فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
علمی-پژوهشی
سال هشتم-شماره دوم-تابستان -4931شماره پیاپی82

معرفی شرح چاپ نولکشور بردیوان حافظ وویژگیهای آن
(ص)413-461

مریم خلیلی جهانتیغ (نویسنده مسئول) ،4فاطمه شفیعی ،8حمید

صمصام9

تاریخ دریافت مقاله4939/41/10 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله4931/10/82:

چکیده
معرفی یک اثر کمتر شناخته شده و بررسی ویژگیهای سبکی آن عالوه برآنکه میراث فرهنگی و
قومی یک کشور را قوام میبخشد ،موجب اطالعات وسیع درباب اندیشه و ساختارفکری نویسندگان
است بویژه اگراین نسخه درکشوری دیگر و بوسیلة نویسندگانی شکل گرفته باشدکه غیر ایرانی
باشند.شرح چاپ نولکشوربردیوان حافظ یکی ازشروحی است که درهند درسال  9821فراهم شده
.این شرح شامل غزلها،تعدادی ترکیب بند ،ترجیع بند،رباعی ،مثنوی ،قطعه وقصیده است.نتیجة
کلی تحقیق ویژگیهای ظاهری،محتوایی،روابط متنی،بینامتنی و فرامتنی این شرح را بیان میکند و
تفاوت های بارز این اثر را با آثار مشابه آن در ایران نشان میدهد.دراین نوشتار میکوشیم ضمن معرفی
این شرح و توضیحاتی درباب احوال گردآورندة آن،ویژگیهای روساختی و زیرساختی آن رابه شیوة
کتابخانه ای و با تحلیل ساختاری مورد بررسی قراردهیم.
کلمات کلیدی  :حافظ ،غزل ،نولکشور ،شبه قاره ،نسخه خطی.
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مقدمه
نخستین کسی اقدام به جمع آوری وتدوین دیوان حافظ کرده محمد گلندام است ،اما نسخهای که
او ازدیوان حافظ گردآورده تنها مأخذ برای کاتبان قرارنگرفته ،بلکه هرکاتبی ازروی مأخذی دیگر که
درکتب مختلف وجود داشته ،نسخهای نوشته است .بهمین جهت نسخههای متعدد ازدیوان حافظ
بوجودآمده است .یادداشت کاتبی درمقدمه دیوان حافظ نشان میدهد که تا قرن دهم دیوان کامل
حافظ جمع آوری نشده است و تا اینکه یکی از نبیرگان تیمور از ادیبان دعوت میکندکه ازمنابع
متعدد ،آثار حافظ را جمع آوری کنند (.ملحقات دیوان حافظ ،خانلری،9993 ،9638،ج )8
هندوستان ازجمله سرزمینهایی است ازشعر حافظ متأثرشده ،شهرت شعر حافظ درهمان روزگار
خودش ازخراسان ،آذربایجان ،عراقین گذشته و به هندوستان رسیده است .عالوه بردستنویس
دیوان حافظ در ایران ،ترکیه واروپا بعضی از دستنویسهای دیوان حافظ درهندوستان هم وجود دارد
که بعضی ازآنها ازکهنترین نسخهها هستند و ویژگیهای خاصی دارند.
(دانشنامه زبان وادب فارسی ،انوشه ،9631صص)183-181
گزارش ابتدایی از کتابخانههای پاکستان نشان میدهد سیصد وبیست وپنج نسخة خطی دیوان
حافظ دربعضی از این کتابخانههای موجود است که قدیمیترین آنها درکتابخانه شخصی آقای «جی
معین الدین» درالهور نگهداری میشود.
(حافظ شناسی درشبه قاره ،چاند بی بی)1 : 9623،
پیشینه تحقیق
معروفترین شرح دیوان حافظ شرح سودی بسنوی است که درسال9006بردیوان حافظ نوشته
است.بعدازاین شرح «عبداهلل خویشکی چشن»درزمان شاه جهان( )9063-9032در هندوستان
شرحی به نام «بحر فراسه االلفاظ فی شرح دیوان حافظ)نوشته است .درهند چهار کتاب دیگر
دربارة اشعار حافظ نوشته شده است:الف) مخمسات غزلهای حافظ ازشاعری باتخلص علی .
ب)«کشف االشعار من وجوه مشکالت االسفار»تألیف محمد افضل سرخوش  .ج)شرح دیوان حافظ
از مؤلفی نامعلوم درزمان اورنگ شاه .د)شرح بعضی ابیات دیوان حافظ ازمحمد ابراهیم بن محمد
سعید.
( حافظ خراباتی،همایون فرخ :9631،چهارده و پانزده)
عالوه براین شرح های دیگری نیز در کشورهای شبه قاره بر دیوان حافظ نوشته شده که به اندکی از
بسیار اشاره میشود:
-حیات حافظ از«اسلم جیراج پوری»
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تاگور 31،غزل حافظ راهمراه مقدمه و شرح حال حافظ وحواشی و توضیح لغات به انگلیسیترجمه کرده است.
جالل الدین محمد دوانی ،تعدادی ازغزلها و ابیات حافظ را درچندرساله شرح وتفسیر کرده است.جالل الدین احمد جعفری ،کتابی بنام لسان الغیب دارد که شامل گزیدهای ازغزلیات و زندگینامةونقد سخن حافظ است.
علی همدانی یکی ازشخصیتهایی است که درسرنوشت مسلمانان شبه قاره تأثیر داشته است .او نیزدفتری درشرح اشعار حافظ واصطالحات صوفیانه دارد.
آیینه معرفت اثر غالم حیدر شامل چهل ودو غزل حافظ به پنجابی واردوست. مولوی محمد احتشام الحق دهلوی ،ششصد غزل حافظ را بنظم ترجمه کرده و بنام ترجمانالغیب بچاپ رسانده است.
محمداشرف علی تهانوی شرحی به نام «عرفان حافظ»دارد.(حافظ شناسی درشبه قاره ،چاند بی بی.) 90-91 ،9623،
با اینحال اغلب این شرحها برای ایرانیان ناشناخته ماندهاند و در این مقاله به بررسی ساختار شرح
منشی نولکشور میپردازیم که تاکنون در مورد آن پژوهشی صورت نگرفته است.
چاپ دیوان حافظ در شبه قاره
«پس از ورود صنعت چاپ درشبه قاره حافظ خوانی دراین منطقه بیشتر رونق گرفته است و تاکنون
 968چاپ مختلف دیوان حافظ به معرض عام آمده است(».حافظ شناسی درشبه قاره ،چاند بی
بی)1 : 9623،
نخستین چاپ دیوان حافظ درشبه قاره تقریباً پنجاه سال قبل از اولین چاپ درایران انجام گرفته
که ازروی دوازده نسخة خطی به تصحیح «ابوطالب خان اصفهانی تبریزی»بچاپ رسیده است .البته
این نسخههای خطی اساس اولین چاپ هندوستان امروز موجود نیست(. .دانشنامه زبان وادب
فارسی ،انوشه ،9631صص)181
این چاپ ازدیوان حافظ درسال 9803ه .ق درکلکتة هند انجام گرفت و بعد ازآن دیوان حافظ
درسال 9826هـ..ق دربوالق مصرودرسال 9816هـ..ق درایران چاپ شد ،که هیچیک از اینها متن
انتقادی دقیقی ازدیوان حافظ نیست ( .درس حافظ ،استعالمی)33 :9618،
درشعبان سال9821درهندوستان شرحی بردیوان حافظ توسط منشی نولکشور بصورت چاپ سنگی
فراهم آمده است .این شرح منتخبی از تفسیرهای عرفانی شارحین هندی برغزلیات حافظ است که
با استفاده ازتفسیر چند تن شارحان ازجمله «موالنا محمد هادی » و «مولوی فتحعلی » و «موجد»
و«مولوی غالم عیسی»و«مولوی حسیب الدین احمد»شکل گرقته است دراین شرح همة ابیات
غزلها بطورکامل شرح نشده است ،بلکه تعدادی ازابیات هرغزل با شمارههای مشخص شده
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ودرحاشیة صفحات شرح آن ازقول یکی ازشارحین آمده است و درمواردی بسیاراندک بیتی ازقول
دوشارح تفسیر شده است .تعداد غزلها دراین شرح باتعداد غزلیات در شرحهای ایرانی که براساس
نسخه غنی-قزوینی است یکسان نیست .این شرح با توجه به تاریخ آن ازجهت قدمت واز حیث ارائه
تفسیر عرفانی خاص خود با شرحهای ایرانی تفاوتهایی دارد.
یکی[دیگر] از چاپهای دیوان حافظ متعلق به «محمد هادی علی» که حواشی بردیوان حافظ نوشته
وبا اصل دیوان درسال9609هـ .ق درلکهنو بچاپ رسیده است(.حافظ شناسی درشبه قاره ،چاند بی
بی)93 :9623،
«سید صادق علی رضوی حنفی لکنویی»به درخواست منشی نولکشور صاحب ،در9898ق شرح
کاملی بردیوان حافظ نوشته که درسال 9816ق درلکهنو به چاپ رسیده است(.دانش نامه زبان
وادب فارسی ،انوشه ،،9631صص)183-181
دوشرح اخیرهریک بگونهای با« منشی نولکشور» درارتباط هستند
ارتباط شرح «محمدهادی علی» با «نولکشور» باین علت است ،که شرح چاپ نولکشوربرای تفسیر
بعضی از ابیات غزلها نقل قولهایی از «محمدهادی علی»آورده است .شرح«سید صادق علی رضوی
»به خواهش نولکشور نوشته شده است .دراین نوشتار کوشش شده است ضمن معرفی شرح چاپ
نولکشور ،با احوال گردآورندة آن نیز آشنا شویم و ویژگیهای این شرح را شناسایی کنیم.
بحث
آشنایی با زندگی منشی نولکشور
منشی نولکشوردرحدود سال  9261میالدی متولدشد .او از دوران دانشجویی به روزنامه نگاری
عالقه داشت و مقالههایی درروزنامه سفیرآگره مینوشت .درسال 9218میالدی درسن هفده سالگی
به درخواست منشی «هر سوک رای »به الهور رفت ومدیر روزنامة کوه نور شد.او درالهور تجارب
علمی وادبی فراوان بدست آورد وراه ورسم روزنامهنگاری را ازروزنامههای نگارهای الهوری فراگرفت
ودرزمینههای مختلف اطالعات وعلومی کسب کرد «.نولکشور» درسال 9213میالدی به آگره
برگشت واین همزمان با قیام هندبرضد استعمار انگلستان بود.نولکشور که ازمسایل اجتماعی روزگار
آگاهی داشت با مشاهدة اوضاع نابهسامان تصمیم گرفت برای آگاهی افکارعمومی وبیان درد مردم
روزنامه ای منتشر کند اما پس مدتی احساس کرد دراین شهر نمیتواند به آرزوهایش دست یابد ،به
همین جهت درسال 9212م به لکهنو رفت .وی در لکهنوانتشار نشریة«اَوَدَه اخبار»راباخرید یک
دستگاه چاپ درمنطقة «اَغا میر کی دبور هی» آغازکرد(.قند پارسی)921-910 :9629،
درصفحة پایانی(صفحة  )202شرح چاپ نولکشور بردیوان حافظ دربارة« نولکشور» بقلم «موالنا
محمد هادی علی اشک» چنین آمده است« :دراین زمان ،قدرشناس علم و هنر منشی نولکشور نام
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آور،همت عالی را کاربست وپنجة این شاهد را نگار بست .غازة طبعش بررو مالید وسرمة این سواد
به چشمش کشید،همانا که لوای نفع رسانی برافراشت وقفل ازگنجینة فیض برداشت .نامه سیاه
ازلی ،محمد هادی علی که پیش از این روزگاری به تحشیة چند اجزایش درساخته است وماشطة
کلکش به زلف وخال این خریده معنی پرداخته چون آرایش نودید به هزار جانش پسندید جواهر
تحسین برنظم قریض افشاند وبه رسم نثار قراضة تقریض افشاند(.نولکشور)202 :9821،
«موالنا محمد هادی علی اشک»نویسنده معروف به مدت هفت سال بنا به درخواست «نولکشور»به
مدیریت نشریه «اَوَده اخبار»برگزیده شد ،که درسال .9231م درلکهنو درگذشت(.قند پارسی:9629،
)916
معرفی شرح چاپ نولکشور بردیوان حافظ
شرح نولکشور بردیوان حافظ درسال 9821هجری قمری به همت منشی «نولکشور»روزنامه
نگارنشریة«اَوَدَه اخبار» لکهنو در 202صفحه به خط نستعلق به طبع رسیده است.این شرح مثل
همة شرحها ،توضیح وتفسیر خودرا با غزل«االیا ایهاالساقی  »...آغاز کرده ،تفسیر اولین غزل مشکل
است و تقریباً طوالنیترین توضیحات را دارد ،علت پیچیدگی آوردن نکات نحوی واصطالحات عرفانی
است.ویژگیهای این شرح را ازدیدگاه کلی میتوان به دودسته تقسیم کرد :الف)ویژگیهای ظاهری
،ب)ویژگیهای محتوایی
الف)ویژگیهای ظاهری شرح نولکشور
شرح نولکشورشامل:
126-9غزل که شرح آنها آمده وچندغزل بدون شرح
-8ترکیب بند
-6یک ترجیع بند
-2پنج ساقی نامه
-1یک مثنوی«:اال ای آهوی وحشی کجایی/مرابا توست بسیارآشنایی»
 -3چهل قطعه درموضوعات( :فی الشکایه ،درتقا ضای وظیفه،مطایبه،فی التاریخ،فی المصیبه،فی
الکحم،فی التعزیه،فی المدح)
-3سیزده مخمس
-2هفتاد وهفت رباعی
-1هفت غزل که دراکثر نسخه ها نبوده است.
-90پنج قصیده
است ودرپایان کتاب آمده است«:درمطبع فیض منبع منشی نولکشور صاحب واقع در لکهنو درماه
شعبان سنه 9821به اتمام رسید».
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این شرح چنانکه در باال آمده است دارای پانصد وهشتاد وسه غزل است که درمقایسه با نسخة
(قزوینی،غنی)هشتاد وهشت غزل بیشتر دارد ،که تعدادی ازآنها درملحقات غزلهای خانلری به ثبت
رسیده وتعدادی در آثارمنسوب حافظ خراباتی به پژوهندگی «دکتر رکن الدین همایونفرخ»ضبط
شده است.اما بازهم تعدادی غزل دراین شرح وجود دارد که درهیچ کدام ازآثارنامبرده موجودنیست.
غزل هابه ترتیب الفبایی باتوجه به حرف آخر غزل تنظیم شده اند ،اما شماره ندارد ،صفحات کتاب
دارای شماره هستند،ودرمتن غزلها ابیاتی که شرح آنها درحاشیه آمده است به ترتیب باشمارههایی
مشخص شده ودرحاشیه هم با آوردن همان شماره ها شرح شده اند.همة غزلهای موجود دراین
شرح توضیحاتی دارند،اماممکن است همة ابیات غزلی تفسیرنشده باشد؛ بنابراین میتوان گفت این
شرح منتخبی از شروح دیوان حافظ فراهم شده ،درهند است .ناگفته نماند تعدادی غزل هم دراین
شرح بدون تفسیروجودداردودربارة آنها آمده است«:آن غزلهاوقصاید که دراکثر نسخه ها نبود
ودربعض یافته شد داخل کتاب نکرده علی حده نوشته آمد»(نولکشور)621 ،9821،
تفسیرابیات این غزلها براساس چندشرح نوشته شده ،درهند شکل گرفته است ودرواقع حاصل
کارچندین شارح از جمله "موجد"،:مولوی فتحعلی""،موالنا محمدهادی علی" "غالم عیسی"
"حسیب الدین احمد"و" شرح دهلی:است.معموالًبرای توضیح هربیت ازتفسیر یکی ازاین شارحین
استفاده شده ،اما گاهی هم برای توضیح یک بیت اتفاق افتاده که ازدویاچند شارح نقل قولهایی
شده است.
باجرأت می توان گفت :این شرح برای توضیح وتفسیر ابیات بیشترین بهره را از شرح "مولوی
فتحعلی" برده است.
معنی کلمه هابرای تفسیرابیات در شرح نولکشور با استفاده از«غیاث اللغات» و«برهان جامع» بیان
شده است .همانطور که گفته شد درشرح نولکشور تقریباً هشتاد غزل موجوداست که درمتن غزلهای
دیوان حافظ غنی –قزوینی وجودندارد،وب ه این جهت که اساس تأویل وتفسیر بسیاری از شارحین
ایرانی متن غنی-قزوینی بوده است ،این غزلها دراین شروح هم وجودندارد.غزلهایی اضافی شرح
نولکشوررا میتوان به این شکل تقسیم بندی کرد -9.غزلهایی که درملحقات غزلهای خانلری هم
وجوددارد،.که تعداداین غزلها سیوهشت غزل است.غزل زیر ازجملة این غزلهاست:
مــابرفتیم وتــو دانــی ودل غــم خــور مــا
از نثــار مــژه چــون زلــف تــو دردرگیــرم
بــه دعاآمــده ام هــم بــه دعــا دســت بــرآر
گر همه خلق جهان بر من و تو حیف خورند
به سرت گر همه عـالم بـه سـرم بخروشـند

بخــت بــد تابــه کجــا میبــرد آبشــخورما
قاصــدی کــز تــو ســالمی برســاند برمــا
کــه وفــا بــاتو قــرین بــاد وخــدا یاورمــا
بکشــــدازهمه انصــــاف ســــتم داورمــــا
نتــوان بــرد هــوای تــو بــرون از ســر مــا
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فلـــک آواره بـــه هرســـو کنـــدم میـــدانی
دردمنـــدیم خبـــر میدهـــد ازســـوز درون
مــا زوصــف رخ زیبــای توتــادم زده ایــم
زودباشــــدکه بیایدبــــه ســــالمت یــــارم
هــر کــه گویدکــه کجارفــت خــداراحافظ

رشــک میدیــدش از صــحبت جــان پــرور مــا
دهــن خشــک ولــب تشــنه و چشــم تــر مــا
ورق گـــل خجـــل اســـت ازورق دفترمـــا
ای خوش آن روز که آیـد بـه سـالمت برمـا
گــو بــه زاری ســفری کــرد برفــت ازبرمــا
(نولکشور90 ، 9821،و)99

این غزل چنانکه گفته شد،درملحقات غزلهای خانلری نیزموجوداست ودربارة آن آمده است«:مرحوم
پژمان این غزل را ازنزاری قهستانی دانسته است » (ملحقات دیوان حافظ،خانلری،9638،ج:8
.)9008البته این غزل دردیوان حافظ چاپ«انجوی،عیوضی-بهروز،وقدسی » ثبت شده و به اعتقاد
«بها الدین خرمشاهی»در «حافظ نامه» متعلق به نزاری قهستانی است(.حافظ
نامه،خرمشاهی)38: 9633،
غزل زیرهم درمتن غزلهای «غنی-قزوینی»وجودندارد،اما درملحقات غزلهای خانلری درصفحة9008
ثبت شده ودرآثار منسوب حافظ خراباتی هم وجود دارد.ودربارة آن آمده است«:دراین غزل به
استناد دونشانه ودواستعاره می توان گفت که آن را برای شاه شجاع سروده است واین دونشانه یکی
سخن ازخال ودیگری نام مستعارش است که تُرک باشد،بنابراین میگوییم درصورتی که غزل را
خواجه سروده باشد متعلق به این دوران وزمان است ،وضمناًمیتوان تصورکرد که خواجه درسرودن
این غزل نظرش تفنن درقافیه هم بوده است( ».حافظ خراباتی،همایون فرخ،9638،ج ،8ص)9663
جان ودل افتـاده انـد از زلـف وخالـت دربـال
تا جمالت عاشـقان را زد بـه وصـل خودصـال
کــس ندیــده درجهــان جزکشــتگان کــربال
آن چه جان عاشقان ازدست هجرت میکشـد
تــرک مســتوری وزهـــدت کــرد بایـــداوال
تُرک ما گر میکند رندی و مستی جـان مـن
پــنج روز ایــام عشــرت راغنیمــت دان دال
بــزم عــیش وموســم شــادی وهنگــام طــرب
اوفتـــی درهـــــــردوعالم زینـــت عـــزوعال
حافظــا گرپــای بــوس شــاه دســتت میدهــد
(نولکشور)99 ،9821،
-8غزلهایی که درملحقات خانلری هم موجودنیست .تعداداین غزلها تقریباً پنجاه غزل است.
ازجمله غزل زیر:
شــــنیدم نالــــة جــــان ســــوز نــــی را
شب ازمطـرب کـه دل خـوش بـاد و مـی را
کـــه بـــی رقـــت ندیـــدم هـــیچ شـــی را
چنــان در جــان مــن ســوزش اثــر کــرد
ز زلــــف ورخ نمــــودی شــــمس و دی را
حریفـــی بـــد مـــرا ســـاقی کـــه هـــر دم
بگفـــــتم ســـــاقی فرخنـــــده پـــــی را
چـــو شـــوقم دیـــد درســـاغر مـــی افـــزود
چـــو پیمـــودی پیـــاپی جـــام مــــی را
رهانیـــــدی مـــــرا از شـــــر هســـــتی
جـــــزاک اهلل فـــــی الـــــدارین خیـــــرا
حمـــــاک اهلل عـــــن شـــــر النوائـــــب
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بــه یــک جـــــو ملکــت کــاوس کــی را
چــو بیخــود گشــت حــافظ کــی شــمارد
(نولکشور)3 ،9821،
غزل دیگری که درشرح«نولکشور»آمده ودرشروح ایرانی وجودندارد،غزل زیر اسـت کـه درملحقـات
غزلهای خانلری ودرآثارمنسوب حافظ خراباتی هم یافت نشد.این غزل دارای پنج بیت است.درتفسیر
غزل به این موضوع اشاره شده که این غزل درهمة نسـخه هـا موجودنیسـت وامکـان دارد ازحـافظ
نباشد.
تــا بــه کــام دل ببینــد دیــده ی مــا روت را
لطـــف باشـــد گرنپوشـــی ازگـــداها روت را
کاشــکی هرگــز ندیــدی دیــدة مـــاروت را
همچــو هــاروتیم دایــم دربــالی عشــق زار
گرنگفتـــی شـــمه ای ازحســـن اومـــاروت را
کــی شــدی هــاروت درچــاه زنخــدانش اســیر
بوی گـل برخاسـت گـویی درچمـن هـاروت بـود
بلبالن مستند گـویی دیـده ،چـون مـاروت را
میکشــم جــور جفاهایــت زهجــران ای صــنم
روی بنــــما تــا ببینــد حــــافظ مــاروت را
(نولکشور)99 ،9821،
غزل زیرنیز درشروح ومتن غزلهای ایرانی وجودندارد ،اما درشرح نولکشور ضبط شده است.البته
درملحقات غزلهای خانلری موجوداست.ودرصفحة ()9089ثبت شده است.
هنگام گل که دیده است بی می قـدح نهـاده
عیداســـــت وموســـــم گـــــل ســـــاقی
ســـاقی پیالـــه ده تـــا دل شـــود گشـــاده
زیـــن پارســـایی بگرفـــت خـــاطر مـــن
امــروز دیــدمش مســت ،تقــوی بــه بــاد داده
واعــظ کــه دی نصــیحت میکــرد عاشــقان را
گرعاشــقی طــرب کــن بــا ســاقیان ســاده
ایــن یــک دوروز دیگــر گــل راغنیمتــی دان
عکــس عــذار ســاقی بــر جــام مــی فتــاده
درمجلس صبوحی دانـی چـه خـوش نمایـد
بی بانگ رود وچنـگ وبـی یـار وجـام وبـاده
گل رفـت ای حریفـان غافـل چـرا نشـینید
ازطرزشـــــــعر حـــافظ دربـــزم شـــاهزاده
مطــرب چــوپرده ســازد شــاید اگربخواهــد
(نولکشور)822 ،9821،
عالوه براین اکثر غزلهای مشترک درشروح ایرانی وشرح نولکشورگاهی ازجهت ترتیب نیزیکسان
نیستند.برای نمونه غزل دوم شرح«نولکشور (ای فروغ ماه حسن ازروی رخشان شما)درمتن غزلهای
غنی-قزوینی ودراکثر شروح ایرانی غزل دوازدهم است( .درس حافظ ،استعالمی)901 ،9618،
گاه ازجهت تعداد ابیات نامساوی هستند،چرا که درشرح نولکشور اکثریت این غزلها ابیاتی افزون
دارند غزل (رونق عهدشباب است دگر،بستان را)درشرح نولکشور دارای سیزده بیت است درحالی که
درشرح «استعالمی ده بیت دارد،بنابراین ابیات زیر را شرح نولکشور افزون برشروح ایرانی دارد:
ملــک آزادگــی وگــنج قناعــت گنجــی اســت
«نشــوی واقــف یــک نکتــة اســرار وجــود
درســـرزلف نـــدانم کـــه چـــه ســـودا داری
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کــه بــه شمشــیر میســر نشــود ســلطان را»
گرتــو سرگشــته شــوی دایــرة امکــان را
(نولکشور)2 ،9821،
کــه بهــم زدهای گیســوی مشــک افشــان را
ویا غزل(حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت)درشرح استعالمی دارای ده بیت است (.درس حافظ
،استعالمی )812 ،9618درحالی که درشرح نولکشوراین سه بیت را اضافی دارد.
هــرداغ دل کــه بــادة چــون ارغــوان گرفــت
«چــون اللــه کــج نهــاد کــاله طــرب زکبــر
چون پادشه به تیغ زرافشـان جهـان گرفـت
می ده بـه جـام جـم کـه صـباح صـبوحیان
عارف به جام مـی زدو ازغـم کـران گرفـت»
فرصــت نگــر کــه فتنــه چودرعــالم اوفتــاد
(نولکشور)29 ،9821،
ب(ویژگیهای محتوایی :تحلیل روابط بینامتنی وفرامتنی و ویژگیهای ادبی وفکری
-9ازجهت تحلیل روابط بینامتنی
این شرح برای تفسیربرخی از ابیات ،آیات واحادیث وضرب المثلهای عربی راآورده است .مانند:
تفسیر این بیت «مابرفتیم وتو دانی ودل غمخور ما /بخت بد تابه کجامیبرد آبشخورما» که به آیة
"وافوض امری الی اهلل "استناد میکند و تأثیر کالم الهی را برکالم حافظ نشان
میدهد(.نولکشور)90 ،9821،همچنین درغزل«آفتاب از روی اوشد درحجاب/سایه را باشد حجاب
ازآفتاب»برای تفسیربیت ششم«ازبرای باده میباید زدن /محتسب را حد بیحد وحساب»این گونه
آمده است« :کنایه ازآیة "سقاهم ربهم شرابا طهورا"یعنی برای حاصل کردن شراب طهور نفس را
حد بسیار می باید زدکه چراازآن باز میدارد .محتسب=نفس یامحبوبان مجازی که تماشا گاه جلوة
محبوب حقیقی هستند( ».نولکشور)96 ،9821،
درتفسیر این بیت هم «ن پوش روی ومشو درخط تفرج حسن/که خواند خط تو برروی وان یکاد
دمید»ازغزل «جهان زابروی عید ازهالل وسمه کشید»چنین آمده است«بباید دانست که دراین
شعر تلمیح است به آیة کریمة «وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم»واین آیت را برای
نظرمی بندند .تقریر معنی آن که ای معشوق روی خود را مپوش واز نظارة آدم درهم مشو ،باین
معنی که مبادا بر روی تو چشم زخم رسد از نظارة ایشان ،زیراکه خط توآیت قرآن وان یکاد الذین
خوانده برروی تودمیده « .درخط شد»کنایه از متغیر شدن ورنجیدن بیهوش و بیقرارشدن (» .کذا
فی برهان جامع)(نولکشور)22 ،9821،
اما شرح نولکشور هیچگاه به روابط بینامتنی وتأثیر وتأثرشاعران دیگر اشاره ای نکرده است .
-8ازحیث تحلیل روابط فرامتنی :شرح نولکشور اکثر غزلهایی را که شارحین ایرانی به معشوق یا
ممدوحی نسبت میدهند،درنعت پیامبراکرم محسوب میکند .این غزلها را می توان به دودسته
تقسیم کرد :
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الف )غزلهایی که درشروح ایرانی هم موجوداست ودرمدح معشوق ویا ممدوحی است،اما درشرح
نولکشور درنعت نبی اکرم است مانند غزلی که درذیل آمده است:
تــورا درایــن ســخن انکــار کــار مــا نرســد
به حسن خلق و وفا کـس بـه یـار مـا نرسـد
کسی به حسـن ولطافـت بـه یـار مـا نرسـد
اگرچه حسـن فروشـان بـه جلـوه آمـده انـد
بــه یــار یــک جهــت حــق گــذار مــا نرســد
به حق صحبت دیـرین کـه هـیچ محـرم راز
یکــی بــه ســکة صــاحب عیــار مانرســد
هزارنقــــد بــــه بــــازار کاینــــات آرنــــد
کــه گردشــان بــه هــوای دیــار مــا نرســد
دریـــغ قافلـــة عمـــر آن چنـــان رفتنـــد
بـــه دلپـــذیری نقـــش نگـــار مـــا نرســـد
هـــزارنقش برآیـــد زکلـــک صـــنع ویکـــی
کـــه بـــد بخـــاطر امیـــدوار مـــا نرســـد
دالزطعــن حســودان مــرنج وایمــن بــاش
غبــــار خــــاطری از رهگــــذارما نرســــد
چنان بزی که اگـر خـاک ره شـوی کـس را
بـــه ســـمع پادشـــه کامکارمـــا نرســــد
بســوخت حــافظ وترســم کــه شــرح قصـة او
(نولکشور29 ،9821،و)28
تفسیر بیت اول [:یار] مراد از معشوق حقیقی یا سرور انبیـا صـلعم یـا از مرشـد باشـد ،یعنـی هـیچ
معشوق مثـل ایشـان نیسـت.کنایة اول و ثالـث (مختـار هادی)شـرح دهلـی وخیـر االمـور اوسـطها
(مختارمولوی فتحعلی)  .یعنی چند اشعار اول غزل درشأن حضرت خاتم النبیین صلعم است یعنـی
انبیای دیگر به حسن خلق وغیره به حضرت صلعم نمیرسند (..نولکشور)20- 29 ،9821
البته این غزل درشرحهای «استعالمی» و«ذوالنور»به صورت زیر تفسیر شده است
تفسیر غزل در شرح ذوالنور :
شرخ «ذوالنور»:به نقل از «تاریخ عصر حافظ»این غزل را ستایشی از خواجه قوام الدین ،محمد
صاحب عیار محسوب میکند(.درجستجوی حافظ،ذوالنور9638،ج،9ص)890
تفسیر غزل در شرح استعالمی
استعالمی معتقد است :این غزل مدیحه ای برای قوام الدین صاحب عیار وزیر شاه شجاع است که به
حافظ لطف داشته وحافظ را حمایت میکرده است .این وزیر به دستور شاه شجاع به قتل میرسد
(.درس حافظ،استعالمی9618،ج،9ص)213
ب)غزل هایی که تنها درشرح نولکشور وجوددارد ودررابطه با نبی اکرم تفسیر شده اند.مانند غزل زیر:
چــرا کــه برســر خوبــان عــالمی چــون تــاج
ســزد کــه ازهمــه دلبــران ســتانی بــاج
به چین زلـف تو،مـاچین وهنـدو داده خـراج
دوچشــم شــوخ تــو،برهم زده خطــا وخــتن
ســواد زلــف تــو تاریــک تــر زظلمــت داج
بیــاض روی تــو روشــن ،چوعــارض رخ روز
قد تـو سـرو ومیـان تـو مـوی وگـردن عـاج
لــب توخضــر ودهــان تــوآب حیــوان اســت
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ازایــن مــرض بــه حقیقــت کجــا شــفا یــابم
دهــان تنــگ تــوداده بــه آب خضــر بقــا
چراهمــی شــکنی جــان مــن زســنگ دلــی
فتاده دردل حـافظ ،هـوای چـون تـو شـهی

کــه از تــو درد دل مــن نمیرســد بــه عــالج
لــب چــو قنــد تــوبرد از نبــات مصــر رواج
دل ضعیف،که هست او بـه نـازکی چوزجـاج
کمینــه بنــدة خــاک در تــو بــودی کــاج
(نولکشور33 ،9821،و)32

تفسیرغزل درشرح نولکشور
ای تو را سزاواراست ،که از همه دلبران باج ستانی ،زیرا که تو برسر همه خوبان چون تاج هستی .
ای سردار همه ،هستی وآن که سردار میباشد خراج میستاند .در این غزل نعت آن حضرت است
صلعم ،ودلبران کنایه ازانبیای دیگر میباشد( .نولکشور،9821،ص33و)32
-6ویژگیهای فکری
محتوای نثر عمدتاًعرفانی است .مانند«:صال=اگرچه به معنی دعوت به طعام است لیکن اینجا مراد از
آن مطلق طلب است .و"زلف"و"خال" ازساقی یا زلف کنایه ازجذبه یا عیب هویت که عبارت از نشئه
دنیا و پیچش حوادث آن است .و مراد از خـال رخ کـه سـویدا نـام دارد( ».نولکشـور،9821،ص)99
امالی «خطا=ختا» در این شرح بهمین صورت است که در متن غزل آمده است.
-2ویژگیهای ادبی
این شرح این ازحیث صورخیال بیشترین بهره را از ترکیبات کنایی برده است و تعابیرعرفانی با
استفاده ازمعانی کنایی تفسیر کرده است .برای مثال برای تفسیر این بیت «درنهانخانة عشرت
صنمی خوش دارم/کزسرزلف ورخش نعل درآتش دارم »آورده است «یعنی مرا درنهانخانة عشرت
خویش خوش صنمی حاصل است ای:معشوق حقیقی که به سبب او بیتاب هستم ولعل درآتش
نهادن کنایه ازبیقرار شدن است( ».نولکشور،9821،ص)860
دربیت «به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود/که جوش شاهد وساقی وشمع ومشعله بود»
اصطالحات عرفانی بااستفاده ازکنایات تفسیر شده است:
«میکده» در این جا کنایه از دل است و «سحر» عبارت ،ابتدای پیری است ،و«مشغله» مراد از ذکر
است ،و «شاهد» و «ساقی» کنایه نقش امید که مبتدی وقت ذکر پیش نظر دارد و«مشعله»کنایه از
انوار الهی است(.شرح دهلی) (نولکشور)26 ،9821،
نتیجه
آنچه بیش از همه درشناخت متن وفهم آن اهمیت دارد ویژگیهای خاص اثراست.خاصه اگرمتنی
درخارج ازمرزهای کشورما به وسیله نویسندگانی نوشته شده باشد که ازجهت افق معرفتی ومحیط
طبیعی واجتماعی با نویسندگان داخل کشورتفاوت بسیاردارند.شرح چاپ نولکشوربردیوان حافظ
ازجملة متونی است که درهند و بوسیلة شارحین فارسی زبان هندی نوشته شده و ویژگیهای
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خاصی دارد .ازدیدگاهی کلی ویژگیهای این شرح را میتوان به دودسته الف)ویژگیهای ظاهری
،ب)ویژگیهای محتوایی تقسیم کرد .ازحیث ویژگیهای ظاهری این شرح خطی نستعلیق دارد که
در 202صفحه توسط منشی نولکشور به چاپ سنگی رسیده است.ودارای 126غزل وتعدادی ساقی
نامه ،قطعه،قصیده ،یک ترکیب بند ،یک ترجیع بندو...است .این شرح تقریباً هشتاد غزل دارد که
درشرح غزلهای نوشته شده درایران -که تقریباًاکثر آنها با استفاده ازمتن غزلهای حافظ غنی –
قزوینی نوشته شده اند-وجودندارد،البته سی وهشت غزل ازاین غزل درملحقات غزلهای حافظ
خانلری ثبت شده است .ازجهت ویژگیهای محتوایی وروابط بینامتنی این شرح برای تفسیربرخی از
ابیات ،آیات واحادیث وضرب المثلهای عربی راآورده است .ازجهت تحلیل روابط فرامتنی شرح
نولکشور اکثر غزلهایی را که شارحین ایرانی به معشوق یا ممدوحی نسبت میدهند ،درنعت
پیامبراکرم محسوب میکند .این غزلها را میتوان به دودسته تقسیم کرد :
الف )غزل هایی که درشروح ایرانی هم موجوداست ودرمدح معشوق ویا ممدوحی است،اما درشرح
نولکشور درنعت نبی اکرم است .ب)غزلهایی که تنها درشرح نولکشور وجوددارد ودررابطه با نبی
اکرم تفسیر شده اند .دربیشتر موارد زبانی ساده دارد مگر موارد بسیار اندک که تعابیر عرفانی را
بازگو میکند .ازحیث ویژگی فکری میتوان گفت درشرح بیشتر غزلها روح عرفان ومعنویات حاکم
است ومعشوق معموالً آسمانی همان محبوب ازل وابد است .اگردربعضی غزلها از معشوق یا شاه
نامی بمیان آمده شرح نولکشور دربسیاری از مواردآن غزل را منتسب به نبی اکرم دانسته و این
برخالف نظر شارحان ایرانی است که معموالً اینگونه غزلها رابه معشوقی زمینی و یا ممدوحی خاص
نسبت میدهند .ازحیث ویژگیهای ادبی به کنایات بیش ازدیگر ویژگیهای ادبی توجه کرده و برای
تفسیر تعابیر عرفانی ازآن بهره برده است.
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