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 چکيده
است که در  این شاعرهاي شعر هاي حافظ، یکی از بارزترین ویژگیساخت هندسی غزل

 هايانسجام عمودي غزل يه. اگرچه درباربررسی شده استپژوهی بارها تحقیقات حافظ
م ساختار افقی و نظ يهدربارهاي متفاوت و حتی متباینی طرح شده است، حافظ، دیدگاه

همه هنوز الگوهاي ساختمند هندسی ابیات شعر او اتفاق نظر بیشتري وجود دارد. با این
ندي نشده است. بیافته تبیین و صورتبخشی به ساختار ابیات، به شکل نظامحافظ در شکل

، عیشناسی متن و شعر، وجهی از نظام ارجاهاي زبانبر آموزهکوشد با تکیهاین مقاله می
هاي حافظ را نشان دهد که چگونه ساخت گرافیکی اي ابیات غزلشناختی و رابطهنشانه

سازهاي پیدا و پنهان هاي دور و نزدیک و قرینهیک بیت در سطح دو مصراع، با انواع ربط
ش هایاست که حافظ ساختار عمودي غزل شود. این مقاله به این نتیجه رسیدهساخته می

ساخت روایی بر شعر حاکم است یا داراي وحدت موضوع است، کاماًل را در شرایطی که 
دهد؛ اما در شرایط دیگر با دورکردن ساختار عمودي، ساختار افقی را به خواننده نشان می

هاي گرافیکی ها و خلق ساختهاي دور و نزدیک، بازي پیدا و پنهان نشانهبا انواع رابطه
 کند. در این شرایط نسبتشتی، به خواننده نزدیک میهاي رفت و برگها و قرینهبا تداعی

 .ساختار عمودي با ساختار افقی دیالکتیکی است

 .: ساخت گرافیکی، غزل حافظ، محور افقی و عمودي غزلیديکل یهاواژه
 

 مسئله انيو ب مقدمه. 1
شناختی آن دوره است؛ ساختاري برآمده شعر هر دوره وضعیت تخیّل و معرفت زیبایی

 ه ـــور کـــطد. همانـکنتر؛ امکانی که شکلی از تخیّل را ممکن میساختارهاي بزرگاز 
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هاي شکند، پرسشناختی را کنترل میساختارهاي معرفتی، ساختار تخیّل زیباییپیش
هایی هاي خود پرسشکه جهان پیشامدرن با دانستهدهد. همچنانخاصی را هم شکل می

د. آفرینهایی مطابق با آن میهاي خود پرسشنیز با دانستهاست، جهان مدرن را آفریده 
دهد که سؤال کنیم ما می سیر تاریخی و درزمانی ساختارهاي هنري، این امکان را به

هاي خود، ساخت و چگونه به تجربه گذشتگان ما با چه ساختارهایی مواجه بوده
انسجام طولی اثر هنري تأکید اند. جهان مدرن بیش از جهان پیشامدرن بر بخشیدهمی
هاي غربی ترجمه شدند، محققان غربی، کند. وقتی آثار بزرگ ادبیات فارسی به زبانمی

ی ي فردوسمولوي یا شاهنامهبرانگیز مواجه ساختند: آیا مثنوي ما را با یک سؤال تأمل
رروایی جهان ادبی یا غی-اثر روایی توان براي هرالبته این سؤال را می اثري منسجم است؟

یرد: گکرد؛ اما در برابر این سؤال، پرسش دیگري نیز شکل می پیشامدرن ایران نیز طرح
تواند براي کشف ساختار ادبیات آثار پیشامدرن کافی باشد؟ آیا نباید فهم آیا این سؤال می

 شناسی جهان پیشامدرن صورت گیرد؟ساختار آثار پیشامدرن، براساس معرفت
هاي حافظ هم از این نوع سؤاالت است. ر انسجامی و طولی غزلپرسش از ساختا

که حافظ به ساختار عرضی یک بیت بیش از ساختار طولی و عمودي غزل اهمیت این
سادگی به این گزاره رسید. توان بهدهد که نمیهاي او نشان میدهد. اما دقّت در غزلمی

بین ساخت عمودي و افقی تعادل ایجاد  تواندغزل با توجه به امکاناتی که دارد چگونه می
ي فهمد، با انگارههاي ادبی مدرن از ساختار طولی یک غزل مینظریه کند؟ آیا آنچه
 اوج حافظ»کند؟ شفیعی کدکنی معتقد است: گویان پیشامدرن تطبیق میساختاري غزل

« نظم» را آن خویش عظیم اثر سراسر در هم فردوسی و خواندمی« نظم» را خود هنر
 همیتا به را خود توجه اصطالح، احتماالً این بردن کار به با بزرگ دو کند. اینمی معرفی
 ديي عموجنبه فردوسی نظر در نظم مفهوم البته. اندداده نشان هنر در ساخت و ترکیب

 این و اردد ي افقیجنبه بیشتر حافظ نگاه در نظم. حافظ شعر در تا دارد بیشتري افقی و
 است غنایی و حماسی آنان، که شعري (ژانر)نوع  دو طبیعی هايخصلت به خود

 (3۰۷: 1391کدکنی،  شفیعی)« .گرددبازمی
ش است یا بر اساس پرس« چگونه گفتن»ي پرسش شناخت هنر هر شاعري یا بر پایه

ک بخشی شخواست بگوید، بیاگر تنها به دنبال این باشیم که حافظ چه می«. چه گفتن»
ي ایم و از دریچههاي او تحمیل کردههاي عصري را بر غزلها و انگارهاز قضاوت

ایم؛ اگرچه هر تأویلی براساس استلزامات عصري محدودتري به جهان متن او نگریسته
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هاي ممکن را گفتن، مدخل عظیمی از راهگیرد، اما پرسش از چگونهخواننده شکل می
 توانند تأویل ومنشوري است که مخاطبان میگشاید. جهان متن ادبی، سوي متن میبه

یرد ي آن شکل گهاي فراوانی دربارهدهند و پرسش دریافت متکثّر و متفاوتی از آن ارائه
 اي را متجلی سازد. و بالقوه آمادگی و ظرفیت آن را دارد که تفسیرهاي ممکن چندگانه

زیادي بر آن نوشته هاي اي دارد. شرحدیوان حافظ، نزد خاص و عام جایگاه ویژه
اند؛ اما جادوي مندان آن را از زوایاي گوناگون واکاویدهشده است و پژوهشگران و عالقه

ي آن هنوز هم جاي بحث و فحص گونهکلمات و مهندسی شعر حافظ و ساختار معماري
نویسان در ي اقبال و توجه نسخهدهندههاي گوناگون دیوان اشعار او نشاندارد. نسخه

سازد که خود است؛ همچنین این نکته را خاطرنشان میاریخ به این اشعار بوده طول ت
اولین پیراست و شایدپرداخت و آن را به بهترین شکلی میحافظ به ویرایش اشعارش می

موارد  اگر از بعضی»مصّحح ذوقی اشعار خویش بوده باشد. شفیعی کدکنی معتقد است: 
ن هاي کهنسال دیوان حافظ، تا قري نسخهر دایرهخصوص داستثنایی صرف نظر کنیم، به

محمّد حافظ است و الدّین ها، شخص خواجه شمسنهم، عامل اصلی این اختالف نسخه
 (421: 13۷3)شفیعی کدکنی، « .برداري را در آن دخالتی نیستهیچ کاتب و نسخه

 
 پيشينه و روش پژوهش. 2

 تصحیحات گیريشکل ابتداي همان از شعر حافظ هندسی ي ساختارجستجو درباره
 رخیي قدیمی، بي نسخهپایه بر برخی تصحیحات این در. آمد به وجود دیوان او انتقادي

 کامالً  برخی و مختلف هاينسخه ذوقی و البته براساس هم نسخه، برخی چندین براساس
الش در ت نظري، تحقیقات از پیش بنابراین. اندها عمل کردهذوقی؛ یعنی، بیرون از نسخه

 از خیبر نظري تحقیقات در اما. استافتاده اتفاق شعر حافظ هندسی ساختار جهت فهم
 کتاب رد پورنامداریان تقی اند؛ مثلداشته حافظ شعر ساختار به ویژه توجه پژوهشگران

کدکنی البته در  شفیعی و(1382)«حافظ شعر صورت و معنی در دریا، تأملی لب گمشده»
 هم . برخی(13۷8)شعر موسیقی و(1391) کلمات رستاخیز هايکتاب مباحثی پراکنده در

اند. تر به آن پرداخته( در مباحثی جزئی1392) شرح شوق مثل سعید حمیدیان در کتاب
 توجه شده، اما افقی ساختار به هم و عمودي ساختار به هم هاپژوهش ي ایندر همه

 به که مقاالتی همچنین از. استکرده  توجه ابیات نیز انسجام ساخت پورنامداریان به
 انسجام و عمودي پیوند»ي مقاله به توانمی اند،داشته توجه حافظ اشعار عمودي ساخت
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 محمدي فرهاد و گلی احمد. منیژه عبدالهی اشاره کرد (1384)« حافظ هايغزل در معنایی
( 1394« )حافظ شعر ابیات در جمالت استنتاجی -ي تعلیلیرابطه ساخت»ي مقاله در هم
ند. همچنین اي دستورمند و استنتاجی ابیات توجه داشتهرابطه و حافظ شعر افقی ساخت به

( اشاره 1388از تیمور مالمیر )« ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازي»ي توان به مقالهمی
 و شعر یشناسزبان برهیتک با و حافظ گفتنچگونه پرسش به توجه با مقاله نیاکرد. 

 اتیاب يارابطه ساختار چگونه حافظ: است مسئله دو کردنروشن يجستجو در یشناسمتن
 نیا در درواقع رسد؟یم انسجام به چگونه تیب هر در مصراع دو يرابطه و سازدیم را

 یکیگراف ساخت به حافظ، غزل در مصراع دو یشناختنشانه يالگو و تیب انسجام مقاله
را  اتیاب ینظام ارجاع تأثیر است شده کوشش نیهمچن. است شده ریتعب او يهاغزل اتیاب
 نیشتریب و انددهش نشیگز یانتخاب صورتبه اتیکند. اب نییبت اتیغزل يبر ساختار عمود زین

  .اندداشته يتريقو یکیگراف ساختار که بوده ییهاغزل يرو تمرکز
 

 ساخت گرافيکی. 3
شان از متناسب با شکل ارائه؛ پیام و مخاطبهنرهاي گوناگون اغلب ساختارمندند و 

ویري، تصهاي شوند؛ مثالً در سینما، شش نظام نشانهمند میشناسیک بهرههاي نشانهنظام
 گفتاري، نوشتاري، آوایی غیرزبانشناسیک و موسیقایی به عنوان ابزار حرکتی، زبانشناسیک

اي هاي نشانهنیز از چنین نظام ( در شعر93:  13۷1احمدي، رک. ). شودبیان استفاده می
 /شارهف: قرارند این از دیداري متون در ریتم بخشتحقق ترین عواملتوان بهره برد. مهممی

زء ج و افزودگی /کثرت، کاهش /مرکززدایی، وحدت /غیاب، مرکزگرایی /گستره، حضور
 را یداريد دیداري، متون معناشناختی شناسیِنشانه (82-۷6 :1392شعیري، رک. )و کل 
 ونیمت چنین»که  کندمی تأکید موضوع این به بلکه ؛داندنمی نشانه صرف تجمع محل

 .نیست گرفتهشکل و مشخصازپیش امري آنها در معنا که دهندمی شکل را ینديافر
 ورحض و سویک از محتوا و صورت پالن بین ي تعاملنتیجه معنا گیريدرواقع، شکل

 (۷3)همان:  «.است دیگر سوي از خوانگفته و پردازگفته معناساز و فعال
 یا نوشتاري جویند و متونمی دیداري در متون عموماً را گرافیکی ساخت اگرچه

دانند، هاي دیداري میهاي معنایی فاقد طرحگفتاري را به دلیل برجستگی ساخت
 شکلبه را آن ايرابطه ساختار تواندمی شناختیزیبایی متون در ساخت این جستجوي

 ات کندمی کمک حافظ شعر در گرافیکی هايساخت جستجوي دهد. درواقع نشان عینی
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کل یابیم. ازآنجاکه گفتار در زمان ش دست ادبی صنایع مستعمل هايانگارهپیش فراسوي به
قًا دقی ،شعري را که داراي تصاویر گرافیکی است ،گیرد و نوشتار در مکان و زمانمی

اي دوگانه هشکل تقابلها، چه بهحافظ با انواع تداعی یدن ارزیابی کرد.توان تنها با شننمی
ها را از حالت گفتاري به کوشد واژههاي تصویري میو چه با تضاد و تناسب و مجاورت

 بصري است. -دیداري نزدیک کند؛ گویی در حال خلق یک اثر هنري-سمت گفتاري
 ينوع عمل متفاوت هستند که رابطهدیداري دو  متون شناسینشانه در گستره/فشاره

تواند معناهاي متفاوتی را بازنمایی کند. قبض و بسط تعاملی با هم دارند. این دو کنش می
ور آن تصویر حض ،کند؛ هرچقدر تصویر گسترده شودات مختلفی تولید میتأثیرتصاویر، 
لی که این دو مکند. تعاشود و برعکس، انباشتگی تصویر، حضور آن را بیشتر میکمتر می

 یوندپ نوع حافظ شعر گذارد. درمی تأثیربر ریتم و تنش تصویري  ،حالت با هم دارند
ازي ب. است ي دیگرنشانه نشانه، غیاب یک حضور. سازدمی آشکار را کنش این هامصراع

چنان پنهان است شود؛ گاهی آنهاي مختلف آشکار میدو مصراع در شعر حافظ به شکل
شعر  توان گفت دررو میینااز ؛تواند صنعتگري او را کشف کندخواننده نمیراحتی که به

 حافظ، قبض و بسط تصاویر دو مصراع خود یک کنش هنري ساختارآفرین است.             
 شعر در معنا که دارد توجه اصل این حافظ بر شعر در گرافیکی هايساخت جستجوي

 يسلطه از او را شعر آنچه درواقع. گیردمی شکل هاتصویر و هاواژه روابط اساس بر او
ها اژهو ارتباطی و ارجاعی نظام و تصویر ي چندوجهیرابطه کند، نوعمی خارج معناییتک

شعر حافظ معطوف به پیام نیست؛ بلکه این ساخت  ،به تعبیري دیگر. هاستو مصراع
همین به ؛شودهاي متناقض میو هم منجر به تأویل کندهاي متکّثر تولید میاست که پیام

ي مقاله سعی شده است در ادامه .سادگی ذهن او را تأویل کردبه توانسبب هم نمی
 تري در ابیات تبیین و دنبال شود:ساخت گرافیکی شعر حافظ با مبانی جزئی

 کوته نتوان کرد که این قصه دراز است جانان مشرح شکن زلـف خـم اندر خ  
 (119: 13۷4)حافظ، 

گوید؛ اما این تداعی تصویري حافظ در این بیت مستقیماً از درازي زلف سخن نمی
 نظیر درشود. این مهارت فراتر از رعایت مراعاتبه شنونده منتقل می« ي درازقصه»با 

 حضور دارد.   )کوته( به اینکه عنصر متضاد این مفهوم همزلف و درازي است؛ باتوجه
 خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید ـگ جانـم از حسـرت دهانش آمـد به تن

 (3۰5)همان: 
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محبوب که ارجاعی سنّتی دارد، حرفی به میان  و کوچکی دهانِ ، از تنگیباال تیب در
حتمًا  «تنگدستان»و « به تنگ آمدن»اما تکرار همین کلمه در ترکیب کنایی  است، نیامده

دهان، امساک محبوب را نیز به ذهن  یضمن اینکه تنگ ؛رساندذهن خواننده را به معنا می
هامی ي ایي دور تنگی دهان و تنگدستان یک رابطهسازد. از سوي دیگر رابطهمتبادر می

 گاهی دیداري متن در است ممکن» شود.زند که منجر به ساخت گرافیکی میرا دامن می
 و رفتهگ قرار حاشیه در ي دیگرنشانه و باشد واضح بسیار و گیرد قرار مرکز در اينشانه

 تشبیه و ایهام حافظ شعر در (8۰: 1392شعیري، ) «.شود داده نشان مبهم بسیار صورت به
 .اندفعال بسیار مرکززدایی در که دارند را نقش این مضمر

 هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را  یارِ مردان خدا باش که در کشتی نوح    
 (89: 13۷4)حافظ، 

نهاد یا بر اساس نهاد، انسان خاکیتواند نوح خاکیایهام دارد و منظور از آن می« خاک»
هاي غایب در متن که از حضور ایهام، تشبیه روایات، خاک حضرت آدم باشد. نشانه

 نقش مرکززدایی را برعهده دارند.   ،شوندمستتر و تلمیح موجود در این بیت احضار می
 
 های حافظکی و ساختار عمودی غزلنسبت ساخت گرافي. 1. 3

 یبرخ .ندارد وجود يواحد دگاهید راز،یش يخواجه يهاغزل يعمود ساخت يدرباره
مستقل  اتیاز اب یبیهستند و اغلب اشعار را ترک اتیاب «یپاشان»و  یمعتقد به پراکندگ

 ازجمله» گرید یبرخ (؛34: 1368 ،یخرمشاهرک. ) بالغت قرآن است متأثر ازکه  دانندیم
-جابه و او وانید در يدستکار اثر بر را هاتیب مضمون یپراکندگ شاملو، و فرزاد مسعود

 به قائل گرید یبرخ و (264: 13۷۷ ،ي)آشور «.انددانسته گرانید دست به آنها جاشدن
 یمضمون ساختار يبراشوق  شرحدر  انیدیهستند. حم هاغزل در یطول انسجام وجود

 نیهمچن( 483-48۰: 1392 ان،یدیحم .کر). است کرده هیته ییالگوها حافظ، اتیغزل
 ائهار ییالگوها، «حافظ يهاغزل در ییمعنا انسجام و يعمود وندیپ»عنوان  با یپژوهش در

 الگوها نیا ؛اندشده يبنددستهخواجه  يهااز غزل يکه براساس آنها تعداد است شده
 (133-12۷ :1384 ،یعبدالله .کر) .کنندیم نییتب را اتیاب انیم وندیپ و يعمود ساختار

این ؛ بهشودهاي حافظ در نسبت با ساختار عمودي بنا میساخت گرافیکی ابیات غزل
ا هحافظ، ساخت گرافیکی ابیات غزل سو غیاب ساختار عمودي در شعرمعنا که از یک
ها زلغ یافتن ساختارعمودي، ساخت افقیدیگر با عینیتکند و از سوییرا پیچیده می
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منظور از ساخت گرافیکی ابیات این نیست که غزلیات حافظ  ،شود. بنابرایندگرگون می
 «غزلالبیت» خود او تعبیر به حافظ هايغزل در را به ابیات و مفردات فروکاهیم؛ بیت

مثابه هبلکه هم ب ،نیست متن از خارج گفتارپاره همان مقاله، بیت این در بنابراین است؛
 تر است و هم نسبتی دقیق با متن غزل دارد. متن کوچک

ي وسیلهبه انسجام و ساخت نوعی گرافیکی ابیات، کشف ساخت فهم از هدف
در » اند:گفته چنانکه است؛ همین هم متن شناسیزبان از هدف. است متن شناسیزبان
« .است دهآم متون پدید انسجام و توصیف، پیوستگی براي هاییروش ،متن شناسیزبان

 يعمود ساختار ،یکیگراف ساخت مفهوم طرح با مقاله نیا در درواقع (14 :1386البرزي، )
 با افظح اتیاب يعمود ساختار يرابطه که است نیا بر دیتأک بلکه نشده؛ گذاشته کنار

 دارد؛ یوشنر نسبت یکیگراف ساخت با امر نیا و است یکیالکتید يارابطه ،یافق ساختار
 شدهیغن و جداجدا را اجزا اما دارد،یم نگه دور ينما در را اتیکلّ حافظ که یمعن نیا به
 نیمه براساس درواقع اتیاب در یکیگراف ساخت يجستجو. کندیم کینزد خواننده به

 .است شده طرح حافظ شعر در جزء و کل یکیالکتید يرابطه
نسبت معکوسی با ساختار گرافیکی  ،رعایت ساختار عمودي شد اشاره که گونه همان

ساختار گرافیکی  ،تر باشدبه این معنی که هر اندازه ساختار عمودي شعر قوي ؛دارد
یعنی تمام تالش شاعر مصروف ارائه و ساخت محور عمودي با معنایی  تر است؛ضعیف

گیرد و ي این منظور قرار میبنابراین محور افقی زیر سایه .شودروشن و معین می
 در غزل:  کند.تر جلوه میرنگمک

 دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش
 

 دادند اتمیح آبآن ظلمت شب  واندر
 (256: 13۷4)حافظ،                         

اما جدا از فصاحتی که در بیان  ،است رفتهاصطالحات خاص عرفان و تصوف به کار
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 

هاي حسی و حتی مایه -مندي از بنبدون بهره ،نامکشوف و انتزاعی براي مخاطب
حضار هایی را که شاعر انباید رعایت تناسب و تقابل و روابط بین واژه تصویري. البته

ي طبع و ذوق حافظ امري نادیده گرفت. وجود این ارتباطات اگرچه در دایره ،است کرده
ل وص مضمونِ يایگو است یتیرواعمودي شعر که  نماید؛ اما ساختاربدیهی و سهل می

ي اریزد که نهایتاً ختم به نتیجهلبی مشخص میي ابیات را در قا، همهیعرفان یتیبه غا
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ي نجات از غم ایام به خاطر صبر و ثبات شاعر. این نوع یعنی، مژده شود؛مشخص می
 شود: ي دیگري ازاین دست هم دیده میریخت روایی در نمونه

 دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند          گـل آدم بسرشتند و به پیمـانه زدند    
  (25۷)همان: 

این غزل هم که از جهت وزن و نوع ردیف فعلی به غزل قبلی شباهت دارد و نیز با 
گوید؛ گویی سخن می« دوش»( زمان ازلی archetypeشروعی مشابه از سرنمون )

 هایی مشابه. هایی مشخص یا حالهایی است از زمانروایت
 اند؛جنس کی از یعرفان -ینید يهاآبشخور به ارجاع لحاظ از شعر دو نیا اگرچه

 ياستعاره کالن، ینگاه با اول غزل در. شودیم احضار موضوع اساسدر آنها بر واژه اما
 يشتریب یافق انسجام که دوم غزل اما است؛ شده برجسته رورتیص مفهوم و معراج سفر،
 تیّنیع که یحسّ و ملموس ریتصاو با نشیآفر يهاست از افسان یپنهان تِیروا دارد،

 بمحسو بیغا ينشانه ینوع باز که «حیتلم» مناسب ابزار و اندکرده جادیا يشتریب
روعی اي دیگر که اتفاقاً در همین وزن و با شنمونه .کندیم جادیا ینامتنیب یتیفیک و شودیم

 مشابه شکل گرفته روایت طنزآمیز و پارادوکسیکالی است از حضور در میکده: 

 آلودهتر دامـن و سجاده شرابخرقه    آلودهخـوابدوش رفتم به در میکـده 
 (491همان: )

ر حضو ر،یو بسط تصاو ییروا ختیبا حفظ ر غزل نوع نیا شد گفته که همچنان    
 غزل يعمود ينما مقابل در و کندیم تررا کمرنگ یکیساخت گراف جهیو در نت ریتصو

 .دهدیم نشان تربرجسته را
 
 های گرافيکی در شعر حافظساختپيوند محتوا و . 2. 3

 سشپر دهیم، این پیوند هم به را حافظ غزلیات گفتنچگونه و گفتنچه سؤال دو اگر
 هستی حافظ شعر در محتوا و فرم چیست؟ محتوا و فرم از حافظ که تلقی گیردمی شکل

 کدکنی عیشفی. محتوا قربانی را فرم نه و کندمی فرم قربانی را محتوا نه او. ندارند مستقل
: دکنمی ذکر را ي جالبینکته «محتوا و فرم مناسبات»ي درباره برومز ي هنريمقاله از
 از را آنها گویند، گاهمی سخن امحتو و ي صورتبارهدر پردازاننظریه هاقرن و هاقرن»

 قطهن یک در صورت و امحتو که است قرن این در یگانه، تنها و گاه اندکرده جدا یکدیگر
 کدکنی، شفیعی از نقل برومز، به هنري) «.حافظ شعر در هم آن و کنندمی دیدار هم با
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 هاي متکثّر خلق بلکه این ساخت است که پیام نیست؛ گراپیام شعر حافظ شعر( 86: 1391
 حتوام بنديسازمان. باشد ملت ي یکحافظ، حافظه خرمشاهی تعبیر به اگرچه کند؛می
 وايمحت داراي را حافظ شعر آنچه. است شناختیهاي زیباییکنشهمراه با  حافظ شعر در

 ساختاري در آن بنديقاب براي حافظ کند، کوششمی بمرکّ  و چندوجهی، مضاعف
 بازي ،دهدمی نشان پیچیده را حافظ ابیات ارجاعی نظام آنچه است و شناختینشانه کامالً 
 . است مختلف سطوح در هانشانه

ند کتوان پرسید یک قطعه شعر سعی میبه همان اندازه که می»ایگلتون معتقد است: 
 «.کند چه کاري انجام بدهدتوان پرسید که این قطعه شعر سعی میچه چیزي بگوید، می

 او. کندنمی استفاده اطالعاتی مخزن یک از تنها شعر در ( حافظ148: 1396)ایگلتون، 
و  دارند؛ اتصال قرار هم مقابل در الًکام گاهی که کندمی ترکیب را مختلفی هايگفتمان

خواهد هاي هنري میدهد حافظ در فراسوي ساختهاي مختلف نشان میآیی گفتمانهم
که  هاستگفتمان از یکی تنها حافظ شعر در تصوّف بجوید. «ي آزاداراده»راهی به سوي 

 دولت به را خود تبار حافظ شعر ،اندگفته بارها که طورجذب شعر او شده است. همان
 «روتوتیپیپ» برساختن با حافظ. است چشمگیر نیز حافظ گراییرساند، خیاممی نیز قرآن
 کرده وصل هم به را متضادي هايسازه او هايغزل ساختار کندمی ثابت «رند» چون
گونه شناسانه. او همانزیبایی ارجاعات منطق با و نامنظم، بلکه درهم جهانی در نه اما. است
هاي اطالعاتی گوناگونی را به هم ربط ها و مخزنسنّت ادبی اصرار دارد و آموزه که بر

ا و هاي از تداعیکند و در شبکهتبدیل می شناختیهاي زیباییدهد، آنها را به ساختمی
مضمر و پنهان، ارجاعات پیدا و ناپیدا، معناهاي چندوجهی  پیوندهاي تلویحی، تشبیهات

ت ئه جرتوان بکه میي اوست. چندانرسد که بسیار مورد عالقهم میشناسی ابهابه زیبایی
شاعر جهان پیشامدرن است که پیش از سمبولیسم جهان مدرن به گفت او یگانه

 است. این پیوندها و روابط چندگانه که حافظ با تعبیر شناختی ابهام دست یافتهزیبایی
در شعر او فراوان است.  وسازد را میکند، هرمنوتیک حافظ از آن یاد می« صنعت کردن»

دارد گاه به دو یا چند تفسیر متفاوت برسد. همان اي که خواننده را وامیزبان بازیگوشانه
به »از آن جهت نیل  شوق شرحي اصلی در نمادگرایی که حمیدیان در علت و انگیزه

ا هومی واژهي مفهي تخیل و حوزهبخشی به دامنهطور مشخص گسترشاهداف هنري و به
کند و شعر نمادگرا را برخوردار از برترین مایه از ابهام و یاد می« هاي آنهاو طیف تداعی

 )حمیدیان،« .داندي گفتگو میان شاعر و مخاطب میروشن هنري و آزادترین عرصهسایه
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کند آلودي خلق میمندي از ابهام و ایهام در غزل حافظ، فضاي مهاین بهره (5۰4: 1392
خواهد مقصود هم هنرمندانه است و هم رندانه؛ و این فرض را که شاعر عامدانه می که

ي حتی کدهاي فرسوده»کند. تقویت می ،داردغایی خود را از چشم نامحرم پنهان نگه
ابند یبخش او چنان زندگانی و نشاطی میاز اثر نفس جان، زبان صوفیانه در زبان حافظ
ي اشوند که از هر سویی که بنگري جلوهي زبان پدیدار میو چنان سرزنده در میدان باز

 (263: 13۷۷)آشوري، « عنایی دیگر دارند.دیگر و م
  

 ساخت گرافيکی و انسجام تداعی،. 4
 به هم هایتداع نیا. است یتداع حافظ، شعر در انسجام يهانظام نیترمهم از یکی

 (یجابیا و یسلب شکل)به حافظ ارجاعات با هم و ردیگیم شکل یادب صناعات يلهیوس
 از یکی هم ایر و زهد؛ ... و عصر مسائل ،یقرآن ،یامیخ ،یمالمت ،یعرفان يهاگزاره به

  .کندیم وصل هم به را هایتداع از ياشبکه آن با که است حافظ يبرا جّذاب نیمضام
 در را حافظ شعر هنري ظرایف و صورت ایدر لب يگمشدهکتاب  در پورنامداریان    

فظی، ل یا ي خطیپوشیده کلمات، تناظرهاي معنایی هايي موسیقی، تناسبمقوله پنج
اریان، پورنامدک. ر) استکرده دنبال عاطفه با مناسب فضاسازي و معانی و مضامین تداعی
 او شعر هنر ي ظرایفمجموعه را در حافظ شعر در تداعی نظام ایشان (94-18۰ :1395
 ستگیگس و انسجام عامل تریناصلی حافظ شعر در تداعی اصل کهحالی  در است؛ دانسته

 ،کندمی رلکنت را اثر قالب و موسیقی اگرچه ردیف و قافیه مثال ؛ براياست پیوستگی و
 ايهتداعی ردیف و قافیه. دارد بخش اونظام هايتداعی با دقیقی ارتباط حافظ شعر در

 هاياو چرخش شعري هايصنعت برخی که حالی در ،کندمی کنترل را دور و نزدیک
 با ،آورندمی وجودبه ردیف و قافیه که را هاییتداعی دهند. اگرمی سامان را دورتري
 ترروشن حافظ ي شعرپیوسته و گسسته هايتداعی کنش ،کنیم مقایسه التفات صنعت

: 13۷4)حافظ،« شد بینیم یاران را چهیاري اندر کس نمی»هاي شود؛ براي مثال در غزلمی
 ( که هر دو داراي وحدت328)همان: « گشته باز آید به کنعان غم مخوریوسف گم»( و 243

هایی که وحدت اما در غزل ؛اندموضوع هستند، ردیف و قافیه در خدمت این وحدت
هاي گرافیکی ي ساختدهندهقافیه و ردیف یکی از عوامل شکل ،موضوع وجود ندارد
 د. در سطح بیت هستن

گذار در مجاورت واژگانی و ایجاد انسجام در شعر تأثیرقافیه و ردیف یکی از عوامل 
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و تقویت بعد موسیقایی آن در محور افقی و عمودي غزل است؛ شکلی از امکان و بند 
ز کند. شفیعی کدکنی به نقل امعانی کمک می براي تخیّل که به احضار کلمات و تداعی

خلخالی  يگونههسبب زیبایی شعر است و ب» گوید کهدر باب ردیف می البان غصنمؤلف 
(؛ این تعریف نسبتاً جامع دو کارکرد مهم 13۰: 13۷3کدکنی، )شفیعی« است براي افکار

ند و بر کگونه که هم شعر را زیبا میکند: بندي خلخالردیف را با بیانی موجز تبیین می
تصال اجزاي دیگر است. طراحی مناسب ردیف و ي اافزاید و هم حلقهاش میموسیقی

باشد، اي داشته کنندهتواند در موسیقی شعر نقش تعیینکه می این برقافیه عالوه
ي شعر است. نگاهی آماري به قوافی ها در اندام و پیکرهتک واژهي تکدهندهانسجام

وح لطیف او چگونه دهد که طبع و ري حافظ و توجه به بسامد آن نشان میمورد عالقه
 زین ریمالم (1388رک. طالبیان و اسالمیت: ) است در انتخاب این واژگان وسواس داشته

 مؤثر کارکرد و هانقش به «حافظ اتیغزل ساختار و فرم در فیرد کارکرد» يهمقال در
 (1396 ر،یمالم .کر) استرا بررسی کرده به ساختار غزل او  یبخشانسجام در فیرد

 ،کندمقابل تداعی با قافیه و ردیف را که نوعی جبر بر تخّیل شاعر تحمیل میي نقطه
اي عامل چرخش تداعی به سوي گونهتوان با صنعت التفات مقایسه کرد که بهمی

التفات به معنی وسیع کلمه یکی از خصایص چشمگیر شعر » هاي دیگر است.ساخت
علل استقرار ابهام در ساختار شعر  سازي زبان شعر وهاي برجستهحافظ و یکی از شیوه

اوست که توجه به آن در بازسازي بعضی عناصر حاکم بر بافت موقعیتی شعر یاري 
: 1395)پورنامداریان، « دارد.رساند و در تأویل شعر و کشف انسجام آن نقش اساسی می

ست؛ ابزار ا التفات در ایجاد ابهام بیشتر تأثیردر این نقل قول،  برانگیزتأملي نکته (21۷
 شودیم موجب صنعت نیا يریکارگهب در ظرافتحافظ براي تعلیق بیشتر.  دلخواه

 رییغت)چه  التفات در فضا یتازگ. شود سردرگم خطاب مرجع صیتشخ در گاه خواننده
 نیهمچن و شود جادیا ریتأخ کشف، در که شودیو چه مخاطب( موجب م دید يهیزاو در
 يزیرهنجارگ ینوعخود  ،یختگیرهمبه نیا رد؛یگ قرار دیترد از ياهاله در یمعن به دنیرس

 .کندیم لیتبد شانیپر یجمع به را حافظ غزل که يامر شود؛یم محسوب ییزداییآشنا ای
 شناختی باشد، ساختکند که اگر زیباییالتفات در ساخت افقی، گسست ایجاد می

 گیرد. گرافیکی نامحسوسی در بیت شکل می
 دزي مفتول خود گره میطرّهبنفشه 

 
 صبا حکایت زلف تو در میان انداخت 

 (  96)همان:                             
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 است خوش افگاراندل گلبانگ که بلبل کن ناله        کرد ساز رحلت آهنگ نقاب گل ناگشوده
 (122)همان:                                                                                             

هاست. در ذهن ف در شعر دیگران نیز براساس همین تداعیدر شعر خواجه، تصرّ
ه شود؛ بنابراین آگاهی بتبدیل می شناسیهاي زیباییها به ساختها و دانشحافظ، آموزه

 راثمی از حافظ گیريبهره»بسیار مهم است.  ،هاي سنّتی داردچالشی که حافظ با آموزه
 صویريت و مضمون کمتر گفت بتوان شاید که است گسترده و عمتنوّ  چندان گذشتگان

 یا قتباسا بیان منظور اینجا در ؛...باشد بدیع و سابقهبی که یافت توانمی حافظ شعر در
 به عراش اغلب که هاییتضمین و تلمیحات و شعري هاياستقبال و تصویري تکرارهاي

 هايکه اشارهبل هست، نیست؛ نیز آن تلمیح توضیح مستلزم شعر درک گاهی و برندمی کار
 ذهن حافظ از شعر خلق ي ذهنیحادثه ضمن در چون فقط که است ناپیدایی و مخفی
 ستقیمم باشد خواسته حافظ آنکه نه ،است باقی شعر در آن از اثري و است، سایه گذشته

شعر،  طریق از خواننده ذهن در آن حضور سبب همین به. دهد توجه آن به را خواننده
 «.است آن یادآوري در ذهن صرافت و خواننده ذهن در آن قبلی شرط وجود به تنها

 که شودمی سبب سّنت ادبی به حافظ شعر ارجاعی نظام (134: 1395پورنامداریان، )
و  اطالعاتی مخزن آفرین وساخت مؤلف در مقامِحافظ،  ذهن بین ايي پیچیدهرابطه

 نیا» .ودش برقرار خواننده عصريِ شناسیِ هاي زیبایینظام همچنین و ادبی سّنت گفتمانی
 بلق از که)سّنت(  یفرهنگ يحافظه با کند،یم جادیا خودش دور متن که ییمعنا يفضا
شفیعی  (121: 1396 )سمننکو، «.شودیم مرتبط است، داده شکل را مخاطب یآگاه

 در نوع اول»داند: ي ذهن حافظ با سنّت ادبی را در دو مرحله میي پیچیدهکدکنی رابطه
ي سنّت شعر فارسی، حاکم شدهآزمودههاي ازپیشتناسب هاي معقول و منطقی وتقابل

 خویش تأثیرآنها، در حدّي که است و در نوع دوم گریز از این قراردادها و پنهان داشتن 
ها و گرایش اي از تناقضرا داشته باشند و هرگز در چشم جلوه نکنند، همراه با مجموعه

 (436: 13۷3)شفیعی کدکنی،  «.به شطح
 صبر آري شود ولیک  به  خون جگر  شود        ام  ــود در مقـــل شــگویند سنگ  لع

 (298: 13۷4)حافظ، 
همین  اما حافظ ؛ي دانشی استیک گزاره ،کندرا تبدیل به لعل میاینکه آفتاب، سنگ 

ي طهواسگیرد. تداعی غالباً بهکار میفرد بهاي منحصربهگونهها بهي تداعیرا در شبکه
اما دراین میان نباید تجارب حسی و عاطفی  ؛شودمی  مجاورت، مشابهت یا تباین ایجاد 
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اي هزدایی به دنبال ساختارهایی است که تداعیاییرا نادیده گرفت. حافظ از طریق آشن
اي که از نویسنده» ورویی تازه بخشد. سلینا کوش معتقد است:مستعمل را رنگ

د و برهاي واژگانی نو به کار میترکیب کند،زدایانه استفاده میهاي آشناییتکنیک
اررفته در کنکنند که زبان بهکند تا خوانندگان فکر ها برقرارمیپیوندهاي جدیدي بین واژه

ها در ابیات حافظ برخی از روابط واژه (81: 1396)کوش،  «.فهمندمتن را به سهولت می
؛ اما احزان رسیدني هاز یوسف به زلیخا و پیرهن و کلب بر اساس سّنت ادبی است؛ مثالً 

هایی واژه ،است حافظ در بطن همین روابطی که براساس تکرار در سنّت ادبی شکل گرفته
است. در این حالت، خواننده  زدایی تصاویر سنّت ادبی مؤثرکند که در آشناییوارد می

 ي حافظ را. آفرینی خلّاقانهبیند و هم ساختهم تصویر سنّت ادبی را می
 یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم کوکب بخت مرا هیچ منجّم نشناخت      

 (388همان: )
« چهب به چه/»ي دهد؛ اما کارکرد دوگانهبیت به سنّت ادبی ارجاع میتمام کلمات این 

ک تدهد حافظ براي تکاست. این مسئله نشان می ریخته همساختار معهود سّنت را به
ید توان به این نظر رساست. بنابراین می کردهمی هاي زبان، هویّت مستقلی را دنبالواژه

که به هیچ راهی وجود ندارد جز این ،فراموش کنیمکه اگر یک کلمه از شعر حافظ را 
 دقت نظر و وسواسگویاي این نکته ت؛ اس اي برسیم که حافظ انتخاب کردههمان کلمه

اش بر انسجام و مجاورت واژگانی است. حتی آن آگاهیتبع گزینی و بهحافظ در واژه
 ،شودهم می به سرقت ادبی پذیري مستقیم حافظ از شعر دیگران که گاهی از آن تعبیرتأثیر

ناظر بر همین مسئله است؛ یعنی، او شعر دیگران را مهندسی کرده است. حافظ هر بیت 
اط مگر این که ارتب ،تواند در آن زندگی کندداند که هر واژه نمیرا محیط یا جغرافیایی می

 اي زیست واژگان را ارتقا دهد. شبکه
  

 آزاد یشناختی و ارادهانسجام زیبایی. 5
توان دو دیدگاه را به شکلی تعاملی به هم ربط داد: ي انسجام در ابیات حافظ باز میدرباره

حافظ به انسجام شعرش بسیار توجه دارد؛ به عبارت دیگر او بر ساختار شعرش آگاه  -الف
توان او را ساختارگرا دانست؛ یعنی او به ساختار شعرش بیشتر از پیام اي میگونهاست و به

اي هآفرینی او ارتباط دارد؛ پس واهماندیشی حافظ با ساختکند. بنابراین آزادشعرش فکر می
ندارد که بر ابهام شعرش دامن زند و خواننده به شکلی باز و دلخواه با شعر او برخورد کند؛ 

 / پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت»دار در دیوان او مانند حتی برخی از ابیات دشوار و مسئله
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دهد او هراسی از نشان  می (18۰: 13۷4)حافظ، « آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شود. همچنین توجه هاي شعرش ندارد و بازیگوشانه با مخاطب شعرش رودررو میبدفهمی

گزینی ببیند؛ کند که وسواس او را در واژهاي را مجاب میبه دقایق اشعار او هر خواننده
ها یا ترتیب ابیات با هم اختالف از دیوان او که اکثراً در برخی واژههاي مختلف وجود نسخه

 گیري تصحیحاست و شکلدهد حافظ اولین مصحّح ذوقی اشعار خود بوده دارند، نشان می
 است. اي است که حافظ انتخاب کرده ذوقی در ایران برگرفته از همان زاویه

 عنی، امکانی که خود حافظ طرح کردهـ دیدگاه دوم برآمده از دیدگاه اول است؛ یب
ن اي است. بنابرایي ویژهشناسی او داراي هندسهاست؛ دیدگاهی که معتقد است زیبایی

گیرد که مبتنی بر تصحیح ذوقی است. این اي در تصحیحات شکل میایدئولوژي
ک. ر) ایدئولوژي که به تعبیر شفیعی کدکنی براساس ایدئولوژي تصحیح نسخه است

ي واژگان حافظ را که با حذف و اصالح و تغییر (، همه93-11۰: 1383کدکنی،  شفیعی
افظ آورد تا بتواند حبه شکل همزمان به یاد می ،است در یک فرایند درزمانی شکل گرفته
 معاصر ما را شکل دهد. در غزل: 

 م ما افتداگـر تـو را گـذري  بر مقا    همـاي اوج سعـادت به دام  ما افتد              
 (188: 13۷4)حافظ،  

عی پیوند طبی« دام»ي اما حافظ با آوردن واژه ،یک ترکیب سنّتی است« هماي سعادت»
کند. زدایی میسازي، آشناییریزد و با واژگوني کلمات را در بیت به هم میو رابطه

اما حافظ براي  ،آمدي شرطی است که باید در اول جمله میمصراع دوم درواقع جمله
ماًل پس جمله کا ؛افتدآورد. سعادت به دام نمیدادن اشتیاق خود، نتیجه را در آغاز مینشان

خالف عادت است؛ یعنی، دیدن تو شکار هماست. بیت دو عیناً براساس بیت اول ساخته 
 ي شرطی در مصراع دوم آمده است: شده؛ یعنی، جمله

 اگر ز روي تو عکسی به جـام ما افتد     کـاله    حباب وار  برانـدازم از  نشـاط    
 (188)همان: 

بر اساس کنایه که در مصراع دوم  ،مصراع اول، یک اظهار شادي تصویري است
البته باز به صورت مشروط. بیت سه و چهار هم شکلی مشروط  است و گسترش یافته

ازآنجا که در این غزل، تمرکز ها تشبیه مضمر وجود دارد. دارند و تقریباً در تمام بیت
در اینجا  .کندها را موضوع مشخص میتک بیتحافظ بر موضوع است؛ ویژگی تک

ند؛ ترهاي اول هنريدرحالی که مصراع ؛هاي اول استي مصراعهاي دوم نتیجهمصراع
ي ها در مصراع دوم و شاعر رسیدن به همهها در مصراع اول است و مشبهبهدرواقع مشبه
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غالبًا  ،هایی که وحدت موضوعی داردبیند. حافظ در غزلآرزوهایش را مشروط می
ا شاعرانی ی شکند که قبالً یا خودکند؛ یعنی از تصویرهایی استفاده میخودش را تکرار می

 کاهد. در بیت: و این امر از میزان خالقیت او می اندبه کارش بردهدیگر 
 ي خـویش آمد و هنگـام درویادم از کشته     مـزرع سبـز فلک دیدم و داس مـه نو

 (4۷6)همان:  
شناخنی که بر سنّت ادبی تکیه زده، ساختار پنهان ي این تصاویر زیباییدر کنار همه   

 ةرعمز ایالدن»کشد: حافظ حدیث بیت است که بعد منطقی و معنایی آن را بر دوش می
اما خوش ندارد آن را مستقیماً در اختیار خواننده  ؛ي ذهنی داردزمینهرا در پس« ةاآلخر

مصراع اول  ها دري نشانهبگذارد؛ مصراع اول مقدمه است و مصراع دوم نتیجه؛ همه
اهر دینی ظ-هاي فرهنگیاما در مصراع دوم نشانه ،طبیعی است )نام عناصري در طبیعت(

ي ین گزارهاي که بین ابینامتنیهاي طبیعی مصراع اول را تأویل کند. روابط شود تا نشانهمی
هاي طبیعی و فرهنگی این دو مصراع را بازي نشانه ،شوددینی و تخیل شاعرانه برقرار می

نشینی و جانشینی به دهد. از سوي دیگر دو محور مهم سازوکار زبان یعنی، همشکل می
برخی از گیرد، نشینی صورت میآیند. زمانی که اولین انتخاب در محور هممیان می

تنها شود نهآغاز می« من»اي با مثالً وقتی جمله ؛شودهاي یک جمله اجباري میسازه
ند. با گیرآن ضمیر قرار می تأثیرسایر اجزا نیز تحت  ،اجباري است« م»ي آوردن شناسه

اول  شود، وقتی حافظ مصراعتوجه به این ساختار اجباري زبان که از آن به نظام تعبیر می
 شناختی و خالقیت حافظتولید مصراع دوم منوط به دو حکم است: جبر زبان ،سازدرا می

کند تا به ساخت برد و هم عدول میکه چگونه از تمهیدات زبانی هم بهره می
شناختی دست یابد. شکلی دیگر از انسجام، انسجام محتوایی است؛ یعنی شاعر با زیبایی

ي که اگونهبه ؛کندري خود را به اثر تزریق میهاي فکمایهگیري از شگردهایی، بنبهره
به  اشآنکه در مظانّ اتهام باشد یا موقعیتگیرد بیگاهی نوعی مقاومت منفی شکل می

 اند. ها و... از این مقولهسازي ارزشخطر افتد. شطح، طنز، پارادوکس، معکوس
 یـمــــان  پادشهـــگرچـه ما  بندگـ

 ه تهـیـــن  و کیســــگنـج در آستی
 ت غـرورــــور و مســـار حضـهوشی

 

 گـهیمــــان ملـک صبحـــپادشـاه
 ـاک رهیمــا و  خــــنمام  گیتیـــج

 ي گنهیمـد و غرقـهـــر توحیـــبحـ
 (451)همان:                               

ر هایی است که باانسجام مسلط در این ابیات، ناشی از جمع اضداد و پارادوکس
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 پذیرند و در غزلی دیگر: معنایی پنهان نیز دارند و بالقوه تأویل
 و تاجـدارانندـت تـــغـالم نرگس مس

 
 ي لعـل تو هوشیـارانندادهــراب بـــخ

 (268)همان:                                   
الي زند و در البهزدایی دست میهاي متعارف به آشناییسازي ارزشوارونه حافظ با

 در کدکنی شفیعی سازد.اش را نیز متجلی میهاي فکريمایههمین تصاویر وارونه، بن
 : بیت این تحلیل

 محفلی در کشمدردي مجلسی در حـافظم
 

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

 حافظ که چرا ندارد؛ ریاکاري روي، معنیهیچ به کردنصنعت این»: گویدمی
 را ي هنرها، هیچ هنرمنديحوزه ما در و است جهان تاریخ در ریا دشمن ترینبزرگ

 زج کردن، چیزيصنعت این .باشد ورزیده دشمنی با ریا ي اواندازهبه که شناسیمنمی
تاریخ،  در آزادي به ي معطوفاراده همان انسان، یا در آزادي به میل هنري تصویر

  (433: 13۷3)شفیعی کدکنی،  «.باشد داشته مفهومی تواندنمی
 

 ی صناعات ادبی در شعر حافظبازی پيچيده. 6
 معنوي و لفظی تناسب و ایهام از بتوان شاید»: نویسدمی حافظ مکتب کتاب در مرتضوي

ي وهشی عناصر و عوامل ترینمهم عنوانبه عناد و طنز لحن و سمبولیسم یا رمزپردازي و
 مفهوم با حافظ دیوان در عوامل این که داشت نظر در باید کرد، ولی یاد خاص حافظ

 هب حافظ شعري هايمایه تریناساسی از یکی که ایهام مثالً و است متفاوت آنها عادي
 هايابکت در آنچه از ترشایسته و رساتر ايوسیلهبه خواجه تواناي دست در ،رودمی شمار
رتضوي، م) «.گرددمی تبدیل آمده تخییل و توریه و عنوان ایهام زیر شعري صنایع و بدیع

 ار رند مفهوم  اینکه از چنین در جایی دیگر از این کتاب، پسهم مرتضوي (512: 1388
: مانه ک.ر) شماردمیحافظ بر شعر براي ايخصیصه داند، نهمی شناسیحافظ کلیدشاه
 ايجلوه حافظ به شعر آنچه اما ؛هست حافظ شعر در مشخصات ایني ههم (39-46

 ابیات ارجاعی نظام. است نظام ارجاعی دقیق با هاخصیصه این ترکیب ،دهدمی دیگر
 بازي ـب مصراع دو زیباشناختی ارتباط ـالف: گیردمی صورت اصلی شکل دو به حافظ

ی دیگر، ساخت گرافیکبیت. به زبان  سطح در و تصاویر هاها، ترکیبنشانه چندوجهی
 رفژتوان از منظر صناعات ادبی در دو ساحت دیگر نیز بررسی کرد: ابیات حافظ را می
 ا. هي منطقی و استداللی دو مصراع و روساخت یا همان ترکیب و تناسب واژهساخت؛ یعنی رابطه
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 ارجاعینظام و مصراع دو شناختیزیبایی ارتباط. 1. 6
 نظام هک است مصراع دو وابستگی نوع حافظ شعر در ارجاع ي نظامهاي پیچیدهشکل یکی از
 تقدمع انوري. کندبه یکدیگر می مصراع هاي دونشانه ارجاع به مشروط را بیت یک معنایی
 یعنی اجزاي دستورمند است؛ حافظ قافیه، شعر و وزن هايمحدودیت باوجود که است
 مصراع دو وابستگی( 125: 1368انوري، ک. ر) .آیندمی دستوري نقش ترتیب به هاجمله
-الغیدستوري، وابستگی ب کرد: وابستگی تقسیم کلّی نوع دو به توانمی را حافظ ابیات

 بیت:  این ندارد؛مثل وجود تعلیقی و دومصراع، سکوت بین دستوري شکل در. شناختیزیبایی
 کنند ما به چشمیي گوشـه که بود آیا   کنند کیمیا را به نظر خاک که آنان       

  (269: 13۷4)حافظ، 
 جادای هامصراع بین ندارد، تعلیقی وجود دستوري پیوند مصراع دو بین وقتی اما

 هب پیوند ایجاد براي را خواننده ذهن هم و کندمی بیشتر را بیت ابهام هم که شودمی
 امکان ظحاف به ،نیستند هم ي دستوريادامه که مصراعی دو بین تعلیق. گیردمی مشارکت

 کند؛ فعال غایب و حاضر هاي شکل را به مصراع دو بین ايرابطه هاينشانه دهدمی
 که آوردیم ايگونهبه را مستتر و مضمر ایهام، تلمیح، تشبیهات انواع حافظ شرایط دراین

 مستتر یهابیات، تشب این مثالً در ؛آورد دستبه  را پیوند آنها تواندمی تعمّق با تنها خواننده
 : گرددمیبر اول مصراع به بازگشتی شکل به دوم مصراع که کندمی عمل ايگونهبه
 زد توان کمان این از تیر دشمنان چشم بر    امّـا نمـاید سهـلت  ي  ماخمیـده قد

 (228)همان: 

 ر نرود...ــشک یس از پیــولی چگونه مگ ی  ــطمع در آن لب شیرین نکردنم اُول
 (216)همان: 

 هامصراع نیب ارتباط ینوع «یول» و «اما» وندیپ حرف ظاهر، در اگرچه اتیاباین  در
ر برخی د .است مصراع دو یواقع يونددهندهیمستتر است که پ هیتشب نیاما ا ،کندیم جادیا

ي دستوري مصراع اول نیست، معمواًل مصراع از ابیات حافظ هم وقتی مصراع دوم ادامه
ي آن؛ به این معنی که آنچه در مقدمه سخن است و مصراع دوم نتیجه يمثابه مقدمهاول به
فرینی آشود؛ این نوع استداللشناختی به مصراع دوم وصل میاست، با استدالل زیباییآمده 

 را رابطه نوع این محمدي و شود. گلیحتی گاهی در طنزهاي عاشقانه هم به کار گرفته می
 (131-13۰: 1394محمدي،  و ک. گلیر) .دانندمی استنتاجی-ي تعلیلیرابطه

 ي عالم دوام مادهــت است بر جریــثب که دلش زنده شد به عشق   هرگز نمیرد آن
 (92: 13۷4)حافظ، 



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( )بوستانشعرپژوهی  یمجله  ـــــــــــــــ  100

 

 های سيّال و غایب در ابيات حافظبازی نشانه. 2. 6
ي روساخت بسیاري از صنایع بدیعی در شعر حافظ کارکردي ویژه دارند. طرح درحوزه

ایهام  نظیر و برانگیز است که چرا در شعر حافظ تناسب، مراعاتاین پرسش بسیار تأمل
 چه ؛کندها فکر میاین اندازه مهم و فراوان است؟ به این دلیل که حافظ به پژواک واژه

از نظر صوري و رعایت صوت و موسیقی و تناسب و چه از جهت معناهاي چندگانه و 
ها از عوامل ارتقاي کیفیت متن است؛ زبان را برجسته انهغیاب عناصر پنهان. بازي نش

گذار در هنجارگریزي معنایی تأثیردهد. همچنین از عوامل کند و به آن تشخّص میمی
هاي معنایی را ایجاد کند و اینها همه ناشی است که قادر است طیف وسیعی از دریافت

ن کند و بر ابهام آالیه مین را الیههاي ادبی است. این امر متاز سّیالیت و شناوري نشانه
هاي غیرقابل اي است از احتماالت معنایی و نه دشواريابهام هنري، گستره»افزاید؛ می

ناپذیري معنی واحد و یگانه در کالمی چندالیه و فهم در متن... به عبارتی دیگر تعیّن
بودن اصل اختیاري و قراردادي ينشانهاین چندالیگی  (31: 138۷)فتوحی،  «چندمعنی

هی است و به این نتیجه منت شناسی سوسوري بر آن تأکید شدههاست که در نشانهنشانه
 معناهایی باشد. يرسانندهتواند اي میشود که هر نشانهمی

روابط مبتنی بر حضور . 1کند: تودوروف در بوطیقاي ساختارگرا دو رابطه را تبیین می
ک پدیده، اند... یروابط مبتنی برغیاب روابطی معنایی و نمادین»بر غیاب. روابط مبتنی . 2

خواند... درمقابل، روابط مبتنی بر حضور به آرایش و اي دیگر را به ذهن فرامیپدیده
موجب فراخوانی و انگیزش، بلکه ها، نه بهشوند. در اینجا پدیدهساختمان اثر مربوط می

 (. در بیت: 32: 1392)تودوروف، « آیندپس از دیگري می ي علّیت است که یکیواسطهبه
 ي طلعـت  آن  باش  که  آنی  داردبنده شاهد آن نیست که مویـی و میانـی دارد   

 (199: 13۷4)حافظ، 
ي دو مصراع به معنا و بخشی دیگر به روابط گرافیکی حاکم بر بیت بخشی از رابطه

بوم و جغرافیاي این طرح گرافیکی است. اما گردد؛ درواقع مصراع اول در حکم برمی
کند تا کنتراست و کمپوزیسیون حافظ چگونه از سّنت اطالعات خواننده استفاده می

اما حافظ در مصراع دوم با  ،در مصراع اول فعّال نیست« آن» مصراع دوم را شکل دهد؟
 ن با عنوان تناسبکند. در بالغت قدیم از این فمتفاوت، هرسه را فعال می« آن»آوردن دو 

جوید و هدفش تنها تري میعمیق  ي اما گویا حافظ، رابطه ؛شدو تکرار و ایهام یاد می
یرد گي صوري بین این کلمات نیست. او از مخزن اطالعات خواننده بهره میایجاد رابطه
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 ل ماد شککند تا نو براساس روابط مبتنی بر غیاب در میان واژگان، فضایی خالی ایجاد می
 توانستسوم که نمادین است و می« آن»اول و « آن»بگیرد. روابط حاضر در متن با دو 

ي مخاطب، طیف رنگارنگی اي از اصطالحات عرفانی باشد، در حافظهي فرسودهنشانه
علّت باشد، در مصراع دوم خواند و این چینش اگر در مصراع اول بیاز معانی را فرامی

هاي غایب و پنهان که تشبیه مضمر نیز سرشار است از نشانههدفمند و آگاهانه است. 
 يهاي بیشتري را درگیر کنند. خوانندهها لغزان شوند و همچنین نشانهشود نشانهسبب می

ا زیر ؛فهمداما علت زیبایی ابیات را نمی د،گیرهاي حافظ را ناخودآگاه میعادي، نشانه
ندي ماست. بهره معناي شعر را در تعلیق نهاده هاي غایب، بازي کرده وحافظ با آن نشانه

 توان با تعمّق به دست آورد: هاي غایب در این بیت را میاز نشانه
 ي گل مرغ سحر داند و بس      که نه هر کاو  ورقی خواند  معانی دانستقدر مجموعه

 (12۷: 13۷4)حافظ، 
هاي غایب درحالی که نشانه نظیر است؛ ي ورق، مجموعه و معانی، مراعاتي سادهرابطه

دهد؛ اما کند. مراعات نظیر فقط کلمات را به هم ربط میاست که این بیت را شاهکار می
است. این نوع استدالل بارها حافظ به دنبال حرفی است که به تخیّل خواننده واگذار شده 

ر؛ ي شعوعهي گل یعنی گلستان و از طرفی دیوان یا مجمشود. مجموعهدر حافظ تکرار می
شناس است و آورد. مرغ سحر نیز هم سخنبنابراین معانی دو ارتباط را به وجود می

یم و دلیل تشبیهات غیرمستقدست که بهخوان و هم عاشق گل و گلستان. ابیاتی ازاینترانه
 هاي هنر زبانی در شعر اوست، مبیّن این بحث است: ترین شکلپنهان از بدیع

 هست هرروزش تب استدر هواي آن عرق تا رَو  رمــبین کافتاب گتاب خوي بر عارضش 
 (1۰9)همان:  

 تـت برخاسـد و قامـش که به ناز قــسرک       سرو  پیش رفتار تو  پا  برنگرفت  از خجلت 
 (1۰1)همان: 

 حافظ يهاغزل به یخاص ساختار که است ياشبکه روابط نوع نیا به توجه نیبنابرا
الق، که با شعر، اخ نبود نیا دنبال به شامدرنیپ شاعران از ياریبس برخالف او. است داده

. مسئله دیبگوو هنري  عالی شعر خواهدیاو فقط م ؛مردم را نجات دهد یو زندگ نید
 در یتزردش ای يمهر يهاشهیمثال اند براياست؛  ییدر شعر او فراتر از محتواگرا بیترک

 ،يبعدتک يدئولوژیا کی به شدنجز رهنمون ،شود یبررس ییمحتوا شکلبه اگر او شعر
 ،چدیپب بالغت يلفافه در چندان را سخن کندینم یسع یحت حافظ. ندارد يگرید يدهیفا
 وانندهخ که کندیم یکی و زدیآمیم بالغت با چنان را امیپ بلکه ؛کرد يسعد که گونهآن
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 .ماندیم امیپ تأثیربالغت و  نیب قیتعل يدر فضا زدهبهت آن قیدق صیتشخ در سردرگم
هانه آگا يزیهنجارگر ینوع ،کندیم استقبال ابهام از قدما سّنت برخالف حافظ کهنیهم

 خواننده اریاخت در یراحتبه را ییانشا و يخبر يهااست. او معموالً اطالعات و گزاره
/ با استآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف » دلیل ابیاتی چونهمینبه ؛گذاردینم

پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت/ هان »( و 85)همان: « دوستان مروت، با دشمنان مدارا
در غزل هاي او نادر است. در جهان  (468)همان: « اي پسر که پیر شوي پند گوش کن

روط اي و مشاي، جهان شبکهگیرد جهان رابطهاي شعر حافظ، معنا با رابطه شکل میرابطه
 رايبي دیگر فهمید. اي را باید در ارتباط با واژهیگر است؛ یعنی، هر واژههاي دبه نشانه

 کردن تصویرها به هم فهمید: توان بیت زیر را جز با متصلنمونه نمی
 طلبی ترک خـواب کنگـر برگ عیش می ز مشـرق سـاغر طلوع  کرد   خورشید می 

 (464)همان: 
ارجاع  ي دیگراست که هر واژه را به واژهاي در این بیت شکل گرفته یک تصویر شبکه

 نوشی است،توان تنها آن را با مراعات نظیر توضیح داد. این که وقت شرابدهد و نمیمی
یکی از مفروضات است و اینکه شاعر شاید خورشید خونین را در وقت طلوع دیده و این 

در مصراع دوم هشدار است. مصراع اول یک تشبیه مرّکب است، اما  تصویر را پیاده کرده
نوشد؛ تو هم ترک خواب دهد که ببین جهان از خواب برخاسته است و دارد شراب میمی

تواند به خودش باشد هم دیگري؛ از سویی به شراب کن. فراموش نکنیم که خطاب هم می
 ود. شنیز در متن دیده می« برگ عیش طلبیدن»ي خیامی صبحگاهی هم نظري دارد؛ اندیشه

    

 گيرینتيجه .9
 .مطالعه و واکاوي کرد «گفتنچه» و «گفتنچگونه» پرسش دو با توانمی را حافظ شعر
 رسشپ زیرا ؛تر استمقدّم گفتنچه گفتن، ازچگونه واکاوي، پرسش این در تردیدبی

 نزدیک او هايغزل جهان به ايتر و به شکل پدیدارشناسانهدقیق را گفتن، ماچگونه
 دهد؛می سامان مختلف هايشکلبه را هایشغزل افقی و عمودي نظام حافظ. کندمی

 پایدار همیشه قاعده این است؛ طولی نظم از ترمهم افقی نظم وي هايغزل در اگرچه
 عمودي ساختار ،هستند موضوع وحدت و روایی ساخت داراي که هایینیست؛ در غزل

 گرافیگی ساخت که هاییغزل اما در ؛دهدمعموالً خود را جلوتر از ساختار افقی نشان می
 نزدیک خواننده به را خود ابیات و شودمی دور عمودي است، ساخت برجسته ابیات
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  اینکه نه ؛است دیالکتیکی افقی ساختار با عمودي ي ساختاررابطه شرایط این در. کنندمی
 مؤثر دتردیبی خواننده پیوند، رویکرد نوع دراین گرفت؛ فرض تواننمی را ايهیچ رابطه

ي اشعار حافظ در جستجوي کشف ساختار عمودي به این معنی که اگر خواننده. است
ظ، گریزد. کشف ساختار گرافیکی ابیات حافباشد، ساخت گرافیکی ابیات از تمرکز او می

 هچ»اي که در جستجوي ي عمیقی با نوع استراتژي خواننده دارد؛ درواقع خوانندهرابطه
 دهد.          ت، این ساحت از شعر حافظ را از دست میشعر اس« گفتن

 يهنر آثار ساخت در این است، نمود دیداري هنرهاي به متعلق اگرچه ساخت گرافیکی
نظام  براساس آفرینیساخت نوع این چگونه که دهدمی نشان «بنیاد واژه» ویژهبه دیداريغیر

 و مرکب شناختی زیبایی هايساخت و پنهان و آشکار هايتصویر، قرینه ارجاعی بین
 وجود. شودمی چندگانه معناهاي خلق و در نهایت سبب سازداي میمضاعف، جهان رابطه

ایهام، استعاره، تلمیحات،  مضمر، انواع پنهان، تشبیه هاياستعاره چون ايویژه صناعات
 ابیات در هنري مبهم هايگزاره تولید و نظیر دار، مراعاتمعنا هايتناسب، تضاد، تکرار

 این به است. توجه او مندعالقه گرافیکی هايساخت به او دهدمی نشان حافظ هايغزل
داشته ن از شعر ایدئولوژیک و گراپیام او صرفاً تلقی که است این ينشانه ها همچنینساخت

 این به است؛ اينشانه جهان به توجه سازد،می را او اشعار هرمنوتیک آنچه درواقع. است
 دبیا صناعات رواست؛ ازاین ي دیگرنشانه به مشروط و معطوف، وابسته نشانه هر که معنی

شده  نتبیی و تدوین بالغت و بدیع هايتابک در دارد ازآنچه فراتر حافظ، کارکردي شعر در
انیم توبینی او را به شکل دیگري میاگر از این راه با شعر حافظ مواجه شویم، جهان. است

تواي بندي محبندي کنیم که برعکس نگاه محتواگرا بر شعر اوست؛ زیرا در صورتصورت
 برد. شویم که ما را به بیراهه میهایی رودررو میشعرش با رهزنی
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