روی ِ هم انداخنت ِ تصويرها
هدف از اين نوشته به دست دادن مثالهایی است که نشان دهد چگونه حافظ اندیشه ی خود
را از منطـبق کردن تـصویر های محتـمل در سخنی واحد برمـیساخته است .چـنانكه در تـوضیح
بيت دوم .
به بوي نافه ای كاخر صبا زان طره بگشايد
زتاب جعد مشكينش چه خون افتاده در دل ها
گذشت ، ۱گاه از كالم ِاو بيش از يك تصوير استخراج مي گردد .مثال در اينجا دو تصوير دارمي:
در تـصوير ِ نخـست عـاشقی را می بينـيم كه پس از خونِ دل خوردن های بـسيار سر اجن ام به
كـمك صبا نـسيمی از زلف ِ معـشوق دريافت كرده اسـت).با تاكـيد بر این كه دريافت كنـنده ی
بوی ِ زلف وعاشق ِ خون ِ دل خورده يك نفرند(
در تصوير ِ دوم كسی كه خون ِ دل خورده فرسنگ ها با كسی كه نسيمی دريافت كرده فاصله ی
مـكانی ،و سال ها فـاصله ی زمانی دارد .اگر اين دو تـصوير را بر هم منطـبق كنـيم  ،روش ِ فـشرده
ی حافظ در خــيال سازی بــدست می آيد .كه مــجرای ِ خردورزی ِ اوست .حافظ با ارائه ی
تصويرهای ِ مختلف و گاه متضاد و منطبق كردن ِ آنها بر يكديگر فلسفه ی خودش را می سازد و
ذهن ِ ما را به چالش می گـيرد .از طـرفی می گـويد عـاشقی خون ِدل خورد تا به وصال رسيد .
اینـجا تـصویر عـاشقی در ذهن شکل می گــیرد از جــنس مجــنون ولی عاقبت به خــیر ،که پس از
رن های بـسیار بر خالف مجـنون به وصال می رسد .از طرف ِ ديـگر با هـمان كلـمه ها تلقـني مي
كند كه آهويی خون ِدل خورد تا عاشقی به وصال رسيد .اینجا عاشقی داریم از جنس خسرو که
 ۱چه خون هایی كه در دل ِ عاشقان افتاد  ،تا باد  ،نسيم ِ دل انگيزی از زلف ِ معشوق را به مشامشان برساند ) .چه بسا انتظارهای كشنده و صبرهاي طاقت فرسا كه
خواهندگان در طلبِ محبوب ِ خود حتمل می كنند (.اين درد ِ دل ِ ساده و آشنا را حافظ در كالفی از روابط ) كه ميان ِ كلمات ِ منتخب ِ او وجود دارد( پيچيده است .اين رفتار در
عني ِ داشنتِ بار ِ هنری  ،كالم را دارای ِ بار ِ ››انسان شناسانه‹‹ و››هستي شناسانه‹‹ می كند .فرد با قرار گرفنت در فضای ِ اين بيت  ،خود بخود حس می كند عشق ) كه رمز ِ آن
طو النی ،چه به حلاظ مكانی يعنی از سرحد ِ آهوهای مشك )چني( تا شيراز و چه
گشودن ِ بوي ِ خوش از زلف  ،توسط ِ باد است( در يك فرايند ِ طوالنی بدست آمده است.
به حلاظ ِ زماني يعنی از هنگام ِ دوانيدن آهوها تا امروز  .تو گويی عشق جبری مسلط و نامرئی ست كه بر هستی و سرنوشت ِ آدمی مُهر ِ خود را كوفته است.
د ر زير روابط ِ بني ِ اجزاي ِ بيت را میبینید:
» به بوی « متناسب با دو کلمه ی دیگر در بیت یعنی » نافه « و » آخر « دو معنی متفاوت می سازد ( .
به بوی ِ خوش ِ)متناسب با نافه( و در آرزوی )متناسب با آخر(
همچنین »بگشاید« متناسب با نافه و طره دو معنی میسازد نافه گشايی )متناسب با نافه( و باز شدن ا افشانشدن درباد )متناسب با طره(
همچنین »زتابِ« متناسب باجعد و خوندردلافادن دو معنی میسازد ،پیچوتاب )متناسب باجعد( وتب و تابي كه از حسد و عشق و ستيزه جويی و ازين قبيل در كسی ايجاد شود
)متناسب باخون در دل افتادن(
همچنین »خون افتاد در دلها« متناسب با نافه و تابِجعدِ مشکینش ،دو معنی میسازد :خونی که در دلِ آهو جمع میشود )متناسب با نافه( و درد و رنِ انتظاری که عاشق حتمل
میکند )تابِ جعدِ مشکینش(

الزاماً رجنی هم نکشیده است اما دست کم آهوهایی برای حتقق وصال او خون دل خورده اند .از
روی ِ هم گذاشنت ِ اين دو تصوير اين توهم پيش می آيد كه عاشق در دو برهه از حيات ِ خود دو
آدم ِ جداگانه است .روزگار ِ خون ِدل خوردن ها وشيفتگی ها كـسی و روزگار ِ وصال ها كس ِ
ديگری است.همچنین اين توهم شكل می گيرد كه :ابر و باد و مه و خورشيد وفلك در كارند تا
عاشق به معشوق برسد .يعنی آهويی دويده  ،خون ِدلی خورده  ،كسی ناف ِاو را شكافته و خون
را تـبديل به مــشك كرده  ،تاجری آن را خـريده  ،دست به دست گـشته تا به عـطاری در شيراز
رسيده  ،آنــگاه معــشوق  ،آن را پــسنديده و مــقداری بــكار برده ،آنــگاه بادی وزيده و بويی از آن
زلف به مـشام ِعـاشق رسيده است .انـگار رويدادهای ِ عالم نـهانی حـاملِ پـيام هایی هـستند كه در
فالن كوچه و فالن ساعت به فالن كس خواهند رسيد:
نسيم صبح سعادت در آن زمان كه تو دانی
گذر به كوی فالن كن در آن مكان كه تو دانی
اين روش را مي توان در بيت ِ زير نيز آزمود:
زلفت هزار دل به يكی تار مو ببست
راه هزار چاره گر از چارسو ببست
تــصويرهايی كه در اين بــيت وجود دارد بــخاطر وسعتی است كه در معــنی ِ فــعل ِ ››بــسنت ‹‹
دارمي .در اينــجا دو معــنی از آن اراده شده است .يــكی ›› به بــند كــشيدن و زندانی كردن‹‹ و
ديــگری ››مــسدود كردن‹‹ .اين دو معــنی ذهن ِ ما را به سوی ِ دو تــصوير هدايت می كــند.
نخست زندانی را می بينيم كه هزار دل در آن به هر تار ِ مويی به بند كشيده شده اند .در تصوير ِ
دوم هـمان تار ِ مو را می بينـيم كه راه را بر ارتش های مختلـفی كه قـصد ِ تـسخير ِ قلـعه را دارند
بسته است ۲.از منطبق كردن ِ دو تصوير اين فكر پيدا مي شود كه عشقی كه آن همه هولناك می
منــايد )و می تــواند عــاشقان ِ زيادی را به مــخاطره بيــاندازد( به تار ِ مويی بــند است .تو گويی
بخواهند سيلی را به تار ِ مويی مسدود كنند .البته در عوالم ِ خيال وانديشه ی حافظ چنني اتفاقی
هم افـتاده است .يعــنی هزار چاره گر از چار سو در بــرطرف كردن ِ اين سد درمــانده اند و اين
بخشی از فلسفه و انديشه ی حافظ است  .که رموز عالم دستنیافتنی اند.
 دقيقه ای ست نگارا درين ميان كه تو داني به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق۲

البته تصوير ِ سومي هم در اين بيت هست كه از قضا بر نتيجه گيري ِ ما منطبق مي شود و آن تصوير ِ جادوگري ست كه با گره زدن بر مويي  ،جادويي ساخته كه تا آن را
نگشايند مشكل حل نخواهد شد.

 زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست و ...اگر به غزل ِ خودمان برگردمي  ،در بيت ِ ديگری نيز می توانيم اين روش را بيازماييم:
به می سجاده رنگني كن گرت پير مغان گويد
كه سالك بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
در اينـجا نـيز دو تـصوير ِژرف وجود دارد .نخـست صوفی ای كه مـشغول ِ سلوك است و بـايد در
اين راه اصل ِ سـرسپردگی را بـياموزد و بـداند كه اطاعت از پـیر شرط ِ الزم است  .اگر چه ممـكن
است فـرمان ِ او نـفی ِ طـاعات و واجـبات به نـظر آيد .عـرفا درين معـنی به ماجرای ِپـیروی مـوسی از
خضر ِ پيامبر ) قرآن كهف  ۶۵به بعد( استناد منوده  ،موسی را مناد ِ مريد و خضر را پير انگاشته
اند  ،آنــگاه درس تبعــيت ِ بدون ِ قــيد و شرط را از آن بــيرون كــشيده ،به سالكان آموخته اند.
تـصوير ِ دومی كه در بـيت هـست  ،بر اساس ِ ايـهامی شكل می گـيرد كه حافظ گاه از واژه ی پـير
مي سازد›› .پـير‹‹ يا عـربي ِ آن ›› شيخ‹‹ در معـني ِ شراب )كه اينـجا در تركـيب ِ پـير ِ مـغان نـيز
تقويت شده است( از چند موضع ديوان ِ حافظ استنباط می شود:
 حافظ مريد جام می ست ای صبا برووز بنده بندگی برسان شيخ جام را
 رطل گرامن ده ای حريف خراباتشادي شيخي كه خانقاه ندارد
 پير گلرنگ من اندر حق ازرق پوشانرخصت خبث نداد ار نه حكايت ها بود
همچنـني اين كه مـست احاطه ی الزم را بر رفـتار ِ خود ندارد )نـاسازگاری ِ مـستی و مـستوری (
نكـته ای است که حافظ از نـظر دور منی دارد .از نـظر او قرار نيـست پيـمان و صالح و طاعت از
مست طلبيد با توجه به اين نكته ها در تصوير ِ دوم فرد ِ مستی را می بينيم كه از تاثير ِ پير ِ خود
)شراب( از خود بی خود شده و رفـتارش از حیـطه ی اراده اش خارج گـردیده  ،سجاده اش را به
می آلوده است .از منطـبق كردن ِ اين دو تـصوير نـيز می توانيم جـلوه هايی از انديـشه ی حافظ را
ببینیم ،از جمـله  :سلوكی اگر هـست در خويـشنت است و پـيری اگر هـست بر مـريد گمـاشته و
همراه ِ اوست .معلم ِ نهايی هر كسی خود ِ اوست.

