
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

7، پياپي 1390بهار، اولي وم، شمارهسسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و حافظ در رفتار  هاي هنري سنجش خاقاني

 ∗∗ ابراهيم محبي∗محمدرضا اكرميدكتر

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فسا

 چكيده
ن شيوه و نوع كه تا چـه انـدازه گرش او به جهانِ هستي، بسته به ايني تفكر هنرمند

تـريي ديدگاهي باشد كه ضمن خلق جهاني نو، شـموليت بـيش بتواند دربردارنده 

در. نسبت به مسايل اساسي زندگي بشر داشته باشد، ضامن بقاي اثر او خواهد بـود 

و استخدام چنـ اين مقاله، سعي بر اين است كه با مقايسه د واژه كـهي طرز كاربرد

و خاقاني به تكرار، در اشعار خود به كار برده هم حافظ و چنين نوع رفتار هنري اند

ترين عوامل زيبايي، چگونگي نگـرش ها با مظاهر طبيعت در جايگاه يكي از مهم آن

و هنر، واكاوي شود تا از اين طريق بتوان پاسخي براي ايـن سـؤال آن ها به هستي

و مهجور ماندن شعر خاقاني چه عواملي بوده دليل استقبال: يافت كه  از شعر حافظ

 است؟

 خاقاني.5حافظ.4گرايي طبيعت.3نگري جهان.2زيبايي انديشه.1:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و حافظ را خداوند و غزل خواندهان خاقاني بي قصيده و ت اند از حـافظ پـذيري ثيرأشـك

 فـصلي را بـه،خاقاني شاعري ديرآشناي در كتاب علي دشت. انكار است خاقاني غيرقابل

و ادبيات فارسي∗  mrakrami@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسئول نويسنده(ebrahimpage@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد زبان

9/11/89: تاريخ پذيرش مقاله4/5/89: تاريخ دريافت مقاله
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مي مقايسه و و خاقاني اختصاص داده هاي آنان خصوصيتي كه در گفته«: نويسدي حافظ

و تناسب لفظي را بـه حـد وسـواس مراعـات مشهود است اين  كه هر دو، صنايع شعري

و تخيالتي در ذهن دارنـد كـه الفـاظ را بـراي بيـان مي و هر دو معاني آن بـه كـار كنند

و در خاقاني آثار تكلف بيش برند؛ نهايت در حافظ اين خصوصيت مسلم مي تـر تر است

و در تلفيـق جملـه گردد؛ كلمات در حافظ با دقت بيش مشهود مي  تـري انتخـاب شـده

و نرم مي  و انسجامي دارد كه آن را مترنم و شيوه پختگي ي بيان خاقاني غالباً پيچيده كند

مي يرهو گاهي نيز از دا و الفت ذهن خارج )114: 1364 دشتي،(».شودي انس

و حافظ دشتي سپس نمونه  شاهد آورده اسـت كـه از نظـر،هايي را از شعر خاقاني

و تشبيهات با هم هم  امـا.هاي فراواني دارنـد ساني قالب، وزن، واژگان، رديف، تعبيرات

و اوزان، واژگان، تركيـب،ها هايي كه در قالب ساني اگر تمام توجه خود را تنها به هم  هـا

و خاقاني و معنوي مشترك در ديوان حافظ  بـدون، معطـوف كنـيم اسـت، صنايع لفظي

و مهجور ماندن اثر ديگـر مـي ترديد از تفاوت ،شـود هايي كه منجر به ماندگاري يك اثر

و اقبالِ اين. غافل خواهيم شد ايلهأ مـس، عام يـافتن يـك اثـر چيـست كه راز ماندگاري

از اما بحث درباره؛ست كه شايد طرح آن بسيار ساده باشدا و فراتـر ي آن بسيار پيچيده

اي، از همـان ابتـدا بـا؛ چـرا كـه بـراي چنـين مقايـسه اي استي چند صفحه يك مقاله

و شـهرت كه خاقاني شاعري قصيده مشكالتي مواجه خواهيم شد؛ از جمله اين  سراسـت

توان توقـع داشـت مـورد اسـتقبال است كه قاعدتاً نمي تر به دليل قصايد فني او نيز بيش 

و. عام قرارگيرد  و تأخر زمـاني قـرن شـش و تقدم از سويي، اقبال عمومي به قالب غزل

و تحوالت سياسي  آن-قرن هشت، از نظر مقتضيات زمانه و تـأثير  را در آثـار اجتماعي

مي ادبي را نمي ين هفـتم غـزل عاشـقانه دانـيم كـه در قـر توان از نظر دور داشت؛ زيرا

و به همين دليل در قـرون بعـد، ذوق عمـومي فارسي مراحل تكامل خود را طي مي كند

و شعر عارفانه  از سـوي.ي خاقـاني اسـت عاشقانه بيش از زمانـه-جامعه به قالب غزل

امـا. ديگر حافظ در قرن هشتم تمام تجربيات شاعران پيش از خـود را در كارنامـه دارد 

ر آن ميا از چنين مقايسه چه ما هاي قصايد كند اين است كه اوالً، تجديد مطلع اي ناگزير

و غزل هاي تغزلي خاقاني، سرشار از مايه  هاي خاقاني نيـز در بـسياريو عاشقانه است

خاقاني شاعري است كـه هاي پس از او بوده است، ثانياً، از موارد، سرمشق شاعران دوره 

آث اگر  خـواهيم،ار او را از نظر آماري با ديوان حافظ مقايـسه كنـيم بخواهيم تنوع بالغي
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و ديد كه دايره ، در برابـر شـعر حـافظ اسـت ديني خيال شعر او چنـ حوزهي واژگاني

كه نتيجه اين سؤال مطرح مي دليل مهجور ماندن شعر او چه عواملي بـوده اسـت؟: شود

آخهاي ديوان دشواري و و بديع سخن او؟ و بديعاقاني؟ طرز غريب در بـودن يا غريب

و جاري شدن شعر حـافظ و راز ساري مورد طرز سخن حافظ مصداق ندارد؟ پس رمز

و دل  ؟ سواي هماهنگيف در اذهان و زيبايي ريبي شعر او چيست ل ها و ي فظـ هاي صوري

ازچه چيزي باعث اين همه  شعر حافظ شده است؟استقبال

و نـهدهـايي دارو كمال به چنين پرسشهرچند اين مقاله نه مجال پاسخ دادن تمام

نقاه پاسخ استمدعي و  بـا طـرح بر اين است كـه اما سعي، خواهد بودص بدون ايراد

آن مباحثي كه شايد كم .شود موضوع واكاوي،ها توجه شده است تر به

 امـا بـا؛اي زيباشناسي به اين موضوع خـواهيم پرداخـتر اين مقاله از منظر گونهد

و بـراي توجه به مج ال بسيار انـدكي كـه بـراي پـرداختن بـه چنـين موضـوعي داريـم

مي،درنيفتادن به دام تعاريف  را، به موجزترين صورت شود سعي  دو معيـار زيباشناسـي

و سپس به بحث اصلي بپردازي .ممطرح كنيم

و بررسي.2  بحث

 زيباشناسي. 1.2

اي« و تحصل يـك تاريخ زيباشناسي، تاريخي است كه به دليل تنوع زياد ن مفهوم، تصور

و ارزيابي منطقي در آن دشوار مي و صريح نمايد؛ از اين رو، بررسي منظم جهت روشن

و ديگران،(».و سيستماتيك اين عنوان عمالً غير ممكن است )15:1388اسپرتو

و معيار از آن ي هاي زيباشناسي از ديربـاز هـم در بـين فالسـفه جا كه طرح مباحث

ب و هم در  از1،هاي فراوان بـوده اسـت پردازان مسلمان محل اختالف نظر ين نظريه غرب

و بحث مجموع نظريه هـاي اي منسجم كه بتوانـد بـه صـورت قطعـي، معيـار ها نتيجه ها

و غيرقابل تغييري ارائه دهد، به دست نمي  آيد؛ اما با توجه به اين موضـوع كـه مشخص

و گيرايي خـودنآثار بزرگ هنري جهان حتي پس از ترجمه به زبا  هاي ديگر نيز زيبايي

مي را حفظ مي  آن كنند، كـه حاصـل توان نتيجه گرفت كه ماندگاري آثار هنـري بـيش از

و جهـان توازن از هاي لفظي باشد، حاصل زيبايي انديشه و نگـري بـديع هنرمنـد اسـت

و هنر هيچ آن طبيعـت ارتبـاط بـا گاه بـي جا كه زيبايي اصيل در بطن طبيعت نهفته است
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و طبيعت نبوده است، گرايي، مورد موضوع را از منظر اين دو معيار، يعني زيبايي انديشه

.دهيم بررسي قرار مي

 زيبايي انديشه.2.1.1

و عناصـري اسـت كـه ارتبـاط بـا نـوعو جـست،منظور از زيبايي انديشه جـوي اركـان

و خاقاني دارد جهان پر؛بيني حافظ شـود تو نبوغي متجلـي مـي چرا كه زيبايي انديشه در

و بديع را در هنر فراهم مي  هـاي در نتيجـه زيبـايي؛سازد كه امكان خلق جهاني متفاوت

و صوري شعر بدون بهره داشتن از ژرفاي انديشه  اي كه قابليت تكوين جهاني نـو لفظي

 دليـل: كـه اگر از خود بپرسيم با توجه به اين موضوع،. ماندگار نخواهد بود،داشته باشد 

و اقبال عام يـافتن بعـضي از آثـار شـعر فارسـي چيـست؟ مـثال آيـا زيبـايي ماندگاري

ازو چگونگي بيان آن شاهنامههاي داستان ها آن را ماندگار كرده است يـا چيـزي فراتـر

يا،رفص داستانِ و و جهاني شدن رباعيات: باعث ماندگاري آن شده است؟  راز ماندگار

: احتمـاالً بـه ايـن پاسـخ خـواهيم رسـيد كـه اين دسـت، خيام چيست؟ يا سئواالتي از

و جـاودانگي آثـار در گـر،اي از عوامل مجموعه  يـكو باعث ماندگاري اثر خواهد شد

 زيبـايي انديـشه، بسيار بـا اهميـت يكي از عواملِ، اما در عين حال،عامل خاص نيست

پ انديشه، زيباي انديشهطور كه گفته شد، همان.است رتو نبوغي شـگرف اي است كه در

ميي به تعريف دوباره  ميو زند هستي دست هـاي بنيـادين رسد يكي از تفاوت به نظر

. همين موضوع باشد،شعر حافظ با خاقاني

و متفاوت بدانيمي زيبا را جهان گر حاصل انديشها توانيم بـا بررسـيمي،نگري زيبا

و تمركز بر عناصري معـدود روش به كار  اي متفـاوت دسـت مقايـسه بـه،گيري واژگان

آيـا اسـتفاده از تلميحـات داسـتاني يــا:، بررسـي ايـن موضــوع كـه بـراي مثـال؛بـزنيم 

و تاريخي، مثل هاي اسطوره شخصيت و اي  در ... داستان سـليمان، خـضر، عيـسي، آدم

آن نقشي در دستگاه جهانشعر حافظ وخاقاني، وي بـراي تـز صـرفاً يـا ها دارد نگري ين

مي؟ تا اندازهاستآراستن شعر  .تواند تفاوت نگرش دو شاعر را مشخص كندي زيادي
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 سليمان در ديوان خاقاني.2.1.1.1

ي يـك اشـاره اما صـرفاً؛ مرتبه تكرار شده است 127 در ديوان خاقاني»سليمان«ي واژه

دري داستاني است كه يا جنبه كـه ممدوح دارد يا اشاره به معشوقي دارد توصيف مبالغه

ص : تي به سليمان تشبيه شده استفدر

و سليمان  دين، مبشر مهدي زمان اوستو كز عدله اخستانشبلقيس بانوان

)120: 1375خاقاني،(

ولدا�اي در مدح صفو اين بيت از قصيده ين بانوي شروانـشاه انتخـاب شـده اسـت

مي همان به براي استفاده از نام سليمان صرفاً،بينيد طور كه و دين  تشبيه ممدوح در عدل

.سليمان است كه حالت مبالغه در حق ممدوح دارد

 زين بر آن باد صرصر اندازد واره كه چوگان زند سليمانش

)135،همان(

 ممـدوح بـه،اي در مدح اتابك اعظم انتخاب شـده اسـت بيت كه از قصيده در اين

و اسبي كه ممدوح بر آن سوار است  اما استفاده؛ به باد صرصر تشبيه شده است،سليمان

درياز نام سليمان صرفا براي تز و مبالغـه و يـادآوري ممـدوح اسـت توصـيف ين كالم

و چـاالكيي انديشگاني ندا نيز جنبه سليمان بر باد تسلط و فقط تأكيدي بـر سـرعت رد

.بازي است شاه در چوگان

شـخدمو فت استـص مانـكه سلي الدينيحم

مجان به خراسان يابو ملكو انسو ديو

)358،همان(

اي هـم بـه هرچنـد اشـاره؛در اين بيت ممدوح سليمان صفت خوانده شـده اسـت

ب فرمان ورروايي سليمان و جان شده است ديو و ملك .انس

و اتم زلفخيرز تو داري به حسنجهان  نام تو سليمان است تو راست معجزه

)795،همان(

و اشاره  اي هـم بـه خـاتم سـليمان در اين بيت معشوق به سليمان تشبيه شده است

در وسيلهكه جهان را به شده است .تسلط داشتي آن

 اشـاراتي اما اين اشارات صرفاً؛شود گاه نيز در اشعاري چندين اشاره به پيامبران مي

و بديعي نيستن جهان كه مبياستداستاني  در غزلي به مطلع، براي مثال؛بيني متفاوت
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ي و طلــسر به عدم درنه بـــاران وفــب ا خواهي از ايشان طلبــوي

)778،همان(

و يوسف اشاره شده است،در ادامه : به سليمان، خضر

طلـشمت ـــروي زمين خيل شياطين گرف و سليمان بـــع بر افروز

)778 همان،(

چوسزهر حي چشمهو پس برورـضخ فر نوش كن اول  وان طلبـي

)779 همان،(

ز بر اخوه چه ديد؟ يوسف، ديدي كه و اخوان طلب پشت  اخوت كن

)779 همان،(

و تـصرف هنـري،اين نوع اشارات به اين دليل كه اوالً ،و ثانيـاً هـستند فاقد دخـل

آن،بيني بديعي ندارند نقشي در جهان ساخت كه در ژرف اشاراتي خام هستند كه به جاي

و سيال،اثر ميم به انج،ت هنري ايجاد كنندي هيجان و صلبيت و عليان اد رغم تمـام جامند

و گاه حتي ساختارشكي هايي كه در حوزهييزيبا درتا روايـازين صور خيال، مضامين

بي از ويژگي،بينيم پيامبران در شعر خاقاني مي رابطه با داستانِ و بهـره هاي رمزوارانه انـد

 رابطـه، در ايـن. كنند نقش هنري خود را ايفا نمي،مند نسبت به هستي در ديدگاهي نظام 

و توان ارائه داد؛ اما براي جلوگيري از اطناب، به ذكر شـماره شواهد متعددي مي ي بيـت

مي شماره و شـماره شماره(شودي صفحه، بسنده دري بيت در سمت راست ي صـفحه

(سمت چپ، آمـده اسـت :(17-46(،)37-55(،)24-70(،)2-74(،)89-173(،)49-

220(،)39-186(،)30-127(،)25-131(،)27-141(،)27-244(،)28-244(،)17-

275(،)14-209(،)17-209(،)47-384(،)64-397(،)88-347(،)49-412(،)32-

219(،)15-362(،)82-401(،)83-401(،)50-355(،)89-358(،)23-441(،)64-

451(،)19-489(،)48-485(،)5-456(،)44-428(،)90-544(،)13-512(،)19-

621(،)12-624(،)4-584(،)7-812(،)1-818(،)2-841(،)5-855(،)4-1096(،

)48-1118(،)59-1119(،)3-1097(،)2-1105(،)3-1105(،)6-1110(،)15-

1138(،)2-1178(،)7-1191(،)7-1199(،)8-1199(،)9-1204(،)11-1218(،

)17-1213(،)72-627(،)28-729(،)74-733(،)94-735(،)117-736(،)98-

754(،)57-702(،)46-708.(
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 سليمان در ديوان حافظ.2.1.1.2

و21 در شعر حافظ»سليمان«ي هاي غيرمستقيم، واژه بجز اشاره  مرتبه تكرار شده اسـت

و و در مقابـلِ،در عين حال رمز شادي، عشرت، بهار، گل، زيبايي، اقتدار  فروتني اسـت

ا،سليمان وه ديو، و به عبارت ديگر؛ زاهد قرار دارند ريمن، واعظ، شيخ اژگان در شـعر،

و هم در تركيب عبـارات هم در پيكره،حافظ  از شـوند كـه داراي خـصلتي مـي،ي غزل

ه سويي  نگـريِ جهـانيي از اجـزايـ جز از سوي ديگـر،و دارند خوانيم با فضاي غزل

د يا صـرفاً نه عناصري پراكنده كه تنها وحدت مضموني داشته باشن، حافظ هستند خاصِ

 در بيت،براي نمونه. براي آراستن شعر وارد فضاي غزل شده باشند

به خوش باش!دلاي خود كار اسم اعظم بكند  شودن2سليمان حيل ديوو تلبيس كه

)164: 1384حافظ،(

عكه از غزلي به مطل

و سالوساـريتا واعظ شهر اين سخن آسان نشود گرچه بر  مسلمان نشود،ورزد

)164 همان،(

بي اين غزل، در پيكره داستان سليمان نوع كاربرد.انتخاب شده است عـدي بـه سـليمان

مي-اسييس گيري از داستان سليمان در راسـتاي اي كه انگار بهره به گونه؛دهد اجتماعي

 و واعظ آن. رياكار بوده است نقد جامعه ان جمـشيد را همـ«جـا كـه از سوي ديگـر، از

آميختگيِ داستان سليمان با جمشيد، باعـثدر) 447:1379صفا،(».اند سليمان نبي دانسته 

در شود كه حافظ با استفاده از پيوند اساطير ايراني با اسـطوره مي و آميخـتن هـاي سـامي

و در نهايت، يكي كردن سـليمان بـا پادشـاه زمـان خـود،  ملك سليمان تخت جمشيد با

 سليمان در شـعر؛شود جا ختم نمي سخن به هميني اما همه. بخواند رندانه واعظ را ديو 

و او پيـامبر،؛ دارد نما متناقضحافظ شخصيتي از عاشـق اسـت، در عـين حـال پادشـاه ؛

و) هـيچ( سوار بر بـادو از سويي ديگر، با طبيعت ارتباطي ژرف دارد سويي هـر اسـت

و پادشاه است،  مي مورد انتقاد مور هم قرا چند پيامبر كـه حـافظ بـا نتيجـه ايـن. گيـردر

ِ داستان سليمان، آن را دست استفاده از ويژگي  ي مقاصد هنري خود قـرار مايه هاي متنوع

آن مي هم نه براي مدح يا مبالغه در توصيف ممـدوح، بلكـه بـراي ملمـوس كـردن دهد،

و كلِ نظام هـ  ستي ديدگاهي كه نسبت به روابط انساني، سياست، مظاهر طبيعت، حيات

مي مصاديق اين ويژگي.دارد : توان در ابيات بسياري يافت ها را
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وزبان مور به آصف دراز و بازن رواست گشت تجسكه خواجه خاتم جم ياوه كرد

)32 همان،(

ي كه تخت سليمان رود به بادــدر معرض ادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچب

)80 همان،(

 ان گل از طرف هوا باز آمدـــه سليمــك دي بازوي داوهنغم!غ سحررم بركش اي

)128 همان،(

 مورشبا ها بود سخن حشمت سليمان با چنان نيست افي بزرگيـمنانـدرويشبهن كرد نظر

)199 همان،(

مــسح وارانـــچو گل سوار شود بر هوا سليم ي داوود رغ درآيد به نغمهـــر كه

)159 مان،ه(

مي سليمان رمز سلوك حافظ در مرتبه،ها عالوه بر اين راي عشق است كه توانـد او

و از مرتبه  از- هاي الهوتي تقابلي ناسوت به الهوت ببرد ميـان بـردارد؛ بـه ناسوتي را

نشاند، در واقـع رندانـه بـه عبارت ديگر، در ابياتي كه حافظ خود را به جايِ سليمان مي 

مي نيز جنبهعشق زميني  :دهدي تقدس

ولـدهنان پادشهاننه شيرينـگرچ زمايــد اســو سليمان ت كه خاتم با اوستــان

)51 همان،(

الفكزدسز  دارم از اهرمنم باشد چه باكمچو اسم اعظ ني سليما خاتم لعلش زنم

)231 همان،(

ش حافظ از دولت ازدـعشق تو سليماني ب وصليعني  جز باد به دستتواش نيست

)30 همان،(

. آرايـد استعاره از لب يار است، ابيات را به طنز نيز مـي» خاتم«و با توجه به اين كه

و استخدام واژه در هر حال، روش به را كارگيري ي سـليمان در شـعر حـافظ، ايـن واژه

و روح مي ي كند؛ به گونه داراي بعد ك اشارت داسـتانيِ اي كه انگار اين واژه از وضعيت

و منجمد به واژه و ملموس، بـدل مـي صرف و پوست شـود؛ بـه عبـارت اي داراي رگ

مي ديگر، واژه از وظيفه 3.شود تا به آفرينش معني برسدي هميشگي انتقال معني خلع
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ها ساختارشكني از روايت.2.1.1.3

و خاقاني هر دو از روايات رايج در رابطه با داستان پي امبران، به اشـكال گونـاگون حافظ

آن براي مقاصد هنري بهره برده  هـا در عـين ها در اين داستان اند؛ اما شكلِ تصرف هنري

 براي مثال، خاقاني در ابياتي نظير. هايي عميق دارد هاي فراوان، با هم تفاوت شباهت

م ها زبان اوست آن نازنين كه عيسي دل  اوستن خط زنّارسانــعودالصليب

) 810: 1375خاقاني،(

و عودالصليب زلف روم و زنّار در برشـي سلب حمايــعيد مسيح رويش ل

)302 همان،(

عيز تـي آن صليب عنبر بوين كشتهــــمتــا رويـــد مسيحــنّار خطي،

)1283 همان،(

ز مشكين عيسوي عقل بس ا كه تـر چه فلك طيلسان اوسصليب او زنّار بندد

)810 همان،(

با تصرف هنري در داستان عيسي، از يك سو معشوق را به عيساي شفادهنده تـشبيه

و از سوي ديگر، بـا اشـاره بـه عودالـصليب كـه مي و جنـون«كند » جهـت دفـع صـرع

ج 1382سجادي،( مي) 2:1095، و با توجه به اين به كار را«كه رفته است بيمار مصروع

ر  مي وزگار قديم، هم در ج1375كـن، معـدن(» انـد بـسته چون ديوانگان گاه به زنجير ،1:

مي) 167 و زلـف معـشوق خود را مجنوني مبتال به بيماري عشق بيند كه بايـد بـه خـط

را. زنجير شود تا شفا يابد  اين تصرف هنري در داستان عيسي، هم زيباييِ نيرويِ خيـال

اي به نمايش مي  و هم باعث شود كه با آوردن لفظ عودالصليب، هام تناسبي زيبا مي گذارد

. ايجاد شده است

مي در جاي ديگر خاقاني داستان سامري را مي و از آن ساختارزدايي :كند آورد

در سامري واهللا اگر مي كرد به عمري  كند آنك چشم تو از سحرها ماحضري

)882 همان،(

و و تعبير متناقضو يا با اشاره به داستان موسي نمـاي آب از آتـش بـرآوردن خضر

 در بيت

خضــزآتش موس و معجز كس نديدرــي برآرم آب ز آدمي اين سحر

)1181 همان،(
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در گيرد؛ چنان از هر دو داستان براي تفاخر بهره مي كه در اين ابيات، براي مبالغـه

:توصيف ممدوح

آيــآتش موس ميرــز ضميدشــي دشـچكو آب خضر از خطاب

)1195 همان،(

 دريا نمودمن اشكو تو صحرا گرفت نور

و نوح طوفان تازه موسي  كرد آتش بازديد

)844 همان،(

 شاه موسي كف چو خنجر بركشد زير آن طور روان خواهد نمود

)640 مان،ه(

و در واقـع، هايي است كه صرفاً در حوزه ها زيبايي اما اين ي خيال، قابل توجه است

اين مضامين. خوريم ها برمي مضاميني پراكنده است كه هر از گاه در ديوان خاقاني به آن

هم به اين دليل كه قرينه  و هـم هاي ارزي در سـاختار انديـشگاني ديـوان خاقـاني خـوان

تك زيباييندارد، تنها  و گاه ابيـاتي در مـدحِ بيت هايي است كه گاه در حد هاي قلندرانه

اي بديع كه در پيِ ساختن جهاني ساخت اين تصاوير، انديشه ممدوح است؛ اما در ژرف 

اي باشـد، وجـود زدايي از مفهومي قديمي، روايـي يـا اسـطوره متفاوت به كمك ساختار 

و ايجا در حالي كه ساختار. ندارد د ساختارهاي مفهوميِ جديد در شعر حـافظ در شكني

مي عمل، زنجيره و پـازل آورد كه به طرزي زيركانه اي را به وجود بنـدي شـده، معماري

و با هم  و متنـاقض خلـق است و به هم پيوستن آن عناصر، جهاني متفاوت، بديع گرايي

ن. شود مي اند، تنـاقض شستهبه اين معني كه عناصر متناقض در عين حال كه در كنارِ هم

و پاشيده شدن محور انديشه نمي ذاتي آن  به عبارت ديگر، ذهـن. شود ها موجب اختالل

مي كننده، در پوسته حافظ با نبوغي خيره  آني مفاهيم عرفي نفوذ مي كند، برد ها را از بين

و متناقض دسـت مـي  بـه. زنـدو به خلق مفاهيم جديد در پرتو تركيب با مفاهيم متضاد

آن دليل، داستان همين آن هـا اشـاره مـي هايي كه در شعر حـافظ بـه شـود، ديگـر داراي

و شناسنامه و شناخته شده نيستند؛ يعني سـليمان، عيـسي، خـضر، آدم داراي ...ي عرفي

و مـاهيتي هاي جديدي هستند كه در دستگاه جهان شناسنامه نگري حافظ، دارايِ هويـت

» جديـد«ن هويـت يـا ماهيـت كـه مـا بـه آن هرچند ممكن اسـت ايـ. اند متفاوت شده 

گوييم، ريشه در باورهاي مسلك يا گروهـي در عـصر حـافظ يـا پـيش از آن داشـته مي
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و قابليت اجراي هنري خود را نـه تنهـا بـه بـه تـرين باشد، اما مهم اين است كه ظرفيت

انـد اي شـده اند، بلكه جزو الينفك دستگاه انديشه صورت در شعر حافظ به دست آورده 

حافظ. الجمع، وحدتي هنري ببخشد نعهما ناسوتيِ-هاي الهوتي كه قادر است به تقابل 

و عشق كه در تقابل با فضاي رياكارانه  ي حاكم بـر با تكيه بر سه عنصر موسيقي، شراب

ميي اوست، سلوكي عشرتي زمانه جامعه و عجيـب طلبانه را ترويج و تناقض زيبا كند

كه شعر او اين  و از شخصيت جاست بـراي ... هايي مانند سليمان، مـسيح، نـوح، خـضر

به گيرد كه با جهان اثبات آن بهره مي  و بـراي. ويژه اين سه مورد، مـرتبط هـستند بيني او

ازي استفاده اي گذرا به نحوه روشن شدن موضوع، اشاره  ي هنري حـافظ از نـام بعـضي

:خالي از لطف نيستنگري اوست پيامبران كه در ارتباط با نوع جهان

ي حافظ از داستان عيسي در ارتباط مستقيم بـا نـوعي استفاده نحوه: عيسي مسيح) الف

و شادخوارانه است در. نگاه حافظ به هستي است كه عاشقانه مـسيح در ديـوان حـافظ

و شراب است :ارتباط با معشوق

قد سايه دمـم اي عيســـ تو بر قالبي بست روحي عكس!ي  است رعظم رميم افتادهكه

)37: 1384 حافظ،(

ك بــبار غمي كه خاطر ما خسته خـدم عيسيودـرده و برگرفــدا بفرستـــي تـاد

)70 همان،(

مي جان  كه احياي ما كند؟تـــكجاس دمييــعيسسوخت حافظ به عشقو رفت در سر

)136 همان،(

دمــعذار عيسد نازكـت شاهــز دس و ثمودـشي و رها كن حديث عاد  راب نوش

)159 همان،(

كي عيسي نزنم دم هرگز ـــاز روان بخش  فزايي چو لبت ماهر نيسته در روحـزان

)60 همان،(

يــا را بكشـمي عجب شنو از بخت واژگون اين قصه ويــار به انفاس عيســت

)340 همان،(

م ميو جالب است در مقامي كه عيسي و رقص مرتبط :شود ظهر زهد است، با موسيقي

س در آسمان نه عجب گر به گفته زهــي حافظ رقــرود راـره به ص آورد مسيحا

)15 همان،(
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و معـشوق مـرتبط:خضر)ب  حافظ با ساختارشكني از داستان خضر، او را بـا شـراب

: كند مي

چــاي دريي ما را به جرعههــروان تشن ز جام جمتــدهنميوــاب د زالل خضر

)76 همان،(

خض است اين روشندوستلب كه دارد است حيوان اگر اين آب  دارد سرابير بهرهـكه

)95 همان،(

و راهنما است، مي كـه-تواند حافظ را در راه عـشقو از سوي ديگر، خضر كه رمز پير

و جاودانگي برسا-طريقي بس خطرناك است :ند به سعادت

 همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي قطع اين مرحله بي

)341 همان،(

نگري خود بهـره حافظ از داستان نوح نيز در پيوند با انعكاس نوع بديع جهان:نوح)ج

و با ساختارشكني از داستان نوح، تعابير متفاوتي از روايتمي  ميبرد در. دهـد نوح ارائه

و جـام شـراب اسـت كـه از ديـد» اي ايهامي استعاره«كشتي نوح غزل حافظ، از سـاقي

:رساند حافظ، انسان را به ساحل نجات مي

آمــــساقي عيـــا مبـــدن  ارك بادت وان مواعيد كه كردي مرواد از يادتــد

)25 همان،(

 ان حوادث ببرد بنيادتـــورنه طوف حافظ از دست مده دولت اين كشتي نوح

)26 همان،(

:و گاه نيز اشاره به داستان نوح در ارتباط با معشوق است

ز لوح سينه نيارست نقش مهر تو شست ز طوفان نوح دست برد  سرشك من كه

)31 همان،(

 وز لوح سينه نقشت هرگز نگشت زايل دم ـــاز آب ديده صد ره طوفان نوح دي

)218 همان،(

ميانهم مي طور كه و شراب مرتبط .شود بينيم نوح نيز به اين صورت با معشوق

و زرتشت: يوسف، آدم، زرتشت)د هاي مربـوط بـه آن،و نمود(در مورد يوسف، آدم

و مغان  آن نيز نوع استفاده) مانند مغ ها در ارتباط بـا نـوعي حافظ از روايات مربوط به

هم جهان و و هماهنگ نگري او :هايي است كه از آن ياد كرديم با ويژگيخوان
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مـحافظ مكن انديشه كه آن يوس و از كلبهروهــف آي باز آيد يـــي احزان به در

)346 همان،(

 كردمي احزان كه در كلبه است اجرصبريكه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت اين

)266 همان،(

اي بر در ميخانه آنكيگو تسبيح! ملكي عشق مي اندر دـــكنن جا طينت آدم مخمر

)146 همان،(

خ!يــفرشته عشق نداند كه چيست اي ساق و گالبي به ريــبخواه جام زــاك آدم

)191 همان،(

مغ! اي گداي خانقه دلميان ـــبرجه كه در دير ميها را توانـ دهند آبي كه  كنند گر

)146 همان،(

پي! حافظ و زو شنو درس حديثتــن وفاســر مغان مأمجناب  عشق بر او خوان

)285 همان،(

و خاقاني.2.1.1.4  تفاوت كاربرد واژگان در شعر حافظ

مي با توجه به آن توان نتيجه گرفت كه تفاوت كاربرد اين واژگان در شـعر چه گفته شد،

و انديشه  و خاقاني اين است كه ذهنيت بي حافظ آني خاقاني كه به تعمـق درونـيش از

و آراستگيو رازوارانه  پـردازد كـه هاي سـطحي مـيي هستي معطوف شود، به تكلفات

و ارتباط با دربار پادشاهان باشد  خاقـاني بـر طبـق. شايد دليل اين موضوع شرايط زمانه

و فضلش را در موارد مختلف به رخ مي  كشد، از زهد، عرفان، عـشق، شرايط دوره، علم

و كالً علوم زمانه صحبت مي طبيعت كند، به تلميحـات، نجوم، طب، مسيحيت، سياست

و اسالمي مي  و حـديث مـي داستاني ايراني و از قـرآن گويـد، بـه مـدح شـاهان پـردازد

مي مي و از شرايط روحي خود سخن و پردازد گويد؛ اما اين مـوارد در شـعرش متفـرق

و هماهنگي نرسيده  و به انسجام قاعدتاً برآيند چنـين سـاختاري. است جدا از هم است

مي باعث تك  و پيچيدگي بعدي شدن محتواي انديشه و زيبـايي شود و هـا هـاي صـوري

مي زباني شعر او از ژرفاي انديشه  در شـعر. افتـد اي كه متناسب با صورت آن باشد، دور

و اعجـازآميز همـ حافظ نيز همه  راي اين موارد وجود دارد امـا در انـسجامي رؤيـايي ه

مي يك و در نهايت، انديشه كاسه ي او با حركت در ژرفاي امور به صورت كالم نيـز كند
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و بافت متراكم زيبايي ابعادي تازه مي هاي صـوري كـالم را بـا ابعـاد درونـي آن، بخشد

و هماهنگ مي .كند متوازن

 گرايي طبيعت.2.1.2

مو«: اعتقاد داشت)مPlotinus،270-204(فلوطين و زيبايي بيان زيبايي جود در طبيعت

و به يك نظـم واحـد تعلـق دارد؛ چـون  شده در هنر، تجليات يك حقيقت واحد است

و ديگران،(».زيبايي جسم با زيبايي روح يكي است  ، Goethe( گوته) 33:1388 اسپرتو

كه)م1749-1832 و طبيعت، اين«نيز معتقد بود و معلوم، ذهن هماني عميقـي ميان عالم

د  ترين اسرار وجود خـود در نفوذ كردن به قلب طبيعت، هنرمند به بيان ژرف. اردوجود

و در تسليم شدن به ژرف مي هاي ذهن خود، گوهر اشيا را بـه چنـگ ترين غريزه پردازد

ج 1373ولك،(».آورد مي آن) 1:268، در«چه گوته از آن بـه عنـوان قاعدتاً نفـوذ كـردن

مي» قلب طبيعت  د صرف تـصويرگري طبيعـت باشـد؛ در نتيجـه، مـثالً توان برد، نمي نام

تواند مصداق سخن گوته باشد؛ چرا كه منـوچهري گري منوچهري از طبيعت نمي تصوير

آن«: گوتـه كند، در حالي كه به زعـم طبيعت را در شعرش نقاشي مي  كـه هنرمنـد بـراي

و بـه–آرماني بتواند در رقابت با طبيعت، اثـري روحـاني   اثـر هنـري سـازمند بيافرينـد

و هم فوق طبيعـي بنمايـد، بايـد در و شكلي ببخشد كه هم طبيعي خويش چنان محتوا

و كنه ذهن خويش، توفيق يابـد  از هنرمنـد بايـد شـيوه. نفوذ به كنه موضوع ي عمـل را

و به همان روالي عمل كند كه طبيعت عمـل مـي بـه ايـن ترتيـب،. كنـد طبيعت بياموزد

ج»طبيعتي ثانوي«هنرمند  هان هستي ديگري آفريده است كه قوانين آن، همان قـوانين يا

ج 1373ولك،(».حاكم بر طبيعت است  آن) 1:269، چـه گفتـه شـد، در ايـن با توجه به

گرايي توصيفي نيست؛ بلكه نوعي ارتباط ژرف گرايي، تنها طبيعت مقاله منظور از طبيعت 

اس اي مادهو ريشه  ت؛ بـه ايـن معنـي كـه در اثـري هنر با نظام زيباشناسي فطري انسان

و آرماني، نه تنها نوع نگاه هنرمند با طبيعت هـم  و هماهنـگ اسـت، هنريِ بزرگ خـوان

و تمام عناصر سازنده  مي بلكه بين زبان، انديشه، تصوير .شـودي اثر، اين هماهنگي ديده

چ قاعدتاً و نزديك قدر اين ارتباط عميقه هر بهي جلوه،تر باشد تر دليل انطباق هنري اثر

ت شناسيِ با حس زيبا  و مانـدگار ثير بـيشأ جبلي انسان و روان خواهـد تـر تـري بـر روح

.داشت
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 گرايي در شعر خاقاني طبيعت.2.1.2.1

و زيبــايي گــري بــدون ترديــد، ســخن گفــتن از تــصوير هــاي هــاي خاقــاني از طبيعــت

 پاياني4،زمينه شده است هايي كه در اين خيال او با وجود تمام صحبت انگيز صور حيرت

و در مجال اندك پيشِ رو، حتـي اشـاره وار هـم بـه درازا هـاي فهرسـت نخواهد داشت

صرف طبيعت جا كه هدف از اين بحث، پرداختن به تصوير خواهد كشيد؛ اما از آن  گري

و تـر ايـن موضـوع مـورد نظـر بـوده اسـت كـه از دلِ تـصوير نبوده، بلكه بـيش  گـري

وجـو شـود كـه ضـمن نگري شـاعر جـست صري مرتبط با نوع جهان گرايي، عنا طبيعت

بايد. نگري بديع را در آن تشخيص داد گرايي منسجم، بتوان اركان يك دستگاه جهان هم

نهـاديم؛ امـا متأسـفانه ديـوان خاقـاني بـا تمـام اي مـي تمركز بحث را بر چنـين گرايـه 

و صور خيال دارد،ي تصوير هايي كه در حوزه زيبايي و منسجم گري فاقد ارتباطي عميق

و تصوير است تا جـست  بينـي بـديع در آن بـه وجـوي اركـان يـك جهـان ميان انديشه

از مثالً تصوير. اي مطلوب برسد نتيجه ي زيبـاترين كـه از زمـره» صـبح«گـري خاقـاني

را(هاي اوست تصويرگري آن)انـد ناميده» شاعر صبح«تا جايي كه او جـا كـه، حتـي در

اي كـه ساخت انديشه شود نيز با تمام زيبايي، از ژرف ات اصطالحاً قلندرانه مي فضاي ابي 

ريشه در بينشي بديع داشته باشد، تهي است؛ به عبارت ديگـر، هـدف خاقـاني از طـرح 

او مضامين قلندرانه، آفرينش جهاني متفاوت كه در تقابل با هنجار  هاي متعارف روزگـار

مض باشد، نيست؛ بلكه بيش  و امين در شمايل تفنني ظاهر مي ترِ اين شـود كـه بـه تكـرار

:رسد انسجام نمي

صبـــمست ميـــان مطــكاين پير طيل كنندح چهره مطرّا به دــــرّا برافكنــسانِ

)189: 1375 خاقاني،(

صب عاشق به رغم سبحه بســي زاهد كند قُرّا برافكندـه هم به زاهـرعــج وح د

)190 همان،(

و حامـل نـوعيو حتي در قصايدي كه صبح در فضاي ستايش كعبه تصوير مـي شـود

و خالقيتي در نـوع نگـاه كـه خـاص خاقـاني عاشقانه-عارفانهبيني جهان  است، بدعت

:باشد وجود ندارد

دـــ كعبه را چهره در آن آينه پيدا بينندـا بيننـــشبروان چو رخ صبح آينه سيم

)200 همان،(
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جرَس صبحدم آوا شنوند جا شنوند جاست نداي طلب اين مقصد اين ز بختيان را

)208 همان،(

و شوق ديدار كعبه، انديشه و منحصر به انديشه به اين معني كه شور ي اي عام است

مي پيشينه. خاقاني نيست توان از اشاراتي كه ناصرخـسرو در سـفرنامهي اين موضوع را

و مصر رفته بودند«: يافتآورده نيز در  گفتـه بودنـد ... از مردم خراسان قومي به راه شام

از هركه ما را در اين سه روز كه مانده است، به مكه رساند چنان  كه حج دريابيم، هريك

و نـيم ايـشان را بـه. ما چهل دينار بدهيم  و چنان كردند كـه بـه دو روز اعراب بيامدند

و طبيعت كه تصوير نتيجه اين) 86:1361خسرو،ناصر(».عرفات رسانيدند  در گري گرايي

و عناصـر شعر خاقاني، نوعي به رخ كشيدن قـوه  و تنـوع تـصاوير و وسـعت ي خيـال

ي آن است كه هرچند تهي از ژرفاي انديشه در مفهـومي اسـت كـه مـا بـه كـار سازنده

بي مي كم بريم، :نظير است ترديد در نوع خود

 گر آمد سحابز بر سر سيل روان شيشهـريي ماورد تا كه هوا شد به صبح كوره

)71 همان،(

شتـباد بهاري فشاند عنبر بحري به صبـــح تا صدف آتشين كرد به ماه ابـي

)71 همان،(

ديم سياهـگويي حرير سرخ ملخ را به اشك خون بي ســپوشي كــدار ردـــار

)128 همان،(

ب چشـبشكند سنبله انـــــم اختـــه پـــــــاي، چنانــك داس در  دازدــر

)135 همان،(

كم زيبايي در هاي نيروي خيال در اين ابيات، نظير اسـت؛ امـا همـان ايـرادي را كـه

جا نيز در مورد خاقاني مصداق دارد؛ بـه ايـن بخش زيبايي انديشه مطرح كرديم، در اين 

و اشـيا اني، صرفاً تصوير گري در شعر خاق معني كه تصوير  و مظاهر طبيعي گري طبيعت

و ارتباطي با نوعي خاص از انديشه كه طبيعت لزوماً مكمـل آن باشـد، نـدارد؛ بـه  است

و صـرفاً اسـبابي گرايي خاقاني ارتباطي با نوع جهان عبارت ديگر، طبيعت  بيني او نـدارد

.براي تزيين كالم است
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شع طبيعت.2.1.2.2 ر حافظگرايي در

در نگاه حافظ به طبيعت در ژرف و پويايي ساخت انديشگي، انعكاس سلوك، صيرورت

و نه تنها تصويرگري طبيعت با بينش طبيعت مرتبه همي هستي است خـوان گراي حافظ

گزيند كه ارتباطي ژرف با طبيعـت فطـري يـامي است، بلكه حافظ تعمداً عناصري را بر 

ميعتطبي. طبيعت زيستي انسان دارد  تـوان از سـه منظـر مـورد گرايي را در شعر حافظ

:مداقه قرار داد

گاه شخصيتي كه در مقابل زاهـد در جاي» رند«با برگزيدن حافظ: طبيعت انساني) الف

اوو واعظ قرار مي  و فطـري گيـرد، از سـويي بـه انـساني نظـر دارد كـه طبيعـت ذاتـي

و از سوي ديگر، رندي را وديعه  دانـد كـه بايـد آن را ارج الهـي مـياي زيباپرست است

:نهاد

اسـزاهد ار راه به رندي نب  است كه موقوف هدايت باشد عشق كاريتــرد معذور

)118: 1384حافظ،(

حـــب نامحـبا طبي گفت مزن كه نتوان پيش زاهد از رندي دم  ال درد پنهانيـــرم

)331 همان،(

 نخواهدشد وافزونكم جارفتآنكه آن قسمت هردــودنكاري بجز رندي نفرم روز ازل مرا

)122 همان،(

و عشق آن فضول عيب كن كـمرا به رندي  راض بر اسرار علم غيب كندـــه اعتـــد

)137 همان،(

و مي و رندم د وين همه منصب از آن حور پريوش دارمـــخواره به آواز بلن عاشق

)230 همان،(

مي» رندي«كه اينآنترو عجيب و حتـي كه حافظ از آن صحبت كند، گوهر، گـنج

و رمـزي نيـست كـه تاجي است كه نصيب هر كسي نمي  و عالوه بر آن، هيچ سـرّ شود

:خبر باشند رندان از آن بي

ي رندي كه اين نشان چون راه گنج بر همه كس آشكاره نيست فرصت شمر طريقه

)62 همان،(

جزمانه افسر رند كســـي نداد كــز به ه سرفرازي عالم در اين كله دانستــي

)44 همان،(
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 كه نيست مجلس رندان خبري نيست ورنه در كه از پرده برون افتد راز مصلحت نيست

)62 همان،(

و طبيعت زيبا» رند« از سوي ديگر، و مظهر شادي، زيركي، عشق پرسـت انـسان اسـت

و غرور است سرشت رندان عاري از زيادهدر عين حال، :طلبي

 كه هست دلي ور زان خوش عالم نيست در بازار

 است خوش باشي عياران خوشو رنديي شيوه

)42 همان،(

پي سال رنــروي مذهـــها كـب  تا به فتواي خرد حرص به زندان كردم ردمـدان

)225 همان،(

بر حافظ هم و پيـر مـي چنين با گـاه فـروش در جـاي گزيدن پير مغان، پيـر ميكـده

و طبيعـيو مقتدا، به معمـولي صاحب سرّ  از. تـرين انـسان نظـر دارد تـرين انـساني كـه

و حتي به دليـل شـراب داعيه و كرامت تهي است خـوارگي، نزديـك بـه هاي زهدورزي

و در عين حال، شخصيتي متناقض طايفه و اوباشان است  دارد؛ به اين معنـي نماي رندان

مي كه همه و تنها كسي است كه صالحيت پاسـخي اسرار را را داند گـويي بـه سـؤاالت

به) شراب(ي حكمت دارد؛ چرا كه صاحب چشمه  و و وسيله است و جـام، راز ي مـي

و واعـظ. رمز هستي را دريافته است نصايح اين پير نيز همواره در تقابل با نصايح زاهد

:است

بمشكل خو ميـــردم دوش كو به تأييـــيش بر پير مغان ردـكد نظر حل معما

)107 همان،(

و خندان قدح باده به دست وندر آن آينه صد گونه تماش ميـديدمش خرم ردـكا

)107 همان،(

و گفت عيب پوشيدنـبه پير ميكده گفتم كه چيست راه نج  ات بخواست جامي

)276 همان،(

ب دي پير مي غـفروش كه ذكرش به خير و ببـاد گفتا شراب نوش ز يادـم دل ر

)80 همان،(

دـفروش از كجا شنيت در حيرتم كه بادهـسرّ خدا كه عارف سالك به كس نگف

)175 همان،(
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مي جا ضمن اين در اين و پير مغان را با عشق، شـراب كه ارتباط رند، پير و فروش

موسيقي، نبايد از نظر دور داشت؛ اين موضوع را نيز بايد در نظر گرفت كه قصد حـافظ

مي از برجسته كردن شخصيت  و پير آن هايي مانند رند، پير مغان و قراردادن در فروش ها

و محتسب، نه تنها نوعي سنت  و زاهد و باورشكني است كه قراردادن مقابلِ شيخ شكني

و طبيعي كار گناه پرمدعا ترين از ترين افراد در برابر و تـرجيحِ طبيعـت خـالي ترين افـراد

و تكلف رياكارانه است .رياي انساني، بر تصنع

توان ادعا كرد كه نوع نگرش حافظ به هستي، نگرشي است كـهمي:طبيعت زيستي)ب

و بنيان آن، هم هم اساس و :خوان با طبيعت است سو

م نرگسو ساغرگير الله و بر كن!ا نام فسق داوري دارم بسي ياربمست م؟ـكرا داور

)244 همان،(

كــمگ بيــه الله بدانسـر دهـــوفايت برـي ز كف ننهادـكه تا و بشد جام مي  زاد

)81 همان،(

و مرغان چمن مست شدن و كار به بنياد آمدــــم عاشقــموسدـباده صافي شد ي

)128 همان،(

كن اي داري خدا را صرف عشرتهگر خرد چو گل

ق  ها داد سوداي زراندوزي ارون را زيانــكه

)317 همان،(

اي است كه نـهي رفتار هنري حافظ با بعضي از عناصر طبيعي، به گونهو حتي شيوه

و جان مي   كه بـه صـورت يـك شخـصيت شود تنها آن عنصر يا پديدار، صاحب ادارك

)(Character در مفهوم نمايشي )Dramatic ( و حـافظ بـا او هـم آن در مـي ذات آيـد

:كند؛ براي مثال، باد صبا در شعر حافظ چنين تشخصي دارد پنداري مي

س باد صبا مسكينو من  حاصلبي رگردان دو

 گيسويتو او از بوي چشمت مست افسوناز من

)77 همان،(

و خيزان مي مي با صبا افتان  كنم روم تا كوي دوست وز رفيقان ره استمداد همت

)248 همان،(
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آن صبا از عشق من رمزي بگو صد خوبانشه با  دارد ترينكم غالم كيخسروو جمشيد كه

)93 همان،(

زي نافهچو حافظ بهسر  دست توست دم در كش ارنه باد صبا را خبر شود لفش

)164 همان،(

صبـــل حكايـــر بلبـــسح كـت با عشـكردـا چهــه  ها كردق روي گل با ما

)99 همان،(

و بـه بيمـاري عـشق و روي يار است صبا در شعر حافظ، مانند حافظ، عاشق زلف

ر  و در عين حال، و پيغـام قيب حافظ است، پيغام مبتال است؛ دوست آور يـار اسـت، بـر

و عشق  و سليمان است، خبرچين و صاحبِ نفسِ معطر است مركب گل جـا در ايـن. باز

منكر آن نيستيم كه ممكن است در شعر خاقاني يا شاعران ديگر نيز عناصـري را بيـابيم 

ب هايي باشند كه انديشه كه داراي ويژگي  ا طبيعت مرتبط كنند؛ي شاعر را تا همين اندازه،

و هم و اما حرف اصلي بر سر اين موضوع است كه ژرفاي اين ارتباط خواني با انديـشه

. توان آن را ناديده گرفـت نگري در شعر حافظ انسجامي دارد كه به هيچ وجه نمي جهان

هم آن به چه مهم است، وجـود گرايي اين عناصر در ساختاري انديشگاني است كه باعث

ميي دستگاه جهان آمدن نوع  و عناصـر را در شـبكه نگري و حافظ ايـن مـصالح اي شود

مي گرد مي و متفاوت را به ظهور آن آورد كه در كليت خود، جهاني بديع و از رساند گـاه

و رسم تازه دريچه شـود كـه اي براي نگرش بـه هـستي كـشف مـيي چشم حافظ، راه

و حافظ، رندانه اين نوع نگا  و منتقـل خاص خود حافظ است ه را به مخاطـب پيـشنهاد

 هاي براي نمونه، در دو غزل زير با مطلع. كند مي

آم صبا به تهنيت پير مي و نوش آمدــــفروش و ناز و عيش د كه موسم طرب

)129 همان،(

د خوش خبر از طرف صبا بازآمدـــد هدهــكه دگر باد صبا بازآم! مژده اي دل

)128 همان،(

و طبيعت را مشاهده كرد به راحتي مي در هـم. توان تأكيد بر موسيقي، عشق چنـين

 غزلي به مطلع

ب سجـكنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود بنفشه در قدم او نهاد سر ودـــه

) 159 همان،(
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هم مي و نحوه توان و طبيعت را ديد ي هنري حـافظي استفاده گرايي موسيقي، عشق

و داوود را در انـسجامي بـي تخدام نام در اس نظيـر هايي مانند عيسي، سـليمان، زرتـشت

.مالحظه كرد

و در اذهـان:طبيعت زباني)ج  يكي از مـواردي كـه زيبـايي شـعر حـافظ را مـضاعف

مي جاي و رديف گير :هاي فعلي است كند، استفاده از نحو طبيعي زبان

ميــــگ گنــــاي فروش حاجت رندان روا كندر كنــزد و دفع بال دـــه ببخشد

)136 همان،(

چه به ب كوي ميكده يارب سحر  ومشعله بود شمعو كه جوش شاهدوساقيودـمشغله

)156 همان،(

مي چنين در شعر حافظ، غزل هم توان يافت كـه ابيـات آن از ابتـدا تـا هاي زيادي را

 در غزلي به مطلعانتها، تابع نحو طبيعي زبان است؛ براي نمونه 

ز ياران چشم ياري داشتيم خود غلط بود آن مي ما  پنداشتيم چه

)260 همان،(

و هنجـارگريزي مي بينيم كه چينش كالم مطابق با نحو متعارف زبان فارسـي اسـت

توان مشاهده كـرد؛ در نتيجـه، حتـي زبـانِ ايـن جهـانِ گيري در ابيات نمي نحوي چشم 

ك  و زوايـد اسـته حافظ مي متفاوت و خالي از تكلـف و آفريند نيز زباني بسيار طبيعي

رسد از صنعت اعنـات يـا التـزام اسـتفاده جالب است كه حتي در اشعاري كه به نظر مي

: شود شده باشد، سياق كالم از طبيعت زبان خارج نمي

چو گوشهنـــدر عي تــمست چشم گيري بودم

 مايلتو ابروي چون دم به مستانــش واكنون

)218 همان،(

 سحـر است سـواد عيـن تو خود جادوي چشم

 است افتاده سقيم اين نسخهكه هست اين ليكن

)37 همان،(

مي از سوي ه در راسـتاي كـرد متعـادل حـافظ بـه زبـان عاميانـ رسد روي ديگر به نظر

و تلطيف سياق كالم با رنگـي عاميانـه باشـد نزديك  التـزام بـه5.تر شدن به طبيعت زبان
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 شعر حافظ در بطن زبـاني طبيعـي هاي لفظي حفظ طبيعت زبان باعث شده است زيبايي

.آميز برسد به درخششي اعجاز

 گيري نتيجه.3

باشد كه تلقـي ايـن دو از هنـر، رسد تفاوت بنيادين شعر حافظ با خاقاني اين به نظر مي

و اين تفاوت تا اندازه  وي زيادي ناشـي از تفـاوت در جهـان اساساً متفاوت است بينـي

و خيال خاقاني غالباً شعر را براي نشان دادن هنر تصوير. انديشه است  هـاي پردازي گري

بهدر تو مي كارمي توي خود و به اين وسيله سبك غريبي را به نمايش د كه پـر از گذار برد

و استعاره و ايـن غرابـت را وجـه مميـزه تركيبات، تشبيهات ي خـود بـا هاي بعيد است

آن به همين دليل، از مصالح سخن. داند ديگران مي مي پردازي تا و جا بهره گيرد كه سخن

مي. شعر او را آراسته كند  خاقاني در شعر به دليـل ضـعف» منِ«شود اين موضوع باعث

و مـورد ناخود ارتباط با بخش  و جامعه، شـموليت خـود را از دسـت بدهـد آگاه انسان

در حالي كه شعر حافظ با پا نهـادن بـه. اي از مخاطبان قرار نگيرد استقبال طيف گسترده 

و هستي هاي ژرف طبيعت انساني، سرشار از بارقه حوزه مي هاي رمزوارانه . شـود شناسانه

هم حافظ هم وخو چنين با انتخاب زباني كه و فراخور چنين فضايي است، با طنـازي ان

و با ساختارشكني از مفـاهيم عرفـي، هاي هستي ترين جنبه تأكيد بر كليدي  شناسي انسان

مي موفق به ساختن نوعي جهان  شود كه شموليت آن حتي جغرافيـاي قـومي نگري بديع

و شامل همهمي را نيز در مي نوردد و زبان .دشوي ابناي بشر از هر فرهنگ

ها يادداشت

مي براي ديدن شواهدي از اين اختالف نظر.1 :هاي زير مراجعه كرد توان به كتاب ها

و زيبايي). 1388(.احمدي، بابك- . مركز: تهران. حقيقت

و نقد هنر). 1388(.ديگرانوكونز اسپيرتو،- و تـدوين يعقـوب . تاريخچه زيباشناسي ترجمه

. مولي: آژند، تهران

و هنر). 1382(. كوكلمانس، يوزف- .نشر پرسش: تهراني محمد جواد صافيان، ترجمه. هيدگر

.نيلوفر:ي سعيد ارباب شيراني، تهرانِ ترجمه. تاريخ نقد جديد). 1373(ولك، رنه،-
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و حيل ديو مسلمان نشود«مصرع.2 به تلبيس و هـم»كه و غنـي در در تصحيح قزويني چنـين

به همين صورت ضبط شده است؛ اما در نسخه  به صورت تصحيح خانلري، كه بـه«:ي عيوضي

و حيل ديو سليمان نشود  و كاربرد واژه» تلبيس به فضاي بيت هـاي ضبط شده است كه با توجه

» مـسلمان«ي در مـصرع دوم، نـسبت بـه واژه» سـليمان«، واضح است كـه»ديو«و» اسم اعظم«

به تناسب بيش به فراخور بحث ما، و مي تري دارد . تـر باشـد درسـت« سـليمان«رسد ضبط نظر

به ديدن اين بيت در نسخه براي ).1376(.الـدين محمـد حافظ، شمس:ي عيوضي، رجوع شود

ص:، تصحيح رشيد عيوضي، تهران1ج .284صدوق،

بـراي. سـازد پـذير مـيي زبـان، واژگـان را لمـس كرد شاعرانه ياكوبسن اعتقاد دارد كه عمل.3

. شـود بـه ايگلتـون، تـري تر در رابطه با نظريات ياكوبسن در مورد شعر رجـوع اطالعات بيش 

.به بعد135صفحه. مركز:ي عباس مخبر، تهران، ترجمهي ادبي درآمدي بر نظريه پيش). 1368(

به دنيـاي خاقـاني«ي ها در اين زمينه، كتاب ارزنده يكي از بهترين پژوهش.4 از خـانم» نگاهي

كه در سال دكتر معصومه معدن  تهران منتشر شده از سوي مركز نشر دانشگاهي 1375كن است

.است

. محمـدعلي براي ديدن شواهد زبان عاميانه در شعر حـافظ، رجـوع شـود بـه آتـش سـودا،.5

.3، شماره8ي، دورهي فرهنگستان نامه.»زبان عاميانه در غزل حافظ«). 1385(

 بعمنافهرست

و ديگران (اسپريتو، كونز، گابريلي هني زيبايي تاريخچه). 1388. و نقد ترجمـه.رشناسي

.مولي:و تدوين يعقوب آژند، تهران

(الدين محمد حافظ شيرازي، شمس و قزوينـي،.ديوان حافظ ). 1384.  به تـصحيح غنـي

.نشر پيمان: تهران

(خاقاني شرواني : الدين كـزازي، تهـران جاللي دكتر مير ويراسته.ديوان خاقاني ). 1375.

.مركز

(دشتي، علي .اساطير: تهران.اخاقاني شاعري ديرآشن). 1364.

(لدين ضياءا سجادي، سيد و تعبيرات ديوان خاقاني شـرواني ). 1382. ،2ج. فرهنگ لغات

.زوار: تهران
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(صفا، ذبيح اهللا .اميركبير: تهران. سرايي در ايران حماسه). 1379.

(كن، معصومه معدن .مركز نشر دانشگاهي:، تهران1ج. نگاهي به دنياي خاقاني). 1375.

(الدين معين قبادياني، ابووناصرخسر : تصحيح رينولد نيكلسون، تهـران.سفرنامه). 1361.

. دنياي كتاب

(ولك، رنه .نيلوفر:ي سعيد ارباب شيراني، تهران، ترجمه1ج.تاريخ نقد جديد).1373.


