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 چکیده

 ،در انتقال مفاهیم شعری های زبانی  مهارت تخیل و گیری شاعران بزرگی چون حافظ از  میزان بهره کشف

هرای سربکی     الیره ، حاضرر  مقالۀدر  و مؤثر سخن گفتن است. ادبیاتماهیت به  دستیابی های  یکی از راه

و  «روسررایتی»از دو بخرر   و شرردهتحلیررل  ،حررافظیکرری از غزلیررات مرردحی  بالغرری( )واژگررانی، نحرروی،

واژگرانی و   شرامل تحلیرل الیرۀ    ،سایتار و فرر  ۀ در حوزبخ  نخست  .است یافتهتشکیل  «سایتی  ژرف»

بالغی و تصاویر دراماتیکی  ، دربردارندۀ تحلیل الیۀمضمون و تخیل دو  مربوط به حوزۀو بخ   ،نحوی

ایرن مقالره    .اسرت  هدهرایی وورده شر    های حافظ نیرز نمونره    از دیگر غزل در بخ  دو ، .استشعر حافظ 

بره اثبرات    ازلری  هرای   بره مضرمون  را ذهن و زبان حافظ  تازه، پیوستگینگرشی  باتا کوشد   میهمچنین 

 پردازنرد.   مضامینی که به مبدأ پیدای  انسان و حیات او پی  از هبوط بره ایرن کررۀ یراکی مری     برساند؛ 

قررار   یروی  و تصررف   و ترکیبات زبانی و تصاویر شعری او را تحرت تریثیر  واژگان ، همزمانمنطقی که 

 ،ای کره هنروز پرز از گذشرت چنردین قررن        منظومره  ۀ منظومرۀ فکرری حرافظ اسرت؛    سازندو  دهد  می

 یواند.  میعمای لفظ و معنا در شعر حافظ فراپژوهشگران را به حل م

 

 تصاویر دراماتیکی. ، اسطوره،سایت  ژرف روسایت، ،های سبکی  الیه حافظ، :های کلیدی  واژه
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 مقدمه. 1

و هرا   اسرطوره کرارگیری   ایرم کره برا بره      یکری از شراعرانی شرنایته   پی  از این، حافظ را 

 درواقر  ، به این اساطیر رنگ حافظانه بخشیده و در شعرهای پیامبران و پادشاهان   داستان

یکری از بهتررین    ،ویرد   میادامه ی که در غزل .است کردهبازوفرینی با تخیل یوی   ها را  ون

در ماجرای رانده شدن از بهشرت   )ع(حضرت ود  اسطورۀپنداری حافظ با   های همذات  نمونه

 :است کردهبه طور تلویحی، به این موضوع اشاره  نیز، در اشعار دیگراو  .است

   امررا در ایررن سررفرا مررن ود  بهشررتی
 

  حررالی اسرریر عشررا جوانرران مهوشررم  
 

 (338: 1390حافظ، )

 «ایرن »مملوک ) غزل مورد بحث دو  بیت پنجم در مصرع «این» یر اشارۀاستفاده از ضم

ای در   احساس نزدیکی و اشتراک شاعر در مضمون تجربه مبیّن (در  «این»جنابم و مسکین 

شعر در مرد  و سرتای  یکری از پادشراهان     این که پیداست،  طور همان .زمان ازلی است

هرای زنردگی حرافظ      برا ویررین سرال    که منصور در شیراز  شاه حکومتدوران ) است شدهسروده 

 .(استهمزمان 

و مردحی  « شرعر ستایشری  »ن در توا  ها را می  مندی از اسطوره  های بهره  بارزترین نمونه

کارکرد واقعری و   ،ادبی ای که این گونۀ  هم در دوره ون ،: مقدمه(1368موالیی، )نک.  بازجست

تنهرا ار  و   ای کره مرد ، نره     ایرن روش در دوره  کارگیری این حال، بهاست. با  داشتهشای  

توجره یواننرده بره     جلر   ای برای  تواند نشانه  می شده،  که تحقیر هم می ،اعتباری نداشته

 ،از همان ابیات وغازینترتی ،   بدین .باشد کارکردهای دیگری چون کارکرد بیانی این شیوه

 شود:  توجه مخاط  به چند تقابل جل  می

 یدا شاه

 عرصۀ بهشت مجلز شاه

 حوض کوثر جا  شاه

 ون جهان این جهان

)اشراره بره   مثالی  یسرنمونیا  وغازین( )نمونۀکلّ یک  ،برای هر چیزعامدانه حافظ گویا 

جزئیرات و  جایی برای  ،او ۀلذا در دنیای ورمانی برسایت دهد؛  ارائه می ازلیو  مُثل افالطون(

تصور این امر »و امثال ون نیست. ، یورشید یاور چشمه یضرشراب انگوری،  چون واقعیاتی
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واقعیرت یرا قصرد بریروردار اسرت،       دربرارۀ  دهنده  ای اطالع  انسان از زبان، از مختصه که استفادۀ

کرردن... یرا صررفار بررای     تواند برای اطرالع دادن یرا گمرراه      نادرست یواهد بود. زبان انسان می

تکررار  همه چیرز در ایرن جهران بررای حرافظ       .(101: 1378)چامسکی، « بازی به کار رود  زبان

رنمونی برای رفتار کل لذا ون ود  ازلی، س ؛گذشته است )ع(ماجرایی است که برحضرت ود 

 یاکی است. ۀماجراهای انسان روی کر و همۀ بشر

در هرر   ..فرد به حیات کلّ زنده است و کلّ در زندگی فرد وجرود دارد.  ،در عالم شهود

 ،کنرد   مری  ییرزد، در هرر صرورت ییرالی کره وی ایجراد        نوایی که از دل شاعر برمی

هرای    هرا و درمانردگی    ، بزرگری هرا   امیدها، پندارها، دردها، یوشی سرنوشت بشر، همۀ

 .(119: 1358 )کروچه، ماجرای عالم نهفته است ۀودمیزاد و هم

 در مقصرود از هرزار سرال    ،(2/846: 1383) محمد استعالمیبریالف اعتقاد بدین ترتی ، 

هرای    در سالفقط طبا قراین، حافظ  .تگی دیرباز حافظ به شاه منصور نیست، وابسبیت ششم

معنا از  تولید در نقد جدید و با اندیشۀ. است داشتهربار شاه منصور ارتباط با د ،زندگی یپایان

 برد.  تفسیر تاریخی شعر حافظ راه به جایی نمی ،متن

زنردگی واقعری و اجتمراعی او     که به استناد شعرهای حافظ دربارۀ شیوۀ هر فرضی را

کنرد... ززیرراش شرعر حرافظ انعکراس        شعر یود حافظ ون را نقض می ،کشیم  پی  می

بلکه انعکاس غیرمستقیم زنردگی و تجربره    ،مستقیم زندگی روزمره و واقعی او نیست

اسرت کره    حوادثی ها و...  ها، وسوسه  ها، ییال  ، یعنی اندیشهیدر حیات روحی و نفسان

 .(5: 1382)پورنامداریان، افتد   ... اتفاق میدر ذهن او در مقا  انسان
توان به دقت تجزیه و تحلیل کرد   صورت و معنی شعر حافظ را نمی ،پورنامداریان به گفتۀ 

 گاه او در عالم هستی دریرابیم. انسان و تقدیر و جایدرمورد مگر ونکه ابتدا نظرگاه حافظ را 

نه محصول احتیاجات روزمره در  ،جبر نیاز روحی شاعر است شعری زاستش که زاییدۀ»شعر حافظ 

شوند و به   می« گر  داللت»شعر  ها در  مگر نه این است که واژه .(2رر 1: همان)« نا  و نان حیطۀ

« دلردار حقیقری  »و « یردا »را « شراه »پز اگرر ایرن    کنند؟  می 1چیزی غیر یودشان داللت

 اندیشۀ یم.ا  نپیموده گزافیراه  ،اندیشۀ حافظبینی حاکم بر شعر و   با توجه به جهان ،بپنداریم

                                                           

در این نظا  ثانویهۀ مدحی زیا عرفرانیش،  »کند: تعبیر می« نظا  ثانویه»از این تبدیل ممدو  به معبود، به  (106: 1388)شمیسا . 1
 «.جدید یافته است (Signification)لغات تغییر نکرده، اما داللت  (Meaning)هرچند معنی 
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را  )قصریده( ن غرزل  ای ،)در محور عمودی(یوانشی یاص  براساس رویی وجود دارد که  میانه

حرافظ در مرد     قصریدۀ »: سازد می بودن کار حافظ دادن دووجهی بهترین نمونه برای نشان

)و عرفانی است... اگرر مخاطر  را    ،افقی کامالر مدحی و در محور ،محور عمودیدر شاه منصور... 

ایرن   .(52: 1388شمیسرا،  )« ، شاه منصرور اسرت  حال ونکه مراد ؛عرفانی است ،یدا بگیریم شاه را(

 )روسرایت( و زبران   سرایت(   )ژرف پیوستاری ذهرن مصادیا  یکی از بهترین همچنین غزل

سایت از طریا عملکردهایی ذهنی، کره    ژرف»: (30: 1378) چامسکی طبا نظریۀ است؛حافظ 

از  امر  قصرد . «یابد  به روسایت ارتباط می شود،  گشتارهای دستوری نامیده می ،در اصطال  جدید

تررین اشرعار حرافظ، بره       مینری ای عملری، از ز   کره بره شریوه    این بروده  ،این غزلانتخاب 

ترین   هسودپَ  م. اینکه حافظ چگونه از دستیای بگشای  های فکری او پنجره  ترین الیه  وسمانی

 .است شدهپردازد، در این مقاله بررسی   به یلا دنیای دراماتیک و ورمانی یوی  می ها  واژه

 جررروزا سرررحر نهررراد حمایرررل برابرررر    

 سرراقی بیررا کرره از مرردد بخررت کارسرراز    

 جررامی بررده کرره برراز برره شررادی روی شرراه

 یِضَرر کره مرن    راهم مزن به وصرف زالل 

 اگر بره عررش رسرانم سرریر فضرل      !شاها

 نوش برز  ترو برود  هرزار سرال       من جرعه

 کنررد از بنررده ایررن حرردیث  ور برراورت نمرری

 مهرر  گر بررکنم دل از ترو و برردار  از ترو    »

 سرت حررز مرن   ا ر غرازی فر منصور برن مظ 

 عهد الست مرن همره برا عشرا شراه برود      

 گردون چرو کررد نظرم ثریرا بره نرا  شراه       

 صفت چو طعمه چشید  ز دست شاه  شاهین

 ای شرراه شرریرگیر چرره کررم گررردد ار شررود 

 عر  به یمن مد  تو صد ملرک دل گشراد  ش

 بررر گلشررنی اگررر بگذشررتم چررو برراد صررب 

 روی تررو شررنید  و بررا یرراد   برروی تررو مرری 

 دو عن  وض  بنده نیست مستی به وب یک

 یرور   یعنی غال  شراهم و سروگند مری    

 ر کامی کره یواسرتم ز یردا شرد میسر     

 سر هروای جروانی اسرت در سرر       پیرانه

 کر  حروض کروثر      جرعه ،از جا  شاه

 مملوک این جنرابم و مسرکین ایرن در    

 رک وبخررورد کنررد طبرر  یرروگر کرری تَرر

 ،از گفتررررۀ کمررررال دلیلرررری بیرررراور 

 «ون مهر بر که افکنم ون دل کجا برر ؟ 

 ر وز ایررن یجسررته نررا  بررر اعرردا مظفرر

 وز شرراهراه عمررر برردین عهررد بگررذر   

 من نظم دُرّ چررا نکرنم از کره کمترر ؟    

 کرری باشررد التفررات برره صررید کبرروتر ؟ 

 ر ؟در سررایۀ تررو ملررک فراغررت میسرر  

 سرت زبران سرخنور    وگویی کره تیرت ت  

 نی عشا سرو بود و نره شروق صرنوبر    

 دو سرراغر  سرراقیان طرررب یررکدادنررد 

 پرررور  پیررر یرابررات  مررن سررالخورده 
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 بررا سرریر ایتررر فلکررم داوری بررز اسررت  

 شررکر یرردا کرره برراز در ایررن او  بارگرراه   

 ،نرررامم ز کاریانرررۀ عشررراق محرررو بررراد  

 االسد به صید دلرم حملره کررد و مرن      شبل

 ای عاشررررقان روی تررررو از ذره بیشررررتر 

 بنما به من که منکر حسرن ر  ترو کیسرت   

 د سررلطنتبررر مررن فترراد سررایۀ یورشرری   

 مقصررود از ایررن معاملرره بررازارتیزی اسررت 
 

 انصرراف شرراه برراد در ایررن قصرره یرراور 

 شنود صریت شرهپر     طاووس عرش می

 گر جرز محبرت ترو برود شرغل دیگرر       

 گررر الغررر  وگرنرره شررکار غضررنفر    

 من کی رسم به وصل تو کز ذره کمتر 

 اش بره گزلرک غیررت برروور       تا دیرده 

 یورشرید یراور   اکنون فراغت است ز  و

 یر  فروشم و نی عشوه می نی جلوه می
 

 تحلیل و بررسی. 2

مند مطر    شناسی جدید در نیم قرن گذشته به صورتی نظا   هایی که در زبان  یکی از بحث

چامسکی، زبان از دو الیره یرا    ای بودن زبان است. براساس دستور زایشی  بحث الیه ،شده

شرود و    هرا مری    یکی سب  اشتراک زبران  ؛است شدهو روسایت تشکیل  سایت ژرف سط ِ

 یعظیم وورد. این رویکرد، منجر به تحول  ها را در زبان به وجود می  دیگری ایتالف سبک

با این رویکررد،   .(41ر40: 1378چامسکی،  )نک. زبان شد« مبتنی بر عادت»سایت  عۀدر مطال

 پردازیم.  های سبکی شعر حافظ می  به بررسی الیه

 )روسایت( سایتار و فر  حوزۀ. 1ر2

 واژگانی شعر حافظ الیۀ شناسی  سبک. 1ر1ر2

 نمونه نوع واژه نوع داللت
صفت 

 سبک
 نوع سخن

 / ذهنی حسی  

 عینی
عن ،  ساغر، صنوبر، سرو، )درگاه(، وبخورد، تیت، در

 رُ  یورشید،
 داستانی محسوس

 ذهنی

 کوثر، فضل، جوانی، سر،  پیرانه شادی، کا ، بخت،

 یجسته، حرز، باور، یوگر، مسکین، طب ، مملوک، جناب،

یُمن، سخنور، میسر،  فراغت، التفات، عمر، شاهراه،مظفر، 

فلک،  داوری، یرابات، وض ، مستی، طرب، شوق، عشا،

قصه، یاور، او ،  طاووس عرش، شکر، یدا،انصاف، 

منکر،  وصل، ذرّه، محبت، شغل، حمله، محو،صیت، 

 معامله، عشوه، جلوه. بازارتیزی، سلطنت، غیرت، حُسن،

 فلسفی انتزاعی
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 شفافیت

 روشن
االسد، الغر، غضنفر،   شیرگیر، ساغر دادن، سیرایتر، شبل

 برووردن )بیرون ووردن( دیده.
 روشن

حسی 
 شفاف

 تیره

یریدن، بازارتیزی، حمایل برابر   فروشی، عشوه  جلوه
داشتن، نهادن، مدد بخت، کارسازی، هوای جوانی در سر 

ک  حوض کوثر بودن، سریرفضل به   راه زدن، جرعه
عرش رساندن، طب  یوگر داشتن، باور کردن، دل 

برکندن، مهر از کسی برداشتن، مهر افکندن بر کسی، 
دل را به جایی بردن، حرز کسی بودن، مظفر شدن، عهد 
الست با عشا کسی داشتن، از شاهراه عمر گذشتن، 

التفات داشتن، در سایۀ کسی  نظم ثریا، نظم دُرّ کردن،
ملک فراغت میسر شدن، ملک دل گشادن، گذشتن از 
گلشن همچون باد صب ، بوی کسی را شنیدن، ساقیان 
طرب، یرابات، پروریدن، تحت تیثیر داوری ایتر و فلک 
بودن، طاووس عرش، شنیدن صیت شهپر، کاریانۀ 
عشاق، شغل محبت، صید دل، از ذره بیشتر، از ذره 

 گزلک غیرت، سایۀ یورشیدکمتر، 

 ذهنی کدر

 عا  / یاص

 نگر  کلی گرا  ذهن گردون، گلشن، شعر، ایتر فلک اسم جنز

 اسم نوع
حیات(، حوض کوثر،  )چشمۀ جوزا، سحر، حمایل، یضر

صنوبر، باد صب ، وب  شاهین، شیر، کبوتر، تیت، سرو،
 عن ، یورشید

 
 تصویرگرا

 
 مصداقی

 ارجاع

 صری 
نظم گردون )نظم ثریا(، باد صب ، مستی یورشید یاور، 

ایتر فلک، حُسن ر  )زیبایی  )حرکت( به وب عن ، سیر
 چهره(

 
 گرا  عین

 
 علمی

 ضمنی
نوش   یورشید سلطنت، سایۀ یورشید، سریر فضل، جرعه

سالۀ بز  شاه بودن، شاهراه عمر، نظم دُرّ، مُلک دل، هزار
 اق، صید دلعش طاووس عرش، صیت شهپر، کاریانۀ

کنایی و 
 استعاری

 
 ادبی

 داری  نشان

 جا ، یورشید الغر، کا ، ساقی، نشان  بی
درجۀ صفر 

 سبک
 رسمی

 دار  نشان
شیرگیر، زبان بخت کارساز، غال  شاه، جا  شاه، شاه 

یرابات، طاووس عرش، گزلک  سخنور، پیر سالخوردۀ
 تغیرت، یورشید سلطن

 
 گذار  ارزش

 
 شخصی

 رسمی بافت
 جای قسم یوردن که جنبۀ )بهسوگند یوردن 

تری دارد(، اعدا )دشمنان(، حدیث )گفته(،   عمومی
 ،یجسته، محو باد

 
 رسمی

 
 وموزشی

 ای  محاوره 
سر، به یُمن...، شکر یدا که...،   به شادی روی شاه، پیرانه

 زاز توش؟ بر یاد روی تو از که کمتر ؟ چه کم گردد
 ای  محاوره

وگوی   گفت
 یودمانی
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طبرررا  

تحلیررررررل 

معناشناسررری

ک و 

سرررررایتی 

سررررررط  

واژگرررررانی 

شعر حرافظ،  

ترروان   مرری

چنین نتیجه 

 گرفت:

سبک انتزاعی و گرای   دهندۀ  نی، نشانهای عی  های ذهنی بر واژه  واژه بسامد و غلبۀر 

. ایها  ندارندشفافیت چندانی  ،های شعری حافظ  واژهبیشتر به سخن گفتن فلسفی است. او 

 های تیره در شعر اوست.  بسامد باالی واژه رسانندۀنیز در شعر حافظ 

او  ؛اسرت  کردهتصویری و نمایشی ، سبک حافظ را )اسم نوع(استفاده از اسامی یاص ر 

ابایی نردارد. بیران او    )ماجرای الست(از بیان سرنمونی ازلی هم  یمدح بافت کال حتی در 

 فرد. و منحصربهاما مصداقی ارزشمند  ،مصداقی است

هرا یرا     هرا و واژه   داری، حافظ با دادن صفتی به هر یرک از شخصریت    نشان ۀدر حوزر 

برا تشربیه و    ،بررای مثرال   کنرد؛   دار مری   هرا را نشران    ها به چیزی یا صرفتی، ون   تشبیه ون

رف معنایی صِ این واژه را از حوزۀ ،کارساز باشد تواند  نگاری بخت به موجودی که می  انسان

 )جبرئیل(کند؛ یا با تشبیه یکی از فرشتگان   دار می  کشد و درواق  ون را نشان  یود بیرون می

کند.   می دار(  )برچس دار   نشان ،زیبایی چون طاووس، او را در میان سایر فرشتگان به پرندۀ

  کند.  قدرتمندی شاه را با دادن ویژگی شکارچی شیر بودن به او، تثبیت میهمچنین، 

گیرد که بیانگر تسلط   در سط  رمزگان، همزمان چندگونه شایص زبانی را به کار میر 

 هرا را بره شریوۀ     های مسلط عصرر یروی  اسرت. حرافظ ایرن شرایص        شاعر بر گفتمان

حافظ... سه نظا  مقتدر » ،(261: 1392)به گفته فتوحی  دهد.  یگر پیوند میبه یکد ای هنرمندانه

 ابداع

 عادی
ری سوگند یوردن، مملوک، غال ، مسکین، شغل دیگ

 داشتن، حمله کردن، عشوه یریدن
 گفتار روزانه عادی

 ابداعی

)گسترش 

 واژه(

رّ، شاه سریر فضل، شاهراه عمر، نظم ثریا، نظم دُ

شیرگیر، ساقیان طرب، صیت شهپر، کاریانۀ عشاق، 

 یورشید سلطنت، بازارتیزی گزلک غیرت، سایۀ

 شعر نوگرا

 تخصصی رمزگان

ون، ایتر، واژگان تخصصی نجو : جوزا و حمایل ون، گرد

 فلک، ثریا، یوشید یاور

واژگان تصوف: عشا، عهد الست، طاووس عرش، محو، 

 ، ذرّه، حُسن، رُ ، غیرت، معاملهمحبت، وصل

ساقی، ساغر، مستی، وب عن ،  رمزگان یراباتی: جا ،

 یرابات بز ، پیر کشی،  نوشی، جرعه جرعه

 

 

 گفتمانی

 

 

 تخصصی

 عمومی 
دیده، ر، شغل، حمله، شکار، بیشتر، کمتر، شاه، سر، دَ

 اکنون، مقصود، یرید و فروش
 عمومی

زبان 

 همگانی
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دیگر نهادهاست در هم ومیختره و   با تصوف، شریعت و سیاست را با رمزگان یراباتی که در تقابل

 .«ایدئولوژی رهانیده است سخن یود را از سیطرۀ ،گرد رندانهنما سایته و با این ش  بیانی متناقض

 نحوی شعر حافظ شناسی الیۀ  سبک. 2ر1ر2

ها با هرم ارتبراط معنرایی      مصرعبیشتر  است. اغل  منطقی ،نحو، سایتار جمالت ۀدر حوز

رتبراط  حسن تعلیلی بررای مصررع اول دانسرت. ا    راتوان مصرع دو    که می طوری ارند، بهد

ه و منسرجم غرزل   پیوسرت  هرم  این امر حاکی از سایتار بره  .عمودی ابیات بسیار قوی است

کند   شاعر دالیل مختلفی را ذکر می ،است و برای اثبات ون یواحد است. سخن از حقیقت

جرز مرواردی کره بره اقتضرای وزن و قافیره صرورت گرفتره،          به .پوشانی دارند( ها هم  )جمله

نحرو   نزدیک است. در شرعر حرافظ، در حروزۀ    شود. به زبان معیار  نحوگریزی احساس نمی

 ۀکره نمونر   )مضرمون( مقابرل ون   بریالف حوزۀ به با بافت رسمی است،، غل)سایتار و فر (

که اثری برجسته  ییل ییالدر کتاب  (189ر188: 1368)اعالی هنجارگریزی است. موالیی 

 کنرد:   مری ویرد، بره ایرن مطلر  اشراره        شناسی شعر حرافظ بره شرمار مری      تخیل ۀدر زمین

قاموسری و ترکیبرات    ۀ نحوی بسیار کمتر از دو حروزۀ دیگرر زحروزۀ   زدایی حافظ در حوز  وشنایی»

 توان انحراف از نُر  نحو فارسی را در دیوان او پیردا کررد...    زبانیش است. تنها در یکی دو مورد می

 «.زدایی زده است  معنا بیشتر دست به وشنایی ۀاما حافظ در حوز

فراوان حاکی از تفکر استداللی و درنگ  ،وابسته فراوانی جمالت مرک در این قصیده، 

بسرامد   بیرانگر که  ،«که»تکرار حرف ربط همچنین است  شاعر در باب موضوع شعر است.

دی و تیرزی  نر وجود حروف ربط و کلمات زاید، مان  سرکشری و ت »ت. اوس پایۀ  جمالت همزیاد 

 .(65: 1379؛ به نقل از لونگینوس، 282: 1392)فتوحی، « سبک است
حرافظ،  ) (ر ز یردا، شرد میسر    که یواسرتم کامی  از مدد بخت کارساز / کهساقی بیا )

سر هوای   کهش پیرانهزچرا / باز به شادی روی شاه زبنوشمش که جامی بده) ؛(329: 1390

از جرا  شراه    من / کهراهم مزن به وصف زالل یضر ) ؛(همان) (جوانی است در سر 

بنمرا  ) ؛(همران ) (باز در این او  بارگاه کهشکر یدا ) ؛(همان) (ک  حوض کوثر   جرعه

 .(همان) (منکر حسن ر  تو کیست کهبه من 
 .(277: 1392)فتوحی، « اند  های وابسته به هم  ها، حامل اندیشه  جمله»در سبک وابسته، 

در مقابرل صریاد کبروتر     بودن صفت  شاهین صفاتی چونوجود  :های برترانگاری  نشانه

 .پرور بودن در برابر مستی از وب انگور پیر یرابات / سالخوره بودن
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در برابر  نوش بز  شاه بودن  جرعهیضر؛  حوض کوثر در برابر چشمۀهای دوگانه:   تقابل

 وبر؛ نظم ثریا در برابر نظم دُرّ.در برابر عشا سرو و صن یداذکر  یضر؛ چشمۀ

 .است کردهومیز   تا حدی مبالغه شعر را ،سال هزار همچون مقدارو  قیود زمانیاستفاده از 

 یبرر و پرسر  و نردا و    ها اعم از  انواع سایتی جمله غزل، حافظ تقریبار از همۀدر این 

 برای مثال: ؛است کردهتعج  و ابالغ استفاده 

کامی که یواسرتم ز  » یا (329: 1390حافظ، ) «جوزا سحر نهاد حمایل برابر »سایت ایباری: 

 .(همان) (ر ، شد میسیدا

 .)همان( «جامی بده که باز به شادی روی شاه»: )تقاضا( سایت التزامی

 .)همان( «تو ملک فراغت میسر ؟ در سایۀ/  شود کم گردد ارای شاه شیرگیر! چه » سایت ندا: 

 .)همان( «ست زبان سخنور وگویی که تیت ت»تعج : 

 عکز،و بر شاه بهیدا از پیوسته و همزمان  ،گردش مخاط  :. شاه2. یدا 1مخاط : 

 مینۀزدهد که این   کال  نشان می همین انسجا  پیوستار ذهنی و انسجا  متنی است. نشانۀ

 و حاصل هیجانات زودگذر نیسرت.  است فتهشکل گر ذهن شاعردر ها پی    فکری از مدت

گوینده یرا نویسرنده برا موضروع اسرت... کراربرد        میزان فاصلۀ دهندۀ  عامل زمان در جمله نشان»

نزدیرک )ایرن،    ها و ضمیرهای اشرارۀ   ال و...( و صفتحا ارع ایباری و قیدهای زمان )اکنون ومض

 .(291: 1392)فتوحی، « دهد  لحظه به لحظه ذهن مخاط  را با موضوع پیوند می همین(...

 قرار است:یا وجهیت شعر او در حوزۀ نحو بدین  ها  محتوای گزاره

 ؛)پی  از هبوط(ود  در بهشت  ماجراهایمحتوای گزاره: مد  شاه/ 

 .نامعلو  زمان وقوع: زمانی دور و

محتروای گرزاره    گیری مؤلف دربرارۀ   د را از نوع جهتسخن گفتن با ریدازمان فاصلۀ 

های ش  و ده و دوازده،   استفاده از افعال ماضی در بیت توان فهمید.  می )لحن گزارشگرانه(

کند؛ یعنی با این رویداد بسیار احساس   این واقعه را گزارش می ،شاعرواگوی این امر است. 

های دیگری نیز در کال  وجود دارد که ما را بره سرایتار سررنمونی      قرینه کند.  نزدیکی می

شراهد   ،اگرر مخاطر  را یردا در نظرر بگیرریم      ،ابیرات بیشرتر  سازد. در   غزل رهنمون می

 وفرین  و هبوط ود  از بهشت هستیم:ماجراهای 

 ؛مو بیست ماز زبان ابلیز و ود : ابیات هجده
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 ؛سو و از زبان ابلیز: بیت بیست

)مضمون بیت: این معامله با شرما )ود    پنجمو سرانجا  از زبان یدا: اشاره به بیت بیستو 

 .(ا عبرتی برای سایر مخلوقات باشیدو ابلیز( صورت گرفت ت

 قدرت میان گوینده با شنونده ابطۀر. 1ر2ر1ر2

،  دوو : ابیرات دوازدهرم و بیسرت   تمنرا و دریواسرت دارد(   )جنبۀ تقاضا والف: از پایین به باال 

هرای    اسرت کره در جامرۀ پرسر      )یداونرد( بیانگر عجز شاعر در برابر یگانه قدرت متعال 

 کشد.  را به تصویر می )عجز(این امر  ،انکاری

، قدرتمنردی یروی  را   شراعر در مرواردی   :امرر و نهری دارد(   )جنبۀب: از باال به پایین 

کنرد و ون را بره یراد      ه مری در زمانی دور اشار )در گذشته(یابد که به جایگاه بلند یود   میباز

در مقایسه و ترذکار  فقط  ،( چهارو م و بیستهفده م ودوازده م و)اشاره به ابیات یازدهوورد  می

گونره دو    گوید. بردین   دریشان و ورمانی است که شاعر از موض  باال سخن می گذشتۀون 

صدای ) ستیدا  مخاطبیکی انسان در جایگاه باال که  کند:  موقعیت متضاد را ترسیم می

انسران در   و دیگرری  سروبژکتیو( گر اسرت و در مقرا  فاعرل؛      کن و مؤلف در این بخ  فعال 

مردحی،   ر با ترسیم ایرن دو موقعیرت در بافرت   شاع. است شاه  مخاطبیین که جایگاه پا

گاه کاربرد زمان حال برا وجره   »سازد.   مختار می یواننده را در گزین  هریک از این دو وض 

روایت، گذشته بره   یک شدن به گذشته است. با این شیوۀاحیای یاطره و نزد ۀدهند  ایباری، نشان

کارگیری و ترکی  همزمان زمران    به .(293: 1392)فتروحی،  « شود  طور زنده به اکنون منتقل می

حال و گذشته نیز چنین کارکردی دارد. این کار یا با بردن زمان حال بره گذشرته صرورت    

هوای  )اکنون(سر   پیرانه»: )بازوفرینی اسطوره در شعر(گیرد یا با ووردن گذشته به زمان حال   می

 .(329: 1390حافظ، ) «سر  در )زمان گذشته(ست ا جوانی

 «کر  حروض کروثر      جرعره  ،از جا  شراه  / من به وصف زالل یضر که )اکنون(راهم مزن »

ان فعل، گذشرته را  اما با تغییر در زم ،بود ک  حوض کوثر   در گذشته، جرعهیعنی  ؛)همان(

 :سراده  گذشرتۀ  ها در شعر به این صورت اسرت:   وورد. ترتی  زمانی جمله به زمان حال می

مضرارع  ؛ «کامی که یواستم ز یدا شرد میسرر   »ساده:  گذشتۀ؛ «مایل برابر جوزا سحر نهاد ح»

نروش برز  ترو برود        مرن جرعره  »: بعید ۀگذشت ؛«است در سر  سر هوای جوانی  پیرانه» :ایباری

عهد الست من همه برا  » :بعید ۀگذشتحاضر کردن گذشته در زمان حال یا همان  ؛«هزارسال
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 :التزامری  ماضری  ؛«...شا   چشریده صفت چو طعمه چشید  ز  شاهین» :ماضی نقلی؛ «عشا شاه بود

 .«ی عشا سرو بود و نه شوق صنوبر ن/  چو باد صب  بر گلشنی اگر بگذشتم»

از  یواسرتن  و عرذر تقصریر   ندلیل وورد و محشر صحنۀشاعر در این ابیات، با تصویر 

برازی  شود،   که مشاهده می طور همانکند. یدا، زمان وینده را در گذشته و حال، حاضر می

 ریزد.  هم می ها را بر  طی یاطرهها، روایت ی  شاعر با زمان دستوری در فعل

 سایت(  )ژرف و تخیل مضمون ۀحوز. 2ر2

 )تصاویر هنری و دراماتیکی شعر حافظ( بالغی شناسی الیۀ  سبک. 1ر2ر2

 ،صرورت گرفتره   زبران حرافظ   هنری(تصاویر ) ادبی الیۀکه روی هایی   در بررسیمتیسفانه 

از ، ادبری شرعر حرافظ    ۀبا تیکید بر الی .است شدهتوجه واق  شعر او کمتر مورد  سایت  ژرف

 (151: 1389فوالدی،  نک.) استنادی یا نقلی( )تناقضی، رمزی، استداللی،میان چهار سط  زبانی 

د. شر زبران او قایرل   برای توان دو سط  محاکاتی یا رمزی و سط  تناقضی یا شطحی   می

 ، تفاوت دارد؛های تصویر هنری در غزل حافظ با ونچه در مکت  هنر برای هنر است  لفهؤم

 یان مفاهیم دینی، ایالقی، فلسفی، انسانی است.یعنی تصویرگری او در یدمت ب

غزلیرات حرافظ کره    ، بریالف اکثرر  «فاعالت مفاعیل فاعلن مفعول»این شعر، با وزن 

: 1388) به زعرم شمیسرا  وید.   است، شعری روایی به حساب می استعاری()= روایی اغل  غیر

ی ورا  ا  بره طبیعرت مکالمره   »بره دلیرل اینکره حالرت ضرربی ندارنرد،        اوزان گونه ، این(132

. زبان در هر اثر روایی ر چه نثر و چه «ن مانند لحن سخن گفتن عادی استند... لحنشاا نزدیک

)ما را مستقیمار و به راحتی بره  کند   ای پیدا می  الیه  سایتار معنایی به ظاهر ساده و تک شعر ر 

اسرت؛   یدیگرر  اما دربارۀ شعر حافظ وض  به گونۀ ،شرود(   مضمون یا موضوع اثر رهنمون می

یعنی شعر روایی او هم نیاز به موشکافی دارد و درک محتوای شرعر او در گرروِ بازگشرایی    

علرت ایرن امرر را بایرد در      کره در تصویرسرازی شرعری او نهفتره اسرت.     رمزهایی است 

یک روش مخصوص بره یرود    ،وجو کرد. حافظ در تصویرسازی  حافظ جست تصویرسازی

او بررای ایرن منظرور از تمرا       دارد.  یم یرود را عرضره مری   دارد که به بهترین نحو مفراه 

هدف  برد.  بهره می رایی و...و  وا  بخشی و  عینیت ومیزی و  حز زبانی همچون های ظرفیت

 بلکره  یرز نیامرده،  رف ورای  و تزیین اسلوب نیست و به نحو تصادف نتصویرسازی، صِاز 

)حرکرت از  تعبیر کنیم « تصویر ۀقاعد»توانیم از ون به   یک قانون کلی و عا  است که ما می
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دگی تنی  معنا و درهماین حرکت دوّار و سیّال لفظ و  .(گیرد  لفظ به معنا در این حالت شکل می

ین یک به طور دقیا بره نسربت ون دیگرری سرنگ      هیچ که وزنۀ طوری وسیله و هدف ر به 

ادبیرات بره معنرای     عمومرار هنروفرینری در قلمرروِ    یابرد.   ا میدر شعر حافظ تحقّر  نیست

 .افزایی قاعدهو  هنجارگریزی شود:  که به دو طریا انجا  می استسازی زبان   برجسته

 ، بیشرتر از مقولرۀ  سرازی   ینرد برجسرته  ما این است که روش حرافظ در فرا  فرض  پی 

در بخر    کره  گونره  همان. نه بیان واقعیت و تاریخ ،است وفرینی  و شگفتی 1هنجارگریزی

 و وابسرته بره   عمومرار شرعری انتزاعری   شرعر حرافظ   ، شرد بررسی  واژگانی( )الیۀسایتاری 

  بَر بره تَ  کنرد،   که یلرا مری  و تصاویری ترکیبات زبانی  و تعابیر ؛ستسایت ذهنی او  ژرف

به کمک سایت تشخیص،  ،اما همین تصاویر مبهم ،است بهمهمین موضوع، انتزاعی و م

 یابند.  عینیت می

 برراز مررن   گررر نقرر    باالبلنررد عشرروه 
 

 مررن زهررد درازکوترراه کرررد قصررۀ    
 

(400: 1390حافظ، )  

 من ای باد بدان یار رسان بار شعر یون
 

 که به مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم 
 

(341 همان:)  

تنگراتنگی برا    رابطرۀ ، بخشری در کرال  حرافظ     عینیتشود،   طور که مشاهده می همان

 تشخیص دارد.

ون دسته از تصراویری اسرت کره بره تعبیرر       ،نوع دیگری از تصاویر هنری شعر حافظ

مقصرود از اصروات   ویند.   میبه وجود « 2اصوات انعکاسی یا عاطفی»یاری به ارنست فیشر، 

شناسان کالسیک عررب بره     در میان زبان است که ورایی  حروفی یا وا  همانعکاسی همان 

موضروع  جنی در کتاب  بخشی را به همرین   )ابننا  تناس  یا تطابا لفظ و معنا معروف بوده 

ای طبیعری    رابطره ای که میان لفظ و معنرای     به واژه ،شناسی  در زبان ؛(است ایتصاص داده
                                                           

گیری وی از اصطالحات عرفانی در زمینره مرد  مشراهده کررد. عهرد      توان در بهره. نمونۀ هنجارگریزی در شعر حافظ را می1
است؛ یعنی ظراهرار از معنرای    ی الهی است )الست بربّکم؟ قالوا: بلی( در این شعر، دربارۀ شاه به کار رفتهالست که اشاره به میثاق
است. البته قراین در حدی است که نباید شاه را صرفار در معنی یدا گرفت، ولی این بدان معنری نیسرت    اولیۀ یوی  تنزل کرده

قصد حافظ از این هنجارگریزی، اوالر جل  توجه مخاط  به معنای ثانویره   ها در شعر حافظ چنین سرنوشتی دارند.که همۀ واژه
 نماید.هاست؛ ثانیار قصد دارد مقصود حقیقی یود را از بیان این مضامین شعری به مخاط  بازواژه

از ارنست فیشر با ترجمۀ فیروز شیروانلوست کره انتشرارات    ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعیتعبیر برگرفته از کتاب . این 2
 است. چاپ کرده 1349توس به سال 
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شراید یکری از علرل    » کنرد.   ا القرا مری  رمعنرای واژه   ،شود. وهنگ واژه  گفته می ،برقرار باشد

 لۀوسری  هیواهد ابالغ بخشی از پیا  یرود را کره بر     همراهی شعر با موسیقی این باشد که شعر می

موسریقی یرود    ر نیست، به عهردۀ ، ممکن و میسگانو مدلولی الفاظ و واژ غیرمستقیم دالّ رابطۀ

هللا به ذهن  تکرار سین در بیت زیر، صدای سین را در سبحان .(193: 1381)مظفری، « واگذارد

 سازد:  متبادر می

 رشتۀ تسبی  اگر بگسست معذور  بردار 
 

 ساق بود دستم اندر ساعد ساقی سیمین 
 

(206: 1390حافظ، )  

 های دراماتیکی شعر حافظ بدین قرار است:  لفهمؤ

 معنایی()چند تضاد حاصل از ایها  .1ر1ر2ر2

شرود کره یرود شرامل سره        به هر نوع نمای  گفتره مری  درا  در معنای عا  و فراگیرش 

به یکی از انرواع  فقط ، درا  است؛ اما درا  در معنای یاص ملو زیرشایۀ تراژدی، کمدی،

. (34و  27 :1353)ارسطو،  گیرد  ی نزدیک به ملودرا  قرار میشود که در مرز  نمای  گفته می

 ه هدف از کشمک  در وهلرۀ ک  در هر دو معنا، کشمک  است؛ چراترین عنصر درا  اصلی

و افکار  تر، بروز هر نوع تضاد، تعارض بین امیال  اول، جذب مخاط  است. به طور گسترده

ترین عنصر درا  است. بر طبا قراین، نشان داده یواهرد    کلیدی و عواطف و اراده، سازندۀ

الگرویی   سرازندۀ بره عبرارت بهترر،     عناصر دراماتیک اسرت؛  ۀبردارندحافظ در شعرشد که 

کره ویژگری دراماتیرک شرعر او را      بریری از ابیراتی  اینک  دراماتیک در منطا شعر است.

 کنیم: تابند، ذکر می  میبر

 کشم در محفلری   حافظم در مجلسی، دُردی
 

 کرنم  این شویی که چون با یلا صنعت می بنگر 
 

(352: 1390حافظ، )  

 زنم از جهت رضرای ترو    این همه نق  می  اند یرقۀ زهد و جا  می گرچه نه دریور هم
 

(411: همان)  

کر  برودن وی در     حافظ بودن حافظ در محفلی و دردی» (5: 1382) به اعتقاد پورنامداریان

 ؛«شرعر ناشی از یلرا صرنعت اسرت در زبران     مجلسی، تنها در شعر او واقعیت دارد و یک شویی 

بره همرین    و گمراه کردن مخاط ، در نظرگاه چامسکی اسرت. « بازی  زبان»یعنی از مقولۀ 

حافظ در تصاویر شعری یود بیشرتر از قاعردۀ هنجرارگریزی مردد     شود که   دلیل گفته می
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هرا، روایرت     بازی شاعر با زمان دستوری در فعل اشاره شد،تر  پی که  طور همان گیرد.  می

 ۀشود که بره عقیرد    ریزد. این امر سب  پدید ومدن ایهامی می  هم می یطی یاطرات را به

وفرینی در  هدف از ایها ، شگفتی .«اساس شعرِ سط  باالی فارسی است» (100: 1388) شمیسا

کردن ذهن مخاط  از معنای اولیه و نزدیک کردن ون بره   ذهن مخاط  است؛ یعنی دور

، توسرعه  درواق معنای ثانویه. هدف از تلمی  در شعر شاعران بزرگی چون حافظ و موالنا، 

سازی ون است. یعنی ارتباط یک مفهو  با مفهومی تراریخی و    دادن یک مفهو  با تاریخی

با ترکی  همزمان زمان حال و  فظحا .ارتباط دادن رویدادی تاریخی با زمان حال برعکز،

کنرد. برا ایرن کرار، یواننرده       زدایری مری    در نظر یواننده وشنایی گذشته، از رویدادی معلو 

انتقرادی دسرت    علمری ر   و بره برداشرتی  کنرد   میهای دیگر ون رویداد را نیز ادراک   جنبه

کند ترا    از همان ابتدا با مخاط  قرار دادن شاه، ذهن را منحرف می  ،غزل منتخ یابد.  می

ظراهری: مرد  شراه     )الیرۀ وورد   یک مدیحه پایین مری  جایی که ارزش این شعر را تا سط 

باشد؛ لذا مخاط  شاعر، یدایی اسرت  « یدا»ای از   تواند استعاره  حال ونکه شاه می ،منصور(

که پز از مراجرای رانرده    )ع(ود ست جز حضرت جهان است و شاعر کسی نی ۀکه وفرینند

)الیۀ باطنی: بیران   است شده شدن از بهشت و هبوط به این یاکدان، دچار نوستالژی غربت

 ابیات وغازین به منزلۀ .بازگشت به بهشت موعود( و ورزوی ها  غم غربت، شکایت از جدایی قصۀ

قراینری   است.« غم غربت قصۀ»ال  اصلی است که همان براعت استهاللی برای بیان مط

 ،بخشد    میشاه را تا یدایگانی عالم توس ۀگذارد و مرتب  که بر بیان این نوستالژی صحّه می

صری  به ماجرای وفرین   ، اشارۀ«هزار سال» چونهمقیودی  کارگیری به از: است عبارت

هرا بیرانگر     استفاده از افعال ماضری و افعرالی کره برار معنرایی ون      ،قرونی به ویات تلمی و 

واسطه و دیرینه برا    تیکید بر قربت و نزدیکی بیبه جایی بد است با  از جایی یوب« انتقال»

 .مهر برداشتن/ مهر افکندن/ دل به جایی دیگر بردن کندن/دل بر و افعالی چون )یدا(شاه 

 ۀساده در ابیات وغازین، بیانگر تیکید شاعر برر لحظر   مضارعاستفاده از افعال  همچنین

، (329: 1390حرافظ،  ) «ک  حوض کروثر    جرعه ،از جا  شاه» :اتفاق افتادن این سرنوشت است

 ینک در حال انجا  این کار هستم.ا هم یعنی

ترذکار و ابرراز تجدیرد عهرد و     کید به منظرور  تی« ب»مچنین استعمال فعل ماضی با ه

نی / چو باد صب  بگذشتمبر گلشنی اگر » جواری با حا  هم ون یاطرات ازلیِفراموش نکردن 



 193/ 1396، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت،  

 
 

، بیان استمرار یاطرات ازلیبرای  گیرد.صورت می )همان( «عشا سرو بود و نه شوق صنوبر 

 «پرور  پیر یرابات من سالخورده»دهد: کارگیری فعل مضارع، گذشته را به حال تعمیم می با به

دادنرد  / و برر یراد روی ترو    شرنید    مری بوی تو » گیرد:مدد می افعال استمراری و نیز از )همان(

 .)همان( «دو ساغر  ساقیان طرب یک

 سازی  گذاری و بیگانه  فاصله. 2ر1ر2ر2

کنرد. حرافظ برا      مین مری ، این فاصرله را تری  دهد  مجموع عناصری که سبک را تشکیل می

 فاصرلۀ ایجراد  . کنرد   که ایجاد فاصرله مری   یابد  به سبکی دست می ،انگیزی  مهارت ستای 

اصرول  »شود.   مخالفت با اصولی است که در دستور جهانی دنبال می ،صوری در شعر حافظ

های بشری باید منطبا بر ون   سازد که تمامی زبان  طر  بسیار محدودی فراهم می ،دستور جهانی

گذاری در   فاصله دیگری است؛ به گونۀ حافظ ۀشیوباوجوداین،  .(92: 1378)چامسکی، « باشند

 شود:  صورت دیده می چندشعر حافظ به 

 ای  انتقال اسطورهالف. 

ای ماجراهرای    ازلی بودن مضامین شعر حافظ یا وابسته بودن سایتار ون به سرایتار اسرطوره  

هرا و    شود. به عبارت بهتر، همچون کال  قرون، افراد و مکان  وفرین ، از همین امر ناشی می

بلکه هردف او   ،پردازد  لذا به تبیین تاریخی این عناصر نمی ؛ها برای حافظ اهمیت ندارد  زمان

گویرد، یرادوور شراهی ازلری       ست. وقتی از شاه سخن میها  توجه به حکمت نهفته در داستان

، اسرت  چره در ایرن عرالم   ، هرحافظست در بهشت سپری شد. برای است و دورانی که با دو

دارد. مرد  و وصرف شراه،    را  ر پری  از مراجرای هبروط ر      دیرار و یرار  ون یاطرات بویی از 

و ارزش مصاحبت با این شاه در قردرت   ،ازلی یزی است برای وشکار سایتن ون لحظۀدستاو

ی بره برافتی   ه در شعر حافظ از ترار و پرودی مراد   کلمبنابراین،  گر بودن اوست و بز.  تداعی

زمرانی و مکرانی    ایجراد فاصرلۀ   او بایورد.   یوند میوسمانی یا از زمانی وفاقی به زمانی ازلی پ

 روانری  های شعر یرود را در فاصرلۀ    شخصیت )به ازلیت ارجاع دادن و بیان وقای  ازلی(همزمان 

راسرین   ۀبه گفت ینگارد.ها را غری  ب  این شخصیت ،تا یواننده دهد  مطلقی از یواننده قرار می

عریرف  ایرن ت  .(102: 1357)سرارتر،  « گرذاریم   بیشتر احترا  میچه قهرمان از ما دورتر باشد به او هر»
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حتری نزدیکری   نامرد.    مری « سازی  بیگانه»یا « 1گذاری  ثیر فاصلهتی»یوبی است از ونچه برشت 

)برا  کند   با دوری مکان تا حدی جبران می عصر بودن شاعر با شاه ممدو (  )همزمان را  اندازۀ  بی

نوش بز  شاه برودن بره مردت هرزار      حوض کوثر بودن، جرعه ک   جرعه ووردن مضامینی همچون

بره   )انتقرال ای   دیگری که از این انتقرال اسرطوره   نتیجۀ .سال، عهد الست با عشا شاه داشرتن( 

شود، نزدیک کردن مخاطر  بره هویرت تراریخی و فرهنگری        عاید می گذشته در زمان حال(

ه داشرتن  یعنی ریشر  و مکانی دور بودن( )متعلا به زمان« بودن»تا بدین وسیله احساسِ  ،اوست

 د.کن  دوچندان می ،از درک پیا را لذت مخاط   ،گونه این را در درون مخاط  بپرورد؛

 ها  عمل شخصیتمحول کردن نق  کال  به با تکیه بر  پردازی  شخصیتب. 

جای اینکه با گفتار یود به یواننده معرفی شوند، با اعمال یرود   ها به  شخصیت در این شیوه،

 عمل است. ژان کوکتو، نویسنده و کرارگردان و  ،درا  در زبان یونانی ۀ. ریششوند شنایته می

و ایرن   ،گوید: درا ، عمل است؛ عملی معطروف بره هردف     ساز فرانسوی می  نقاش و مجسمه

چیرزی جرز همرین     اش، معنرایی  در الیۀ شاگری نیست. هدف شعر حافظهدف چیزی جز اف

بلکره زبرانی کره بتوانرد      ،برای ایجاد فاصله نیازی به زبانی فخیم نیست لذا ،افشاگری نیست

کافی است. برای ایرن منظرور نبایرد در دهران      ،احساس این فاصله را به شنوندگان القا کند

حرافظ چنران وزن و   باشرد.  فهم  م که برای مرد  عادی غیرقابلها کلماتی بگذاری  شخصیت

مررد  اسرت، بره     حال که برگرفته از کلمرات روزمررۀ   نبخشد که درعی  وهنگی به کلمات می

سارتر، کلمه در حکم عمل است و یکی  دریور زبان شعر نیز باشد. به گفتۀمنزلتی رسیده که 

بلکره بایرد   »های اقدا  کردن و تیثیر بخشیدن؛ لذا نباید به حاالت درونی رجوع دهرد،    از شیوه

                                                           

نظران یونان قدیم از جمله ارسطو، چنین عقیده داشتند که در درا  و داستان، سه وحردت وجرود دارد: وحردت زمران،      . صاح 1
)ارسرطو،  « ه دارای جریانی واحد باشد، نه دوگانره ترکی  وقای  داستانی وقتی کامل است ک»وحدت مکان، وحدت موضوع )تم(؛ 

گانه رسید و تاریخ هنرر شراهد    های سه نویسی به او  وزادی یود از وحدت . دورۀ رنسانز )اوایر قرون وسطی( درا (100: 1337
د. نویسرانی همچرون برشرت و کرامو شر      نامره  عصری شد که به رمانتیسم معروف است. وزادی از این وحدت، دستمایۀ نمرای  

واسرطۀ احسراس فاصرله برین یرود و       ها و تماشراگران برود ترا تماشراگر بره      مقصود ونان از وزادی، ایجاد فاصله بین شخصیت

به نامه و مضمون زندگی یود دست یابد.  های روی صحنه، همزمان بتواند به نقد و داوری درستی از مضمون نمای  شخصیت
ها را به مکرانی دور بررد،    ی از ما قرار داشته باشند، ناچار باید ونها در فاصلۀ زمانی کم عقیده راسین، اگر شخصیت

یعنی فاصلۀ زمانی نزدیک را باید با فاصلۀ مکانی جبران کرد. بره هرر روش، بایرد ایرن نکتره را اثبرات کررد کره         
نامرۀ   و راسرین در نمرای    سوءتفاهمنامۀ  ای است که ولبر کامو در نمای  ها از ما دورند؛ این، همان شیوه شخصیت

 اند. به کار برده بایزید
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 ،بخ  عظیمی از کلمات حرافظ  .(34)همان: « شخصیت را با امور عینی نشان دهد درگیر شدن

 :شان نه به حاالت روانی و درونی ،دهد  ها ارجاع می  به اعمال و رفتار شخصیت

 کنند روند ون کار دیگر می  چون به یلوت می  کنند  واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می

(199: 1390حافظ، )  

 محتس  شیخ شد و فسا یود از یاد ببررد 
 

 قصه ماست که در هر سر برازار بمانرد    
 

(178: همان)  

 زاهد شراب کوثر و حافظ پیالره یواسرت  
 

  ترا در میانره یواسرته کردگرار چیسرت      
 

(65: همان)  

موجزترین ترین و   در کوتاه ،ای به درونیات و نفسانیات است  اگر هم در عبارات او اشاره

 شود:  عبارات بیان می
 تا تو را یود ز میان با که عنایت باشرد   زاهد و عج  و نماز و من و مستی و نیاز

 

(158: همان)  

 دروی  و امن یراطر و کرنج قلنردری     سلطان و فکر لشکر و سودای تا  و گنج
 

(451: همان)  

 در نظر او منتهی به عمل است:نیز حتی نفسانیات 
 تا ریا ورزد و سرالوس، مسرلمان نشرود     شهر این سخن وسان نشود گرچه بر واعظ

 

(227: همان)  

ستلز  ایجاد فاصله وفریند که وض  و حالت او ذاتار م  شخصیتی می عالوه بر این، حافظ

 گوید به من نزدیک نشوید!  شخصیتی که می با دیگران است؛

 زاهد از کوچۀ رندان بره سرالمت بگرذر   
 

 تا یرابت نکند صرحبت بردنامی چنرد     
 

(182: همان)  

 انرد  گنره   هزار شکر که یاران شرهر بری    سیاه  من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه
 

  (201: همان)

او در حکم تماشراگری کره ابردار     ۀنمای  است و مخاط  و یوانند ۀصحن ،غزل حافظ

ونران را در  یواهرد    بلکره مری   گذرد،  چه میهای شعرش   یواهد بداند در ذهن شخصت  نمی

جنب  یاصی که در شعر حافظ وجود  شان داوری کند؛ بسنجد و درباره اناعمالش مجموعۀ

 .پردازی  نحوۀ شخصیتعبارت است از همین  ،دارد
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 نما یا متناقض پارادوکز . 

 در شرعر نمرا   متنراقض   معنایی اسرت.  از راهکارهای توس همچون ایها ، یکینما  متناقض

، همزمران در  هرای او   به اتفاق غزل است که اکثر قری  به وجود وورده این امکان راحافظ 

زبان نمادین  کارگیری بهباشد. حافظ با  شدنیتفسیر ،عاشقانه و مدحی سه ساحت عارفانه و

های مختلفی از یک واژه یا یک موقعیت و کن    ون، داللت ۀزدایی از معنای اولی  و وشنایی

جروانی در سرر   سرر هروای     پیرانره  د. در غزل مورد بحث، تعابیری چرون ده  میبه دست را 

)بیرت  « هذرّ»یاصیت پارادوکسیکال  اشاره به، )بیت پنجم( پست بودن داشتن، در او  بلندی

، «سرلطنت  یورشرید  سرایۀ بر مرن فتراد   » در مصرعِ «یورشید سایۀ»تعبیر اضافی  ،دو (و بیست

در  ،ایرن عناصرر نقیضری    اسرت. تمرا   گویای همین منطا هنجارگریز و پارادوکسریکال  

دارد.   مری فهم معنای حقیقی اثر بره حرکرت وا   کند و او را برای  مخاط  ایجاد شگفتی می

و  الیره  الیره  سرایتار  گذار در شعر حافظ بود که سب   هایی از بیان فاصله  نمونهفقط ها   این

 .شود میوجهی شدن سبک شعر او چند

   نتیجه. 3

وحدت موضوع و توالی ابیات در غزل بنابراین،  افظ اصوالر سرشتی دیالکتیکی دارد؛شعر ح

شرعر حرافظ اسرت.    همۀ ، موضوعبلکه این  فقط وابسته به یوان  عمودی ون نیست،او، 

طبرا   ی میان فرشرته و حیروان.  «نوع»است؛  لبرزیی قایشینی  ،حافظ اساسار برای انسان

یوریم: انسانی که رو به سوی یردا    به انسانی با دو وجه برمی دیوان حافظاین نگرش، در 

در « شراه »؛ لذا )روسایت زبانی( های کامالر زمینی  و انسانی با ویژگی سایت ذهنی(  )ژرف دارد

و هرم   ،زمران و ازلری اسرت    ، هم مظهری یداگونه دارد چرون موجرودی بری   دیوان حافظ

سرتوده  کره در دیروان او   شرود   مری شاهانی  ۀشامل هم مصداقی در همین عالم دارد چون

 در غزل مورد بحث. جمله شاه منصوراند، از شده

ا اسرتفاده از تکنیرک   بر گیررد؛    بهرره مری  شرعر   در امکانات زبرانی یرود   ۀاز هم حافظ

طریرا حفرظ فاصرله میران معنرای      ، یعنی با ایجاد غرابرت از  )هنجارگریزی(گذاری  فاصله

 یواننده را بره تفکرر   ر و زمینیِ شاه و معنای عرفانی ون ر در معنای یدا ر  هنجا مصطل  و

های یاصی به شاه، توجه مخاط  را به معنرای    دارد. او با نشان دادن ویژگی  میوا انتقادی

تراریخی یرود جردا     را از زمینرۀ  )ممردو ( اه کنرد: شر    ای که در نظر اوست، جل  می  ثانویه
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 ونچره در غرزل حرافظ یرا در شریوۀ     بررد.    و او را به زمانی ورای زمان واقعی مری سازد  می

اهمیت دارد، به نمای  درووردن قوانینی اسرت کره فراینردهای     او )روایتگری(سرایی  غزل

نه انطباق ون با قوانین ابدی و ازلی. مقصود  ،کند  را رهبری می دوران او اجتماعی گستردۀ

اساطیر در شعر او نیز همین است. او توانست قرالبی بیافرینرد هماهنرگ برا      کارگیری بهاز 

در پردایت وی شده. اما کوش  و پیگیری  حسابمضمون و با کیفیتی شدیدار هنرمندانه و 

ضوع است که روش  فقرط  حافظ به این مواعتراف  دهندۀ  ها در طی چند دهه، نشان  غزل

 حل موجود نیست و این راه نیاز به پیگیری و مداومت دارد. راه

 بلکه حافظ میان ایرن دو  ،عرفانیسروده یا غیر  بحث سر این نیست که حافظ عرفانی می

اصالر مرزی قایل نیست. از نظر او، انسان موجودی است میان زمین و وسمان؛  ،نگرش شیوۀ

و مرانعی   یواهد به تعریف جام     او میبنابراین نه زمینی است نه وسمانی، بلکه طبیعی است؛ 

 گیرد.  ت میهای مشترک نشئ  ایها  در شعر حافظ از همین افا از انسان دست یابد. ریشۀ
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