اثر پذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ

از داستان حضرت سليمان
دکتر علي نظري
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان

چکيده

کليدواژهها :قرآن کریم ،سلیمان(ع) ،حافظ(ره) ،هدهد ،ملكه سبا ،تَذَرو.

تاریخ دریافت مقاله9319/2/5 :

تاریخ پذیرش مقاله19/92/02 :
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محور پژوهش حاضر ،این فرض است  ،که آیات و داستان سلیمان(ع) در سوره نمـل ،الگـو و
مبنای حافظ در سرایش غزل  931قرار گرفته به گونه ای که می توان طایر دولت را رمزی از
997
هدهد دانست و تذرو را ،نشانی و تأویلی از ملكه سبإ به حساب آورد .مقاله حاضـر بـا روش
تحلیلی -توصیفی و مطالعهی کتابخانهای با مقایسهی غـزل  931حـافظ بـا داسـتان حضـرت 
سلیمان در قرآن کریم به ویژه سوره نمل ،به این نتیجه دست یافته است که حافظ در سـرایش
غزل مورد بحث ،تحت تاثیر آیات و داستان سلیمان قرار گرفته و ابیات وی تأویلی از مفـاهیم
قرآنی است .این اثر پذیری پنهان از قرآن کریم و تفاسیر به ویـژه تفسـیر کشـاف زمخشـری،
آگاهانه و هدفمند بوده و حافظ با اتصال سخن خود با مبدأ وحی ،شعر خود را رنگی معنوی و
الهی بخشیده است.براین اساس و با ایجاد ارتباط میان مـتن مقصـد(غزل) و مـتن مبـدأ(آیات
داستان سلیمان) ،در کنار پذیرش معانی ارائه شده از سـوی شـارحان غـزل ،معـانی و مفـاهیم
جدیدتری از ابیات دریافت شده است .بدیهی است با این روش ،بیشـتر مـی تـوان بـه عمـق
اندیشههای قرآنی حافظ شیرازی پی برد.

991



فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

991
991

مقدمه
 9-9مختصري دربارة ادبيات تطبيقي
ادبیات اندیشه بشری در طول تاریخ همواره در حال اثر پذیری و اثرگذاری است .ایـن
تأثیر و تأ ثر از دیر باز تاکنون در قالب عنـاوینی از قبیـل اقتبـاس ،تضـمین ،وامگیـری،
روابط ادبی و  ...مورد توجه پژوهشگران و ادیبان بوده اسـت .در سـال  ،9303فیلمـان،
استاد دانشـگاه سـوربن ،اصـطالح «ادبیـات تطبیقـی» را بـه عنـوان نـامی بـرای آن بـر
گزید(کفافی :9330،مقدمه مترجم ص  .)3در این راستا می توان گفت مفهوم واحـدی بـرای
ادبیات تطبیقی نیست .برخی آن را در پژوهش های ادبی صِـرف محـدود مـی کننـد و
شرط گسترش آن را برخورد تاریخی و ایجاد تـأثیر و تـأثر میـان ادبیـاتِ قابـل تطبیـق
می دانند و برخی دیگر مفهوم ادبیات تطبیقی را گسترش میدهند و آن را شامل پژوهش
تطبیقی میان ادبیات و دیگر حوزههای فعالیت هنری می دانند(کفافی )1 :9330 ،و برخـی
از پژوهشگران ادبیات تطبیقی را هنر و علمی روشمند می دانند که به تشابهات ،تأثیر و
تأ ثرات ،وقایع و حوادث مشابه در دو متن به شرط تفاوت در زبان می پـردازد(دانییـل و
هنری باجو.)93 :9113 ،

همین گرایشها و تفاوت دیدگاهها بود کـه مكاتـب متعـددی را بـه وجـود آورد؛ از
جمله مكتب فرانسه که به اثرگذاری و اثرپذیری تاریخی در ادبیات توجه کرد و صرف
تشابهات مختلف را بدون تكیه بر روابط تاریخی از دایره ادبیـات تطبیقـی خـارج مـی
دانست(ابو الوی :9335 ،مقدمه مترجم  1و  .)92از مشاهیر مكتب فرانسه می توان به جویـار،
فان تیجم و بالدسنبرگ اشاره کرد(کفافی .)92 :9330 ،مكتب دیگر به آلمان مربـوط اسـت
که شبیه مكتب فرانسه است که این مكتب به بررسی ادبیات ملتهای مختلـف بـه شـیوه
تطبیقی همت گماشت و بر مبنای برخورد تاریخی – بـا وجـود اخـتالف زبـان آنهـا-
استوار بود .یكی دیگر از مكاتب ادبیات تطبیقی ،مكتب آمریكایی بود که به جنبه هـای
گسترده تری می پردازد به گونه ای که تمام پژوهش های تطبیقی بین ادبیات مختلف یـا
بین ادبیات و سایر هنرها به طور خاص و دیگر معارف بشری به طور عام را در بر می
گرفت(همان 92 :و .)95
 9-2روش تحقيق
روش این تحقیق ،تحلیلی – توصیفی و بر اساس جمع آوری داده ها به روش کتابخانه،
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و بیشتر با رویكرد تطبیقی به معنای عامتر و گسترده تر آن سازگارتر است؛ بنـابراین بـا
مكتب آمریكایی ادبیات تطبیقی ،هماهنگی بیشتری دارد ضمن اینكه نباید فراموش کـرد
که اثر گذاری قرآن کریم بر شعر و ادبیات و نیز شعر حافظ صبغه و قالب خاص خـود
را داراست؛ زیرا متن مبدأ یعنی قرآن کریم ،وحی و متنی آسمانی و دینی است نه مـتن
بشری لذا در معیارهای بشری و ادبیات تطبیقی نمی گنجد و تأثیرات معنوی آن بر متن
مقصد(دراینجا شعر حافظ) بر کسی پوشیده نیست.
 9-7پيشينه تحقيق
 7-9-9اثرپذيري آشکار حافظ از قرآن کريم و تفاسير
حافظ از قرآن کریم و داستانهای آن به عنوان درونمایه و آبشخور اساسی خـود فـراوان
الهام گرفته است .این اثر پذیری از أنس فراوان وی بـا کتـاب آسـمانی قـرآن کـریم و
تفاسیرآن ناشی است .حافظ در دیوانش ،خود را از بَر کننده و حافظِ قرآن معرفـی مـی
کند و از همین دیدگاه او را لسان الغیب نامیدند .در تاریخ عصر حافظ اثر دکتـر قاسـم
غنیّ در این خصوص چنین میخوانیم:

(غنی)52/9 :9334،

خواجه حافظ ،عالوه بر اینكه در قرآن کریم ،تدبّر و تعمّق می کرده با تفاسـیر ایـن
کتاب آسمانی نیز آشنایی داشته است به گونـهای کـه برخـی معتقدنـد کـه وی تفسـیر
«الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل» اثر جاراهلل زمخشری را تدریس مـیکـرده اسـت؛
چنانكه در مقدمه جامع دیوان حافظ از زبان محمد گلندام از دوسـتان و معاصـران وی
آمده است« :اما به واسطه محافظت درس قرآن و مالزمت بـر تقـوا و احسـان و بحـث
کشاف و مفتاح و ...به جمع اشتات غزلیات نپرداخت»(حافظ ، 9333 ،مقدمه دیوان.)49 :
دکتر حمیدیان در مقدمه «شرح شوق» در خصوص حافظ و تفسیر کشاف و برخـی
تفاسیر دیگر میگوید:
حافظ از تفسیر شهیر کشّاف زمخشری(اگر چه به طنز و در برابر دفتر اشعار و فضای
دل انگیز بهار) نام می برد ،لیكن اگر ذکر این نام را نه به صِرف فرمـایش قافیـه بلكـه
برخاسته از عالقه او بدان بدانیم ،البد دلیلی برای این عالقه ،جـز قـوّت و غلبـه جنبـه
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دولت شاه سمرقندی که در عصر جامی می زیسـته {}...تنهـا شـرحی کـه در احـوال
حافظ نوشته این است که ذیال نقل می شود«:ذکر محرم راز حضرت بـی نیـاز خواجـه
حافظ شیراز روّح اهللا روحَه{}...نادره زمان و اعجوبه جهان بود{ }...و اکابر او را لسان
الغیب نام کرده اند { }...و شاعری دون مراتب اوست ودر علم قرآن بی نظیـر بـوده...

995

ادبی این تفسیر(جنبه دلخواه خواجه) نمیتوان یافـت امّـا گذشـته از ایـن ،مـن گمـان
می کنم او تعلّق خاطری ویژه به تفاسیر صوفیه داشته است .دلیل عمدهام بهـره گیـری
فراوان وی از مرصاد العباد نجم رازی است اگر چه متنی تفسیری به شمار نمـیآیـد و
نیز چند مورد تأثیر پذیری احتمالی از تفسیر معـروف کشـف االسـرار میبـدی کـه در
سنجش برخی قسمتهای آن با شعر خواجه دیده ام( ...حمیدیان.)35 /9 :9312 ،
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حافظ عالوه بر تفسیر کشاف با تفاسیر قبل از خود مانند کشـف االسـرار میبـدی و
تفسیر سور آبادی و ...آشنایی داشته است .حمیدی در این خصوص می گوید«:در آغاز
این مقال به متن تفسیری و بی اندازه ارزشمند کشف االسرار رشیدالدین میبـدی(تـالیف
 )502بــویژه از نظــر ت ـأثیر آن بــر برداشــتهای عارفانــه حــافظ از قــرآن کــریم اشــاره
کردم(»...همان.)33 /9 :
حافظ گاهی به شـكلی آشـكار و پیـدا از الفـاظ و مضـامین آیـات قـرآن کـریم یـا
داستانهایی که در تفا سیر آمده است ،الهام گرفته و آنها را در راستای ساختار شـعری و
غزلی خود بهکار برده است که شارحان حافظ ،کم و بیش به نمونه های آن اشاره کرده
اند .استاد خرمشاهی در کتاب «حافظ حافظه ماست» ،چنین می نویسد «:آری از سـوی
دیگر معانی بسیاری از شعر حافظ از قرآن کریم به نحو پیدا وپنهان اخذ شده است کـه
بر شماردن همه آنها کتابی می خواهد{}...وقتی حافظ می گوید:
عیب رندان مكن ای زاهدپاکیزه سرشت

که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت

اشاره به «الّا تزر وازرة وزر أخری» دارد{ }...در غزل«عمر بگذشت به بیحاصـلی و
بوالهوسی» می گوید:
لمع البرقا من الطور و آنستُ به

فلعلّی لك آتٍ بشهاب قبسٍ

اشاره دارد به آیات /عبارات قرآنی«:فَلَمَّا قَضخَ مُوسخَ المأَجَلَ وَ سَارَ بأَهْلِهِ ءَانَسَ مِـن
جَانِب الطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكاثاوام إنخّ ءَانَسْتُ نَارًا (»...قصص(»... )01 ،خرمشاهی29: 9333 ،
و  :)20هنگامخ که موسخ مدّت خود را به پایان رسانید و همراه خانوادهاش (از مدین به
سوى مصر) حرکت کرد از جانب طور آتشخ دید! به خانوادهاش گفت «درنگ کنید کـه
من آتشخ دیدم! )»...
 7-9-2اثر پذيري پنهان و نامحسوس حافظ از قرآن کريم و تفاسير
حال پس از تبیین ارتباط حافظ با قرآن کریم و تفاسیر و ذکر نمونه هایی از اثرپـذیری
وی ،آنچه در این مقال در کنار اثر پـذیری پیـدا و آشـكار وی از ایـن کتـاب آسـمانی
درخور توجه بیشتر و عمیقتر است ،تبیین اثرپذیریهای پنهان و نامحسوس و تودرتـو و

اثرپذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ از داستان حضرت سليمان

الیه الیة این شاعر بزرگ از متن مبدأ یعنی قرآن کریم و متون مربـوط بـه آن بـه ویـژه
تفاسیر شریف است .آقای هاشم جاوید در کتاب حافظ جاوید آورده است:
 ...نكته ظریف در شعر حافظ ،خلق مضامینی همچون«سایه ابر اسـت؛ یكـی در سـاقیا
سایه ابرست و بهار و لب جوی» و دیگری در« که خیمه سایه ابر اسـت و بزمگـه لـب
کشت» .این مضمون را در آیه  53سوره بقره و آیه  94سوره اعراف بارها دیدهایم؛ امّـا
حافظ چنان آن را در تاروپود شعر خود نهفته است که دیـدن و یـافتن آن در اوّل کـار
آسان نیست (جاوید 3 :9333،و .)3

وی سپس در ادامه بر الیه های پنهان اثرپذیری شعر حافظ تأکید میکند که سراسـر
شعر و وجود وی را فرا گرفته است:
نكته ها و لطیفه های قرآنی و تفسیری چنان در حافظه او نشسـته و در خـاطر او نقـش
بسته و با یافته ها و ساخته های ذوق و طبع او آمیخته بوده که هنگام شاعری از شـعر
او جوشیده و در آن شكفته است .بسـیاری از شـعرهای سـاده و روان او درسـت نـور
آفتاب است؛ یكرنگ و روشن .امّا از پشتِ این منشور است که رنگین کمـان رنگهـای
آن نور ساده را می توان دید و به رمز و راز بافتِ این پرنیان لطیف کـه چشـم عـادی،
تاروپود و طرح و نقش ظریف آن را نمی بیند می توان پی برد (همان.)1 :

 7-9-7شروح غزل 989
غزل  ،931مانند بسیاری از غزلیات حافظ ،مورد توجه برخی از شارحان دیوان خواجه
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در خصوص اثر پذیری پنهان خواجه ح افظ از قرآن کریم و تفاسیر ،تاکنون مباحث
گوناگون و متعددی انجام گرفته است « .اثرپذیری پنهان حافظ از قـرآن کـریم در غـزل
پنجم دیوان او»(نك :نظری و همكاران ،ج« ،)،9331چشمداشت حافظ به کدام «جنّـات تجـری مـن
تحتها اصنهار»؟»(نظری ،الف  991 :9331تا )922؛ «سایة عنایـت داسـتان قرانـی حضـرت موسـی و
شعیب(ع)» در غزل  12حافظ" (نظری :9312 ،ص 924تـا  )932از جملـه نیـز مـیتـوان بـه
مباحث مؤلف یادشده یعنی هاشم جاوید اشاره کرد .وی با ذکر ابیاتی ،اثر پذیری پیدا و
پنهان حافظ را از قرآن کـریم و تفاسـیر بـویژه داسـتانهای تفاسـیر سـورآبادی ،کشـف
االسرار ،تبیین وتحلیل می کند(نك :جاوید :9333،ص 09تا )933
البته شارحان حافظ نیز در البه الی شروحشان اشاره های متین و اسـتواری بـه ایـن
اثر پذیریهای پنهان و پیدا کرده اند که به دلیل حجم زیاد مطالب و پراکندگی و نیز ضیق
مجال این مقاله از ذکرآنها صرف نظر شده است.

993

شیرازی قرار گرفته است .در «شرح سودی بسنوی» به توضیح لغات و نیز شرح ابیـات
پرداخته شده .در این شرح اشاره ای به داستان حضرت سـلیمان و هدهـد نشـده و در
خصوص تذرو چنین آمده است « :تذرو ،به فتح تا و ذال معجمه و سكون «راء» و «واو»
قرقاول است .تذروی پرواز ترکیب وصفی یعنی پـروازی کـه چـون پـرواز تـذروچین
میباشد(»...سودی بسنوی :9344 ،ج  0ص 9922تا .)9925
مرحوم هروی نیز با اشاره به مباحث شرح سودی به تحلیل و شرح لغات و ابیـات
پرداخته است که در متن مقاله از این شرح نیـز اسـتفاده خواهـد شـد( هـروی :9334 ،ج
0ص 332تا .)333
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در «شرح عرفانی غزلهای حافظ» نوشـته عبـدالرحمن ختمـی الهـوری بـه داسـتان
حضرت سلیمان اشاره ای نشده است .وی ضمن ارائه تحلیلی عرفانی از ابیات ،در ذیـل
بیت اول«طایر دولت اگر باز گذاری بكند »...در تبیین معنای باز  ،معتقـد اسـت کـه بـه
میعاد وصل و آیه  920اعراف اشـاره دارد .وی چنـین مـی گویـد...«:چنانكـه سـنت آن
محبوب بی نیاز است که چون از سر صلح می آید ،باز به میعاد وصل {...باز} گـردد
«وواعدنا موسی ثالثـین لیلـة» اشـارت بـدین معنـی اسـت(»...ختمـی الهـوری :9333،ج0
ص.)9223
در شرح «شاخ نبات حافظ» نیز بسیار کوتاه در خصوص ابیات مطالبی آمده از جمله
اینكه گفته شده است شاید مراد از طایر دولت ،پرنده همام باشد و تذرو ،مـرغ زیبـا و
خوش رفتار یا همان قرقاول که اینجا مراد استعاره از معشوق است(برزگر خـالقی:9330 ،
ص .)232

شرح «در جستجوی حافظ» نیز صِرفا به معانی لغوی توجه دارد و به داستان قرآنـی
اشاره نكرده است(نـك:ذوالنور 203/9 :9333 ،و  )203ضمن اینكه بـر اسـتاد خرمشـاهی در
شرح «حافظ نامه» از شرح این غزل صرف نظر کرده است.
حال بنابر آنچه نگارنده در غزل  931در پی تبیین آن است بـه نظـر مـیرسـد ایـن
پژوهش با سایر کارهای عمیقی که در این خصوص شده ،متفـاوت ومتمـایز اسـت بـه
دلیل اینكه همانگونه کـه اشـاره شـد ،شـارحان  -بـر اسـاس اطالعـات و جسـتجوی
نگارنده -به اثرپذیری پنهان حضرت حافظ در غزل مورد بحث از قرآن کریم و داستان
سلیمان(ع) در تفاسیر بویژه تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر سورآبادی ،بحثی بـه میـان
نیاورده و به این اثر پذیری اشاره ای نكردهاند.

اثرپذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ از داستان حضرت سليمان

 7- 9-1فرضيه
فرض بر این است که غزل  931به شـكلی تـأویلی و رمـز گونـه و پنهـانی از داسـتان
سلیمان(ع) در قرآن کریم بویژه سوره نمل و تفاسیر آن ،الهام گرفته و حـافظ بـه رغـم
اینكه نامی از سلیمان و هدهد و ملكه سبا نبرده ،طرح ،بنامایه و عناصر اصلی غزل خود
را از این داستان به شكلی غیر صریح ،گرفته و آن را با سـاختار غـزل بـا بیـانی هنـری
عرضه کرده است.
ابیات غزل
در نسخه غنی دیوان حافظ ،غزل  931دارای  1بیت به این شرح است:
دیده را دستگه دُر و گهر گر چه نماند

بخــورد خــونی و تــدبیر نثــاری بكنــد

دوش گفتم بكند لعل لبش چـاره مـن

هــاتف غیــب نــدا داد کــه آری بكنــد

کس نیارد بـر او دم زنـد از قصـه مـا

مگرش بـاد صـبا گـوش گـذاری بكنـد

دادهام بــاز نظــر را بــه تــذروی پــرواز

بازخواند مگرش نقش و شـكاری بكنـد

شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفـی

مردی از خویش برون آید و کاری بكند

کو کریمی که ز بزم طربش غمـزدهای

جرعه ای درکشد و دفـع خمـاری بكنـد

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیـب

بود آیا که فلك زین دو سه کاری بكنـد

حافظا گـر نـروی از در او هـم روزی

گذری بر سرت از گوشه کنـاری بكنـد

ججج

(حافظ)905 :9333،

 .2نشانه ها ،عناصر و مضامين مشترك غزل و داستان سليمان(ع)
 2-9گوش گذاري باد صبا
کس نیارد بر او دم زند از قصه ما

مگرش باد صبا گوش گذاری بكنـد

باد(ریح) ،یكی از عناصر مهم و اثر گذار و بر جسته داستان حضـرت سـلیمان اسـت«وَ
لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَةً تجَرى بأَمْرهِ إلـخَ المـأَرْض الَّتـخ بَارَکمنَـا فِیهَـا وَ کانَّـا بكـلا شـخَءٍ
عَالِمِین»(االنبیاء :)39:و تندباد را مسـخّر سـلیمان سـاختیم کـه بـه فرمـان او بـه سـوى
سرزمینخ که آن را پربرکـت کـرده بـودیم جریـان مـخیافـت و مـا از همـه چیـز آگـاه
بودهایم «9.وَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ غادُوُّهَا شهَرت وَ رَوَاحُهَا شهَرت وَ (»...سبأ :)90:و براى سلیمان باد
را مسخّر ساختیم که صبحگاهان مسیر یك ماه را مخپیمود و عصرگاهان مسیر یك مـاه
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طـایر دولــت اگـر بــاز گــذاری بكنــد

یــار بازآیــد و بــا وصــل قــراری بكنــد

را و« . ...فَسَخَّرمنَا لَهُ الرِّیحَ تجَرى بأَمْرهِ رُخَاءً حَیْثا أَصَاب»(ص :)34:پس ما باد را مسخّر
او ساختیم تا به فرمانش به نرمخ حرکت کند و به هر جا او مخخواهد برود!
در پارهای از تفاسیر« ،ریح» در داستان سلیمان بر «باد صبا»(ریح الصبا) حمـل شـده
است .زمخشری در تفسیر آیه  93سوره نمل(وَ حُشِرَ لِسُلَیْمَانَ  )...آورده است «:رُوىَ أنَّ
مُعَسكرَهُ کَانَ مائةَ فَرسخٍ{}...و تَرفَعُ ریـحُ الصَـبا البسـاطَ(»...الزمخشـری:9223 ،ج 352 /3و
 )355و در کشف االسرار نیز چنین آمده «:و باد صبا مسخّر وى کرده تـا آن بسـاط و آن
حشم برداشتید»(میبدی .)910/3: 9339،در مجمع البیان نیز به ریح الصبا اشاره شده«:و بـاد
صبا این بساط را حرکت میداد» (الطبرسی.)12/93 : 9342،
صبا ،در دیوان حافظ نیز از بسامد نسبتا زیادی برخوردارست و با ترکیبهـا و معـانی
مختلفی بیش از 992بار به کار رفته است .این واژه در برخی از غزلیّات حافظ در کنـار
سلیمان و دیگر عناصر و مالئمات سلیمانی مانند هدهد و سبا آمده .بیتِ
اندر آن ساعت که بندند زین بر پشت صـبا
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با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

جج

(حافظ)924 :9333،

و همچنین بیتِ
صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشـن سـبا آورد
(حافظ)944 :9333،

از این قبیل است .به نظر می رسد «بادصبا» در بیتِ
کس نیارد بر او دم زند از قصه مـا

مگرش باد صبا گوش گذاری بكنـد

نشان و رمزی از بادِ مسخَّر حضرت سلیمان است .اینك بـا طـرح دالیـل بـه تبیـین
مسئله پرداخته میشود:
 2-9-9باد صبا و ريح
حضور بادصبا در غزل و در داستان حضرت سلیمان ،نشـاندهندة ایـن اشـتراك اسـت.
عبارات«تَرفَعُ ریحُ الصَبا /و بادصبا مسخّر وى کرده تا »...که در تفاسیر آمده از این قبیـل
است.
 2-9-2گوش گذاري باد صبا
گوشگذاری باد صبا ،ترجمانی هنری است از عبارات" ال یَتكَّلَمُ أحدٌ بشَیءٍ إلّا أَلقَتمهُ

اثرپذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ از داستان حضرت سليمان

 2-9-7هماهنگي «مگر» و «اال»
تعبیر«مگرش» ترجمهای از استثنای «الّا» است.
بنابراین تمام بیتِ
کس نیارد بر او دم زنـد از قصـه مـا

مگرش باد صـبا گـوش گـذاری بكنـد

با تمام عبارتِ
«ال یَتكَّلَمُ أحدٌ بشَیءٍ إلّا أَلقَتهُ الرِّیحُ فی سَمعِكَ » همآوایی و هماهنگی و البته هنری
و متناسب با ساختار غزل دارد.
مرحوم هروی بیت «کس نیارد دم زند ازقصـه مـا »...را چنـین معنـی کـرده اسـت:
«کسی جرأت نمی کند که پیش او از سر گذشت ما سخن بگوید شاید باد صـبا بتوانـد
شرح حـال مـا را بـه گـوش او برسـاند»(هـروی .)335 /0 :9334،وی« ،نیـارد» را از فعـل
«یارستن» بر معنی توانستن و جرأت کـردن حمـل ،و "مگـرش" را بـه «شـاید» معنـی
میکند(همان).
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الرِّیحُ فی سَمعِكَ " یا «فألقتمه الـریحُ فـی أاذانِـه" کـه در کشـاف در تفسـیر "وَ حُشِـرَ
لِسُلَیْمَانَ ،»...چنین آمده است« :رُوىَ أنَّ مُعَسكرَهُ کانَ مائةَ فرسخٍ{}...و تَرفعُ ریحُ الصَّـبا
البساطَ } }...فَأَوحَخ اللّهُ إلَیهِ وَ هُوَ یَسیرا بین السَّماءِ و اصرض إنّخ قَد زدتُّ فی مُلكِـكَ
ال یَتكَّلَمُ أحدٌ بشَیءٍ إلّا أَلقَتمـهُ الـرِّیحُ فـی سَـمعِكَ(»... ،الزمخشـری:9223 ،ج 352 /3و :)355
روایت شده که سپاه سلیمان به گسترة صد فرسنگ بود...و باد صبا بساط و حشم وی را
بلند می کرد  ...خداوند به سلیمان در حالیکه در میان آسمان و زمین در حرکـت بـود
وحی کرد .من مُلك تورا افزون نموده و گسترانده ام .هیچ کسی در هیچ موردی سـخن
نمیگوید مگراینكه باد آن را در گوش تو بیفكند؛
بویژه اینكه عبارت «کس نیارد بر او دم زند از قصه ما /مگـرش» بـا صـدر عبـارت
فوق(ال یَتكَّلَمُ أحدٌ بشَی ءٍ إلّا) ،هماهنگی در خور تأملی دارد .این عبارات در بسیاری از
تفاسیر در ذیل آیه «وَ حُشِرَ لِسُلَیْمَانَ  »...آمده است.
در تفسیر سورآبادی نیز ترجمه فارسی عبـارت آمـده اسـت « ...گفتـهانـد وَ هُـمْ ال
یَ شمعُراونَ لشكرهاى سلیمان ندانستند .سخن آن مور را سلیمان بدانست که باد آن سخن
را به گوش سلیمان رسانید»(سورآبادی.)9345/3 :9332 ،

اما بر اساس آنچه گذشـت ،مگـرش بـه معنـای«الّـا» از ادات اسـتثنا ترجمـه شـود،
هماهنگتر مینماید.
نتیجه اینكه به نظر میرسد مفهوم بیت مبنی بر گوشگذاری باد صبا و  ...با عبارات
«ال یَتكَّلَمُ أحدٌ »...در خصوص حضرت سلیمان ،سازگاری برجستهای دارد .شایان ذکـر
است حافظ شبیه مضمون این بیت را در بیت زیر نیز تا حدودی بهکار گرفته است:
از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

(حافظ)934 : 9333 ،

استاد مجتبایی«غیرت» را بر همان معنای معروف حمیت و تعصب حمل کرده است
و چنین مینویسد:
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نفسش در دهان گرفت ،یعنی نفس گل که بوی خوش آن است در دهانش یا در میان
گلبرگهایش ،باقی ماند و منتشر نشد{ }...امّا نسیم صبا ،کـه رسـاننده بویهـای خـوش
است ،هوادار دوست بود و غیرت به خرج داده بوی گل را پراکنده نكرد و از این روی
نفس گل در دهانش فرو ماند و بیرون نیامد(»...مجتبایی.)023 :9334 ،

در خصوص غیرت و معانی آن ،استاد دادبه در دو مقاله با عنوان «غیرت و معانی آن
در شعر حافظ» به تفصیل مباحث ارزشمندی را مطرح کرده است (نك :دادبه :9339 ،نشریه
گلچرخ ،شماره  2ص  03تا  39و شماره  5ص  29تا .)24

نگارنده معتقد است «غیرت» را بر معنای غیریت و بیگـانگی و نـامحرم بـودن نیـز
میتوان حمل کرد.
 2-2طاير دولت ،هدهد ،باز نظر و تذرو
طایر دولت اگـر بـاز گـذاری بكنـد

یــار بازآیــد و بــا وصــل قــراری بكنــد

داده ام باز نظر را بـه تـذروی پـرواز

بازخواند مگرش نقش و شكاری بكنـد

به نظر می رسد تعابیر «طایر دولت» و «باز نظر» در ابیات غزل با هدهد سـلیمان(ع)

در سوره نمل و حوادث مربوط به این پرنده ،همخوانی قابل توجهی دارد ضـمن اینكـه
تذرو می تواند نشانی از ملكه سبا داشته باشد .دالیل زیر به مـا در تبیـین مسـئله یـاری
خواهد کرد:
 2-2-9پرنده و پرواز در غزل و آيات
حضور پرنده و پرواز در غزل مورد بحث ،چشمگیر و برجسته است .غزل با تعبیر «طایردولت»

اثرپذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ از داستان حضرت سليمان

« 2-2-2باز» در تفسير سورآبادي
در تفاسیر فارسی از جمله سورآبادی که ظاهرا از جمله تفاسیری است که مورد عنایت
حافظ قرار گرفته ،عالوه بر پرندگان یادشـده ،در تفسـیر آیـات سـوره نمـل و داسـتان
سلیمان(ع) ،سخن از پرنده «باز» به میان آمده که در غزل نیز به کار رفته است«:ثمّ تـولّ
عنهم باز گرد از ایشان پس { }...در اخبار است که باز در هوا آن هدهد را دید کـه بـه
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آغاز میشود .در بیت پنجم از باز نظر ،تذرو ،پرواز ،نقش و شكار سخن به میان آمـده
است ضمن اینكه صدای حروف و واجهای«ز ،ذ ،ظ» در واژگان «باز ،گذازی ،باز ،زند،
از ،گذاری ،باز ،نظر ،تذرو ،پرواز ،باز ،ز ،کز ،از ،ز ،بزم ،غمزده ،زین ،حافظا ،از ،روزی،
گذری »،ازدر حقیقت «باز و تذرو» را به ذهن تداعی میبخشد.
در کنار این ویژگی غزل ،که پرندگان و پرواز در آن تقریبا برجسته است ،شاهد این
فضا در د استان حضرت سلیمان در سوره نمل و نیز داستانهایی هستیم که در تفاسیر در
ذیل آیات آمده است.
«طیر» تعبیری است که در صدر و آغاز داستان سلیمان(ع) قرار گرفته است «:وَ وَرثَ
سُلَیْمَانا دَاوُدَ وَ قَال یَأَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیر /...وَ حُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُناودُهُ مِنَ المجنّ وَ
المانس وَ الطَّیر(»...النمـل :)93-94:و سـلیمان وارث داوود شـد و گفـت «اى مـردم! زبـان
پرندگان به ما تعلیم داده شده ...لشكریان سلیمان ،از جـنّ و انـس و پرنـدگان ،نـزد او
جمع شدند  .» ...در ادامة داستان با پرندة هدهد ،روبهرو می شویم که در داستان ،نقش
مهم و برجستهای ایفا میکند« وَ تَفَقَّدَ الطَّیرم فَقَـالَ مَـا لـخ لَـا أَرَى المهُدْهُـدَ أَمْ کَـانَ مِـنَ
المغَائبینَ»(النمل :)02:سلیمان در جستجوى آن پرنده [هدهد] برآمد و گفت «چرا هدهد را
نمخبینم یا او از غایبان است؟
بنابر این حضور طایر در ابتدای غزل و سه بار استعمال«الطیر» در آیات درکنار باز و
تذرو و هدهد می تواند از اشتراکات غزل و داستان باشد.
در تفاسیر عربی در ذیـل آیـات سـوره نمـل و در تبیـین واژه «الطیـر» از پرنـدگان
متعــددی ماننــد بلبــل ،فاختــة ،طــاوس ،هدهــد ،طیطــوی ،خاطَّاف(گنجشــك ســیاه)،
رخمة(کرکس) ،قمری ،الحدأ(زغن) ،القِطاة(گربه) ،الببغاء(پرنـده دُره) ،الـدیك ،النسـر ،
العقاب و الضِّفدِع(قورباغه) نام برده شده است(الزمخشری 353/3 :9223 ،و  )352حضور پر
رنگ این پرندگان با فضای پرندگان حاضر در متن غزل هماهنگی دارد.

ناز پرواز مخکرد(»}...{ ،سورآبادی .)9330/3 :9332 ،بنابراین «باز» واژه ای است که هم در
داستان سلیمان و هم در غزل حافظ دارای کارکرد است.
 2-2-7باز نظر و هدهد
ترکیب بازنظر ،می تواند استعاره ای از هدهد باشد .در کنار هم قرار گرفتن نظـر و بـاز
در غزل از یك سو و نظر و هدهد در آیه از سوی دیگر به این نگاه ،کمك شایانی می
کند ضمن اینكه نظـر از واژگـانی اسـت کـه در قصّـه سـلیمان(ع) پررنـگ و برجسـته
است(نظری ،ب :9331أثر قصّة سلیمان (ع) و ملكة سبإ فی غزلیّة  094دیوان حافظ الشیرازی 931،تـا
.)942
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در داستان ،هنگامی که هدهد از ملكه سبا خبر داد ،حضرت سـلیمان فرمـود «:قَـالَ
سَنَنظارا أَ صَدَقمتَ أَمْ کانتَ مِنَ المكَاذِبین»(النمل :)03:سلیمان گفت «ما تحقیق مخکنیم ببینـیم
راست گفتخ یا از دروغگویان هستخ؟ سپس فرمود«:اذمهَب بِّكِتَبخ هَذَا فَأَلمقِهْ إلَیهْمْ ثامَّ تَوَلَّ
عَنهْمْ فَانظارم مَا ذَا یَرمجعُونَ(النمل :)03 :این نامه مرا ببر و بر آنان بیفكن سپس برگرد (و در
گوشه اى توقّف کن) ببین آنها چه عكس العملخ نشان مخدهند! بنابراین میان تعبیر«أنظر»
خطاب به هدهد در آیه و «باز نظر» در غـزل تناسـب و ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد
ضمن اینكه تعبیر«داده ام  ...پرواز» را شـاید بتـوان بـا «اذهـب بكتـابی ...فَـانظارم مَـا ذَا
یَرمجعُونَ» رمز گشایی و نشانه شناسی کرد.
 2-2-1تناسب نقش و رجع
میان «نقش» در بیت و ماده رجع در آیـات شـریفه ،تناسـبی ظریـف و هنـری هرچنـد
ضعیف میتوان دریافت .شارحان معموالً «نقش» را در بیت بر زمزمـه و تغنّـی و تقلیـد
صدای پرنده و ...حمل میکنند .مرحوم هروی چنین نگاشته است:
نقش به گفته سودی « اینجا یك نوع کیسه شكاری است که با تلقین تغنی ،شكار را بـه
طرف آن می خوانند» { }...نقش آلت بادی کوچكی بوده کـه صـدای پرنـده را تقلیـد
میکرده است مثل تیپچه در شكار بلدرچین .شكارچی پشت پرده ای مـینشسـته و بـا
تقلید صدای پرنده ،آن را به سوی خود می کشانده است .در بیت موضوع شكار تـذرو
به وسیله نقش و باز مطرح است؛ نگاه خود را به باز شكاری و معشوق را بـه تـذرو و
زمزمه غزل خود را به صدای نقش تشبیه کرده است و می گوید نگاه خود را مانند بـاز
به سوی تذروی پرواز داده ام .شاید نقش -زمزمه من -او را به سوی من جلب کنـد و
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باز نگاه من شكارش کند -با توجه به اینكه نقش به معنی تصنیف نیـز آمـده حاصـل
معنی اینكه معشوقی را در نظر گرفته ام و در حالیکه نگاهم متوجـه اوسـت ،غزلهـای
خود را زمزمه میکنم؛ شاید این زمزمه او را به سوی من بكشاند و نگـاه مـن صـیدش
کند( ...هروی 335/3: 9334 ،و .)334

فَنَاظِرَةُ بمَ يَرْجعُ الْمُرْسَلُونَ»(«)35ارْجعْ إلَيهْمْ  )33(»...بنابراین در کنار هـم قـرار گـرفتن
"باز ،نظر ،تذرو و نقش" در بیت ،مسئله ای است که به زعم نگارنده ،هدفمند و آگاهانه
به نظر می رسد.
توضیح اینكه همانگونه که اشاره شد ،تعابیر«یَرمجعُونَ ،یَرمجعُ الممُرمسَلاونَ ،ارْجعْ إلَیهْمْ»
در آیات به معنای «بازگشت» است لكن معنای دیگر آن یعنی آواز و صدای پرنـده هـم
در آیات با طیر و هدهد بست و سازگاری دارد و هم با واژه «نقش» ،تناسب و ارتبـاط
برقرار میکند مضافا بر اینكه «رجع» در یرجعون و یرجع و ارجع ،که بردارنـدة معنـای
بازگشت است به دلیل اینكه در کنار هدهد قرار گرفته از نگـاه ایهـام تناسـب ،تـداعی
کننده صدای پرنده نیز هست که زیبایی آیه را دوچندان کرده است.
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«رجع» نیز که در آیات کریمه به معنای باز گشت و عودت است در کتابهای لغت بر
معنای دیگری نیز حمل شده است که با «نقش» معنایی مترادف دارد .ترجیع که از مـاده
رجع است به معنای آواز پرنده و کبوتر نیز به کار رفته است[ « :رجـع]  ...الحمـامُ فـخ
غِنائِه :کبوتر آواز خود را در گلو برید»(فرهنگ ابجدی .)53 :در لسان العرب می خوانیم «:و
رَجّعَ الرَّجلا و تَرَجَّع :رَدَّدَ صَوتَه فی قراءةٍ أَو أَذانٍ أَو غِناءٍ ...و تَرمجیـعُ الصـوتِ :تَرمدِیـدُه
فی الحَلق کَقراءة أَصـحاب اصَلحـان(»...ابـن منظـور .)995/5:ترجمـة رجّـع الرجـل ...مـرد
صدایش را در خواندن یا اذان یا آوازی تكرار کرد...و ترجیع الصوت یعنی تكرار آن در
حلق مانند خواندن افراد خوش صدا ...و نكته قابل توجـه اینكـه «نقـش و ترجیـع» در
کتابهای لغت از جمله لسان العرب در کنار هم قرار گرفته است...«:و رجَّع الحَمَـامُ فـی
غِنائــهِ وَ اســتَرجَعَ کَــذلكَ(کبوتر آواز خــود را در گلــو بریــد) و رجَّعَــتِ القَــوْسُ:
صوَّتتْ(کمان ،صـدا داد) و رَجَّعَ النقْشَ وَ الوَشمـمَ و الكِتابَـةَ :ردَّد خاطاوطَهـا»(خطـوط و
نشانهها را تكرار کرد).
ماده رجع در آیات سوره نمل در کنار عناصر سلیمان(ع) مانند هدهد و ملكه سبأ بـا
تعابیر زیر به کار رفته است ...«:فَانظُرْ مَا ذَا يَرْجعُاونَ(«)03وَ إنـخّ مُرمسِـلَةت إلَـیهْم بهَدِیَّـةٍ

عالوه بر این موارد ،میان معنای بازگشت در یَرمجعُونَ ،یَرمجعُ الممُرمسَلاونَ ،ارْجعْ إلَیهْمْ
با تعبیر «باز» در ابیات غزل نیز ارتباط وجود دارد .ترکیبهـای «بـاز گـذاری بكنـد ،یـار
بازآید ،باز خواند» از این قبیل است.
 2-2-5ارتباط نقش و زفزفه يا رفرفه
میان «نقش» در غزل و واژه «زفزفه یا رفرفه» در داستان هدهد ،که در برخی از تفاسـیر
ازجمله کشّاف و سورآبادی به کار رفته است ،ارتباط و تناسب وجـود دارد .در تفسـیر
سورآبادی با تعبیر زفزفه آمده است ...«:هدهد نامه را بر سینه وى افكند ،وى بیدار نشد،
هدهد زیر سر او زفزفه مخکرد تـا وى بیـدار گشـت و{(»}...سـور آبـادى 9339 : 9332 ،و
 )9330در تفسیر الكشاف تعبیر رفرفه بهکار رفتـه و تقریبـا دارای معنـایی مشـترکند...«:
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فَوَجَدَهَا الهُدهُدُ راقدةً فی قَصرها بمَأربٍ }...{ ،فَرَفْرَفَ سـاعةً وَ النَّـاسُ یَنظاـراونَ حتَّـخ
رَفعتْ رأسَها ،فأَلقَخ الكِتابَ فی حُجرها{(»}...الزمخشری :9223 ،ج :)342 /3هدهد ،بلقیس
را خوابیده در قصرش در مأرب یافت...لحظه ای بالهایش را گشود و بـه صـدا در آورد
در حالیکه مردم به تماشا نشسته بودند .بلقیس ،سر بلند کرد(بیدار شد) و هدهد ،نامـه
سلیمان را بر بستر و بالین او افكند.
همانگونه که بیان شد «نقش» در غزل بر صدای نغمـه و تـرنم و تصـنیف و غنـا و
صدای پرنده برای شكار حمل شده و «زفزف» و «رفرف» نیز در کتابهای لغت به معنای
تولید صدا و حرکت است « زَفزَفَ الطَّائرا :پرنده بالهای خود را گشود ،پرنده خود را بـه
پای ین افكند زَفزفتِ الرِّیحُ الحَشیشَ :باد گیاه را تكان داد و در آن صدا افکند -المرَکَبُ:
صدای کشتی شنیده شد»(فرهنگ ابجدی« .)253 ،رَفمرَفَةً [رفرف] الطائرا :پرنده بالهاى خـود
را گشود و حرکت کرد -،الشیءُ :آن چیز آواز داد»(همان :ص.)233 :
 2-2-1تذرو و ملکه سبا
چنانچه این موارد پذیرفته شود ،می توان اذعان کرد که «تذرو» در بیت حافظ ،می تواند
نشانهای از «ملكه سبا» (بلقیس)باشد زیرا دیگر قراین و نشانه هـای غـزل ایـن نگـاه را
تقویت می کند .همان گونه که بیان شد باز نظر با هدهد ،همنوا و سازگار است .عبارات
زیر ،هماهنگی داستان و غزل را بیشتر روشن می کند:
«{}...آن گه سلیمان نامه را در منقار هدهد نهاد و وى را به زینت رسالت بیاراست،
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تاج بر سر او نهاد و طوقخ در گردن او کرد و حلهاى منقش در وى پوشانید آن گه وى
را گسیل کرد .هدهد به هوا بر شد .در اخبار است که باز در هوا آن هدهد را دیـد کـه
به ناز پرواز مخکرد ،گفت «اى هدهد ،نهمار بلند پر شدهاى و به نـاز پرواز مـخکنـخ».
هدهد گفت«بلخ زیرا که نام حبيب دارم و نامه حبیب حبيب دارم» .آن گه برابـر منظـر
بلقیس فرو آمد ،بلقیس به خانه به قیلوله خفته بود بر هر درى هزار مرد پاسوان .هدهد
نامه را بر سینه وى افكند ،وى بیدار نشد ،هدهد زیر سر او زفزفه مخکرد تا وى بیـدار
گشت و گویند هدهد منقار در سینه او زد و او برهنه بود خفته مگر عورت که پوشیده
بود .چون بیدار شد نامه را دید بر سینه خویش عجـبش آمـد ،زود ارکـان مملكـت را
بخواند و هدهد در بالكانه نشسته نظاره مخکرد»(سورآبادى: ،ج.)9330/3

طایر دولت اگـر بـاز گـذاری بكنـد

یــار بازآیــد و بــا وصــل قــراری بكنــد

داده ام باز نظر را به تَـذَروی پـرواز

بازخواند مگرش نقش و شكاری بكنـد

 2-7بست و پيوند واژگاني«يا» با «أم و أو»
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب

بود آیا که فلك زین دو سه کاری بكنـد

به نظر میرسد این بیت هم از نظر ساختار و شكل و هم از جهت معنا و مضمون با
برخی از آیات داستان سلیمان(ع) در سوره النمل ،ارتباطی هرچند کمرنگ و ضـعیف و
البته ظریف دارد .در این آیات پس از اینكه حضرت سـلیمان ،پرنـدگان(طیر) را مـورد
تفقد و بررسی قرار داد ،هدهد را غایب یافت و سه گزینه را پیش روی وی قرار داد و
فرمود او را کیفر شدیدى خواهم داد يا او را ذبح مخکنم يا بایـد دلیـل روشـنخ (بـراى
غیبتش) براى من بیاورد!:
وَ تَفَقَّدَ الطَّیرَ فَقَالَ مَا لخ لَا أَرَى المهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ المغَائبینَ()02لَأاعَذِّبَنَّهُ عَـذَابًا شَـدِیدًا أَ ْو
لَأَامذمبحَنَّهُ أَوْ لَیَأمتِیَنخّ بسُلمطَانٍ مُّبینٍ( ...)09وَ جئْتُکَ مِن سَبَإ بنَبَإٍ يَقِاينٍ()00إنـخّ وَجَـدتُّ
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طایر دولت ،گذار ،یار ،باز آمدن ،وصل ،قرار در بیت اول غزل نیز با فضای داسـتان
تناسبات و ارتباطات قابل توجهی دارد .همان گونه که بیان شد در داستان سخن از طیـر
و هدهد و نامه رسانی برای بلقیس و برگشت هدهد و استقرار بلقیس در دربار سلیمان
و دیدار با وی و درخواست ازدواج با وی و ...به میان آمده است«فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ
 )22(»...مضافا بر اینكه ارتباط هنری و بست واژگانی ظریفی میـان «قـرار» در بیـت و
«مُسْتَقِرًّا» در آیه نیز میتوان در نظر گرفت.

امْرَأَةً تَمْلِكاهُمْ وَ أاوتِیَتْ مِن کالّ شخَءٍ وَ لهَا عَرمشٌ عَظِیمٌ»(( :)03سـلیمان) در جسـتجوى
آن پرنده [هدهد] برآمد و گفت :چرا هدهد را نمخبینم يا اینكـه او از غایبـان اسـت؟!
/قطعاً او را کیفر شدیدى خواهم داد یا او را ذبح مخکـنم یـا بایـد دلیـل روشـنخ(براى
غیبتش)براى من بیاورد!/چندان درنگ نكرد(که هدهد آمـد و) گفـت «مـن بـر چیـزى
آگاهخ یافتم که تو بر آن آگاهخ نیافتخ من از سرزمین «سبا» یك خبر قطعخ بـراى تـو
آوردهام! /من زنخ را دیدم که بر آنان حكومت مخکند و همه چیز در اختیار دارد و (بـه
خصوص) تخت عظیمخ دارد!
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تكرار «یا» در بیت و «أم» و «أو» در آیات و نیز برخـی شـباهتها در مضـمون
مانند وفا ،خبر وصل و مرگ در متن مقصد(بیت) و آوردن دلیل روشن ،کیفر نمـودن و
ذبح کردن و آوردن خبر قطعی در متن مبدأ( آیات) ،تا حدودی هماهنگی و همآوایی را
به ذهن مخاطب می تواند متبادر کند .البته این قرائن و نشانهها می تواند در کنار سـایر
تناسبات و مشابهتهای غزل و داستان ،که پیش از این به آنها اشـاره شـده تـا حـدودی
ارتباط را بیشتر تقویت کند.
 2-1اشتراك «هاتف غيب با الْغَائبينَ»
عالوه بر این موارد به نظر میرسد تعبیر هاتف غیب ندا داد ...در بیت
دوش گفتم بكند لعل لبش چاره من

هاتف غیب ندا داد که آری بكند

از همین غزل با تعبیر «الغائبین» در «...أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائبينَ ( )02فَمَكَثَ غَیرَ بَعِیدٍ فَقَالَ
أَحَطتُ بمَا لَمْ تحُطم بهِ وَ جئْتُکَ مِن سَبَإ بنَبَإٍ يَقِينٍ( ،» )00بست و پیوندی واژگانی دارد؛
چنانكه حافظ در غزل دیگری ،هدهد را با تعبیر غایب از نظر بهکار برده است:
ای هدهد صبا بـه سـبا مـی فرسـتمت

بنگر که از کجا به کجا مـی فرسـتمت

...ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

میگویمـت دعـا و ثنـا مـیفرسـتمت
(حافظ)933 :9333،

تأکید میشود فرض این است که حافظ در سرایش غزل مورد مطالعه از این آیات و
داستان سلیمان الگو پذیرفته است .بدیهی است این مسئله به معنای هم معنایی صـد در
صدی و تامّ و تمام آیات و ابیات نیست.
 2-5مردي از خويش« ...و الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَاب»
شهر خالیست زعشاق بود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بكند

اثرپذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ از داستان حضرت سليمان

فضای بیت ،یادآور آیات زیر در داستان سلیمان(ع) است:
قَالَ یَأَیهُّا الممَلَؤاام أَیُّكامْ یَأمتِینخ بعَرمشها قَبْلَ أَن یَأمتاونخ مُسْلِمِینَ()33قَالَ عِفمریتٌ مِّنَ الجْنّ أَنَا
ءَاتِیكَ بهِ قَبْلَ أَن تَقاومَ مِن مَّقَامِكَ وَ إنخّ عَلَیْهِ لَقَوىٌّ أَمِینت()31قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّانَ
الْکِتَاب أَنَا ءَاتِیكَ بهِ قَبْلَ أَن یَرمتَدَّ إلَیْكَ ( :)22(»...سلیمان) گفت «اى بزرگان! کدام یك
از شما تخت او را براى من مخآورد پیش از اینكه بـه حـال تسـلیم نـزد مـن آینـد؟»/
عفریتخ از جنّ گفت «من آن را نزد تو مخآورم پیش از اینكه از مجلست برخیزى و من
نسبت به این امر ،توانا و امینم!»( /امّا) کسخ که دانشخ از کتاب (آسمانخ) داشت گفـت
«پیش از اینكه چشم بر هم زنخ ،آن را نزد تو خواهم آورد!»...

 2-5-9بست و پيوند واژگاني «طرف»
آمدن واژه «طرف» در غزل و آیات هماهنگی آنها را از جهت واژگانی تقویت می کنـد.
«قَبْلَ أَن یَرمتَدَّ إلَیْكَ طَرْفُکَ /بود کز طرفي» در بسیاری از تفاسیر «الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّانَ
الْکِتَاب» را بر آصف برخیـا وزیـر سـلیمان حمـل کـرده انـد .البتـه در ایـن خصـوص
اختالفاتی نیز هست

 2-5-2بست و پيوند واژگاني «کريم»
بیت بعد در تبیین ارت باط غزل با داستان نیز نقش قابل توجهی ایفا میکند:
کو کریمی که ز بزم طربش غمزدهای

جرعهای درکشد و دفع خماری بكند

واژه کریم دوبار در آیات داستان سلیمان(ع) آمده است« :قَالَتْ یَأَیهُّا الممَلَؤاام إنخّ أالمقِـخَ
إلخَ کِتَابٌ کَريمٌ (...)01وَ مَن کَفَرَ فَإنَّ رَبخّ غَنخ کَاريمٌ ( )22و ایـن واژه در کنـار دیگـر
واژگان ،میان غزل و داستان میتواند ارتباط ایجاد کند.
 2-5-7ارتباط مفهوم بيت با هدهد و وظيفه چاه کني وي
به نظر میرسد عالوه بر ارتباط و بست واژگانی ،مفهوم بیت نیز با داستانی که درخصوص
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وزیر سلیمان و خواهر زاده اش آصف برخیا که از صدیقین بود و اسـم اعظـم خـدا را
میدانست ،پاسخ سلیمان را داد و براى این کار داوطلب شد{}...برخخ گفتهانـد}...{:
«بلخیا» ،اسطوم و جبرئیل { }...مقصود از کتاب بهقولخ لوح محفوظ و بهقولخ کتـاب
آسمانخ است که بر پیامبران نازل مخشود .برخخ گفتهاند مقصود کتاب (نامه) سـلیمان
به سوى بلقیس است»(الطبرسی ، :9342 ،ج ،93ص 993 :و .)992

209

هدهد و و نقـش و وظـایف وی در دربـار حضـرت سـلیمان در تفاسـیر آمـده اسـت،
هماهنگی و تناسب تنگاتنگی دارد .در تفاسیر در خصوص هدهد آمده است که یكی از
وظایف و توانمندیهای هدهد ،يافتن آب در اعماق زماين باود .در تفسـیر سـورآبادی
چنین آمده است:
وَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ :و گم جست آن مرغ را یعنخ هدهد را ،}...{ .چـون هدهـد غایـب شـد
آفتاب بر سلیمان افتاد .از آن سبب او را خواستارى کرد و گفتهاند سبب تفقّـد وى آن
بود که وقت نماز درآمد و آب پديد نبود و هدهد از هوا فرو نگرستخ چهل ارش در
زمین آب بدیدى .سلیمان هدهد را طلب کرد تا بگوید که آب کجـا نزدیكتـر بـه روى
زمین تا مقنّیان فرو کنند (سور آبادى :9332،ج ،3ص)9343 :
همین داستان با کم و بیش تفاوتی در تفسیر کشاف نیز آمده اسـت (نـك :الزمخشـری
 :9223،ج ،3ص 353:و .)351
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آنچه را از این متن در تفسیر آیات استنباط می شود ،می توان در موارد ذیل خالصه
کرد:
الف) هدهد برای سلیمان کار جستجو و پیدا کردن آب را انجـام مـیداده اسـت «و
کانَ الهدهدُ قناقنَهُ و کانَ يَرى المَاءَ مِن تحتِ األرض کما يَرى المَاءَ فاي الزججاجاة»(

الزمخشری  ،همان)( .هدهد ،قاناقِن سلیمان بود آب را زیر زمین می دید همانگونه کـه در
شیشه) القاناقِنا یعنی کسی که آب را در زیر زمین مییابد و میتواند کشف و اسـتخراج
کند؛ به عبارتی مهندس اکتشاف و استخراج و یا مقنی آب:
و القِنمقِنا و القاناقِنا ،بالضم :البَصیرا بالماءِ تحتَ اصَرض...،و أَصلاها بالفارسیة و هو مُعَرَّبٌ
مُشتقٌّ مِنَ الحَفمر مِنم قَولهم بالفَارسیّة کِنم کِنم 0أَی احْفِرم احْفِرم و سُئِلَابنا عباسٍ لِمَ تَفَقَّدَ
سُلَیْمانا الهُدْهُدَ مِن بَیْن الطَّیْر؟ قالَ لِأَنَّهُ کانَ قاناقِناً ،یَعرفُ مَواضعَ المـاءِ تَحـتَ اصَرض...
(ابن منظور :9292 ،ج ،93ص.)352 :

(قاناقِن یعنی مهندسی که آبها ی زیر زمین را می شناسد ...اصـل آن فارسـی اسـت و
معرب از تعبیر کِنم کِنم فارسی یعنی همان بكَن بكَن .از بـن عبـاس پرسـیده شـد چـرا
سلیمان از میان پرندگان ،سراغ هدهد را گرفت .در پاسخ گفت زیرا هدهد ،قانـاقِن بـود
یعنی معادن و آبهای زیرزمینی را می شناخت).
ب) از تفاسیر چنین استنباط میشود که علت تفقّد سلیمان(ع) از هدهد ،نیاز سلیمان
نبیّ به آب به منظور نوشیدن و وضو گرفتن بوده است ولی آن حضرت و همراهـانش،

اثرپذيري پنهان غزل  989ديوان حافظ از داستان حضرت سليمان
آب نیافتند «:فَنزلَ لِیتغدَّى و يُصَلِّى فَلَم يَجدوا الماءَ و کـانَ الهدهـدُ قُناقِنَاهُ»(الزمخشـری

 :9223،ج ،3ص .)353:سلی مان فرود آمد تا چاشتی بخورد و نماز بخواند لكن آب نیافت و
هدهد ،قنـاقن و مقنـی او بـود یـا سـلیمان(ع) پـس از سرکشـی از سـایر مسـخَّراتش،
خورشیدزده شد و سراغ هدهد را گرفت.
ج) سلیمان(ع) ،مكان هدهد را خالي یافت ...«:فإذا مَوضعُ الهدهدِ خالٍ فدَعا عَریفَ
الطَّیر و هُوَ النَّسرا فسَألَهُ عَنه فلَم یَجد عِندَهُ علمَهُ» .به ناگاه سلیمان ،جای هدهد را خالی
دید و راهنما و مُبصِر پرندگان یعنی نسر(باز شكاری) را فراخواند ودر خصوص هدهد
از او پرسید لكن نسر ،اظهار بی اطالعی کرد.
حال با این توضیحات به جستجوی واژگان و مفاهیم داستان در دو بیـت زیـر مـی
پردازیم:
شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بكند

کو کریمی که ز بزم طربش غمزدهای

جرعهای درکشد و دفع خماری بكند

جج

 2-5-1بست و پيوند واژگاني «کريم و خمار»
تعبیر «دفع خمار» نیز ایهام آمیز است؛ زیرا خمار همانگونه در این بیت توسط شارحان
معنا شده بر معنای می زدگی و شراب زدگی حمل شده است« خماری :بیمـاری کـه از
افراط در آشامیدن شراب و جز آن پیدا شود می زدگی و شـراب زدگـی  .خمّـار :مـی
فروش  ،خمـر فـروش .خمـار دردسـر و ماللـی کـه پـس از مسـتی عـارض شـخص
شود»(لغتنامه دهخدا ،ماده خمار).
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اوالً میان شهر خاليست و تعبیر «فإذا مَوضاعُ الهُدهُادِ خاالٍ» در عبـارات کشـاف
ارتباط و و بست واژگانی وجود دارد.
ثانیاً شارحان حافظ ،بیت «کو کریمی »...را چنین معنا کرده اند «:کجاست جوانمردی
که آدم افسرده ای از مجلس عیش و عشرت او جرعه ای بنوشد و خماری خود را بـر
طرف کند» که به نظر می رسد در کنار پذیرش این معنا ،معنای تأویل گونـة دیگـری را
با توجه به فضای داستان ،می توان از بیت دریافت به شكلی که جرعه ای در کشـیدن،
رمز و نشانی از کار هدهد یعنی کشف آب در زیر زمین و بیرون کشیدن و استخراج آن
به منظور رفع تشنگی دیگران باشد.
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اصل خمر در زبان عربی ،پوشاندن و ستر است و شراب را به این دلیل ،خمـر مـی
گویند که عقل را می پوشاند«:خمر:پوشاندن .طبرسخ گوید :اصل خمر به معنـخ سـتر و
پوشاندن است .راغب میگوید :اصل خمر بمعنخ پوشانیدن شخء است و به آنچه با آن
چیزى را مخپوشانند خمار گویند ولخ در تعارف ،خمار مخصوص شده به آنچه زن سر
خود را با آن مخ پوشاند و جمع آن خمر (بر وزن عنق) است وَ لمیَضمربْنَ بخامُرهِنَّ عَلـخ
جُیُوبهنَّ (نور )39 :روسریهاى خود بر گریبانهاى خویش بزنند .معنخ این آیه در «جیـب»
گذشت .به شراب از آن جهت خمر گویند که عقل را مخپوشاند و زایل میکند چنانكه
در مفـردات و قــاموس گفتــه اسـت(قرشــخ ،ســید علـخ اکبــر9339،ش :ج )011 /0و نیز(نــك:
مصطفوی 9342،ش  ) 901 /3 :و در خصوص خامار آمده است...« :الخامارُ بَقیِّةا السُّكمر»(ابـن
منظور « .)054 /2: 9292،الخامَارُ :الداءُ العارضُ مِنَ الخَمر»(الراغب االصـفهانی :9290،ص .)011
(خامار دردی که ناشی از خمر و مستی است).
براساس آنچه گذشت می توان «خمار» را به عنوان ایهام ،هم بر مستی و می زدگـی
حمل کرد و هم بر ستر و پوشش؛ لذا طبق معنای دوم ،بیت می تواند به کار و تخصص
هدهد مبنی بر دفع خمار از رو ی آب و رفع حجاب و پوشش زمـین و کنـدن قنـات و
بیرون آوردن آب از زیر زمین اشارهای داشته باشد؛ زیرا همانگونه که گفته شد هدهـد،
قاناقان یا قنقن سلیمان بود و به وی بكَن بكَن می گفتند(چاه کـن و مقنـی) و بیـان شـد
سلیمان نیز به دنبال آب ،سراغ هدهد را گرفت.
نباید فرام وش کرد که صنعت ایهام یكی از مهمترین و برجسته ترین ویژگیهای شعر
حافظ به شمار می رود که این صنعت ،زیبایی شعر وی را فزونی بخشیده است .البته در
بیت حضرت حافظ ،همانگونه که گفته شد ،واژه کریمژ ،از یك سو با داستان و کتـاب
کریم که هدهد آن را برای بلقیس برد ،ارتباط می تواند داشته باشـد و از سـوی دیگـر،
معنای اولیة آن با جرعه و خمار(می زدگی) به شكل ایهام ،متناسب و هماهنـگ اسـت؛
زیرا «کریم» از ماده «کرم» هم به معنای دارنده کرامت و بزرگواری است و هم نشـانی
هرچند ضعیف از کَرم یعنی انگور می تواند داشته باشد «:کرم :الكَریمُ من صـفاتِ اهلل و
أَسمائِهِ و هوَ الكثیرا الخیر الجَوادُ المُعطِی الذی ال یَنمفَـدُ عَطـاؤه}...{،الكَریمُ اسـمٌ جـامعٌ
لكلِّ ما یُحْمَدُ}...{،و الکَرْمُ شجرةُ العِنَب ،واحدتاها کَرممَةت (»...ابـن منظـور :9292،ج-592/90
 :)592کریم از جمله صفات و اسمای خداوند است و آن عبارت است از کسی که منشأ
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خیر فروان است و جواد و بخشندهای است که بخشش وی ،تمام نشدنی اسـت...کریم
اسم جامعی است برای هرآنچه ستودنی است...و کَرمم  ،درخت انگـور اسـت مفـرد آن
کَرممَة....
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 .1نتيجه
درمجموغ میتوان چنین نتیجه گرفت:
يکم :غزل 931دیوان حـافظ(ره) ،آگاهانـه و هدفمنـد از داسـتان قرآنـی حضـرت
سلیمان و نیز مباحث تفاسیر به ویژه تفسیر کشاف زمخشری الگو گرفته اسـت و لسـان
الغیب حافظ ،شخصیتهای انسانی مانند سلیمان ،آصف برخیا و بلقیس و نیز شخصیتهای
حیوانی مانند هدهد را به گونه ای هنری و رمزآلود در قالب و ساختار متناسب با غـزل
به کار برده به شكلی که برخی از ابیات ،ترجمان هنری و شعری از احادیثی است که در
تفاسیر آمده است.
دوم :اثر پذیری و الگو گیری حافظ در غزل از داستان سلیمان(ع) به شكلی پنهان و
ایهام آمیز و تأویل بردار است .بنابراین ،تحلیلهای این مقاله با شرحهای گرانسـنگی کـه
شارحان محترم از این غزل عرضه کرده اند ،منافاتی ندارد و در تضـاد و تقابـل نیسـت
بلكه این تحلیل در چارچوب ظرفیتهای گسترده غزل حافظ که نوعا چنـد وجهـی و
چند معنایی است.
سوم :از این زاویه به آشنایی گستردة حافظ با آیات قرآن کریم و تفاسیر این کتـاب
بزرگ هدایت ،بیشتر میتوان پی برد.
چهارم :با چنین پژوهش هایی دربارة سایر غزلهای حافظ ،می توان الیه های درونی
و پنهان ابیات وی را تاحدودی رمزگشایی کرد و به معانی روانتـر و شـفافتری دسـت
یافت.
پنجم :از دیگر دستاوردهای پژوهش هایی از این قبیل می توان بـه رمزمانـدگاری و
پویایی شعر حافظ و شاعرانی پی برد که کالم و بیان خـود را بـه آبشـخور زالل قـرآن
کریم و معارف وحیانی ،پیوند می دهند و متصل می کنند .بدون شك سـخن و شـعری
که خود را از کالم جاودانه و هنری خالق ،سیراب کند ،هنری و زیبا و جذاب میشود و
حافظ(ره)؛ که همه وجود خود را مدیون و در سایه دولت قرآن کریم می داند ،توانسته
است سخن خود را به مبدأ وحی و کالم خداوند ،نزدیك و مزیّن کند و حالوتی خوش
ببخشد.

پينوشت
 .9یادآوری می گردد که ترجمه آیات ،برگرفته از ترجمه آیت اهلل مكارم شیرازی است.
 .0در پاورقی لسان العرب چنین آمده است «:قوله [من قولهم بالفارسیة کن کـن إلـخ] کـذا باصَصـل ،و
الذی فی المحكم :بكن أی احفر انتهخ .و ضبطت بكن فیـه بكسـر الموحـدة و فـتح الكـاف»( لسـان
العرب ،ج ،93ص.)352 :

منابع
قرآن کريم؛ ترجمه آیت اهلل ناصر مكارم شیرازی؛ چ سوم ،تهران :انتشارات تالوت وابسـته بـه
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سازمان دار القرآن الكریم.9333 ،
ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ چ سوم ،ج  ،93بیروت ،دار صادر.9292 ،
ابو الوی ،ممدوح؛ پژوهش تطبيقي تأثير داستايوسکي در ابيات عربي؛ ترجمه و تعلیـق علـی
نظری و علی عزیزنیا ،خرم آباد ،انتشارات دانشگاه لرستان.9335 ،
برزگر خالقی ،محمدرضا؛ شاخ نبات حافظ؛ چ دوم ،تهران ،انتشارات زوّار.9330 ،
جاوید ،هاشم؛ حافظ جاويد؛ چ دوم ،تهران ،انتشارات فرزان.9333 ،
حافظ شیرازی ،شمس الدین محمد؛ ديوان حافظ؛ بر اساس نسخه تصحیح شده غنیّ-قزوینی،
به کوشش رضا کاکائی دهكردی ،چ پنجم ،تهران ،انتشارات ققنوس.9333 ،
حمیدیان ،سعید؛ شرح شوق شرح و تحليل اشعار حافظ؛ ج یكم ،تهران ،نشر قطره.9312 ،
خرمشاهی ،بهاء الدین؛ حافظ حافظه ماست؛ چ دوم ،تهران ،نشر قطره.9333 ،
دادبه ،اصغر؛ «غیرت و معانی آن در شعر حافظ» ،نشريه گلچارخ ،س اول ،ش  ،2آبـان،9339
ص  03تا .39
دادبه ،اصغر؛ «غیرت و معانی آن در شعر حافظ»؛ نشريه گلچرخ ،س اول ،ش  ،5بهمـن،9339
ص  29تا .24
دانییل و هنری باجو؛ االدب العام و المقارن؛ ترجمة د.غسان السید ،السوریا ،منشورات اتحـاد
الكتاب العربی.9113 ،
ذوالنور ،رحیم؛ در جستجوي حافظ؛ چ پنجم ،تهران ،انتشارات زوّار.9333 ،
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن؛ محقق و مصحح صفوان عدنان
داودی ،بیروت -سوریه ،دارالعلم -الدار الشامیة.9290 ،
الزمخشری ،جاراهلل محمود؛ الکشاف عن حقاائق غاواما التنزيال؛ چ سـوم ،ج ،3بیـروت،
دارالكتاب العربی.9223 ،
سورآبادی ،عتیق بن محمد؛ تفسير سورآبادي؛ تحقیق علخ اکبر سعیدى سیرجانخ ،ج ،3تهران،
فرهنگ نشرنو.9332 ،
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سودی بسنوی ،محمد؛ شرح سودي بر حافظ؛ ترجمه عصمت ستارزاده ،ج  ،0چ هفتم ،تهران،
انتشارات زرین و انتشارات نگاه.9330 ،
الطباطبائی ،سید محمد حسین؛ الميزان في تفسير القرآن؛ چ پنجم ،ج ،95قم ،دفتـر انتشـارات
اسالمخ جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.9293 ،
الطبرسی ،امین الدین ابو علی الفضل بن الحسـن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ چ سـوم ،بـا
مقدمه محمد جواد بالغی ،ج  ،3تهران ،انتشارات ناصر خسرو.9330 ،
الطبرسی ،امین الدین ابو علی الفضل بن الحسـن؛ مجمع البياان فاي تفساير القارآن؛ ترجمـه
مترجمان ،تحقیق رضا ستوده ،تهران ،انتشارات فراهانی.9115 ،
قرشخ ،سید علخ اکبر؛ قاموس قرآن؛ تهران ،دار الكتب اإلسالمیة.9339 ،
کفافی ،محمد عبدالسالم؛ ادبيات تطبيقي؛ ترجمه دکتر سید حسین سـیدی ،مشـهد ،انتشـارات
آستان قدس رضوی.9330 ،
مجتبایی ،فتح اهلل؛ شرح شکن زلف بر حواشي ديوان حافظ؛ تهران ،نشر سخن.9334 ،
مصطفوى ،حسن؛ التحقيق في کلمات القرآن الکريم؛ تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.9342 ،
مهیار ،رضا؛ فرهنگ ابجدى عربى -فارسى؛ بینا ،بیتا.
میبدی ،رشیدالدین میبدى احمد بن ابخ سعد؛ کشف االسرار و عدة االبرار؛ تحقیق علخ اصغر
حكمت ،چ پنجم ،ج  ،3تهران ،انتشارات امیر کبیر.9339 ،
نظری ،علی؛ «چشم داشت حافظ به کدام «جنّات تجری من تحتها اصنهار»؟» ،مجلـه پاژوهش
ديني ،ش ،02بهار وتابستان الف ،9331ص  991تا .922
نظری ،علی؛ «أثر قصّة سلیمان (ع) و ملكة سبإ فی غزلیّة  094دیوان حافظ الشـیرازی» ،مجلـة
فصلیةمحكّمةدراسات فی اللغة العربیة و آدابها ،جامعة سمنان /ایران – جامعة تشرین /سـوریة،
السنة اصولی ،العدد الرابع،ص 931تا ،942ب9331ه.ش0299/م.
نظری ،علی و همكاران؛ «اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان او»؛ فصلنامه
علمي – پژوهشي پژوهش زبان و ادبيات فارسي ،ش نـوزدهم ،زمسـتان ج ،9331ص 15تـا
.905
نظری ،علی؛ «سایة عنایت داستان قرانی حضـرت موسـی و شـعیب(ع) در غـزل  12حـافظ»؛
تهران ،مجله جستارهاي ادبي ،ش یازدهم ،9312 ،ص 924تا .932
هروی ،حسینعلی؛ شرح غزلهاي حافظ؛ بـه کوشـش زهـرا شـادمان ،ج  ،0چ هفـتم ،تهـران،
فرهنگ نشر نو.9334 ،

