نقد مقاله

تغابن لعل و روز بازار خزف
(نقدي بر یک نقد)
امیرسلطان محمدي
انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه اصفهان

اده است .عن ان اعجا انگاا مقاله مال مخاطب ا برام خ اندن مین ا مضاعف
میکند .با ج ع به منن مشخص میا

يافت نا ست ن يسندگان باعث اده به

هةان باعیهايی که اشقضا اش حافظ ناستت ايرا هام واهی گرفنه ا
بهناحق که مطل
مین ايی مقالة مذک

ن يسندگان استت علاه «حافظ» صا

تا حكةی

ا  .سعی نگا نده نقد

و ذکر برخی سسنیها و کاسنیهايی است که آن مقاله مشی ن

اش آنهاست.
نقد هر ااعرم و اعرش چند ارط الش ت بلكه واجب میطلبد .البنته ذکتر اتروط
آتی نفی ماعدا نةیکند .اول اينكه اثرم اش او نقد ا

که مسلةاً اش خت

اتاعر بااتد.

اگر کسی فر وسی ا با منظ مة ي سف و شلاخايی که بساا م اش میققتان نستبت آن ا
به فر وسی

کتر هانتد (صتفات  039 /4 :4010ت 092؛ مانت مت  91 :4010ت 421؛ غالمرضتايیت

 39 :4074ت  )90بسنجدت باراهه فنه است .ن يسندگان مقالة مذک
اساسی بیث خ

با عدول اش اين ارط

ا بر مبنام هاچ نها هاند و «هاچ اگر سايه پذير منم آن ساية هتاچ»

(خاقانیت  .)442 :4033امان ياحی ( 032 :4070ت  )030سالها پاز «اثبتات» کتر ه کته ايتن
باعاات اش حافظ ناست و برخی اش آنهتا

نزهةلالمجالس و يت ان اتعرايی قبتل اش

حافظ ثبت افنا ه است .با اين اوصاف چگ نه میتت ان گفتت کته حتافظ بتاعیپتر اش
خ بی نب ه است؟ ( .ك :مجد و غالمیت .)00 :4090
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ارط يگر
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نقد مننت اننخا

بهنرين تصیاحها اش يک منن و منابع ستاول استت.

چرا حافظ خلخالی که اش نظر بساا م اش حتافظاناستان مةلت اش اغتالط تصتیایی و
طبعی است؟ ( .ك :قاوينیت بیتا :مقدمه لته بته بعتد؛ سرواتاا ت  421 :4070ت  )400استنفا ه اش
فرهنگ عةاد تیقاقات ا بی چه جايگاهی ا ؟
ارط س و بساا مهم نقدت تسلط اانن به مننی است که قصد نقد آن ا
ا يم .میققان فاضل گ يا اش اين ارط ناا بیپارايهاند .اوالً اينكه هر تعقادم اعر
عاب ناست و اگر چنان ب ت بساا م اش اباات بیثانگاا حافظت خاقانیت ان م و
نظامی ا بايد با آتز تطهار س شاند! و اينكه گ يا ذهن نگا ندگان مقالة مذک با
شبان اعر چندان آانا نب ه؛ چ ن ابااتی که پاچاده و بیمعنا پنداانهاندت اصالً ا ام
تعقاد و عاب ناست .ضاق مجال اجاش ذکر تةا م ا ا نةی هد .به چند نة نه که اش
نظر مننقدان فاضل تعقاد ا ت اکنفا میا :
ماتتان کتتر ستتت
متتن بتتا کةتتر ت ت
پاداستتت اش آن ماتتان چ ت بربستتت کةتتر

پندااتتنةز کتته ماتتان چاتتام هستتت
تا من ش کةر چه طترف بتر خت اهم بستت
(هةانت )071

معنام اين اباات هاچ ابها و تعقادم ندا و چنان است :من با کةربند تت ستت
کةر ت کر (گ يا عااتقت کةربنتد معشت ق ا بته ماتان او بستنه استت) و گةتان
میکر کةر ت چاام هست ( ص تی که هاچ ب ن کةر معش ق مضتة نی اتايع
است) .مشخص است اش آن کةر که کةربندِ آن بسنه اد و کةربند به هتاچ ستادت متن
که مرحلهام و تر اش کةربند ت چه بهرهام اش کةر ت خ اهم بر (کةربند هاچ بهترهام
اش کةر ت نبر ه استت پس من هم بهرهام نخ اهم بر ) .ضةناً اصالً بعاد ناستت «چت »
مصرع س تیريف وجه «چه» بااد و اين گ نه بات اا اتر ناا میا  .باعی شير
ناا معنايز برام ن يسندگان غام است:
قستتا بهشتتت و وش آن عقتتدهگشتتام
تتتا کتتی ب ت ايتتن گتترگ بتتايی؟ بنةتتام

متتتا ا نگتتتذا کتتته آيتتتام ش پتتتام
ستترپنجة اتتةنافكتتنت ام اتتار ختتدام
(هةانت )030

گرگ بايی معنايی کامالً مأن

است که

لغتنامة هخدا ناتا آمتده استت و کتاش

ن يسندگان الاقل به لغتنامه ج ع میکر ند و میيافنند که گرگ بايی يعنی بت ن
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بهسان گرگ و اين مثال اش جهانگشام ج ينی ناا آو ه اده است« :اش طاعت و انقاتا
او منخلع اده و ...بر ح اای و م اای او ش ه و گترگ بتايی متیکتر ه استت» (ذيتل
«گرگ بايی») .مثال شير ناا نة نهام اش ترکاب گرگنةايی است اش خاقانی:
اين غا ت جان چاست خ

اين جنگ ت با کاست
گرگآانای کن مكن اين گرگ بايی
(خاقانیت )001 :4033

گ يند باعی میگ يد :ام اار خدا تا کی بايد اين ناا يا حاکمِ ظتالمت گترگ بتايی و
غا تگرم کندت سرپنجة مانند اارت ا نشان بده و اين گرگ ا ناب

کن.

باعی يگر:
چتت ن غنچتتة گتتل قرابتتهپتتر اش اتت

نتترگس بتته ه ت ام متتی قتتدحستتاش ا ت

فتتا غ ل آن کستتی کتته ماننتتد حبتتا

ستتتر ماخانتتته ستتترانداش ات ت

هتتتم

(هةانت )079

ن يسندگان مدعیاند بان و بات ا تباط معنايی وج
وقنی گل با هپاةايی کند و نرگس قدح ارا

ندا ! منظ

ااعر اين است کته

فراهم ساش (کته تةامتاً فضتام ستادن

بها با ا وات خةر ت صاف اده است)ت ل کسی آس ه و خ ش است که مثل حبتا
بر سر ماخانه سرانداشم و قص کند .خالصة کال ت خ ش به حال کسی که وقنی بهتا
میا ت

ک م ماخانه قص و پامک بی کند .آيا ا تباطی اش اين شيباتر وج

خ اهد

اات؟!
ايرا يگر ن يسندگان به باعی شير است:
آن جتتا طتتر اتتكا بتتر ستتنم نتته
آن متی کته چت شنجاتر بپاچتتد بتر خت

و آن ساغر چ ن نگتا بتر ستنم نته
ي انتته اتتد باتتا بتتر ستتنم نتته
(هةانت )030

ايشان معنقدند تشباه شنجار به می مناسب ناست .کسی که اهل نقتد اتعر استتت بايتد
بداند که مشبه و مشبهٌبه اش لیاظ عانی و منطقی هاچ اباهنی به هتم ندا نتد.

اينجتا

ناا قرا ناست می اش لیاظ منطقی مثل شنجار بااتد .اتاعر پاچاتدن شنجاتر و پتاچز
ارا

جا ا وجهابه هر و گرفنه است و شيبا مینةايد .ايترا ومتی کته

باعی به ااعر گرفنهاند اين است که کسی به ي انه ارا

ايتن

نةی هد .اول اينكته اتاعر
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برام ايجا فضام اعرت خ

ا ي انه ت صاف کر ه و ي انه ناستت و بعتد اترا

به شنجار تشباه کر ه است (ارا
ي انها  .ارا

ا

هم شنجار ناست)؛ سپس با اين صغرم و کبرم (من
طلب ارا

شنجار است .ي انه شنجار میخ اهد) برام خ

میکنتد و

عابی من جه اعر ناست؛ بلكه لطافنی ناا ا ؛ ضةناً می ا ن به ي انته نهايتت اغتراق
اليعقلی است .مثالهام شيرمشنی اش خروا ها نة نهت ارا

خ

ان

ن يتا اترا

به ي انگان يا مسنی آنهاست:
هر ل کته تترا جستت چت

سلستتتتلة شلتتتتف ش ه ا کشتتتتادم

ي انتة مستنی

(سنايیت )4427 :4033

ساقاا بیگه سادم متی بتده مر انته بتاش

ساقی ي انگانی هةچ متی ي انته بتاش
( م ل مت )003 :4037

اعنراض يگر ن يسندگان به باعی شير است:
ماهی که قدش به سترو متیمانتد استت
ستتنا چهام پاشكشتتز کتتر گفتتت:

آيانه به ست و وم خ متیآ استت
وصلم طلبی شهی خاتالی کته تراستت
(حافظت بیتا)077 :

اعنراض ن يسندگان به اين مضة ن باان اده است که چرا عااق به معش ق ستنا چه
هديه ا ه است .بعد با ذکر معنام سنا چه اش فرهنگهام هخدات معتان (؟) و عةاتد
(؟) آن ا برام هديه ا ن نااايست تلقتی کتر هانتد (ص .)20کتاش میققتان بتهجتام
اسنفا ه اش فرهنگهام منعد و غارضرو ت مدخل سنا چه ا
قت مالحظه میکر ند.
اين بات هم بهعن ان ااهد

هةان مدخل يا اانی اش خ

مرح

لغتتنامتة هختدا بتا
هخدا آمده و اتفاقتاً

آنجا ذکر اده است .سنا چه پاشكز کر ن

ست ت

طلب وصال ب ه است ( هخدات  :4077ذيل « سنا چه») .بنابراين ستنا چه نشتانهام بت ه
است و

س

و آ ا ت وضع ا شش بیمعناست؛ کةا اينكه امروشه ناتا اگتر عااتقی

ااخه گلی به معش ق بدهدت کسی برام آن گل ا شش متا م تعاتان نةتیکنتد .ضتةن
اينكه سنا چهها هةه به يک اكل نب ه و جايی اش بیا شش ب ن آنها ستخنی نرفنته
است؛ بلكه بر عكس اش ش بافت ب ن و ا ام ا شش ب ن آنها نة نههام ا بی شيتا م
ا يم؛ اشجةله اوحدم میگ يد:
ستتنا چه ا ستتتت تتت

متتتیبايتتتد

اش چشم من و لتب تت تتر متیبايتد
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شيتترا کتته بتته ستتنا چه ش متتیبايتتد
()107 :400

يا نظامی:
ااشتتته ش گتتتال

اتتتكر متتتیفشتتتاند

اتتةع بتته ستتنا چه ش متتیفشتتاند
()12 :4030

ن يسندگان باعی شير ا و با به اين اكل شير قرائت کر هاند:
گرفتتتت گَتتتر ويرانتتتة عةتتتر

وآغتتتاش پتتترم نهتتتا پاةانتتتة عةتتتر

ستتتاال

بادا ا ام خ اجه که خ شخت ش بكشتد

حةتتال شمانتته ختتت اش خانتتة عةتتر
(حافظت بیتا)034 :

و هر و با وم اولان کلةة «گر » فنیه گذاانهاند .آيا بات به اين اكل معنايی بتر
ا ؟! ساال

گر و خاك ويرانة عةر ا گرفتت به چه معناستت؟! کتاش ن يستندگان

فاضل اين باعی ا اش وم نسخة قاوينی و غنی می يدند و مالحظه میکر ند کته آن
جنابان بر وم حرف اول کلةة «گر » کسره گذاانهاند و میيافننتد کته ستاال
اطراف ويرانة عةر ا فراگرفنه است؛ يعنی

فنتا

میل خطر قرا گرفنهايتم و عةتر و بته

پايان است .عجابتر اينكه يكی اش ن يسندگان مقاله منرجم قرآن کريم بهاتكل منظت
ناا است .ايشان بايد بهخ بی میيافنند که اين بات با قرائت «گِتر » بتهجتام «گَتر »
تناسب تا با اين آية اريف ا و تلةایی به آن است :مَ اَسَّسَبُن انَهعَليشَفاجُ ُفٍ
هارِفَانهارَبِهِفينارِجهنمَ (ت به.)449 /

جايی يگر ن يسندگان مدعی ادهاند نةا م

اسنفا ه

باعی شيتر پشتن انة

فرهنگی ندا  .ايشان باان کر هاند سه مصرع اول بتا بتا هگستا م استت و آمتدن
حاتم و منت نبر ن

بات پايانی تناسبی با مصرعهام قبلی ندا ؛ شيرا کسی اش حتاتم

منت نةیبر که تالش میکندت نه کسی که

گ اهام مست مشغ ل میگسا م است!

اما باعی:
با ااهد ا
چ ن گر ا

و انگ و با بتربط و نتی

کنجتتی و فراغنتتی و يتتک ااشتتة متتی

ش با ه متا ا گ و پتی

منتتت نبتتريم يتتک ج ت اش حتتاتم طتتی
(حافظت بیتا)030 :
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اول اينكه حاتم بهعن ان نةا بخشندگی کامالً ا ام پشتن انة فرهنگتی استت و بتر
کسی پ ااده ناست؛ و اينكه ايشان بهعن ان يک فقاه ينی به باعی مینگرنتد و بته
ااعر آن معنرضاند :ت که مسنیت حق نتدا م حترف اش منتت نكشتادن بانتیت چت ن
مرتكب با هن ای ادهام بايد منت بكشی! حال آنكه مضامان ا بی ما اترا ا ام
ف ايدم است که يكی اش آنها ايجا حس ج و ستخاوت استت .و کتی خةريتة
مشه خ يز اين مضة نِ سخی ادنی اا خةر ا آو ه است:
شفتتت اتت

ا و متتر سستتت الو

گتتتر بچشتتتد شوم و وم ش گلستتتنان
( و کیت )02 :4079

ااعر ناا اينجا با بهرهگارم اش اين مضة نت ضةن طعن بته لئاةتان و خساستان
که اش آنان اماد مجد ا ت میگ يد :ما اگر مست ا يم آن قد سخیطبع خت اهام بت
که حنی اش حاتم طايی که پشن انة فرهنگی بخشندگی ا ت ناا منت نخ اهام بر .
باعی لقب «خ اجة قنبر» به امتا علتی
بخشی يگر ن يسندگان معنقدند چرا
ت علاهالسال ت ا ه اده است و اين لقب اايسنة ايشان ناست؛ شيرا قنبر مايتة مباهتات
اما ناست! آيا ااعر مدعی است که ذکر میامد و میاسن اما علی ت علاتهالستال ت ا
میکند؟ ااعر با اسنفا ه اش يک بیث باانی با نتا کنايتة م صت ف ( .ك :اةاستات :4070
 )201ايشان ا ت صاف کر ه و حسنی ناا بر کال افاو ه است .سعدم ناا ايشتان ا بتا
کناية م ص ف ااه لدلس ا مینامد:
خر منتتتد عثةتتتان اتتتبشنتتتده ا

چهتتتا علتتتی اتتتاه لتتتدلستتت ا
(سعدمت )01 :4030

و مسلةاً قنبر اش لدل باا ششتر است و نبايد اعنراض کر که چرا سعدم به امتا علتی
ت علاهالسال ت لدلس ا گفنه است؛ چ ن اين يک فتن باتانی بتهنتا کنايتة م صت ف
است .م ا اين چنانی ا باات ما برام پاتامبر ت صتلیاهللعلاتهوآلته ت و اهتل باتت و
اصیا ايشان بهص ت يک سنت ا بی شيا است.
پايان فقط يک جةله :کا هام ناکر ه ا باات ما بساا است.
منابع
 قرآن مجاد .ترجةة مهدم الهی قةشهام. -امان ياحیت میةد ( .)4070گلگشت .تهران :علةی.
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