
 

 

 

 غزلی از حافظ انسجامِ ساخت یا فرم معنایی در مؤثر بحثی در عواملِ

 

 *عسگر صالحی 

 چکیده

های حافظ از ساخت یا فرم معناییِ منسجمی برخوردااد اسوت    اگر بر آن شدیم که اغلب غزل

بایسته است به این پرسش بنیااین پاسخ اهیم که چه عراملی اد ایجاا چنین سواخت یوا فرموی اد    

سواز اد غزیوی از   تا با نشان ااان عرامو  سواخت یوا فورم     کرشدقش اادند. این جستاد میغزل او ن

پاسخی استراد اهد. بودین منوورد موا      به این پرسش «یرسف گمگشته بازآید به ...»حافظ به مطلع 

کرشیم این غزل دا به عنران یک ک ّ منسجم گزادش کنیم طردی که امکانات معنایی هر یوک از  می

ویژه ابیات پس و پیش خورا و اد پیرنود بوا ف وای کلّوی      ایگر غزل  بههای پیرند با بیت ابیات اد

دا معرفوی  سواز اد آن  غزل  گزادش شرا و سپس با تأم  اد گزادش خرا  عرام  سواخت یوا فورم   

خراهیم کرا. عراملی چرن: وجرا هسته یا مرضرعی مرکزی و محوردی اد غوزل  تناسوب معنوایی     

 ناسب معنایی دایف با هستۀ مرکزی غزل  و ... .مطلع و مقطع غزل  ت

   .  حاظساختاد  فرم  انسجام معنایی  غزلکلید واژه های کلیدی :

___________________________________ 

 
 های خادجی اانشگاه محقق ادابیلی*استاایاد اانشکدۀ اابیات و زبان

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

معاصر  و اد بحث از سواختاد غوزل حوافظ     های حافظ پژوهی اد بحث اد یکی او اهۀ اخیر

ایم: گروهی بر این باودند که اد غزل حافظ هور بیوت یوا    دو براهطرد کلی با او گرنه از آداء دوبهبه

ادتبواِ  بوا آنساسوت. و اد مقابو      هر چند بیت  استقالل معنایی اادا و مستق  از ابیات ایگر یوا بوی  

غوزل حوافظ از انسوجام     طرد کلی بر این باودند کهبه –هایی اد جزئیات با تفاوت –گروهی ایگر 

 1ای باهم پیرند معنایی اادند.گرنهساختادی برخردااد است و ابیات اد یک غزل از او به

 ...« به  دیگمگشته بازآ رسفی»به مطلع  این جستاد با تحلی  ساختاد معنایی غزیی از حافظ

غزل مردا بحث و به گمان ما اد ایگر  – افظکه اد ساخت یا فرم معنایی غزل ح اهدنشان می

غزل به عنران واحدهای معنایی مرضرعی مرکزی وجرا اادا و ابیات    هسته و یا-های اوغزل

و غایباً با  ۀ مرکزیفرم معنایی آن غزل  همراده با این هستساختاد و سازنده و یا شک  اهنده به 

و نشان ااان پیرند معنایی این هسته با  لغز یۀ مرکزیکدیگر دوابط معنایی اادند. اما کشف هست

که تالشی است برای کشف انسجام  –ابیات غزل و نیز نشان ااان پیرند معنایی ابیات با یکدیگر 

نیازمند تأم  بسیاد و اغلب نیازمند تأوی  است چرا که یکی از اهداف تأوی  متن  -ساختادی غزل 

 –اد اینجا غزل  -انسجام اد ساختاد معنایی متن  کشف و یا نشان ااان -چه سنتی و چه مددن -

از انسجام  -اد اینجا غزل حافظ –است. چنین تأویلی بر این فرض مسم استراد است که متن 

کند تا این انسجام معنایی دا کشف کند؛ یا آن دا معنایی برخردااد است و از این دو تالش می

 . 2ن بیافریندبازسازی کند و یا انسجام معنایی نرینی برای آ

کند و هم مرکزی غزل دا اشراد می ۀاد غزل حافظ یکی از عرام  مسمی که هم کشف هست

نمایاند و فرم معنایی آن دا گسسته میساختاد و پیرند معنایی ابیات اد یک غزل و اد نتیجه انسجام 

طب ابیات ترجه به آن اد کشف انسجامِ ساخت و فرم معنایی غزل  نقش مؤثری اادا  تغییر مخا

های یک غزل و گاه حتا اد یک بیت است. این تغییر مخاطب اد غزلابیات ناعت ایتفات( اد )ص 

گیرا و از این دو چنان که گفته ای پرشیده صردت میخراجه بسامد باالیی اادا و اغلب به گرنه

گسسته  کند و هم فرم معنایی آن دامرکزی غزل دا اشراد می ۀآمد عاملی است که هم کشف هست

 اهد.نشان می



 

 

اصلی ما اد این مقایه این براه است که با تحلی  ساخت و فرم معنایی غزیی از هدف و اما 

عراملی دا که اد ایجاا انسجام اد ساخت و فرم ...« یرسف گمگشته بازآید به »حافظ به مطلع 

رام  باعث آمده این غزل نقش کلیدی اادا  شناسایی کنیم و نشان اهیم که چگرنه این عمعنایی 

 مند شرا:از انسجام معنایی استرادی بسره –نمایی ظاهری اد عین پریشان –است تا غزل حافظ 

 

 یرسووف گمگشووته بوواز آیووود بووه کنعووان غوووم      

 ای ال غمدیووده حایووت بووه شوورا ال بوود مکوون   

 گوور بسوواد عموور باشوود بوواز بوور تختووت چموون     

 اود گووراون گوور او دوزی بوور مووراا مووا نرفووت   

 ای از سوورّ ن واقووف نووه هووان مشوور نرمیوود چوور  

 ای ال اد سوووی  فنوووا بنیووواا هسوووتی برکنووود     

 اد بیابووان گوور بووه شوورو کعبووه خووراهی زا قوودم  

 گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعیود 

 حوووال موووا اد فرقوووت جانوووان و ابووورام دقیوووب 

 هووای تووادحافوووا اد کوونر فقوور و خلوورت شووب 

 

 

 

 احووزان شوورا دوزی گلسووتان غووم مخوورد   ۀکلبوو

 آیود بوه سوامان غوم مخورد      وین سر شردیده بواز 

 چتر گ  اد سور کشوی ای مورو خرشوخران غوم      

 اائموواً یکسووان نباشوود حووال اودان غووم مخوورد   

 هووای پنسووان غووم مخووردباشوود انوودد پووراه بووازی

 چورن تور دا نورس اسووت کشوتیبان ز طرفوان غووم      

 هووا گوور کنوود خوواد مغوویالن غووم مخوورد سوورزنش

 هیچ داهی نیست کان دا نیست پایوان غوم مخورد    

 گووراان غووم مخووردانوود خوودای حووالاجملووه مووی

 تووا بوورا ودات اعووا و اد  قوورآن غووم مخوورد  

 

                                                                                                                                              

 (   227: 7711)حافظ، 

 و فرم معنایی غزل(گزارش غزل )با تأمل در ساختار 

احزان خریش به  ۀخراجه گم شده است و او چرن یعقرب نبی  که اد کنعان و اد کلب 3یرسف

سبب گم شدن فرزندش یرسف نبی به اندوه و غم نشسته برا  اد کلبۀ احوزان خوریش و البودر اد    

ه ایون  غم گزیده است؛ امرا امیودواد اسوت کو   « خلرت »شیراز که کنعان محبرب او و یرسفش است  

اانیم مطابق قورآن مجیود ایون پودد و موااد و      اش به کنعان او )شیراز( باز آید. چنان که میگمگشته

اد معنای مجازی « باز آید»یرسف براند که به خراست او از کنعان به مصر آمدند  بنابراین  ۀخانراا

دا شاامان نمرا. امرا پیدا شدن یرسف است که به ویژه پددش اشاده به اد پیرند با ااستان یرسف  و 

خرا باشد چرا که ظاهراً بوه   «حقیقی»تراند اد معنی می حافظ ۀاد پیرند با یرسف گمگشت« باز آید»

ابورام  »است که به االیلوی چورن    حافظقراینی که اد خرا غزل است  او معشرو و احتماالً ممدوس 

دغم خراستش از بگرییم او دا علیتر خراجه )شیراز( گم شده است و اگر اقیق و... از کنعانِ« دقیب



 

 

بوا یواا    اودغم می  خرا از کنعان گم شد. امروا  همچنان که یرسف نبی نیز علی ؛4اندشیراز اود کراه

کند و بور  یرسف  خرا دا به امیدوادی اعرت می انتوادِ یعقرب نبی اد جدایی از آودی پایان خرش

او که از  5ان خراهد شد. اد چنین دوزی الاحزان او دوزی با آمدن یرسفش گلست ۀآن است که کلب

تور خراهود شود.    ... غمگین است حایش بستر و افکاد آشفته و پریشوان او نیوز بوه سوامان     جدایی و

که به احتمال قوری اد   -خراهد که نترسد و غم نخردا. خراجه بعد از بیت اورمبنابراین از خرا می

اهود و  ه یرسف خرا دا مخاطوب قوراد موی   اد ابیات بعدی گاه خرا و گا -خطاب به خراش است

بورا. بور ایون    ای از ابسام هنری فرو میاین تغییر مخاطب که بیشتر بدون قرینه است غزل دا اد هایه

که هموان بلبو  اسوت اسوتعاده از     « مرو خرشخران»تران گفت که اگر اسا  اد مردا بیت سررم می

خطواب بوه خوراش اسوت و او خورا دا       خرا خراجه باشد این بیت نیز چرنان او بیت پیشوین اد 

 –اهد که اگر عمری باشد چرن بساد  یعنی تر اوباده خرّمی و سور سوبزی عمورت دا    امیدوادی می

 به است آودی  و یا اگر عمرت وفا کند و بساد ایگری دا از بعود  ایون خوزانِ    -البدر با آمدن یرسف

ی کشید پس غم مخرد. امروا ممکون   احزان ببینی  اد تخت سبز چمن  چتر گ  سرخ دا اد سر خراه

ممودوس خراجوه باشود کوه اد ایون      ]پااشواه    است مرو خرشخران استعاده از یرسف  معشرو یوا  

ای اد تأیید این معنی خراهد برا. بیوت  نیز که از یرازم شاهی است  قرینه 6«چتر»و « تخت»صردت 

اد این بیت ظاهراً عوالوه بور   « ما»بعدی نیز ممکن است به نرعی این احتمال دا تقریت کند چرا که 

این که اد خطاب به شاعر و ایش است  ممکن است اد خطاب به یرسف او نیز باشود؛ او بوا ایون    

استدالل که احرال دوزگاد همیشه به یک منورال نیسوت بلکوه اد حوال اگرگورنی اسوت  خورا و        

شوان نیسوت  بوه    چند دوزی بر وفق خراست  یرسفش دا از این که گراش گراون و حرااث دوزگاد

خراند تا غم نخردند. اد ااامه مخاطب بیت بعدی نیوز هوم خوراش و هوم یرسوفش      آدامش فرا می

کوه   -است: این اودی و جدایی یعنی جدایی خراجه از یرسف خرا و نیز جدایی یرسف از کنعوان 

همچنان که جدایی یرسف از یعقورب نبوی نیوز     -سرّی غیبی است -چه بسا مقرّ فرمانروایی اوست

های پنسان ایگر اد پراۀ غیب و بازی 7«ز سرّ غیب کس آگاه نیست»و از آنجا که  -سرّی االهی برا

نسفته است که شاید یکی از آنسا به نفع خراجه و یرسفش باشود  پوس شایسوته اسوت کوه هور او       

ای دا کوه خراجوه و   امیدواد باشند و غم نخردند. اد ااامه  بیت بعودی از یوک سور شودرت حااثوه     

ای که چرن سی  فناست که ممکن است بنیاا هسوتی  کشد حااثهش گرفتاد آنند  به تصریر مییرسف

ای عوام  تران گفت که این بیت گوزاده ویرانگر است؛ از سری ایگر می 8دا برکند و چرن طرفان نرس



 

 

معلورم  است اد بیان امیدوادی با ترسر  به مرای معنری یا شخصی معلرم برای خراجه که برای ما نا

گرید: ای ال از آنجا که تر اد طرفوان حورااث   است؛ از این دو شاعر اد خطاب به ال خریش می

کشتیبانی چرن نرس اادی پس نباید غم بخردی و باکی از سی  فنا ااشته باشی. اد بیت بعودی بواز   

گرید که آمدنش به کنعوان چورن سوفر بوه کعبوه      گریی مخاطب خراجه یرسف اوست و به وی می

اد بیابان است پوس شایسوته اسوت کسوی کوه اد چنوین        9لزم تحم  آزاد خاد مغیالناست که مست

زند  سرزنش ها و آزادها دا برتابد و غم نخردا و بداند که هر چند از یک قدم می« به شرو»سفری 

سر منزیی که او به طرد مرقّتی اد آن است بسیاد خطرناک است و از سری ایگور مقصود  کعبوه و    

اود است امرا مگر نه این است که هر داهوی پایوانی اادا  پوس ایون داه اشوراد نیوز       کنعان او بسیاد 

پایانی اادا و بنابراین شایسته است که غم نخردی. و سرانجام برای این که خورا دا یوا ایوش دا )و    

از  11گوراان گریود کوه خداونود حوال    نیز احتماالً یرسفش دا هم( بسی بیشتر امیدواد کند چنین موی 

 11اد اودی جانان )که همان یرسف است( و اداسورهای دقیوب   )حافظ و ایش( ال ماچگرنگی ح

برای ما و یرسف ما و خالصه از همه احرال ما آگاه است و به فریاا ما خراهد دسید پس نباید غوم  

شوده اسوت و اد پایوان غوزل      حوافظ عوادض    خردا. امرا از جمله احرایی که اد فرقت این جانوان 

ست که حافظ ظاهراً از اودی این حامی و جانوان و یرسوف گمگشوته  بوه فقور      انعکا  اادا این ا

های توادِ فقور  اعوا و اد  قورآن حوامی بزدگتور       اچاد شده است؛ امرا چه باک که اد خلرت شب

 اوست.

تران گفت که این غزل به واقوع از او بخوش تشوکی  شوده     با تأمر  اد ساختاد معنایی غزل می

ای است حاکی از امید. آنچوه  نامهاست و اد سری ایگر امید و غزل غماست: اد یک سر از آن غم 

 ۀاو دا کلبو  ۀاهد عبادت است از: غم گم شدن یرسف خراجه کوه کلبو  نخست آن دا شک  می ۀنیم

(  غم بر مراا 3(  غم نبران بساد عمر )بیت2(  غم ایش و شردیدگی سرش )بیت1احزان کراه )بیت

هجرم سی  فنوا   (  غم احتمال5ِاد آستانۀ نرمیدی واقع شدن )بیت  (  غم4ِنبران اود گراون )بیت 

(  غم خطرنواکی منوزل و   7(  غم سرزنش خاد مغیالن و ایدن آزادها )بیت6و طرفان حرااث )بیت

(  غوم فرقوت جانوان و    8نمایاند )بیتاودی مقصد و نگرانی از ادازی داه که آن دا پایان ناپذیر می

آود این مرادا غوم  ۀ(؛ چنان که پیداست هم11گرفتادی اد کنر فقر )بیت(  و غم 9ابرام دقیب )بیت

اورم غوزل: امیود خراجوه بوه بواز آمودن        ۀاست و خراجه و یرسفش دا غمگین کراه است و امرا نیم

شدن حال ال و به سوامان دسویدن سور     تر(  امید به بس1احزانش )بیت ۀیرسف و گلستان شدن کلب



 

 

(  امید به اگرگرنی حال اودان به نفع او و یرسفش 3بساد عمر )بیت (  امید به آمدن2شردیده )بیت

غیب است به نفوع ایشوان    ۀهای پنسانی که اد پرا(  امید به این که ممکن است یکی از بازی4)بیت

(  امیود و  6)بیوت  اد سوی  حورااث   (  امید فراوان به سبب ااشتن کشتیبانی چرن نورس 5باشد )بیت

(  امیود بوه ایون کوه هور      7)بیت« عذد دهروان خراهد»گمان او بی« الجم»شرو دسیدن به کعبه که 

(  و امیود  9گراان که به جمله حال آنسا ااناست )بیوت (  امید به خدای حال8داهی پایانی اادا )بیت

توران گفوت کوه امیودوادی     (؛ بنوابراین موی  11به استگیری وداش که اعا و اد  قرآن است )بیت

مرکزی غزل پیرند معنوایی   ۀمامی ابیات هم با یکدیگر و هم با هستمرکزی این غزل است و ت ۀهست

و بوا هسوتۀ مرکوزی غوزل کوه       اادند. دایف غزل نیز اعرت به امیدوادی و ترک غمخرادی اسوت  

و انسجام ساختاد معنایی غزل دا بسی بیشوتر  امیدوادی است تناسب معنایی آشکاد و استرادی اادا 

اختاد معنایی این غزل قاب  تأمر  اسوت ایون اسوت کوه غوزل بوا       ایگری که اد سمسم  ۀکند. نکتمی

زند )ااستان گشتگی یرسف(  به ااستان قرآنی ایگری نیز تلمیح میشرا )گمتلمیحی قرآنی آغاز می

زنود و  طرفان نرس(  و افزون بر این به او آیه از قرآن مجید و به یک اعای معروف نیز تلمویح موی  

حقّا که چنین اسوت و اد  »شرا که ودا او اعا و اد  قرآن است؛ ه میسرانجام اد پایان غزل اشاد

اد  »به تلمیح قرآنی بیت آغوازین غوزل و عبوادت    و از این دوی با ترجه  «!این دوی و دیا نیست

شرا که مطلع و مقطع این غزل نیز با یکدیگر تناسوب  اد بیت پایانی غزل این نکته آشکاد می« قرآن

 زیبای معنایی اادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیرینتیجه

تران عرام  مؤثر اد انسجام ساخت و فرم معنایی با تأم  اد گزادش غزل و آنچه گفته آمد  می

 گرنه خالصه کرا:این غزل دا این

 ای مرکزی در غزلالف( وجود هسته

که شرحش اد  –ای ای مرکزی وجرا اادا که ابیات غزل به گرنهمردا بحث ما  هستهل اد غز

مرکزی یکی از عرام  اصلی  ۀبا آن پیرند معنایی اادا. کشف این هست -آمده است لگزادش غز

 ل است.ادک انسجام اد ساخت و فرم معنایی غز

 ب( تناسب و یا پیوند معنایی میان ابیات

غزل با یکدیگر نرعی تناسب  اینآمده است  اد میان ابیات  لچنان که شرحش اد گزادش غز

ها و ترکیبات ابیات با اسب گاه از طریق تدایی معنایی مرجرا میان واژهمعنایی وجرا اادا. این تن

شرا که با تأم  اد یکدیگر  و گاه از طریق پیرندهای معنایی بادیک و به ظاهر ناپیدایی ایجاا می

همۀ ابیات این غزل سفادش به امیدوادی و ترک  ها پی برا.تران به آنف ای کلی غزل می

 غمخرادی است. 

 

 ناسب معنایی ردیف با هسته و یا موضوع غزلج( ت

مردا بحث ما  دایف غزل اد انسجام ساخت و فرم معنایی غزل نقش مؤثری اادا و  غزلاد 

مرکزی غزل تناسب و پیرند معنایی اادا و ایبته  ۀای انتخاب شده است که با مرضرع و هستبه گرنه

 آمده است. غزلشرس آن اد گزادش 

 ع و مقطع غزلد( تناسب معنایی مطل

مردا بحث ما نقش مؤثری  غزلیکی ایگر از عراملی که اد انسجام ساخت و فرم معنایی 

اادا  تناسب معنایی مطلع و مقطع غزل با یکدیگر است. این تناسب و پیرند  آغاز و انجام غزل دا 

ت و فرم و اد نتیجه اد انسجام ساخ کنداهد و غزل دا به عنران یک ک  معرفی میبه هم دبط می

 کند.معنایی آن نقش مؤثری ایفا می

 



 

 

 هایادداشت

پراازیم تا بوه   نورهای پژوهندگان معاصر اد این زمینه می جا به ذکر برخی از اظساد. ما اد این1

ای کراه باشیم. گفتنی اسوت کوه بیشوتر     های بحث اد این زمینه از شعر حافظ اشادهاندکی از پیشینه

مردا و صرفاً به صردت اجمال به ایون مسوأیه اد غوزل حوافظ اشواده        صاحبان این آداء و جز چند 

 اند. آداء بر اسا  ترتیب ایفبایی نام صاحبانشان آوداه شده است:  کراه

تووأییف دحویم ذواینوورد  چنووین  « اد جسووتجری حوافظ »( ماشواءا  آجووراانی اد نقود کتوواب   1

و   گرفتن آنسا به عنران یک مجمرعوه شرس عرفانی غزییات و ابیات حافظ بدون اد نور «  نریسد: می

کننده هوم   ادتباِ عمیق و بنیاای آنسا با یکدیگر نه تنسا یک کاد اصریی و تحقیقی نیست بلکه گمراه

مایۀ کلی یک غزل اد شرس ابیات آن به نور ایشان عدم ترجه مؤیّف کتاب مذکرد به ادون«.  هست

هری یا به معنی عرفانی تعبیر کند کوه بوا انودکی    ابیاتی دا به معنی ظا»غزل  باعث شده است که گاه 

شد به مفسرم آنسا و نرع ادتباطشان با ک  غوزل و کو  شوعر حوافظ اسوت       ترغ  اد شعر حافظ می

 (.289: 1365)آجراانی  « یافت

عرفان و دنودی اد شوعر   »های شایان ذکر اد این زمینه کتابی است با عنران  ( یکی از پژوهش2

های تفسویر شناسوی جدیود اد     شردی. این کتاب از ایدگاهی نر و با دوشنرشتۀ اادیرش آ« حافظ

کتاب   «ادآمد»پراازا. ایشان اد   بینی حافظ می اد باب اندیشه و جسان  حرزۀ علرم انسانی به پژوهش

اد این کتاب کوه هودف آن تفسویر هرمنورتیکی شوعر حوافظ بوه قصود         »نریسند: خریش چنین می

گشایی یک متن شاعرانه  نور نریسنده به کادبرا هرمنرتیک برای معنا معناگشایی ساختادی آن است 

چنانکه »است   «بازسازی ساختاد معنایی متن»کند که کاد تفسیرگر  او از اشالیر ماخر نق  می«. است

گریی تفسیرگر به جای مؤیّف نشسته اسوت. هودف بازسوازی هرمنورتیکی از ایود وی  بازسوازی       

ایبته وجرا دوش دا اد تفسیر شرِ اساسی دسیدن به عینیوت فسوم موتن     ایدگاه مؤیّف است و ]... 

اد یک دهیافت هرمنرتیکی بوه سواختاد نسفتوۀ معنوایی اد شوعر او نواگزیر       »به نور ایشان «. ااند می

تکیه کرا که ممکن دا از ناممکن اد کاد تفسویر   (hypotheses)هایی  انگادهباید به اصریی یا بن می

آن اصورل بتوران داهبورای دوشومندانه بوه آن سواختاد ااشوت. آنچوه           بور پایوۀ  از هم جدا کند توا  

کند آن است که ذهن حافظ ]...  ذهنی  انگادشِ یک ساختاد معنایی دا اد شعر حافظ ممکن می پیش

است بسیاد پروداه و فرهیخته و بادیک اندیش  اد سراسر ایرانش ادگیر مسائ  خوا،  بوه ویوژه    



 

 

فسم متن اد ف وا و شورایط توادیخی پدیود آودنودۀ آن ]...       »ه نور ایشان ب«. مسائ  بنیاای وجرای

سوان کوه آفریننودۀ اثور      هوای نسفتوۀ آن اسوت  آن     شرِ ضرودی دهیافت به ساختاد معنایی و الیوه 

به نور ایشان تالش برخی از پژوهندگان ایرانی چرن مسعرا فرزاا و احمد شواملر  «. است  اندیشیده

انود و   بوراه « هوا یوا وحودت م ومرنی هور غوزل       هوای غوزل   پیرستگی بیت» که به انبال نشان ااان

« های هر غزل دا از نر چنان پشت سر هم بچینند که به آن وحودت معنوایی اهنود    اند بیت کرشیده»

ها ممکن نیسوت  و حتّوا اد موردا    این کاد اد مردا همۀ غزل»حاص  چندانی نداشته است چرا که 

ها  چنان وحدت کاملی که ایشان اد هر غزل اد پی آن هستند میان بیتتمام بیتسا اد یک غزل. ]...  

آنچه اسوت کوم بوه بخوش عمودۀ ایوران حوافظ        »از این دو ایشان بر این باودند که «. وجرا ندادا

بخشد ]...  گفتمان چیره بر زبان و ذهنیت حافظ است که به  همچرن یک متن اد اسا  وحدت می

چنوین بوه نوور    «. بخشود  گرانه وحودت موی   ی شاعرانه و اندیشهاین ایران همچرن سند یک زندگان

ها و ساختادهای کلی  این شده است تا بن انگاده صرف   دسد که بیشتر تالش ایشان اد این کتاب  می

حاکم بر ذهن و زبان حافظ دا کشف کند تا از این طریق بتران به منطقوی ادونوی اسوت یافوت توا      

تعبیرهای گرناگرن و چند معنای او دا یگانگی بخشید )آشوردی   بتران به کمک آن تمامی نمااها و 

1385 :14-26.) 

های یک غزل مستق  از یکودیگر   اد کالم حافظ  گاه بیت»نریسد:  ( اکتر محمد استعالمی می3

شرا. اد یوک غوزل عاشوقانه یکبواده بوه بیتوی        ها یک مرضرع واحد انبال نمی است و اد تمام بیت

ن عادفانه است و گریی اد حایتی متفاوت  یا اد زمانی جدا از ابیوات ایگور   دسیم که تعبیرهای آ می

سرواه شده ]...  نمرنۀ دوشن و قاب  تورجسی از اسوتقالل ابیوات اد یوک غوزل دا اد غوزل پونجم        

]...  انگاد که هر بیت آن اد زمان و مکوان    دوا زاستم صاحبدالن خدا دا و  ترانیم ببینیم و ال می  می

بواده حوک ّ و اصوالس    ها دا اوباده و سوه  ده  یا اد طی ساییان عمر  حافظ آن بیتخاصی سرواه ش

و هرای ثابتی اد آنسا باقی نمانده و این یک عیوب ]!  کواد حوافظ اسوت کوه       کراه و اد نتیجه حال 

سوخن    «حال و هورای یوک غوزل   »ای با نام  اگرچه ایشان از مقریه«. کند تفسیر کالم او دا مشک  می

های آن یک مرضرع واحود   همۀ بیت»اما بر این باودند که این مقریه به این معنا نیست که  گریند می

به نور ایشان ممکون اسوت اد غزیوی عادفانوه      «.  کند و این اد تعریف غزل مسم نیستدا انبال می

ده باشد  بیتی م مرن عادفانه نداشته باشد  یا اد یک غزل دندانه یا عاشقانه  بیتی با تعبیر عادفانه آم

 (.56-1/52: 1383و هرای آن غزل اد هم بریزا )استعالمی    آنکه حال بی



 

 

تنرع م مرن اد غزل حافظ ]...  از جانب شاعر یک شیرۀ کاد براه اسوت  نوه غفلوت اد    ( »4

هوا از یوک    ترتیب مطایب منطقی. حافظ یک فکر مجمرعی اادا. بر ادخت اندیشوۀ او هموۀ شواخه   

ای که ما اد م امین یوک غوزل او    ]...  چندگانگی است.  «ادخت خلقت»خردند: این  دیشه آب می

منطوق عادفانوه مرضورع بوه نحور       بینیم  از یحاظ منطق کرچه و بازاد سیمای چندگانوه اادا؛ اد می

نماید. به ایون حسواب بورخالف تغایرهوای ظواهری  نورعی دبوط نسوانی اد میوان           ایگری دوی می

کوه مرکوز خلقوت اسوت و اد مرحلوۀ        «انسان»یز باید برگراا به ها وجرا اادا  زیرا همه چ م مرن

عدم ادتباِ ظاهری ابیات با یکدیگر اد یک غزل از ابوداعات حوافظ اسوت     «. »نسایی به خرا حافظ

تران اید ]...  وحودت م ومرن   سرایان ایگر هم می هر چند این دوش دا اد ادجۀ کمتری نزا غزل

 -34: 1368)اسالمی ندوشن  « ردا نور و اعتنای حافظ نبراه استیابیم  م آنگرنه که ما امروز ادمی

 (. 173 – 172و  35

های حافظ و پس و پیش کران و  تراید و بحث اد یزوم ایجاا نومی منطقی اد ابیات غزل( »5

حاص . نخست بدان سوبب   ادهم دیختن آنسا به گمان من کادی است غیرالزم  ناادست  زاید و بی

ضرع غزل است گفتگریی مبتنی بر منطق نیست  گفتادی عاطفی و احساسی و که سخن عشق که مر

بحث حال است ]...  اصرالً نباید غزل یا سخن عاشقانه دا اد بند اصرل استدالیی و منطقی پنداشت 

تورین خراسوت و منوورد خورا دا فقوط اد یوک بیوت از آن کوه         سورا مسوم   وانگسی شاعر غزل ]... 

«. آودا و ایگر ابیات غزل نیازی به پیرستگی و تورایی منطقوی ندادنود    را میش ایغزل( نامیده می )بیت

]...  بگذدیم از اینکوه چنوین   »نریسد:  نیز همین قلم اد نقد ایراا شاه شجاع بر غزل حافظ چنین می

« هوای شوما   هیچ یوک از غوزل  »کند که بیان  های حافظ مصداو پیدا نمی وصفی اد ظاهر تمامی غزل

هوا   نمایود بوه اصوطالس منطقوی     ادبرا ادستی براه باشد و اد مرادای نیز که چنین موی ادبادۀ آنسا ک

ها پیکرۀ یوک   برا و مجمرعۀ شاخه های مناسب و زیبا سخن دا از شاخی به شاخی می تداعی معانی

 (.175-1/174: 1372)اهرد  « سازا نسال پر شکرفه و ایپذیر دا می

که محدوایت اجتماعی نه فقط فکر شواعرانه دا بوه    به گمان من دیشۀ اساسی اد این است( »6

  اعماو ادون و ذهن شاعر دانده بلکه احسا  و اندیشۀ او دا هم از نوور شوک  کواد اد یوک بیوت     

شورا   کند که شعر فادسی به آن سونجیده موی   بیت دا تبدی  به گزی می ]... »«. نشین کراه استخانه

مربورِ اسوت: اواًل بوه حورااث توادیخی کوه اجوازۀ        ]...  وقرع چنین حااثۀ مسمی اد شعر فادسی 

ای سواخته کوه اد آن حوافظ     استمراد م امین اد قایب تصاویر مستمر به حافظ نودااه یعنوی زمینوه   



 

 

تکه ایده  ]...  شمشیر مغرل  انیایش دا نه به صردت مستمر بلکه به صردت جسته به جسته و تکه 

را هم حافظ دا به سوری قوبع عادفانوه دانوده و هوم      ها باعتباد شدن زندگی انسان اش بی که نتیجه

شک  ادونی شعر او دا به تبع آن قبع عادفانه محبر  بیت کراه و این هیچ دبطی به توأثیر قورآن   

محودواۀ  »]...  نرشتۀ بساء ایودین خرمشواهی .     «قرآن و اسلرب هنری حافظ»]اشاده به مقایۀ « ندادا

اهد که ایون تصواویر دا اد یوک     ی به حافظ اجازه نمیشکلی بیت به عنران واحد اصلی تصریرساز

غزل به هم پیرند بدهد یعنی غزل حافظ از ادون آدمرنی ندادا  غزل حافظ ادون یک بیوت و توک   

و  1/544: 1381)براهنی  « زند تک ابیات آدمرنی اادا و هر تصریر هم ساز م مرنی جداگانه دا می

551 – 551 .) 

کند. آدبوری بوین مرضورع     هانس شدد از م مرن و مرضرع عمده اد هر غزل صحبت می( »7

عمده و مرضرع فرعی اد هر غزل فرو قائ  شده که بیت مقطع با مرضرع و تم مشخص خرا )که 

های فی اینفسه منطقوی و   شرا ]...  بیت نامد( بر آنسا اضافه می وی آن دا م مرن خاتمه یا پایانی می

شرند ]...  اد زمینوۀ   گر می علت ناکام  گذاشته شدن ادتباِ متنی اد شعر چند پسلر جلره دوشن به

-12/176: 1369)بردگو    « ای عرضه نشده است مسأیۀ ساختاد غزل حافظ  مطلب بسیاد نر و تازه

ای کرچک که ادبادۀ حافظ نرشته است نیوز چنود غوزل از حوافظ دا     (. ی.ک  بردگ  اد دسایه186

: 1371کند )بردگو      است که تا حدوای از ترجه او به ساختاد معنایی غزل حکایت میشرس کراه 

 .(.28و  114 – 113

ادتباطی نزایک است بین ابیات یک غزل حافظ با مرضرعی که غزل به خواطر آن سورواه   ( »8

زل و پندادند چنین ادتباطی وجرا ندادا ]...  این ادتباِ ابیات بوا مرضورع غو    ای می شده است. عده

ی مرضرع ]...  هنر یکتای حافظ است. متأسفانه این مطلب هیچگاه مردا بحوث  پروداندن هنرمندانه

 (. 9/13: 1367)پرهام  « های ایگر مخلرِ و گم شده است جداگانه قراد نگرفته و همیشه با بحث

ل ای علمی و اقیق اد بواب سواختاد معنوایی غوز     های مسم که با شیره ( یکی ایگر از پژوهش9

پردنامودادیان. از ایود    از اکتور تقوی   « ی یب ادیوا گمشده»حافظ انجام گرفته  کتابی است با عنران 

وجرا اادا اگرچه اد ظاهر ایون ادتبواِ     «ادتباِ معنایی»های حافظ ایشان اد میان ابیات اغلب غزل

برزخی انسان  ای متأثر از حساسیت به مقام ناشی از ح رد حااثه»آشکاد نیست و این آشکاد نبران 

ایون   ۀاز ادیچو   و استنباِ خا، از تقدیر ازیی او بر مبنای ااستان آفرینش و ایدن جسان و جامعوه 

بخشد و نیز اصراد حافظ است به حفوظ   ذهنی ابعاای گرناگرن می ۀجسان بینی است که به آن حااث



 

 

ملوه ابسوام اد پیرنود    هوای گرنواگرن و از ج   هرچه بیشتر این ابعاا ذهنی که اد نسایت منجر به ابسام

گراا و این ابسام ناشی از عدم پیرند معنایی اد میان ابیات دا غنای تجربوی   معنایی اد میان ابیات می

نموایی دا یکوی از شوگراهای     ایشان ایون گسسوته  «. بخشد خرا وسعت می ۀو فرهنگی حافظ به نرب

 کشوف بافوت   »ویو  موتن و   ااند که اد عوین حوال داه دا بورای تأ    سازی اد شعر حافظ می برجسته 

کند تا این فرایند تأوی  اد کشف ساختاد منسجم متن کادگر شورا. نیوز    باز می« مرقعیت ثانری شعر

داهی بورای  »اد مقاب  تأوی  سنتی که اد پی کشف معنای مرکزی و ثابت متن است تأوی  جدید دا 

زبوان موتن و سواختاد شوعر     »د کوه  اانند امرا به این نکته نیز آگاهنو  می« ترصیف امکانات معنایی متن

اقیق و مسوم   ۀنکت«. اهد که تأوی  کامالً خرا مختاد و فادو از متن جست بگیرا حافظ نیز اجازه نمی

کنند این است که اد شعر حوافظ تغییور ناگسوانی مخاطوب بودون تمسیود        ایگری که ایشان بیان می

گیرا از نکوات چشومگیر    یع اد برمیمقدمات الزم برای خراننده که صنعت ایتفات دا با مفسرمی وس

کنود   ترجسی به آن ادک و کشف انسجام متن دا اد بسویادی مورادا نواممکن موی    ایگر است که بی

 (.226  219  212: 1382)پردنامدادیان  

ها حتماً باید یک نرع دابطه چه ظاهری و چه ادونوی وجورا ااشوته    اد شعر بین مرضرع( »11

ای دا مطورس سوازا ویوی     غزل ممکن است هر یک مرضرع جداگانهباشد. به سخن ایگر ابیات یک 

شرا کوه بوه شوعر یوک نورع یکپوادچگی معنوایی         ای ایده می  میان این مرضرعات به هر حال دابطه

ی شاعر از مرضورعات مختلوف بورای پرودانودن مرضورع      استفااه ۀاهد. ایجاا این دابطه و نحر می

اسوت.   (stylistic)سوبکی   ۀاادا که خرا یک مسوأی  او ۀاصلی بستگی به قددت منطق و نرع سلیق

ها ذهنی و به اصطالس تئردیک اسوت و اد نتیجوه ادک   بین مرضرع ۀمثالً اد شعر بع ی شعرا دابط

نماید مانند بع ی از غزییات حافظ که به علت پیچیدگی این دابطه هر کس به  آن به نور مشک  می

 (.4/139: 1368)ثمره  « تراند برااشتی از آن بنماید ایخراه خرا می

هوای بعودی    کند و اد بیت ای از قرآن آغاز می ها دا با یک کلمه یا یک اشاده از سردهغزل( »11

کنود و   ای خلق موی  گیرا و م مرن شعری تازه های ایگر آن سرده ایسام می ها و آیه آن غزل  از نکته

های غزل بوه ظواهر    د. اینجاست که بیتدسان سازا و به پایان می گاه تمام غزل دا بر همین زمینه می

بینیم کوه سوراپای هموان     تر از مر می بادیک ۀناهمخران است ]...  با کشف این داز و یافتن این دشت

هوا دا اد خورا    های یک سرده سرشته شده و معنی و مفسرم و پیام آن آیوه  غزل ناپیرسته چنان با آیه

    (.9: 1377اوید  )ج« نسفته است که جدا کران آن ایگر ممکن نیست



 

 

حوافظ  »ای اسوت بوا عنوران     های اقیق و دوشمندانه اد این زمینه مقایه ( یکی ایگر از بحث12

هوای   سواخت معنوایی غوزل   »شنا . از ایدگاه ایشوان   از اکتر علی محمد حق« شناسی: خراشناسی

...  سواخت اودی اسوت ]  های قرآن به یحاظ دوساخت گسسته و به یحواظ ژدف  حافظ و نیز سرده

این او ویژگی اد ساخت هر اثر هنری یا غیر هنری و حتّا علمی ایگر هم که نه تنسا اد ایران بلکه 

های تمدنی مشورو زموین  بوه     اد ک  فرهنگ و تمدن شرو پدید آمده و یا به طرد کلی اد ک  نوام

دا طبعواً  کاد براه شده است ]... . اد جرامع سنتی اع ا یا عناصر سواختادی هور نووام یوا سواختی      

گزینند که هر یک با مرکز و مبدأ همان ساخت یا نوام نسبت و سونخیت ااشوته باشود     طردی برمی

ابیات به یحاظ م مرن با م مرن اصلی همان غزل اد ادتباطند نوه    ۀ]...  اد هر غزیی ازحافظ هم

 (.186-177: 1371شنا   )حق« اند که اد آن معنای مرکزی و آغازین محر و مستحی 

های کرتاه اما فشراه و اقیق که اد بردسی سواختاد غوزل فادسوی و     یکی ایگر از پژوهش (13

بحثی اد ساختاد غوزل  »ای است با عنران  نیز اشاده به ساختاد غزل حافظ صردت گرفته است مقایه

میوان   تنرع و گاهی تباعد )و نه ت واا یوا تنوافر یوا عودم توال م(       »از اکتر سعید حمیدیان: « فادسی

هوای او( مرضورع یوا     غزل حافظ )اقیقتر بگرییم: میان برخی ابیات از بع ی غزل ن ابیات هرم امی

ای است که از ایرباز مردا ترجه اه  شوعر و ااب بوراه اسوت ]... . ویژگوی غایوب اد آثواد        مسأیه

شرقی که شعر خراجه نمراگادی اصی  و عزیز از آنساست این است کوه عناصور دوسواختی یعنوی     

تادی هر کدام )برحسب اینکه کدام واحد دوساختی مردا نور باشد  ایبتوه اد بحوث   واحدهای ساخ

ما بیت و مرقعیت آن اد ک  غزل مبنای بحث است( ممکن است جدا و مستق  از بقیه به نور آیود  

امرا با ترجه به غلبۀ دوس معنریت شرقی و گرایش کام  شرقیان به مبدأ و مقصد مقود  و ایورهی    

مایوه کوه پوس از منتوزع     احدها )یعنی اص  مفسرم و فکر بنیااین یا پیوام و ادون ژدف ساخت این و

 ۀترانود اد ادون و محودوا   شرا( موی  ها و تعینات صردی و دوساختی مستفاا می تفاوت ۀکران هم

(. ایشان اد جایی ایگر 623-621: 1373)حمیدیان  « یک حرزه یا اایره با همدیگر سازش پیدا کند

ای )از جمله بع ی شادحان حوافظ( کوه ظواهراً بوا برااشوت       بنده بر خالف عده» نریسند: چنین می

ای  ناادست از اص  استقالل اجزا اد شعر سنتی مثالً غزل حافظ و جز او  غزل دا همچرن مجمرعه

این بیت هیچ دبطی به فوالن بیوت   »گریند  انگادند و به صراحت می ادتباِ با یکدیگر می از ابیات بی

ادتبواطی محوع اد    د است که اد غزل قدیم تا سبک هندی ]...  معمرالً تناقع و یا بیمعتق« ندادا

منود   ابیات یک غزل از نور اندیشه وجرا ندادا مگر اد صردتی که شاعر سخنردی داستین و اندیشه



 

 

و  85: 1384)حمیودیان   « نباشد )خالف سعدی و حافظ( و یا خطایی مرضعی مرتکب شوده باشود  

255.) 

زنود  حوافظ قلوم موی    ۀهاسوت پیرامورن شوعر و اندیشو    ز پژوهندگان معاصر که سال( یکی ا14

ایشان بیش از ایگران اصراد اادند بر این که واحود شوعر حوافظ      بساءایدین خرمشاهی است. ظاهراً

غزل حافظ برخالف غوزل پویش از آن یعنوی از دواکوی توا سوعدی و بلکوه حتّوا توا          »بیت است و 

یی و یکپادچگی م مرن ندادا و هر بیتش و گاه هر او سه بیوتش سواز   معاصران حافظ  اتحاا معنا

های حافظ غایباً هر بیوت  زند یعنی اد غزل یک معنی یا م مرن مستق  و متفاوت با ابیات ایگر می

قورآن و  » ۀ(. ایشوان اد مقایو  115: 1373)خرمشواهی   « استقالل معنایی و انقطاع از ابیات ایگر اادا

غوزل حوافظ تأکیود      ای است نیز بر این ویژگی مبتکرانه ۀاد نرع خرا مقای که« اسلرب هنری حافظ

سورای ایگور    های حوافظ کوه ابیواتش بویش از هور غوزل      ساختمان غزل»نریسد:  کند و چنین می می

سورایی فادسوی باشود متوأثر از      استقالل یعنی تنرع و تباعد اادا  بیش از آنچه متوأثر از سونت غوزل   

نریسوند:   (. نیز اد جایی ایگر چنوین موی  53: 1381)خرمشاهی  « ن استساختمان سرد و آیات قرآ

اد میان نزایک به پانصد غزل حافظ  شاید به زود و زحمت بتران هشوت اه غوزل یافوت کوه بوه      »

دنگی ااشوته باشد  واحوود اصوولی و اصیوو      نرعی و تا حدی انسجام معنایی و ترتیب و ترایی کم

نشوان  « حوافظ ناموه  »(. نگاهی به شورس مفصو  او   151: 1368)خرمشاهی  « شعر حافظ بیت است

ها نیز و جز به نددت که اد حکم اینااد کایمعدوم است و ترجسی به    اهد که ایشان اد شرس غزل می

 اند. ها نداشتهساختاد کلی غزل

اید  اما این با ]بساء ایدین خرمشاهی  واحد شعر حافظ دا بیت گرفته   داست است که شما( »15

های حافظ از ترایی ابیات و ساختمان ادونی بسنجوادی  ین واقعیت مسلم منافات اادا که اکثر غزلا

« شد بر شعر او شرس و تفسویر نرشوت  برا ایگر نمی« هاتک بیتی»برخردااد است. اگر حافظ شاعر 

ایران حافظ یوک کو  بوه هوم پیرسوته      (. »  یااااشت ویی ا  ادوایان2/1447: 1375)خرمشاهی  

های آن که بین تک تک واژگان آن پیرندی ادگانیوک  ت. مرجرای است زنده که نه تنسا بین بیتاس

  یااااشوت  2/1499: 1375)خرمشواهی   « ای است هماهنگ و سازوادو متقاب  برقراد است. منورمه

 (.ویی ا  ادوایان

و بسوا اد یوک   شورا   غایباً اد یک غزل یک فکر و یک مرضرع متتابع و مترایی انبال نمی( »16

خردیم: عشق  انددز  شکایت  امیدوادی  تصرف  انصراف از عایم فوانی    غزل به چند مرضرع برمی



 

 

ماند که فشاد فکرهای متعدا مانع بوراه اسوت کوه شواعر یوک       های فلسفی ]...  و به این می اندیشه

 (.239-238: 1342)اشتی  « هدف دا انبال کند

های حافظ با هم ادتباِ ای دایر شده است که ابیات غزل از قدیم اد شرو و غرب عقیده( »17

و وابستگی منطقی ندادند. نخستین کسی که خالف این نوریه دا اظساد ااشت و معتقد بوه وحودت   

میالای برا ]...  ا. جی. آدبری نیز طرفداد وابسوتگی و   1918اد سال  F.Veitفکری برا ف. ویت 

های متوداول   زل حافظ یک واحد هنری است که از مرضرعادتباِ اجزای غزل است ]...  برای او غ

کوادی و یوا مینیواترد ایرانوی      گراا که نویر آن دا اد ساختمان منبوت  و کلمات و آواهایی تشکی  می

اهود کوه آنچوه دا     به ادسوتی نشوان موی    G. M. Widersکنیم ]... . جی. ام. ویدد   مشاهده می

د با استنباِ مشرو زمینیان از این مرضرع مشتبه کرا. فسمند نبای مغرب زمینیان از وحدت شعری می

ی کانرنی اد این مرضرع بیشتر متناسب با دوس ایرانی باشد تا نوریه ۀدسد که نوری چنان به نور می

-252: 1363)دیپکا  « عمرمی تلفیق منطقی و صعرا تددیجی اداماتیک شعر که اد ادوپا دواج اادا

253.) 

د کلی ادتباِ نسانی و مرمرز با همدیگر اادند که گاه کشف این دبوط  ها به طر ابیات غزل( »18

 (.373: 1374)زدیاب خریی  « و پیرند اشراد است

های حافظ و مث  هر شاعر بزدگ ایگری و ساخت ادونی و معنایی و شوک  ذهنوی     غزل( »19

 (. 64: 1372)شمیسا  « ابیات هر غزل به هم مربرطند ۀمنسجمی اادا و هم

یک از ابیات غزل حافظ ع ری از یک مجمرعه اسوت و ادیافوت معنوای ادسوت و     هر ( »21

عناصر مجمرعه و کشف دوابط پیدا و پنسان آنسوا   ۀها  پس از تأم  الزم اد هم نسایی هر یک از بیت

 (.89: 1381)عابدی  « ممکن است

  کوامالً  ( آن دا6: 1322ایعابدین مؤتمن ضمن اشاده به نور احمد کسوروی )کسوروی     ( زین21

ااند که معتقد است تمام غزییوات حوافظ از صوفت وحودت معنوی       مسعرا فرزاا می ۀمخایف نوری

برخردااد است و تقدیم و تأخیر حتّا یک بیت از آن ممکن نیست. سپس با نقود ایون هور او نوور      

ی بوه  ا اساساً ذکر معانی گرناگرن اد یک غزل و پریدن از شاخه»کند:  نور خریش دا چنین بیان  می

هایش به طرد کلی مشتم  بر معانی عدیوده   ای ایگر از مشخصات غزل حافظ است ]...  غزل شاخه

و اد عین حال مربرِ و اد واقع مانند برتۀ گلی است که چند نورع گو  مختلوف و دنگادنوگ بور      

 (.326 -318: 1371)مؤتمن  « های آن دوییده باشد الی برگ ها و البه ساقه



 

 

گرچوه غایبوًا اادای کوانرنی مشوخص اسوت  تنورعی محسور  اادا و        های حافظ اغزل( »22

« سازا استقالل م مرن بسیادی از ابیات تشخیص ترتیب آنسا دا اد صردت اختالف نسخ اشراد می

 (.24: 1371)مرت ری  

چرن کلی واحد و تمام  چرن باغی خرا سامان و فلکی خرا   اد این مطایعه  ایران حافظ( »23

هوایی پراکنوده کنواد    های متفاوت شاعرانه که اد قایب غزل شده نه جُنگی از اندیشهپایداد نگریسته 

هوا   «صردت»ها و  های تنی زنده بدانیم ایگر این باغچهها دا اندامهم چیده شده باشند ]...  اگر غزل

ای پواده نیسوتند  بوا یکودیگر پیرنودی و اد نتیجوه اد خورا         های دشته بیسراه و گسیخته  چرن اانه

و نقوش    «بواو »عنایی اادند. جستجری این پیرندها شاید داهی به ساخت فکوری ایوران بوه نقشوه     م

پیرندا  شاید سرنخی از  ها دا به هم میبنماید و اندیشیدن به تاد و پرای که بنیاا زیرین غزل« فلک»

حرکت خیال شاعر به است اهد. آخر هر غزل بنا بر طرحی و هر صوردت بنوا بور تصوریری پوی      

 (.9-8: 1371)مسکرب  « نده شده استافک

فعاییت ذهنی کشف معنای باطنی موتن اسوت کوه اد پوس معنوای      »تأوی  از نور پ  دیکرد  .2

های ادونوی  معناسوت کوه اد    های ادونی ]یا الیه؛ یعنی آشکاد شدن ادجهظاهری پنسان شده باشد

خت )یعنی کشف یا آفرینش( شنا»و هدف تأوی  متن  (34: 1385)احمدی   «اندمعنای آشکاد نسفته

 (. 27)همان  « معناهای متن است

: ذیو  مودخ    1383باد اد ایران حوافظ آموده اسوت؛ )صودیقیان       12« یرسف»قرآنی . واژۀ 3

شتگی است  اغلب تمثیلی از معشرو یا ممدوس زیبای اوست  و یوک  گم( گاه تمثیلی از گ«یرسف»

د است به یرسوف تشوبیه کوراه اسوت. ایون غوزل       باد هم خراجه ال خرا دا که اد چاه زنخدان یا

استقبایی است از غزل منسرب به شمس ایدین محمد جرینی وزیر معروف هرالکور و مصوراع اورم   

بیت نخست ت مین است به عین عبادت از مصراع اورل غزل جرینی. اد این مردا و نیز برای ایدن 

 .(323: 1363غزل پنر بیتی منسرب به جرینی  دک: )قزوینی  

تمثیلی از آشنای عزیز و گمگشتۀ حافظ است و به قراینی چرن « یرسف». ظاهراً اد این غزل 4

نمایود کوه   اد نبورا او و ... چنوین موی   « فقور »  و اچاد شدن حافظ به «چتر»  «تخت»  «ابرام دقیب»

هو . و از 765شاه شجاع اد سال »ممدوس اوست. و حتی به گمان بع ی اشاده به شاه شجاع است: 

سری براادان خرا و به یادی یشگر آذدبایجان از شیراز دانده شد و شاه محمرا برااد شاه شجاع بوه  

 (.531: 1386  )ثروتیان« تخت سلطنت فاد  نشست



 

 

و « این ال غمدیده حایش...». مصراع اورل بیت اورم اد تصحیح خانلری به این صردت است: 5

ایم. اد تأیید ضبط خانلری و نامناسب یحاظش کراهتر است و ما نیز اد گزادش غزل ظاهراً مناسب

« حایش به شرا»و « این ال غمدیده»شک  ادست بیت  همین »اند: غنی نرشته -بران ضبط قزوینی

نیسوت بوه کسوی اسوت کوه ال      « ال»زیرا بیت خطاب به « ای ال غمدیده حایت به شرا»است  نه 

: 1377دک: )جاویود   « […]« ال بد مکون : »گریندغمدیده و سر شردیده اادا. به خرا ال هم نمی

ای ال غمدیوده  »اد « ال»غنی دا بپذیریم یا باید فرض کنیم کوه   –(. اد صردتی که ضبط قزوینی 8

صنعت تشخیص اادا یعنی خرا چرن انسانی است که ال اادا و یوا بایود فورض کنویم کوه اد      ...« 

خورا صواحب ال یعنوی    « ل بد مکون ا» یهمصراع اورل  صناعت ایتفات وجرا اادا و مخاطب جمل

ایگر این که همچنان که اشاده به گم گشتگی یرسف اد بیت نخست این غوزل   ۀخراجه است. نکت

بوی کوم و   »  «غوم مخورد  »بوه معنوی متور   و    « ال بد مکن»تلمیحی قرآنی است  اد بیت اورم نیز 

ایودادی االهوی    عنکبرت است. وحوی و نریود و   ۀسرد 33آیۀ « ال تخف و ال تحزن» ۀکاست ترجم

 (.8: 1377)جاوید  « است به پیامبری ال نگران

چتر شاهی سیاه است و شعاد شاهان قدیم چنین براه و باز زدرینی بر فراز آن براه و نوامی . »6

/ 1: 1377(  بوه نقو  از: )شمیسوا     297توا:  دک: )وحید  بی« کندچندین جا بدین مسأیه تصریح می

خرا دا بوه مورو تشوبیه کوراه اسوت؛ )دک: صودیقیان       « ال»بادها  حافظ«: خرانمرو خرش» (.341

مورو  »به این تشبیه شاید بتران گفت که اد بیوت سورم غوزل نیوز     : ذی  مدخ  مرو( با ترجه 1383

همان ال حافظ است که اد بیت اوم مردا خطاب اوست و اگور چنوین باشود پیرنود     « خرانخرش

شرا. و این نیز یکی از امکانات معنایی بیت سورم اد  معنایی ایگری میان بیت اوم و سرم ایجاا می

 پیرند با بیت اوم است.

 ]59انعوام   [« و ع ندَه مَفاتیحُ ایغَیبِ ال یَعلَمُسا إیّا هر»تلمیح اادا به « ای از سرّ غیبواقف نه. »7

 (.282: 1378)انردی  

هرا آموده   ۀصر  اد سرد. اد این بیت خراجه به ااستان طرفان نرس تلمیح اادا که به طرد مف8

 است.

گرینود؛  ای عربی است مخفّف امر غیالن یا مااد غرالن؛ به آن خاد شتر نیز موی واژه«: مغیالن. »9

 (.1378)معین  « […]شماد ای است با خادهای بیادختچه»



 

 

یوا  »است که اد اعوای معوروف    « مُحررل ایحَرلِ و االَحرال» یهترجم«: »گراانخدای حال. »11

 (.282: 1378)انردی  « هست« ]... ب ایقُلربِ و االَبصاد مُقلّ

باید ترجره ااشت که اد شعر حافظ و اابیرات قدیم قبو  از او دقیوب بوه معنوای اموروزی      . »11

یعنی دقیب عشقی نیست  بلکه به معنای نگسبان و محافظ و ا  و ادبان و نوایر آن اسوت ]... امروا    

(. 336-1/335: 1375)خرمشاهی  « عنای دقیب عشقی نزایک استگاه معنای دقیب  کما بیش به م

معنایی با دقیب بوه معنوی دقیوب عشوقی اادا       ۀبه معنی مراقب چه دابط« دقیب»امرا اد باب این که 

مراقبت از معشرقان زیبا دوی دا به عسده  ۀکه وظیف -نماید که دقیبان )= مراقبان(چنین می»اند: گفته

انود و اد کواد عاشوق یوا عاشوقان آن      باختهبه زیبا دوی تحت مراقبتشان ال میگاه خرا  -اندااشته

گیری بر عاشقان تنسا بوه  اند. اد چنین حایتی مراقبت از معشرقان و سختجستهزیبادوی شرکت می

پذیرفته است  بلکه عام  احسا  شخصی دقیوب  عنران انجام یک وظیفه از سری دقیبان انجام نمی

تر گراا و کاد بور  شده است تا مراقبت هر چه سختبرخاسته از آن مرجب میو عشق او و غیرت 

اد ایون بیوت بوه دقیوب     « دقیوب »(. امرا به گموان نگادنوده   2/1387)پیشین  « تر شراعاشقان اشراد

و اداسرهای اوست که ممدوس خراجه گم شده است  هر « ابرام»سلطنتی نیز ایسام اادا و گریی از 

 برای دقیب دا ظاهراً خراجه ایگر به کاد نبراه است. چند که چنین معنایی
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