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ساختهای گرافيکی و منطق ارجاع در غزلهای حافظ
احمد گلی





هما رفيعی مقدم

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکيده
ساخت هندسی غزلهاي حافظ ،یکی از بارزترین ویژگیهاي شعر این شاعر است که در
تحقیقات حافظپژوهی بارها بررسی شده است .اگرچه دربارهي انسجام عمودي غزلهاي
حافظ ،دیدگاههاي متفاوت و حتی متباینی طرح شده است ،دربارهي ساختار افقی و نظم
هندسی ابیات شعر او اتفاق نظر بیشتري وجود دارد .با اینهمه هنوز الگوهاي ساختمند
حافظ در شکلبخشی به ساختار ابیات ،به شکل نظامیافته تبیین و صورتبندي نشده است.
این مقاله میکوشد با تکیهبر آموزههاي زبانشناسی متن و شعر ،وجهی از نظام ارجاعی،
نشانهشناختی و رابطهاي ابیات غزل هاي حافظ را نشان دهد که چگونه ساخت گرافیکی
یک بیت در سطح دو مصراع ،با انواع ربطهاي دور و نزدیک و قرینهسازهاي پیدا و پنهان
ساخته میشود .این مقاله به این نتیجه رسیده است که حافظ ساختار عمودي غزلهایش
ال
را در شرایطی که ساخت روایی بر شعر حاکم است یا داراي وحدت موضوع است ،کام ً
به خواننده نشان می دهد؛ اما در شرایط دیگر با دورکردن ساختار عمودي ،ساختار افقی را
با انواع رابطه هاي دور و نزدیک ،بازي پیدا و پنهان نشانهها و خلق ساختهاي گرافیکی
با تداعیها و قرینههاي رفت و برگشتی ،به خواننده نزدیک میکند .در این شرایط نسبت
ساختار عمودي با ساختار افقی دیالکتیکی است.

واژههای کليدی :ساخت گرافیکی ،غزل حافظ ،محور افقی و عمودي غزل.
 .1مقدمه و بيان مسئله
شعر هر دوره وضعیت تخیّل و معرفت زیباییشناختی آن دوره است؛ ساختاري برآمده
از ساختارهاي بزرگتر؛ امکانی که شکلی از تخیّل را ممکن میکنـد .همانطـــور کـــه
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پیشساختارهاي معرفتی ،ساختار تخیّل زیباییشناختی را کنترل میکند ،پرسشهاي
خاصی را هم شکل میدهد .همچنانکه جهان پیشامدرن با دانستههاي خود پرسشهایی
را آفریده است ،جهان مدرن نیز با دانستههاي خود پرسشهایی مطابق با آن میآفریند.
سیر تاریخی و درزمانی ساختارهاي هنري ،این امکان را به ما میدهد که سؤال کنیم
گذشتگان ما با چه ساختارهایی مواجه بوده و چگونه به تجربههاي خود ،ساخت
میبخشیدهاند .جهان مدرن بیش از جهان پیشامدرن بر انسجام طولی اثر هنري تأکید
میکند .وقتی آثار بزرگ ادبیات فارسی به زبانهاي غربی ترجمه شدند ،محققان غربی،
ما را با یک سؤال تأملبرانگیز مواجه ساختند :آیا مثنوي مولوي یا شاهنامهي فردوسی
اثري منسجم است؟ البته این سؤال را میتوان براي هر اثر روایی-ادبی یا غیرروایی جهان
پیشامدرن ایران نیز طرح کرد؛ اما در برابر این سؤال ،پرسش دیگري نیز شکل میگیرد:
آیا این سؤال میتواند براي کشف ساختار ادبیات آثار پیشامدرن کافی باشد؟ آیا نباید فهم
ساختار آثار پیشامدرن ،براساس معرفتشناسی جهان پیشامدرن صورت گیرد؟
پرسش از ساختار انسجامی و طولی غزلهاي حافظ هم از این نوع سؤاالت است.
این که حافظ به ساختار عرضی یک بیت بیش از ساختار طولی و عمودي غزل اهمیت
میدهد .اما دقّت در غزلهاي او نشان میدهد که نمیتوان بهسادگی به این گزاره رسید.
غزل با توجه به امکاناتی که دارد چگونه میتواند بین ساخت عمودي و افقی تعادل ایجاد
کند؟ آیا آنچه نظریههاي ادبی مدرن از ساختار طولی یک غزل میفهمد ،با انگارهي
ساختاري غزلگویان پیشامدرن تطبیق میکند؟ شفیعی کدکنی معتقد است« :حافظ اوج
هنر خود را «نظم» میخواند و فردوسی هم در سراسر اثر عظیم خویش آن را «نظم»
معرفی میکند .این دو بزرگ با به کار بردن این اصطالح ،احتماالً توجه خود را به اهمیت
ترکیب و ساخت در هنر نشان دادهاند .البته مفهوم نظم در نظر فردوسی جنبهي عمودي
و افقی بیشتري دارد تا در شعر حافظ .نظم در نگاه حافظ بیشتر جنبهي افقی دارد و این
خود به خصلتهاي طبیعی دو نوع (ژانر) شعري آنان ،که حماسی و غنایی است
بازمیگردد( ».شفیعی کدکنی)3۰۷ :1391 ،
شناخت هنر هر شاعري یا بر پایهي پرسش «چگونه گفتن» است یا بر اساس پرسش
«چه گفتن» .اگر تنها به دنبال این باشیم که حافظ چه میخواست بگوید ،بیشک بخشی
از قضاوتها و انگارههاي عصري را بر غزلهاي او تحمیل کردهایم و از دریچهي
محدودتري به جهان متن او نگریستهایم؛ اگرچه هر تأویلی براساس استلزامات عصري
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خواننده شکل میگیرد ،اما پرسش از چگونهگفتن ،مدخل عظیمی از راههاي ممکن را
بهسوي متن میگشاید .جهان متن ادبی ،منشوري است که مخاطبان میتوانند تأویل و
دریافت متکثّر و متفاوتی از آن ارائه دهند و پرسشهاي فراوانی دربارهي آن شکل گیرد
و بالقوه آمادگی و ظرفیت آن را دارد که تفسیرهاي ممکن چندگانهاي را متجلی سازد.
دیوان حافظ ،نزد خاص و عام جایگاه ویژهاي دارد .شرحهاي زیادي بر آن نوشته
شده است و پژوهشگران و عالقهمندان آن را از زوایاي گوناگون واکاویدهاند؛ اما جادوي
کلمات و مهندسی شعر حافظ و ساختار معماريگونهي آن هنوز هم جاي بحث و فحص
دارد .نسخههاي گوناگون دیوان اشعار او نشاندهندهي اقبال و توجه نسخهنویسان در
طول تاریخ به این اشعار بوده است؛ همچنین این نکته را خاطرنشان میسازد که خود
حافظ به ویرایش اشعارش میپرداخت و آن را به بهترین شکلی میپیراست و شایداولین
مصحّح ذوقی اشعار خویش بوده باشد .شفیعی کدکنی معتقد است« :اگر از بعضی موارد
استثنایی صرف نظر کنیم ،بهخصوص در دایرهي نسخههاي کهنسال دیوان حافظ ،تا قرن
نهم ،عامل اصلی این اختالف نسخهها ،شخص خواجه شمسالدّین محمّد حافظ است و
هیچ کاتب و نسخهبرداري را در آن دخالتی نیست( ».شفیعی کدکنی)421 :13۷3 ،
 .2پيشينه و روش پژوهش
جستجو دربارهي ساختار هندسی شعر حافظ از همان ابتداي شکلگیري تصحیحات
انتقادي دیوان او به وجود آمد .در این تصحیحات برخی بر پایهي نسخهي قدیمی ،برخی
ال
براساس چندین نسخه ،برخی هم ذوقی و البته براساس نسخههاي مختلف و برخی کام ً
ذوقی؛ یعنی ،بیرون از نسخهها عمل کردهاند .بنابراین پیش از تحقیقات نظري ،تالش در
جهت فهم ساختار هندسی شعر حافظ اتفاق افتادهاست .اما در تحقیقات نظري برخی از
پژوهشگران توجه ویژه به ساختار شعر حافظ داشتهاند؛ مثل تقی پورنامداریان در کتاب
«گمشده لب دریا ،تأملی در معنی و صورت شعر حافظ»()1382و شفیعی کدکنی البته در
مباحثی پراکنده در کتابهاي رستاخیز کلمات ()1391و موسیقی شعر( .)13۷8برخی هم
مثل سعید حمیدیان در کتاب شرح شوق ( )1392در مباحثی جزئیتر به آن پرداختهاند.
در همهي این پژوهشها هم به ساختار عمودي و هم به ساختار افقی توجه شده ،اما
پورنامداریان به ساخت انسجام ابیات نیز توجه کرده است .همچنین از مقاالتی که به
ساخت عمودي اشعار حافظ توجه داشتهاند ،میتوان به مقالهي «پیوند عمودي و انسجام
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معنایی در غزلهاي حافظ» ( )1384منیژه عبدالهی اشاره کرد .احمد گلی و فرهاد محمدي
هم در مقالهي «ساخت رابطهي تعلیلی -استنتاجی جمالت در ابیات شعر حافظ» ()1394
به ساخت افقی شعر حافظ و رابطه ي دستورمند و استنتاجی ابیات توجه داشتهاند .همچنین
میتوان به مقالهي «ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازي» از تیمور مالمیر ( )1388اشاره
کرد .این مقاله با توجه به پرسش چگونهگفتن حافظ و با تکیهبر زبانشناسی شعر و
متنشناسی در جستجوي روشنکردن دو مسئله است :حافظ چگونه ساختار رابطهاي ابیات
را میسازد و رابطهي دو مصراع در هر بیت چگونه به انسجام میرسد؟ درواقع در این
مقاله انسجام بیت و الگوي نشانهشناختی دو مصراع در غزل حافظ ،به ساخت گرافیکی
ابیات غزلهاي او تعبیر شده است .همچنین کوشش شده است تأثیر نظام ارجاعی ابیات را
نیز بر ساختار عمودي غزلیات تبیین کند .ابیات بهصورت انتخابی گزینش شدهاند و بیشترین
تمرکز روي غزلهایی بوده که ساختار گرافیکی قويتري داشتهاند.
 .3ساخت گرافيکی
هنرهاي گوناگون اغلب ساختارمندند و متناسب با شکل ارائه؛ پیام و مخاطبشان از
نظامهاي نشانهشناسیک بهرهمند میشوند؛ مثالً در سینما ،شش نظام نشانههاي تصویري،
حرکتی ،زبانشناسیک گفتاري ،نوشتاري ،آوایی غیرزبانشناسیک و موسیقایی به عنوان ابزار
بیان استفاده میشود( .رک .احمدي )93 : 13۷1 ،در شعر نیز از چنین نظامهاي نشانهاي
میتوان بهره برد .مهمترین عوامل تحققبخش ریتم در متون دیداري از این قرارند :فشاره/
گستره ،حضور /غیاب ،مرکزگرایی /مرکززدایی ،وحدت /کثرت ،کاهش /افزودگی و جزء
و کل (رک .شعیري )82-۷6 :1392 ،نشانهشناسیِ معناشناختی دیداري ،متون دیداري را
محل تجمع صرف نشانه نمیداند؛ بلکه به این موضوع تأکید میکند که «چنین متونی
فرایندي را شکل میدهند که معنا در آنها امري ازپیشمشخص و شکلگرفته نیست.
درواقع ،شکلگیري معنا نتیجهي تعامل بین پالن صورت و محتوا از یکسو و حضور
فعال و معناساز گفتهپرداز و گفتهخوان از سوي دیگر است( ».همان)۷3 :
اگرچه ساخت گرافیکی را عموماً در متون دیداري میجویند و متون نوشتاري یا
گفتاري را به دلیل برجستگی ساختهاي معنایی فاقد طرحهاي دیداري میدانند،
جستجوي این ساخت در متون زیباییشناختی میتواند ساختار رابطهاي آن را بهشکل
عینی نشان دهد .درواقع جستجوي ساختهاي گرافیکی در شعر حافظ کمک میکند تا
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به فراسوي پیشانگارههاي مستعمل صنایع ادبی دست یابیم .ازآنجاکه گفتار در زمان شکل
میگیرد و نوشتار در مکان و زمان ،شعري را که داراي تصاویر گرافیکی است ،دقیق ًا
نمیتوان تنها با شنیدن ارزیابی کرد .حافظ با انواع تداعیها ،چه بهشکل تقابلهاي دوگانه
و چه با تضاد و تناسب و مجاورتهاي تصویري میکوشد واژهها را از حالت گفتاري به
سمت گفتاري-دیداري نزدیک کند؛ گویی در حال خلق یک اثر هنري-بصري است.
فشاره/گستره در نشانهشناسی متون دیداري دو نوع عمل متفاوت هستند که رابطهي
تعاملی با هم دارند .این دو کنش میتواند معناهاي متفاوتی را بازنمایی کند .قبض و بسط
تصاویر ،تأثیرات مختلفی تولید میکند؛ هرچقدر تصویر گسترده شود ،حضور آن تصویر
کمتر میشود و برعکس ،انباشتگی تصویر ،حضور آن را بیشتر میکند .تعاملی که این دو
حالت با هم دارند ،بر ریتم و تنش تصویري تأثیر میگذارد .در شعر حافظ نوع پیوند
مصراعها این کنش را آشکار میسازد .حضور یک نشانه ،غیاب نشانهي دیگر است .بازي
دو مصراع در شعر حافظ به شکلهاي مختلف آشکار میشود؛ گاهی آنچنان پنهان است
که بهراحتی خواننده نمیتواند صنعتگري او را کشف کند؛ ازاینرو میتوان گفت در شعر
حافظ ،قبض و بسط تصاویر دو مصراع خود یک کنش هنري ساختارآفرین است.
جستجوي ساختهاي گرافیکی در شعر حافظ بر این اصل توجه دارد که معنا در شعر
او بر اساس روابط واژهها و تصویرها شکل میگیرد .درواقع آنچه شعر او را از سلطهي
تکمعنایی خارج میکند ،نوع رابطهي چندوجهی تصویر و نظام ارجاعی و ارتباطی واژهها
و مصراعهاست .به تعبیري دیگر ،شعر حافظ معطوف به پیام نیست؛ بلکه این ساخت
است که پیامهاي متکثّر تولید میکند و هم منجر به تأویلهاي متناقض میشود؛ بههمین
سبب هم نمیتوان بهسادگی ذهن او را تأویل کرد .در ادامهي مقاله سعی شده است
ساخت گرافیکی شعر حافظ با مبانی جزئیتري در ابیات تبیین و دنبال شود:
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است
شرح شکن زلـف خـم اندر خم جانان
(حافظ)119 :13۷4 ،

حافظ در این بیت مستقیماً از درازي زلف سخن نمیگوید؛ اما این تداعی تصویري
با «قصهي دراز» به شنونده منتقل میشود .این مهارت فراتر از رعایت مراعاتنظیر در
زلف و درازي است؛ باتوجهبه اینکه عنصر متضاد این مفهوم هم (کوته) حضور دارد.
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید
از حسـرت دهانش آمـد به تنـگ جانـم
(همان)3۰5 :
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در بیت باال ،از تنگی و کوچکی دهانِ محبوب که ارجاعی سنّتی دارد ،حرفی به میان
نیامده است ،اما تکرار همین کلمه در ترکیب کنایی «به تنگ آمدن» و «تنگدستان» حتم ًا
ذهن خواننده را به معنا میرساند؛ ضمن اینکه تنگی دهان ،امساک محبوب را نیز به ذهن
متبادر میسازد .از سوي دیگر رابطهي دور تنگی دهان و تنگدستان یک رابطهي ایهامی
را دامن میزند که منجر به ساخت گرافیکی میشود« .ممکن است در متن دیداري گاهی
نشانهاي در مرکز قرار گیرد و بسیار واضح باشد و نشانهي دیگر در حاشیه قرار گرفته و
به صورت بسیار مبهم نشان داده شود( ».شعیري )8۰ :1392 ،در شعر حافظ ایهام و تشبیه
مضمر این نقش را دارند که در مرکززدایی بسیار فعالاند.
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
یارِ مردان خدا باش که در کشتی نوح
(حافظ)89 :13۷4 ،

«خاک» ایهام دارد و منظور از آن میتواند نوح خاکینهاد ،انسان خاکینهاد یا بر اساس
روایات ،خاک حضرت آدم باشد .نشانههاي غایب در متن که از حضور ایهام ،تشبیه
مستتر و تلمیح موجود در این بیت احضار میشوند ،نقش مرکززدایی را برعهده دارند.
 .1 .3نسبت ساخت گرافيکی و ساختار عمودی غزلهای حافظ
دربارهي ساخت عمودي غزلهاي خواجهي شیراز ،دیدگاه واحدي وجود ندارد .برخی
معتقد به پراکندگی و «پاشانی» ابیات هستند و اغلب اشعار را ترکیبی از ابیات مستقل
میدانند که متأثر از بالغت قرآن است (رک .خرمشاهی)34 :1368 ،؛ برخی دیگر «ازجمله
مسعود فرزاد و شاملو ،پراکندگی مضمون بیتها را بر اثر دستکاري در دیوان او و جابه-
جاشدن آنها به دست دیگران دانستهاند( ».آشوري )264 :13۷۷ ،و برخی دیگر قائل به
وجود انسجام طولی در غزلها هستند .حمیدیان در شرح شوق براي ساختار مضمونی
غزلیات حافظ ،الگوهایی تهیه کرده است( .رک .حمیدیان )483-48۰ :1392 ،همچنین
در پژوهشی با عنوان «پیوند عمودي و انسجام معنایی در غزلهاي حافظ» ،الگوهایی ارائه
شده است که براساس آنها تعدادي از غزلهاي خواجه دستهبندي شدهاند؛ این الگوها
ساختار عمودي و پیوند میان ابیات را تبیین میکنند( .رک .عبداللهی)133-12۷ :1384 ،
ساخت گرافیکی ابیات غزلهاي حافظ در نسبت با ساختار عمودي بنا میشود؛ بهاین
معنا که از یکسو غیاب ساختار عمودي در شعر حافظ ،ساخت گرافیکی ابیات غزلها
را پیچیده میکند و از سوییدیگر با عینیتیافتن ساختارعمودي ،ساخت افقی غزلها
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دگرگون میشود .بنابراین ،منظور از ساخت گرافیکی ابیات این نیست که غزلیات حافظ
را به ابیات و مفردات فروکاهیم؛ بیت در غزلهاي حافظ به تعبیر خود او «بیتالغزل»
است؛ بنابراین در این مقاله ،بیت همان پارهگفتار خارج از متن نیست ،بلکه هم بهمثابه
متن کوچکتر است و هم نسبتی دقیق با متن غزل دارد.
هدف از فهم ساخت گرافیکی ابیات ،کشف نوعی ساخت و انسجام بهوسیلهي
زبانشناسی متن است .هدف از زبانشناسی متن هم همین است؛ چنانکه گفتهاند« :در
زبانشناسی متن ،روشهایی براي توصیف ،پیوستگی و انسجام متون پدید آمده است».
(البرزي )14 :1386 ،درواقع در این مقاله با طرح مفهوم ساخت گرافیکی ،ساختار عمودي
کنار گذاشته نشده؛ بلکه تأکید بر این است که رابطهي ساختار عمودي ابیات حافظ با
ساختار افقی ،رابطهاي دیالکتیکی است و این امر با ساخت گرافیکی نسبت روشنی دارد؛
به این معنی که حافظ کلّیات را در نماي دور نگه میدارد ،اما اجزا را جداجدا و غنیشده
به خواننده نزدیک میکند .جستجوي ساخت گرافیکی در ابیات درواقع براساس همین
رابطهي دیالکتیکی کل و جزء در شعر حافظ طرح شده است.
همان گونه که اشاره شد رعایت ساختار عمودي ،نسبت معکوسی با ساختار گرافیکی
دارد؛ به این معنی که هر اندازه ساختار عمودي شعر قويتر باشد ،ساختار گرافیکی
ضعیفتر است؛ یعنی تمام تالش شاعر مصروف ارائه و ساخت محور عمودي با معنایی
روشن و معین میشود .بنابراین محور افقی زیر سایهي این منظور قرار میگیرد و
کمرنگتر جلوه میکند .در غزل:
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
(حافظ)256 :13۷4 ،
اصطالحات خاص عرفان و تصوف به کاررفته است ،اما جدا از فصاحتی که در بیان
دارد ،داراي تصاویر بکر شاعرانه نیست و تنها به توصیف حاالتی پرداخته که براي
خواننده محسوس نیست و درواقع حدیث نفس عارفانه است و متعلق به دنیایی
نامکشوف و انتزاعی براي مخاطب ،بدون بهرهمندي از بن -مایههاي حسی و حتی
تصویري .البته نباید رعایت تناسب و تقابل و روابط بین واژههایی را که شاعر احضار
کرده است ،نادیده گرفت .وجود این ارتباطات اگرچه در دایرهي طبع و ذوق حافظ امري
بدیهی و سهل مینماید؛ اما ساختار عمودي شعر که روایتی است گویاي مضمونِ وصل
به غایتی عرفانی ،همهي ابیات را در قالبی مشخص میریزد که نهایتاً ختم به نتیجهاي
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مشخص میشود؛ یعنی ،مژدهي نجات از غم ایام به خاطر صبر و ثبات شاعر .این نوع
ریخت روایی در نمونهي دیگري ازاین دست هم دیده میشود:
گـل آدم بسرشتند و به پیمـانه زدند
دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
(همان)25۷ :

این غزل هم که از جهت وزن و نوع ردیف فعلی به غزل قبلی شباهت دارد و نیز با
شروعی مشابه از سرنمون ( )archetypeزمان ازلی «دوش» سخن میگوید؛ گویی
روایتهایی است از زمانهایی مشخص یا حالهایی مشابه.
اگرچه این دو شعر از لحاظ ارجاع به آبشخورهاي دینی -عرفانی از یک جنساند؛
اما واژه در آنها براساس موضوع احضار میشود .در غزل اول با نگاهی کالن ،استعارهي
سفر ،معراج و مفهوم صیرورت برجسته شده است؛ اما غزل دوم که انسجام افقی بیشتري
دارد ،روایتِ پنهانی است از افسانهي آفرینش با تصاویر ملموس و حسّی که عینیّت
بیشتري ایجاد کردهاند و ابزار مناسب «تلمیح» که باز نوعی نشانهي غایب محسوب
میشود و کیفیتی بینامتنی ایجاد میکند .نمونهاي دیگر که اتفاقاً در همین وزن و با شروعی
مشابه شکل گرفته روایت طنزآمیز و پارادوکسیکالی است از حضور در میکده:
خرقهتر دامـن و سجاده شرابآلوده
دوش رفتم به در میکـده خـوابآلوده
(همان)491 :

همچنان که گفته شد این نوع غزل با حفظ ریخت روایی و بسط تصاویر ،حضور
تصویر و در نتیجه ساخت گرافیکی را کمرنگتر میکند و در مقابل نماي عمودي غزل
را برجستهتر نشان میدهد.
 .2 .3پيوند محتوا و ساختهای گرافيکی در شعر حافظ
اگر دو سؤال چهگفتن و چگونهگفتن غزلیات حافظ را به هم پیوند دهیم ،این پرسش
شکل میگیرد که تلقی حافظ از فرم و محتوا چیست؟ فرم و محتوا در شعر حافظ هستی
مستقل ندارند .او نه محتوا را قربانی فرم میکند و نه فرم را قربانی محتوا .شفیعی کدکنی
از مقالهي هنري برومز دربارهي «مناسبات فرم و محتوا» نکتهي جالبی را ذکر میکند:
«قرنها و قرنها نظریهپردازان دربارهي صورت و محتوا سخن میگویند ،گاه آنها را از
یکدیگر جدا کردهاند و گاه یگانه ،تنها در این قرن است که محتوا و صورت در یک نقطه
با هم دیدار میکنند و آن هم در شعر حافظ( ».هنري برومز ،به نقل از شفیعی کدکنی،
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 )86 :1391شعر حافظ شعر پیامگرا نیست؛ بلکه این ساخت است که پیامهاي متکثّر خلق
میکند؛ اگرچه به تعبیر خرمشاهی حافظ ،حافظهي یک ملت باشد .سازمانبندي محتوا
در شعر حافظ همراه با کنشهاي زیباییشناختی است .آنچه شعر حافظ را داراي محتواي
چندوجهی ،مضاعف و مر ّکب میکند ،کوشش حافظ براي قاببندي آن در ساختاري
ال نشانهشناختی است و آنچه نظام ارجاعی ابیات حافظ را پیچیده نشان میدهد ،بازي
کام ً
نشانهها در سطوح مختلف است.
ایگلتون معتقد است« :به همان اندازه که میتوان پرسید یک قطعه شعر سعی میکند
چه چیزي بگوید ،میتوان پرسید که این قطعه شعر سعی میکند چه کاري انجام بدهد».
(ایگلتون )148 :1396 ،حافظ در شعر تنها از یک مخزن اطالعاتی استفاده نمیکند .او
گفتمانهاي مختلفی را ترکیب میکند که گاهی کامالً در مقابل هم قرار دارند؛ اتصال و
همآیی گفتمانهاي مختلف نشان میدهد حافظ در فراسوي ساختهاي هنري میخواهد
راهی به سوي «ارادهي آزاد» بجوید .تصوّف در شعر حافظ تنها یکی از گفتمانهاست که
جذب شعر او شده است .همانطور که بارها گفتهاند ،شعر حافظ تبار خود را به دولت
قرآن نیز میرساند ،خیامگرایی حافظ نیز چشمگیر است .حافظ با برساختن «پروتوتیپی»
چون «رند» ثابت میکند ساختار غزلهاي او سازههاي متضادي را به هم وصل کرده
است .اما نه در جهانی درهم و نامنظم ،بلکه با منطق ارجاعات زیباییشناسانه .او همانگونه
که بر سنّت ادبی اصرار دارد و آموزهها و مخزنهاي اطالعاتی گوناگونی را به هم ربط
میدهد ،آنها را به ساختهاي زیباییشناختی تبدیل میکند و در شبکهاي از تداعیها و
پیوندهاي تلویحی ،تشبیهات مضمر و پنهان ،ارجاعات پیدا و ناپیدا ،معناهاي چندوجهی
به زیباییشناسی ابهام میرسد که بسیار مورد عالقهي اوست .چندانکه میتوان به جرئت
گفت او یگانه شاعر جهان پیشامدرن است که پیش از سمبولیسم جهان مدرن به
زیباییشناختی ابهام دست یافته است .این پیوندها و روابط چندگانه که حافظ با تعبیر
«صنعت کردن» از آن یاد میکند ،هرمنوتیک حافظ را میسازد و در شعر او فراوان است.
زبان بازیگوشانهاي که خواننده را وامیدارد گاه به دو یا چند تفسیر متفاوت برسد .همان
علت و انگیزهي اصلی در نمادگرایی که حمیدیان در شرح شوق از آن جهت نیل «به
اهداف هنري و بهطور مشخص گسترشبخشی به دامنهي تخیل و حوزهي مفهومی واژهها
و طیف تداعیهاي آنها» یاد میکند و شعر نمادگرا را برخوردار از برترین مایه از ابهام و
سایهروشن هنري و آزادترین عرصهي گفتگو میان شاعر و مخاطب میداند( ».حمیدیان،
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 )5۰4 :1392این بهرهمندي از ابهام و ایهام در غزل حافظ ،فضاي مهآلودي خلق میکند
که هم هنرمندانه است و هم رندانه؛ و این فرض را که شاعر عامدانه میخواهد مقصود
غایی خود را از چشم نامحرم پنهان نگهدارد ،تقویت میکند« .حتی کدهاي فرسودهي
زبان صوفیانه در زبان حافظ ،از اثر نفس جانبخش او چنان زندگانی و نشاطی مییابند
و چنان سرزنده در میدان بازي زبان پدیدار میشوند که از هر سویی که بنگري جلوهاي
دیگر و معنایی دیگر دارند( ».آشوري)263 :13۷۷ ،
 .4تداعی ،ساخت گرافيکی و انسجام
یکی از مهمترین نظامهاي انسجام در شعر حافظ ،تداعی است .این تداعیها هم به
وسیلهي صناعات ادبی شکل میگیرد و هم با ارجاعات حافظ (بهشکل سلبی و ایجابی)
به گزارههاي عرفانی ،مالمتی ،خیامی ،قرآنی ،مسائل عصر و ...؛ زهد و ریا هم یکی از
مضامین جذّاب براي حافظ است که با آن شبکهاي از تداعیها را به هم وصل میکند.
پورنامداریان در کتاب گمشدهي لب دریا صورت و ظرایف هنري شعر حافظ را در
پنج مقولهي موسیقی ،تناسبهاي معنایی کلمات ،تناظرهاي پوشیدهي خطی یا لفظی،
تداعی مضامین و معانی و فضاسازي مناسب با عاطفه دنبال کردهاست (رک .پورنامداریان،
 )18۰-94 :1395ایشان نظام تداعی در شعر حافظ را در مجموعهي ظرایف هنر شعر او
دانسته است؛ در حالی که اصل تداعی در شعر حافظ اصلیترین عامل انسجام و گسستگی
و پیوستگی است؛ براي مثال قافیه و ردیف اگرچه موسیقی و قالب اثر را کنترل میکند،
در شعر حافظ ارتباط دقیقی با تداعیهاي نظامبخش او دارد .قافیه و ردیف تداعیهاي
نزدیک و دور را کنترل میکند ،در حالی که برخی صنعتهاي شعري او چرخشهاي
دورتري را سامان میدهند .اگر تداعیهایی را که قافیه و ردیف بهوجود میآورند ،با
صنعت التفات مقایسه کنیم ،کنش تداعیهاي پیوسته و گسستهي شعر حافظ روشنتر
میشود؛ براي مثال در غزلهاي «یاري اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد» (حافظ:13۷4،
 )243و «یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور» (همان )328 :که هر دو داراي وحدت
موضوع هستند ،ردیف و قافیه در خدمت این وحدتاند؛ اما در غزلهایی که وحدت
موضوع وجود ندارد ،قافیه و ردیف یکی از عوامل شکلدهندهي ساختهاي گرافیکی
در سطح بیت هستند.
قافیه و ردیف یکی از عوامل تأثیرگذار در مجاورت واژگانی و ایجاد انسجام در شعر
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و تقویت بعد موسیقایی آن در محور افقی و عمودي غزل است؛ شکلی از امکان و بند
براي تخیّل که به احضار کلمات و تداعی معانی کمک میکند .شفیعی کدکنی به نقل از
مؤلف غصن البان در باب ردیف میگوید که «سبب زیبایی شعر است و بهگونهي خلخالی
است براي افکار» (شفیعیکدکنی)13۰ :13۷3 ،؛ این تعریف نسبتاً جامع دو کارکرد مهم
ردیف را با بیانی موجز تبیین میکند :بندي خلخالگونه که هم شعر را زیبا میکند و بر
موسیقیاش میافزاید و هم حلقهي اتصال اجزاي دیگر است .طراحی مناسب ردیف و
قافیه عالوهبر این که میتواند در موسیقی شعر نقش تعیینکنندهاي داشته باشد،
انسجامدهندهي تکتک واژهها در اندام و پیکرهي شعر است .نگاهی آماري به قوافی
مورد عالقهي حافظ و توجه به بسامد آن نشان میدهد که طبع و روح لطیف او چگونه
در انتخاب این واژگان وسواس داشته است (رک .طالبیان و اسالمیت )1388 :مالمیر نیز
در مقالهي «کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزلیات حافظ» به نقشها و کارکرد مؤثر
ردیف در انسجامبخشی به ساختار غزل او را بررسی کرده است (رک .مالمیر)1396 ،
نقطهي مقابل تداعی با قافیه و ردیف را که نوعی جبر بر تخیّل شاعر تحمیل میکند،
میتوان با صنعت التفات مقایسه کرد که بهگونهاي عامل چرخش تداعی به سوي
ساختهاي دیگر است« .التفات به معنی وسیع کلمه یکی از خصایص چشمگیر شعر
حافظ و یکی از شیوههاي برجستهسازي زبان شعر و علل استقرار ابهام در ساختار شعر
اوست که توجه به آن در بازسازي بعضی عناصر حاکم بر بافت موقعیتی شعر یاري
میرساند و در تأویل شعر و کشف انسجام آن نقش اساسی دارد( ».پورنامداریان:1395 ،
 )21۷نکتهي تأملبرانگیز در این نقل قول ،تأثیر التفات در ایجاد ابهام بیشتر است؛ ابزار
دلخواه حافظ براي تعلیق بیشتر .ظرافت در بهکارگیري این صنعت موجب میشود
خواننده گاه در تشخیص مرجع خطاب سردرگم شود .تازگی فضا در التفات (چه تغییر
در زاویهي دید و چه مخاطب) موجب میشود که در کشف ،تأخیر ایجاد شود و همچنین
رسیدن به معنی در هالهاي از تردید قرار گیرد؛ این بههمریختگی ،خود نوعی هنجارگریزي
یا آشناییزدایی محسوب میشود؛ امري که غزل حافظ را به جمعی پریشان تبدیل میکند.
التفات در ساخت افقی ،گسست ایجاد میکند که اگر زیباییشناختی باشد ،ساخت
گرافیکی نامحسوسی در بیت شکل میگیرد.
صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
بنفشه طرّهي مفتول خود گره میزد
(همان)96 :
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ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دلافگاران خوش است
(همان)122 :

در شعر خواجه ،تصرّف در شعر دیگران نیز براساس همین تداعیهاست .در ذهن
حافظ ،آموزهها و دانشها به ساختهاي زیباییشناسی تبدیل میشود؛ بنابراین آگاهی به
چالشی که حافظ با آموزههاي سنّتی دارد ،بسیار مهم است« .بهرهگیري حافظ از میراث
گذشتگان چندان متن ّوع و گسترده است که شاید بتوان گفت کمتر مضمون و تصویري
در شعر حافظ میتوان یافت که بیسابقه و بدیع باشد...؛ در اینجا منظور بیان اقتباس یا
تکرارهاي تصویري و استقبالهاي شعري و تلمیحات و تضمینهایی که اغلب شعرا به
کار میبرند و گاهی درک شعر مستلزم توضیح تلمیح آن نیز هست ،نیست؛ بلکه اشارههاي
مخفی و ناپیدایی است که فقط چون در ضمن حادثهي ذهنی خلق شعر از ذهن حافظ
گذشته است ،سایه و اثري از آن در شعر باقی است ،نه آنکه حافظ خواسته باشد مستقیم
خواننده را به آن توجه دهد .به همین سبب حضور آن در ذهن خواننده از طریق شعر،
تنها به شرط وجود قبلی آن در ذهن خواننده و صرافت ذهن در یادآوري آن است».
(پورنامداریان )134 :1395 ،نظام ارجاعی شعر حافظ به سنّت ادبی سبب میشود که
رابطهي پیچیدهاي بین ذهن حافظ ،در مقامِ مؤلف ساختآفرین و مخزن اطالعاتی و
ی عصريِ خواننده برقرار شود« .این
گفتمانی سنّت ادبی و همچنین نظامهاي زیباییشناس ِ
فضاي معنایی که متن دور خودش ایجاد میکند ،با حافظهي فرهنگی (سنّت) که از قبل
آگاهی مخاطب را شکل داده است ،مرتبط میشود( ».سمننکو )121 :1396 ،شفیعی
کدکنی رابطهي پیچیدهي ذهن حافظ با سنّت ادبی را در دو مرحله میداند« :در نوع اول
تقابلهاي معقول و منطقی و تناسبهاي ازپیشآزمودهشدهي سنّت شعر فارسی ،حاکم
است و در نوع دوم گریز از این قراردادها و پنهان داشتن آنها ،در حدّي که تأثیر خویش
را داشته باشند و هرگز در چشم جلوه نکنند ،همراه با مجموعهاي از تناقضها و گرایش
به شطح( ».شفیعی کدکنی)436 :13۷3 ،
گویند سنگ لعــل شـــود در مقــام

صبر آري شود ولیک به خون جگر شود
(حافظ)298 :13۷4 ،

اینکه آفتاب ،سنگ را تبدیل به لعل میکند ،یک گزارهي دانشی است؛ اما حافظ همین
را در شبکهي تداعیها بهگونهاي منحصربهفرد بهکار میگیرد .تداعی غالباً بهواسطهي
مجاورت ،مشابهت یا تباین ایجاد میشود؛ اما دراین میان نباید تجارب حسی و عاطفی
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را نادیده گرفت .حافظ از طریق آشناییزدایی به دنبال ساختارهایی است که تداعیهاي
مستعمل را رنگورویی تازه بخشد .سلینا کوش معتقد است« :نویسندهاي که از
تکنیکهاي آشناییزدایانه استفاده میکند ،ترکیبهاي واژگانی نو به کار میبرد و
پیوندهاي جدیدي بین واژهها برقرارمیکند تا خوانندگان فکر نکنند که زبان بهکاررفته در
متن را به سهولت میفهمند( ».کوش )81 :1396 ،برخی از روابط واژهها در ابیات حافظ
ال از یوسف به زلیخا و پیرهن و کلبهي احزان رسیدن؛ اما
بر اساس سنّت ادبی است؛ مث ً
حافظ در بطن همین روابطی که براساس تکرار در سنّت ادبی شکل گرفته است ،واژههایی
وارد میکند که در آشناییزدایی تصاویر سنّت ادبی مؤثر است .در این حالت ،خواننده
هم تصویر سنّت ادبی را میبیند و هم ساختآفرینی خلّاقانهي حافظ را.
کوکب بخت مرا هیچ منجّم نشناخت

یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

(همان)388 :
تمام کلمات این بیت به سنّت ادبی ارجاع میدهد؛ اما کارکرد دوگانهي «به چه /بچه»
ساختار معهود سنّت را بههم ریخته است .این مسئله نشان میدهد حافظ براي تکتک
واژههاي زبان ،هویّت مستقلی را دنبال میکرده است .بنابراین میتوان به این نظر رسید
که اگر یک کلمه از شعر حافظ را فراموش کنیم ،هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه به
همان کلمهاي برسیم که حافظ انتخاب کرده است؛ این نکته گویاي دقت نظر و وسواس
حافظ در واژهگزینی و بهتبع آن آگاهیاش بر انسجام و مجاورت واژگانی است .حتی
تأثیرپذیري مستقیم حافظ از شعر دیگران که گاهی از آن تعبیر به سرقت ادبی هم میشود،
ناظر بر همین مسئله است؛ یعنی ،او شعر دیگران را مهندسی کرده است .حافظ هر بیت
را محیط یا جغرافیایی میداند که هر واژه نمیتواند در آن زندگی کند ،مگر این که ارتباط
شبکهاي زیست واژگان را ارتقا دهد.
 .5انسجام زیباییشناختی و ارادهی آزاد
دربارهي انسجام در ابیات حافظ باز می توان دو دیدگاه را به شکلی تعاملی به هم ربط داد:
الف -حافظ به انسجام شعرش بسیار توجه دارد؛ به عبارت دیگر او بر ساختار شعرش آگاه
است و بهگونهاي میتوان او را ساختارگرا دانست؛ یعنی او به ساختار شعرش بیشتر از پیام
شعرش فکر میکند .بنابراین آزاداندیشی حافظ با ساختآفرینی او ارتباط دارد؛ پس واهمهاي
ندارد که بر ابهام شعرش دامن زند و خواننده به شکلی باز و دلخواه با شعر او برخورد کند؛
حتی برخی از ابیات دشوار و مسئلهدار در دیوان او مانند «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/
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آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد» (حافظ )18۰ :13۷4 ،نشان میدهد او هراسی از
بدفهمیهاي شعرش ندارد و بازیگوشانه با مخاطب شعرش رودررو میشود .همچنین توجه
به دقایق اشعار او هر خوانندهاي را مجاب میکند که وسواس او را در واژهگزینی ببیند؛
وجود نسخههاي مختلف از دیوان او که اکثر ًا در برخی واژهها یا ترتیب ابیات با هم اختالف
دارند ،نشان میدهد حافظ اولین مصحّح ذوقی اشعار خود بوده است و شکلگیري تصحیح
ذوقی در ایران برگرفته از همان زاویهاي است که حافظ انتخاب کرده است.
بـ دیدگاه دوم برآمده از دیدگاه اول است؛ یعنی ،امکانی که خود حافظ طرح کرده
است؛ دیدگاهی که معتقد است زیباییشناسی او داراي هندسهي ویژهاي است .بنابراین
ایدئولوژياي در تصحیحات شکل میگیرد که مبتنی بر تصحیح ذوقی است .این
ایدئولوژي که به تعبیر شفیعی کدکنی براساس ایدئولوژي تصحیح نسخه است (رک.
شفیعی کدکنی ،)93-11۰ :1383 ،همهي واژگان حافظ را که با حذف و اصالح و تغییر
در یک فرایند درزمانی شکل گرفته است ،به شکل همزمان به یاد میآورد تا بتواند حافظ
معاصر ما را شکل دهد .در غزل:
اگـر تـو را گـذري بر مقام ما افتد
همـاي اوج سعـادت به دام ما افتد
(حافظ)188 :13۷4 ،

«هماي سعادت» یک ترکیب سنّتی است ،اما حافظ با آوردن واژهي «دام» پیوند طبیعی
و رابطهي کلمات را در بیت به هم میریزد و با واژگونسازي ،آشناییزدایی میکند.
مصراع دوم درواقع جملهي شرطی است که باید در اول جمله میآمد ،اما حافظ براي
ال
نشاندادن اشتیاق خود ،نتیجه را در آغاز میآورد .سعادت به دام نمیافتد؛ پس جمله کام ً
خالف عادت است؛ یعنی ،دیدن تو شکار هماست .بیت دو عیناً براساس بیت اول ساخته
شده؛ یعنی ،جملهي شرطی در مصراع دوم آمده است:
حباب وار برانـدازم از نشـاط کـاله

اگر ز روي تو عکسی به جـام ما افتد
(همان)188 :

مصراع اول ،یک اظهار شادي تصویري است ،بر اساس کنایه که در مصراع دوم
گسترش یافته است و البته باز به صورت مشروط .بیت سه و چهار هم شکلی مشروط
دارند و تقریباً در تمام بیتها تشبیه مضمر وجود دارد .ازآنجا که در این غزل ،تمرکز
حافظ بر موضوع است؛ ویژگی تکتک بیتها را موضوع مشخص میکند .در اینجا
مصراعهاي دوم نتیجهي مصراعهاي اول است؛ درحالی که مصراعهاي اول هنريترند؛
درواقع مشبهبهها در مصراع اول است و مشبهها در مصراع دوم و شاعر رسیدن به همهي
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آرزوهایش را مشروط میبیند .حافظ در غزلهایی که وحدت موضوعی دارد ،غالب ًا
خودش را تکرار میکند؛ یعنی از تصویرهایی استفاده میکند که قبالً یا خودش یا شاعرانی
دیگر به کارش بردهاند و این امر از میزان خالقیت او میکاهد .در بیت:
یادم از کشتهي خـویش آمد و هنگـام درو
مـزرع سبـز فلک دیدم و داس مـه نو
(همان)4۷6 :

در کنار همهي این تصاویر زیباییشناخنی که بر سنّت ادبی تکیه زده ،ساختار پنهان
بیت است که بعد منطقی و معنایی آن را بر دوش میکشد :حافظ حدیث «الدنیا مزرعة
اآلخرة» را در پسزمینهي ذهنی دارد؛ اما خوش ندارد آن را مستقیماً در اختیار خواننده
بگذارد؛ مصراع اول مقدمه است و مصراع دوم نتیجه؛ همهي نشانهها در مصراع اول
طبیعی است (نام عناصري در طبیعت) ،اما در مصراع دوم نشانههاي فرهنگی-دینی ظاهر
میشود تا نشانههاي طبیعی مصراع اول را تأویل کند .روابط بینامتنیاي که بین این گزارهي
دینی و تخیل شاعرانه برقرار میشود ،بازي نشانههاي طبیعی و فرهنگی این دو مصراع را
شکل میدهد .از سوي دیگر دو محور مهم سازوکار زبان یعنی ،همنشینی و جانشینی به
میان میآیند .زمانی که اولین انتخاب در محور همنشینی صورت میگیرد ،برخی از
سازههاي یک جمله اجباري میشود؛ مثالً وقتی جملهاي با «من» آغاز میشود نهتنها
آوردن شناسهي «م» اجباري است ،سایر اجزا نیز تحت تأثیر آن ضمیر قرار میگیرند .با
توجه به این ساختار اجباري زبان که از آن به نظام تعبیر میشود ،وقتی حافظ مصراع اول
را میسازد ،تولید مصراع دوم منوط به دو حکم است :جبر زبانشناختی و خالقیت حافظ
که چگونه از تمهیدات زبانی هم بهره میبرد و هم عدول میکند تا به ساخت
زیبایی شناختی دست یابد .شکلی دیگر از انسجام ،انسجام محتوایی است؛ یعنی شاعر با
بهرهگیري از شگردهایی ،بنمایههاي فکري خود را به اثر تزریق میکند؛ بهگونهاي که
گاهی نوعی مقاومت منفی شکل میگیرد بیآنکه در مظانّ اتهام باشد یا موقعیتاش به
خطر افتد .شطح ،طنز ،پارادوکس ،معکوسسازي ارزشها و ...از این مقولهاند.
پادشـاهــــان ملـک صبحـــگـهیم
گرچـه ما بندگــــان پادشهــــیـم
جـــام گیتینمــــا و خـــاک رهیم
گنـج در آستیــــن و کیســـه تهـی
بحــــر توحیــــد و غرقـهي گنهیم
هوشیــار حضــور و مســــت غـرور
(همان)451 :
انسجام مسلط در این ابیات ،ناشی از جمع اضداد و پارادوکسهایی است که بار

98

ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،1بهار ( 1398پياپی)39

معنایی پنهان نیز دارند و بالقوه تأویلپذیرند و در غزلی دیگر:
خـــراب بــادهي لعـل تو هوشیـارانند
غـالم نرگس مســـت تـو تاجـدارانند
(همان)268 :

حافظ با وارونهسازي ارزشهاي متعارف به آشناییزدایی دست میزند و در البهالي
همین تصاویر وارونه ،بنمایههاي فکرياش را نیز متجلی میسازد .شفیعی کدکنی در
تحلیل این بیت:
حـافظم در مجلسی درديکشم در محفلی

بنگراین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم
(همان)421 :

میگوید« :این صنعتکردن به هیچروي ،معنی ریاکاري ندارد؛ چرا که حافظ
بزرگترین دشمن ریا در تاریخ جهان است و ما در حوزهي هنرها ،هیچ هنرمندي را
نمیشناسیم که بهاندازهي او با ریا دشمنی ورزیده باشد .این صنعتکردن ،چیزي جز
تصویر هنري میل به آزادي در انسان ،یا همان ارادهي معطوف به آزادي در تاریخ،
نمیتواند مفهومی داشته باشد( ».شفیعی کدکنی)433 :13۷3 ،
 .6بازی پيچيدهی صناعات ادبی در شعر حافظ
مرتضوي در کتاب مکتب حافظ مینویسد« :شاید بتوان از ایهام و تناسب لفظی و معنوي
و رمزپردازي یا سمبولیسم و لحن طنز و عناد بهعنوان مهمترین عوامل و عناصر شیوهي
خاص حافظ یاد کرد ،ولی باید در نظر داشت که این عوامل در دیوان حافظ با مفهوم
عادي آنها متفاوت است و مثالً ایهام که یکی از اساسیترین مایههاي شعري حافظ به
شمار میرود ،در دست تواناي خواجه بهوسیلهاي رساتر و شایستهتر از آنچه در کتابهاي
بدیع و صنایع شعري زیر عنوان ایهام و توریه و تخییل آمده تبدیل میگردد( ».مرتضوي،
 )512 :1388مرتضوي همچنین در جایی دیگر از این کتاب ،پس از اینکه مفهوم رند را
شاهکلید حافظشناسی میداند ،نه خصیصهاي براي شعر حافظ برمیشمارد (رک .همان:
 )46-39همهي این مشخصات در شعر حافظ هست؛ اما آنچه به شعر حافظ جلوهاي
دیگر میدهد ،ترکیب این خصیصهها با نظام ارجاعی دقیق است .نظام ارجاعی ابیات
حافظ به دو شکل اصلی صورت میگیرد :الفـ ارتباط زیباشناختی دو مصراع بـ بازي
چندوجهی نشانهها ،ترکیبها و تصاویر در سطح بیت .به زبان دیگر ،ساخت گرافیکی
ابیات حافظ را میتوان از منظر صناعات ادبی در دو ساحت دیگر نیز بررسی کرد :ژرف
ساخت؛ یعنی رابطهي منطقی و استداللی دو مصراع و روساخت یا همان ترکیب و تناسب واژهها.
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 .1 .6ارتباط زیباییشناختی دو مصراع و نظامارجاعی
یکی از شکلهاي پیچیدهي نظام ارجاع در شعر حافظ نوع وابستگی دو مصراع است که نظام
معنایی یک بیت را مشروط به ارجاع نشانههاي دو مصراع به یکدیگر میکند .انوري معتقد
است که باوجود محدودیتهاي وزن و قافیه ،شعر حافظ دستورمند است؛ یعنی اجزاي
جملهها به ترتیب نقش دستوري میآیند( .رک .انوري )125 :1368 ،وابستگی دو مصراع
ابیات حافظ را میتوان به دو نوع کلّی تقسیم کرد :وابستگی دستوري ،وابستگی بالغی-
زیباییشناختی .در شکل دستوري بین دومصراع ،سکوت و تعلیقی وجود ندارد؛مثل این بیت:
آیا بود که گوشـهي چشمی به ما کنند
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
(حافظ)269 :13۷4 ،
اما وقتی بین دو مصراع پیوند دستوري وجود ندارد ،تعلیقی بین مصراعها ایجاد
میشود که هم ابهام بیت را بیشتر میکند و هم ذهن خواننده را براي ایجاد پیوند به
مشارکت میگیرد .تعلیق بین دو مصراعی که ادامهي دستوري هم نیستند ،به حافظ امکان
میدهد نشانههاي رابطهاي بین دو مصراع را به شکل هاي حاضر و غایب فعال کند؛
دراین شرایط حافظ انواع ایهام ،تلمیح ،تشبیهات مضمر و مستتر را بهگونهاي میآورد که
خواننده تنها با تعمّق میتواند پیوند آنها را به دست آورد؛ مثالً در این ابیات ،تشبیه مستتر
بهگونهاي عمل میکند که مصراع دوم به شکل بازگشتی به مصراع اول برمیگردد:
بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد
قد خمیـدهي ما سهـلت نمـاید امّـا
(همان)228 :
ولی چگونه مگــس از پیی شکــر نرود...
طمع در آن لب شیرین نکردنم اُولــی
(همان)216 :
در این ابیات اگرچه در ظاهر ،حرف پیوند «اما» و «ولی» نوعی ارتباط بین مصراعها
ایجاد میکند ،اما این تشبیه مستتر است که پیونددهندهي واقعی دو مصراع است .در برخی
از ابیات حافظ هم وقتی مصراع دوم ادامهي دستوري مصراع اول نیست ،معمو ًال مصراع
اول بهمثابه مقدمهي سخن است و مصراع دوم نتیجهي آن؛ به این معنی که آنچه در مقدمه
آمده است ،با استدالل زیباییشناختی به مصراع دوم وصل میشود؛ این نوع استداللآفرینی
حتی گاهی در طنزهاي عاشقانه هم به کار گرفته میشود .گلی و محمدي این نوع رابطه را
رابطهي تعلیلی-استنتاجی میدانند( .رک .گلی و محمدي)131-13۰ :1394 ،
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبــت است بر جریــدهي عالم دوام ما
(حافظ)92 :13۷4 ،
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 .2 .6بازی نشانههای سيّال و غایب در ابيات حافظ
درحوزه ي روساخت بسیاري از صنایع بدیعی در شعر حافظ کارکردي ویژه دارند .طرح
این پرسش بسیار تأملبرانگیز است که چرا در شعر حافظ تناسب ،مراعات نظیر و ایهام
این اندازه مهم و فراوان است؟ به این دلیل که حافظ به پژواک واژهها فکر میکند؛ چه
از نظر صوري و رعایت صوت و موسیقی و تناسب و چه از جهت معناهاي چندگانه و
غیاب عناصر پنهان .بازي نشانهها از عوامل ارتقاي کیفیت متن است؛ زبان را برجسته
میکند و به آن تشخّص میدهد .همچنین از عوامل تأثیرگذار در هنجارگریزي معنایی
است که قادر است طیف وسیعی از دریافتهاي معنایی را ایجاد کند و اینها همه ناشی
از سیّالیت و شناوري نشانههاي ادبی است .این امر متن را الیهالیه میکند و بر ابهام آن
میافزاید؛ «ابهام هنري ،گسترهاي است از احتماالت معنایی و نه دشواريهاي غیرقابل
فهم در متن ...به عبارتی دیگر تعیّنناپذیري معنی واحد و یگانه در کالمی چندالیه و
چندمعنی» (فتوحی )31 :138۷ ،این چندالیگی نشانهي اصل اختیاري و قرارداديبودن
نشانههاست که در نشانهشناسی سوسوري بر آن تأکید شده است و به این نتیجه منتهی
میشود که هر نشانهاي میتواند رسانندهي معناهایی باشد.
تودوروف در بوطیقاي ساختارگرا دو رابطه را تبیین میکند .1 :روابط مبتنی بر حضور
 .2روابط مبتنی بر غیاب« .روابط مبتنی برغیاب روابطی معنایی و نمادیناند ...یک پدیده،
پدیدهاي دیگر را به ذهن فرامیخواند ...درمقابل ،روابط مبتنی بر حضور به آرایش و
ساختمان اثر مربوط میشوند .در اینجا پدیدهها ،نه بهموجب فراخوانی و انگیزش ،بلکه
بهواسطهي علّیت است که یکی پس از دیگري میآیند» (تودوروف .)32 :1392 ،در بیت:
بندهي طلعـت آن باش که آنی دارد
شاهد آن نیست که مویـی و میانـی دارد
(حافظ)199 :13۷4 ،
بخشی از رابطهي دو مصراع به معنا و بخشی دیگر به روابط گرافیکی حاکم بر بیت
برمیگردد؛ درواقع مصراع اول در حکم بوم و جغرافیاي این طرح گرافیکی است .اما
حافظ چگونه از سنّت اطالعات خواننده استفاده میکند تا کنتراست و کمپوزیسیون
مصراع دوم را شکل دهد؟ «آن» در مصراع اول فعّال نیست ،اما حافظ در مصراع دوم با
آوردن دو «آن» متفاوت ،هرسه را فعال میکند .در بالغت قدیم از این فن با عنوان تناسب
و تکرار و ایهام یاد میشد؛ اما گویا حافظ ،رابطهي عمیقتري میجوید و هدفش تنها
ایجاد رابطهي صوري بین این کلمات نیست .او از مخزن اطالعات خواننده بهره میگیرد
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و براساس روابط مبتنی بر غیاب در میان واژگان ،فضایی خالی ایجاد میکند تا نماد شکل
بگیرد .روابط حاضر در متن با دو «آن» اول و «آن» سوم که نمادین است و میتوانست
نشانهي فرسودهاي از اصطالحات عرفانی باشد ،در حافظهي مخاطب ،طیف رنگارنگی
از معانی را فرامیخواند و این چینش اگر در مصراع اول بیعلّت باشد ،در مصراع دوم
هدفمند و آگاهانه است .تشبیه مضمر نیز سرشار است از نشانههاي غایب و پنهان که
سبب میشود نشانهها لغزان شوند و همچنین نشانههاي بیشتري را درگیر کنند .خوانندهي
عادي ،نشانههاي حافظ را ناخودآگاه میگیرد ،اما علت زیبایی ابیات را نمیفهمد؛ زیرا
حافظ با آن نشانههاي غایب ،بازي کرده و معناي شعر را در تعلیق نهاده است .بهرهمندي
از نشانههاي غایب در این بیت را میتوان با تعمّق به دست آورد:
که نه هر کاو ورقی خواند معانی دانست
قدر مجموعهي گل مرغ سحر داند و بس
(حافظ)12۷ :13۷4 ،

رابطهي سادهي ورق ،مجموعه و معانی ،مراعات نظیر است؛ درحالی که نشانههاي غایب
است که این بیت را شاهکار میکند .مراعات نظیر فقط کلمات را به هم ربط میدهد؛ اما
حافظ به دنبال حرفی است که به تخیّل خواننده واگذار شده است .این نوع استدالل بارها
در حافظ تکرار میشود .مجموعهي گل یعنی گلستان و از طرفی دیوان یا مجموعهي شعر؛
بنابراین معانی دو ارتباط را به وجود میآورد .مرغ سحر نیز هم سخنشناس است و
ترانهخوان و هم عاشق گل و گلستان .ابیاتی ازایندست که بهدلیل تشبیهات غیرمستقیم و
پنهان از بدیعترین شکلهاي هنر زبانی در شعر اوست ،مبیّن این بحث است:
تاب خوي بر عارضش بین کافتاب گــرمرَو

در هواي آن عرق تاهست هرروزش تب است

(همان)1۰9 :
پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت سرو

سرکــش که به ناز قـد و قامـت برخاسـت

(همان)1۰1 :
بنابراین توجه به این نوع روابط شبکهاي است که ساختار خاصی به غزلهاي حافظ
داده است .او برخالف بسیاري از شاعران پیشامدرن به دنبال این نبود که با شعر ،اخالق،
دین و زندگی مردم را نجات دهد؛ او فقط میخواهد شعر عالی و هنري بگوید .مسئله
ترکیب در شعر او فراتر از محتواگرایی است؛ براي مثال اندیشههاي مهري یا زردشتی در
شعر او اگر بهشکل محتوایی بررسی شود ،جز رهنمونشدن به یک ایدئولوژي تکبعدي،
فایدهي دیگري ندارد .حافظ حتی سعی نمیکند سخن را چندان در لفافهي بالغت بپیچد،
آنگونه که سعدي کرد؛ بلکه پیام را چنان با بالغت میآمیزد و یکی میکند که خواننده
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سردرگم در تشخیص دقیق آن بهتزده در فضاي تعلیق بین بالغت و تأثیر پیام میماند.
همینکه حافظ برخالف سنّت قدما از ابهام استقبال میکند ،نوعی هنجارگریزي آگاهانه
است .او معموالً اطالعات و گزارههاي خبري و انشایی را بهراحتی در اختیار خواننده
نمیگذارد؛ بههمیندلیل ابیاتی چون «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /با
دوستان مروت ،با دشمنان مدارا» (همان )85 :و «پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت /هان
اي پسر که پیر شوي پند گوش کن» (همان )468 :در غزل هاي او نادر است .در جهان
رابطهاي شعر حافظ ،معنا با رابطه شکل میگیرد جهان رابطهاي ،جهان شبکهاي و مشروط
به نشانههاي دیگر است؛ یعنی ،هر واژهاي را باید در ارتباط با واژهي دیگر فهمید .براي
نمونه نمیتوان بیت زیر را جز با متصلکردن تصویرها به هم فهمید:
گـر برگ عیش میطلبی ترک خـواب کن
خورشید می ز مشـرق سـاغر طلوع کرد
(همان)464 :

یک تصویر شبکهاي در این بیت شکل گرفته است که هر واژه را به واژهي دیگر ارجاع
میدهد و نمی توان تنها آن را با مراعات نظیر توضیح داد .این که وقت شرابنوشی است،
یکی از مفروضات است و اینکه شاعر شاید خورشید خونین را در وقت طلوع دیده و این
تصویر را پیاده کرده است .مصراع اول یک تشبیه مرکّب است ،اما در مصراع دوم هشدار
می دهد که ببین جهان از خواب برخاسته است و دارد شراب مینوشد؛ تو هم ترک خواب
کن .فراموش نکنیم که خطاب هم میتواند به خودش باشد هم دیگري؛ از سویی به شراب
صبحگاهی هم نظري دارد؛ اندیشهي خیامی «برگ عیش طلبیدن» نیز در متن دیده میشود.
 .9نتيجهگيری
شعر حافظ را میتوان با دو پرسش «چگونهگفتن» و «چهگفتن» مطالعه و واکاوي کرد.
بیتردید در این واکاوي ،پرسش چگونهگفتن ،از چهگفتن مقدّمتر است؛ زیرا پرسش
چگونهگفتن ،ما را دقیقتر و به شکل پدیدارشناسانهاي به جهان غزلهاي او نزدیک
میکند .حافظ نظام عمودي و افقی غزلهایش را بهشکلهاي مختلف سامان میدهد؛
اگرچه در غزلهاي وي نظم افقی مهمتر از نظم طولی است؛ این قاعده همیشه پایدار
نیست؛ در غزلهایی که داراي ساخت روایی و وحدت موضوع هستند ،ساختار عمودي
معموالً خود را جلوتر از ساختار افقی نشان میدهد؛ اما در غزلهایی که ساخت گرافیگی
ابیات برجسته است ،ساخت عمودي دور میشود و ابیات خود را به خواننده نزدیک

ساختهای گرافيکی و منطق ارجاع در غزلهای حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103

میکنند .در این شرایط رابطهي ساختار عمودي با ساختار افقی دیالکتیکی است؛ نه اینکه
هیچ رابطهاي را نمیتوان فرض گرفت؛ دراین نوع پیوند ،رویکرد خواننده بیتردید مؤثر
است .به این معنی که اگر خوانندهي اشعار حافظ در جستجوي کشف ساختار عمودي
باشد ،ساخت گرافیکی ابیات از تمرکز او میگریزد .کشف ساختار گرافیکی ابیات حافظ،
رابطهي عمیقی با نوع استراتژي خواننده دارد؛ درواقع خوانندهاي که در جستجوي «چه
گفتن» شعر است ،این ساحت از شعر حافظ را از دست میدهد.
ساخت گرافیکی اگرچه متعلق به هنرهاي دیداري است ،نمود این ساخت در آثار هنري
غیردیداري بهویژه «واژه بنیاد» نشان میدهد که چگونه این نوع ساختآفرینی براساس نظام
ارجاعی بین تصویر ،قرینههاي آشکار و پنهان و ساختهاي زیبایی شناختی مرکب و
مضاعف ،جهان رابطهاي میسازد و در نهایت سبب خلق معناهاي چندگانه میشود .وجود
صناعات ویژهاي چون استعارههاي پنهان ،تشبیه مضمر ،انواع ایهام ،استعاره ،تلمیحات،
تناسب ،تضاد ،تکرارهاي معنادار ،مراعات نظیر و تولید گزارههاي مبهم هنري در ابیات
غزلهاي حافظ نشان میدهد او به ساختهاي گرافیکی عالقهمند است .توجه او به این
ساختها همچنین نشانهي این است که او صرفاً تلقی پیامگرا و ایدئولوژیک از شعر نداشته
است .درواقع آنچه هرمنوتیک اشعار او را میسازد ،توجه به جهان نشانهاي است؛ به این
معنی که هر نشانه معطوف ،وابسته و مشروط به نشانهي دیگر است؛ ازاینرو صناعات ادبی
در شعر حافظ ،کارکردي فراتر دارد ازآنچه در کتابهاي بدیع و بالغت تدوین و تبیین شده
است .اگر از این راه با شعر حافظ مواجه شویم ،جهانبینی او را به شکل دیگري میتوانیم
صورت بندي کنیم که برعکس نگاه محتواگرا بر شعر اوست؛ زیرا در صورتبندي محتواي
شعرش با رهزنیهایی رودررو میشویم که ما را به بیراهه میبرد.
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