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 چکيده
تنها در بيت، بلکه در طول شعر نيز مؤثر است. اگر به یا تعبير شاعر نهگزینش هر واژه 

شود، در پایان هر بيت تکرار می« ردیف»انتخاب واژه یا تعبيری توجه کنيم که در جایگاه 
بریم. شعر بيشتر پی می ی ردیف با کليّتجانبهبه اهميت انتخاب شاعر و لزوم تناسب همه

 و شنق ،ییساختگرا و سميفرمال یهاهینظر اساس بر ف،یرد نشیگز تياهم به توجه با
بر این اساس، کارکرد، ارزش و  .را بررسی خواهيم کرد حافظ اتيغزل در فیرد کارکرد

این  یهای حافظ فراتر از بيت، در فرم و ساختار غزل بررسی شده است. نتيجهنقش ردیف
لّ کدهد که حافظ ردیف را عمدتاً متناسب با مضمون، عناصر، بافت و بررسی نشان می

ساختمان غزل انتخاب کرده است. گاهی ردیف همچون ابزاری در دست اوست تا بتواند 
های دشوار، برای بيان مطلبی از آن استفاده کند که امکان بيان آن با سخن عادی در موقعيت

مبنای گزینش ردیف متناسب با ساختار غزل، برای ایجاد طنز است.  گاهیوجود ندارد. 
گيرد در بافت شعر قرار میدیگر ها و کلماتی گاهی معنای ردیف در تقابل با فحوای بخش

. شناخت مخاطب مستقيم غزل با دقت در شودای میو باعث خلق امکانات معنایی تازه
 ها را به دست دهد.برخی غزل ترتواند کليد فهم درستنوع کاربرد ردیف می

 .: ردیف، غزل، حافظ شیرازي، ساختار، انسجام، گزینش واژگانهای کليدیواژه
 

 لهئبيان مس .1
در گذشته، قصیده بیشتر داراي مضمون و هدف مدحی بود. در موارد معدودي مثل قصاید 

نی نیز درو ناصر خسرو یا برخی قصاید سنائی یا مسعود سعد به معانی و اهدافی شخصی و
هاي درونی و فردي توجه شده است؛ اما غزل برخالف قصیده، بیشتر حاوي معنا و مضمون

سرائی استفاده ي رواج غزل، شاعران از آن براي مدیحهاست و در موارد محدودي در دوره
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ي معنایی، عمدتاً شخصی و انحصاري است؛ تفاوت سخن سبب این حوزهاند. غزل بهکرده
 يي انتخاب آنان به نسبت قصیده متنوع است. این تنوع عالوه بر محدودهزهشاعران و حو

را سبیت در تمامیّت غزل نیز وجود دارد. بر این اساس، گزینش هر واژه یا تعبیر شاعر غزل
تنها در بیت، بلکه در طول شعر نیز مؤثر است. اگر به انتخاب واژه یا تعبیري توجه کنیم نه

 يجانبهشود، به اهمّیت انتخاب شاعر و لزوم تناسب همهتکرار می «ردیف»که در جایگاه 
یا « برف»و « اسب»هاي دشوار نظیر بریم. انتخاب ردیفردیف با کلّیت شعر بیشتر پی می

خصوص قصاید بلند، براي در قصیده، به« برنتابد بیش از این»هاي طوالنی مثل عبارت
 سرا ممکناست. در چنین مواردي، شاعر قصیده بازنمایی قدرت شاعري از قدیم رایج بوده

ساختن کالم و التذاذ هنري به رعایت بود عالوه بر تفنن و بیان قدرت شاعري، براي هنري
هاي متعدد میان ردیف با سایر عناصر جمله در یک بیت خاص همت بگمارد؛ اما به تناسب

و انحصاري است؛  تناسب ردیف در کلّیت قصیده توجهی نداشت. ساختار غزل، شخصی
ي خاصی دارد که باید با بدین معنا که هر شاعري متناسب با موقعیت و اهداف خود، شیوه

این  تواند ما را در تبیینیکی از معیارهایی است که می« ردیف»درک کلّیت غزل تبیین شود. 
 ساختار یاري کند؛ اما غالباً مغفول مانده است.

 

 پيشينه و مبانی نظری تحقيق .2

ر تحقیقات گذشته عمدتاً مبتنی بي هاما نتیج ؛تعریف ردیف اختالف نظر هستي هدربار
الزامی هم به وجود معناي واحد در  شود ومی این است که ردیف در پایان مصرع تکرار

هاي قدیم و جدید اشاره شده ی ردیف نیز در کتابیردیف نیست. به کارکرد موسیقا
ت جدید از کارکردهاي دیگر ردیف یاد شده است است. عالوه بر این، در تحقیقا

است؛ آنچه « بیت»ردیف، ناظر به ي ههاي محققان دربار(. بررسی1377 رادمنش،)
 ارزش ردیف نوشته است از نظر معانی و کمکي هبا نگاه فرمالیستی دربار کدکنیشفیعی

نان همچ ،انیهاي شاعر خصوصاً ترکیب ردیف با قافیه براي ایجاد تداعی معبه تداعی
(. ایشان در 140: 1368 ،کدکنیشفیعی)ناظر به نقش ردیف در چارچوب بیت است 

زدایی یبراي تبیین آشنای اند؛هبه اهمیت ردیف در شعر فارسی اشاره کرد رستاخیز کلمات
اما در تمام توضیحات این  ،غزلی مردّف از حافظ با سلمان ساوجی پرداختهي هبه مقایس

زرقانی، براي اثبات (. 114-100 :1391 ،همانبخش به نقش ردیف توجهی نشده است )
هاي درون غزل را به غزل توجه کرده؛ سازه «ايساخت شبکه»انسجام در غزل سنائی، به 

جنیس، ی، ردیف را در کنار قافیه، تیی تقسیم کرده است. در بخش موسیقایزبانی و موسیقا
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 اي مهم درمؤلفه عنوانبهاما از ردیف  ؛ی دانستهیهاي موسیقاموازنه و ترصیع از مؤلفه
(. 112-98 :1394 )زرقانی،اي یاد نکرده است ایجاد انسجام در این ساخت شبکه

متعدد هاي تداعیي هذهنی وي در نتیجي هپورنامداریان، غزل حافظ را حاصل حادث
ي ذهنی و دریافت پیوند براي درک این حادثه( که 226: 1382)پورنامداریان،  داندمی

ها و روابط بین کلمات هاي گوناگون و ایجاد اشارهها و ایهامانواع تناسب»ها باید به تداعی
در توضیحات نظري و شرح (، 227)همان:  توجه کرد« در یک بیت و در ابیات یک غزل

ه روابط اجزاي سخن توجه کرده؛ اما از نقش ردیف در این هایی از غزل حافظ بنمونه
بر اساس دیدگاه ورنامداریان پها، سخنی به میان نیاورده است. روابط و ایجاد اشاره

ي صورت، معنی، حوزه در شعر حافظ در سهها خالف عادتها معتقد است که فرمالیست
 عالوه بر اشاره به خالف ایشانهاي ممکن در معنی و صورت رخ داده است. یا ارتباط

ابیات، ي هظاهر پراکند به رغمهاي بالغی و هنري و معنایی نشان داده است که عادت
گریز به هاي عادتوجود دارد که ازطریق تبدیل گزارهدر غزل حافظ یوندي باطنی پ

(؛ اما از نقش ردیف در این 7: 1391)پورنامداریان، پذیر دریافتنی استهاي عادتگزاره
شعر حافظ را منظر نقد فرمالیستی بررسی کرده، اما متعرض  ،حسینی. میان یاد نشده است

ی اي عناصر در ابیات حافظ با نام نظم کائناتکه از نظم شبکهنقش ردیف نگشته است؛ چنان
ندوشن به تأثیر تکرار ردیف در ذهن مخاطب (. اسالمی4: 1371یاد کرده است )حسینی، 

خصوص در شعرهایی با تعدد مضمون نظیر شعر حافظ و نقش آن در ایجاد پیوند ابیات به
هاي به نقش (1384)بیان و اسالمّیت طال(. 63: 1382، ندوشناسالمی)اشاره کرده است 

اند؛ اما به نقش ردیف در فرم و ساختار و تناسب آن با ردیف در شعر حافظ اشاره کرده
هاي غزلیات حافظ نیز از ارزش ردیف در کلّیت غزل اند. در شرحکلّیت غزل توجه نکرده

از حافظ  ترپیش غفلت شده است؛ آنچه هست نهایتاً ذکر غزلیاتی از دیگر شاعران است که
اند. در برخی موارد نیز با توجه به نحو جمله و ترکیب ردیف با چنان ردیفی غزل سروده

 اند. را توضیح دادهآمیز ردیف غزل حافظ با سایر عناصر بیت، شارحان موارد ایهام
اهمّیت واژه و جایگاه آن در کلّیت متن راهگشاست.  تبیینها براي دیدگاه فرمالیست

ها باید با کلیّت متن تناسب داشته باشد و نوعی شبکه بسازد. گزینش واژه از نظر فرمالیست
. خاصّیت تکرار (173 و 69: 1391 کدکنی،)شفیعی سازداین گزینش، فرم اثر هنري را می

م و با توجه به ارتباط تئوریک فرمالیسند. کگزینش آن در فرم اثر را بیشتر میاهمیت ردیف، 
سبب آنکه ساختار و کلیّت غزل را در نظر داریم، به(، 111-110: 1379)اسکولز، ساختارگرایی 

ت ساخي اجزاي ساختار، ژرفگرایان دربارهبه دیدگاه ساخت ،هاتعالوه بر دیدگاه فرمالیس

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-ab&q=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C+%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D9%88+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%DB%8C%D9%88.%D8%A9+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B7%D9%88%D9%84+%D8%BA%D8%B2%D9%84+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%87%D8%AF+%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_tKmh6tbTAhXJHJoKHd_ACzEQBQghKAA&biw=1366&bih=657
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ها، اگون بخش بیرونی اثر مانند جملهو روساخت نیز توجه داریم. در آثار ادبی، اجزاي گون
سازند و بخش درونی و محتوایی آن، عبارات، واژگان و ترکیبات، روساخت اثر را می

آورند. این اجزا در تعامل و هماهنگی با هم، روابط ساختاري را ساخت را پدید میژرف
ساندن پیام، اجزاي سخن از واج، تا جمله، در ر (.21-18: 1386)احمدي، دهند تشکیل می

 ؛تواند نقش دیگري را بازي کندکدام از اجزاي سخن نمینقش خاصی بر عهده دارند و هیچ
کند و نظام معنایی جایی در هر عبارت، ساختار آن را دگرگون میبه همین دلیل، هر نوع جابه

و حافظ از شاعرانی است که اهتمام خاصی به بررسی  (.49: 1388)کلیگز، زند را بر هم می
در هر »اما  ،است شاعري اشاصلی يحرفه آنکه با وي ؛ویرایش اشعار خویش داشته است

سال بیشتر از ده غزل نگفته و پیداست که او در این فاصله، جز پرداختن به همین حجم نسبتاً 
از این رو،  (.425: 1368 کدکنی،)شفیعی« ها، کاري هنري و شعري نداشته استاندک غزل

ها در ویژه در مواردي که این واژهبهبیشترین دقت وي صرف گزینش واژگان شده است؛ 
هاي ش ردیفنقجایگاه ردیف قرار گرفته باشند. با توجه به مبانی فرمالیسم و ساختارگرایی، 

 ایم.بررسی کرده« غزل»حافظ را فراتر از بیت در 
 

 کارکردهای ردیف در غزليات حافظ .3
  بخشیاستفاده از ردیف برای انسجام .1. 3

اند آن است که شعر وي ساختار گسسته دارد گرفتههایی که از قدیم بر حافظ مییکی از خرده
( در روزگار ما آن را با نام انقالب در ساختار غزل، هنر حافظ 315: 1353)خواندمیر، 

، و توالی معنایی ندارد )خرمشاهیاند؛ بدین معنی که غزل او حال ثابت و انسجام منطقی دانسته
هر متنی منسجم است، مگر نقیض آن اثبات شود؛ لیکن ویژگی بنیادي  (. مسلما34ً: 1367

(. طرز جدیدي که حافظ در غزل 49: 1388شعر حافظ در همین ظاهر گسسته است )مالمیر، 
ساختی واحد به شعر او صورت و روساختی پاشان داد که در عین حال از ژرف بنیاد نهاد،

هاي حافظ برمبناي موضوعی واحد است، در عین حال هر بیتی برخوردار است. طرح غزل
ي اصلی سخن وي را در بر گرفته است. اي از مضامین فرعی است که هستهمتضمن الیه

آن  برد تا درنهایت بهمیپلّه ما را در طول آن مفهوم اصلی پیش پلّه ساختار مدّرج شعر حافظ،
ل شویم. هر بیت در حکم یک درجه است، یک درجه از فهم و یک پایه از ینهانی نا مضمون

رساند. در ساختار غزلیات معرفت که در سیر عمودي خود، خواننده را به مقصود غایی می
سبب نوع و هدف سخن، پراکندگی ظاهري بیشتر است؛ از این رو، وجود رندانه و مدحی به

یابد؛ در حالی که شارحان هاي مختلف غزل ضرورت میبخش بخشی میانردیف براي انسجام
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اند. حافظ، متناسب با موقعیت و اهدافی که حافظ یا معتقدان به عدم انسجام بدان توجه نکرده
هاي گزیند. در غزلیاتی که از طرح عاشقانه براي بیان نکتهدارد، سبک خاصی براي غزل برمی

شوند. یکی از کارکردهاي ردیف در این نوع خشی میها چندبکند، غزلرندانه استفاده می
ابروي شوخ تو خمی که » 16هاي غزل است. شاعر در غزل غزلیات، ایجاد پیوند میان بخش

براي بیان طنز و انتقاد « انداخت»(، از ردیف 104: 1367)حافظ شیرازي،  «در کمان انداخت...
ند را هاي ناپسکنش« من»کند. با ضمیر یرندانه نسبت به صوفیان و زاهدان ریاکار استفاده م

ي فردي جنبه« من»دهد نشان می« خرقه»ي دهد؛ اما در بیت نهم با واژهبه خود نسبت می
ي ریاکاري اهل خرقه است؛ یعنی بخشی به واقعهندارد، بلکه براي بیان تجربه و عینیّت

ي هبخشی، جنبو شاعر با تجّسمدهند ریاکاران، اعمال ناپسند خود را در قالب عبادت جلوه می
با معانی متعددي که دارد در جایگاه ردیف، توانسته « انداخت»کند. زشت آن را برجسته می

 است ریاکاري را عینیّت ببخشد. 
با توجه به معناي « کند»ردیف ...« به رندي و عشق آن فضول عیب کند مرا»، 188در غزل 

ي آفرینش ایجاد کرده است، داللت ابیات با ماجراي قصههاي کُنشی آن و پیوندي که در گزاره
داد، تا در اینجا نشان بدهد همان کند که شیطان به صورت گفتاري انذار میبر انجام عملی می

 نیز وجود دارد.  422و  402هاياند. همین نکته در غزلصفت عملی کردهانذارها را افراد شیطان
قدمه م مقدمه یا بی هاي مدحی باته تقسیم کرد: غزلتوان به دو دسغزلیات مدحی را می

بندي دیده ي اول، نوعی بخشهاي دسته(. در غزل17و13: 1391)مالمیر و محمدخانی، 
نیز »ها از ردیف استفاده کرده است؛ مثالً ردیف شود. حافظ براي ایجاد پیوند این بخشمی
هاي پیوستن بخشهم موجب به« هم... دردم از یار است و درمان نیز» 363در غزل مدحی « هم

، بیت هشتم؛ ( مبتنی بر مسائل آفرینش اولیه است7-1غزل شده است. چون مقدمه )ابیات
تخّلص از مقدمه به مدح است و بیت آخر در حکم مدح است. ردیف در ساختار نحوي و 

و خلق و  به حسن» 156که در غزل هاي مدحی نیز مؤثر است؛ چناني غزلمعنایی مقدمه
 موجب ساخت نحوي تفضیلی شده است.« ما نرسد»ردیف « وفا کس به یار ما نرسد...

شود. گاهی ممکن هاي خبري در تشبیب غزلیات میهمچنین ردیف، موجب تعدد گزاره
یدگی ، موجب پیچهاي مکرردید یا تغییر خطابي است روایتگري شاعر بر اثر تغییر زاویه

بندي معنا را براي مخاطب دشوار سازد. ن شود؛ چندان که جمعروایت و آشفتگی ظاهري آ
دید هاي ناگفتنی و دشوار را بیان کند، عمداً زاویهدر غزلیات رندانه براي اینکه بتواند حرف

هم  کند وپیوستگی ابیات را حفظ میکند و از طرف دیگر با کمک ردیف، همرا متغیر می
ها یابد. در این کاربرد ردیف، تعدد مخاطب و تنوع گزارهها میگیريراهی براي گریز از سخت
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 111ها است؛ چنانکه در غزل هاي تنوع گزارهزیاد است؛ مثالً ارجاع به تلمیحات از نمونه
، تعبیري دیگر جایگزین آن نیست؛ «افتاد»ردیف ...« جام افتادي هروي تو چو در آین عکس»

 شنوهاي متفاوت است.و روایتهاي متنوع غزلی نسبتاً طوالنی با گزاره
 

 راوی از امکانات ردیفی هاستفاد .2. 3
هاي دشوار براي بیان مطالبی گاهی ردیف همچون ابزاري در دست راوي است تا در موقعیت

از آن استفاده کند که امکان بیان آنها با سخن عادي وجود ندارد. شاعر با استفاده از معانی 
تعبیري که از این معانی با سایر عناصر بیت وجود دارد،  متعدد ردیف و امکان ترکیب و

درد ما را نیست درمان » 96در غزل « الغیاث»زند؛ مثل انتخاب هاي تند و تیز میطعنه
لحاظ روایی، این ردیف با دّقت انتخاب شده است؛ نماید؛ اما بهبه ظاهر غریب می« الغیاث...

؟ این «الغیاث»و تظاهر صوفی چه تعبیري بهتر از  دادن ریاي حافظ و نشانبراي سخن رندانه
تعبیر، ورد زبان صوفی است، اّما نه براي رهایی و نجات؛ بلکه به امید کسب چیزي و در 

ر کنید مدعی ایمان و مالقات با خدا و فریادخواهی که حقیقت، خودش دام تنیده است. تصوّ
ه اي باشد کند؛ آنگاه فریاد او از براي بوسهزند تا او را به درگاه راه بنمایي خدا میدرِ خانه

دل نجات دهند، آن خواند تا او را از دست زیباروي سختبها شده، مسلمانان را فرا میگران
هم براي آنکه بر او سخت نگیرند؛ نه آنکه از فتنه نجاتش بدهند. آنگاه است که در بیت آخر 

در چند غزل ازجمله غزل « کنند»د. ردیف ارزش باید استغاثه کني ریایی و بیاز این گریه
مول ي شنوعی خطاب است که براي تحقیر و افاده« سان کنند...شاهدان گر دلبري زین» 198

یتم کند غزل از اول تا پایان با یک رکار رفته است خصوصاً این نوع فعل، کمک میبیشتر، به
هاي همین کارکرد در ردیف تندي گرایش دارد. برود در حالی که حالِت خطابی، بهپیش

 نیز وجود دارد. « بگشایند»و « کنندمی»
سبب صراحتی که در مبارزه با ریا ، به«صوفی از پرتو می راز نهانی دانست...» 48در غزل 

در « دانست»با معانی متعدد استفاده کرده است؛ « دانست»در آغاز غزل وجود دارد، از ردیف 
کار رفته است  داشتن و آگاهی بهآمیز مهارتدر معناي ایهام مصرع آغازین غزل یا بیت چهارم

و کشتی ما در شط   بیا» 263تا طنز و تعریض به صوفی و محتسب را بیشتر کند. در غزل 
سخن از خطا یا گمراهی بر اثر ترک میکده و شراب است؛ براي بازگشت به  ،«شراب انداز...

بدان سبب  264در این غزل و غزل « انداز»یف راه صواب، دست به دامان شراب شده است. رد
« انداز»کنند، هم ترکیب استفاده می« انداختن»انتخاب شده است که هم براي ساختن شراب از 

گفتم اي سلطان خوبان » 14با سایر عناصر در هر بیت قابلیت ایجاد معانی متعدد دارد. در غزل 
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هاي همبتنی بر بیان گزار« گفتم و گفت»، طرح اصلی غزل به صورت «رحم کن بر این غریب...
وگوي، موجب شده در ابیات متوالی، حاالت عاشق سخنان عاشق و معشوق است. طرح گفت

شود؛ جا میبه شکل آشکار خطاب و غیبت در غزل جابه« غریب»و معشوق وصف شود. 
ر را بیشتبراي غزل به دلیل تکراري که در ابیات دارد، درخواست و التماس « غریب»ردیف 

ي اصراري که این ملتمِس دارد همچنان غریب است. کند؛ در عین حال، با همهبرجسته می
پذیر است؛ یعنی روشی که غریب بتواند هم حرف جمع بین انکار و اصرار با تغییر راوي امکان

 خود را بزند هم بتواند رفتار و گفتار صاحب مکنّت و مقیم را بیان کند.
 

 ز ردیف نقش طنزآمي .3. 3
گاهی مبناي گزینش ردیف در غزلیات رندانه، تکیه بر معنا براي ایجاد طنز است. در عین 

 شراب» 403که در غزل سازد؛ چنانحال، بیان روایت طنزآمیز را با انتخاب ردیف مقدور می

« بر صف رندان نظري بهتر از این... فکنمی» 404و غزل « جبینان بین...لعل کش و روي مه
از ابهام و  گفتن با حالتیگزیند که امکان سخنمیاي برمبارزه با ریاکاران پرنفوذ، شیوه براي

افتد؛ یمگفتن اتفاق تکه سخن ایهام در آن وجود داشته باشد. چنین روشی به صورت چند
د، کننهاي پیدا و پنهان استفاده میبه مقصود از روش رسیدنچون خود ریاکاران هم براي 

آنان نیز باید مثل خودشان باشد. در اینجا امکان تجمیع این اعمال و روایت  گزارش کردار
 شود. آن براي شاعر با تکیه بر معنا و ارزش روایی ردیف مقدور می

پوش و اهل خرقه تا ، نصیحت است به پشمینه«...داريبا ما مورز این کینه بیا» 447غزل 
از  ؛ازداشتن از کارهاي ناروا انتخاب شده استبراي ب« داري»از ریا و کینه دوري کند. ردیف 

پوشان مدعی ترک هستند، در حالی که رفتارشان براي کسب یا حفظ مظاهر دنیایی آنکه خرقه
بد. کوپوش میاین مالکیت را مکرر بر فرق خرقه« داري»ناروا و ظالمانه است، حافظ با فعل 

 کنند. میعمدتاً نقش طنزآمیز ایفا « داريمی»و « داري»هاي هاي دیگر نیز ردیفدر غزل
از آن روي انتخاب « چند» ، ردیف...«حالی ننوشتی و شد ایامی چند حسب» 182در غزل 

هاي زاهد را تبیین کند هم بیانگر تحقیر شده که هم حالت ابهام را بازگو کند تا پنهانکاري
باشد؛ منتهی این تحقیر بر اساس با تحقیر نگریستن زاهد بر دردکشان است؛ چنانکه در بیت 

کارهاي ناشایست زاهد را به توانند بنیان اي مییاد کرده اما وقتی با نامه« ناکامی چند»نهم از 
کند؛ براي همین، حقارت را در برخی ابیات به خود هم بریزند، حقارت زاهد بیشتر جلوه می

اندازه ار باده به صوفی» 105غزل در دهد تا عظمت پوشالی زاهد را نشان بدهد. نسبت می
مضمون اصلی غزل  دعا استفاده کرده است؛ امادر مفهوم « باد» ، از ردیف...«خورد نوشش باد
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ري آنان است. میان این انکار با مفهوم ردیف، تناقض وجود گیهمبتنی بر انکار صوفیان و خرد
 کار برده است. به« باد» طنزآمیزدارد؛ چنین تناقض و تضادي را متناسب با مفهوم 

 

 ردیف« تکرار»کارکردهای  .4. 3
یف ردي هاست. توجه به این جنبهاي صوري ردیف، تکرار آن در پایان ابیات از ویژگی

یکن ل ؛ی یا معناي تأکیدي آن بوده استیغالباً بر اساس ارزش موسیقا ،در نظر محققان
، کارکردهایی «تکرار» خاصیت دهد کهمیدقت در کاربرد ردیف در غزل حافظ نشان 

ردیف یک معناي مشخص و ي هها، کلمدر برخی غزلفراتر از موسیقی و تأکید دارد. 
تعددي م ترکیبیبیت ترکیب شود و مفاهیم  از يهرچند ممکن است با عناصر ؛د داردواح

هاي ردیف به صورت غیرترکیبی نیز در اصل واژه داراي معانی اما برخی کلمه ،بسازد
فعل ...« اندازه خورد نوشش بادار باده به صوفی» 105 که در غزل« باد»مثل  ؛متعدد است

هم در مفهوم فعل هم ...« آگهی ز یار سفرکرده داد باد دوش» 102 دعایی است و در غزل
 ردیف در مفاهیم متعددي هرفته است. در مواردي که کلم کار به در معناي عنصر طبیعی

یجاد کرده و ظریف ا خاصرفته باشد یا با ترکیب با عناصر دیگري از ابیات، معناي  کاربه
اما در مواردي که صرفاً در یک معنا  ؛رنگ استنقش ردیف در ساختار غزل کم ،باشد

 ردیف با دقت انتخاب شده است. ،رفته باشد کاربه
؛ است افتیدر قابل ساختار و فرم يارهایمع از فارغ هاغزل یبرخ در فیرد ارزش

کاربرد ردیف در این موارد در حدّ شاعران متوسط است و فاقد نقشی غیر از موسیقی است؛ 
« چشم»و ردیف « گر پنج روزي صحبت گل بایدش... باغبان» 276در غزل « بایدش»مثل 

ر د« نرود»(. برخی موارد عالوه بر موسیقی، احیاناً ارزش تأکید دارد؛ مثل ردیف 339)غزل 
رفیق  اگر» 273در غزل « باش»یا ...« نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگزم» 223غز ل

هاي ؛ یا اینکه ممکن است شاعر به اعتبار الزام ردیف در مضمون«پیمان باش...شفیقی درست
چه هاي بدیعی ایجاد کرده باشد؛ مثل آنمختلف دقت کرده باشد و تعابیر متنوعی با تناسب

 کار رفته است.  ( به253( یا عمر )غزل 294هاي اسمی مثل شمع )غزل در ردیف
هاي متعدد و مختلف که شاعر دیدگاه« ست»َیا « است»هاي رندانه با ردیف در غزل
 که نوعی نقش تفکیکها مفید است همچنانردیف براي بیان گزاره کندمی را نقل و نقد

(. 64 ،44، 41 ،37 ،35 ،31 ،22 هايهاي هر فرقه را بر عهده دارد )غزلها و گزارهدیدگاه
 ما» 29 مثل غزل ؛رفته استر کابه در مفهوم اصطالحی« حافظ»ها گاهی در این نوع غزل

تخلّص  این است که اصلی غزلي هکه نکت...« را ز خیال تو چه پرواي شراب است
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نیز در « است»تخّلص، ردیف رفته است. در کنار این کار  به در معناي زاهد« حافظ»
یست در ایام شباب ن« حافظ»بدین مفهوم که  ؛رفته استکار به  «نیست»معناي متضاد آن 

مرا چه  باغ» 39 در غزل« است»که به چنان اعمالی روي بیاورد! حافظ از ردیف ایجابی 
در این غزل، به ذکر  کند.می سازي استفادهبراي مجهول...« حاجت سرو و صنوبر است

ت د. در ساختار جمالکناما از ذکر عنصر متقابل پرهیز می ؛وري آورده استعناصر دلپذیر 
ر لیکن حافظ در این غزل، از عناص ؛نهندتفضیلی، عنصري را بر عنصر دیگر ترجیح می

« است»را با توجه به تأثیر تکرار ردیف  نکردنآورد و این ذکرمتقابل ذکري به میان نمی
سازي کرده است؛ از عناصر نادلپذیر با تعبیر آشکار یاد نکرده تا نشان دهد حتی عادي

 کر نام آنها نیز غیرضروري است. ذ
به روایت « ماست»ردیف  ،...«روي تو در هر طریق همره ماست خیال» 23 غزلدر 

شور عرفانی و گفتگو با محبوب کمک کرده ي هزنده و سیّال غزل براي بیان یک لحظ
 هب هاي اسنادي براي بیان وضع و حال سالکسو در پایان گزارهاست. این ردیف، از یک

همچنان که به صورت پژواک  ؛بخشداز سوي دیگر دعاي او را تجسّم می ،آیدمیکار 
 .کندمی همین دعاها، اجابت را بازگو

 

 اهميّت کاربرد تضاد معنایی در ردیف .5. 3
گیرد در بافت شعر قرار میدیگر ها و کلماتی گاهی معناي ردیف در تقابل با فحواي بخش

هزار دل به یکی تار مو  زلفت» 30 : در غزلشودمی ايمعنایی تازهو باعث خلق امکانات 
رفته که تضادي با گشودن دارد. چیزهایی که صوفیان  کاربه از آن روي« ببست...« »ببست

اما کردار خود آنان موجب  ؛موجب گشایش است« بندندمی»کنند و از آن منع می
ل متضادي است که در ساختار غزهمین مفهوم  سبببهفروبستگی است. انتخاب ردیف 

ایجاد کرده است؛ یعنی براي روکردن دست صوفیان و عوارض کردار آنان، تعبیر مناسبی 
. ردیف کندمی نمایان ، هویت آنان را بهتر«بستن»انتخاب شده است چون تکرار 

با ...« و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست دل» 21 در موارد متعددي از غزل« برخاست»
کسانی  ددهمیرفته است. با انتخاب این ردیف نشان کار به به صورت متضاد« نشستن»

اهل »بلکه  ،تنها در این ادعا صادق نیستندنه ،مشهورند« اهل نشست»و « مراقبه»که به 
ین معناي کمتر ،صوفیانه داردي ههستند که مفهومی متضاد با نشست و مراقب« برخاستن

نگوییم بد و  ما» 378 در غزل« نکنیم»ناپسند آن با رقص و هواداري مرتبط است. ردیف 
مبتنی بر تعریض به کسانی است که اعمال ناشایستی مرتکب ...« میل به ناحق نکنیم
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. کارکرد این ردیف براي آن است که نشان دهد چنین کارهاي ناروایی شایع شده اندهشد
منفی، به روش ي هبرخالف چنین روشی عمل کرد. اعالن او براي مبارز است اما باید

اما آنچه بر آن عالوه شده،  ؛خرسندي موافق ذات انسانی است چون ،خرسندي است
کند؛ چنین کارهاي هاي زائدي است که انسان را از ذات و هویّت انسانی دور مینیرنگ

آیا که در  بود» 202 ست. در غزلدنیامتاع  ناشایستی از آنِ صوفیانِ ریاکار براي رسیدن به
ار ترین ککار رفته است که مهم براي این به« بگشایند»ردیف ...« دها بگشاینمیکده

کار برده نکره را به دو سبب به مسندالیهیعنی شاعر،  ؛است« بستن»داده ناپسندي که رخ
خواهد نام آنان را بر زبان بیاورد. دوم است: یکی بیان تحقیر و ناپسندي آن است که نمی

 اي، کشتن انسان نیز برایشانگیران جفاپیشهاز بیم و هراس است از آنکه چنین سخت
ت رخواسولی تکرار د ،دو بار به صراحت ذکر شده« بستن»دشوار نیست. در این غزل، 

« نبست»این موارد، ي هاما در هم ؛کندمی« بستن»یا امید گشودن در ردیف، خود داللت بر 
در  يهروشن است؛ گشایند« گشودن»لیکن فاعلِ  ؛کار رفته است به صورت نکره به

بندند و درِ گشاید اما نابکاران، دِر میخانه را میکند یا زلف و اشک میمیخانه دعا می
کنند. سخن اصلی غزل در بیت هفتم است که بستنِ دِر و تزویر را باز می ریاي هخان

شمارد چون در زیر خرقه زّنار دارند. شاعر میخانه را با نیرنگ و دغا، کار اهل خرقه می
آن زنّار زیر  شودمیبا ایهام به قیامت و روزي که اعمال همه آشکار « فردا»کند آرزو می

غزل نه مبارزه با فردي خاص، بلکه هر ریاکاري است اساس، خرقه را بگشایند. بر این 
مبارزه با چنین ریاکارانی ي هکند اما در درون پلید است. شیوکه با ظاهر نیک جلوه می

« بگشایند»این، ردیف ند تزویر آنان را آشکار کند. بنابربردن به شراب است تا بتواپناه
ي اکاب اعمال خالف شریعت، بلکه شیوهدهد که دعوت به شراب نه براي ارتنشان می

 .نیست شانجلودار کنند و کسیا نام شریعت تخلف میبراي مبارزه با کسانی است که ب
 

 انتخاب ردیف متناسب با مخاطب غزل  .6. 3
تر تواند کلید فهم درستشناخت مخاطب مستقیم غزل با دقت در نوع کاربرد ردیف می

ز گلستان  گلعذاري» 268در غزل « ما را بس»انتخاب ردیف دست دهد.  ها را بهبرخی غزل
 ؛دگویبراي آن است که در مقابل دیگري و براي مقابله با غیر سخن می« جهان ما را بس...

منتهی به  ؛هاي بسیارنداما طالب نعمت ،اهل ریا عمل ندارند .این غیر همان اهل ریاست
غزل در « نخواهد شد»یح کرده است. ردیف این نکته را تشر 5 در بیت ،صورت تجارتی نسیه

ثبات در کار محتسب و رند را نشان ...« مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد مرا» 165
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دارد و محتسب نیز از عیش و عشرت. این ردیف، در دو دهد: رند از عشق دست بر نمیمی
نده بیان شده است تا ها در جواب نصیحت کننده یا منع کندهد جملهسه بیت اول، نشان می

با  دمی» 151در غزل « ارزدنمی»حاصلی کردار محتسب را نشان دهد. ردیف ریاکاري و بی
براي پنددادن به کسی مناسب است که اهل پرهیز « ارزد...نمیسر بردن جهان یک سرغم به

اما عدم دقت در این ردیف براي ایجاد ساختار پندآمیز، موجب  ؛دودنیست و حرصش می
  (.435: 1386)استعالمی، شده برخی آن را عاشقانه بپندارند 

کارکرد خاصی دارد؛ سخن اصلی ...« محبت اوستي هسراپرد دل» 56 در غزلردیف 
 ه با خودخواهی مدعیان صوفیه است که شعار و ذکر آنان با هو یا او ختمغزل مقابل

اصلی آن در عمل، مبتنی ي هاما این ذکر در وجود آنان تأثیري نکرده است؛ تکی ،شودمی
 دید يزاویهاست. شاعر در مصرع اول از من یا تو با تغییر راوي و « خویشتن»یا « من»بر 

ین در ع کندمی به مبناي عرفان اشاره« اوست»و در مصرع دوم با ردیف  کندمی استفاده
ا سلبی ب هايساختار جمله .کندمی حال، به عدم تطابق عمل و گفتار مخاطب غزل اشاره

مبتنی بر این است « کنم...نمی ترک عشق شاهد و ساغر من( »353 )غزل« کنمنمی»ردیف 
کند. این انکار مبتنی بر این کند و شاعر انکار میکه کسی شاعر را به چیزي دعوت می

 دعوي باطلیو ام سخن ناصح درست نیست انگاره است که من بارها امتحان کردهپیش
 هرچه بگوید خطاست و باید به خالف آن عمل کرد.  ،بیش نیست
ها ي خوبی و نیکیمدعی را دارنده...« چرده که شیرینی عالم با اوستسیه آن» 57در غزل 

در قالب ادعا و ظاهرسازي خود او نشان داده است. از این روي، مسائل مستحسن و اعمال 
ي کاربرد خاص و ها را با نحوهندهد سپس آي مشهور قصص را به او نسبت میالعادهفوق

نظیر  با معانی« با اوست»کند تا ریاکاري مدعی را نشان بدهد. ردیف تعابیر طنزآمیز نقض می
کاري، ظاهرسازي و انحصارطلبی توانسته است براي بازنمایی ریاکاري مدعیان مفید افتد؛ پنهان

 دهد. را نشان می ي پنهان و شمول عام این نوع مدعیانجنبه« او»خصوصًا لفظ 
بدان سبب ...« چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود گر» 227در غزل « نشود»ردیف 

ه او ک« بشود»انتخاب شده که به انکار واعظ بپردازد چون وعظ واعظ براي آن است که چنان 
نماید تا نشان کند هم او را وعظ میهم انکار واعظ می« نشود»خواهد. از این روي، ردیف می

 دهد کسی که نیازمند وعظ است لیاقت وعظ کردن دیگران را ندارد. 
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مخاطب را « باشمی»ردیف « باش...ریا میدور الله قدح گیر و بیبه » 274 در غزل
هایی که طرح کرده به خطابی مستقیم است گزارهچون  دهدمیحاضر و آشکار نشان 

 همین مخاطب مربوط است. 
با قرار دادن طلب در ردیف ...« تا از در میخانه گشادي طلبیم خیز» 368 در غزل

طلب و اهمیّتی که صوفیان براي طلب قائل هستند  مقام اي کرده است بهاشاره« طلبیم»
تا  دکنمی اما در بیت آخر، تقابل مدرسه و میخانه، سبب انتخاب این ردیف را مشخص

 کنند. رسد و باید به چیزي روي آورد که از آن منع میبگوید طلب صوفیان به جایی نمی
 131 غزلدر  و...« مستوري کرددختر رز توبه ز  دوستان» 142 در غزل« کرد»ردیف 

براي ایجاد طنز نسبت به محتسب و « کرد» ،...«رک فلک خوان روزه غارت کردکه تُ  بیا»
دهند و به ترک ر سخن خود، دیگران را پند میاز آنکه آنان د ؛زاهد انتخاب شده است

 دهند.مات را انجام میاما خودشان همان محرّ  ،خوانندمیمات فرامحرّ 
 

 کارکرد ردیف در غزليات عرفانی .7. 3
کند. ردیف پرسشی در اي از ردیف میویژههاي حافظ براي بیان مطالب عرفانی استفاده

هاي عرفانی براي طلب یا میل به بازگشت نزد معشوق ازلی است، همچنین وجود ردیف، غزل
ی در ساختار عرفانشود. ها میعمدتاً موجب ایجاد معناي ثانوي یکسانی در ابیات این نوع غزل

و مضمون اصلی آن یعنی بازگشت، ...« کنمتو اي سرو روان با گل و گلشن چه بی» 345غزل 
هم درخواست را بیان  دهدمیمناسب است، هم از آنکه درماندگی را نشان « کنم چه»ردیف 

موجب شده غیر از ابیات دوم وسوم که در  33در غزل « چه حاجت است؟». ردیف کندمی
ند. این کار برو باقی جمالت به معناي نفی مطلق به ،اندکار رفته ي مبالغه در احتیاج بهمعنا

کند؛ نفی، براي اثباتِ نیاز به معبودي است که سالک براي رسیدن به او سلوک و زاري می
ي آن یعنی درخواست در عین نفی صورت سبب کارکرد دوگانهانتخاب ردیف پرسشی نیز به

ردیف همچنان موجب ایجاد ، هاي عرفانی هم که ردیف پرسشی ندارندغزل گرفته است. در
دست بر سر و چ» 221که در غزل شود؛ چنانمعانی ثانوي متناسب با مفهوم کلی غزل می

است در عین « سلوک»عرفانی حرف اصلی غزل متضمن مفهوم ...« زلفش زنم به تاب رود
هاي راي تبیین چنین مفهومی به ذکر مثالحال، به عوارض عدم سلوک هم توجه کرده است ب

هاي متنوعی پرداخته است تا بتواند ضرورت و غایت متعالی سلوک را نشان متعدد و موقعیت
ینیّت را ع« سلوک»دهد آنگاه براي آنکه بتواند این تنوع و تعدد را هماهنگ سازد تا در پرتو آن 

 استفاده کرده است. « رود»ببخشد از ردیف 
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براي  عشقاهمیت به تبیین ...« اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست مرحبا» 62در غزل 
ت تّ رسد در برابر تشنظر می اي است که بهگونهها بهگوید. عبارترسیدن به حق سخن می

ها عنوان مقصود روي آورده است؛ اختالف و تفرقه و انکار دیگران به تبیین اهمّیت عشق به
وي، از این ر ؛داندي رسیدن به مقصود میبلکه متعلق به راه و شیوه ،را نه بر سر مقصود

 کند. غیر از حالتی از اثبات، بر ماهّیت وجودي عشق نیز تأکید می« هست»ردیف 
داللت « گشته بازآید به کنعان غم مخور...گم یوسف» 255در غزل « غم مخور»ردیف 
کسی است که غم مذکور به هنگام  کند که غمی روي داده است. روي سخن بابر این می

کست یا ش نیافتن به نتیجهدستسبب بنابراین غمش به ؛تالش براي او روي داده است
ها، براي آن نیست که انسان آورد تا نشان دهد شکستهاي متعدد میاست. شاعر مثال

 بلکه آزمونی براي سنجش تالش و لیاقت دستیابی به مقصود است. ،دست از کار بکشد
 

 های تجربی اهميّت ردیف برای بيان گزاره .8. 3
دل  هاسال» 143مثل غزل  ؛کندمیي عرفانی استفاده هاي تجربهگاهی از ردیف براي بیان گزاره

هاي با سلوک عرفانی تناسب دارد. در گزاره« کردمی»که ردیف ...« دکرمیطلب جام جم از ما 
ا با ت دهدمیتخلّص، کردارهاي ریاکارانه را به خود نسبت کمک بیان تجربه، عمدتاً شاعر به
، . در غزلیات مردّفرا نقد کند هست بتواند کردار ریاکاران« حافظ»توجه به ایهامی که در لفظ 

 ي خود را نقلهایی از تجربههاي ارجاعی، گزارهتخلّص، با انتخاب ردیفعالوه بر استفاده از 
 روزگاري» 352مثل غزل  ؛ي مدعیان را نشان دهدهایی از اعمال ریاکارانهتا بتواند نمونه کندمی

صورت حکایت و سخن خود را به« کنممی»با ردیف ...« مکنمیشد که در میخانه خدمت 
شاعر با  ،...«توستي همنظر چشم من آشیان رواق» 34حسب حال بیان کرده است. در غزل 

ان کرده ی را بییي لغزش در مقابل زیبا، تجربه«توست»کمک ردیف لف بههاي مختبیان گزاره
براي بیان ریاکاري زاهدان ...« در بر و می در کف و معشوق به کام است گل» 46است. در غزل 

را  هانیز بیان گزاره« است»کند؛ ردیف هاي مختلف، مجلس عشرتی را توصیف میدر گزاره
« نداشت»تجربه را عمومی بداند و ریاکاران را رسوا کند. ردیف سازد تا بتواند این میممکن 

ي شخصی مناسب تجربه نبراي بیا...« که یار جز سر جور و ستم نداشت دیدي» 78در غزل 
 90براي بیان هویّت محتسب نیز مناسب است. در غزل « نداشت»در عین حال معناي  ؛است

روکردن دست کسی که براي رسیدن به زیبارویان براي ...« تفرستممیهدهد صبا به سبا  اي»
ظیر از عناصري ن« فرستمتمی»و عیش، به عبادت و سحرخیزي مشهور است با انتخاب ردیف 

 ي مدعی است.کند که بیانگر فاصلهنامه و پیغام استفاده می
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 اهميّت ردیف در ساختار غزليات . 9. 3
 یت مثل غزلیاتی که ب ؛یان ابیات غزل استکارکرد ردیف در برخی موارد براي ایجاد پیوند م

اخر ها غالباً نوعی تفي شاعر است. این مفاخرهتخلّص مبتنی بر مفاخرهها با ذکر پایانی آن
راي از این است که حافظ ب ،به ساخت شعر است و ارتباط تنگاتنگی با ابیات قبل ندارد
هاي ل غزلکند؛ مثاستفاده میپیوند ابیات با یکدیگر و جلوگیري از گسست شعر از ردیف 

با همین وضعیت بدون ردیف  238و  25هاي .  البته غزل41، 39، 37، 34، 33، 31ي شماره
هاي مرّدف با این زمینه، بیانگر تعالی سبکی شاعر است. ردیف در هستند؛ اما کثرت غزل

 ها بیشتر از هر عنصر دیگري تأثیر دارد: ساختار برخی غزل
در ایجاد انسجام « دگر»ردیف  ،«بود عمر به میخانه رسم بار دگر... گر» 252در غزل 

مبتنی بر رهاکردن موقعیت فعلی و بازگشت یا جستجوي موقعیت  چون ؛غزل مؤثر است
کند تا کوشش براي در ردیف دگر، شرط آغاز غزل را نیز تکرار می« گر»قبلی است. هجاي 

 بازگشت را ضروري سازد. 
ردیف ...« از پرتو رویت نظري نیست که نیست روشن» 73ي غزل نهدر ساختار عاشقا

انه هاي مشهور در سخن عاشقساخت تشبیه تفضیلی و تکرار گزارهدر « نیست که نیست»
« بخش»ردیف « گلی بچین و مرقع به خار بخش... صوفی» 275 مؤثر افتاده است. در غزل

 به کند؛یمآشکار را میز نسبت به صوفی عالوه بر ایجاد انسجام آشکار، طرح انتقادي و طنزآ
  ها لطف خود را از دست داده و به شعار نزدیک شده است.اي که طنزگونه

هاي وصفی موجب ذکر گزاره« او ز عمر جاودان به... وصال» 419در غزل « به»ردیف 
« ابرو»ف است. ردی شدهي زیبائی معشوق یا عناصر متعلق به او با ساختار تفضیلی درباره

موجب شده شاعر در « ابرو...ست خون افشان ز دست آن کمانا چشمی مرا» 412در غزل 
تا زمینه را براي بیان سخن  را وصف کند زیبائی معشوق خصوصاً ابروي او ،سراسر غزل

ي خود آماده سازد. در بیت هفتم با توجه به شباهت ظاهري محراب با ابرو، نشان رندانه
شوق با ردیف ابرو، براي آن است که بگوید برخی از اهل محراب با داده که توصیف مع

 دهند. دیدن چنین ابرویی محراب خود را تغییر می
حاوي این نکته  ،«اي...زلف دراز آمده يکه با سلسله اي» 422در غزل « ايآمده»ردیف 

اما زاهد  ؛است که زیبارویی به امید خیر، درگاه خانقاه زاهدي را زده است تا توبه کند
ده موجب ش« ايآمده»توجهی به ردیف به او آویخته است، اما بیعوض راهنمایی در توبه به

 (. 1076: 1386کنند )استعالمی، این غزل را عاشقانه تصور 
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موجب شده ...« دل با تو گفتنم هوس است حال» 42در غزل « هوس است»ردیف 
هاي خبري، گزارش بخشی از عملکرد جملهجمالت به صورت خبري بیاید. هریک از این 

نماید که نیکوکار است. شاعر در اما چنین می ،یک انسان است؛ انسانی که کردار نیک ندارد
ید گوبه همین سبب است که در بیت آخر می ؛کندها دست چنین فردي را رو میاین گزاره

شب »تعبیر و تعابیري همچون  نامد. با اینمی« گفتنرندانه»و شعر خود را « به رغم مدعیان»
که در شب قدر  مدعیان است. آن يدربارهنشان داده که خبرها « حال دل گفتن»و « قدر
قدر کرده است. روشن است که شب قدر را بی ،خواهد تا روز بخوابد و از آن کارها کندمی

ست و ابراي چنین کسی اگر از جانب خودش باشد مبتنی بر تحقیر  «عزیز و شریف»تعبیر 
 دادن کار ناشایست اوست. نیز مبتنی بر نشان ،اگر از جانب دیگري باشد

بیانگر ناراستی ...« ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت گر» 83مضمون اصلی غزل 
 پوش با دیدن زلفي پشمینه، خانقاه و اهل طریقت است؛ صوفی پشمینهو ناسزاواري خرقه
ارزشی خرقه را دریابد؛ در مقابل هجوم زیبایی، ود بیششود. عشق موجب میمشکین، عاشق می

خاب انت .برد تا همان خرقه و کدورت آن را نیز دور کندمیعوض تکیه بر خرقه، به می پناهبه
 بلی است.به مقام ق رنگشتننیز براي تأکید بر همین ترک خانقاه و خرقه، و ب«رفت رفت»ردیف 

 

 کارکردهای معنایی متنوع ردیف  .10. 3
با سخن اصلی غزل « بازآمد»ردیف  ،...«اي دل که دگر باد صبا بازآمد مژده» 174غزل در 

از بازگشت معشوق تناسب دارد؛ این ردیف موجب شده در  یعنی بیان شادي و خرسندي
مطلوب مثل بهار و گل و معشوق به تکرار هاي ي ابیات از بازگشت عناصر و پدیدههمه

 سخن گفته شود تا شادي بازگشت معشوق را مؤکد سازد. 
به ...« ستهمهر رخت روز مرا نور نماندیب» 38در غزل « ستنمانده»انتخاب ردیف 

اي ونهگ مناسبت نقش معنایی آن براي التماس و طلب ترحمِ مؤکد است. ماجراي عاشقی به
براي از دست ست دادن در هر دو سوي عشق هست؛ وقتی عاشق چیزي که بیم از د است

 چون امکان از دست رفتن و ؛بیندخود را بیشتر نیازمند او می ،معشوق ،دادن نداشته باشد
شود. شود. در چنین موقعیتی، امکان توجه به عاشق بیشتر میشدن عشق بیشتر میتمام

 رحم آورد.  عشوق را بهخواهد دل معاشق با ترسیم چنین موقعیتی می
بیان دلتنگی ناشی از هجران براي « که در دل خسته توان درآید باز... درآ» 261غزل 

براي « باز»بخشیدن به آن از سوي معشوق و دستیابی به وصال است. ردیف تأکید بر پایان
از  سو، زمان خوش وصال را تکرار کند )باز در معنی دوباره( وآن انتخاب شده که از یک
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. گشودن و بستن در بیت دوم نیز آن را مؤکد دسوي دیگر طلب بازکردن در بسته کن
اندیشی براي بهبود درد هجران بیان هجران و چاره 62تا  60سازد. سخن اصلی سه غزل می

ها، هم موجب بیان خطاب و درخواست از دوست در این غزل« دوست»است. ردیف 
هاي طوالنی و فراتر از یک واژه در غزلیات ردیف .کاهدشود هم از تلخی هجران میمی

که نوعی  75در غزل « بی چیزي نیست»مثل ردیف  ؛نقش معنایی مبالغه دارندگاهی عاشقانه 
ردیف  122مبالغه در بیان زیبائی و خوبی معشوق در غالب ابیات تکرار شده است. در غزل 

کار رفته است و به صورت  عمدتاً در معناي ثانوي امري و درخواست به« نگه دارد»
 غیرمستقیم التماس کرده است. 

زمان « است که بود»ردیف طوالنی ...«ان است که بودمخزن اسرار هم گوهر» 213در غزل 
هم آمیخته است تا آینده را بهتر کند؛ یعنی شاعر با تکیه بر وضعیت حال حال و گذشته را به

 خواهد معشوق را وادار کند با او رحیم باشد و از دردهایش بکاهد. می ،که تکرار گذشته است
از آن روي « بسوخت»ردیف ...« بسوختاز آتش دل در غم جانانه  سینه» 17در غزل 

تواند براي رو کردن طنزآلود دست صوفیان مؤثر واقع شود. در مفهوم انتخاب شده که می
 . مفهومی دوگانهتناسب دارد ها با عشق و شرابروشنگري با شمع، از جهت سوزش ناخالصی

مؤثر  کاري وياین ردیف نهفته است که براي آشکارساختن وضعیت و هویّت صوفی و ریا در
داري صوفی را نشان دهد که شمع روشن کرده است؛ در زندهتواند شبمثل اینکه می ؛است

شمع نیز جانشین همدم دیرین صوفی یعنی  .دار نیازي به شمع نداردزندهحالی که عابد شب
 . کندکه شمع هم بر او گریه میشراب شده است؛ اما صوفی دلش به یاد شراب است، چندان

 تمام غزل با حالتی طنزآمیز به صوفی« رفیق سفر بخت نیکخواهت بس... دال» 269 غزل
 ؛کردن تصوف و دعا و ورد سحري به مقصود خود دست یافته استکند که با پیشهاشاره می

نیز با این طنز هماهنگ « سیر معنوي و کنج خانقاه»تعبیر یعنی به شراب و ماهروي و...؛ 
سبب همین مضمون انتخاب شده است تا بگوید به چنان مقصودي به« بس»ردیف  است.

ي هوقت گل شدم از توب به» 305در غزل « خجل»اي دیگر کاري نکن! ردیف دست یافته
تواند هم حاصل توبه را برجسته کند هم عامل آن را؛ چون با این ردیف می...« شراب خجل

یمانی از آن کار ناصواب باشد نه اینکه براي رسیدن و معناي پشدهد توبه باید بهنشان می
 کردن چیزي ناپسند تظاهر به ایمان کنند.حاصل
براي آن ...« خوش تو هر که ز باد صبا شنید بوي» 243در غزل « شنید»انتخاب ردیف  

ر ي ریا را بیشتلهئمس« شنید»تکرار  .است که آنچه با آن سر و کار دارد سخن است نه عمل
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ي عمل و سلوک است کند. دانستن سرّ خدا نتیجهدهد و ضرورت عمل را گواهی میمینشان 
 فروش است. اما در همان نیز چون عمل نیست، ادعا و نیرنگ است همین نیز نقل زبان باده

ي رواج چیزي دهندهنشان «خونین دالن که گوید باز... حال»، 262در غزل « باز»ردیف 
ها و واژگانی چون ي آن است. عبارتدر آرزوي احیاي دوباره است که ممنوع شده و شاعر

دهد که بافت حاکم بر غزل، نشان می« حرام»و « جفا»، «گفتندر پرده سخن»، «دالنخونین»
اما بر دردها افزوده  ،درمان نکرده را دردي ،مبارزه با ممنوعیت باده است؛ چون این ممنوعیت

اشاره کرده است و نشان داده حرمت و ممنوعیت  شاعر به عوارض این حرمت باده .است
آن از سوي قدرت غالب نه براي عوارضش، بلکه براي مصلحت خود و افزودن بر درد 

 تواند روشن سازد. اي را فقط همین باده میچنین نیرنگ و فتنه و دیگران است
ه مین نکتنیز به همین سبب انتخاب شده و خونخواهی آن را هم به اعتبار ه« باز»ردیف 

تواند نیرنگ ستمکار غالب را روشن سازد. چون تنها چیزي است که می ؛درخواست کرده است
براي آن انتخاب شده که از « که در دل خسته توان درآید باز... درآ» 261در غزل « باز»ردیف 

سو، زمان خوش وصال را تکرار کند )باز در معنی دوباره( و از سوي دیگر طلب بازکردن یک
 سازد. اي گشودن و بستن در بیت دوم نیز آن را مؤکد میهواژهري کند که اکنون بسته است. د

اگر ردیف واقع « گیر»ي واژه« بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر... روي» 257در غزل 
شده به اعتبار معانی متعددي است که در آن هست خصوصاً گیر افتادن و گرفتارشدن یا 

شوند. مبتنی بر فرض مثبت، کسانی گرفتار افراد ریاکار )واعظ و صوفی( میکردن چون فرض
ه فرض مثبت ب ،شدن ریا و نیرنگ واعظی که مخاطب اصلی شاعر استدر اینجا با روشن

 شود. هاي او علیه خودش استفاده میشود و از پندها و امر و نهیمنفی بدل می
آن است که باید ...« شراب خجل يوقت گل شدم از توبه به» 305سخن اصلی غزل 

ت که بیان این نکته اس ،شکنداینکه در بهار انسان توبه می ؛موقعیت افراد را در نظر گرفت
 پسندد و مرتکبکند که در جاي دیگر چنان کاري را نمیانسان در موقعیت دشوار کاري می

ل آن را؛ انتخاب تواند هم حاصل توبه را برجسته کند هم عاممی« خجل»شود. ردیف نمی
نه  ،معناي پشیمانی از کار ناصواب باشداین ردیف براي آن است که نشان دهد توبه باید به

         اینکه براي رسیدن یا حاصل کردن چیزي ناپسند تظاهر به ایمان کنند.
خورد و انتخاب میهاي کهن به چشم هاي اسمی نیز گاهی تکرار مضموندر ردیف

ها به تکرار مضمون« فرخ»حتی ردیفی چون  ؛خلق تازگی نداشته استردیف تأثیري در 
 ؛است «تو»یا « او»هایی نظیر بخشیدن به ردیفگویی تشخّص ،این ردیف .منجر شده است
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هاي کهن نیز ضروري است اما در برخی موارد، با انتخاب ردیف خاص، دلیل تکرار مضمون
افشان ز خون چشمی است مرا» 412مثل غزل  هاي رندانهاي است براي بیان نکتهو مقدمه

در سراسر غزل موجب شده شاعر به زیبایی معشوق « ابرو»که ردیفِ « ابرو...دست آن کمان
معشوق تکرار کند یا ابرو  يدربارههاي کهن را ، مضمونرا وصف کندخصوصاً ابروي او 

له یانی از طرح عاشقانه فاصهاي مشهور آن ترجیح بنهد. فقط در دو بیت پا«به مشبهٌ»را بر 
در بیت هفتم با توجه به شباهت ظاهري محراب با ابرو، نشان داده است که  .گرفته است

توصیف معشوق با ردیف ابرو براي آن است که بگوید برخی از اهل محراب مادامی که 
دیدن  ااما ب؛ اند در محراب هستند و به ذکر و عبادت مشغول هستندندیده را چنین زیبارویی

 شوند. در بیتگذراند و عاشق میدهند، مسجد را میچنین ابرویی، محراب خود را تغییر می
اي از اهل محراب، به زیرکی عنوان نمونهکند تا به، شاعر را کمک می«حافظ»تخلّص هشتم، 

ی منته ،شوداما کمتر کسی از رازشان آگاه می ؛این گروه اشاره کند که کارشان همین است
 شوند ودهند و گرفتار میدیدن چنان زیبارویی، عنان هوش و صبر خود را از دست میبا 

 شود.دستشان رو می
 

 گيرینتيجه .4
حافظ، ردیف را عمدتاً متناسب با مضمون، عناصر، بافت و ساختمان کلی غزل انتخاب 

ر اي است که شاعر براي گزینش عناصگونهکرده است. اقتضائات سبکی و مسائل عصر به
این محدودیت، موجب دقت بیشتر شاعر در انتخاب  .و اجزاي کالم دچار محدودیت است

 در نظر حافظ ،شودخصوصاً ردیف که در تمام غزل تکرار می ؛واژگان و تعابیر شده است
ئی احافظ عالوه بر نقش مشهور و رایج موسیق ،اهمیت بیشتري یافته است. از این روي

عبیري که تچنان ؛هاي دیگر آن متناسب با فرم و ساختار غزل توجه کرده استردیف به نقش
جدید  طرزندرت قابل جایگزینی با تعبیري دیگر است. که در جایگاه ردیف واقع شده به

که در عین حال از  هبه شعر او صورت و روساختی پاشان و پریشان داد حافظ در غزل،
ها و تصرف هنرمندانه ساختی واحد و منسجم برخوردار است. پرداختن حافظ به غزلژرف

یت، ي بجایی کلمات و تغییر تعابیر و هنرنمایی در محدودهزدن آنها عالوه بر جابهو تراش
 «مدحی»و  «غزلیات رندانه»ها نیز مؤثر بوده است؛ در ساختار در استواري ساختار غزل

از این روي، از ردیف براي ایجاد  ؛سبب نوع و هدف سخن، پراکندگی ظاهري بیشتر استبه
هاي براي اینکه بتواند حرف «هارندانه»هاي غزل استفاده کرده است. در انسجام میان بخش

از طرف دیگر با کمک  دهد وتغییر میدید را ي ناگفتنی و دشوار را بیان کند عمداً زاویه



 161    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزليات حافظ

 

یابد. ها میگیريهم راهی براي گریز از سخت ،کندپیوستگی ابیات را حفظ می ردیف، هم
شاعر با استفاده از معانی متعدد ردیف و امکان ترکیب و تعبیري که از این معانی با سایر 

یا سخنان نقادانه از ردیف استفاده  براي ایجاد یا بیان طنز و طعنه ،عناصر بیت وجود دارد
تکیه بر معنا براي ایجاد طنز  «غزلیات رندانه»مبناي گزینش ردیف در  نینچهمکرده است. 

 . سازداست. در این نوع غزلیات، بیان روایت طنزآمیز را با انتخاب ردیف مقدور می
شاعران متوسط است و فاقد نقشی غیر از  ها در حدکاربرد ردیف در برخی غزل

یقی ، کارکردهایی فراتر از موس«تکرار» خاصیتاما در موارد بسیاري  ؛موسیقی یا تأکید است
ت شعر در بافدیگر ها و کلماتی و تأکید دارد. گاهی معناي ردیف در تقابل با فحواي بخش

ا ب هاي حافظ از ردیف،گزینش. شوداي میگیرد و باعث خلق امکانات معنایی تازهقرار می
 ياز مواردي که در مطالعه یکی .اي صورت گرفته استهاي متعدد و شبکهرعایت تناسب

ردیف بدان دقت شده گزینش آن متناسب با مخاطب است؛ شناخت مخاطب مستقیم غزل 
 ها باشد. تر برخی غزلتواند کلید فهم درستبا دقت در نوع کاربرد ردیف می

ی . ردیف فعلکندمی اي از ردیفویژههاي حافظ براي بیان مطالب عرفانی استفاده
هاي عرفانی براي طلب یا میل به وصل و بازگشت نزد معشوق ازلی غزلپرسشی در 

 اهوجود ردیف، عمدتاً موجب ایجاد معناي ثانوي یکسانی در ابیات این نوع غزل .است
. در کندمی عرفانی استفادهي ههاي تجرب. گاهی از ردیف براي بیان گزارهشودمی

تخّلص، کردارهاي ریاکارانه را کمک اعر بهغیرعرفانی، عمدتاً شي ههاي بیان تجربگزاره
 ریاکاران کردار هست بتواند« حافظ»تا با توجه به ایهامی که در لفظ  دهدمیبه خود نسبت 

ی، هاي ارجاعتخلّص، با انتخاب ردیف. در غزلیات مردّف، عالوه بر استفاده از را نقد کند
دعیان مي ههایی از اعمال ریاکاراند نمونهتا بتوان کندمی خود را نقلي ههایی از تجربگزاره

ثل م ؛کارکرد ردیف در برخی موارد براي ایجاد پیوند میان ابیات غزل است .را نشان دهد
ها فاخرهشاعر است. این مي هتخلّص مبتنی بر مفاخرغزلیاتی که بیت پایانی آنها با ذکر 

بدین سبب،  ؛با ابیات قبل نداردغالباً نوعی تفاخر به ساخت شعر است و ارتباط تنگاتنگی 
رخی . بکندمی براي پیوند ابیات و جلوگیري از گسست شعر از ردیف استفاده شاعر

هاي جمله، در انسجام غزل مؤثر هستند همچنین موجب هاي فعلی یا ردیفردیف
هاي مختلف را متناسب با ردیف گزینش کند اما این شوند شاعر، تعابیر و مضمونمی

هاي رندانه، قابل جایگزینی است؛ یعنی انتخاب ردیف موجب براي تبیین نکتهها گزینش
 اما تعداد این موارد زیاد نیست.تازه در غزل نشده است ي هخلق یک حادث
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