمونهي  برا .باشد داشته اشاره هم مĤخذ

 و حاتيتلم(ي باشناسيز مباحث ليذ هم حال نيع در كه ـي  ثيحد وي قرآن مĤخذ و اشارات
  :ميكن يم اشاره ،شود انيب  ـگنجد يمي باورشناس مباحث هم و) اشارات
 نيـ ا نـه  محبـت  طرح زمانه/ بود الفت رنگ كه عالم دو نقش نبود: 2ب/ 3غ/ 1ج ●  
  انداخت زمان

 يـا  الـسالم  هيـ عل داود قـال «حديث   اي» يمخف كنز« يقدس مشهور ثيحد به تيب نيا  
» اعـرف ي  لك الخلق فخلقت اعرف ان فاحببت ايمخف كنزا كنت قال الخلق خلقت لماذا رب
 نقـل  را عبـارت  نيـ ا نيالـسائر  منـارات  از نقـل  بـه  ،يمثنـو  ثياحاد در فروزانفر .دارد اشاره

: سديـ نو يمـ  پايـان  در و آورد يمـ  ست،ين امبريپ ازاين حديث    نكهيا بري  مبني  اقوال و كند يم
  .)121ـ120 :1381 ،يداود(» .دارد رواج هيصوف نيب و است روشن و حيصح ثيحد يمعنا«

 زيعز عمر كه ريگ الهيپ /است تنگ تيعاف گذرگاه كه رو دهيجر: 2ب/ 8غ/ 1ج ●  
  است بدل يب

 أمامكُم، و   يةَ الغا فإنَّ« :است مناسب نهج البالغه از   ثيحد نيا مانندي  ثياحاد به اشاره  
قيامـت در پـيش      (»كُم فإنَّما ينتَظَـرُ بِـأولكُم آخـرُ       ، تَلحقوا تَخَفَّفوا تَحدوكُم،   ةَعإنَّ وراءكُم السا  

همانا آنان كه رفتند    . سبكبار شويد تا برسيد   . راند  سر، شما را مي    روي شما و مرگ در پشت     
   .)21 ة خطب:1384شريف رضي، ) (در انتظار رسيدن شمايند

 رخ فـروغ  يـك  /نمـود  كـه  نينگـار  نقش وي  م عكس همه نيا: 3ب/ 15 غ/ 1ج ●  
  افتاد جام در كه استي ساق

ا    وأَشْرَقَ«: اتيآ از باشد مأخوذ تواند يم تيب مضمون   بِّهـبِنُورِ ر ضالْأَر 69/ زمـر (» ت (
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 خـدا ) (35/ نـور (» الـسماوات والْـأَرضِ   اللَّه نُور«و )و زمين به نور پروردگارش روشن گردد     (
  .)است نيزم و ها آسمان نور

 او كـشتة  شـد  كانكـه  /رفـت  ديـ با كنان رقص غمش ريشمش ريز: 9ب/ 15 غ/ 1ج ●  
  افتاد سرانجام كين

 اي يـ  خواسـتن  قتـل  از كـه  اسـت ي  اتيـ آ مـضمون  از مـأخوذ  بلكـه  و ادآوريـ  تيب نيا  
لَا تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بلْ          َ و«: مهيكر هيآ نيا مثل ند،يگو يم سخن شهادت

         هن فَضْلم اللَّه ما آتَاهينَ بِمقُونَ فَرِحرْزي بِّهِمر ندع اءيّـنْ          أَحقُـوا بِهِـم ملْحي ينَ لَمرُونَ بِالَّذشتَبسيو 
هرگز كـسانى را كـه در راه   ) (170ـ169/ آل عمران(» لَا هم يحزَنُونَ   َ خَلْفهِم أَلَّا خَوف علَيهِم و    

. شـوند   اند كه نزد پروردگارشـان روزى داده مـى          اند، مرده مپندار، بلكه زنده      خدا كشته شده  
ند و ا  ند و براى كسانى كه از پى ايشان       ا   شادمان ،خدا از فضل خود به آنان داده است       به آنچه   

  .)شوند كنند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين مى اند شادى مى هنوز به آنان نپيوسته
 فرشـته  رود رونيـ ب چو ويد /اضداد صحبتي  جا ستين دل خلوت: 2ب/ 1غ/ 2ج ●  

  ديدرآ
 حـافظ،  ارجمنـد  و بلنـد  تيب نيا در«: است نوشته تيب نيا ارةدرب) 4:1392 (يكزاز  
: افــتيدر و ديــد ميتــوان يمــ راي رانــيا نياديــبن و نــابي شناســ جهــان ازي نمــود و بازتــاب
ي قرآنـ  و يعرفـان  يبافت در را تيب كه دينما يم آن تر  يمنطق و تر كينزد اما ؛»ييگرا دوگانه

 مـصاحبت  از را خود دلِ عارف، سالك نكهيا به ددار اشاره شتريب كه مييبگو و بررسي كنيم 
 دنبـال  بـه  ه،يتجل و هيتصف و هيتزك از بعد و كند خلوت وي  خال) اضداد( حق ريغي  همراه و

 و شـود  يمـ  لئـ حاي  آدمـ  دل در خداونـد  كـه ي  قرآني  ها پشتوانه نيا ذكر با زين باشد؛ هيتحل
يا أَيها  « :بسپارد متعدد دلبران هب كه ندارد دل يك از شيب زيني  آدم و داردي  شگيهم حضور

    و لَّهوا لتَجِيبنُوا اسينَ آمالَّذ      يِـيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دلرَّسل            ـرْءنَ الْمـيولُ ب حـي وا أَنَّ اللَّـه لَمـاعو
شما  يد، چون خدا و پيامبر    ا  اى كسانى كه ايمان آورده    ) (24/انفال( »وقَلْبِه وأَنَّه إِلَيه تُحشَرُونَ   

بخشد، آنان را اجابت كنيد، و بدانيد كـه خـدا             را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مى         
ما جعلَ اللَّه لرَجلٍ    «؛  )گردد، و هم در نزد او محشور خواهيد شد          ل مى ئميان آدمى و دلش حا    

هفوي جنِ فيّن قَلْباستچ مردى در درونش دو دل ننهاده خداوند براى هي) (4/احزاب(» م(.  
  ديآ گذر در كهي رهرو نظر از /يابيب گنج كه مكنيي گدا ترك: 5ب/ 1غ/2ج ●  

يا أَيها النَّاس أَنـتُم     «: اشاره شود  فقر مفهوم بودنيي  روا وي  قرآن بههمچنين الزم است    
         يـدمالْح ـيالْغَن و هـ اللَّهو إِلَى اللَّه اى مـردم، شـما بـه خـدا نيازمنديـد، و            ) (15/فـاطر (» الْفُقَرَاء
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  .)نياز ستوده است خداست كه بى
 ،يداود (»أفتَخـر  بِـه  و فَخـري،  الفَقـرُ «:  فرمودنـد  كـه ) ص (امبريپ به منسوب كالم اي  

  .)9/183 ،يشهر يري محمد ؛104 :1381
 و است ليقل متاع نيا كه/ي  جو به عاشقان شيپ جهان دو هر مينع: 3ب/ 6غ/ 2ج ●  

  ريكثي عطا آن
 بـه  كـه ي  متعـدد  اتيآ به دارد ميمستق ةاشار تيب كه كرد يم ذكر شارح بود مناسب  
 و قَليلٌ الدنْيا متَاع قُلْ «ةيآ جمله از دارد، اشاره آخرت عالم قبال در ا،يدن ةيسرما بودن اندك
برخـوردارى دنيـا انـدك، و بـراى         : بگو«) 77/ نساء (»فَتيلًا تُظْلَمونَ لَا و اتَّقَى لّمنِ خَيرٌ ةُالĤْخرَ

 خرمايى بـر شـما سـتم نخواهـد          ةكسى كه تقوا پيشه كرده، آخرت بهتر است، و به قدر هست           
 .»رفت

 از همـه  نيـ ا بـا  گفت /ديدم ديخورش وي  ديبخفت بختي  ا گفتم: 2ب/ 19غ/ 2ج ●  
  مشو دينوم سابقه

 گـر يد ثيـ احاد يا و ،»يغضبي  حمتر سبقت«: يقدس ثيحد در اين بيت الزم بود به       
 :1381 ،يداود(» يغـضب  تغلبي  رحمت ان نفسهي  عل كتب الخلق خلق لماي  تعال اهللا ان«: مثل
  .، اشاره شود)مختلف منابع از نقل به ،114

ه بـ  مـن  چـشم  نوري  ك /پسر با گفت خوش چه سالخورده دهقان:  8ب/ 21غ/ 2ج ●  
  يندرو كشته از جز

 كـه  هـر  (»خَيـراً  يحـصد  أنْ يوشـك  خَيـراً  يـزرع  منْ«: )ص(ي  نبو تيروا بهاين بيت     
ي اتيـ آ ايـ . اشـاره دارد   )3/546 ،يشـهر  يري  محمـد ) (بـدرود  خـوبى  كه زودا بكارد خوبى
روزى كـه هـر كـسى     ) (30/عمـران  آل(» يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَت منْ خَيرٍ محـضَرًا         « :مانند

ا   و«و  ؛  )يابـد   آورده و آنچه بدى مرتكب شـده، حاضـر شـده مـى              جاى آنچه كار نيك به    مـ
         رًا وخَي وه اللَّه ندع وهرٍ تَجِدّنْ خَيكُم مأَنفُسوا لّمرًا  تُقَدأَج ظَمو هر كار خـوبى     ) (20/مزمل(» أَع

افـت و از  براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشـى بيـشتر بـاز خواهيـد ي       
  .)خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است

  
  يباشناسيز گزارش به مربوطي ها يكاست
 ذهـن  بـه  كتـاب  خـوانش  بـار  يـك  در كـه  راي  باشناسـ يزهـاي     تـه نك ازي  برخـ  بخش نيا در
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 در موجـود ي  هـا  هيآرا و فيظرا فهمبراي   حاضر تالشيم  دواريام و يمكن يم درجرسد،    مي
 نگارنـده  البتـه . حافظ ةشياند و شعر دوستداران به مختصر هرچند باشدي  ككم ات،يابي  برخ

 و هـا  يكاسـت  ؛ زيرا باشد داشته نظر در را اندك مجال و نقد به مربوط تنگناهاي است مجبور
 ازي  اريبسبه   و استي  باشناسيز الزم اشارات ازي  برخ فقط ،شود  مي اشارهبدان   كهي  اضافات

 از كـه ــ    حافظ اشعار وگزارش شرح دربارةي  ريتفس ويي  حتوام ،ييمعنا اشارات و اضافات
از ي  برخـ  بـه  لـذا . شـود  ينمـ  پرداختـه  مجال نيا درـ   استي  ضرور و الزم نگارنده دگاهيد

 غـزل  21 و نخـست،  كتـاب  در شـده  گـزارش  غـزل  20 شـرح  در كـه يي  ها ييبايز و فيظرا
 صـورت  در تـا  شـود  يمـ  هاشـار  اسـت،  افتاده دورشارح   ديد از دوم، كتاب در شده گزارش
 خـود  انيدانـشجو اساتيد اين رشته     يا رديگ قرار استفاده مورد ندهيآ يها چاپ در ديصالحد

  .شود شتريب كاري ذوق وي درس دةيفا تا دهند ارجاع نقدها نوع نيا به را
 و ازاتيامتبيان  ي  باشناسيزنظر   از بحث مورد كتاب دو آنكه باوجود   نگارنده نظر به  
دارد تـا    حيترج كه شود يم دهيدنظر   نيا از زينيي  ها يكاست امادارند؛  ي  اديزي  ها يبرجستگ

 بـه  و مقالـه ادامـة    در. ختـه شـود   پردا ها بداني  شتريب ليتفص با ،گزارش ميتتم و ليتكمي  برا
  :شود يم انيب نظر مورد موارد كتاب، دوم و اول جلداز  بيترت

 اول نمـود  آسان عشق كه/ناولها و كاسا رادي   الساق هايا يا اال: 1 تيب/ 1 غزل/ 1ج ●  
   ها مشكل افتادي ول

 »آ «و »اَ «دةيكـش  و كوتـاه  مـصوت  بـا يـي   آرا واج ةيـ آرا ذكـرِ  ،يباشناسيز بخش در  
 حسن ةيآراي  نوع نخست، تيب در حافظ كه شود انيب است الزم زين. رسد  به نظر مي   مناسب

 .است داشته انيب  يم يِاستدعاي برا) كيني بهانگ( ليتعل
 مـا  حـال  داننـد  كجا/ليها نيچني  گرداب و موج ميب و كيتار شب: 5ب/ 1غ/ 1ج ●  

  ها ساحل سبكباران
 و بـار  ل،يـ ها گـرداب،  مـوج،  (تيـ ب ييِايـ در تناسـبات  بـه  اشـاره  ،يباشناسيز ديد از  
 سـالك  (عارفـان  از دسـته  دو انيـ م در مقـام،  و حـال  تقابـل  تيـ ب نيا زين .است الزم) ساحل

  .كند  بيان ميار) سالك بمجذو و مجذوب
 آن مانـد ي  كـ  نهـان / آخـر  ديرسي  بدنام بهي  خودكام ز كارم همه: 6ب/ 1غ/ 1ج ●  

  ها؟ محفل سازند كزوي راز
 نيبـ  تقابـل  و ،»سـاختن  محفـل  «با »راز يِمان نهان «نيب تقابل ةيآرا يباشناسيز نظر از  
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  . است ذكر قابل »او «با »خود«
 مـن  تلـق  مـا ي  مت /حافظ مشو بيغا ازوي  واهخ يهم گري  حضور: 7ب/ 1غ/ 1ج ●  

  اهملها و ايالدن دعي تهو
  . وجود دارد)يتهو( هوا و خواستن نيب تناسب و ترادفي باشناسيز ديد از  
 خواهـد  پنهان راز كه دردا /را خدا صاحبدالن دستم ز رود يم دل: 1ب/ 2غ/ 1ج ●  

  آشكارا شد
 و ،»دسـت  «و »دل «نيب تناسب ةيآرا به است مناسبي باشناسيز نظر از تيب نياي  برا  
  .شود اشاره »آشكار «و »پنهان «تقابل

 بـا  مـروت  دوسـتان  با /است حرف دو نيا ريتفسي  تيگ دو شيآسا: 6ب/ 2غ/ 1ج ●  
  مدارا دشمنان
، دوسـت  واژة اول حرف دو با حقيقت در و بار، دو »دو «لفظ تكرار ها، هيآرا نظر از  

  .است توجه قابل بار سه به شكل تكرار
 انيـ م در تـو  زلف تيحكا صبا/ زد يم گره خود مفتول طرة بنفشه: 6ب/ 3غ/ 1ج ●  
  انداخت
 تو زلف تيحكا صبا چرا ؛باشدداشته   ليتعل حسن همان اي ي هنر ليدل تواند يم تيب  

 هماننـد . اسـت يي  خودنمـا  وي  گـر  جلوه مشغول و شدهي  مدع بنفشه كه ديد چون گفت، را
  :ديگو يم كه بعد تيب

  انداخت دهان در خاك صبا دست به سمن/ كردم نسبتش توي رو به آنكه رمش ز  
 بعـد  بـه  نهـم  تيب در كه همچنان ؛است كرده انيب راي  هنر ليدل نيا آشكارتر صورت به كه
  :است كرده ذكر) يكالم نوع از(ي هنري ليدل و است نيچن

  اختاند توان ينم خود از ازل بةينص/ ميشو يم خرقه لعلي م آب به كنون  
  انداخت مغاني م در ازلش بخشش كه/ بودي خراب نيا در حافظ شيگشا مگر  

  انداخت جهان ةخواجي بندگ به مرا/ زمان دور كه شود اكنون من كام به جهان
 رديپـذ  تعلـق  رنـگ  چه زهر/ كبود چرخ ريز كه آنم همت غالم: 2 ب/ 6 غ/ 1ج ●  
  است آزاد

 ازيي  رهـا (ي  آزاد بـا ) حـق  ريـ غ به تعلق (تعلق نيب كهي  تضاد و تقابل به اشاره لزوم  
  .دارد وجود) او ريغ

ي بـاق  تـو  عـشق  از جـز ه  ب /كارافتاده دل بر جهان دو كردم عرضه: 3 ب/ 9غ/ 1ج ●  
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  دانستي فان همه
 هـام يا تـا  خوانـد  هـم  گـر يدي   ا گونـه  به توان يم را تيب كه مطلب نيا به اشاره لزوم  
  .»يفان «مقابل در هيبقي معن به» ياقب «در هاميا ؛ه وجود آيدبي خوان دوگانه

ي خزانـ  بـاد ي  غارتگر كه هر /جهان باغ گل به ننازد كه اوريبي  م: 8ب/ 9 غ/ 1ج ●  
  دانست

  .)يخزان بادي غارتگر (تيب در موجود ةيكنا و استعاره به اشاره لزوم  
 ونيهمـا  طالعم كند طلوع اگر /تو طلعت آفتاب كو سر مشرق ز: 3ب/ 10غ/ 1ج ●  
  است

 ةيـ آرا راه نيـ ا از و دانست آن يادآور كم دست يا »كوه «مخفف را »كو «بتوان دياش  
 يا باشد مركب آفتاب كو (مصراع دو دري  خوان گانه دو هاميا زين. شد يادآور را تناسب هاميا

  . وجود دارد)يا گزاره يا ميبخواني نهاد صورت به را طالع دوم مصراع در و نه،
 كه ستاي ا شعله ديخورش /است من ةنيس در كه نهفته آتش نيز: 3ب/ 13غ/ 1ج ●  

  گرفت آسمان در
  :تيبي باشناسيز بخش در غلو ةيآرا به اشاره لزوم  
 كـه  بود ما دةيغمد دل /زدند شيع بر همه قسمت ةقرع گرانيد: 5ب/ 20 غ/ 1ج ●  

  زد غم بر هم
 هـام يا جـاد يا و رگـ يديي  معنا در »غم «با) اندوه: هم (»هم «ةواژ تناسب به اشاره لزوم  
  .غم و شيع نيب تقابل زين. تناسب

 فرشـته  رود رونيـ ب چو ويد /اضداد صحبتي  جا ستين دل خلوت: 2ب/ 1غ/ 2ج ●  
  ديدرآ

 گـنج  و كـردن  ييگـدا  مفهـوم  نيب تضاد ويي  نما متناقض به اشاره تيبي  باشناسيز در  
  .است مناسب يافتن

 چـو  غمـت  كانـدر  /رواسـت  چكد باران چو سرشك گر دهيد از: 2ب / 5غ/ 2ج ●  
  ما روزگار بشد برق

  . است الزم »دنيچك «و »باران «و »برق «نيب تناسب ةيآرا به اشاره  
 كـه  مـا  كار ابيدر /است ممكن داريد مهلت كه دم دو يك نيا: 3ب/ 5 غ/ 2ج ●  

  عمر كار داستيپ نه
 سـت ا بهتـر  كـه  شود يم دهيد زيني  استرحام دعوت، و طلب حسن بر عالوه ت،يب در  



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 70

  .شود ذكر
 كند ينمي  ساق كرشمةي  ول /صدبار كف ز قدح نهادم توبه عزم به: 8ب/ 6غ/ 2ج ●  

  ريتقص
 گونـة  تقابل زين. »توبه «با) گناهي  معن در (»ريتقص «واژة نيب تناسب هاميا به اشاره لزوم  

  .)يكوتاه وي كم مفهوم به (»ريتقص «ريتعب با ،)اديز مفهوم به (»بار صد «ريتعب
 اسـت  وصـال  نـازپرورد  /بود شده خوگر تو داريد به كه حافظ دل: 9ب/ 9غ/ 2ج ●  
  آزارش مجو

 دهيـ آفر زيـ ني  مقطعـ  حسن استرحام، بر عالوه تيب نيا در حافظ شود انيب است بهتر  
  .است

 سـحرت  آه بـه  مـن  /يدار سـامان  و سري  ب مرا دست نيز تو گر: 3ب/ 14غ/ 2ج ●  
  دارم شانيپر زلف

 به هيشب مدح ةيآراي  نوع ت،يب در شود، يم استنباط هم شارح گزارش از كه همچنان  
  .دارد وجود ذم

 مـن  وي  نـ يب يمـ  ةخان /تو كه الحاج ملكي  ا مفروش من بر جلوه: 2ب/ 16غ/ 2ج ●  
  نميب يم خدا خانه

 خـدا  خانـه  «بـا  »دنيـ د خانـه  «و ،»تـو  «با »من «نيبي  باطن وي  ظاهري  ها تقابل تيب در  
  . دارد نمود »دنيد

 از اتيح مينس من كه /ميگو يم بلند بانگ به و است خوش سرم: 1ب/ 17غ/ 2ج ●  
  ميجو يم الهيپ

ي باورشناسـ  نظـر  از اتياب همة (داردي  ليتعل وي  نييتب جنبة نه،يپرقر و محكم غزل نيا  
  .)داردي باورشناس گزارش تيب دو فقط حاضر، اثر در هستند؛ اما بحث قابل

 قـدح  ضيفـ  بـه  زرق غبار /پاك دل از حافظي فتو به كهي  م اريب: 9ب/ 17غ/ 2ج ●  
  ميفروشو

 در را خـود  ليـ تعل و نظـر  و فتـوا  غـزل،  اتيـ اب ديگر مثل زين آخر تيب نيا در حافظ  
 راه غبار «مقابل در حافظ. است كرده نييتب و شرح خودانهيب و مستانهي  تلق و انيب يا كرديرو

 »زرق غبـار  «از ،اسـت  گفتـه  خنسـ  آن از تر شيپ و است بخش سعادت و خوشبو كه »طلب
  .استي يادآور و توجه قابل زرق يِناپاك و غبار باي پاك تقابل زين. ديگو يم سخن

 بـه  تـو  چـراغ  از /فلـك  بـه  حايمـس  چـو  مجـرد  و پـاك ي  رو گر: 3ب/ 19غ/ 2ج ●
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  پرتو صد رسد ديخورش
 )ع (يسيـ ع حـضرت  تأهـل  عـدم  و تجـرّد  درخـصوص  تناسـب  هاميا ةيآرا به اشاره  
  .است مناسب
 خرقـة  نيـ ا حـافظ /سـوخت  خواهـد  نيد خرمن اير و زهد آتش: 8ب/ 19غ/ 2ج ●  

  برو و ندازيب نهيپشم
 زهد مشكلي هنري  انيب با ويي  بايز به زين تيب نيا در حافظ كه شود اشارههتر است   ب

 وي  نـ يدي  رسـاخت يز كـه  گونـه  همـان  ل،يـ تعل حـسن  بـا  و دارد يم انيب راي  ظاهري  شيدرو و
 انتقـاد  بـاد  بـه  راي  زهدفروشـ  وي  پوشـ  خرقـه  و كنـد  يمـ  دفـاع  خود كار از رد،دا باورمندانه

  .رديگ يم
  
  ها نوشت يپ
 وانيـ د نخـست  غـزل  60ي  باورشناسـ  وي  باشناسـ يز گـزارش  شامل كه مجلد سه تاكنون،. 1

  .است دهيرس چاپ به باد دري چراغ و ونديپ و پند ،مغان ريد: يها نام با ،است
 يمنتخبـ  بحـث،  مورد كتاب دو كه است آن در قطره نشري  ها كتاب با اثر دو نيا تفاوت. 2

 مخاطـب  و شـده  گـزارش  زيـ ني  شناسـ  واژه دگاهيـ د از و است حافظ اتيغزل ليات  ك از
  .هستندي فارس اتيادب و زبان ةرشت در حافظ درس انيدانشجو زين كتابي اصل

 بـر  (نخـست  جلـد  رد نمونـه ي  بـرا  اعتناسـت،  و اسـتفاده  قابل گزارشگر حاتيتوض بيشتر. 3
 مناسـب  و توجـه  قابـل  ،مـوارد  يـا  صـفحات  نيـ ا در موجودي  ها گزارش ،)جانان آستان
 كمـك  بهي   گزارش (125 ،92 و 19 ،18 ،16 ،12 صفحات در شده گزارش اتياب: است
  ،)» ...بــس و دانــد ســحر مــرغ گــل مجموعــة قــدر «تيــب دربــارةي فتگيشــي شناســ روان
  ... . و 132

 »كـه «: 41ص: است قرار نيا از) كرانيب دري  گام (دوم جلد دري  پيتا تاشتباها ازي  برخ. 4
 ،148 ص. اسـت ي  اضـاف  »گرفـت  آسـمان  در كه استي  ا شعله ديخورش كه «مصراع در

 سـو  يـك  و نشـسته  پسرت سو يك «تيب دوم مصراع در: 165 ص .ها يدرشت: ها يدرشن
: 171ص. باشـد  فاصله »زن «و »سو «نيب ديبا ،»سوزن يك بر و گذار هم به جمله نيا/زن
» يمن ز عجب نيچن ندارد ياد به كس كه /بيغي  نقشبند جام نةيآ در نيبب «تيب آخر در
  .نباشد فاصله» يمن «و »ز «نيب ديبا

  .73 ص در آگنه و ،53 و 10ص در شيب ، ... و 1 ص در گروثماني ها واژه مانند. 5
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 يـافتن  در مخاطـب  كار شدن آساني  ابر كتاب، دو هر فهرست در كه شود يم شنهاديپ زين. 6
 شـمارة  بـه  فقـط  و شـود،  درج ،شده گزارش غزلِ هر اول مصراع يا تيب نظر، مورد غزل
  .نگردد اكتفا... و ،2 غزل ،1 غزل صورت به غزل،

  
  گيري نتيجه

 كه براي تدريس در واحدهاي درس حافظ در         گامي در بيكران  و  بر آستان جانان    دو كتاب   
 به ويـژه از حيـث       -رغم امتيازات و فوايد       ت فارسي تأليف شده است، علي     رشته زبان و ادبيا   

و جامعيـت،    از حيـث كمـال       -زيباشناسي و انتخاب غزليات مناسب و بيان نكات نغز ديگـر            
 بيشترين نقص و نقدي كه نگارنده بر شارح .يستتناسب با اهداف مطابق سرفصل دروس ن      م

 :شـود   مـي ارائـه ها بـه صـورت پيـشنهادي        آن ةدداند از حيث محتوايي است كه عم        وارد مي 
 بيشتر و بهتر از نـسخه       ة مناسب در معرفي سبك و افكار حافظ، استفاد        ةضرورت درج مقدم  

فاده از  سـت  و يا ارجاع به مـوارد مهـم آنهـا، ضـرورت ا             نپژوها  ها و شروح و اقوال حافظ       بدل
مطالـب  غيـرالزم مثـل      لزوم حذف مطالب     ،زبان مناسب و معيار در كتاب درسي دانشگاهي       

 و فرعي، لزوم اشاره بيشتر به تلميحات و اشارات قرآني و حـديثي و نيـز اعتقـادات                   يتكرار
هـا،    رغـم تفـصيل و تـازگي         همچنين در گزارش زيباشناسي شـارح، علـي        ؛بازيافته در اشعار  

ي شود كه نگارنده در متن مقاله به اهم آنها اشاره كرده است و بازنگر               هايي ديده مي    ضعف
  .كند و تكميل اين بخش اساسي كتاب را الزم فرض مي
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