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نقد تطبيقي -تحليلي چهار شرح عرفاني ديوان حافظ با تكيه بر غزل آبحيات
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 -2امین رحیمی

چکیده
سیر شرحنويسي بر ديوانحافظ ،از همان سالهاي پس از وفات وي آغاز شد و شارحان با
هدف گشودن قفل صندوقچة پر رمز و راز ديوان خواجةشیراز ،كوشیدند تا بهرهمندي همگان را از
اين گنجینة عظیم و بيبديل فرهنگي ،سهل و میسّر سازند .اين تالشها ،نه فقط در ايران كه در
خارج از اين مرزها ،آن هم از لحاظ تعداد به مراتب بیشتر صورت پذيرفت .ختمي الهوري،
خويشگيقصوري و اكبرآبادي از شبهقارّة هند و باقريانموحّد در داخل كشور ،جزو خیل عظیم اين
شارحان بودهاند كه در اين پژوهش ،به طور نمونه و با روشي توصیفي ،به نقد تطبیقي -تحلیلي
شروح آنها بر غزل آبحیات حافظ پرداخته شد .نتايج حاصل نشان ميدهد كه چهارشارح ،بدون
در نظرگرفتن زيباييهاي ادبي و با ديدگاه عرفاني محض ،اين غزل را مورد واكاوي قرار دادهاند .در
اين میان ،جنبة عرفاني شرح ختمي با اين كه نسبت به سه شرح ديگر از قدمت بیشتري برخوردار
است ،قويتر بوده و به تعابیر اصطالحي بزرگان صوفیّه نزديكتر است و اكبرآبادي و باقريانموحّد،
كاري جز بازگويي تعابیر ديگران انجام ندادهاند.
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هنري است كه بدون اغراق ميتوان گفت ،از آنِ حافظ شیرازي است و بس .در طول قرون گذشته،
شارحان و مفسّران بسیاري ،سعيدر شرح غزلهايحافظ داشته و هركدام با رويکردي خاص و با
توجّه به شرايط زماني و مکاني خود ،به اين امر روي آوردهاند ،اما همواره اختالفاتي آشکار میان
برداشتهاي اين شارحان از شعر وي وجود داشتهاست و اين مسأله ،در تحقیقات ادبي ما كه دامنة
بسیار وسیعي هم دارد ،جاي خالي پژوهشيهاي علمي در حوزة آسیبشناسي شروح نوشته شده
بر ديوانحافظ را بیش از پیش آشکار ميسازد .عالوه بر آن «در راستاي ادبیات تطبیقي ،پرداختن به
نمادها و مفاهیم عرفاني و عواطف همسان بشري ،در روند پديد آمدن آثار ادبي ملّتهاي جهان،
گامي در جهت شناساندن فرهنگهاي مختلف و نشان دادن پیوندهاي انديشگي و فرهنگي ميتواند
باشد( ».واحددوست)151:1389،
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
در اين مقاله ،به بررسي تطبیقي تنها يك غزل از ديوان حافظ؛ آب حیات كه همة حافظ پژوهان،
بر عرفاني بودن آن اتّفاق نظر دارند ،در چهار شرح عرفاني پرداخته ميشود .اين شرحها شامل سه
شرح شبهقارّهاي و نسبتاً قديمي« :شرحعرفانيغزلهايحافظ» از سیفالدين ابوالحسن عبدالرحمان

الهوري ،متخلّص به ختمي ،در نیمة اوّل قرن يازدهم« ،بحرالفراسه الآلفظ في شرح ديوان خواجه
حافظ» از عبیداللّهخويشگيچشتيقصوري ،متخلّص به عبدي ،در نیمة دوم قرن يازدهم و

«بدرالشروح» از موالنا بدرالدين اكبرآبادي مربوط به قرن دوازدهم هجري و «شرح عرفانيغزلهاي-
حافظ» از شارح ايراني معاصر ،رضا باقريان موحّد .همچنین تالش دارد تا به دو پرسش اساسي نیز
پاسخ دهد .1 :اين شارحان تا چه میزان در قابل فهم سازي مفاهیم غزل موردنظر توفیق داشتهاند؟
و  .2كدام يك از اين شروح در حلّ مشکالت معنايي غزل آب حیات به خواننده كمك ميكند؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
با عنايت به اينکه بازنمايي ديدگاه عرفاي هندي در مورد وجوه عرفاني غزل آبحیات حافظ
و مقايسة آن با نظر شارحان عرفاني در داخل كشور كه شرح باقريان موحّد ،برگرفته و ماحصلي
از شروح آنهاست ،از لحاظ مطالعات تطبیقي ،اهمیّت ويژهاي دارد و به پیدايي انديشههايينو ،دربارة
اين غزل منجر ميشود و ديدگاه و دريافتهاي اهل ادب و عرفان آن ديار از شعر حافظ را نمايان
ميسازد.
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 -1-3روشتفصیلی تحقیق
اين مقاله از نوع تحقیقات توصیفي و با رويکرد تحلیل و تطبیق اسناد و مدارك كتابخانهاي موجود
است كه ابتدا هر يك از ابیات غزل را با توضیحات شارحان مورد نظر آوردهاست ،پس از آن با ارائة
معاني اصطالحات عرفاني ابیات ،براساس تعاريف بزرگان تصوّف به بررسي شباهتها و تفاوتهاي
موجود در شرح اين شارحان ،با اقوال عرفا و در نتیجه ،تعیین صحت و سقم آنها پرداختهاست.
شرحهاي مذكور ،به ترتیب و به طور اختصار با حروف :الف ،ب ،پ و ت مشخص شدهاند .الزم
به ذكر است كه در اين تحقیق ،ديوانحافظ به تصحیح علّامه قزويني و دكتر غني( ،)1376اساسكار
قرارگرفتهاست و ابیات اضافي و الحاقيشرحها (به سبب اختالف نسخ مورد استفادة شارحان) ،از
آنجا كه نه در اين نسخه و نه در نسخة معتبر ديگر از ديوان حافظ به تصحیح خانلري(،)1362
نیامده بود؛ به دلیل بياعتباري مورد بررسي و مقايسه قرار نگرفت.
 -1-4پیشینهتحقیق
مقاالتي چند ،در مورد شروح شبه قارّهاي مذكور نوشته شده كه در حدّ معرفي شارحان و
توصیف يا نقد شرح آنها بودهاست .ازجمله كتاب«فرهنگ شرحهاي حافظ»( )1387از بهادربـاقري
و مقالة «شرحيكهن و عرفاني بر شعرحافظ»( )1375از عبدالحمیدصفّارنیا و مقالهاي ديگر با عنوان
«بررسي ونقد محتوايي كتاب بحرالفراسه»()1392از نیّر وفايي و «بحث و معرفي بحرالفراسهالالفظ
في شرح ديوان خواجه حافظ از عبداللّه خويشگي قصوري عبدي»( )1371از محمدخان مهرنور و
نیز «نگاهي به شارحان ديوان حافظشیرازي در شبهقارّه»( )1384از رشیدهحسن و در مورد شرح
باقريان موحّد ،با توجه به اين كه اثري جديدالتألیف است ،هیچكتاب يا مقالهاي ،حتي در معرفي آن،
نوشته نشدهاست ،اما در باب اين كه غزلي از خواجه به صورت خاص و مجزا و از لحاظتطبیقي
در اين شروح مورد نقد و تحلیل قرار گیرد ،پژوهشي مشاهده نگرديد.
 -2بحث
 -2-1شأن صدور غزل آبحیات
اين غزل ،از جمله ،رازآلودترين غزلهاي حافظ شیرازي است كه از همان قرون پس از وفات
وي ،روايات مختلفي پیرامون آن در بین عامّه شايع بودهاست .ذكر يك نمونه از اين روايات به
طور خالصه ،خالياز لطف نیست .ختميالهوري گفتهاست« :به روايتي ،شاخنبات نام
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معشوقه{اي}بود در شهر شیراز كه به حسن و خوبي ،آفت عهد خويش بود و از وفور طالبان ،به
هیچ كس نگاه نداشت .حضرت خواجه را از شدت غايت عالقه به وي ،نه شب آرام ماند و نه روز
قرار ،و آن معشوق ،اصالً التفاتي به خواجه نداشت .حضرتخواجه ،جهت وصل وي ،به زيارت
چهلستون -كه زيارتگاهياست مشهور ،بیرون شهر شیراز و هر كه آنجا ،شبهاي جمعة يك سال،
متّصل زنده دارد ،هر مرادي كه داشته باشد ،به كام دل ،سرانجام مييابد -اشتغال نمود .حسباالتفاق،
چون شب جمعة آخر سال آمد ،به بركت آن مکان شريف ،آن بت طناز ،بياختیار خود را به خدمت
حضرت خواجه رسانید ،به شوق تمام ،اما خواجه ،با وصف آنکه سالهاي دراز در محبت و سوز
و گداز داشت ،اصالً به مصاحبت او تن نداده و به او التفات ننموده ،خود را به دستور سابق ،در
آن مکان شريف رسانید و مشغول اوراد معهود گشت .هنگام سحر ،خالف معتاد ،خواب بر خواجه
غلبه كرد ،به مجرد سر نهادن خوابش در ربود .در واقعه ديد كه حضرت خضر(ع) شیشة شراب
معرفت به دست او داد و گفت اين را بخور و از غصه و اندوه آن زن و غیرة آالم عاليق دنیا فارغ
باش .چون از خواب بیدار شد ،ديد كه آن شیشة شراب در دست{است} .شروع كرد به خوردن آن
و ورود نمودن حقايق و معارف بر دل او و وصول يافتن به مرتبة واليت .اين قصه را در اين غزل
بيبدل ،به طريقرمز و اشارت بیان ميفرمايد و در اواخر غزل ،نام آن معشوق به حدّ صراحت
ميرساند(».ختميالهوري،1378،ج ،)1198 –1199 :2پیدايي اين روايات مختلف ،برچه اساسي
بوده و از كجا نشأت گرفتهاست ،سؤالي است كه به راحتي نميتوان پاسخي براي آن يافت .بدون
شك ،هیچ كدام از اين روايات ،به طور كامل ،منطبق بر واقعیت نبوده و قابل استناد نیست ،چون كه
«امثال آن را دربارة ديگر عرفا و شعراي ايران مانند باباطاهرعريان و بشرحافي و غیره ،بسیار ساختهاند
و بديهياست كه همة آنها مورد تصديق نتواند بود ،بلکه از اين داستان ،رياضت حافظ تأيید ميشود،
به خصوص با در نظر داشتن غزلي كه خواجه در اين باب فرمودهاست( ».معین )377:1319،و اين
برداشت ،زماني كه به خود غزل رجوع ميشود ،بسیار منطقي به نظر ميرسد ،حافظ ميگويد كه در
شب قدري ،مکاشفهاي برايش روي دادهاست و ميدانیم كه تمامي عرفاي بزرگ ،بارها بر اين
موضوع تأكید كردهاند كه مکاشفه روي نميدهد ،مگر در دلي صافي كه با رياضتهاي نفساني،
صیقليگشته و مهیاي تابش انوارالهي شده باشد( .ر.ك :مقاالت)129-133 :1389،
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 -2-2شرح غزل
 -2-2-1آبحیات
دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند

واندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند
(حافظ)124:1376،

الف :اين غزل در صفحة  1196تا  1204از جلد دوم شرح ختمي( )1378و با  11بیت آمدهاست .در
مورد آبحیات ميگويد كه« :از روي اصطالح اين طايفة علیّه ،كنايت از چشمة عشق و محبّت
است كه هر كه از آن بچشد ،به حیات معنوي ،زندة ابدي گردد و هرگز نمیرد و فاني و معدوم نشود
و بدان كه در تمام غزل ،فاعل دادند ،قضا و قدر است(»...ختميالهوري،1378،ج)1199 :2

ب :اينغزل در بحرالفراسه( ،)1393داراي 7بیت و از صفحة  529تا  531ميباشد .خويشگي،
شرح خود را اينگونه آغاز كردهاست كه« :در بعضي نسخ به جاي نور ،جام است و تقرير معني آن
است كه دوش در وقت سحر ،مرا از غصة قبض و فُرقت ،خالص دادند و در آن ظلمت شب ،مرا
آب حیات كه كنايت از محبّت حق باشد ،عطا فرمودند و ممکن است كه دوش ،مراد از روز میثاق
باشد...كما في قوله تعالي« :الستُ بربکم»(سورةاعراف-آية(.)172خويشگيقصوري)529:1393،
پ :صفحة  365تا  366از كتاب بدرالشروح( ،)1362به شرح اين غزل اختصاص داشته و11بیت
دارد ،اكبرآبادي ميگويد« :آبحیات :چشمة آبست در ظلمت ،هر كه آن آب خورد ،به طول حیات
بمیرد(».اكبرآبادي)365:1362،
ت :در شرح باقريانموحّد( )1392كه براساس ديوان حافظ به تصحیح قزويني -غني است ،اين
غزل  8بیت دارد و در صفحات  208و  209آمدهاست .دربارة بیت اول نوشتهاست كه« :ديشب،
وقتسحر ،مرا از غم و رنج نجات دادند و در آن تاريکي شب ،آب حیات عشق را كه زندگي-
جاويدان ميبخشد ،به من نوشاندند(».باقريانموحّد)209:1392،
نقد و بررسی :در اين بیت ،سخن بر سر آبحیات است .ختمي ،خويشگي و شارح ايراني ،هر
سه آبحیات را كنايه از عشق و محبّت الهيگرفتهاند .اكبرآبادي در مورد بیت اول به آوردن معني
پارهاي از لغات ،از جمله آبحیات اكتفا نموده و بیت را شرح نکردهاست .ابتدا الزم است به
تعريف اصطالحي آبحیات در عرفان نگاهي بیندازيم« :در اصطالح سالکان ،كنايه از چشمة عشق
و محبّت است كه هر كه از آن چشد ،هرگز معدوم و فاني نگردد(».سجادي )2:1383،و«عشق و
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محبّتالهي كه به كامالن و واصالن ،چون به مرحلة فناء فياللّه رسند ،زندگاني جاويد بخشد تا به
مقام بقاءباللّه ارتقا يابند( ».گوهرين،1376،ج ،)7:1بنابراين ،خويشگي و باقريان به معناي عرفاني
آبحیات درست اشاره كردهاند اما معنايي كه ختميارائه دادهاست ،كاملتر بوده و مطابق با معناي
اصطالحي آن در زبان عرفان است.
2-2-2بیخودي و تجلّی
بیخود از شعشعة پرتو ذاتم كردند

باده از جام تجلّي صفاتم دادند
(حافظ)124:1376،

الف« :حجب عزّت از میان برداشتند و مرا بیخود و فاني از نور پرتو تجلّي ذاتي كردند

و

بادة استغراق از نور تجلّي صفاتي دادند -تجلّي ذاتي آن است كه سالك در آن تجلّي ،فاني مطلق
شود و علم و شعور و ادراك مطلقاً نماند و ،...و تجلّي صفاتي آن است كه حضرت حقّ به صفات
سبعة ذاتیّه كه حیات و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و كالم است ،بر سالك متجلّي شود و
گاه باشد كه تجلّي صفاتي ،متمثل به نور سیاه نمايد .يعني حقّ را متمثل به صورت نور سیاه
بیند(».ختميالهوري،1378،ج)1199 –1200 :2
ب :در بحرالفراسه به جاي جام ،كلمة نور آمدهاست ،به اين شکل :باده از نورِتجلّي صفاتم دادند
و آورده كه« :از روشني مشاهدة تجلّيذاتي ،مرا بیهوشكردند و باده از نور تجلّي صفات مرا نیزدادند
و حاصل آنست كه مرا بسط بعد از قبض حاصل شد و نور تجلّي ذاتي و صفاتي به من دست
داد(».خويشگيقصوري)529:1393،
پ« :تجلّي :روشنائي و در اصطالح اين طايفه ،عبارت از آنچه ظاهر شود بر قلب از انوار و آن
چند قسم است :تجلّي شهودي و آثاري و افعالي و صفاتي و ذاتي و نوري و معنوي و وجداني و
قهري ،اما تجلّي صفاتي آنست كه حق را به صفات سبعة ذاتیّه كه قدرت و حیات و علم و اراده و
سمع و بصرو كالم{است}و گاه تجلّي صفاتي به نور سیاه نمايد .يعني حقّ را متمثل به نور سیاه
بیند(».اكبرآبادي)365:1362،
ت« :با تجلّي و تابش نورذات حق بر دلم ،از خود ،بیخود گشتم و در آن سرگشتگي ،جامي پر
نور از تجلّیّات صفاتالهي را به من نوشاندند و به اين ترتیب ،دلم از راز و اسرار عالم غیب آگاه
شد(».باقريانموحّد)209:1392،
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نقد و بررسی :واژههاي مورد نظر در اين بیت ،بیخود و تجلّي است .ختمي پس از شرح بیت،
به تعريف تجلّي و انواع آن پرداخته و بیخودي را به معني فاني شدن گرفتهاست .خويشگي براي
تجلّي ،معنايي نیاورده و بیخودي را به معني بیهوشي آوردهاست و اكبرآبادي ،معاني لغوي و
اصطالحيتجلّي را بیان نموده و بیخودي را معنا نکردهاست .باقريان ،اين واژهها را در همان معناي
لفظيآنها به كار بردهاست ،اما معناي تجلّي در عرفان« :تجلّي يعني آنچه از انوار غیبي كه بر دلها
آشکار ميشود و آن را انواعياست(».گوهرين،1376،ج )20:3و در نگاه اكثر عرفا ،بیخودي ،رسیدن
به مقام فناست« :فنا ،ساقط شدن صفتهاي رذيله ،و آن با زيادي رياضت
است(».جرجاني )142:2004،و برپاية همین اصل است كه «بیخودي و بيخبري از خود و از میان
بردن تعیّنات ،طريقة بزرگ شناخت و اتّصال به خداست( ».كیخاي فرزانه وسلیمي
خراشاد ،)106:1394،زيرا كه وصل سالك جز با فاني شدن در عشق محبوب حقیقي میسّر نمي
گردد .به نظرميرسد كه تعريف ختمي از تجلّي و بیخودي ،از تعاريف سه شارح ديگر ،جامعتر و
بهتراست؛ البته ،اكبرآبادي نیز براي تجلّي ،معناييشبیه به آنچه ختمي گفته ،اما خیلي مختصرتر از
آن آوردهاست .الزم به ذكر است كه تلمیح آشکار اين بیت به آية 143سورة اعراف «:وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى
لِمِیقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَىالْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ
ك
فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَ َمّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَ َبلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَ َلمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ُتبْتُ إِلَیْ َ
و َأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ» ،از چشم هر چهار شارح دور ماندهاست و كمترين اشارهاي به آن نکردهاند.
-3-2-2شب قدر
چهمباركسحري بود وچه فرخندهشبي

آن شبقدركهاينتازهبراتمدادند(حافظ)124:1376،

الف« :شب قدر در اصطالح اين طايفة علیّه ،آن شب كه سالك را به تجلّي خاص و ذاتي مشرّف
گردانند تا بدان تجلّي ،بشناسد قدر و رتبت خود به نسبت با محبوب ،و آن وقت ،ابتداي وصول
سالك است به عین جمع(».ختميالهوري،1378،ج)1200 :2
ب« :شب قدر ،اينجا به معني شب برات است واكثر مردم ،شب قدر را بر شب برات نیز حمل
ميكنند يا شب قدر به معني لغوي ،بر شب برات محمول باشد يا آنکه به معني مصطلح بود و شب
برات به او نیز درست است(».خويشگيقصوري)530:1393،
پ« :آن شب قدر :آن شب عزيز و مکرّم(».اكبرآبادي)365:1362،
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ت«:چه سحرگاه و شب مبارك و خجستهاي بود ،آن شب قدري كه سند آزادي از گناهان را به
دست من دادند و نور معرفت ،دلم را روشن نمود و اجازة راهیابي به كوي عشق را به من
دادند(».باقريانموحّد)209:1392،
نقد و بررسی :دراين بیت ،تركیب شب قدر مورد نظر است .ختمي از آن به شبي كه سالك را به
تجلّيخاص و ذاتي مشرّف گردانند و آن ابتداي وصول سالك است به عین جمع ،تعبیر نمودهاست.
خويشگي آن را به معني شب برات گرفتهاست .اكبرآبادي ،فقط معناي لغوي شبقدر را ذكر كرده
و بیت را نیازمند شرح نديدهاست .باقريان نیز شبقدر را به همان معناي لغوي آن آوردهاست .در
فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفاني ،در تعريف شبقدر ،به نقل از فخرالدين عراقي آمدهاست:
«بقاي سالك را به وجود حقتعالي كه در عین استهالك است ،شب قدر گويند(».سجادي:1383،
)497و نیز داريم« :شبي كه سالك در آن شب ،به تجلّيخاصي اختصاص مييابد و با آن تجلّي ،قدر
و مرتبت او ،نسبت به خدا معلوم ميشود و اين ابتداي وصول سالك به عینالجمع و مقام بزرگان
عرفا است( ».جرجاني ،)163:2004،با اين تعاريف ،ميتوان گفت ،تعبیر ختمي از شبقدر ،همان
بیان عرفانيآن است.
 -4-2-2آينة وصفجمال
بعدازين روي من وآينة وصفجمال

كه در آنجاخبرازجلوةذاتم دادند(حافظ)124:1376،

الف :در شرح ختمي ،مصراع اول ،به اين شکل آمدهاست :بعد از اين روي من و آئینة حسن و
جمال ،و در معني بیت بیان ميدارد كه« :در اين بیت ،تعريض ترتیب تجلّیّات

را نموده ،ميگويد

كه بعد از اين ،روي توجه و تالش من و التزام مکاشفة آينةحسن و جمالصفاتي؛ زيرا كه به وسیلة
حسن و جمالصفاتي ،خبر از جلوه و تجلّي ذاتم دادند( ».ختميالهوري،1378،ج)1201 :2
پ« :بعد از اين :الحال ،آينة وصف جمال :كنايه از عشق است(».اكبرآبادي)366:1362،
ت« :از اين به بعد ،دل من آينهاي خواهد شد كه تنها ،جمال زيباي معشوق را نمايان ميسازد و
من اين آينه را كه جايگاه جلوهگري ذات حقّ است ،پاس ميدارم و از آن غفلت نخواهم
كرد(».باقريانموحّد)209:1392،
نقد و بررسی :در اين بیت ،بحث بر سر آينه است .ختمي ،تعريفياصطالحي براي آينه نیاورده-
است و منظور بیت را اشاره به ترتیب تجلّیّات ميداند .اين بیت در بحرالفراسه نیامدهاست .اكبرآبادي،
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تركیب اضافي آينة وصفجمال را كنايه از عشق گرفتهاست .باقريان ،آينه را دل و جايگاه جلوهگري
ذات حقّ ،معني نمودهاست .عرفا ميگويند« :در عالم انسان ،قلب ،آينة وجه باقي
است(».حمويّه ،)131:1362،نسفيگويد« :در درياي محیط ،آينة گیتي نماي نهادهاند ،...آن دريا،
عالمغیب و آن آينه ،دل انسان كامل است(».نسفي ،)237:1371،ميبینیم كه تنها باقريان براي آينه،
معنايعرفاني آن را آوردهاست.
 -5-2-2مستحق
من اگر كامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و اينها بزكاتم دادند
(حافظ)124:1376،

الف« :يعني من اگر حسب خواهش ،كامروا شدم ،جاي عجب نیست؛ زيرا كه به سبب غلبة
عشق ،مستحق تجلّیّات مذكور شدهبودم و اين عطاي تجلّیّات ،به طريق زكاتم دادند و ايصال زكات
به مستحق زكات ،تعجب ندارد(».ختميالهوري،1378،ج)1200–1201 :2
پ :فقط معنيلغوي كامروا را ذكر نموده و در ادامه ،چند سطر از تمهیدات عینالقضات را با ذكر
منبع ،در مورد میزان زكات و شرايط آن آوردهاست(ر.ك :تمهیدات.)26-27 :1393،
(اكبرآبادي)365:1362،
ت« :اگر به تمام آرزوهاي خود ،دست يافتم و دلشاد گشتم ،جاي شگفتي ندارد؛ زيرا مستحقي-
بودم كه اينها را به عنوان زكات به من دادند(».باقريانموحّد)209:1392،
نقد وبررسی :كلمة مورد نظر در اين بیت ،مستحق است .ختمي ،اكبرآبادي و باقريان ،آن را به
همان معناي لغوي گرفتهاند .در بحرالفراسه ،اين بیت نیز نیامدهاست ،و اما تعريف اصطالحي مستحق
يا فقیر در عرفان« :در كشفاللغات ميگويد :فقر نزد سالکان ،عبارت از فناي فياللّه است و آنچه
فرمودهاند كه الفقرُسوادُالوجه فيالدارين ،عبارت از آن است كه سالك ،بالکلیّه فانيفياللّه ميشود،
به حیثیتي كه او را در ظاهر و باطن ،دنیا وآخرت را وجود نماند و به عدم اصلي و ذاتي راجع گردد
و آن را فقرحقیقي گويند( ».تهانوي،1996،ج ،)1283 :2كشفالمحجوب ،فقیر را اينگونه معرّفي
ميكند« :فقیر ،محفوظالجوارح بود از زلّل و محفوظالحال از خلل .نه بر تنش معصیت و زلّت رود
و نه بر حالش خلل و آفت صورت گیرد(».هجويري ،)17:1383،بنابراين ،شارحان براي كلمة
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مستحق ،تعريف عرفاني مناسبي نیاورده و به همان معناي لغوي آن بسنده كردهاند ،در صورتي كه
در اين بیت ،حافظ به هر دو معناي لغوي و اصطالحي واژة مذكور توجه داشتهاست.
 -6-2-2دولت ،جور و جفا
هاتف آن روز بمن مژدة اين دولت داد

كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
(حافظ)124:1376،

الف« :هاتف غیب ،مرا بشارت اين دولت عظمي كه عبارت از مشاهدة تجلّيذاتي و مکاشفة
تجلّيصفاتي است ،داد و تسلّي نمود كه بر جور و جفاي آن معشوقة بيوفا ،استقامت صبر و ثباتم
دادند .چه ،موجب ادراك سعادت ابدي است و منافع آن بيشمار است «انَّما يوفيالصابرونَ اجرَهم
بغیرحساب»(سورةزمر-آية ،)10سرّ اين معني است»( .ختميالهوري،1378،ج)1201 :2
ب :اين بیت در بحرالفراسه ،چنین است :من همان روز بديدم كه ظفر خواهم يافت /كه بر
افسوس عدو صبر و ثباتم دادند(.خويشگيقصوري)530:1393،
پ :اكبرآبادي ،مصراع دوّم را به اين صورت آوردهاست :كه ببازار غمت صبر و ثباتم دادند.
«هاتف :فرشته ،جور و جفا :رنج و تصديع(».اكبرآبادي)366:1362،
ت« :فرشتة خوشبختيو سروشعالمغیب ،آن روز اين مژده را داد كه سرانجام بر اثر صبر و
شکیبايي در برابر ناماليمات و رنجها ،توفیق وصال با يار و رسیدن به تجلّیّاتذات و صفات حقّ را
پیدا نمودي(».باقريانموحّد)209:1392،
نقد و بررسی :كلمات مورد بررسي در اين بیت ،دولت و جور و جفا است .ختمي ،دولت را
مشاهدة تجلّيذاتي و مکاشفة صفاتي گرفته و جور و جفا را به همان معني لغوي آوردهاست .در
شرحخويشگي ،به علت متفاوت بودن بیت ،اين دو كلمه نیامدهاست .اكبرآبادي براي اين بیت هم
جز ترجمة چند لغت ،شرحي نیاوردهاست .باقريان ،دولت را وصال با يار و رسیدن به تجلّیّات ذات
و صفات حق ،و جور و جفا را به همان معاني لغويشان گرفتهاست .در اصطالح عرفا« :دولت در
معني ذوقي ،عنايت خداوند است .دولت درويشان ،قطع عالئق از تمتّعات و بهرههاي دنیا و عروج
به مقام روحانیّات است( ».سجادي )396:1383،و «جور نزد اهل ذوق ،بازداشتن سالك از سلوك
است به واسطة موانعي كه به سبب قصور سالك باشد و مرتبة خذالن سالك
است(».عراقي )27:1382،و «جفا در اصطالح ،پوشانیدندل سالك از معارف و مشاهدات است و
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بيوفايي محبوب را نیز جفا گويند(».سجادي ،)287:1383،برهمین اساس ،ختمي و باقريان معناي
عرفاني درستي از دولت آوردهاند ،اما جور و جفا را در اين بیت از اصطالحات عرفاني نگرفتهاند.
 -7-2-2صبر
اين همه شهد و شکر كز سخنم میريزد

اجر صبريست كزان شاخ نباتم دادند(حافظ)146: 1376،

الف« :ميفرمايد كه اين همه شهد معارف و شکرحقايق كه از سخن من ميريزد و ميتراود ،اجر
صبري است كه از شاخ نباتم دادند آن شب كه ترك صحبت او نموده ،به مزار مذكور رفتم(».ختمي-
الهوري،1378،ج)1203 :2
پ« :شهد و شکر :لطائف و ظرائف و حقايق و معارف ،شاخنبات :قلم و نیز نام معشوقه».
(اكبرآبادي)366:1362،
ت« :اين همه معاني و تعبیرهاي لطیف و شیرين و زيبا كه از سخن من ميريزد ،تحفه و پاداشي
است كه آن را به سبب شکیبايي و نگهداري قلم و قدرت بیان من عطا كردند».
(باقريانموحّد)209:1392،
نقد و بررسی :ابتدا الزم است كه توضیحاتي در مورد شاخ نبات بیاوريم« :افراد فراواني ،اغلب
از عامّة حافظ دوستان ،از همین بیت ،معشوقي را به نام «شاخنبات» براي خواجه ساختهاند ،خواه
آن را نام او دانسته باشند و خواه استعارهاي از او .قضايا هم به مرور صبغة اعتقادي به خود گرفته،
چنان كه عوّام حتي به او قسم ميخورند يا شاعر را براي اجابت نیّات خودشان ،به اين موجود
برساخته قسم ميدهند« .شاخنبات» يا «نبات» در ديگر ابیات حافظ هم معنايي به جز شیريني(البتّه
همراه با ايهام «نبات» به گیاه ،به دلیلنیشکر) ندارد( ».حمیديان،1392،ج ،)2321:3ميدانیم كه ايهام
اصليترينآرايه در شعر حافظ است ،بنابراين ،ايهام نبات به گیاه كه منظور همان نیشکراست ،با
وجود قرايني چون شهد و شکر كه در تناسب با آن است و بعد از آن ،ذكر كلمة سخن ،جاي شکي
باقي نميگذارد كه منظور حافظ از شاخنبات ،قلم است .در تأيید اين سخن ،بايد گفت كه آوردن
شاخ نبات به معناي قلم در اشعار شاعران قبل از حافظ نیز سابقه دارد(.ر.ك:شهیدي،)183:1382،
استاد فروزانفر در توضیح كلمة صبر ،در شرح دفتراول مثنوي و ذيل بیت :هر كه صبر آورد ،گردون
بررود /هر كه حلوا خورد ،واپستر رود ( ،)1602/2آوردهاست« :صبرمخفف «صبِر»(بهكسردوم)،
عصارة گیاهي است...مملو از رطوبت ،در غايت تلخي(».فروزانفر )640:1348،و «در تعبیرات صوفیّه
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و علم اخالق ،خودداري از جزع است ،نسبت به امري مکروه و نامطلوب ،به هر صورت ،صبر به
هر يك از دو معني ،با تلخي و تحمل مکروه ،مناسب و همراه است(».همان) و در مصراع دوم آن
بیت ،كلمة حلوا يا شیريني آمدهاست كه دربارة آن چنین ميگويد« :ذكر حلوا ،بیشتر با معني اوّل
مناسبت دارد و به طريق إيما و اشارت به معني دوم نیز داللت مي كند( ».همان) ،با توجه به اين
مطالب ،اگر در بیت حافظ هم ،كلمة صبر را به هر دو معناي گفته شده ،بگیريم ،بیراهه نرفتهايم .با
معناي گیاه تلخ ،شاخنبات نیز به معناي گیاه نیشکر ميآيد(ايهامتضّاد) و ازآن ،به قلم تعبیر ميشود.
و اما معناي عرفاني صبر ،از اين قرار است« :صبر ،ترك شکايت از سختي بال نزد غیر
خداست(».جرجاني ،)112:2004،در مصباحالهدايه آمدهاست« :معني صبر در عرف ،حبس مريد
است از مراد منهّيعنه»(كاشاني ،)542:1389،ختمي ،شاخنبات را نام معشوقة حافظ و صبر را ترك
مصاحبت وي دانستهاست .در شرح خويشگي ،اين بیت نیز ديدهنشد .اكبرآبادي فقط دو تركیب
شهد و شکر و شاخنبات را معنا نمودهاست و با آوردن دو معناي متفاوت قلم و معشوقه براي
شاخنبات ،نشان دادهاست كه در انتخاب يکي از اين معاني به عنوان مفهوم مورد نظر شاعر ،مردّد
بودهاست و باقريان ،شاخنبات را قلم و قدرت بیان ،و صبر را به معني لغوي آن؛ يعنيشکیبايي-
گرفتهاست .بنابراين ،فقط باقريان ،شاخنبات را درست معني نمودهاست و چنان كه ميبینیم ،هیچ
كدام از شارحان به معناي عرفانيصبر اشارهاي نکردهاند.
 -8-2-2همّت و انفاس
همّت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

كه ز بند غم ايّام نجاتم دادند
(حافظ)124:1376،

الف :مصراع اول اين بیت در شرح ختمي به اين شکل است :همّت عالي انفاس سحرخیزان
بود« :...همّت عالي ،توجه قلب را گويند ،به جمیع قواي روحاني؛ يعني توجه تام انفاس متبركة
سحرخیزان و شب بیداران كه «تتجافيجنوبهم عنالمضاجع»(سورةسجده-آية ،)16از بستر خواب،
پهلو تهي مي كنند ،وصف حال ايشان است ،شامل حال من بود كه از بند و قید غم ايام و اندوه
روزگار نجاتم دادند(».ختميالهوري،1378،ج)1203 :2
پ«:معني اين بیت ،آن است كه سبب خالص من ازين غموم و هموم ،توجه خاطر عاطردرويشان
بود(».اكبرآبادي)366:1362،
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ت« :همّ ت و توجه حافظ و دعاي عارفان و سحرخیزان ،آن چیزهايي بودند كه مرا از اسارت
بندهاي غم و درد روزگار نجات بخشیدند(».باقريانموحّد)209:1392،
نقد و بررسی :در اين بیت ،واژههاي همّت و انفاس مورد بحث است .ختمي ،ه ّمت را توجه
قلب به تمام قواي روحاني و نفس را همان نفس و دم معني كردهاست و در ارتباط با اين بیت،
آيهاي قرآني ذكر ميكند كه بسیار مناسب و بجا ميباشد .در بحرالفراسه ،اين بیت هم نیامدهاست.
اكبرآبادي براي همّت ،معني خاصي نیاورده و انفاس را توجه خاطر معني كردهاست .باقريان نیز از
همّت ،به توجه و از انفاس ،به دعا تعبیر نمودهاست .جرجاني دربارة همّت ميگويد« :توجه قلب و
قصد او با تمام قواي روحاني به سوي حقّ ،براي حصول كمال براي آن يا غیر آن(».جرجاني:2004،
 )215 –216و« نَفَس عبارت است از دوام حال مشاهده و تواتر و تعاقب امداد آن كه حیات قلوب
اهل محبّت بدان مربوط است ،بر مثال تواتر و تعاقب امداد انفاس كه بقاي حیات قوالب ،بدان
مشروط است( ».كاشاني ،)288:1389،با نگاهي به نظرات اين عرفا درمييابیم كه تعابیر ختمي از
همّت و نفس ،برگرفته از معاني اصطالحي آنها در عرفان است.
 -3نتیجه
اين غزل ،روايتي است كه طي آن ،خواجة شیراز به بیان يکي از تجارب عرفاني خود ميپردازد.
سه شارح شبهقارّهاي :ختميالهوري ،اكبرآبادي و عبدي و شارح ايراني ،باقريان موحّد ،هركدام به
نوبة خود كوشیدهاند تا حدّ امکان ،خواننده را در راهیابي به عمق معاني و مفاهیم عرفاني نهفته در
دل اين غزل ،ياري دهند .ختمي به طور تفصیل به هر بیت پرداخته و با استفاده از كتب مهم صوفیّه،
به ويژه رسالة تعريفات جرجاني ،ابیات را معني ميكند ،بنابراين ،درجة اعتبار معاني ارائه شده توسط
ختمي ،بسیار افزايش مييابد؛ هر چند كه در مورد يك يا دو بیت ،معاني نادرستي ارائه ميدهد و
اين امر ،ريشه در ذهنیّت اشتباه شاعر ،در مورد شأن سرايش غزل دارد و مطلب ديگر اينکه استعمال
تعابیر غلیظ عرفاني ،شرح او را تا حدودي مشکل ساخته است .اكبرآبادي ،جز بیان معني لغوي و
گاه اصطالحي دو يا چند واژهاي كه به نظرش ،تنها محل اشکال بیت بوده ،كار خاصي انجام
ندادهاست و خويشگي كه در اين میان ،از متفاوتترين نسخة ديوان حافظ ،در تعداد ،ترتیب و شکل
ابیات استفاده كردهاست ،در همان ابیات مشترك كه زياد هم نیستند ،نتوانستهاست ،اين غزل را
بهخوبي براي خواننده قابل فهم سازد .باقريانموحّد ،بدون توجه به معناي اصطالحي لغات ،معنايي
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ساده و روان ارائه ميدهد كه با صراحت ميتوانگفت ،شرح وي بر اين غزل ،بازگفتي است از
شروح ديگر شارحان داخل كشور و مطلبي جديد و يا مضاف بر آنها ندارد .همانطور كه مالحظه
شد ،از آنجا كه هرچهار شارح ،براساس ذهنیّت و باورداشتهاي خود به شرح اين غزل اقدام
كردهاند ،لذا به جنبة ادبي آن ،كمترين توجهي نداشته و تنها در صدد برجسته نمودن وجهة عرفاني
شاعر بودهاند ،ختمي ،آن هم تنها در يك مورد(بیت اول) ،به نکتهاي دستوري اشاره نموده و فاعل
بیت را مشخّص ساختهاست .همچنین ،نبايد از نظر دور داشت كه چهار شارح مذكور از نسخههاي
متفاوتي استفاده كردهاند و چون ظاهرابیات در شرح آنها تأثیر دارد ،بنابراين ،با شروح مختلفي براي
ابیات مواجه شديم .در بین سه شارح شبهقارّهاي ،ختمي از نسخة صحیحتري نسبت به دو شارح
ديگراستفاده كردهاست؛ چرا كه اختالف آن با ابیات نسخة معیار در اين پژوهش كمتر است .از آنچه
كه گفته شد ،نتیجه ميگیريم كه در مجموع ،شرح ختمي بر غزل آبحیات حافظ ،نسبت به سه
شرح ديگر از جنبة عرفاني قويتري برخوردار است.
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