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حافظ شيرازي، جايگـاه الدين محمد در ميان آفرينندگان آثار ادبي، خواجه شمس

و برجستگي در گرو عوامل متعددي است. اي دارد ويژه كه از جمله ايناين تمايز

بسته كه بسياري از كار حافظ در پديدآوردن آثارش، شگردهاي هنري فراواني را به

و شيوهآن و كاركرد وي با زبان و واژهي واژهها به رفتار چيني او بـر روي گزيني

پژوهان بسياري تمام تالش خـود را بـه كـار حافظ. مربوط استي سخن زنجيره

و زبان حافظ وارد كنند؛ اگر اند تا خود را در جهانبسته چه بسياري از ايـن ذهن

دتالش در» ناپذير حـافظ ماجراي پايان«ست يافته اما هنوز ها، به نتايج ارزشمندي

و هر روز شاهد تالش پيآغاز راه است و گرهت،گير در شرحهاي گشـايي از فسير

ب منظورهاي خواجه و و راز ظرافتهي شيراز هاي كالم وي هستيم ويژه كشف رمز

ميو هركس از زاويه و. نگرداي ديگر به آثار وي توانمندي حـافظ در فراخـواني

و نيروي تداعياحضار واژگان بر روي زنجيره گري ذهني وي، بـر كسـيي گفتار

ها، كاركرد اي از اين توانمنديه براي نشان دادن گوشهدر اين مقال. پوشيده نيست

-در غزليات حافظ بررسي شـده» زلف«و»دل«و پيوند هنري دو واژه يا اصطالح 
و بـا هـم) در واحد بيت(مرتبه78در ديوان حافظ اين دو واژه در حدود. است

و تعبيري ديگر به كار رفته مرتبط با يك متفاوت روبـرو اند كه در هر بار با تصوير

درهدراين مقاله اين كاركرد. شويممي كه بررسـي دسته تقسيم شده22اي هنري

.ها از اهداف اصلي اين مقاله استو تحليل آن

و معاني، دل، زلـف، حافظ،: هاي كليدي واژه و شـيوه تداعي يا فراخواني واژگان ي تعـابير
.تصاوير هنري
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 مقدمه.1

و لطايف بررسي ظرافت چون وقتي بـه بافـت،؛شعر حافظ، امري بسيار دشوار استها
و معاني زبان حافظ مي و فراوانـي ذهـن را بـهينگريم، مساساختار، مضامين ل گوناگون

بهخود مشغول مي و يـك از آهـوان تيزپـاي ماند كه به صيد كدامراستي محقق درمي كند
هم؛معنا يا صورت بپردازد و صورت اند؛ بايد از انسـجام، ده شدهپاي هم پرورچون معنا

و مضامين پوشيده  و رمز سخن حافظ، سخن گفت يا از معاني لحن، موسيقي كالم، طنز
و چندجانبه و تأخيرهاي بالغـي را بايـد بررسـيد يـا هـمو ضمني خـوانيي آن؛ تقديم

و تركيبات خوش و صورتواژگان و نافـذ آن را زيـر تراش و روان هـاي خيـالي پختـه
و دريچهكوتاه سخن اين. گذاشتبين ذره هـاي گونـاگون اي كـه دانـش كه از هر حوزه

،)Discourse(شناسـي، گفتمـان هاي مختلف زبـان ادبي، نظير معاني، بيان، بديع، شاخه
و ميبر روي ما گشوده... هرمنوتيك، دستور، موسيقي، عروض و زبان اند، توان به سخن

دمثالً در همين حوزه. حافظ نگريست كمي تر بدان توجـه شـده انش معاني كه متأسفانه
و بهرهترديد بخشي از موفقيتو بي گيـري از همـين هاي هنري حافظ در گرو كاربست

و راهي اين دانش قـرار مـي ابزارهايي است كه در حوزه هـاي فراوانـي گيرنـد، ترفنـدها
ميوجود دارد كه به كمك آن حها و زبان . افظ وارد شـد توان تا حدودي به جهان ذهن

در ديوان حـافظ»آن«و» اين«ي براي نمونه اگر بر روي كاركردهاي هنري ضماير اشاره
و دايـره تأملي داشته باشيم، درمي اي يابيم كه حافظ از همين واژگاني كه تقريبـاً كـاركرد

و كم ميبسته دارند و زيبـايي توان در حوزهتر هـا شناسـي بـر دوش آن هاي صور خيال
ن و بخشـي از منظورهـاي وليتؤهاد، هنرمندانه بدانان مسـ باري هـاي ديگـري بخشـيده
ميي خود را كه كمتر بر روي زنجيرهپوشيده آني گفتار ها به مخاطـب نشينند، به كمك

و شيوه. رسانيده است و بر روي كـاربرد به دو بيت زير از حيث لحن ي گفتمان بنگريد
:بفرماييدكمي درنگ»آن«و» اين«ي واژه

پيك نامور كه رسيد از ديـار دوسـت»آن«
و خجلت همي به مژده رمـــبدل دادمش

ز ــان ــرز ج ــتآورد ح ــكبار دوس خــط مش
كه كردم نثار دوست»زين« نقد قلب خويش

)60: 1368، حافظ(
كه حافظ بر اساس شم زباني يا به جـز كـاربرد»آن«و» اين«طور اكتسابي پي برده

مي دستوري و زيباييو خودكار زباني، اي هـم داشـته شناسـانه توانند كاركردهاي بالغي
ميباشند؛ يعني اشاره و دور بهي به نزديك و در يك فضـايي طنـزوار توانند طور ضمني
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آگـاهي؛گونه، معاني بزرگداشت يا خوارداشت را هم به مخاطب منتقل كننـد يا متناقض
.هنري سخن حافظ بسيار افزوده استي از همين امكان، گاهي بر جنبه

و حصـر سـخن«هاي چنين اگر به شيوههم در ديـوان حـافظ بنگـريم، بـه» قصـر
و حصـر«يابيم كه به برخي از كاركردهاي هنـري آن در فصـل ظرايفي دست مي » قصـر

و طنزآميز حـافظ در گرفت شكوهي قصر يا فروشيوه. دانش معاني اشاره شده است آميز
: يان توجه استبيت زير شا

و دانش فلك به مردم نادان دهد زمام مراد بستو اهل فضلي  همين گناهت

)269همان،(
از له بيشأهدف از طرح اين مس تر اين است كـه تأكيـد كنـيم كـه بخـش بزرگـي

آنگردد كه بيشهاي هنري غزليات حافظ به رفتار او با زبان برمي جنبه ي ها در حوزهتر
م ميدانش آن؛گيرد عاني قرار فارسي مـورد توجـه گونه كه بايد در زباندانشي كه هنوز

و هم ميچنان سايهواقع نشده . كندي سنگين زبان عربي بر آن سنگيني
سرايان زبان پارسـي اسـت كـه مندترين سخنكه حافظ يكي از توانبا اعتقاد بر اين

و هم در حوزه و نشاندن مفردات و شـاعرانه بـر روي تركيبات خوشي ساختار تـراش
و استادي ويژهزنجيره و هم در حوزهي گفتار مهارت و پيوند بـين اي دارد ي صورخيال

و پديده ي ها، گوي سبقت را از بسياري ربـوده اسـت؛ در ايـن پـژوهش دربـاره عناصر
و شـگرفي كـه حـافظ بـين» زلف«و»دل«كاركردهاي زوج شعري و پيوندهاي فراوان

منـدي تـرين تـوان شايد بتوان گفت كه مهـم. ها ايجاد كرده، سخن به ميان آمده استنآ
و قـدرت تـداعي معـاني گيـري وي از واژه حافظ در اين رفتـار بـا زبـان، بـه بهـره  هـا

و حوزه سالجقه بـا اسـتناد. خيال وي مربوط استي صوري گستردهمرزناشناس حافظ
ــه ــه گفت ــالريجب ــر ك )Samuel Taylor Coleridge ()1834-1772(ي ســاموئل تيل

و نقش اجزاي سازنده ي شعر را از عوامـل مهـم شـعريت يـافتن چگونگي تركيب كالم
(كندقلمداد مي شاعراني كه اسـتعداد«: لي معتقد استو حسن)47و45: 1389سالجقه،.

و بهره به همان ميزان در فراخواني واژهتري دارند، شاعرانگي بيش ازكهاي متناسب شـي
(تري دارندها قدرت بيشآن المـوادهرا مـاد كلمـه«پـورو علـي) 107: 1386لي، حسن.
به مي و ميگفتهداند  شـعر نـوعي اجـرا بـه: كند كه گفتـه اسـتي رابرت فراست استناد

هرچه. گاه توانايي شاعر تنها در قدرتش در احضار كلمات است.ي كلمات است وسيله
و دقت بيششاعر در گزينش واژگان  تري داشته باشد به همان نسبت در انتقال وسواس
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و حـافظ گويـا) با انـدكي تصـرف37: 1387پور، علي(»...تر استتجربيات خود موفق
و به كمك آن زبانش را بر صدر آثار زيباي فارسـي نشـانده اين رمز را به خوبي دريافته

، معتقـد. است زبـان حـافظ اوج«:اسـت خرمشاهي كه درنگ شاياني بر حـافظ داشـته
و به بعد است و پروردگي زبان شعر فارسي در پايان قرن هشتم ، خرمشاهي(» ...پختگي

1361 :3(
و متعددي به چشم مـي در ديوان وي بين بسياري از واژه . خـورد ها روابط پيچيده

و آيينه«خرمشاهي ذيل توضيح بـ»آه يـاد»يـك زوج شـعري«عنـوانا، از اين دو واژه،
و به زوجك و قربان نيز: هاي شعري ديگري چون رده و كيش و آفتاب و سبو، ذره سنگ

(اشاره كرده است مي) 522: 1367خرمشاهي،:ك.ر. دل«رسـد به نظر و از» زلـف نيـز
كه زوج كمتا هاي شعري مهم حافظ هستند هـا توجـه شـده تر بـدان كنون از اين حيث،

هـا نهـاده شـدهي در ديوان حـافظ بـر دوش آن است؛ اگرچه بارهاي معنايي بسيار زياد
طي؛ بايد يادآور شد است مندي حافظ، توجـه هاي اخير به اين بخش از توانسالكه در
و شاهد نگارش مقالهبيش و پايانها، كتابتري شده هاي متعددي در ايـن حـوزه نامهها

و كتابتوان به مقالههستيم؛ براي نمونه مي مانايي حافظ در گرو«: هاي زير اشاره كردها
و گـذري بـه حضـور سـاقي در شـعر حـافظ«؛لياز حسن» چيست از صـدرا» نظـري

و كتـاب»ي جادوبنياد بر كرشمه«و ذوالرياستين يـك قصـه بـيش هـاي از عزيز شباني
و زبان حافظ، نيست كـه بسـياري از ...و هاي ايهامي در اشعار حافظفرهنگ واژه، ذهن

ميآن پيها را بهشينهتوان .شمار آوردي اين پژوهش

ي پژوهششيوه.2

-رسانيدن اين پژوهش، نخست ديوان حافظ به تصحيح مرحومان قزويني انجام براي به
و از همه . بـرداري گرديـدي شواهد موردنظر يادداشـت غني، از آغاز تا پايان مطالعه شد

و هاياز جمله برخي از فرهنگ،هاي مختلفچنين از فرهنگهم اصـطالحات عرفـاني
هاي مختلف حافظ، براي دريافت معاني مختلفـي كـه بـراي ايـن دو واژه در نظـر شرح
آنبعد از جمع. اند، بهره برديمگرفته در آوري شواهد، و در دسـته22ها را جـاي داديـم

در. ها پرداختيمهر مدخل به تبيين پيوندهاي ايجاد شده بين آن كنـار ايـن منظـور البتـه
و چگونگي تأثير اين دو واژه در حوزه، به شيوهاصلي ي صـورخيالي فراخواني واژگان
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و دقيق اميد است كه اين پژوهش در شناخت بيش. ايم نگاهي انداخته حافظ نيز نيم تـر تر
و سبك وي، گامي هرچند كوچك برداشته باشد .ما از حافظ شيرازي

 در ادب»دل«و» زلف«ي كاركردهاي دو واژه.3

و قدرت واژهترديد حوزهبي يكي معاني از ها با ديگر بسـيار متفـاوت هسـتند، برخـي
و جنبهواژه و اصطالحات، معاني و برخي توانمندي هاي ايهامي متعددي را برميها تابند
ي گفتار هم در ايني نشاندن واژه بر روي زنجيرهدارند؛ البته شيوه زمينهتري در اين كم

انگيـزي حافظ از شاعراني است كه در اين زمينه قدرت شگفت. ني داردامر دخالت فراوا
و جسـت  جـوگر وي بـا فراخوانـدن هـر واژه يـاو از خود نشان داده است؛ ذهن فعـال

و تعابير ديگر را به دنبال خـود مـي اصطالحي، سلسله و آن اي از واژگان گـاه از كشـاند
و تعابير فراهم آمده، نمونهميان همه و از تـر مـي اي را كه خـود بـيشي تصاوير پسـندد

و تناسب بيش،جهات مختلف لـي بـا حسـن. گزينـد تري با منظورش دارد، برمـي پيوند
را ديدي شاعرانه اين توانمندي شگفت حافظ بـا«: چنين توصيف كرده استانگيز حافظ

 ها را در گردن هـم انداختـه، پـايي واژهي خود در يك بيت، دست همههنرمندي ويژه
آنآن و همها را در هم پيچيده ديگـر صدايي هنري خاصي، به حمايـت از يـك ها را در

) 117: 1383لي، حسن(».واداشته است
و هر اثر هنري ديگر، چندصـدايي بـودن آن اسـت يكي از ويژگي . هاي آثار حافظ

ي زبـان ترديـد در حـوزه گـوييم، بـي مـي» پذيري تأويل«اين ويژگي كه به اختصار بدان
و همين ويژگي سـبب شـده كـه غزليـات وي پارسي، در غزليات حافظ پررنگ تر است

و تفسير شود و عوامـل. بيش از هر اثر ديگري، تاكنون شرح ايـن خصـلت بـه عناصـر
و فراواني وابسته است كه برشمردن آن ؛ي اين مقالـه اسـت ها فراتر از حوصلهگوناگون

و» اي هنـري پيونـد واژگـان بـه شـيوه«پـذيري اما در هر حال يكي از عوامل اين تأويل
و حــافظ در ايــن اســت كــه بـه رســتاخيز در كــالم مــي» تـراكم معنــايي« گونــه انجامـد

. ها، گوي سبقت را از همگان ربوده است هنرنمايي
و شاعرانه در»دل«و» زلـف«ي اين مقاله صرفاً به بررسي كاركردهاي زوج شعري

ي اين دو واژه در ديوان حـافظ رابطه،ه اعتقاد شبانيب. شعر حافظ اختصاص يافته است
تم« مي،به صورت يك ي اي كه چه در حوزهدو واژه) 182: 1384شباني،(».شودتكرار

و چه در حوزه و ادب عرفاني و كاربردهاي بسيار زيـادي دارد ي ادب غنايي، كاركردها
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و تحليل كاربردهاي هنري اين دو واژه يا بهتر بگويي از توان يك مقالـه» اصطالح«م نقد
شناسـي، بالغـي، هـاي مختلـف زبـان تـوان بـدان از ديـدگاه بسيار فراتراست؛ چون مي

و نظاير آن نگريسـت  از. ساختاري نخسـتين كـاربرد ظريـف ايـن پيونـد در بيـت دوم
و راز زيبايي بدين شكل در كنـار نخستين غزل ديوان حافظ، مشاهده مي شود كه با رمز

:اند هم نشسته
دلبه بوي نافه چه خون افتاد در ز تاب جعد مشكينش هااي كاخر صبا زان طرّه بگشايد

و اهميت اين غزل اعتقاد دارد كـه ايـن غـزل هـم سالجقه درباره چـوني جايگاه
و  ي بخش مهمـي عناصر اصلي اين شعر در واقع نماينده«فهرستي بر ديوان حافظ است

و اصلي و جاناز عناصر كليدي ي اصلي يـا پيـام شـعر او را در خـود مايهشعر حافظند
(اندفشرده ساخته . اين غزل«: محبتي نيز در اين باره معتقد است)48: 1389سالجقه، ...

و هنري حافظ است كه بـه– مثنويي چونان مقدمه– و فكري تقريبا مانيفست روحي
و فكر او را مي و تمامت شعر و زيبايي كليت -1386:222محبتـي،(»...نمايانـد كوتاهي

بنابراين نشاندن اين مضمون در بيـت دوم نخسـتين غـزل حـافظ، خـود گويـاي)226
و موضوع در ذهن خواجه بنابراين بررسي كاركرد اين.ي شيراز استجايگاه اين مسأله

مي ديوانزوج شعري در  تـر مـا از هاي مهـم در شـناخت دقيـق تواند از موضوعحافظ،
.شدحافظ با

و باريكمنصور پايمرد در مقاله دل مركز معنـايي«ي خود با عنوان بينانهي محققانه
و»شعر حافظ معتقد اسـت»دل«ي در نظر گرفتن بسامد فراوان واژهبا، با آوردن داليلي

و ديگر شخصـيت«كه  و حتي صوري اشعار حافظ، همين واژه است هـاي مركز معنايي
و مجازي شعريش به ميگونه حقيقي و هر كدام نسبت به درجهاي با آن پيوند ي خورند

و بعدشان با وادي دل، هم چـون سـياراتي در مـدارهاي گونـاگوني بـه گـرد ايـن قرب
مي. خورشيد در گردشند چـون هـايي هـم توان به معنـاي رمـزي واژه براي مثال، چگونه

و زلف، چشم، غمزه، كرشمه، ابرو، بيپي... لب آنكهآن برد، ها را با دل در نظـر ارتباط
و چوني اين پيوندها را آفتابي نكنيم و چند )57-56: 1384پايمرد،(».نياوريم

و فرهنگ هـاي اصـطالحات ويـژه فرهنـگ بـه،هاي مختلـف اين دو واژه در منابع
و بزرگي را به خود اختصاص داده ي مالمحسن زلفي كه به گفته. اندعرفاني، بخش مهم

هم.ه از مطلق ماسوي به زلف تعبير كنندگا«:فيض و نقـاب روي چنانچه كه زلف پرده
و نقـاب وجـه واحـد حقيقـي  و كثرات حجـاب ذات محبوب است، هر يك از كائنات
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و از اين و است و كثرات تعينات بـه درازي زلـف جاست كه از عدم انحصار موجودات
)15: 1354فيض،(».نمايند عدم انتهاي آن تعبير مي

از چنانهم را به زلف اختصاص دادهي مشواق رسالهكه مالمحسن فيض، باب اول
در صـفت«، بـاب اول را انـيس العشـاق است، شرف رامي نيز در كتاب ارزشمند خود، 

و نخست گونه» موي و سـپس نگاشته است هاي مختلف آن را بـا دقـت تعريـف كـرده
و وي ضـمن. دهـد ها را توضـيح مـي كاركردهاي تشبيهي آن برشـمردن اسـامي متعـدد

و عربـي متـداول اسـت، بـه صـد كـاركرد  و مو در زبان فارسـي متفاوتي كه براي زلف
آن«: فارسي پرداخته است مجازي آن در زبان گويان دارد، آن اسـت چه تعلق به پارسيو

سـا، سـنبل، بنفشـه، سـمن:كهاند، چنانكه حقيقت زلف را از روي مجاز صد اسم نهاده
وگنافه )86-85: 1386رامي،(». ...شاي

ي معنايي اين دو واژه كمـي روشـن غرض از بيان اين مطالب اين است كه گستره
و يادآوري اين نكته كه به سبب گستردگي حوزه ،ي كـاركرد ايـن دو واژه در ادب شود

بههب هـاي صـوري ايـن دو تر به بيـان رابطـه ناچار بيش ويژه ادب عرفاني، در اين مقاله
گيرنـد، چون دو شخصيت داستاني نقش بـر عهـده مـي اصطالح كه در ديوان حافظ هم

به برخي از شگردهاي حـافظ» زلف تابدار حافظ«ي لي در مقالهحسن. شودپرداخته مي
و تـراكم معـاني، آن را در كاربرد واژه و از ديـدگاه تناسـب واژگـاني ي زلف پرداختـه
به. بررسيده است مياما كاركرد دل كه و حسـاس رسد مركـزي نظر تـرين عنصـر تـرين

و عرفاني به شمار مي اسـاس بـر. تـر دارد آيـد، وضـعيتي بسـيار شـگفت ادبيات غنايي
آن«پژوهش پايمرد، در ديوان حافظ  و تركيبات و واژه 607دل ي بار به كار رفته اسـت

وو اين بدون در نظر)56: 1384پايمرد،(» بار15معناي آن يعني قلب هم گرفتن معاني
و: هاي مجازيي چون معادل در ادامـه بـه. اسـت ... جام، جام جم، قدح، باده، آيينه، خانه

ي پردازيم تا ببينـيم ذهـن خـالق خواجـه بررسي بسامد اين دو واژه در ديوان حافظ مي
.ايجاد كرده است»دل«و» زلف«ي شيراز چه پيوندهايي بين واژه

و دل در ديوا.4 ن حافظپيوند زلف

امــغني انج-بر اساس پژوهشي كه نگارندگان بر روي ديوان حافظ به تصحيح قزويني
بار حافظ در ديوان خود اين دو واژه را با پيوندهاي معنايي آشكار78دادند، در مجموع

ماو پنهاني كه دارند، در روي زنجيره و در واحد يك بيت به كار برده است كه ي گفتار
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جزبي. ايمتر جاي دادهمدخل كالن22ها در آن ـ ترديد اگر بخواهيم با نگـاهي نگرانـهيي
و ايـن له بنگريم، مدخلأبدين مس ها تعدادشان بسيار فراتـر از ايـن رقـم خواهـد رفـت

و دگرگونهگر اين است كه حوزهنشان چي خيال و شاعرانههانديشي حافظ قدر گسترده
اي كـه اگـر بـر بنيـاد كـاري كـه بـه گونـه است كه اين همه مضمون خلق شده اسـت؛ 

و به اعتقاد دكتر شفيعيالدين رامي در انيس شرف كـدكني كـار بسـيار العشاق انجام داده
و ارزشمندي است  كاركردهاي مجـازي ايـن) 162: 1380شفيعي كدكني،.ك.ر(جالب
دي مواردي كه شرفبينيم تقريباً همهدو واژه را نگاه كنيم، مي ر فـرهنگش الـدين رامـي

تـر تشـبيه يـا كـاركرد ها اشاره كرده، حافظ به كار برده است؛ به عبارت ديگر كـم به آن
ً بـراي. توان يافت كه حافظ آن را به كار نبسته باشدمجازيي براي اين دو واژه مي مـثال

گشاي، عنبرين، عنبربوي، شام، شام سا، بنفشه، سنبل، نافهسمن زلف معاني مجازيي نظير
دلن، شب، شبرنگ، عمـر دراز، سـايه، چـين، هنـدو، دل غريبا دار، بـر، دل بنـد، دل دزد،
خم دل و كش، كمند، دام، بـر اسـاس. را فـراوان بـه كـار بـرده اسـت ... اندرخم، سلسله

ي شواهدي كه در زير نقل خواهد شد، حافظ در كاربرد اين پيونـد، بـه معـاني پوشـيده 
و مجازي زلف توجه بسيار داشت در ايـن صـورت، زلـف نمـاد كثـرات.ه اسـت عرفاني

و به گونه مي خم،ايشود مي همه دست در آن زلف مياندرخم :شوندزنند يا شكار آن
و دانـه يك مرغ دل نماند نگشـته شـكار حسـني خـال تـو در جهـاناز دام زلف

)394: 1368، حافظ(
به يغماي خـرد آهختـه تيـغغمزه براي صـيد دل گسـترده دامزلف جانان ازي ساقي

)309همان،(
و واژگـاني ايـن دو واژه بـر در ادامه فقط به بيان مدخل هاي اصلي پيونـد معنـايي

مياساس بسامد آن .پردازيم ها

دل.4.1 و صيد  دام زلف

ب و شـايد. ويژه در زبان حافظ، كاركردهاي فراوانـي يافتـه اسـته زلف در ادب فارسي
در ترين نقش برجستهيكي از  و حماسـي اسـت كـه ها براي زلف همان نقـش قهرمـاني

مي بيش مي تر شواهد نقل شده در اين مقاله به چشم به خورد؛ زلفي كه تواند هزار دل را
و راه هزار چاره و هـيچ يك تار مو كسـي هـم گـر را از هـر چارسـو بـه راحتـي ببنـدد
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كه چنين شخصيتي براي ذهن پويـايي چـون طبيعي است. تواند در برابر آن بايستد نمي
و واژه ذهن حافظ، مي و تعابير متعددي بيافريند هاي فراواني چـون كمنـد، تواند تصاوير
و و به دنبال آن تعابير هنري متنوعي ساخته شود... صيد، اسارت :را تداعي كند

كه اينش سزايمبتالي خويشتن استدلتودام زلفبه تخويشتن اسبكُش به غمزه
)50همان،(

يـچون كمند خسرو مالك رقاب انداختدر گردنم زنجير زلفصيد دلز برايو
)433همان،(

و در دامآه كز چااز چاه زنخدلتو افتادخم زلفدر افتاده برون آمد
)111همان،(

افتد تحمل بايدشداممرغ زيرك چون بهاز پريشاني منالزلفشاندر بنددلاي

)276همان،(
و غمزهزلف دلبر دام كنمكه چندينت نصيحت ميدلياد دار اياش تير بالستراه

)352همان،(
و تـاب دامكه ديد در ره خـودكبــوتر دلتپــدرواســت در بــر اگــر مــي و نشـدپيچ

)168همان،(

ــودز ــي ش ــاه ك ــن آگ ــال م ــفتگي ح ــهآنآش ــندلرا ك ــار اي ــدنگشــت گرفت كمن

)180 همان،(

كه خواهد شدنم ــين خــط چــون سلســلهآوزاز دستمرغ دلدانست نفرســتاددام
)109 همان،(

هاي مختلف در ادبيات ياد شده، تكـرار مضمون در دام زلف افتادن دل، به صورت
بهاما شيوه؛گرديده و گزينش واژگان اي اسـت كـه مخاطـب ايـن تكـرار را گونهي بيان

انگـاريي شواهد، جانـدار شايان توجه است كه تقريباً در همه. شودچندان متوجه نمي
و انسجام هنري بـين. دل به تحرك سخن افزوده است افزون بر اين ترفند، پيوند معنايي

بهواژه ديگـر هـا بـا هـم تـر واژه اي كه بيشگونهها بر موسيقي دروني بيت افزوده است؛
.ي دارندروابط پنهان يا آشكار

 زلف» دلبندي«و» دلداري«،»دلدزدي«،»دلكشي«،»دلبري«.4.2

تـي حافظ، يك شخصيدر ديوان يا در انديشه» زلف«آيد كه از شواهد زير چنان برمي
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و طرار دارد كه هر كاري كه بخواهد از عهده آيد؛ نه تنهـا دل را كـهي آن برميحماسي
بي دين را هم مي و آن راهي جز تسليموگو گفت برد جـا شدن در برابر او وجود ندارد؛ تا

زلـف«هايي از جمله بخشي به پديده حافظ با شخصيت.نهدكه بر گردن صبا هم بند مي
و تحرك سخن كمك شاياني كرده است»دلو بـر،دل: انتخاب صفاتي چون. به پويايي

دل دلكش، دل وبند، دين دزد، دا... بر رنـد، در شـواهد زيـر ايـن كه همه بر كنش داللت
:پويايي را دو چندان كرده است

ز ــهايمـــنكيـــد زلفـــشمشـــو حـــافظ ــتدلك ــن اس ــد دي ــون در بن و كن ــرد ب
)55 همان،(

كه را روي گفـتدلكشزلفباكشـدرا همـيدلتوزلفوگوي،گفتبي وگوسـتتو
)59 همان،(

ومن دوست مي صـاف بـيدلكشممويدار روي خوش و غشـممدهوش چشم مست
)338 همان،(

گـري بشـكنگـوي كـه قلـب سـتمبه غمـزهبگـذاردلبـريگـوي كـه آيـينزلـفبه
)399 همان،(

ــهصبا را بند بر گـردن نهـاددزدشدلزلف ــرو حيل ــواداران ره ــا ه ــب ــدو ببي نـي هن
)402 همان،(

ــزن الف ــه م ــداندال هميش ــف دلبن راي شـوي كـي گشـايدت كـاري؟تيـرهچوزل
)443 همان،(

ومي ميطلبـي از نعـيم دهـرحافظ دگـر چـه مـي كشـيمـيي دلـدارطـرّهخوري
)459 همان،(

كــه تــا خــداش نگــه دارد از پريشــانيخـويش خيـري كـنبنـدي دلطرّهبه نام
)435 همان،(

ــف دل ــيدارزل ــار هم ــو زنّ ــدچ كه شد بر تن ما خرقـه حـرامبرو اي شيخفرماي
)315 همان،(

و بوي زلف.4.3  دل

خ و اين امر از گذشـته تـا كنـون همـوارهشوزلف با مواد بو كننده پيوند استواري دارد
تـداعي» بـو«يي زلـف، كلمـه متداول بوده است؛ بنابراين در ذهن حافظ با آمدن كلمه

و در دامآن. شده است افتادن گاه حافظ از اين امر رايج استفاده كرده، هنرمندانه گرفتاري
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و پـاي دل را شاعرانه بدان پيوند زده است؛ به عبارتي دقيق بنـدي دل را بـه تر، گرفتاري
و مخاطب را تسليم نظر خويش كندزلف اين . گونه تعليل كرده كه خواننده

ز مــن هنــوز بوســتمشــام دلن بــوي درآزامشـنيدهبـوييتـوزلـفعمري ست تا

)59 همان،(
ــهكه الف تجـرّد زدي كنـون صـد شـغلدلم ــفب ــوي زل ــاد صــبحدم داردب ــا ب ــو ب ت

)119 همان،(
ز زلفسـحرصبا وقت آوردما را بـه بـو در كـار مـييدل شوريدهآورديـار مـيبويي

)146 همان،(
خــام طمــع، ايــن ســخن از يــاد ببــردلايهيهـاتببويـدچون عنبر خامش كـهزلف

)250 همان،(
و نگـار ز تـو پـر نقـش تـو خـوشسايزلف سمنازمشام دلمهمهم گلستان خيـالم

)287 همان،(
:و اين شيفتگي به بوي، موجب خون شدن دل همه گرديده است

چه خون افتاده در دلبگشايدطرّهاي كĤخر صبا زاننافهبويبه هاز تاب جعد مشكينش

)1 همان،(

و بيش ها اسـتناد شـده، ايـن تر شواهدي كه در اين مقاله بدانبر اساس شواهد باال
و قدرتشود نكته استنباط مي و دل كه در اكثر موارد، حاكميت راني مربوط به زلف است

.باشددر برابر آن منفعل مي

و دل ديوانه.4.4  زنجير زلف

و مفتولدر انديشه وي حافظ، بلندي دنبـال بـه بودن زلف، نخست زنجير را تداعي كرده
آني ديوانه، فراآن واژه آن خوانده شده است؛ ها در يك فضاي متنـاقض گاه از پيوند بين

و حماسي، دل وارد اين بازي مي د؛ پـس كشـن ديوانه را بـه زنجيـر مـي. شودو رمانتيك
:ي زلفبراي مهار جنون دل، چه زنجيري بهتر از سلسله

ان به كه بـود انـدر بنـدـه همــكه ديوانآنزمشكين، حافظگيسوياز آندلباز مستان
)181 همان،(

ــتمش ــلهگف ــفسلس ــيي زل ــان از پ كــردشــيدا مــيدلاي ازگفــت حــافظ گلــهبت

)142 همان،(
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زاز آن شـد كـه نصـيحت شـنوددلِ ديوانه تـو زنجيـر كـنمزلـفسـرمگرش هـم

)347 همان،(

و ــيچـو زنجيـرزلفبعد از اين دست مـن ــد از پ و چن ــد ــام دلچن ــه رومك ديوان

)360 همان،(

كه با اينــواز آمــدهفرصــتت بــاد كــه ديوانــهايدهـدراز آمـي زلـفسلسـلهاي

)422 همان،(

و اقامتگاه دل است.4.5 و پناهگاه  زلف، مأمن

و جالب در ديوان حافظ، اين است كه افزون بر اين و كه پديـده از نكات قابل توجه هـا
و بـر اشيا در ديوان حافظ نقش متعدد مي و مضـامين متعـددي يابنـد اسـاس آن تعـابير

و متنـاقض در ديـوان حـافظ شود، گاهي نقشآفريده مي و تعـابير مختلـف هاي متضاد
رو. شودمشاهده مي رودرشواهدي كه در اين قسمت آمده با شواهد قسمت قبـل كمـي

و اين مطلب شاهدي بر حوزهقرار مي ازي بسيار فعال صورگيرد و خيـال حـافظ اسـت
بهپارادوكسيگونه ميهاي عرفاني .آيدشمار
عــاقالن ديوانــه گردنــد از پــي زنجيــر مــاخوشستچونزلفتبنددردلكهدانداگرعقل

)10 همان،(
زكـسز بس كه شد دل حافظ رميده از همـه آيـدبـه در نمـيي زلفـتحلقـهكنون

)237 همان،(
ــه در ــال اي دل كـ ــشمنـ ــر زلفـ اســـت آشـــفته حـــاليجمعيـــتهمـــهزنجيـ

)463 همان،(

ــر آن ــفصــبا ب ــر زل ــراارس ــيدل م نگـه داردز روي لطف بگـويش كـه جـابين

)122 همان،(

ــهبـدان اميـدي زلـف اسـت دلحلقـهمقيم ــه حلق ــار بگشــايدك ــف ي ز ســر زل اي
)230 همان،(

ــيوزكه خوش سوادي ديـددلمقيم زلف تو شد ــر نم ــش خب ــب بالك ــدان غري آي
)235 همان،(

 يمان استوار دل با زلف.4.6

و مضامين ديگري را تداعي در  برخي از مواقع به صورت طبيعي برخي واژگان، واژگان
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مي. كنندمي و شـكار هـم تقريبـاً مثالً وقتي دام، مطرح و مـرغ شـود بـه دنبـال آن دانـه
مي راحت هـايي كـه در عـالم واقـع شوند؛ اما گاهي براي پيوند بـين مقولـه تر فراخوانده

و مضموني نكتهربطي به هم ندارند، به ذهن و تخيـل ياب پـرورد، نيازمنـد اسـت؛ آفرين
و پيمان و دل اي درسـت كـرده بستن يـك رابطـه همانند شواهد زير كه حافظ بين زلف

و گرهاست؛ به نظر مي و هاي رسد كه حافظ با ديدن زلف آن به مفهـوم بسـتن، رسـيده
و بعد به رابطهبعد از آن پيمان و پيمان در يك فضاي بستن در ذهنش تداعي شده ي دل

و رمانتيك دست يافته است .غنايي
تـو بسـتگشـايگرهزلفبا سرعهدكهمسـكين مــن گــره مفكــندلچـو نافــه بــر

)32 همان،(
كه زودش با قـرار آردقراري بست با زلفتريشمدلخدا را چون بفرما لعل نوشين را

)115 همان،(
ــمدر ازل بســت ــدل ــدزلفــتســراب نــرودپيمــانســرتــا ابــد ســر نكشــد وزپيون

)223 همان،(
ــي ــادل ــه ب ــرك ــينس ــرارياوزلف ــددادق ــاز آي ــرار ب ــدان دل ق ــه ب ــر ك گمــان مب

)235 همان،(
:اعتمادي به اين عهد نيستاما

ــدان ــف دلبنـ ــزن الف زلـ ــه مـ راي شوي كـي گشـايدت كـاري؟چو تيرهدال هميشـ

)443 همان،(

 زلف، چين، دل، سفر.4.7

و حلقـه گويا ذهن نكته و درازي ي هـاي آن، بـا يـك رابطـه ياب حافظ با ديـدن زلـف
و به دنبال اين» چين«ايهامي، ي گونـه تداعي، تداعي جناسفارسي را تداعي كرده است

و با تداعي واژه ي چين، به ياد دوري مسـافت چـين افتـاده چين در ذهن او آمده است
بــدنبال چنــين. چينــي كــه در نظــر قــدما جــايي بســيار دوردســت بــوده اســت. اســت

و شاعرانه خلق گرديـده فراخواني هايي، با وارد كردن دل در اين فضا، مضاميني عاشقانه
به.است بيدل مي سفر :رودبازگشت چين زلف

كنــددراز خــود عــزم وطــن نمــيســفرزانزلف اوچينگرد من رفت بههرزهدلتا

)192 همان،(
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ــادبـي حفـاظ مــندلتـويطـرّهچـيندر ــاد ب ــألوف ي ــكن م ــت مس ــز نگف هرگ
)102 همان،(

ــبااي؟مسكين چگونـهدلايزلفشچيندر ــاد ص ــت ب ــفته گف ــوكاش ــال ت ــرح ح ش

)408 همان،(

ــيسـواديخـوشكهدلتو شدزلفمقيم ــر نمـ ــدوزان غريـــب بالكـــش خبـ آيـ

)235 همان،(

دل جالب توجه است كه در مضاميني كـه حـافظ بـا ايـن رابطـه ،هـا سـاخته اسـت،
و بيش شخصيتي فعال مي تر پوياييتر به دست آورده و تحركات از او سر و ها تركم زند

.منفعل برخورد كرده است

 اسارت جاويدان دل در زلف.4.8

ديگـري اجـزا بـا يـك ديـوان حـافظ، همـه چونهمي فكري منسـجم در يك مجموعه

مي. خواني دارند هم و ديوانهزلف كه زنجير مي شود، اسير و اي هم حضور در چنين يابد
به شرايطي، زلف دام مي و كـه از لـوازم آن اسـت، فراخوانـده هـم،»دانه«دنبال آن شود

اين هماهنگي به بهترين شكل ممكن در ابيات زير كه در يـك فضـاي عرفـاني. شود مي
:شودشكل گرفته، مشاهده مي

وشـد كــه بازحـــافظ روزيزلفـــش دلبـــه تماشـــاگه بمانــدگرفتــارجاويــدآيـد

)178 همان،(

بتـي حلقـه كنـد در گوشـمزلـفهندويچـون هـر دمدلاز غـمشومآزادكيمن

)340 همان،(

ز حفــظ جانــب يــاران خــود مشــوماسـتزلفز اسـيراندلتتااستعمري غافــل

)406 همان،(

ـــلمي سـ ـــبت ــــدغَيهاسـنــــاديفــــؤاديبصي كُــــلُّ يــــومٍ لــــي و روحــــي

)348 همان،(

مي چنانهم و در بخش كه مالحظه گرديد، زلـف اغلـب هاي پيشين هم اشاره شود
مي هم آن چون يك قهرمان حماسي، حلقه در گوش ديگران و ها را هنـدوي خـود افكند
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مي مي و دل را اسير خود و رمانتيـك، كند نمايد؛ به عبارتي ديگر، در يك فضاي عاشقانه
مي حافظ از يك سلسله عناصر متضاد استفاده مي .افزايد كند كه همين بر زيبايي زبانش

و شكن زلف.4.9  گم شدن دل در چين

خمرابطه و و پرپيچ و سياهي ميي بين انبوهي توانـد نتـايج فراوانـي را در پـي بودن كه
هاي زير ايـن را فراهم آورده است، بيت» گم شدن«داشته باشد، در ذهن حافظ مضمون 

:كنندنكته را بيان مي
ز سرگشته گرفتار كجاست؟زدهغمدلكاينشــكنشدرشــكنگيســويبــاز پرســيد

)19 همان،(

و جامي هاللي بازميرخت ميجسـتمميبـاززلفتتاريكيبـهرادلشبي خوردمديدم
)318 همان،(

ــدردل ــد انـ ــافظ شـ ــينحـ ــتچـ ـــــــم واهللاُ هــــــــاديزلفـ ظلـبِلَيــــــــلٍ م
)438 همان،(

ــال ز ح ــددلصــبا ــرح ده ــه ش ــا چگون توستهاي غنچه توبرورقكه چون شكنجم
)58 همان،(

بي.4.10 و  قراري دل از كمند زلفآشوب

. تر موارد يك شخصيت تأثيرگذار معرفي شده كه دل، تحت قدرت اوستزلف در بيش
و شمايل آن در ذهن حافظ، كمند، حلقه، آشوب و شكل در چنين فضايي با ديدن زلف

و داغ)پريشاني(و آشفتگي  مي. تداعي شده است، مار شود كه به صـورت دوباره اشاره
تـري دارد، وارد شـود؛ هايي كه با آن تناسـب بـيش طبيعي در فضاي يك غزل بايد واژه

اي پـيشي شيراز كه قصد نوآوري دارد، همانند ديگـر مـوارد، ترفنـد تـازه ولي خواجه
و از واژه مي ك گيرد و حتي متضـاد و تناسبات فضاهاي غيرمعمول گيـرد تـا مـك مـي ها

و با آشنايي و ساختارشكني، مخاطـب را بـه شعرش را در فضايي ناآشناتر بكشاند زدايي
مي. اوج لذت هنري برساند :شود از شواهد زير اين مطلب استنباط

و بـيسرها بريـده بينـي بـيجـاكـĤنمپـيچدلچون كمندش ايزلفرد جنايـتجـرم

)94 همان،(

ز كه اين تجارت كـرد؟بـه جـان خريـد آشـوبفشزليحلقهدلم چه سود ديد، ندانم،

)132 همان،(
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ز مـار سـردل كه ي تريـاك انـدازاز لب خـود بـه شـفاخانهتـو بخسـتزلـفما را

)264 همان،(

ــفداغمــندلچنــين كــه در ــهســركشزل ــذرمبنفش ــو در گ ــربتم چ ــود ت زار ش

)330 همان،(

بي.4.11 و و آشفتگي دلزلف  قراري

و پشيماني زلف در شكل ظاهريبي،در ابيات زير بيقراري قـراري اش، در ذهن حافظ
آنهب؛دل را تعليل كرده است :جا خانه كرده استويژه كه دلي در

قـداري عشاق دادن زلفين سياه تو به دل و ببردند قرارمــــد  راري
)325 همان،(

ف بــــدل من در هواي روي همـــرّخ فود آشفته رّخـچون موي
)99 همان،(

دلپناه.4.12  هاي فراوان در مأمن زلفجستن

و دل، ايـن اسـت كـه هـاي زلـف جايگـاه دل يكي از مضامين حافظ در پيوند با زلـف
ي اين پيونـد حاصـل جالب است كه گاهي تعابيري پارادوكسي در نتيجه. بسياري است
.اندچندين آشنا در زير زنجير زلفت جاي گرفته،نمونه برايشده است؛
عزيز است به هم بـر مـزنشهايدلجايسـياهزلـفگشايي كـن از آنبه ادب نافه

)2 همان،(

گــر از چارســو ببســتراه هــزار چــارهبـه يكـي تـار مـو ببسـتدلهزارزلفت

)30همان،(

چنــدينجــايزلفــتزنجيــردركــهاي

آ

رنگـينبـر رخمشـكينخـالفتـاد آنخوش

)14 همان،(

ــاي ــفهمـ ــهپرت رازلـ ــاهين شـ ــادشـ ــر بــ ــر پــ ــالم زيــ ــاهان عــ دل شــ

)104 همان،(

 جويي دل از زلفآرامش.4.13

و دست و پيوند بـين موضـوع فراخواني واژگان مناسب هـايي كـه يابي به مضامين ادبي
دارد؛ در ابيـات رسيد، مخاطب را به تحسين واميتوان بدان فقط با تخيل بسيار قوي، مي
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و در زير حافظ با جان و دل، فضـايي پرحركـت در سـخن ايجـاد كـرده بخشي به زلف
به،واقع و در چنين فضايي مهمزلف را تـرين نيـاز جاي معشوق يا پادشاه حسن نشانده

و آرامش در كنار معشوق  :خوبي پرورانده استبه است،عاشق را كه وصال

شـيدا باشـددلقـراركاندرين سـايهتـوام بـر سـر بـادزلـفسـرظل ممدود

)157 همان،(

ــب ــاني ش وآن پريش ــاي دراز ــمه آخـرنگـارگيسـوييسايههمه دردلغ

)166 همان،(

ــر ــماگ ــايدل ــدي پ ــدنش ــرّهبن در ايــن تيــره خاكــدانقــراراشكــياويط

)442 همان،(

 جويي دل از معشوقحرمت.4.14

بخشي بـه شخصـيت اصـلي يعنـي دل، سـخن را تر با جاندر ابيات زير نيز حافظ بيش
مي. مخيل كرده است دارد؛ چـون در كند كه حرمت او را نگـه دل از معشوق درخواست

تعليل حافظ در اين ابيات بـر زيبـايي سـخني حسنشيوه. جسته استپناه،مأمن زلف
:افزوده استوي 

و خالـت دارددلمگو عنبـر شـكنشيطـرّهمحترم دار در آنحق وفـا بـا خـط

)281 همان،(

ــم ــكنرادلـ ــدازمشـ ــا مينـ ــرو در پـ ــه دارد در س ــفك ــكنزل ــو مس ت

)389 همان،(

ســـان كـــار او در پـــا مـــيفكنبـــدينتـو بسـته اسـت حـافظزلفدردلچو

)389 همان،(

 غيرت دل به زلف.4.15

و پر بسامد شعر حـافظ و چه عاشقانه، از مضامين مهم غيرت چه در يك فضاي عارفانه
حافظ با آوردن زلف كه بخش زيادي از زيبايي معشـوق بـدان،به صورت طبيعي. است

و در فرهنگ ما پوشيدگي آن همواره مـورد توجـه بـوده اسـت، غيـرت را  وابسته است
مي ابيات زير. كند تداعي مي : دهند اين پيوند را به خوبي نشان
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استرباي در ذكر يارب يااز حلقهدليهركـم رسـدناسـزاياندستتوگيسويتا به

)31 همان،(

زده از غصـــه دو نـــيم افتادســـتســـودادلافتادسـتنسـيمدسـتتـو درزلفسرتا

)36 همان،(

و نهادن دل در زلف.4.16  سپردن دل به زلف

و نياز به زلف به گونه در اين تعبير هم، موضوع منفعل :اي بيان شده است بودن دل
ــدان دودلهــمايـمجان بدان دو نـرگس جـادو سـپردههم ــنبلب ــدوس ــادههن ــمنه اي

)365 همان،(

كه حافظا ــه؟ات كجاسـتسرگشـتهدلگفتي ــاي آندر حلق ــمه ــوخ ــادهگيس ــمنه اي

)365 همان،(

و شام دل است.4.17  ياد زلف، كار صبح

و نياز در اين تعبير هم موضوع منفعل بهبودن دل . اي ديگر بيان شده است گونهبه زلف
بهعنوان مشبهحافظ در مصراع دوم با قرار دادن درد به و يـاد به ظرافتي و كـار بـرده رخ

:ناشدني از عاشق تصوير كرده استزلف معشوق را چون دردي جدا
و زلــــــف تــــــو دلــــــم را ــام داردذكــــــر رخ و شـ ــبح ــه صـ ــت كـ دردي اسـ

)118 همان،(

و ميان.4.18  پيوند بين دل، موي

اما در يك پيوند ايهـامي، اگر چه در اين بيت، منظور حافظ زلف يا موي معشوق نيست
و آن را در مركز شيوه در.ي تعبير خود نشـانده اسـت باز دست از زلف بر نداشته است

دل،»م«ها از جمله تكرار فراوان برخي از واج،اين بيت نشـيني را ايجـاد موسيقي بروني
:كرده است

بيـنمز من مپرس كه خود در ميان نمـيدر او بســتمدلكــهميــانشمــوينشــان
)358همان،(
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دل.4.19 و نياز  ناز زلف

بـود، در اين تعبير نيز همان نقش حماسي كه حافظ براي زلف يا سلسله در نظر گرفتـه
و در نهايت به چشم مي و نيـاز دل حريف زلف نمي،خورد و نـاز معشـوق اسـت شود

:عاشق

دلاين است حريف رقصندميجا با سلسله صد باد صبا اين  تا باد نپيمايي اي

)493 همان،(
و نياز به زلف در تعبير زير هم موضوع منفعل :اي ديگر بيان شده است گونهبه،بودن دل

بايـدشكاكلوجعدشوريده تا آندلايناش بايــد كشــيدزآن نــرگس مســتانهنازهــا

)276همان،(
و در عـين حـال گر پيمانو آشفتگي زلف بنفشه از باد صبا، تداعي شـكني زلـف دلـدار

و نياز آن به زلف است منفعل :بودن دل
ز نسيم مي كندشكن نميچه ياد از آن عهددلموه كهشـكنبنفشـه پرزلـفشـودچون

)192همان،(

 مانددر جنگ حافظ با دل، زلف هم بيكار نمي.4.20

و هـا بــا دل مجـروح بالكــش دارمجنـگكـه مـنرسـن زلـفناوك غمزه بيـار

)326 همان،(
تـــل او غاليـــكه از سنبآن بــــه دلــــابي دارد و عتابي داردــشدگاز با  ان ناز

)24 همان،(

 زلف در كاركردي جسماني.4.21

و در آن زلف كاركردي عرفاني يافته بـود، در بر خالف بسياري از شواهدي كه نقل شد
و در رديف عناصر ديگري چون چشم،،بيت زير زلف در مفهومي جسماني به كار رفته

و خالعار : قرار گرفته است،ض

و خـالشـخص نـه چشـمجمال و عـارض و زلـف اسـت

ــت ــداري اس ــار دل و ب ــار ــن ك ــه در اي ــزار نكت ه

)66 همان،(
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دلپيوندهاي غير.4.22 و  مستقيم زلف

دل«،كه پيش از اين يادآور شديمچنانهم و هاي شـعري حـافظ ترين زوجاز مهم» زلف
و بارهاي معنايي فراوانيميشمار به آنهب،آيد هـا نهـاده ويژه با بـار عرفـاني بـر دوش

به،هاي پيشيندر مدخل. است كشـي كـرده صورت مستقيم از اين دو عنصر بهـره حافظ
آن. بود ميافزون بر شود كه اگرچـه ها، شواهد فراوان ديگري هم در ديوان حافظ يافت

ميدر اليه،در ظاهر از اين دو عنصر ياد نكرده آني زيرين سخن ها نقشي در توان براي
و وابسته،نظر گرفت؛ به عبارتي ديگر هاي آن سخن حافظ در اغلب مواردي كه از زلف

بيآورد، با چيرهبه ميان مي و مهارت خاص خود، هرچند ارتباط بـا زلـف، يـادي دستي
در شـواهد.ي آن دو باشـد گـر رابطـه اي هرچند كوتاه، تداعيكند تا لحظههم از دل مي

:خوريم زير به برخي از اين پيوندها برمي
ي موي تو بـودسخن از سلسلهشبدلتاتو بـودگيسوييقصهي مادوش در حلقه

)210 همان،(

ابـرودلسـتانكه محرابم بگرداند خـم آنترسمو ميزلفنقاببندينميدلتو كافر

)412 همان،(

و آنره دين مـيزلفشكفر اش مشعلي از چهره برافروخته بـوددر پيسـنگين دلزد

)211 همان،(

چنين شواهد متعدد ديگري در اين زمينه در دسـت اسـت كـه بـراي پرهيـز از هم
(شـود هـا بسـنده مـي درازآهنگي سخن، فقط به ذكر نشاني آن ،19،124،187همـان،:

.و 466، 411، 402، 402، 370، 322، 280، 194 ... 

 گيري نتيجه.5

و تركيبـات زبـان بـر روي و احضـار واژگـان و توانمندي حافظ در فراخـواني استادي
و نيروي تداعيزنجيره در ايـن مقالـه. گري ذهني وي، بر كسي پوشيده نيسـتي گفتار

و نشان و پيونـد هنـ اي از اين توانمنديدادن گوشه براي تبيين ري دو واژه يـا ها، كاركرد
از نتـايج ايـن بررسـي. اسـت در غزليات حـافظ بررسـي شـده» زلف«و»دل«اصطالح 

:توان به موارد زير اشاره كرد مي
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و مترادف- و دل و وابستهه كاربرد فراوان دو اصطالح زلف ، هاي آن در ديوان حـافظا
ت گر توان بيان و ي ادبـي صاوير گستردهمندي اين دو واژه در انتقال معاني فراوان عرفاني

شده است كه در اين مقاله بخش قابل توجهي از آن .ا نموده
نشاندن اين اين دو اصطالح در بيت دوم از نخستين غزل حافظ، با توجه بـه جايگـاه-

و ادبي حـافظ  اين غزل در ديوان وي، گوياي نقش مهم اين دو كلمه در مجموعه فكري
. است

دو- بهدر ديوان حافظ اين در واحد(مرتبه78صورت يك زوج شعري در حدود واژه
هم) بيت يكبا و مرتبط با و تعبيـري ديگر به كار رفتهديگر اند كه در هر بار بـا تصـوير

مي متفاوت روبه . شويمرو
به- ي تعبيـر شـاعرانه گونه كاركرد هنري يـا شـيوه22در بررسي انجام شده دست كم

و در حافظ در پيوند با زلف آن وار اشـاره،دسـته22دل دست يافتيم كه هـا بـه تحليـل
.ايم پرداخته

بهاز بيش- مي دست تر شواهد ي حافظ اين دو شود كه در انديشه آمده اين نكته استنباط
هـاي تـرين زوج جـزو مهـم،واژه يا اصطالح جايگاه خاصي دارند يا به تعبيـري ديگـر

. آيند شعري حافظ به شمار مي
ا- بهبر مي آمده اين دست ساس شواهد از گونه استنباط شود كه حـافظ در اغلـب مـوارد

و تعابير عرفاني اراده كرده است و دل، معاني .زلف
و قهرمـاني بـداني تعابير خود از زلف، بـيش حافظ در ارايه- تـر شخصـيتي حماسـي

و تاثيرپذير در برابر آن دا و در برابر، دل شخصيتي منفعل .ردبخشيده است
پي- گيـري بريم كه استادي حافظ در بهرهمي از مجموع نتايج به دست آمده، بدين نكته
و قدرت فوق منديي توان همه از آن العاده هاي واژگان ها تأثير بسـياري وي در فراخواني

و ارايــه و او را در پــرورش تركيبــات ي تعــابير زيــادي در موفقيــت هنــري وي داشــته
. ياريگر بوده است،مختلف

و مسـا ترين موضوع كه با مهماين موضوع، يعني پيوند زلف با دل، به علت اين- ليهـا
و تحقيق بـيش و عاشقانه مربوط است، جاي بحث و ايـن مقالـه ادب عارفانه تـري دارد

. فقط به قشرهاي رويين مطلب پرداخته است
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