

كار چراغ خلوتيان در شعرحافظ

دكتر عبدالرضا مدرسزاده
چكيده
اين مقاله به بررسي تركيب «كار چراغ خلوتيان» در غزلي از حافظ با مطلع:
ساقي بيا كه يار ز رخ پرده برگرفت

كار چرراغ خلوتيران براز درگرفرت

«رونق گرفتن كار» و با توجه به ديگر واژگان بيت به معني «روشن شدن خلوت عاشقان با
چهره نوراني معشوق» آمده است.
در مقاله حاضر با ارائه شواهدي از متون ادب فارسي نشان دادهايم كه يكي از معاني واژه
كار به معني پارچه و بافته شده (منسوج) است كه در اينجا ميتواند به معني فتيله چراغ باشد؛
بنابراين كار چراغ يعني فتيله چراغ ،كه در اين صورت ميان باال رفتن حجاب از چهره معشوق
با باال آمدن فتيله چراغ به خلوت نشستگان تشبيهي زيبا ،به وجود ميآيد .همچنيننشان دادهايم
كه در سراسر ديوان حافظ واژه كار با واژگان ديگري كه مرتبط با پارچه است مانند طراز،
بخيه ،پرده ،نقش ،كارگاه و  . . .به تناسب همراه شده است.

دريافت مقاله 2131/22/21 :

پذيزش نهايي2131 / 3 / 21 :
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اشاره ميكند .در بيشتر شرحهايي كه با موضوع شعر حافظ در دست است ،اين تعبير به معني
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كليد واژه  :شعر حافظ ،كار ،كار چراغ خلوتيان.
هرچند به رغم همه كوششهاي ارزشمند در دهههاي اخيرر و بره ويربه برا جنبشري كره در
بازشناسي شعر و شخصيت شمسالدين محمد حافظ شيرازي پس از همايش نكوداشرت او در
سال  2131آغاز گرديد و با شكلگيري روز نكوداشت او در  12مهر ماه هرر سرال در ايرران و
بسياري از كشورهاي جهان ،تالشها براي شناخت بهتر و دقيقتر او ،سرب

و سرياق ترازهاي بره

خود گرفته است ،اين سخن كه كارنامه حافظ پبوهي همچنان «پربرگ است اما پربرار نيسرت»
(خرمشاهي :2131 ،ص )21چندان از مصداق و اعتبار نيفتاده است.
شايد اوجگيري هنرورزيهاي شاعرانه و به تعبير دقيقتر رندانه در سخن حافظ ،در مقام ير
استثناي هميشگي در طول تاريخ ادب فارسي به همراه قدرت قلم سرحرانگيز و بيران افسرونگر
اوست كه با دست چين كردن همه زيباييهاي شگرف در شعر شاعران پيش از خرود از رودكري
تا خواجو و تعالي بخشيدن به آنها ،در همه اين روزگاران پس از او اين مجال را فرراهم آورده
تا دوستدارانش بر سر بيت و مصراع و حتي واژهاي بارها و بارها باب بحث و گفتگرو و شرر
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و بسط سخن را باز كنند و درباره آن نكته دهها برابر آن بيت و مصراع مطلب بنويسند ،هرچند
درصد عمدهاي از آن مطالب هم «از ظن خود» فراتر نميرود و در حالي كه اصل ماجرا به آنجا
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ميگردد كه خود او رقم زده است:
هزار نقش برايد زكل
ه

ج

صنع و يكي

برره دليررذيري نقررش نگررار مررا نرسررد

هررزار نقررد برره بررازار كائنررات آرنررد

يكي به سركه صراحب عيرار مرا نرسرد

(ديوان حافظ  1و )213/1
در اينجا نيز آنچه بدان ميپردازيم ،چيزي فراتر از ي

2

«ظن» نيست كه اگر به اثبرات بخرت

پريشان و دست كوته ما نيز بينجامد ،بر عظمت و جلروه آن زلرد دراز و سرشرار از طنرازي و
زيبايي خواهد افزود :
اگر به زلد دراز تو دسرت مرا نرسرد

گناه بخت پريشان و دست كوته ماست

()11/1
در ديوان حافظ غزل هشتاد و ششم (براساس نسخه عالمه قزويني – دكتر غني) چنين است:

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

سرراقي بيررا كرره يررار ز رخ پرررده برگرفررت

كررار چررراغ خلوتيرران برراز درگرفررت

آن شمع سرگرفته دگرر چهرره برفروخرت

وين پيرسالخوردهجواني ز سرگرفت

آن عشوه داد عشق كره مفتري ز ره برفرت

وانلطدكرددوستكهدشمنحذر گرفت

زنهررار از آن عبررارت شرريرين و دلفريررب

گوييكهپستهتو سخندر شكر گرفت

بار غمي كه خراطره مرا خسرته كررده برود

عيسي دمي خدا بفرستاد و برگرفرت

هر سروقدكه بر مه و خور فخر ميفروخت

چون تو درآمدي پي كاريدگرگرفت

زين قصه هفت گنبرد افرالپ پرصداسرت

كوته نظرببين كهسخن مختصرگرفت

حافظ تو اين سخن ز كه آموختي كه بخت

تعويذ كرد شعر تو را و به زرگرفرت

موضوع گفتار ما در اينجا بر سر بيت نخست و مصراع دوم آن است «كرار چرراغ خلوتيران
باز در گرفت» براي طر نكته مورد نظر در مصراع دوم ،نخسرت بره طرر و نقرل شررحهايي
ميپردازيم كه بر اين بيت نوشته شده است:
«اي ساقي بيا كه يار از رخش پرده و حجاب را برداشت و باز چراغ اهل خلوت شرعله ور
شد؛ يعني چراغشان روشن گشت؛ يعني اهل خلوت كه چراغشان خاموش گشته برود ،دوبراره
روشن شد  . . .دوباره برداشتن حجاب ونشان دادن رويش (معشوق)را به چراغي تشبيه ميكند
كه براي بار دوم شعله ور ميشود» (سودي :2111 ،ص)11
گويند( ».دهخدا ،لغت نامه :ذيل همين تركيب)
«اي ساقي بشتاب و باده بده كه معشوق پرده از چهره برانداخت و از جمرال تابنراپ خرود،
چراغ خلوت گزيدگان كوي عشق را باز برافروخت»( .خطيب رهبر :2131 ،ص)212
«  . . .با ظهور او چراغشان روشن شد و با برآورده شدن نياز و آرزويشان – كه ظاهر شدن
او بود – بار ديگر چراغشان فروغ و رونق گرفرت و بره دولرت رسريدند .چرراغ برر گررفتن و
كارشان سكه شد ،چراغ برگرفتن در پاورقي متن توضيح داده است :چراغ برافرروختن اسرت و
آن كنايه است يعني به دولت رسيدن و رونق گرفتن كار( ».همايون فرخ :2131 ،ص)212
«در شر معاني كار در ديوان حافظ ،مطلبي مناسب فحواي مصراع مورد بحرث مرا وجرود
ندارد و فقط كار را به معني جنگ و عمرل زنران بردكار و كارگراه را نگارخانره و كارسرتان را
كارگاه معني كرده است( ».اهوار :2111 ،ص)2311
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«كار چراغ خلوتيان :كنايه از افروختن به دوام باشد و روشن سراختن جراي تارير

را نيرز
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«معشوق ميآيد و پرده از رخ برميگيرد؛ يعني باز حافظ ميتواند او را ببيند . . .چراغ آنهرا
درگرفت يعني روشن شد؛ اما در اينجا حافظ با معشوق خلوتي دارد و ديدار اوست كره چرراغ
اين خلوت را روشن ميكند»( .استعالمي ،2131 ،ص )131
اما جدا از اين معاني به دست داده شده ،برخي آثار ديگر حوزه حافظ پبوهي كه به شر و
بسط ابيات ديوان پرداختهاند ،از كنار اين بيت به ويبه مصراع دوم آن گذشتهاند:
محمد دارابي در «لطيفه غيبي» ،مسعود فررزاد در «مقراالت تحقيقري دربراره حرافظ» ،دكترر
محمدامين رياحي در «گلگشت در شعر و انديشه حافظ» ،دكتر ابوالفضل مصرفي در « فرهنرگ
ده هزار واژه حافظ» ،دكتر عليقلي محمودي بختياري در «چرا حرافظ» ،عبردالعلي دسرتغيب در
«حافظ شناخت» ،دكتر زرياب خويي در «آينه جام ،بهاءالدين خرمشاهي در «حافظ نامه» ،اديب
برومند در «شر غزليات حافظ» ،محمدرضا تاجديني در «آينره حرافظ و حرافظ آينره» ،مهردي
برهاني در «زين آتش نهفته» ،علي اكبر رزاز در «جمع پريشان» و عموم محققاني كه آثارشان در
مجموعه  21جلدي حافظ شناسي (به كوشش نياز كرماني) گرد آمده است ،متعرض ايرن بيرت
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نگرديدهاند و يا از كنار معني اصلي «كار» در اين مصراع گذشتهاند و اگر تعابير كار را فهرسرت
كردهاند ،كار چراغ را به عنوان ي

تركيب مورد توجه قرار ندادهاند.
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از آنجا كه حافظ نامه تاليد بهاءالدين خرمشاهي در سالهاي اخير بسيار مرورد توجره اهرل
تحقيق قرار گرفته و با استقبال و اقبال حتي منتقدانه عموم حافظ شناسان متخصص و عالقهمند
روبرو شده است و يادداشتها و تذكرات پسنديده و به جاي آنان در همره چاپهراي حرافظنامره
(پس از چاپ اول تاكنون) به شكل « مستدرپ» در آخر جلد دوم آمده است ،ناگفتره پيداسرت
كه چنانچه ايشان در شر اين غزل از كنار شر و بسط بيت اول به آساني نگذشته بودند و يرا
حتي مدخلي تحت عنوان واژه «كار»  -به مناسبت اين بيت يا هر بيت ديگري كره ايرن واژه در
آن آمده – ايجاد ميكردند ،بيترديد آن خيل انبوه حافظشناس كه پا بره پراي شرر ايشران در
حافظنامه ،كار را دنبال كرده و نكتهها و اشارات ظريد و درست ودقيقري را مترذكر شردهانرد،
حول واژهها كار نيز درنگ ميكردند و شر و توضيح معراني و تعرابير گونراگون ايرن واژه در
مجموعه مطالعات حافظ پبوهي از قلم نمي افتاد؛ ضرمن آن كره برا مررور كتراب ابيرات بحرث

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

برانگيز حافظ كه فهرستي از عناوين و مولفان مقاالت تحقيقي و انتقادي در مورد حافظ اسرت،
درمييابيم كه در زمينه اين بيت ،هيچ گاه نقطه ابهام يا «تحرير محل ايراد» وجود نداشته است.

1

بررسي معاني گوناگون واژه كار در ديوان حرافظ و ديگرر مترون ادب فارسري از توسرع و
گستره معنايي اين واژه حكايت دارد و از آنجا كه ديوان حافظ عصاره همه طرايرد و ظرايرد
ادبي فارسي دري از آغاز تا قرن هشتم به شمار ميرود ،معاني گوناگون واژه كار در شعر او بره
زيبايي و رندي خاصي آورده شده است.
معاني گوناگون واژه «كار» كه در ادب فارسي به كار رفته و عالمه فقيد دهخدا در لغت نامه
ذيل واژه كار آورده است ،چنين است:
.2كار :رفتار ،عمل ،فعل و كنش
 .1كار :عمل زشت زنان
شد پي محتسب و كار به دستوري كررد

دوستان دختر رز توبه زمستوري كررد

(ديوان ،ص)11
 .1كار :جنگ
كه شير شرزه برآرد به زيرر خرم كمنرد

به كارهاي گران مرد كار ديده فرسرت

 .1كار :تاثير و اثر
كرره برردو آهررن هنرردي نكنررد كرراري

 -پس دري كردم از سنگ و در افرزاري

(منوچهري ،نقل از لغت نامه ،ذيل كار)
 .1كار :مرگ
« علي (ع) عباس را گفت يا عم پيغامبر امروز بهتر است بحمداهلل ،عباس گفت كار پيغرامبر
نزدي

رسيد كه من عالمت مرگ بني عبدالمطلب ني

ميدانم» (مجمل الترواريخ و القصرص،

لغت نامه)
اما آنچه از معاني كار در ديوان حافظ آمده است و در لغت نامه دهخردا هرم در آن اشراره
شد ،همين چند مورد اول است و بقيه را در آنجا براساس معناي واژه كار در بيرتهرا اسرتنبا
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(گلستان ،ص)232
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كردهايم.اين واژه  231بار ديوان حافظ به كار رفته است (صديقيان ،2133 ،ص  )311كه ناگفته
نشان از توسع معنايي آن دارد .برخي تعبيرات مهم از واژه كار در ديوان حافظ چنين است:
.2كار :عمل و فعل و شغل
 -بر سر آنم كره گرر ز دسرت برآيرد

دست به كاري زنرم كره غصره سررآيد

(ديوان )111/2
 -چو دل در زلد تو بسته است حرافظ

بررردين سررران كرررار او را پرررا مررريفكن

(ديوان )131 /1
 .1كار :عمل زشت زنان
عالمه دهخدا فقط همان بيت معروف
دوستان دختر رز توبه ز مستوري كررد

شد پي محتسب و كار به دستوري كررد

(ديوان )212 /2
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را شاهد آوردهاند اما دقت در ديوان حافظ ،بيتهايي ديگري را نيز فرا چشم مريآورد كره همران
معني اعمال زشت و منافي عفت و اخالق را متبادر است و حتي اختصاص به زنان هم نردارد
به اين نمونهها دقت كنيد.
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 -ترسم اين قوم كه بر دردكشان ميخندند

بر سر كار خرابات كنند ايمان را

1

(ديوان )1/1
 -همه كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد آخر

نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفلها

(ديوان )2/1
 -واعظانكاين جلوه در محراب ومنبر ميكنند

چون به خلوتميروند آنكارديگر ميكنند

(ديوان )211/2
 .1كار :اثر و تاثير
 -دل بررر گرفترره بررودم از ايررام گررل ولرري

كررراري بكررررد همرررت پاكررران روزهدار

(ديوان )113/1

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

 -اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش

كه به تلبيس و حيرل ديرو مسرلمان نشرود

(ديوان )111/1
 .1كار :عشق
اين تعبير درست نقطه مقابل معني (عمل زشت) قبلي است و اين نمونهها در شعر حافظ دليرل
بر آن است.
 -خدا چو صورت ابروي دلشگاي تو بست

گشاد كار من اندر كرشمههاي ترو بسرت

(ديوان)11/2
عرضه كرردم دو جهران برر دل كرار افتراده

به جز از عشق تو باقي همه فاني دانسرت

(ديوان)13/1
و نيز 211/1 :و  111/1و 111/1
 .1كار :عمل ديني
از اين تعبير در جاهايي استفاده شده است كه صحبت از انجام امور دينري يرا وظرايد شررعي
باشد و در حقيقت برداشتي از عبارت «حي علي خيرالعمل» است:
 -دل گفت وصالش به دعا باز تروان يافرت
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عمري است كهعمرم همه دركار دعا رفت

 -غالم همت آن نازنيم

كه كار خير بي روي و ريرا كررد

(ديوان)212/1
و نيز 31/1 :و  31/3و  1/131 ،121/1و  111/3و 122/1
 .3كار :سرنوشت و قسمت
 -اش

من رنگ شفق يافت ز بيمهري يار

طالع بيشفقت بين كه در اين كار چه كرد

(ديوان )212/1
 -در كار گالب و گل حكم ازلي ايرن برود

كاين شاهد بازاري وين پردهنشرين باشرد

(ديوان )232/3
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(ديوان )31/3



 -بررود آيررا كرره در ميكرردههررا بگشررايند

گررره از كررار فرررو بسررته مررا بگشررايند

(ديوان )121/2
و نيز  213/1 :و  121/2و  111/1و 123/1
 .1كار :شراب نوشيدن

1

 -ترسم اين قوم كه بر درد كشان ميخندند

كه در سرر كرار خرابرات كننرد ايمران را

(ديوان )1/1
 -بررود آيررا كرره در ميكرردههررا بگشررايند

گررره از كررار فرررو بسررتههررا مررا بگشررايند

(ديوان )121/2
 -شراب و عيش نهان چيست؟ كار بيبنيراد

زديم بر صرد رنردان و هرچره برادا براد

(ديوان )222/2
81


 .3كار :جنگ كردن
 -اي مدعي برو كه مرا برا ترو كرار نيسرت

احباب حاضرند به اعداد چهحاجت است
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(ديوان )11/3
 -چو جاي جنگ نبيند به جام يرازد دسرت

چو وقت كار بود تير جران سرتان گيررد

(مقدمه ديوان ص قال)
 .1كار :فعاليت ادبي
 -پس از مالزمت عريش و عشرق مهرويران

زكارها كه كنري شرعر حرافظ از برر كرن

(ديوان)11/1/21
 .22كار ( :به شكل اتباع) كار و بار
 -جمالشخصنه چشم استوزلدوعارضو خال

هزار نكته در اين كار و بار دلداري

(ديوان )33/3
و نيز 133/1

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

 .22كار :شغل دولتي

1

 -رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار

كار مل

گر نكردي نصرت دين شراه يحيري از كررم

كار مل

است آن تردبير و تامرل بايردش

(ديوان )113/1
و دين ز نظم و اتساق افتاده بود

(ديوان )121/1
 .21كار :دوران و مدت
 -صبح اميرد كره برد معتكرد پررده غيرب

گو برون آي كه كار شرب ترار آخرر شرد

(ديوان )233/1
 .21كار :پارچه ،فتيله
به اين معني در ديوان حافظ ي

مورد فقط سراغ داريرم و آن بيرت مرورد نظرر در ايرن گفترار

است:
 -سراقي بيررا كرره يررار ز رخ پرررده برگرفررت

كررار چررراغ خلوتيرران برراز در گرفررت

(ديوان )33/2
نقل از غيات اللغات و آنندراج درباره ،كارگاه آورده است« :محل بافتن چيزها مخصوصاً برافتن
جامه» (دهخدا ،2111 ،ذيل كارگاه) اما در نقل معاني و تعابير گوناگون واژه كار ،آن را به معني
پارچه و منسوج نياورده است .در حالي كه سابقه موضوع ريشهدار است و ظاهراً واژه كارمانيرا

(كرمان) و واژه بيگانه كارپت ( )Carpetمؤيد آن اسرت؛ در ادب فارسري شرواهد متعرددي
سراغ داريم كه نشان ميداد كار در اصل لغت به معناي پارچه و بافته شده آمده است:
 -سرروزن اميررد مررن برره دسررت قضررا بررود

بخيرره از آنررم برره روي كررار برافكنررد

(ديوان خاقاني ،ص)131
 -همچررون سرروزن اگررر چرره سررر تيررزي

بخيررره بررررر روي كرررار مرررريفكنرررري

(اثيرالدين اوماني ،نقل از لغتنامه ،ذيل بخيه)
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همچنان كه گفتيم در لغت نامه دهخدا و در شرحهاي حافظ به اين معني توجه نشده است ،به
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 -برررهمن شررد از روي مررن شرمسررار

كه شرنعت برود بخيره برر روي كرار

(بوستان ،ص )232
 -مخور بر دل مرا كز زخم دندان پشريماني

به اندپ روزگاري بخيهات بر كار ميافتد

(صائب ،نقل از لغت نامه ذيل بخيه)
 -ززخررم تيرر تررو آگرراه شرردند مرردعيان

فغان كه بخيرهام آخرر بره روي كرار فتراد

(حكيم صوفي شيرازي ،نقل از لغتنامه ،ذيل بخيه)
 -قماش چهرره يرار از بهرار معلروم اسرت

كه روي كار هم از پشت كار معلوم است

(ديوان صائب ،ص)121
همچنين عنكبوت به سبب بافندگياش در فارسي به نامهايي كار باف ،كارتَن و كاردوان
است.
88


آمده

(دهخدا)2111 ،

واژه كارگاه هم در ادب فارسي اختصاصاً به معني محل بافت پارچه آمده است:
 -يكرري گررارز آن خرررد صررندوق ديررد

بيوييررررررد وز كارگرررررره بركشرررررريد
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(شاهنامه ،نقل از لغت نامه ،ذيل كارگه)
 -صد كارگاه ششتر كرده است باغ اللرهاش

صد كارگاه تبت كرده اسرت دشرت طري

(منوچهري نقل از لغت نامه ذيل كارگاه)
 -گررويي تررو را برره رشررته زريررن آفترراب

نسرراج كارگرراه فل ر

بافررت پررود و تررار

(ديوان خاقاني ،ص )213
مرور دقيق ادب فارسي (به ويبه شعر) نشان ميدهد كره شراعران معمروال واژه كرار را بره هرر
معنايي كه به كار ميبردهاند ،ذهنشان از رعايت تناسب آن معاني دور نمانده است.
دستهبندي استفاده از واژه كار با رعايت تناسب معنايي نسبت به واژگان ديگر چنين است:
كار – گره
 -اي دل چو در خانه خمار گشادند

مي نوش كه از مي گره كار گشادند

(ديوان عراقي ،ص)211

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

 -بررود آيررا كرره در ميكرردههررا بگشررايند

گررره از كررار فرررو بسررته مررا بگشررايند

(ديوان حافظ ،ص )211
 -گرچرره افترراد ز زلفررش گرهرري دركررارم

3

همچنان چشرم اميرد از كررمش مريدارم

(ديوان حافظ ،ص )112
 -آن كه فكرش گره از كار جهران بگشرايد

گو در اين كار بفرما نظرري بهترر از ايرن

(صائب  ،نقل از لغت نامه ،ذيل گره)
كار – رشته
 -زكررربي نشرررد راسرررت كرررار كسررري

بررره نررراموس رشرررتن نشرررايد بسررري

(اسدي توسي ،نقل از لغتنامه ذيل رشته)
 -ابرررن بافرررت كرررار دنيررري جوالهررره

رشرررتن ز هررريچ و هررريچ برررود كر رارش

(ناصرخسرو ،نقل از لغت نامه  ،ذيل رشته)
كي سرر ز كرار بسرته برر آرم كره چررخ را

دوران نماند رشرته اميرد مرن گرم اسرت

(نظيري نيشابوري ،نقل ازلغتنامه ،ذيل رشته)
 -كار هر كس بطرازي و بسازي چو نگار

چه به كردار نكوي وچه بدان دو كد راد

(ديوان فرخي سيستاني ،ص)13
 -كررار مررن آن برره كرره ايررن و آن نطرازنررد

كرران كرره مرررا آفريررد كررار طررراز اسررت

(ديوان خاقاني ،ص)311
-

آن كار را بطرازيد (چهار مقاله ،نظامي عروضي سمرقندي)

كار – قد
 -كار ما بري قرد زيبرات نمريآيرد راسرت

راستي راچه باليي است كهكارت باالست

(خواجوي كرماني ،نقل از لغت نامه)
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كار – طراز
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 -زخورشيدجمال او شب زنده دالن روشن

به دور قدر او بگرفت كرار عاشرقان براال

(كمال خجندي ،نقل از فرهنگ نامه شعري ،ذيل كار باال گرفتن)
 -شررردم عاشرررق بررره بررراالي بلنررردش

كرره كررار عاشررقان برراال گرفترره اسررت

(حافظ ،نقل از لغت نامه دهخدا)
كار – نقش

1

 -دارم عجب ز نقش خيالش كه چو نرفت

از ديدهام كه دم به دمش كار شستشوست

(ديوان حافظ ،ص)11
 -عاشق شو ار نه روزي كرار جهران برآيرد

ناخوانده نقش مقصرود از كارگراه هسرتي

(ديوان حافظ ،ص )121
كار – زر
88

 -درت را پرده دولت مالزم باد كران درگره

هنررارونق افزوده است وكارش همچو زر

(امامي هروي ،نقل از فرهنگ نامه شعري)
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 -حرررديث مررردعيان و خيرررال همكررراران

همان حكايت زر دوز و بوريا باف اسرت

(ديوان حافظ  ،ص)11
كار – پرده
 -هنرروز از پرررده بيرررون نيسررت ايررن كررار

ز پرررده چررون برررون آيررم برره يكبررار

(خمسه نظامي ،ص )232
 -يررا پررردهاي برره چشررم تامررل فرررو گررذار

يررا دل بنرره كرره پرررده ز كررارت برافكننررد

(كليات سعدي ،ص)122
 -ياد تو ميرفت و ما عاشق و بيردل برديم

پرررده بررر انررداختي كررار برره اتمررام رفررت

(كليات سعدي ،ص )131
 -سراقي بيررا كرره يررار ز رخ پرررده برگرفررت

كررار چررراغ خلوتيرران برراز در گرفررت

(ديوان حافظ ،ص)11

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

كار – خويش

1

 -شهر خالي است ز عشاق بود كرز طرفري

مردي از خويش برون آيد و كراري بكنرد

(ديوان ،ص )213
 -لطرررد الهررري بكنرررد كرررار خرررويش

مرررربده رحمررررت برسرررراند سرر رروش

(ديوان ،ص)211
كار – پرنيان
 -ترررو گرررر پرنيررراني نيرررابي مجررروش

كررررم كرررار فرمرررا و حشررروش بيررروش

(بوستان ،ص)11
كار – رشته – سوزن
 -تا نداري از گره سر رشرته خرود را نگراه

كارخودرا كي تواني بردچون سوزن به راه

(نقل از لغت نامه)
نقش – كارگاه
 -نقرررش ايرررن كارگررراه چينررري كرررار

بهترررررررپ بسررررررتمي در كررررررار

 -خيال نقش ترو در كارگراه ديرده كشريدم

به صورت تونگاري نره ديردم نره شرنيدم

(ديوان حافظ ،ص )121
 -عاشق شو ار نه روزي كرار جهران برآيرد

ناخوانده نقش مقصرود از كارگراه هسرتي

(ديوان حافظ ،ص )121
 -نقررش بنرردان ازل ،نقررش طررراز شرررفش

بررر از ايررن كارگرره مختصررر آميختررهانررد

(ديوان حافظ ،ص )221
كار – دوختن
 -برريش از ايررن كررار تررو چررو بسررته نمررود

بررررره قناعرررررت بررررردوز ديرررررده آز
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(خمسه نظامي ،ص )311
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(سنايي ،نقل از فرهنگنامه شعري)
كار – شعار
مبرررادا ترررا زيرررم جرررز عشرررق كررراري

 -مررررا كرررز عشرررق بربايرررد شرررعاري

(خسمه نظامي ،ص )211
كار – نگار
ياران صالي عشق است گر ميكنيد كاري

 -شهري است پر حريفانوزهرطرف نگاري

(ديوان حافظ ،ص )121
كار – كبود
حرررص رفررت ومانررد كررار تررو كبررود

 -حرررررص كررررارت را بياراييررررده بررررود

(مثنوي)2213/1 ،
كار – مو
78

3

 -هر سر موي مرا با تو هرزاران كرار اسرت



مررا كجرراييم و مالمتگررر بيكررار كجاسررت
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(ديوان حافظ ،نسخه خانلري ،ص )112
 -ننهررادهايررم بررار جهرران بررر دل ضررعيد

وين كار و بار بسته به ي

مرو نهرادهايرم

(ديوان حافظ ،ص )212
كار – لباس
روزگاري شد كه در ميخانه خدمت ميكنم

در لباس فقرر كرار اهرل دولرت مريكرنم

(ديوان حافظ ،ص )111
اينها همگي نمونههايي است از شعر شاعران بزرگ و دقيق نظر كه واژه كار را به هر مقصود كه
داشتهاند ،در تناسب با معناي اصلي آن كه همان بافته وپارچه است ،ميآوردهاند.
اما براي آنچه واژه كار را با شمع در معني فتيله نزدي
ميدهند ،شواهد زير خواندني است:

مريكنرد و سرابقه كراربرد آن را نشران

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

 -زلرررد عرررالم سررروز آن شرررمع طرررراز

كرررار كرررردي برررر همررره عرررالم دارز

(منطقالطير ،نقل از فرهنگ انتشارات ،ذيل شمع)
 -سرفرازي كار شرمع و سرسرياري كرار او

شر باشدهردوكارشهر كه شد شمع لگن

(كليات شمس ،نقل از فرهنگ انتشارات)
 -شررمع آمررد و گفررت دائمررا در سررفرم

مرريسرروزم و مرريگرردازم و مرريگررذرم

بخررت بررد مررن چررو رشررته در كررارم ب رود

بنگر كه از اين رشرته چره آيرد بره سررم

(مختارنامه عطار ،نقل از فرهنگ انتشارات)
خود حافظ هم تعبير زيباي ديگري در مورد فتيله شمع دارد كره برداشرتي از همرين منسروج و
بافته (كار) است :
 -طراز پيرهن زر كشرم مبرين چرون شرمع

كرره سوزهاسررت نهرراني درون پيرررهنم

(ديوان حافظ ،نسخه خانلري ،ص )331
بدين ترتيب ،شايد در معنايي كه همه شارحان دقيق نظر از بيت مورد اشاره داشرتهانرد ،چنردان
تفاوت قابل مالحظهاي پيش نيامد ،اما در ميان تكليد واژه كار (كار چرراغ) روشرن گرديرد و
آشكار شد كه در اين جا كار آن گونه كه برخي شارحان گفتهاند به معنري رونرق و جلروه كرار



(عمل و رفتار) نيست ،بلكه با توجه به حالت تركيب اضافي كار چراغ كه برابرر برا تعبيراتري از
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قبيل فتيله چراغ ميباشد ،معناي بيت واضحتر و دقيقتر چنين خواهد شد:
اي ساقي بيا كه يار از چهره تابناپ خويش پرده برگرفته است (وايرن پررده از رخسرار نروراني
معشوق بر گرفتن دقيقاً مانند آن است كه ) فتيله چراغ به خلوت نشسرتگان برار ديگرر روشرن
شده است.
در بررسي اجزاي بيت معناي صريحتر و روشنتري به دست ميآيد:
.2دعوت از ساقي به منظور مجلس گرداني و پذيرايي از عاشقان به خلوت نشسته است  .ساقي
در اين بيت معناي اصلي خود را دارد1و بيحضور او مجلس طراوت و رونقي ندارد؛ همچنران
كه در جاي ديگر نيز حافظ ميگويد:
 -مخمور جرام عشرقم سراقي برده شررابي

پر كن قد كه بي مي ،مجلس ندارد آبي

(ديوان حافظ)111/2 ،
 .1دو مصراع بيت اول حالتي تسوي ه ماننرد دارنرد ،يعنري از چهرره پررده در بررگفتن معشروق
مساوي با روشن شدن فتيله چراغ خلوتيان (عاشقان ) است ،اين حالت تسويه را حرافظ گراهي
در طي ي

مصراع يا ي

بيت آورده است:

 -غزلگفتري ودرسرفتي بيراوخوش بخروان حرافظ

كه بر نظم تو افشراند فلر

عقرد ثريرا را

(غزل گفتن تو مساوي است با در سفتن .وجه تسويه و شباهت ،دشواري و ظرافت كار است)
برررره آب زنرررردگاني بررررردهام پرررري

 -لرربش مرريبوسررم و در مرري كشررم مرري

(ديوان)112/2 ،
لب بوسيدن و مي در كشيدن (شراب بوسه)
خررراپ برررر سرررر كرررن غرررم ايرررام را

 -سررررراقيا برخيرررررز و در ده جرررررام را

(ديوان حافظ)3/2 ،
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راه هررزار چرراره گررر از چررار سررو ببسررت

-زلفت هرزار دل بره يكري ترار مرو ببسرت
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(ديوان حافظ)13/2 ،
دل سودا زده از غصه دو نيم افتاده اسرت

 -تا سر زلد تو در دست نسيم افتاده است

(ديوان حافظ)33/1 ،
طبيعي است مجلس انس بدون معشوق نور و صفايي ندارد و حتي درخشندگي چهره او چنران
است كه مجلس عشق ديگر نيازي به شمع ندارد.
 -گو شمع مياريد در اين جمع كره امشرب

22

در مجلس ما ماه رخ دوست تمرام اسرت

(ديوان حافظ)13/1،
 -1بدين ترتيب شمع از لوازم بزم دوستان بوده است ،چنان كه سعدي گويد:
 -شبي و شمعي و جمعي چه خوش بود تا روز

نظررر برره روز تررو كرروري چشررم اعرردا

(كليات سعدي ،ص)121
 -شب استو شاهدو شمع و شرابو شيريني

غنيمت است چنين شب كه دوستان بينري

كار چراغ خلوتيان در شعر ...

(كليات سعدي ،ص)311
در اين بيت حافظ همچنان كه يادآور شديم ،باال رفتن پرده از روي معشوق مسراوي اسرت
با باال آمدن فتيله چراغ محفل انس عاشقان .
تعبير شمع سر گرفته هم در بيت دوم تاكيدي بر چنين معنايي است كه عالوه برر دو معنري
ذكر شده براي تعبير سر گرفته در حافظ نامه (يكي شمع نو و سربسته و ديگري شمع سربريده
و فتيله تازه شده ) سرگرفته به معني سر بسته و روبسته نيز ميتواند باشد.

نتيجهگيري
پايان سخن اينكه در بسياري از شرحهاي نامدار و معتبر ميتوان ديوان حافظ ،مدخلي براي
پرداختن به واژه «كار» و انواع كاربردهاي ذيل يكي از بيتهايي كه ايرن واژه در آن آمرده شركل
نگرفته است (مانند حافظ نامه) و حتي در آثاري كه به اين واژه به عنروان ير

مردخل شرايان

بحث توجه شده  ،به اعتبار معاني قاموسي كه در لغت نامه دهخدا آمده به موضوع نگاه كررده-
اند .به همين جهت است كه تعبير كار چراغ خلوتيان همه جا در كتابهاي حافظشناسي به شكل
ديوانهاي شعر پيش از حافظ تا گستره ديوان پر رمز و راز خود خواجه ،تعبيرر كرار برا رعايرت
تناسب ميان معاني حالتهاي گوناگون تهيه و توليد پارچه (گره ،بخيه ،نگار ،پرده ،رشته ،طرراز و
 ) . . .رعايت شده و آمده است.

پي نوشت
.2از اين پس ،تمام ارجاعات ما به ديوان حافظ ،نسخه مصحح عالمه قزوينري و دكترر غنري چراپ
انتشارات زوار خواهد بود .رقم سمت چپ شماره غزل و رقم سمت راست ،شماره بيت است.
.1ر.پ  .به كتاب ابيات بحث برانگيز حافظ به كوشش دكتر ابراهيم قيصري.
.1يكي از معاني خرابات كه جايگاه زنان هرزه و فاسد است ،در اينجرا قابرل توجره اسرت( .ر.پ .
مستدرپ حافظ نامه چاپ دوم ،ص .)2111
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مجازي يا كنايي آن برداشت شده است ،در حالي كره برر اسراس شرواهد شرعري گونراگون از
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.1خاقاني در اين معني ميگويد:

من نكنم كار آب ،كاو ببرد آب كار

صبح خرد چون دميد آب شود كار(ص)13

.1در متون ادبي برابر عربي آن «عمل» آمده كه عامل و عمل دار هم سراختهاي فعلري آن اسرت .در
سياست نامه آمده است  « :عمال را كه عملي دهند ،ايشان را وصيت بايرد كررد و از احروال عامرل
پيوسته ميبايد پرسيد .اگر چنين ميرود كه ياد كرديم ،عمل به وي نگاه دار و اگر نه  . . .نيز عمرل
نفرمايند( ».ص  31گزيده دكتر شعار)
.3به منظور رعايت همساني با منابع ديگر در اين بخش شماره صفحه ديوان حافظ آمده است.
.1ايهام تبادر به خيش كه نوعي پارچه كتان است و در ديوان حافظ تعبيرات مانند رخت خويش (غ
 )112پشمينه آلوده خويش (غ  )111گليم خويش (غ  )111نيز با اين حالرت تبرادر قابرل توجره و
جاي تامل است.
 .3يادآور نوعي بافندگي پارچه و چادر باموست؛ به ويبه خيمه و چادر صحرانشينان را به اين جهت
سياه خانه ميگفتند صائب ميگويد:

71


ليلي وحشي ما را نبود خلوت خاص

روزهركس كهسيه گشت سيه خانه اوست
(دويست و ي

غزل صائب ،ص)12

 .1براي ساقي جلوههاي ديگري هم در ديوان حافظ يافت ميشود .ر.پ حافظ نامه ص .213
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 .22سعدي هم در گلستان اين نكته را چنين طر ميكند:

گر گراني به پيش جمع آيد

خيزش اندر ميران جمرع بكرش

ور شكر خندهاي شيرين لب

آستينش بگير و شمع بكش
(گلستان ،ص)213

يا عبارت اخالقي از اين دست «ماه رمضان به شمع و قنديل فرستادن تقصير مكن» (قابوس نامه،
ص  )212يادآور اين رسم است.
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