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 هچکید

-گریی است که جنبه فعّال بیحافظ شیرازی شاعر کمال

اش، محدودیّت موجود در ساختار نهایت وجود و اندیشه

کلمات، مفاهیم، مضامین، تصاویر و قالب شعر را برنتافت. 

ساختن محتوای ذهنیِ گسترده و  رو، او برای جاریاز این

خود در ساختمان شعر، در پی طرّاحی بستر  کرانهبی

مناسبی بود که قابلیّت و گنجایش پذیرش این حجم 

نامحدود را داشته باشد. حافظ با ساختارشکنی در 

ساختمان شعر و غزل، فضای دیوان اشعارش را نامحدود 

زل، ساخت و با قطع وابستگی ناگزیر میان ابیات غ

ساختمان هر بیت را تکامل بخشید. او در طرّاحی 

ساختاری جدید، با ایجاد پیوند میان عناصر درونی شعر، 

بین ساختار کل )دیوان، غزل( و جزء )بیت، مصراع، واژه( 

در این مقاله، به روابط  روابط نامحدودی برقرار ساخت.

 ها و ابیات پرداخته شده و انواع ارتباط میان دومیان غزل

مصراع یک بیت که موجب تکامل ساختار آن گشته؛ 

مانند: علّت و معلول، کنش و واکنش، نقصان و جبران، 

 جمع اضداد و ...  مورد بررسی قرار گرفته است.
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Abstract 
Hafiz is a poet of perfectionism, and his 

existence does not bear the limitations of 

words, concepts, images and the structure of 

poetry. Therefore, it seems quite natural that 

he seeks to establish a suitable ground which 

can take the infinite flow of his grand thoughts 

from his inner world. The research question is: 

"What relations are there among the elements 

of the Hafiz poetry structure? And how do 

these relations contribute to this structure?" By 

deconstructing the framework of poetry and 

sonnet-production, and by breaking the 

conventionally inevitable rule that all versicles 

of a sonnet must have a relation and 

dependence on each other, Hafiz has 

unbounded the environment of his Divan and 

developed the structure of each versicle. In 

designing the new framework, Hafiz managed 

to create an unlimited relation between the 

general structure of his Divan and each tiny 

detail in a sonnet (versicle, hemistich, word) 

through building bonds between internal 

elements of his poems. In this paper, we have 

studied the relations among sonnets and 

versicles, and analyzed the different kinds of 

connections between the two hemistiches of a 

versicle which contribute to the development 

of its structure. Connections such as: "cause 

and effect", action and reaction" as well as 

"defect and compensation" or "the collectivity 

of paradoxes" etc. 

 

Keywords: Hafiz, poems, Deconstruction, 

unbounding.   
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 مقدمه

 له: ئبیان مس. 4

ای از اشعار هر دیوان شعری، شامل مجموعه

صاحب  است که مطابق با اندیشه، مسلک و ذائقه

گردد. این اشعار هر کدام براساس اثر خلق می

غزل، مثنوی،...( دارای  ،قالب شعری خود )قصیده

معیّنی است که در مورد تعداد ابیات حدوداً 

شود و در فضای دیوان ی بیان میموضوع خاص

ریّت کلّیِ حوزه و موضع مشخّصی تحت محو

 ،گردد( ارائه می، مدحی و...عاشقانه ،مثالً عرفانی)

کافی  امّا حافظ برای اینکه دیوان اشعارش، فضایی

ها و این حوزه همهو متنوّع برای ورود 

موضوعات داشته باشد، ساختمان سنّتی غزل را 

ساختار پویا و زایایی بنا نهد که شکند تا درهم می

واحدهای مختلف آن مانند واژه، مصراع، بیت و 

گاه مفاهیم، غزل، در سطوح متفاوت شعر، جلوه

 مضامین، تصویر و تصوّرات متنوعی باشد.  

است که محتوا ساخت، قالب و چارچوبی     

کلّ  گردد. ساختار شعر، از فضایدر آن جاری می

دارای  ،های شعری و بیتدیوان گرفته تا قالب

-ملزم می ساختمان و واحدهایی است که شاعر را

سازد تا در چارچوب حدّ و مرز آن، محتوای ذهنی 

امّا گاه این محتوای ذهنی  ،خود را جاری سازد

هایی است که یدارای چنان حجم، ابعاد و ویژگ

شاعر  ،گنجد. بنابراینبیان آن در این حدود نمی

برای فراهم ساختن بستری که فضای کافی برای 

خلق مضامین و معانی مختلف، متناقض، پیچیده و 

ناچار به درهم شکستن  ،وسیع در خود داشته باشد

گردد تا فرم و قاعده و حدّ و مرز این ساختارها می

با یکدیگر گردند و میان محتوا، الیق و هماهنگ 

کل و واحدهای ساختمان شعر، روابطی متقابل و 

ساخت، حاصل جمع نهایی »پویا صورت گیرد: 

فرم و محتواست. اگر یک اثر هنری یا ادبی به اوج 

آل هماهنگی شکل و محتوی برسد، به ساختار ایده

رسیده است و اگر هرکدام درست طرح نشده 

نباشد، ساختار به باشد و یا هماهنگ با دیگری 

اوج خود نرسیده است. ساخت یعنی مجموعه 

ای روابط متقابل اجزای یک کل با یکدیگر به گونه

که هر واحد بیشترین نقش را در برابر دیگر اجزا 

داشته باشد و این همان چیزی است که در رستم و 

 .«اسفندیار فردوسی و شعر حافظ وجود دارد

     (743: 7480)محبّتی، 

ساختی است و ساختار شعر حافظ ژرف      

های متفاوت باطنی و آن، دارای الیه پیچیده

ظاهری است که نه تنها تصاویر و معانی مختلفی 

دهد، بلکه میان عناصر و اجزاء درون را ارائه می

آورد که وجود میآن، روابط و پیوندهایی را به

ذهن مخاطب را به مقاصد شاعر و تأمل در 

د در مهندسی و طراحی این تعامل موجو

سازد. این ساختار ساختمان با شکوه، رهنمون می

شگرف، ظریف و پیچیده شعر حافظ از منبع 

-العاده و شخصیّتی جامععظیم ذهنی خارق

-هاست، دلگیرد که قرناالطراف سرچشمه می

های های طبقات مختلفی از مردم را با طیف

امالً هایی کگوناگون اندیشه، حتّی با گرایش

  مخالف، مسحور خود ساخته است. 

 

 پیشینه پژوهش     . 2

 هابحث شعر شکنی در ساختماندرباب ساخت

انجام شده است؛  و تحقیقاتی در شعر فارسی
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پژوهشی در  در سایه آفتاب مثالً نویسنده کتاب

شکنی در شعر مولوی انجام داده و مورد ساخت

اقد هر وقتی متن را ف»در این باره نوشته است: 

ای بدانیم، شدهتعیینمعنی ثابت و از پیش

خواندن به معنی کشف معانی پنهان متن است 

که معنی نهایی متن را، اگر فرض کنیم وجود 

اندازد. خواندنی از این دست دارد، از اعتبار می

است که دریدا به عنوان  7شکنیمبتنی بر ساخت

کند. خواندن مطرح می یک روش یا استراتژی

این روش متن به یاری خود متن از طریق در 

 -های معناییِ منطبق بر رابطه دالنفی داللت

مدلولیِ مبتنی بر قرارداد، از سلطه اقتدار تک 

-هایِ زبانی ما خارج میمعناییِ ناشی از عادت

شود تا امکان دریافت معناهایی که از متن 

آید و نویسنده نیز نیّت بیان آن را نداشته برنمی

این روش  ،بدین ترتیبحاصل شود. است، 

بینی کهن عادت زبانی ما را که متکی بر جهان

-ساخت ،بنابراین کند.است نیز بی اعتبار می

شکنی بیشتر نوعی درگیری خواننده با متن در 

 .«جهت بی اعتبار ساختن معانی آن است

 (20-27: 7452)پورنامداریان، 

گی شکنی در شعر شاعران بزرالبتّه ساخت     

-چون مولوی و حافظ، به همین جنبه ختم نمی

که نویسنده فوق در ادامه بحث گفته شود، چنان

-در شعر مولوی عالوه بر وجود عادت»است: 

بینی و های ناشی از جهانشکنیستیزی و ساخت

های بدیع و شکنیتجارب عرفانی، به ساخت

خوریم که ناشی از شیوه زیست تری برمیمتنوع

روحی منحصر به فرد اوست که  هایو تجربه

های آن را جز در قرآن کریم به ندرت در نمونه

 .«کنیمسراسر شعر کالسیک فارسی مالحظه می

در مورد اشعار حافظ که عمدتاً غزل  (24)همان: 

شکنی هم است، باید اقرار کرد که این ساخت

تر است و هم از روی آگاهی و تر و پیچیدهوسیع

نجام شده تا بستری به عمد توسط شاعر ا

تر را برای بیان تر و با زوایای دیدی کاملگسترده

های محتوای تجارب ذهنی و روحی پیچیدگی

له در طراحی ساختار ئوی فراهم آورد. این مس

های برجسته اشعار او، مانند انواع شعر و ویژگی

 تأویلادبی رازآفرین، کالم قابل  های، ابهام2ایهام

اهیم گوناگون و شمول هر به موضوعات و مف

سه ساحت شعر مدحی، عارفانه و عاشقانه در 

 یک غزل او قابل مشاهده است. 

نیز در مورد  نامهحافظنویسنده کتاب       

شکنی، وسعت بخشی و حجمی نمودن ساخت

ساختار بیت و غزل در شعر حافظ و قصد و 

آگاهی او از این حرکت، اشاراتی داشته و از این 

 یاد کرده است:« فرم آگاهی»ت با عنوان قصد و نیّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1. Deconstruction 

ترین خصیصه شعر او ایهام ترین هنر حافظ و مهمبزرگ. »2
است. آنچه دیوان حافظ با به دریای پهناور و ناپیدا کرانی 

ندیشه شبیه ساخته، آنچه دامنه مفاهیم شعر او را تا جایی که ا
و ادراک خواننده و شنونده را یارای احاطه به اطراف و 
جوانب آن نیست وسعت بخشیده، آنچه از چند کلمه 
محدود و معلوم در قالب وزنی دلکش دنیایی نامحدود و 
مبهم به وجود آورده بدان سان که به یک بار خواندن غرق 

شویم و هر بار دیگر مفهومی دیگر و عالمی دیگر لذّت می
کنیم، همین صنعت است یابیم و لذّتی دیگر حس میمیدر

. )مرتضوی، «که کمتر بیتی از اشعار خواجه از آن خالی است
7483 :399) 
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شود و ابداع حافظ که سبک مشخص او می» 

-خود سبک هندی را پدید می تأثیربعدها تحت 

آورد، در تک بیت سرایی است، در استقالل دادن 

ن است که غزل او حال به ابیات غزل است... همی

ثابت و انسجام منطقی و توالی معنایی ندارد. در ده 

بیست غزل نیست که این کار را کرده باشد. این 

دیگر صنعتی نیست که حافظ به کار برده باشد. 

این سرشت شعر اوست. خودش به آن آگاهی و 

عمد دارد و اصطالح زیبایی برای آن دارد. آری 

 .نامدمی« ظم پریشانن»حافظ سبک خاص خود را 

 نوشتحافظ آن ساعت که این نظم پریشان می

 طایر فکـرش بـه دام اشـتـیـاق افـتـاده بـود

« فرم آگاهی»از آن به بعد است که حافظ 

کند... باری حافظ غزل را از تک مضمونی پیدا می

و تک نوازی بیرون کشید و به جایش همنوازی و 

تر پوآن نشاند... چندآهنگی، یا به قول آربری، کن

ای گرفت و لذا غزل کارایی یافت و جان تازه

تنوع و توسعه یافت و توانست بار فلسفه و 

عرفان، معانی اجتماعی، مضامین انتقادی و 

چیزهای دیگر را هم به دوش بکشد. دیگر دیوان 

حافظ حرف دربردارد، عاطفه و احساس و 

حکمت و عبرت و طنز و طرب و می و مطرب و 

شحنه دربردارد. از سبزه تا ستاره سخن  شیخ و

گوید و این امر امکان نداشت مگر اینکه بیاید می

و کاری بکند که قید و قالب معهود را برهم 

 (     43 -7/49: 7412)خرّمشاهی،  .«بزند

شکنی حافظ در راستای اعتالی ساخت     

منحصر به فردش، با از بین بردن تناسبات و 

یی و ایجاد روابطی نو، طرح روابط معهود از سو

های تازه و خلق شگردهایی نوین از استنباط

سویی دیگر، ساختار شعرش را توسعه بخشید و 

حافظ با حذف مطالب الزم  نامحدود ساخت.

برای برقراری پیوند معنایی ابیات در محور 

عمودی شعر که مغایر عادات زبانی ما بود و 

ن کلمات در های لفظی و معنایی میاایجاد تناسب

 تر کردن فاصلهطول هر یک از ابیات، وسیع

معنایی میان ابیات، هم طوالنی شدن آن تردید و 

تأمّل را تقویت کرد و از این طریق به ابهام 

های بیشتر رازآفرین شعر افزود و هم مجال تداعی

ذهنی  ن به حادثهخواننده را برای وسعت بخشید

  (783 -789: 7488)پورنامداریان،  .خود فراهم آورد

  

      پژوهش اهمیّتضرورت و  .9

برای بررسی و فهم هرچه بیشتر اشعار حافظ و 

اش، ابتدا باید به درک و تصوّر فضای ذهنی

 کشف عناصر درونی شعر وی و روابط میان آن

این پژوهش در پی این ضرورت، به  پرداخت.

هاست که چه روابطی میان دنبال این پرسش

ساختمان شعر وجود دارد؟ این عناصر درون 

-روابط چه کمکی به ساختار تکاملی شعر می

 کند؟ رمز کمال هر بیت در چیست؟  

 

 بحث        

به بررسی اهمّ مواردی که شعر  در این مبحث،

بخشد و نامحدود خواجه را ساختاری نوین می

 شود: سازد، پرداخته میمی

 

 لّ دیوانو ک غزل قالب تنوّع موضوع و مضمون در. 4

تا قبل از حافظ عموماً غزل دارای وحدت 

اگرچه  ی،موضوعی بود و شاعران پیش از و
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موضوعات و مضامین جدیدی را وارد غزل 

امّا کماکان وحدت موضوعی غزل را  ؛نمودند

چه در محدوده یک غزل، چه در کلّ دیوان 

حفظ کردند. سنایی عرفان را وارد غزل کرد. 

اند. مسلّم این حوزه عطّار و موالنا استادان

 ،است های عاشقانهسعدی استاد سرودن غزل

ولی تا حدودی پند و اندرز )غزل تعلیمی( را نیز 

وارد اشعارش نمود. امّا شعر حافظ در قالب یک 

های متفاوت عارفانه، مدحی، غزل، جنبه

عاشقانه، سیاسی و... دارد که گاه چنان به هم 

مثالً فالن  ،ینکهقضاوت در مورد ا اند کهآمیخته

را  عارفانه یا عاشقانه است یا غزل حافظ مدحی

-از ویژگی البتّه این امر،سازد. بسیار دشوار می

-حجمچراکه این شاعر  ،های شعر حافظ است

گرا، عمداً این ابعاد مختلف را در و ترکیب نگر

شعرش گنجانده، تا مضامین و موضوعات 

شوند هایی بر هم کشیده متفاوت، چون پوشش

هایی از ابهام هنری، غزلش را و با ساختن الیه

 .حجم و گسترش بخشند

اشقانه، عسه ساحت دارد:  شعر حافظ حداقل     

عارفانه، مدحی ... و هر چه در محور عمودی به 

شویم، یکی از این وجوه بر پایان غزل نزدیک می

 به غزل زیر توجّه کنید:  یابد.وجوه دیگر تفوّق می

 ر گذرمـر عاططـم که برآن خامن که باش

 کنی ای خاک درت تاج سرمها میفـلط

 رسد.که عاشقانه به نظر می

 نـوازیـت کـه آمـوخت بگودلبرا بنـده

 که من این ظنّ به رقیبان تو هرگز نبرم

 ایضاً عاشقانه.

 همّتم بدرقـه راه کـن ای طایـر قدس

 ن نوسفرمـکه درازست ره مقصد و م

-رسیم شعر مدحی میآخر می امّا وقتی به بیت

 گردد:

 گیـر بگـویپایه نظم بلند است و جهان

 تـا کنـد پادشـه بحـر دهـان پـرگـهـرم

عالوه بر این سه ساحت اصلی، غزل حافظ 

های خیّامی( هم )مثالً اندیشه از افکار حکمی

  (720: 7488)شمیسا،  .خالی نیست

از طور که ذکر شد، اگرچه شاعران پیش همان     

حافظ موضوعات و مضامین جدیدی را وارد 

غزل کردند؛ امّا موضعِ فضای کلّی حاکم بر اشعار 

اینکه عارفانه است، عاشقانه یعنی  ،آنها در دیوان

بنابراین دیوان آنها را  .و یا مدحی، مشخّص است

امّا دیوان  ،بندی نمودتوان طبقهها میدر این حوزه

 ،گنجدها نمیندیبیک از این طبقهخواجه در هیچ

چراکه یک دست نیست و ما در دیوان او به 

 خوریم: انواع غزل برمی سطح وسیعی از همه

 

 عرفانی دارند هایی که صبغهغزل .4-4

های ذیل در دیوان هایی با مطلعمانند غزل

 خواجه:

 جـلّی دم زدتـرتـو حسنـت ز ـدر ازل پ

 عشـق پیـدا شد و آتش به همه عالـم زد

 (778: 7481 )حافظ،                         

 کـردها دل طلب جام جـم از ما میسال

 کردوانچـه خـود داشت ز بیگانه تمنّا می

 (705)همان:                                  

 دوش وقت سحر از غصّـه نجاتم دادند



 39 مسعود روحانی /آناهیتا پورمند، اشعار حافظساختارشکنی و نامحدودسازی در 

 

 

 ونـدران ظلمت شـب آب حیاتم دادند

                                                                                             (732)همان:  

ترین و مشهورترین این سه غزل از ناب     

های عرفانی هستند که تجارب و تأمّالت غزل

روحانی و مشاهدات عرفانی وی در آنها به 

 زیبایی بیان شده است. 

 

 های سیاسیغزل .4-2

شود که افظ یافت میهایی در دیوان حگاه غزل

غزل سیاسی، غزلی : »دارندرنگ و لعاب سیاسی 

است که در آن به مسائل حادّ اجتماعی پرداخته 

شود؛ مانند برخی از غزلیّات حافظ از جمله غزلی 

 به مطلع:      

 هـا بگشـاینـدبـود آیا که در میکـده

 مـا بگشاینـد هـتـگـره از کار فروبس

 مبارزالدّین مؤسّس سلسلهکه در آن به امیر     

ها داده بود مظفّریان که دستور به بستن میکده

خوش است خلوت »های تعریض دارد... و غزل

دو یار زیرک و از باده »، «اگر یار یار من باشد

فروش حاجت رندان روا گر می»، «کهن دو منی

و « که سر کوی توام منزل بودیاد باد آن»، «کند

شود، یوان خواجه دیده میغیره و غیره که در د

وقتی با تاریخ دوران ابو اسحاق اینجو و شاه 

مانند آفتاب  ،شجاع و امیر تیمور مقایسه شود

های سیاسی ها همه غزلروشن است که این

 (212: 7486)شمیسا،  .«است

 

 های اندرزیغزل .4-9

آموز و هایی است که پر از نکات عبرتغزل

گری به د نصیحتلحن و قص امّاپندآمیز است، 

 شودمی جاریای شیرین و دلچسب در آن گونه

هایی مانند غزل تا موجب مالل مخاطب نگردد؛

 های زیر:با مطلع

 گیـرـبهانه م و نصیحتی کنـمـت بشنو

 ذیـرـگویـدت بپبهر آنچه ناصح مشفق 

 (758: 7481حافظ، )                           

 صاحب خبر شوی کهخبر بکوش ای بی

 ـرو نبـاشـی کی راهـبـر شویـا راهـتـ

 (  480 )همان:                                    
 
 های عاشقانهغزل. 4-1

توصیفات عاشقانه  هایی که در آن کفهغزل

کند و نسبت به دیگر موضوعات سنگینی می

-مانند غزل حال و هوای عاشقانه دارد؛عمدتاً 

 های ذیل:هایی به مطلع

 آمد و رخساره برافـروختـه بـوددوش می

 وختـه بــودـای ستـا کجـا باز دل غمزده

 (764)همان:                                       

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

 راحی در دستـخوان و صلـچاک و غزرهنـپی

 (27)همان:                                         

 طـف بـگو آن غــزال رعـنـا راصـبا بـه ل

 ای مـا راکه سر بـه کوه و بـیابان تـو داده

 (                                                                                                                4)همان:                                      

از وصف زیبایی  در این غزلیّات، صحبت     

معشوق، بی اعتنایی او به عاشق، و اشتیاق و 

 محنت کشیدن عاشق در آرزوی وصل اوست.

 
 های مدحیغزل .4-9

شود که هایی یافت میگاه در اشعار حافظ، غزل
جنبه مدحی در آنها برجسته و مشخّص است؛ 

 های زیر:هایی مدحی با مطلعمانند غزل
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 مـلدارای جهان نصرت دین خسـرو کا

 بـن مظـفّـر مـلـک عـالـم عـادلیـیـیح

    (                                                                                                    249)همان:            

 در مدح شاه یحیی است.

 بیــا کـه رایـت منصـور پـادشـاه رسیـد      

 به مهر و ماه رسید نـوید فتـح و بشـارت    

     (                                                           781)همان:  

در مدح شاه منصور است. در ساختار کلّی 

دیوان حافظ نیز مانند ساختمان غزل، تنوع 

وجود دارد و مانند شعر و مضمون موضوع 

شاعران قبل از حافظ دارای وحدت موضوع 

وفور  و اقسام موضوعات در آن بهنیست و انواع 

 شود.یافت می

  

 تنوّع موضوع و مضمون در بیت  .2

این ساختارشکنی که در کلّ ساختمان شعر و 

نیز « بیت»غزل حافظ صورت گرفته، در ساختار 

شود. تنوّع موضوع و مضمون عموماً در دیده می

-های خواجه به چشم میتک ابیات غزلتک

پذیرند و  تأویلی مختلفی خورد؛ زیراکه به معان

متفاوت عرفانی، سیاسی،  مفاهیم تواناز آنها می

عاشقانه و... برداشت نمود. خواجه با قطع 

وابستگی ابیات یک غزل، وحدت موضوعی و 

ریزد، تا زمینه را ساختار معمول آنها را به هم می

برای ورود موضوعات و مضامین مختلف فراهم 

 .گشایی نمایدراه راسبکی تازه )هندی( و  آورد

غزل تا قرن هفتم مثل قصیده کم و بیش انسجام 

امّا در شعر تلفیق  ،ابیات و وحدت موضوع دارد

قرن هشتم مخصوصاً در شعر حافظ این سبک 

خورد. در سبک هندی استقالل ابیات به هم می

زیرا در این سبک  ،شودمی یاز مشخّصات سبک

 موضوع فقط معشوق نیست و در هر بیتی

 (217 :7486شمیسا، ) .مضمونی مطرح است

گرایی در شعر درک و نگرش ژرف و ترکیب     

مطلب او  حافظ و همچنین نحوه ارائه و اندیشه

موجب گردیده است که اشعار وی، از واژه 

جای هگرفته )ایهام( تا بیت و غزل و کل دیوان، ب

له با حواشی و ئانعکاس یک موضوع یا مس

بافت و ساختاری حجمی،  تداعیات هم سطح،

 ژرف و نامحدود را به نمایش بگذارد.

حافظ در سرودن یک بیت، اهداف گوناگونی     

دارد که ذهن مخاطب را بین چند برداشت در 

دارد؛ مثالً وقتی در بیتی حالت تعلیق نگه می

داند کند، مخاطب نمیمعشوق را ستایش می

 ،معشوق در اینجا زمینی است )شعر عاشقانه(

یا ممدوح است  ،آسمانی است )شعر عارفانه(

زیرا هرچند که شاعر از  .)شعر مدحی(

معشوق زمینی استفاده کرده  اصطالحات عاشقانه

توان را نمی امّا قرائنی وجود دارد که آن ،است

فهمید. مثالً یا برعکس  فقط در معنای عاشقانه

از اصطالحات « خال»، «زلف»، «جمال»واژگان 

امّا نحوه کاربرد  ،ی وصف معبود استعرفانی برا

ای است که شعر آن در دو بیت زیر به گونه

حداقلّ در سه ساحت عاشقانه و عارفانه و مدحی 

 :کندپیدا می)مدح شاه ابواسحاق اینجو( نمود 
 

 تــو« الـجـمـ» دارهـــاب آیـنــای آفـت

 تـو« خال»گـردان مـرهـشـک سیـاه مجـم
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 ایغمگین چگونه ای دل« زلفش»در چین 

 ا ز شرح حال تـوـاشفتـه گشت باد صبـک

 (                                                                                                     476: 7481حافظ، )                         

توان گفت معنی لغت به عبارت دیگر می     

، خال، زلف؛ امّا داللت آن ثابت است؛ مثالً جمال

کند. مثالً مختلف فرق  ممکن است در ازمنه

حافظ همین لغات را در اشعار مدحی در مورد 

برد که اسم او کار می هشاه شیخ ابواسحاق ب

شه »الدّین بوده و گیسوان دراز داشته جمال

 .و خال او معروف بوده است« مشکین کاکل

 (705: 7488)شمیسا، 

اصطالحات و نقاط مشترک بین چند خواجه     

کند و به نظم موضوع را گاه طوری مطرح می

کشد که از پیوند آنها حول محور یک بیت می

 آید که تصویرگر و گویای همهحجمی پدید می

هایی است که از آن آن موضوعات و خاستگاه

 اند:تداعی شده

 ا که پـرده گلریـز هفت خانه چشـمـبی

 ریـر کـارگـاه خیـالایـم بـه تحکشیده

 (                                                                                              249: 7481حافظ، )                      

-هفت»، «گلریز»، «پرده» ،واژگان بیت فوق     

با تکیه « کارگاه»، «تحریر»، «فعل کشیدن»، «خانه

قّاشی، موسیقی، بافندگی، اندامی بر اصطالحات ن

پذیرد از زوایای مختلف توجیهات گوناگونی می

کند. و معانی و تصویرهای متفاوتی را خلق می

ر حافظ، گویی در محور ـی از شعـدر چنین ابیات

درهای  نداصلی بیت مفاصلی تعبیه شده که قادر

ای به روی مخاطب معنا را از هر سمت و زاویه

مضمون بیت زیر را از سه زاویه بگشاید. مثالً 

 توان نگریست:مختلف می

 دُرر ز شـوق برآرنـد ماهیـان به نثـار

 حافـظ رسـد بـه دریایـی نهـاگـر سفی

             (                                                                               483)همان:                                           

« کشتی»را در معنای « سفینه»الف( اگر     

آید: اگر کشتی ذهن بگیریم، این معنی پدید می

کرانه و گنج ناخودآگاه برسد حافظ به دریای بی

)دسترسی پیدا کند(، عوامل پویا و خلّاق ذهن او 

)ماهیان( گوهرهای ناب معانی را صید کرده، به 

 د.کننخودآگاه او تقدیم میعالم 

فرض « دیوان»را در معنای « سفینه»ب( اگر      

گردد: اگر دیوان شعر کنیم، این تعبیر حاصل می

حافظ که او در آن گوهرهای معانی را از مکمن 

صورت شعر غیب و ناخودآگاه بیرون کشیده و به

، به دریای خودآگاه مخاطب است بیان ساخته

صاحب ذوق وی برسد، ذهن او )مخاطب( از 

بیرون  از باطن کالموهرهای معانی را گ ،شوق

 کشد. می

ج( حافظ در این بیت به نوعی به اشعار      

فرماید: دیوان کند و میخود فخر و نازش می

شعر من یک گنج واقعی است که اگر آن را 

درون آب بیندازند، ماهیان دریا از شوق، درّ و 

ها مرجان کف دریا را رها ساخته و گوهر سخن

ناب دیوان مرا که درون دریا پاشیده و معانی 

 کنند.کشند و نثار میشده، بیرون می

جالب اینکه شاعر با استفاده از ایهام  نکته     

مطلب، به  و طرز ارائه« سفینه»نهفته در واژه 

جای اینکه این مضامین را در ابیات دیگر و با 

استفاده از واژگانی دیگر بیان کند و گسترده 

نظورها را در همان بیت و با کالمی این م ،سازد

و به آن  کندمیواحد به شیوایی و ایجاز بیان 
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گیری خواجه با بهره ،. بنابراین4بخشدمیحجم 

از انواع ایهام، عالوه بر موضوع اصلی، ذهن را 

کند و به سمت ابعاد دیگری از کالم هدایت می

زبان او بسیار »دارد: به حرکت و چرخش وامی

استعاری است و گاه کلمات نسبت شاعرانه و 

ی دارای روابط و ابعاد متعدّد و حتبه هم آنقدر 

اند که زبان سعدی در مقابل زبان حافظ پیچیده

طور که محقّقانی نماید. همانساده و عاری می

اند، ی و خانلری( اشاره کرده)چون مرتضو

کار هزبان او ایهام است؛ یعنی ب مهم مشخصه

حوی که دارای چند معنی باشد گرفتن واژه به ن

و از انواع ایهام مخصوصاً به ایهام تناسب توجّه 

 (749: 7486ا، )شمیس .«دارد

  

 قطع وابستگی میان ابیات غزل  .9

خواجه در ساختار سنّتی غزل، ساختمان ابیات و 

روابط منطقی و مألوف میان آنها دست برده، 

ده است کرتغییر و تحوّل داده و ساختارشکنی 

-تر و ژرفتا از این رهگذر به ساختار گسترده

ها جای اینکه اندیشهیعنی به ،تری دست پیدا کند

و  تغییر دهد را خود و مضامین و بیان شاعرانه

های ساختارِ منطقی سازگار نظم و سنّت اآنها را ب

را عوض کرده تا  شعر کند، ساختمان و ساختار

 کرانهبیدر بستر آن مضامین و مفاهیم متعالی و 

ای خویش را جاری سازد. یکی از دالیل عمده

که موجب عدم پیوستگی و گسست معنایی در 

 شود،ظاهر ابیات یک غزل در اشعار حافظ می

گستره ادراکی شاعر است؛ به این معنی که 

)از خودآگاه و  هرچه حجم این گستره

های تداعی نیز به تر باشد، گامفراخ ناخودآگاه(

گردد که این تر میندتر و شاملهمان نسبت بل

های درک تداعیِ میان ابیات را برای ذهن ،امر

سازد، تا حدّی که گمان نگر مشکل میپراکنده

شود ربط میان ابیات گسسته شده است. امّا از می

ذهنی( در  آنجا که تصویر کلّی موضوع )حادثه

دریای ادراک شاعری چون حافظ که در مرکز 

الجذبه بوده، همواره حاضر مخزن اسرار دائم

وی هربار که سر در دریای گنج  ،است

برده، عالئم را تا ناخودآگاه خود فرو می

ترین نقاط ذهن، نایافتنیدورترین و دست 

 کرده است:جو میوجست

 عشق دردانه است و من غوّاص و دریا میکده

 مـجا تـا کجـا سر برکنسرفـرو بـردم در این

 (265: 7481حافظ، )                             

                                                                                                                    

 بـدان کمـر نرسـد دسـت هـر گـدا حافـظ

 شـای بـه کف آور ز گنـج قـارون بیخزانـه

 (                                                                                                                229)همان:                                       

که ذهن جا آن ، ازبا توجّه به مفهوم بیت اوّل     

 نگر، بر این دریا چون خود شاعرانسان پراکنده

 ر ـاعه شـمنتظر است ک ،اشراف و شناخت ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلّی نیز هست که  این بیت متضمّن این اصل و نتیجه. 4

 ابتدا خواجه این معانی را از ناخودآگاه بیرون کشیده

 ،نسبت به موضوع درک اوّلیّه داشته است ،بنابراین است.

که مخاطب او این معانی بیرون کشیده شده و در حالی

-خته گشته را با خودآگاه خود دریافت میساخته و پردا

درک او نسبت به درک شاعر، درک ثانویّه  ،رواز این .دکن

 گردد.محسوب می
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 ،گوهرهای معانی را در محدوده حوزه دید او

 ،یعنی نزدیک به همان حوالی که فرو رفته است

 مفهوم بیت نزدیک و بیرون بیاورد )منظور اینکه

که در حالی .ل باشد(در ارتباط با مفهوم بیت قب

چراکه عدم دسترسی به  ،این انتظار عملی نیست

افقش چنان جای برون آمدنِ شاعر در دریایی که 

-درک و تصورّ کلّ موقعیّتش بهگسترده است که 

نگر قابل برای مخاطب پراکنده ،جاطور یک

وجود آورده که هتصوّر نیست، گاه این فرض را ب

یر ذهنی که ترتیب میان عناصر پیوند دهنده تصو

ابیات از آن حاصل شده، خللی ایجاد و توالی 

ای را وقتی شاعر ابیات پراکنده .گشته است

 بهذهنی خود،  ابعاد مختلف حادثه براساس ثبت

گیرد آنها را آورد و در پایان تصمیم میوجود می

به ترتیبی دنبال یکدیگر بنویسد، نظم و توالی 

گیرد ی صورت میآنها براساس پیوند و ارتباط

 ۀکه شاعر خود میان ابیات و میان آنها با حادث

یابد، که چه بسا دیگران از ذهنی خود درمی

درک آن پیوند و ارتباط عاجز باشند. هرچه 

شاعر از غنای فرهنگی و تجربی بیشتری 

تر و ارتباط ها وسیعبرخوردار باشد، دایرۀ تداعی

 .گرددتر میتر و دیریابمیان ابیات پیچیده

 (221: 7488)پورنامداریان، 

پراکندگی  لهئخواجه خود در ابیاتی به مس    

ظاهری ابیات )بیت اوّل(، و حدّ کمال )بیت 

 دوّم( آنها اشاره کرده است:

 نوشتحافظ آن ساعت که این نظم پریشان می

 تـاده بـودـیاق افـایر فکرش به دام اشتـط

 (769: 7481افظ، ح)                                 

حافظ با قطع وابستگی میان ابیات غزل،    

را از بین برد و  پیگیری خطّی و سطحی آن

ها پی افکند و ارتباطی ژرف و عمیق میان آن

ساختمان هر بیت را در حدّ یک غزل طرّاحی 

 :نمود

 الغـزل معـرفـت اسـتشعر حافظ همه بیت

 شریـن بـر نفس دلکش و لـطـف سخنــآف

 (                                                                                                            278)همان:                                          

در میان عناصر سازنده شعر، از واژه گرفته       

تا کلّ دیوان، پیوند و ارتباطی ظریف، نامرئی و 

ای که واژه، کالم، بیت دارد؛ به گونه ژرف وجود

و غزل، همه با هم در کلّ دیوان، در ارتباط و 

گو هستند. این روابط، ووآمد و گفترفت

-تصاویر، معانی و مضامین را با هم به بحث می

شان )ظاهری ابعاد وجودی گذارد تا بتوانند همه

های متفاوت ساختار شعر و باطنی( را در الیه

توان گفت که می ،ند. در نتیجهمتجلّی ساز

خواجه برای گریز از وحدت موضوعی در غزل، 

وابستگی ناگزیر میان ابیات را از میان برد، تا 

تر میان عناصر درون بیت و درون پیوندی عمیق

 کلّ متن برقرار سازد.

 

 برقراری ارتباط در درون بیت .1

 پیوند عناصر درونی بیت. 1-4

نواع پیوند میان عناصر در بیشتر ابیات حافظ، ا

درون یک بیت، از تشابه و تضاد و تداعی و 

ایهام در رابطه با موضوع گرفته تا ارتباط واژگان 

 خورد: خارج از موضوع، به چشم می

 نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
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 تزمانه طرح محبّت نه این زمان انداخ

 (                                                                                                        74)همان:                                       

که هر « طرح»و « رنگ»، «نقش»میان واژگان      

سه از اصطالحات نقّاشی هستند؛ همخوانی و 

ترادف معنایی وجود « محبّت»و « الفت»میان 

از نوع تضاد « بود»و « نبود»دارد. این رابطه بین 

« نقشه»به معنای شکل اوّلیّه و « طرح»است. میان 

« انداخت»که معنی اصلی آن انداختن است، با 

 ایهام تناسب وجود دارد.  رابطه

 اد بهاری، ز کنار گل و سـروـدر چمن ب

 به هواداری آن عارض و قامت برخاست

                                                                                                           (  78)همان:                                      

و « گل»، «چمن»در بیت فوق میان واژگان      

 ، رابطه«قامت»و « عارض»و همچنین « سرو»

گل با »مراعات نظیر وجود دارد که البتّه ارتباط 

تر این رابطه را پیچیده« سرو با قامت»و « عارض

تر کردن تر ساخته، که به علّت طوالنیو گسترده

شناختی قابل تأمّل فرایند ادراک، از نظر زیبایی

در مصراع دوّم که در معنای « هوا»با « باد»است. 

کار رفته، در خارج از معنای هب« مندیعالقه»

در معنی نزد و « کنار»اصلی مرتبط گشته است. 

ج از معنی بیت در معنای آغوش و پهلو در خار

ایهام تناسب دارد. در « عارض و قامت»بَر با 

نیز ایهام است که معنای نزدیک « برخاستن»فعل 

آن، اقدام کردن و معنای دور آن از جای 

در طرح انداختن ایهامی نغز » .برخاستن است

ای است آغازین معنای نزدیک پیکره .نهفته است

محبّت بدین پیکره مانند  .نگارندکه از چیزی می

شده است که زمانه آن را برنگاشته است؛ معنای 

دور پی افکندن و بنیان نهادن است. در این معنا، 

ای از آمیغ فعلی، طرح از فعل خود، انداختن پاره

جدا افتاده است و به واژه سپسین )= محبّت( 

افزوده شده است... نقش با رنگ، نیز این هر دو 

نی نیرنگ و دستان ایهام تناسب با طرح در مع

سازند، چه آنکه نقش و طرح همچون رنگ می

سان شوند، بداندر این معنی نیز به کار برده می

باز و طرح دادن به هایی چون نقشکه در آمیغ

 (274 :7485 ،)کزّازی .«کار برده شده است

گونه که دیده شد، روابط متعدّدی در همان    

این دو بیت نه  ساختساخت و ژرفروی

چندان پیچیده از اشعار حافظ وجود دارد که 

تصاویر، معانی و مضامین مختلفی را با هم به 

عناصر درونی بیت،  کهچنان ،گذاردبحث می

های متفاوت شان را در الیهتمام ابعاد وجودی

به  ارند وگذمیساختاری و معنایی به نمایش 

ند گرددارند و همچنین موجب میحرکت وامی

ای که وابسته که یک بیت ساختارش را به اندازه

 به ابیات قبل و بعد خود نباشد کامل گرداند.

 

گوی درونی میان دو وحدّ کمال یا گفت .1-2

 مصراع  بیت

مانع از  له موارد مهمّی که در اشعار حافظاز جم

وابستگی ناگزیر ابیات نسبت به هم گردیده، این 

در حدّ کمال  است که لفظ و محتوای هر بیت

طور هر بیت به ،روخود ظاهر گشته و از این

-گوی تمام پرسشتوانسته است که پاسخ مستقل

ها و تحریکاتی باشد که شاعر در ذهن مخاطب 

 ایجاد کرده است.
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گونه که قادر له این است که حافظ همانئمس     

بوده در مرکز جایگاه عدل انسانی، برزخ میان 

ایستادگی کند و دو کران وجود مادّی و معنوی 

وجود خویش را در این دو حوزه بگستراند و 

در حوزه شعر  ،دگردنماینده وجود انسانی کامل 

و کالم نیز با تکامل بخشیدن به فرم و محتوای 

ای طرّاحی را به گونه بیت، توانسته ساختار آن

ترازو،  کند که دو مصراع  یک بیت، مانند دو کفه

ارتباط و تعاملی متقابل،  در تعادلی حسّاس و

محتوا را در دو پاره از کالم، طوری دربرگیرد که 

بی هیچ کم و کاستی به بیان و  ،کلّیّت موضوع

یعنی  ،مطلب د. این نحوه ارائهیتصویر درآ

گوی درونی و ربط میان دو مصراع، از وگفت

های بارز سبکی خواجه است که به ویژگی

اسخ، کنش و های متفاوتی از پرسش و پگونه

واکنش، نقصان و جبران، شرط و جواب شرط، 

علّت و معلول و... در اشعار او بروز کرده و کلّ 

میزان بیت، ارائه  محتوای موضوع را میان دو کفه

تکلیف هر  شاعر بدین ترتیب کهنموده است. 

ای از کالم له و مطلبی را که در پارهئمس

ز یا به )مصراع( مطرح کرده، در پاره دیگر به طن

 جدّ، به صراحت یا به رمز، روشن ساخته است:

 دارـتسبیح اگر بگسست معذورم ب رشته

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

                     (                                                                                          760: 7481حافظ، )                               

 ای گر چاک شد در عالم رندی چه باکجامه

 باید دریـدنـامی نیـز میای در نیکامهـج

   (                                                                                                          786)همان:                                        

متشکّل  ،فرم و ساختار بیت در شعر حافظ     

از دو پاره است که محتوا در قالب مقدّمه و 

گردد و رمز کمال هر بیت نتیجه در آن جاری می

نیز در نوع ارتباط، تعامل و منطقی معنوی است 

چگونگی ربط . که میان دو مصراع وجود دارد

دو مصراع هم در حافظ به لحاظ ظرافت و خفا 

توان ختصّات سبکی است... البتّه گاهی میم ءجز

بیت را بدون توجّه به این ظرایف هم معنی کرد؛ 

امّا همواره باید در ذهن داشته باشیم که با 

م. توجّه به هستی شاعری به غایت بزرگ مواجه

شود که متوجّه ربط دو مصراع گاهی باعث می

استعماالت خاصّی از لغت )استعاره و کنایه و 

 (741: 7488)شمیسا،  .یهام...( شویمسمبل و ا

های ربط بین بندی گونهشناسایی و تقسیم     

مصاریع در دیوان حافظ کاری است که در 

امّا به جهت  ،گنجداین بحث نمی حوصله

که به ابیات شعر  آشنایی با برخی از شگردهایی

بخشد، نگارنده به ذکر چند نمونه وی کمال می

 کند:از انواع آن بسنده می

 
 علّت و معلول. 1-2-4

ربط میان دو مصراع یک بیت که آنها را مکمّل 

روابط علّی و معلولی  گاه در سازد،یکدیگر می

 میان آنهاست: 

 یـدیـشنـهر نالـه و فـریاد کـه کردم ن

 پیـداست نگارا که بلند است جـنابـت

                                                                                                  (              790: 7481حافظ، )                            

 گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیـر

 مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد

                                                              (                                            721)همان:                                     

گونه دوّمِ این هایراعبیان علّت در مص     

 و مشتقّات آن؛ مانند: تعلیل «که»اغلب با  ،ابیات
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شود که و... آغاز می« کانکه»، «چراکه»، «زانکه»

 بسامد باالیی در شعر حافظ دارد:

 بـا رخ خـوب امـوز مـهـرـز خـطّ یـار بی

 که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن

                (                                                                                            409)همان:                                       

 یارم نشستچراغ جام در خلوت نمی بی

 بایـد کـه نورانی بـودزانکـه کنج اهل دل 

 (                                                                                                               765)همان:                                       

 به ترک خدمت پیـر مـغـان نخواهـم گفت

 بینـمیـچراکـه مـصلـحت خـود در آن نم

                                                                     (                                                                                                                            218)همان:                                       

ای فوق شاعر در مصراع اوّل هدر مثال     

مطلبی را آورده و در مصراع دوّم علّت و دلیل 

را ذکر کرده که موجب تکامل بافت فرم و  آن

 معنی شده است.

 
 پرسش و پاسخ .1-2-2

گو و وگاه از طریق گفت هاراعارتباط میان مص 

 شود:حاصل می ،مناظره میان دو مصراع یک بیت

 هب استگفتم شراب و خرقه نه آیین مذ

 گفت این عمل به مذهب پیـر مغان کننـد

 (                                                                                                          793)همان:                                        

 ای حوالت کنبگفتمش بـه لبم بوسه

 ن معامله بودبه خنده گفت کیت با من ای

 (                                                                                                           761)همان:                                      

گو به صورت پرسش و پاسخ نیز واین گفت

 شود:دیده می

 ؟گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

 گـفت ما را جلوه معشـوق در این کـار داشت

 (67)همان: 

 ف تو آن خال سیه دانی چیسـت؟ـدر خم زل

 سـتتـادهـنقطه دوده که در حلقـه جیـم اف

                                      (                                                                         25)همان:                                            

له را ئهم مس ،هادر این پرسش و پاسخ شاعر     

 ،بنابراین .را پاسخ داده است طرح کرده و هم آن

با توازن و تعامل میان دو پاره بیت، کالم خود را 

 کامل ساخته است.

 
 نقصان و جبران .1-2-9

های در دیوان حافظ، تکامل و تعادل میان پاره

کالم در بیت، گاه از طریق نقصان و جبران پدید 

ای از کالم که در پاره ،بدین ترتیب .آیدمی

کاستی، ضعف، نکات منفی و یا اهمالی دیده 

-شود؛ امّا این خألها در پاره بعد جبران میمی

 مانند: .شوند

 کشتیاد باد آنکه چو چشمت به عتابم می

 ا بـودـمعـجـز عیسویـت در لـب شکّـرخ

      (                                                                                                     789)همان:                                    

هرچند چشم  ،در مصراع اوّل بیت فوق     

-میسرزنشگر معشوق، عاشق را به مرز هالکت 

مِ مسیحاییِ لب امّا در مصراع بعد، دَ ،رساند

 دمد و آنمیشکرین او به عاشق حیات دوباره 

تاریک  نقطه ،د، یا به عبارتینمایمیرا جبران 

مرگ )سرزنش معشوق( را با دمیدن حیات 

 د.کنمی یا بوسه معشوق( تالفیبخش کالم روح)

 چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان

 بـاشگشـا میتـو همچـو بـاد بهـاری گـره

 (                                                                                                         272)همان:  

گرفتگی و گشایش در بیت باال، کامالً مشهود     

امّا در  ،ای ایجاد شدهاست. در مصراع اوّل گره
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مصراع دوّم، شاعر با بکارگیری تصویری 

تودرتویی ساختار غنچه و باز شدن  شاعرانه، از

های آن )شکفتن( توسّط باد بهاری استفاده الیه

ای بدهد مبنی بر هم پند حکیمانه تا ،نموده

 اینکه، اگرچه روزگار مصائب و مشکالتی به

آورد، امّا کلید رهایی از آن در دستان وجود می

توست و هم از تلخی صراحت در نصیحت 

 ری دارد.ند که جنبه هنجلوگیری ک

این حالت )نقصان و جبران( نه تنها در دو     

مصراع یک بیت؛ بلکه گاه میان دو پاره از هر 

 مانند: .شودمصراع نیز دیده می

 خار ارچه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد

 ی در جنب ذوق مستیـسهل است تلخی م

                                                                                               (              441)همان:                                      

در هر مصراع از بیت باال، هر کاستی که در       

را پوشش  ، پاره دوّم آنهپاره نخست ایجاد شد

امّا  ،آزار جان است دهد. اگرچه خار مایهمی

گرچه شراب سازد و ارا برطرف می لطف گل آن

-ولی سرخوشی حاصل از آن، تلخ ،تلخ است

این دسته از  برد.اش را از بین میهکامی اولی

های فراوانی از ابیات کم سابقه نیستند و نمونه

 توان یافت:می آن در دیوان

 ه ندارد زر و زورـکش ما گرچپیر دردی

 خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

 (59)همان:                                       

 دیدمگفت که زارت بکشم میرچه میـگ

 سوختـه بـودکه نهانش نظری با مـن دل

   (                                                                          764)همان:                                    

 ابیات فوق و ابیات دیگر از این در همه     

ای از دست، خواجه با جبران خألیی که در سویه

شان میاندیگر آن،  کالم پدید آمده، در سویه

توازن و تعادل برقرار ساخته و به آن تکامل 

« اگرچه»بخشیده است. جالب اینکه حرف ربط 

گونه ابیات، خود مؤیّد این معنی در بیشتر این

است که ذهن خواجه همواره دو کران موضوع 

 ،ایلهئزیرا در بیان هر مس ،کرده استمی را رصد

سو درگیر طرح مطلبی  اگرچه ذهنش در این

را نیز در نظر داشته است تا  بوده، آن سوی آن

ذهن مخاطب در مرکز این رویارویی پاسخ خود 

 را دریافت نماید. 

 
 کنش و واکنش .1-2-1

ارتباط میان دو مصراع و تکامل آن، گاه از طریق 

پذیرد؛ به میان آنها صورت میکنش و واکنش 

این معنی که مصراع دوّم، در واقع واکنشی 

نسبت به مطلبی است که در مصراع اوّل )و یا 

 مانند: .برعکس(، طرح و بیان شده است

 سروسامان داریگر تو زین دست مرا بی

 ممن بـه آه سحـرت زلف مـشـوّش دار

    (                                                                                                     292)همان:                                    

در بیت باال، آشفته ساختن زلف معشوق،     

 ،واکنش و مقابله به مثل عاشق نسبت به عمل او

یعنی سرگردان نمودن و پریشان ساختنِ عاشق، 

 در مصراع نخست است.

 خواست که آید به تماشاگه رازدّعی ـم

 نامحرم زد دست غیـب آمـد و بر سینه

 (778)همان:  

العملی در این بیت نیز مصراع دوّم، عکس     
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است در مقابل عملی که در مصراع اوّل صورت 

خواهد از راز  گرفته است. مدّعی )شیطان( می

ولی دست غیب و غیرت الهی مانع  ،باخبر شود

  گردد.از آن می

-گونه از ابیات نیز در دیوان خواجه میاز این    

 هایی یافت:توان نمونه

 همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلـم

 از لب خویش چو نی یک نفسی بنـوازم

                                     (                                                                      267)همان:                                     

 گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست

 مـن رخ زرد بـه خـونـابـه مـنـقّــش دارم

            (                                                                                                  292)همان:                                     

 شرط و جواب شرط .1-2-9

گوی درونی میان دو مصراع ورابطه و گفت

جهت تکامل بخشیدن به کالم، گاه از طریق 

 شود:می شرط و جواب شرط حاصل

 سرّ سودای تو در سینه بماندی پنهـان

 چشم تـر دامن اگر فاش نکردی رازم

 (  267)همان: 

 دست آرد دل ما رااگر آن ترک شیرازی به 

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 (2)همان:  

مصداق مطلب یا پاسخ شرطی که در      

شود، در گرو مصراع مصراعی از بیت مطرح می

 .بخشدمیکامل تآن به دیگری است که 

 
 و توجیه توصیه .1-2-1

شود که وی در دیوان خواجه گاه ابیاتی دیده می

خود را در های در آن باورها، تجارب و یافته

مصراعی، در اختیار خواننده قرار داده، در 

 کند، یا برایمی تأکیدرا تأیید یا  مصراع بعد آن

 آورد: توضیح آن  مثال یا دلیلی می

 شـکنـدآسمـان کشتی اربـاب هنـر می

 تکیـه آن به که بر این بحر معلّق نکنیم

                                                                          (                                        253)همان:  

 ای دل ز دری دیگر کن خود فکر بهبود

 ق نشود بـه ز مداوای حکیـمـدرد عاش

       (                                                                                                      286)همان:  

گونه ابیات، خواجه با توازن میان دو در این     

 ،نه تنها حقایقی را بازگو کرده ،کران موضوع

و  فهمآسان ،گربلکه توجیهی شیرین، روشن

که  را ایتا خشکی و تلخی ،نیز آورده ملموس

گونه کالم )امر و نهی و نصیحت( معموالً در این

ح و چنان صری از بین ببرد، شوداحساس می

 سریع که ذهن مخاطب مجالی برای مالل نیابد.

 
 طنز و تعریض. 1-2-9

ظریفی  گاه فهم اصل مطلب، در گرو درک رابطه

است که بین دو مصراع بیت، از طریق طنز و 

تعریضی که در معنی بیت نهفته است، ایجاد 

 شود:می

 گوی رندان را که با حکم قضا جنگستنصیحت

 گیـرد؟!ساغـر نمیبینم مگر دلش بس تنـگ می

   (779)همان:  

 

 ای دل طـریـق رنـدی از محتـسب بـیـامـوز

 مست است و در حق او کس این گمان ندارد

 (58)همان:                                             
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نیستند،  سابقه در این قبیل ابیات نیز که کم    

فهم کلّیّت موضوع و اصل پیام، منوط بر درک 

 نهفته است.  ،ظریفی است که میان دو مصراعربط 

 
 جمع اضداد .1-2-8

در  با رو گاه خواجه محتوا و کلّیّت موضوع را

رویی و تقابل میان دو مطلب، تصویر، عبارت یا 

کالم متضاد، در دو ساحت از موضوع به نمایش 

زیرا نه تنها به دلیل برخورداری از دو  .گذاردمی

که به دلیل باال بودن بل است،کامل  ،جنبه موضوع

تصاویر و کالم، از  عناصر تضاد میان کیفیّت

 .گرددوضوح و انگیزندگی باالیی نیز برخوردار می

 بـاز مـنگـر نقـشبـاال بـلنـد عـشـوه

 نکـوتـاه کـرد قـصّــه زهــد دراز مــ

                                                          (                               220)همان:                                

در بیت فوق، شاعر با چیره دستی، کوتاه     

کردن مفهومی انتزاعی )کوتاه کردن زهد( را در 

( قامت معشوق)برابر بلندی موجودیّتی عینی 

تا در نهایت ایجاز کلّ ماجرا را در یک  ،قرار داده

 نگاه به تصویر بکشد.

 کنیکایت از غم هجـران چه میحافظ ش

 ردر هجر وصل باشد و در ظلمت است نو

 (                                                               751)همان:  

 چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

 یمما بـه امّیـد غمـت خاطـر شـادی طلبـ

                                                                                                      (281)همان:  

دو ضد، در دو پاره از کالم ابیات باال، رو در     

 هدایرروی هم ایفای نقش نموده، در قوس 

و هستی  گردندمیتکامل در برابر هم پدیدار 

شاعر با جمع اضداد، دو  ند.زسامیخود را کامل 

-میدر کالمی واحد پدیدار ساحت موضوع را 

ر گرداند و ذهن را در ذهن متصو تا کلّ آن سازد

و سونگری، تجزیه نگر را از عادت یکجزئی

 تحلیل و قضاوت دائمی باز دارد.

 خار کس نچید آریدر این چمن گل بی

 چراغ مصطفـوی با شرار بـولهبـی است

                                                                                                  (      90)همان:                                     

 گیری و رویارویی اقطاب متضاد، بهکاربه     

ترین موقعیّت ترین و مناسبنحوی که در دقیق

خود قرار گیرند تا بتوانند تصویر و معنایی 

ت که شاعر شگرف و مؤثّر ایجاد کنند، هنری اس

 آید:بزرگ و توانایی چون حافظ از عهده آن برمی

 فـردا که پیشگـاه حقیقـت شـود پدیـد

 شرمنده رهـروی کـه عمل بر مجاز کرد

 (                                                                                                    703)همان:  

سنج از تقابل میان عر نکته در بیت فوق، شا     

استفاده کرده است « مجاز»و « حقیقت»دو مفهوم 

-تا یکی از بلندترین مفاهیم اعتقادی را در کوتاه

آشکار شدن  ترین مجال گوشزد نموده، از صحنه

-حقیقت و سرافکندگی فرد گمراه، به زیرکانه

برداری کند. این دسته از ترین شکل ممکن پرده

های پارادوکسی ب وجود ترکیبابیات که به سب

، انگیزندگی، تأثیرو نمایش دو کران موضوع از 

 ،گیری و وضوح باالیی برخوردار هستندغافل

شوند و در اذهان راحتی مقبول طبع واقع میبه

 گردند.  ماندگار می
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 گیرینتیجهبحث و 

از آنجا که ذهن حافظ در بند آن نیست که فقط 

و در طول کالم آن یک موضوع را تعقیب کند 

را بسط و گسترش دهد، بند و زنجیری که 

-یک غزل را به هم مربوط و محدود می ابیات

تا ابیات ضمن رشد و تکمیل  گسلدمی، زدسا

کرانه دیوان ساختار خود، در سرتاسر دریای بی

مفاهیم تکمیل آزادانه به گردش درآیند و به 

یکدیگر، مقاصد شاعر، درک و پویایی اندیشه 

خاطب کمک کنند. میان عناصر درونی م

واحدهای مختلف در ساختمان شعر حافظ، 

روابطی متقابل وجود دارد که موجب پویایی 

های کالم و بسط و گسترش معنی در الیه

گردد. رمز کمال هر بیت در نوع متفاوت آن می

ارتباط، تعامل و منطق معنوی است که میان دو 

دو مصراع  مصراع آن وجود دارد. روابط میان

ابیات، انواع گوناگونی مانند: علّت و معلول، 

پرسش و پاسخ، کنش و واکنش، نقصان و 

جبران و... دارد که موجب تکامل ساختار بیت 

 .گرددمی
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